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 هـــوبــشناسی تمفهوم

 ( دانشجوی دکتری دانشگاه قرآن و حدیث) اقری صدرمحمد 
bagherisadr@gmail.com 

 ( 22/12/1113تاریخ پذیرش:   10/21/1113تاریخ دریافت: ) 

 چکیده
توبه است. هدف ، ارف اسالمییکی از موضوعات اخالقی پر بسامد در منظومه مع

شناسایی کند؛ تا از این پژوهش حاضر آن است که این موضوع اخالقی را مفهوم
و نیـز سـبک زنـدگی مـورد نظـر ، رهگذر بتوان تفسیر دقیق تری از آیات و روایات

پژوهش حاضر آن است که توبه گـام  هایاسالم برای مسلمانان ارائه نمود. یافته
به همراه بازگشت از ، و ترکیبی است از پشیمانی از انجام گناه بعد از استغفار است

انجام فعل قبی  و تدارک آنچه از بین رفته است در حالی که تائب قصد کـرده بـه 
بسـیار مـورد  هـایهی  وجه آن عمل را تکرار نکند. این مفهوم گرچـه در پژوهش

آن ، توبـه شناسیمفهوماما پژوهشی که به ، تدقیق نظر دانشیان علوم قرار گرفته
مفـاهیم دینـی  شناسیمفهومهم به صورت کارا و دارای متد علمی ـ که از آن به 

طبق فحص نگارنده تا کنون یافت نشده است. روش ، شود ـ پرداخته باشدمی یاد
توصـیفی ـ ، و روش نگارش آنای هکتابخان، گردآوری اطالعات در نوشته حاضر

 باشد.می تحلیلی
 .معنی توبه، مفهوم توبه، توبه شناسیمفهوم، استغفار، وبهت ها:کلیدواژه

 مقدمه
مفهوم توبه است که بر بازگشـت بنـده بـه سـوی ، یکی از مفاهیم پر بسامد در ادبیات دینی اسالم

از  .(: توبـه1112، ابـراهیم) کنـدمـی یا به طور خاص درباره بازگشت او از گناهان داللت، خداوند
صـبر و ، تقـوا، مفاهیم ایمان، ین مفهوم در ادبیات دینی ـ اخالقی اسالمجمله مفاهیم مرتبط با ا

کار رفته توکل است. در قرآن کریم واژه توبه هفت مرتبه تکرار شده و فعل امرآن نیز هفت مرتبه به
سوره مکی  25کار رفته که در مرتبه در کل قرآن به 31است. همچنین واژگان توبه و مشتقات آن 

، واعظ زاده خراسانی)اند هو به صورت تقریبا مساوی توزی  شد( : توبه1131، فرید کیانی) و مدنی
: 1020، ابـن فـارس) سـتو به معنی رجوع و بازگشـت ا« توب»توبه که از ریشه  .(: التوب1131
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و از جانب خداونـد بـه معنـای ، ؛ از سوی بنده به معنای پشیمانی و بازگشت از خطا است(1/151
توضی  آنکه این  .(1/222: 1112، ؛ طبرسی2/21: 1025، ابن منظور) ده استپذیرفتن توبه بن

هاشـمی ) مربوب به توبه کردن بنده در درگاه الهی اسـت، دبیای« الی»اصطالح هرگاه با حرف جر 
بـه معنـای توفیـق ، کـار رودبـه« علـی»ولی هر زمان که با حرف جر ، (1/12: 1132، رفسنجانی

، احمـد پـور) خطای خویش و یا پذیرفتن توبه او از سوی خداونـد اسـت دادن به بنده برای جبران
قرآن نیز هست و ُپر واض  است که معنای  هایالبته توبه نام نهمین سوره از سوره .(: توبه1112

، انابـه و اوبـه نزدیکـی معنـایی دارد، اسـتغفار هـایتوبه بـا واژه اول مبنای بحث این پژوهه است.
نویسد: توبـه و بـه عبـارت دیگـر می شود. راغب اصفهانیمی ی هم دیدههایگرچه بین آنها تفاوت

باشد. چـرا می به معنای ترک گناه به زیباترین وجه ممکن بوده و رساترین حالت عذرخواهی، توب
که عذرخواهی سه گونه است: اول آنکه شخص معتذر بگوید من اصال فالن کار را نکرده ام. دوم 

را کرده ام ولی منظورم چیز دیگری بوده است. و سوم آنکـه بگویـد مـن آن  آنکه بگوید من آن کار
راغـب ) کار را کرده ام و بـد کـرده ام و دیگـر تکـرار نخـواهم کـرد. قسـم سـوم همـان توبـه اسـت

  .(: التوبه1012، اصفهانی
ابـن ) به معنای مطلق بازگشت است« اوبه»این مفهوم نیز باید گفت  نزدیک بهدرباره مفاهیم 

بازگشـت از فطـرت و روحانیـت بـه سـوی « انابه»اما ، (: اوب1111، : اوب؛ فیومی1020، ارسف
گیرد. حادثـه را نیـز از می بازگشتی که مکرر انجام باشد.می از این روی مرتبه باالتر توبه، خداست

، گوینـدمـی افتد و همین طور زنبور عسل را نـوبمی گویند که پی در پی اتفاقمی جهت نائبهاین 
استغفار طلب از بـین  .(: التوبه1012، راغب اصفهانی) گرددچرا که پی در پی به کندویش باز می

ولی توبه تالش خود فرد برای ، (51-1/52: 1111، نراقی) ها از محضر خداوند استبردن بدی
، عسـکری) توبـه اخـص از نـدامت اسـت .(: توبـه1112، احمـد پـور) رسیدن به این هدف اسـت

