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گناه در قرآن شناختى واژهمطالعۀ سبک  های 

  __________________ 2رسول فتحی وظفری  _1وهدی وسبوقسید دكتر   __________________ 

 چكحده
كاربرد  اژهبرر ى ش وه هحا   نحو  توانا شياخل بهتری از ايحن  اژههای قر ن وىهای 

ريححاه  هحای زخححادی درهححا در قححر ن ححه د ححل دهححا.  اژهكحاربرد  ن قححر ن در برر رنحا  وفهححوم 
كه در اين وقاله وى وى ك فى   كهى برر ى ها را از دكوش ن برخى از اين  اژهحاشيا    ويظر 

كي ن. افز ن بر اين، حه واائ ى ههچون حااوا هر  اژه، ارتباط وعيايى  اژران حا خکاخگر، 
كاربردی هر نت ن حا اين  اژران،  اختهان  اژه های هنپيت يۀ هر  اژه،  اژه ها   وفاه ن 

كه جزء وؤشود    يورى اژه پرداخته وى  از های  بکلفههای وياصر حه فرد هر  اژه را 
كرد. شهار وىحه  ر نا تب ين خواه ن 

رياه، قر ن، وعيادر رياه  : هاواژهکلید  .  جه، ويکر، فاحته، جيا شيا ى 

 مقدمه
کووه امووروزه در حوووزۀ ادجیووات و نقوود ادجووی صووورت موویاز جملووه پووژوهش     گحوورد، هوواحی 

هووا حووه مقاهعووۀ شناسووی متووآن ادجووی اسووت. در احوون نووآق پووژوهشپووژوهش در حوووزۀ سووجک
هوا نحور، شآد. در هر خوک از احون جنجوههای ادجی و زحانی و فکری آثار ادجی پرداخته می جنجه

_____________________  
حان و ادجیات عرجی دانشگاه جآعلی 1 گروه ز  نوخسندۀ مسجآل.سحنا. . دانشحار 
حان و ادجیات عرجی دانشگاه جآعلی . 2  سحنا.دانشجآی دکتری ز
 27/2/1395 سذحرش: _ 6/10/1394درخافت:  
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کواوش قورار مویعلآح حالنی و زحان توآان گحورد. حوه جرجوت مویشناسی و نقد ادجوی متوآن موورد 
کوه دارد، مویشناسی حوا تمواح الخوههای سجکگفت پژوهش هوای تآانود جنجوههوا و سوقآحی 

کوه حاعوث شوده قورآن ز قرآن را جیش از پیش جرای مخاطجان روشن سازد. جیاعجا شک آننه 
حوه خوک دوره و عصوور خواص محوودود نمانود، واالحووی مفواهحم و سووجک ارزشومند آن در همووۀ 

حاشوود. نرووم و چحوونش دقحووق هوور وااه، ارتجووا  وحووژه سووقآح معنووآی و هغووآی موویهووا حووهزمحنووه
کننده، همگی جور اعجواز قورآن تنگاتنگ وااگان حا خکدخگر، مآسحقی، س هآهت و اخجاز خحره 

 دالهت دارند.
گنوواه در قورآن خوآاهحم پرداخووت و شوناختی وااهدر احون مقاهوه حوه جررسووی سوجک      هوای 

هووا نحوور کآشووحم عووالوه جوور جررسووی الخووۀ معنوواحی احوون وااگووان، حووه جررسووی الخووۀ وااگووانی آنمووی
ها و ارتجوا  و اجوتالف ها و شحآۀ ساخت آنوااهجپردازخم. در الخۀ وااگانی، ما حه جررسی شکل 

کموی و آمواری وااههای مترادف و همننحن مقآهوهوااه کحفوی و  پوردازخم. در احون هوا مویهوای 
راستا، در الخۀ وااگانی، مفاهحمی همنآن حسی و انتراعی جوآدن وااگوان، عموآح و خصوآص 

کهون سوازی، تو ثحر اخوودجآهوژخک وااه و اهگراحوی و واجوآدن وااه، عامحانوه و خوا رسومی جووآدن وااه، 
خود حووه: فتوآحی، شووآد. هووا جررسووی موویداری وااهنشوانه مووآارد خوواد شووده جیشووتر  (.263: 1390)حنگر