 صرف بازگشت است، سامی هایبه عالوه گوهر معنایی توبه در زبان عربی و زبان، (: توبه1022
 .(: توبه1115، رفیعی)

توبه به معنی بخشیده ، دهد در برخی آیات قرآنمی دقت در پراکندگی واژه توبه در قرآن نشان
در  .(1:؛ غافر12و21و52و1؛ هود:10؛ مائده:21بقره:) بیان گردیده استها شدن گناهان انسان

، طبـری) که به معنای توبه خـالص و بـا دوام اسـت، (3تحریم:) مردم به انجام توبه نصوحای هآی
: 1112، : نصــ ؛ طبرســی1012، ؛ راغــب اصــفهانی2/012: 1021، ؛ کلینــی23/123: 1012
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همچنـین توبـه در برخـی از  اند.هتوصـیه شـد، (3/221و  13/111 1102؛ قرطبی:12/22-21
گـاهی اوقـات بـه همچنـین  .(11نـور:) ساز رستگاری انسان دانسته شده اسـت آیات قرآن زمینه

بیان شده که شاید منظور برطرف شدن عذاب ( 123آل عمران:) عنوان حالت مقابل عذاب الهی
شود. آنجـایی کـه بـدون قبلی مشاهده می هایمحسوس با گونه دو آیه قرآن نیز تفاوتی در باشد.

انصار همراه بـا پیـامبر را  توبه پیامبر ومهاجران وخداوند ، آمده باشدآنکه از گناهی سخن به میان 
پذیرد و بعـد می ابتدا توبه او راو  گزیندآدم را برمیخداوند و نیز آن جایی که  .(111توبه:) پذیردمی

 عفـــو همچنـــین همنشـــینان واژه توبـــه در قـــرآن .(122طـــه:) نمایـــدمـــی از آن او را هـــدایت
ــره:) ــه:) هــدایت، (25؛شــوری:132بق ــت زکــات، (122ط ؛ 123بقــره:) اقامــه نمــاز و پرداخ

عمـل ، (5؛ تحریم:15احقاف:) اسالم، (151اعراف:) ایمان، (5؛ تحریم:112و120و11و5توبه:
 هستند.( 1غافر:) و پیروی از راه خدا( 102نسا :) اخالص، (11مائده:) صال 

کریم نوعی خاص از روابط بـین  توان گفت توبه در منظومه آیات قرآنمی بندیجم به عنوان 
که بر مبنای اعطای توفیق پاک شدن از جانب خداوند به بندگان ای هخداوند و انسان است. رابط

بایـد دانسـت  .(222بقـره:) افتـدمـی شود و پذیرش آن نیز از جانب خـدا اتفـاقمی خاص او اعطا
انجام داده و حال پشـیمان پذیرش توبه مخصوص کسانی است که عمل نادرستی را بر اثر نادانی 

بـه ( 13-11نسا :) قبل از مرگ هالبته به شرب آنکه این توبه تا لحظ اند،هنمودفورا توبه  واند هشد
 .(: توبه1112، ابراهیم) تأخیر نیوفتد

بـه جویشـی علمـی در منـاب  ، باید برای شناسایی مفهوم واژه توبه، با توجه به توضیحات فوق
 شود.می روی در گام نخست به واژه پژوهی توبه پرداختهدانشی پرداخت. از این 

 مرحله نخست: واژه پژوهی
 پذیرد.می در این مرحله و در طی دو گام انجام، بررسی لغوی و اصطالحی واژه توبه

 تعریف لغوی( الف
هر تعریف بررسـی شـده و  هایویژگی، در این مرحله تعاریف مختلف لغویان از واژه حیا بیان شده

 ارائه خواهد شد.ها آن بندیجم هایت در ن
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 هاویژگی تعریف لغوی لغت شناس ردیف

، العـین) فراهیدی 1
 (  113ص ، 3ج

ُتـوُب إلـی اللـه لِ ، ُتْبُت إلی الله َتْوَبًة و َمَتابـاً 
َ
قابـل  یُتـوَب علـیو أنـا أ

ْوب ْوَبة یأ، التَّ ْوَبة: االستح، قابل التَّ  قال: مای، ا یتطرح الها . و التَّ
 حتشم.یی منه و ال یستحیال  یأ، طعامك بطعام َتْوَبة

 کارکرد: حیا و احتشام

ب یتهــذ) ازهــری 2
ص ، 10ج، اللغــة

211  ) 

ـه عل ه و رجـ  و أنـاَب و َتـاَب اللَّ  یأ، هیـقلت: أصل َتاَب عاد إلی اللَّ
ِه َجِم ، ه بالمغفرایعاد عل عًا ]النـور: یو قال جّل و عّز: َو ُتوُبوا ِإَلی اللَّ

ه التـّواب یطاعته و أن عودوا إلی ی[ أ11 تـوب علـی عبـده یبوا و اللَّ
ه یـَعَرْضـُت عل یو اسـتتْبُت فالنـا أ، ه مـن ذنبـهیبفضله إذا تاب إل
ا اقترف دم علی ما َفَرب منه. یأ، التوبَة ممَّ  الرجوع و النَّ

 موضوع: معاصی
 اثر: 

بازگشت به انجـام دسـتورات 
 الهی

ـــاده روی در  ـــیمانی از زی پش
 گناه

 جــــــــــــــوهری 1
، 1ج، الصــــحاح)

 ( 12 - 11ص 

وبة: الرجوع من الذنب. و  موضوع: معاصی «الندُم توَبةٌ » ث:یفی الحد التَّ
 اثر: ندامت و پشیمانی

الفـروق ) عسکری 0
ص: ، اللغـــة یفـــ

212  ) 

تـوب ی یأن التائب مقر بالذنب الـذ: ن التوبة و االعتذاریب( الفرق) 
مـا أتـاه مـن یذکر أن لـه فیـمعتـذر ه و الیـمنه معترف بعدم عـذره ف

أن التوبة أخـص مـن : ن الندم و التوبةیب( الفرق) ..و.المکروه عذرا
أن االســتغفار طلــب :ن االســتغفار و التوبــةیبــ( الفــرق) و ...النــدم

و التوبة النـدم علـی ، رهما من الطاعةیالمغفرا بالدعا  و التوبة أو غ
 .ترك المعاودا ئة م  العزم علییالخط

 ه ها:مولف
 اقرار به گناه

 همراه با ندامت
 همراه با قصد ترک گناه

معجم ) ابن فارس 5
ـــا ـــهییمق ، س اللغ

 (  151ص: ، 1ج

جوع.  اثر: بازگشـت از انجـام فعـل  أی َرَجَ  عنه، قال َتاَب ِمْن ذنبهیکلمٌة واحدٌا تدلُّ علی الرُّ
ــی  ــدادن ) قب ــی انجــام ن یعن
 (  قبی 

ــب اصــفهانی 2  راغ
 ألفـــا  فـــرداتم)

ص: ، القــــــــرآن
121  ) 

 فـنّن ، و هـو أبلـغ وجـوه االعتـذار، ترك الذنب علـی أجمـل الوجـوه
 قـول:یأو ، قول المعتذر: لم أفعلیالعتذار علی ثالثة أوجه: إّما أن 

و ، و ال رابـ  لـذلك، أو فعلت و أسأت و قد أقلعت، فعلت حجل کذا
ْوَبـُة فـ، ر هو التوبةیهذا احخ قبحـه و الشـرع: تـرك الـذنب ل یو التَّ

و تـدارك مـا ، مة علی تـرك المعـاودایو العز ، الندم علی ما فرب منه
فمتـی اجتمعـت ، تدارك من احعمال باحعمال باإلعادایأمکنه أن 

 .هذه احرب  فقد کملت شرائط التوبة

 موضوع: معاصی
 دلیل: قباحت معصیت

 مؤلفه ها:
 اقرار به قباحت فعل 

 ترک فعل قبی  در عمل
ـــاد ـــیمانی از زی ه روی در پش

 گناه
 تدارک آنچه از بین رفته

 ویژگی خود فعل:
 بهترین شیوه عذرخواهی

ــــــیده 1 ــــــن س  اب
المحکــــــــــم و )

، ط احعظـمیالمح
 (  501ص: ، 1ج

ِه َتْوًبا نـاَب و َرَجـَ  عـن الَمْعِصـ، و َتْوَبةً ، تاَب ِإلی اللَّ
َ
ِة ِإلـی یو َمتاًبـا: أ

 الّطاَعِة.
 موضوع: معاصی

عـل اثر: بازگشـت از انجـام ف
ــی  ــدادن ) قب ــی انجــام ن یعن
 (  قبی 

ــــــیده 3 ــــــن س  اب
ـــــــص) ، المخص

 (  15ص: ، 11ج

َدُم فالّلُه التائُب علی عبـِده  یو أصُل التوبِة ف ْقَبـُل َنَدَمـه و یاللغة النَّ
ِته و التوبـُة رجـوٌع عمـا سـلف یْنَدُم علـی َمْعِصـیالعبُد تائٌب الی الّلِه 

 ه و التائُب صفُة مدحیبالنَدم عل

 معاصی موضوع:
 اثر: ندامت و پشیمانی

 بازگشت از انجام فعـل قبـی 
 (  یعنی انجام ندادن قبی )

ْنِب. و فلسان ) ابن منظور 1 ُجوُع من الذَّ ْوبُة: الرُّ َدُم َتْوبٌة. ث:یالحد یالتَّ  موضوع: معاصیو تـاَب الّلـُه .. النَّ
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 هاویژگی تعریف لغوی لغت شناس ردیف
ص: ، 1ج، العرب
211  ) 

َقه َلهایعل  یمانیاثر: ندامت و پش ه: وفَّ

المصـباح ) فیومی 12
ب یـر فـی غر یالمن

ر یــــالشــــرح الکب
ــــــ ص: ، یللرافع

13  ) 

َلَ  و( َتْوبًا َو َتْوبًة و َمَتاباً ) (ُتوُب ی) َتاَب: من َذنِبِه 
ْ
ِه یـالّلـُه َعلَ ( تـاَب ) أق

ْنَقَذُه ِمَن اْلَمَعاِصی.
َ
 َغَفر َلُه و أ

 موضوع: معاصی
 اثر: جدایی از فعل قبی 

 نتیجه: غفران الهی

ــــــــــادیف 11  یروزآب
القـــــــــــاموس )

، 1ج، طیالمحــــــ
 (  52ص: 

ه َتْوبًا و َتْوَبًة و َمتابًا و تاَبًة و َتْتِوَبًة: َرَجَ  عن الَمْعص  موضوع: معاصی ةیتاَب إلی اللَّ
اثر: بازگشـت از انجـام فعـل 

ــی  ــدادن ) قب ــی انجــام ن یعن
 (  قبی 

ـــــــــــطفوی 12  مص
ق فــــی یــــالتحق)

کلمـــات القـــرآن 
، 1ج، میالکـــــــر 

 (  011ص: 

هذه الماّدا: هو الرجـوع مـن الـذنب و النـدم  یاحصل الواحد ف أّن 
الزم هـذا المعنـی یـو .. ه. و هذا المعنی إذا انتسـب الـی العبـد.یعل

 الرحمة و العطوفة و المغفرا.