کوار مویشناختی تماح وااهدرحارۀ جررسی سجک رود  اموا از های حافت خوک موتن مشوخص حوه 
که ما در احن مقاهه تنها حه جررسی وااه گناه در قرآن مویآنجا  توآان جرخوی از پوردازخم، نمویهای 

گفتوه  کار جورد. حوا تآجوه حوه مقاهوب پویشها حهشناختی را در احن نآق وااههای سجکشاخص
گرفتوه حتوآان حوه پرسوشانترار می که حا روش تآصحفی_ تحلحلی انجاح  هوای رود در احن مقاهه 

گفت:   زحر ساس  
گناه در مقاخسه حا خکدخگر چگآنه است. حسامد وااه1  ه های 
کووه احوون وااگووان در آن2 تووی  کووار رفتووه چگآنووه . فوورح و محتووآا و حووار معنوواحی جمال هووا حووه 

 استه
کداحنشحن آن های همهای منحصر حه فرد هر وااه چحست و وااه. وحژگی3  انده ها 
کداح وااهداری وااگان و شمآل آن. نشانه4  ها نمآد داردهها در 
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 پيشحنۀ پژوهش
هوا پآشووحده مانووده هووا و اعجوواز قورآن هنوووز جور انسووانجواحیشووک حخوش زخووادی از زحجوی   

های اعجواز قورآن همننوان اداموه دارد. مسواجلی ها در زمحنۀ شناخت جنجهاست و  پژوهش
کشو  مجوانی صوحح  و اسووتآار ماننود علوم تفسوحر و ت وحول و دانوش هوای قرآنوی هموه در پوی 

کمتوور از منروور قرآنووی هسووتند  امووا پووژوهش کنآن  شناسووی حووه شووناخت سووجکهووای قرآنووی تووا
کووه در حوووزۀ انوود. در خصووآص پووژوهشهووا و تعوواجیر قوورآن پرداختووههووای وااهزحجوواحی هوواحی 

گرفتووه حووه احوون مقوواالت موویمعناشناسووی وااه گنوواه صووورت  حوووزۀ  »تووآان اشوواره نمووآد: هووای 
گناه در قرآن و نقد ترجمهمعناحی ناح ، نآشتۀ هوادی رهنموا و «های فارسی جر اساس آنهای 

گناه در قرآناهوا» شناسوی وااۀ فاحشوه از معنا»ر ا شحرازی و همننحن مقاهوۀ ، نآشتۀ «های 
کرخموی. جررسووی وجوآه حالنووی و زحج«منرور تفاسوحر اشناسوی صووور ، نآشووتۀ سوحد عجوواس سوحد 

کنآن از حواز موورد تآجوه پژوهشوگران جوآده اسوت، هوحکن وااهخحال قرآن نحور از دحر هوای قورآن توا
 شناسی جررسی نشده است. منرر سجک

 شناسى متونهای سجکروش
، ذحل وااۀ اسلآب )سجک(، آن را حوه معنوای راه، روش، موذهب ال َبلسانمنرور در اجن

و شحآه دانسته اسوت. سوجک در اصوقالح ادجوی، حوه شوحآۀ جیوان و روش خاصوی از تعجحور در 
گفتووه مووی هووای  شناسووی متووآن، روش. در سووجک(9: 1386)عجادخووان، شووآد گفتووار و خووا نآشووتار 

که حه نآعی حا خکدخگر مورتجط هسوتند. خکوی از روش هوای سواده در احون مختلفی وجآد دارد 
کنووحم. سووق   کووه مووتن ادجووی را از سووه منرور زحووان، فکوور و ادجیووات جررسووی  زمحنوه احوون اسووت 
کلوی  زحوانی، شوامل سوق  آواحوی )مآسوحقی جیرونوی و درونوی، انوآاق سوجع و جنواس، مسواجل 