 موضوع: معاصی
 اثر:

 بازگشت از انجام فعـل قبـی 
 (  یعنی انجام ندادن قبی )

 یمانیندامت و پش
 رحمت و غفران الهی

 ( لغوی هایویژگی شناسی تعریف) 1ماره جدول ش
 

بازگشت از ، معاصی، در تعاریف لغویان چند نکته مهم وجود دارد: حیا و احتشام: بندیجمع
انجام اقرار به ، ندامت و پشیمانی از زیاده روی در گناه، انجام فعل قبی  به انجام دستورات الهی

ک آنچه از بین رفته و اینکه توبه بهترین شیوه تدار ، قصد ترک گناهو  همراه ندامت هب، فعل قبی 
نهایی  بندیجم عذرخواهی است. هر کدام از این نکات به بعد خاصی از توبه مربوب اند و در 

دیدگاه لغویان تاثیر گذارند. باید گفت توبه از منظر لغویان بهترین روش عذرخواهی است و آن بعد 
بدین صورت که فرد بخاطر حیا  ، بندگان خداست معاصی از سوی از انجام فعل قبی  و خصوصاً 

شود و سپس برای می نادم و پشیمان، ابتدا از زیاده روِی خود در گناهان، از حشمت خداوند
کند. او با این کار به می آنچه را از بین رفته را تدارک، به گناه خود اقرار کرده، بخشیده شدن آن

 یازد.می ت الهی دستگردد و به انجام دستورامی سوی خدا باز

 تعریف اصطالحی( ب
رسد.اصـطالحی می نوبت به شناسایی تعریف اصطالحی آن، با شناخت مفهوم توبه از منظر لغت

 که در آثار دانشمندان اسالمی تبیین شده و پیشینه خوبی در اختیار جویشگران معارف دینی قـرار
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گفته بدان علت است که اساسا در برخی غیر از دلیل پیش ، دهد. بررسی آثار دانشیان مسلمانمی
و ناشی از ضـعف انسـان  مذموم، حالتی انفعالیحیا و توبه ، مفهوم شرم، از مکاتب اخالقی غربی

از  راهـا آنکننـد ه مییپردازند و به افـراد توصـبه طور کلی به نکوهش آن میشود که می شناخته
نگارنـد: نگرش منفی بـر احسـاس شـرم می شناسان غربی بابرخی از روان. ل سازندیدرون خود زا

اسـت.  گـران قـرار گـرفتنید و مورد انتقاد دیبه علت جلب توجه و در برابر دو گناه احساس شرم »
ارزش و بی، شتن را در هر موردییه قرار گرفته است که خوین پایاحساسی است که تجربه آن بر ا

ست که بررسـی نظـر ایـن گونـه مکاتـب طبیعی ا( 23: 1111، میدلتون مز) «م.یق جلوه دهیناال 
که در اند همورد نظر نوشته حاضر نیست. دانشیان مسلمان تعاریف مختلفی از توبه داشت، اخالقی

 جدول ذیل قابل مالحظه است:
 

 ویژگی تعریف متن تعریف صاحب تعریف ردیف
ص ، فــاتیالتعر ) یجرجــان 1

22  ) 
لّتوبـة او  .الرجوع عن احفعال المذمومـة إلـی الممدوحـة

ها: العـزم علـی تـرك یأّولها: الّندم. وثان علی ثالثة معان:
أدا   یفــ یالعـود إلـی مـا نهـی اللــه عنـه. وثالثهـا: الّسـع

 المظالم.

ـــال  ـــوع از افع ـــوع: رج موض
 مذمومه به ممدوحه

 مؤلفه ها:
ـــیمانی ـــاه، پش ـــرک گن رد ، ت

 مظالم
ــانی 2 ــیض کاش ــة ) ف المحج

 (  5ص ، 1ج ، البیضا 
لتـئم مـن ثالثـة ینتظم و یعبارا عن معنی اعلم أّن التوبة 

أّما العلم فهو معرفة عظم ، فعل أمور مرّتبة: علم و حال و
تأّلم للقلب بسـبب فـوات ... والثانی الندم و الضرر الّذنوب

 .قصد إلی فعلالرادا و اإل  .. والثالث.المحبوب

ق توبه: گناهان  متعلَّ
 مؤلفه ها:

ــرر فعــل گنــاه ــم بــه ض ، عل
جام گناه و اراده پشیمانی از ان

 و قصد ترک آن
کشـــــــــاف ) تهـــــــــانوی 1

اصـــــطالحات الفنـــــون و 
 - 520ص ، 1ج ، العلــــوم

522  ) 

مـ  عـزم أن ال ، ةیمعص یث هیة من حیالندم علی معص
 ها.یها إذا قدر علیعود إلی

ق توبه: گناهان  متعلَّ
 مؤلفه ها:

قصــد ، پشــیمانی از معصــیت
 عدم تکرار

ــر  ــادر ب ــخص ق ــوع: ش موض
 انجام گناه

 جمعــــی از پژوهشــــگران 0
 نضرا )

 مکارم أخالق  یم فیالنع
ص ، 0ج ، میالرســول الکــر 

1221  ) 

ترك الّذنب علی أجمـل الوجـوه و  تدّل علی الّرجوعالتوبة 
 وهو أبلغ وجوه االعتذار

ق توبه: گناهان  متعلَّ
ـــال  ـــوع از افع ـــوع: رج موض

 مذمومه به ممدوحه
توبــه: بهتــرین  هــایویژگی

 روش عذرخواهی
نضـرا بـه نقـل از ) ن قـّیماب 5

مکــارم أخــالق  یم فــیالنعــ
ص ، 0ج ، میالرســول الکــر 

1211  ) 

الّرجـوع عّمـا  یالّتوبـة هـ :-اللـه تعـالی -میقال ابن القـ
 حّبه ظاهرا وباطنا.یکرهه الله ظاهرا وباطنا إلی ما ی

ـــال  ـــوع از افع ـــوع: رج موض
 مذمومه به ممدوحه
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 ویژگی تعریف متن تعریف صاحب تعریف ردیف
ـــا   2 ـــاحب ری ـــووی و ص ن

ضـرا نبه نقل از ) الصالحین
مکــارم أخــالق  یم فــیالنعــ

ص ، 0ج ، میالرســول الکــر 
1215  ) 

ن العبـد یة بیفنن کانت المعص، الّتوبة واجبة من کّل ذنب
فلهـا شـروب ثالثـة  ین الله تعالی ال تتعّلق بحـّق آدمـیوب

أن و  نـدم علـی فعلهـایأن و  ةیقل  عن المعصـیأن  یوه
الثـة لـم ها أبدا. فنن فقد أحـد الثّ یعود إلیعزم علی أن ال ی

تعّلـق بحـّق یزاد شرب راب  إذا کان الـّذنب یو تصّ  توبته.
 .برأ من حّق صاحبهی: أن یآدم

ق توبه: گناهان  متعلَّ
 مؤلفه ها:

نـدامت بـر ، جدا شدن از گناه
قصد عـدم تکـرار ، انجام گناه

 ، گناه
جبــران حقــوق و وظــایف از 

 بین رفته
جـام  ) مولی مهدی نراقـی 1

ـــعادات  (52ص ، 1ج ، الس
معـراج ) مولی احمد نراقی و

 (  210ص ، السعاده

و آن بازگشت از گناه گفتـار ، ضّد اصرار بر گناه توبه است
توبـه پـاك سـاختن دل از گنـاه و . شه اسـتیو کردار و اند

و بــه ، کــی اســتیبازگشــتن از دوری درگــاه الهــی بــه نزد
در ها آن کگناهان کنونی و عزم بر تر  کگر: تر یعبارت د

ر گذشـته اســت. و همــان یفــی و تـدارك تقصــنـده و تالیآ
گونه که اصرار بر گناه و نافرمانی از رذائل دو قوه غضـب 

ن یـبازگشـت از آن و تـرك آن از فضـائل ا، و شهوت است
ج و یو آن از نتـا، توبه بازگشت از گناه اسـت. دو قوه است

ان یــمجمـوع علـم بـه ز . و محّبـت اســت ثمـرات تـرس و
مانی یو پشـ، ان او و خـدایمها گناهان و حجاب بودن آن

و ، نـدهیو آهنگ تـرك معاصـی در حـال و آ، حاصل از آن
 است. تالفی گذشته

 به لحا  ماهیت:
 بازگشت از گناه

ق توبه:  متعلَّ
 گناهان جوارحی
 گناهان جوانحی

ـــال  ـــوع از افع ـــوع: رج موض
 مذمومه به ممدوحه

 مؤلفه ها:
جدا شـدن ، علم به زیان گناه

ــاه ر قصــد عــدم تکــرا، از گن
جبران حقوق و وظـایف ، گناه

 از بین رفته
 منشأ توبه: عقل و محبت

 ( اصطالحی هایویژگی شناسی تعریف) 2جدول شماره 
 

توبه نکاتی چند وجود دارد. متعلق  هایدر تعریف، چنان که مشاهده شدهم :بندیجمع
است. برخی  رجوع از افعال مذمومه به ممدوحه، توبه گناهان انسان شمرده شده و موضوع آن

و برخی اند هتوبه شمرد هایلفهؤ م گناه و جبران حقوق و وظایف از بین رفته را جز ترک ، پشیمانی
برخی منشا  توبه را  اند.هعلم به ضرر داشتن گناه و نیز اراده و قصد ترک گناه را نیز بر آن افزود

شیوه عذرخواهی بیان  و به لحا  ماهیت آن را ترک گناه و بهترین اند،هعقل و محبت دانست
فعلی است ناشی شده از عقل و ، توان نتیجه گرفت توبه از منظر این دستهمی بنابرین اند.هکرد

مذمومه به انجام افعال که بهترین شیوه ترک گناه نیز هست. توبه رجوع از انجام افعال ، محبت
رک آن در افعال جوانحی؛ و جز با علم به ضرر داشتن گناه و نیز اراده ت، ممدوحه است و این امر

جوارحی  ترک گناه در عمل و همچنین جبران حقوق و وظایف از بین رفته در افعال، نیز پشیمانی
  تحقق نخواهد یافت.
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 بررسی و مقایسه دو دیدگاه( ج
اشتراکات و ، توان فهمید تعاریف لغت شناسان و اندیشمندانمی با نگاهی به جدول ذیل

تقریبا یکسانی برای توبه بیان  هایو مؤلفه، . هر دو تعریف ویژگی مشابهافتراقاتی با هم دارند
که اساسا در تعریف دیگری نیامده است. بدین اند هی هم پرداختهایاما هر کدام به بخش اند.هکرد

اما اندیشمندان درباره  اند.هاثر و دلیل توبه سخن راند، صورت که لغت شناسان پیرامون کارکرد
  اند.هماهیت و منشا  آن صحبت کرد، لقمتع، موضوع

 
 دیدگاه اندیشمندان دیدگاه لغت شناسان ویژگی ردیف

 حیا کارکرد توبه 1
 احتشام

 ــــــ
 ــــــ

 گناهان موضوع توبه 2
 ــــــ

ــه  ــه ب ــال مذموم ــوع از افع رج
 ممدوحه

 شخص قادر بر انجام گناه
 ــــــ متعلق توبه 1

 ــــــ
 گناهان جوارحی

 جوانحیگناهان 
 بازگشت از گناه ــــــ ماهیت توبه 0
 اقرار به قباحت فعل توبه هایمؤلفه 5