ظ(، س وب، اسوم ق  هغوآی )جررسوی وااگوان دخحول، حاسوتانتلف  گراحوی، اسوامی حسوحط خوا مرک 
گوویخنش وااه، نووآق صووفت و ...( و سووق  نحووآی )کآتوواه خووا حلنوود جووآدن  معنووا خووا ذات، نووآق 

کهن دستوری وجآه افعال( می کارجردهای  . در سوق  (224: 1386)شمحسوا، حاشود جمالت، 
-پوردازخم. در سوق  فکوری، درونلوم معوانی مویادجی حه مساجل علم جیان و حدخع معنآی و ع

کالموی نوخسونده گرا جآدن، نگرشگرا جآدن خک اثر، خردگرا خا عشقگرا خا جرون های فلسوفی و 
گراخش کاوش میخا شاعر و   کنحم. های ملی و مذهجی او را 
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که حه سجک ای شهرت دارد شناسی الخهعالوه جر روش فآ ، روش دخگری نحر وجآد دارد 
دهنود. احون سوون  طرحوق آن، موتن را در سون  الخوۀ مختلو  موورد جررسووی و تحلحول قورار مویو از 

شناسووحک و الخوووۀ  ۀ وااگوووانی، الخووۀ نحووآی، الخووۀ معنوویانوود از: الخووۀ آواحووی، الخووالخووه عجووارت
 شناسحک. کارجرد

گناه  محدان معنایی واژۀ 
که هر عمل خارح ا گحر است  گناه در زحان فارسی، هفری عاح و فرا ز عورف و وااۀ 

گنوواه نامحووده گحوورد. انووآاق و اقسوواح خقا شورق و عقوول را در جوور مووی گوواه حووه تسووام   هووا، 
گناه دارای احن معانی است:  می . جرح، خقا، جره 1شآند. از نرر فقحهان و متکلمان، 

 . جفا و ظلم. 3. سهآ و نلط 2و اثم 
گناه داشته حاشحم می کهچناننه حخآاهحم معناحی دقحق از  گفت  حه معنای  تآان 

، هوحکن در قورآن در احون حاشودنافرمانی و سرپینی از دستورات اهراموی خداونود متعوال موی
که جررسی هر خک، حا تآجه حه معنا و مفهآمی های متعددی حهخصآص وااه کار رفته 

گنواه وااه که خداوند متعال اراده نمآده قاجل دقت و تآجه است.  کوه در قورآن جور  هاحی 
کوه عجوارتوااه موی 22ون جور دالهوت دارنود افوی انود از: ذنوب، ؤثوم، سوحجه، سوآء، جورح،  حاشوند 

ور، خوجط،  نوث، منک  وم، ِوزر، ح  م  حراح، خقحجه، فسق، فسواد، فجوور، فاحشوه، خجوث، شور، ه 
گنجوود در جنواح، حووآب. حوا تآجووه حوه اخنکووه جررسووی تموامی احوون وااگوان در احوون وجحوره نمووی

 کنحم.  عناحی و وااگانی جررسی میها را از منرر ماخنجا پر حسامدترحن آن
گناه دالهت دارد. احن وااه از پر حسامدترحن وااهذنب:  که در قرآن جر   درذنب هاحی است 

گوخود: وااۀ که رانب اصفهانی در احن  خصآص مویاست  چنان و  دنجاهههغت حه معنی دح 
کوا گورفتن دنجاهوۀ چحوری اسوت و در اصوقالح، ذنوب حوه  گفتوه ذنب در اصل حوه معنوای  ری 

که عقوحوت و مجوازاتی در پوی آن حاشود می  وااۀ ذنوب، دارای: ذحول موادۀ ذنوب( الهبهَىات)شآد 
گناهوان، چوه مورتجط حوا انسوان و انسوان و چوه مفهآمی عاح و فراگحور موی کوه حوه تموامی  حاشود 

                    (. 3/24: 1371)قرشی، شآد مرتجط حا انسان و خداوند اطال  می
گناهوانی اطووال   کوه وااۀ ذنوب، حوه  کوه نتواخ  حودی جور جامعووه مویجرخوی معتقدنود  شوآد 