 به گناه اقرار

 ــــــ
 پشیمانی از زیاده روی در گناهان

 قصد ترک گناه
 در عمل  یفعل قب ترک

 رفته نیآنچه از ب تدارک

 ــــــ
 ــــــ

 گناه مضر بودن علم به
ــــاده روی در  ــــیمانی از زی پش

 گناهان

 گناهد ترک قص
 در عمل  یفعل قب ترک

 رفته نیآنچه از ب تدارک
 بازگشت به انجام دستورات الهی اثر توبه 2

 ندامت و پشیمانی
 (  یانجام ندادن قب یعنی)  یبازگشت از انجام فعل قب

  یاز فعل قب ییجدا
 رحمت الهی
 غفران الهی

 ــــــ
 ــــــ
 ــــــ
 ــــــ
 ــــــ
 ــــــ
 ــــــ

 ــــــ قب  معصیت دلیل 1
 یعذرخواه وهیش نیبهتر  یعذرخواه وهیش نیبهتر  ویژگی توبه 3
 ــــــ منشا  توبه 1

 ــــــ
 عقل

 محبت

 ( مقایسه تعریف لغوی و اصطالحی) 1جدول شماره 
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 مرحله دوم: مفهوم پژوهی دینی
دانیم می د. چرا کهشومی در این بخش از نوشته به بررسی دیدگاه دین درباره مفهوم توبه پرداخته

تواند می یا حداقل بیشتر موضوعات تعریف خاص خود را دارد. تعریفی که، دین برای همه
هماهنگ یا ناهماهنگ با تعاریف لغویان و اندیشمندان باشد. زمانی که متون دینی با دید 

 گردد:می نتایجی چند از آن حاصل، شودمی بررسی شناسیمفهوم
ی از موضوعاتی است که در هفت آیه از قرآن کریم و روایاتی از . وجوب فوری توبه یک1
-1/52: 1111، ؛ نراقی111-2/112: 1121، مجلسی) بدان اشاره شده است  بیتاهل
 .(212-2/215: 1010، ؛موسوی سبزواری51

است که بر اثر ای هو همچنین گناهان صغیر ، . حکم توبه فوق الذکر ویژه گناهان کبیره2
؛ 2/02: 1021، ؛ مجلسی11نسا :)اند هتبدیل به کبیره شد، ار و سبک شمرده شدناظه، تکرار
 .(3/221: 1131، ؛ سبحانی تبریزی221-222 1121همو:
 .(512: 1132، حلی) ویژه آن انجام دهدای هتوب، . انسان تائب باید برای هر گناهی1
شرعی مربوب به آن  خود گناه مستقلی نیست. زیرا اوامر، . عمل نکردن به توبه فوری0

 .(221-222: 1131، ؛ سبحانی تبریزی15:212: 1015، آلوسی) ارشادی است
؛ 32؛ طه:51؛ زمر:51و50؛ انعام:11؛ نسا :12؛ آل عمران:122بقره:) . ضرورت توبه5

از جمله ایمان و ( 13-11؛ نسا :122-151بقره:) شرایط پذیرش توبه، (11؛ هود:21انبیا :
 چرایی و چگونگی توبه انبیا ، (25؛ قصص:11؛ احزاب:12فرقان:؛ 22مریم:) عمل صال 

-1/13: 1011، ؛ فیض کاشانی20و1/25: 1111، ؛ نراقی101؛ اعراف:31؛ انبیا :11بقره:)
: 1112، ؛ طبرسی112-13/121: 1102، ؛ قرطبی3تحریم:) ماهیت توبه نصوح، (22
از جمله مواردی است که ، توبهو نیز آثار ( 21و3/202: 1131، ؛ سبحانی تبریزی12/011-013

اشاره شده است. از جمله آثار توبه که در آیات و روایات ذکر ها در آیات و روایات متعددی بدان
، (1غافر:) بهره مندی از استغفار حامالن عرش، (222بقره:) توان به محبوبیت نزد خدامی شده

؛ 12؛ نسا :5-0؛ نور:15؛ ق:211بقره:) ژه خدایات ویبرخورداری از نعمت های بهشتی و عنا
آل ) ت و رحمت الهییی از لعنت خدا و خلق و برخورداری از هدایرها، (10-11مائده:

 اشاره کرد.( 12فرقان:) و تبدیل سیئات به حسنات( 22مریم:) بهشتی شدن، (31-32عمران:
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ین دو مفهوم . در قرآن کریم توبه گام بعد از استغفار بیان شده است. بنابراین یکی انگاری ا2
ُکْم »خطا است؛ چرا که عبارت ، از منظر قرآن  در سه آیه از قرآن کریم «ِه یُثمَّ ُتوُبوا ِإلَ  اْسَتْغِفُروا َربَّ

 .(12-52-1هود:) تکرار شده است
، پشیمانی از انجام گناهاست. شش مرحله  دارای  بیتاهل. توبه از منظر روایات 1

ترک کردن گناه در حال حاضر و ، م مراجعه مجدد به این گناهنیت قلبی برای عد، استغفار زبانی
، مرحله نهایی تحقق توبه کاملو در پایان ، تضیی  شده هایجبران حق الناس یا حق الله، آینده

کنایه از  .بدنش را که از راه حرام بر بدن او روئیده را آب کنداز ی هایآن است که انسان گوشت
عالوه رنج طاعت خدا به .را از بین ببردها آن، سبب رشد و نمّو او شده، آنکه اگر خوردن مال حرام

: 1121، ؛ حرانی501: 1010، شریف الرضی) بچشاند، را به بدنی که لذت معصیت را چشیده
111).  