گنهکوار نموی می انود رو ذنوب نامحودهشوآد و آن را از احونگذارد و  ررش تنها متآجوه شوخص 
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کوه  که حاخد منترر عآاقب آن جر جامعه و اجتماق جآد. احن وااه چهل حوار در قورآن آموده اسوت 
حار حه صورت جمع ذکور شوده اسوت و احون خوآد  32صورت مفرد و  از احن محان هشت حار حه

گستردگی معناحی آن.   دهحلی است روشن جر شمآل و 
کوه شوامل سوورههای مکوی و مودنی حوهوااۀ ذنب در سوره هوای: قصوص، کوار رفتوه اسوت 

عمووران، توحووه، نووافر، محموود، ماجووده، انعوواح، اعووراف، انفووال، حآسوو ، اهوورحمن، تکوووحر، آل
کجووآت، ذارخووات، ملوک، ؤسووراء، فرقووان، اجووراهحم، احوراب، زموور، احقوواف، فووت ، شوعراء، عن

عمووران از جیشووترحن حسووامد جرخوووردار حاشوود. احوون وااه در سووورۀ آلشووما، صوو  و نووآح مووی
 است و هفت حار در احن سوره تکرار شده است. 

کلوی  اشواره موی که جیانگر معنای ذنب هستند، حه چهار مفهآح اصلی و  کوه کننود آخاتی 
 اند از: عجارت

گناهان)آل  (16عمران/ اه _ توحه از 
کحفر و مجازات انسان گناهان)آلب_   (11عمران/ ها حه سجب ارتکاب 

گناهان تآسط خداوند متعال)زمر/  (53ح_ حخشاخش 
گناهان)فرقان/ گاهی خداوند از   (58د_ آ

کوار رفتووه وااۀ  إِهن: گنوواه حووه  کووه حوه معنووای  کووه رانووب ذحوول آن « اثووم»وااۀ دخگووری  اسوت 
کوه انسوان را از ثوآاب عقوب موی می کارهاحی  اندازنود نوخسد: اؤلثم و اآلثاح، اسم هستند جرای 

کوردن دانسوته اسوت  کنودی و درنوگ  َهی القهاوو )و فحروزآحادی آن را حه معنای ت خحر،  ، اله
کتا. ذحل مادۀ ؤثم( َخ ح غتهب در  ، ححث مجسآطی درحارۀ اله جن يی يقه لغة القَكن و س

کتوواب نقوول از نررخووات صوواحب نرووران در مووورد احوون وااه جیووان شووده اسووت. در احوون 
کوه وااه ؤثوم در اصول »اجآهالل عسکری آمده است: فر  جین ؤثم و ذنب در احن است 

کردن است کآتاهی  ُکندی و   ، ذحل وااه أثم(.لغة القَكن اله جن يی يقه)« وااه خآد حه معنای 
کوه ذنوب حوا نوآعی تجعحوت و دنجوال داشوتن سسوتی و  تفاوت احن وااه حوا ذنوب احون اسوت 

کندی و ت خحر در رسحدن حه ثآاب و نحکیزخان ها وجوآد دارد. حاری همراه است، اما در اثم، 
کووه وااۀ اثوم جوور خوالف ذنوو کووه در احون زمحنووه وجوآد دارد احوون اسوت  ب، تفواوت مهووم دخگوری 

ات آن جیان نشده است. احن وااه جورء وااههحم هوای گاه همراه حا وااۀ مغفرت و دخگر مشتق 
کوه شوخص، از روی عمود مرتکوب دار محسآب مینشان گناهوانی دالهوت دارد  شآد  زحرا جر 
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وی موی. احن نحر خکی دخگر از تفاوت(12: 1387)رهنموا، شده است  شوآد  های ذنوب حوا اثوم تلق 
کووه ذنووب، م کوارجرد دارد و حووه موورور زمووان از چورا  فهوآمی اعووم از اثووم دارد. احون وااه امووروزه نحوور 

کاسته نشده است.   کارجردش 
کوار رفتوه 48 در مجمآقوااۀ اثم و مشتقات آن )أثاح، آثم، أثحم و ت ثحم(  انود حار در قرآن حوه 