 مرحله سوم: استخراج تعریف
عل قبی  بازگشت از انجام ف، معاصی، در تعاریف لغویان چند نکته مهم وجود دارد: حیا و احتشام

 هب، انجام فعل قبی اقرار به ، ندامت و پشیمانی از زیاده روی در گناه، به انجام دستورات الهی
تدارک آنچه از بین رفته و اینکه توبه بهترین شیوه عذرخواهی ، قصد ترک گناهو  همراه ندامت

دیدگاه لغویان  نهایی بندیجم است. هر کدام از این نکات به بعد خاصی از توبه مربوب اند و در 
تاثیر گذارند. باید گفت توبه از منظر لغویان بهترین روش عذرخواهی است و آن بعد از انجام فعل 

بدین صورت که فرد بخاطر حیا  از حشمت ، معاصی از سوی بندگان خداست قبی  و خصوصاً 
خشیده شدن شود و سپس برای بمی نادم و پشیمان، ابتدا از زیاده روِی خود در گناهان، خداوند

 کند. او با این کار به سوی خدا بازمی آنچه را از بین رفته را تدارک، به گناه خود اقرار کرده، آن
 یازد.می گردد و به انجام دستورات الهی دستمی

توبه نکاتی چند وجود دارد. متعلق توبه گناهان انسان شمرده  اصطالحی نیز هایدر تعریف
گناه و جبران ترک ، عال مذمومه به ممدوحه است. برخی پشیمانیرجوع از اف، شده و موضوع آن

و برخی علم به ضرر داشتن گناه و اند هتوبه شمرد هایلفهؤ م حقوق و وظایف از بین رفته را جز 
و  اند،هبرخی منشا  توبه را عقل و محبت دانست اند.هنیز اراده و قصد ترک گناه را نیز بر آن افزود

توان نتیجه می بنابرین اند.هرا ترک گناه و بهترین شیوه عذرخواهی بیان کردبه لحا  ماهیت آن 
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که بهترین شیوه ترک گناه ، فعلی است ناشی شده از عقل و محبت، گرفت توبه از منظر این دسته
جز با علم ، مذمومه به انجام افعال ممدوحه است و این امرنیز هست. توبه رجوع از انجام افعال 

ترک گناه در عمل و ، ن گناه و نیز اراده ترک آن در افعال جوانحی؛ و نیز پشیمانیبه ضرر داشت
 جوارحی تحقق نخواهد یافت. همچنین جبران حقوق و وظایف از بین رفته در افعال

، اسالمی نیز نکاتی وجود داشت. در آیات قرآن توبه هم معنی با استغفار نیست هایدر تعریف
و به معنی ، اهان از خداوند است ولی توبه گام بعد از استغفاربلکه استغفار طلب بخشش گن

الهی نیز  هایمورد نعمت و محبت، بازگشت از گناه است. تائب غیر از بخشیده شدن گناهانش
گردد. البته شرب پذیرش توبه ایمان و می تا جایی که گناهانش تبدیل به حسنات، شودمی واق 

ی برای توبه کننده واقعی بیان شده هایو نیز مؤلفه، برای توبهعمل صال  است. در روایات مراحلی 
ی با هم هایتوان گفت هرچند تعاریف سه گانه تفاوتمی است؛ که در سطور باال گذشت. بنابراین

 توان جمعشان کرد.می اما متضاد نیستند و، دارند
 

 دیدگاه متون دینی دیدگاه اندیشمندان دیدگاه لغت شناسان ویژگی ردیف
 ــــــ متعلق توبه 1

 ــــــ
 گناهان جوارحی
 گناهان جوانحی

 گناهان جوارحی
 گناهان جوانحی

 بازگشت از گناه  بازگشت از گناه ــــــ ماهیت توبه 2
 
 
 
1 
 

 
 
 

 هایمؤلفــــــه
 توبه

 ــــــ
 اقرار به قباحت فعل

 به گناه اقرار

 ــــــ
پشـــیمانی از زیـــاده روی در 

 گناهان

 قصد ترک گناه
 در عمل  یفعل قب ترک

 رفته نیآنچه از ب تدارک

 ــــــ
 ــــــ
 ــــــ

 گناهبودن  مضرعلم به 
ــــــاده روی در  پشــــــیمانی از زی

 گناهان

 گناهقصد ترک 
 در عمل  یفعل قب ترک

 رفته نیآنچه از ب تدارک

 ایمان و عمل صال 
 اقرار به قباحت فعل

 به گناه اقرار

 ــــــ
 پشیمانی از زیاده روی در گناهان

 قصد ترک گناه
 در عمل  یفعل قب ترک

 رفته نیآنچه از ب تدارک

 
 
 
0 

 
 
 

 اثر توبه

بازگشت به انجـام دسـتورات 
 الهی

 ندامت و پشیمانی
  یبازگشت از انجام فعل قب

  یاز فعل قب ییجدا
 رحمت الهی
 غفران الهی

 ــــــ

 ــــــ
 ــــــ
 ــــــ
 ــــــ
 ــــــ
 ــــــ
 ــــــ
 ــــــ

 انجام دستورات الهیبازگشت به 
 ندامت و پشیمانی

  یبازگشت از انجام فعل قب
  یاز فعل قب ییجدا

 رحمت الهی
 غفران الهی

 تبدیل سیئات به حسنات
 

 ( سه گانه هایتجمی  تعریف) 0جدول شماره 
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به همراه ، رسد توبه ترکیبی است از پشیمانی از انجام گناهمی به نظرها از تحلیل و بررسی
انجام فعل قبی  و تدارک آنچه از بین رفته است در حالی که قصد کرده به هی  وجه  بازگشت از

آن عمل را تکرار نکند. بقیه تعبیرها زیر مجموعه این چهار تعبیر هستند. مانند علم به مضر بودن 
تعلق گیری توبه به گناهان ، پشیمانی از زیاده روی در گناهان، علم به قبی  بودن فعل، گناه

 ی و جوارحی و اقرار به قباحت فعل انجام شده.جوانح
 

 کلیدواژه ها و عناصرها همؤلف
 

 پشیمانی از انجام گناه
 پشیمانی از زیاده روی در گناهان

 اقرار به قباحت فعل
 علم به قبی  بودن فعل
 علم به مضر بودن گناه

 پشیمانی
 زیاده روی

 قبی /مضر
 اقرار و علم

لق گیـری توبـه بـه گناهـان جـوارحی و تع بازگشت از انجام فعل قبی 
 جوانحی

 بازگشت

 جبران حق الله / حق الناس تدارک آنچه از بین رفته است
 ترک گناهان در حال قصد کردن عدم تکرار عمل

 ترک گناه در آینده
 قصد

 عدم تکرار

 ( عناصر و کلیدواژه ها، مؤلفه ها) 5جدول شماره 
 

زیاده روی خویش در انجام فعل قبی  پشیمان شده و به خالصه اینکه توبه کننده واقعی که از 
 ضرر کار خود علم پیدا کرده و به آن اقرار نموده است؛ قصد عدم تکرار آن فعل را در حال و آینده

ها آید و بدین صورت به سوی خدا و نیز به سوی نیکیمی و در صدد جبران ما فات بر، کندمی
 بازگشت خواهد کرد.( فطرت)

 ارم: تحلیل مفهوممرحله چه

 . جمع آوری اطالعات8
است که هم از لغت و هم از متون « بازگشت از فعل قبی »از بعد موضوع شناسی مسأله توبه 

دینی به دست آمد. در مفهوم توبه مفهومی از فعل قبی  مد نظر است که اساسا جزو مفاهیم 
د توبه ترک گناه است. ترک گناهانی کارکر  شود.می قبیحه در دین باشد که از آن به گناه هم تعبیر

 کنند. می شود و در آینده نیز ادامه پیدامی که از حال شروع
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از بعد هستی شناسی نیز چند نکته درباره توبه وجود دارد. نخست ماهیت افعال جوارحی و 
شایدها و »و نیز به « بایدها و نبایدها»جوانحی انسان است. این افعال از منظر اخالقی به 

شوند. اما از نظر قانونی و احکام شرعی آنچه از این دوگونه مالک بوده و می تقسیم« شایدهان
همان بایدها و نبایدها است. از حیث وجود خارجی این افعال نیز ناگفته پیداست که ، مهم است

 هایبرخی از این افعال توسط انسان عمل شده و برخی ترک گردیده است. از ضرب این گونه
بایدهای »همانا ، آید که آنچه در مبحث توبه مورد نظر استمی متعددی پدید هاینه مدلچهارگا

 است.« نبایدهای انجام شده»و « ترک شده
از بعد انسان شناختی نیز توبه دارای نکات قابل طرحی است. مثال انسان گاهی از روی عمد 

در ، به قب  فعل و نیز ضرر آن شود. اما با علم پیدا کردنمی و گاهی از روی خطا مرتکب گناه
که فراتر از ای هآید. توبمی آید. در چنین وضعیتی توبه به کمک انسانمی صدد جبران و توبه بر

گردد و گویی از می دوباره به دامن پر مهر خداوند بر، بخشش گناهان اوست. چرا که او با توبه
گیرد و گناها او به می وند نیز قراراساس گناهی نکرده بوده است. حتی مورد رحمت و محبت خدا

 گردد.می حسنات بدل

 . پردازش اطالعات 8
و معموال افعال حسنه محنت آور ، شوندمی از آنجا که افعال بشر به دو قسم حسن و قبی  تقسیم

و افعال قبیحه لذت آوراند؛ طب  انسان گرایش به عمل قبی  لذت آور دارد. در حین عمل قبی  و 
انسان اگر متذکر شود و یا علم پیدا کند که این فعل قبیحی که انجام داده چه ، یا پس از آن

ممکن است از کرده خود پشیمان شده به ، مضراتی دارد و به چه میزان قب  فعلی داشته است
به صورت عملی نیز توبه ، دنبال راه چاره بگردد. در این صورت باید به غیر از طلب غفران از خدا

 شود و تا ترک گناه در نیت و عمل جلومی که از اقرار به قب  گناه انجام شده شروعای هکند. توب
 گردد.می بر، رود و بدین سان فرد دوباره به پیشگاه خدا و مقامی که قبل از انجام گناه داشتمی

 نتیجه گیری
احتمال را داد توان این می ،از آنجا که مفهوم توبه در منظومه معارف اسالمی بسیار پرکاربرد است

با مفاهیم کاربردی و اصیل دیگر در ارتباب تنگاتنگ باشد. با بررسی ، که مفهومی محوری بوده
این احتمال به یقین ، دانشمندان مسلمان هایروایات و نیز نگاشته، کاربردهای این واژه در آیات
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توان به می شود رامی نوپدید انسانی محسوب هایشود. این پروسه که از دانشمی تبدیل
و... ها همؤلف، شرایط، مفاهیم دینی نام بردار کرد. امری که سبب شناخت مراحل شناسیمفهوم

تواند سبک زندگی مورد نظر دین را معرفی کرده می و در نهایت، گرددمی در هندسه مفاهیم دینی
گیری نهایی  تا از این رهگذر بتوان به شناخت دقیق تر مفاهیم دینی پرداخت. در مورد نتیجه

توان به اختصار گفت توبه گام بعد از استغفار است و ترکیبی است از می توبه نیز شناسیمفهوم
به همراه بازگشت از انجام فعل قبی  و تدارک آنچه از بین رفته است در ، پشیمانی از انجام گناه

 .حالی که تائب قصد کرده به هی  وجه آن عمل را تکرار نکند
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