گآنوهانود، حوهای مودنی آمودهمورد در سوره 37های مکی و که خازده مورد آن در سوره کوه ه  ای 
انود. وااۀ اثوم و حار در قرآن ذکر شده 41وااۀ أثاح، خک حار، آثم دو حار، وااۀ أثحم چهار حار و و ؤثم 

ات آن در سوووره هووای حقووره، نسوواء، ماجوده، انعوواح، اعووراف، فرقووان، شوووری، حجوورات، مشوتق 
فحن، آل کوه مودهعموران، نوور، احوراب، دخوان، جاثحوه و قلوم آنجم، مجادهه، انسان، مقف  انود 

حاشود. احون وااه در سوه مآ وآق هوا مویسهم سورۀ حقره حا هشت حار تکرار، جیش از دخگور سووره
که در ادامه حه نمآنه کار رفته است   کنحم:هاحی از آن اشاره میکلی و متفاوت حه 

کووه احوون وااه در آن کووار رفتووه شووامل نهووی از ارتکوواب اثووم هووا حووهاهو : حخووش اعرووم آخوواتی 
 (188ره/حاشد )حق می

گناهکاران و مرتکجان ؤثم )انعاح/  (120ب: جرای 

که ارتکاب آن گناه محسآب نمیح: مآاردی   (203شآد )حقره/ها جاحر شمرده شده، 
جه کوه رانوب اصوفهانی آن را حوه : احن وااه خکوی از پرحسوامدترحن وااهسَیخ هوای قرآنوی اسوت 

ا کووار ناسسوند و زشووت دانسوته اسووت. احون وااه و مشووتق  حوار در قوورآن ذکوور  167ت آن، معنوای 
که شامل احن سوت: آل عموران، نسواء، اعوراف، توحوه، هوآد، رعود، اسوراء، نمول، هاسوره شده 

وو لت، روح، شوووری، حقووره، انعوواح، حووآنا، نحوول، قصووص، عنکجووآت، فوواطر، زموور، نووافر، فص 
 جاثحه، رعد، مؤمنآن، تحرخم، طال ، تغاجن، فت ، محمد، احقاف، فرقان، انفال و ماجده. 

کوار رفتوه احن وااه حه اشکال سحج ، سحجات، سحجاتکم، سوحجاتنا، سوحجاته و سوحجاتهم حوه    
کوه حوه که وااۀ سحج ، از جیشترحن حسامد جرخوردار است. خکی از زحجاحی های قرآن احون اسوت 

کووه وااۀ سوحجات حووه حووار از وااۀ  167کووار رفتوه اسووت، حووه هموان تعووداد خعنووی هموان تعوودادی 
 ات آن خاد شده است.صاهحات و مشتق  

كنَهاوو قرشی در  گوخود: در قورآن درخصوآص حخشوآدن ذنوآب در حوارۀ احون وااه موی القَه
حتوی خوک حوار هوم نحاموده « نفران اهسحجات و اهسوحجه»حارها سخن حه محان آمده است، وهی 

کلمووۀ تکفحوور 3/346: 1371اسوت. )قرشووی،  ( از سووآی دخگور در جیووان حخشووآدگی سوحجات، 
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جاتناک﴿آمده  مثل:  ا سوح  ر عن  جاتنا»و هرگور   ﴾ف   16کوار نرفتوه و فقوط خوک حوار در آخوۀ حوه« ؤنفور سوح 
گناهوان از آن تعجحر شده است. حه نرر می« نتجاوز»سورۀ احقاف حه هفظ  رسود ذنوآب، خوآد 

کووه حووه صوورت نحوورو در عوواهم رهووا شوده وم خآاهنوود شوود، وهووی  هسوتند  انوود و در آخوورت مجس 
گناهووان ا جات آثووار و ووعی  ز قجحوول تحرگووی قلووآب، رفووتن آجروهووا و آموودن عووذاب دنحووآی سووح 

 هستند. 
که احن وااه در آن کلموۀ کار رفته است مشخص میها حهحا جررسی آخاتی  کوه  « سوحج »شآد 

که از تلخی و حودی تهوی نحسوت   در جرخی آخات قرآن جر حآادث و رخدادهاحی دالهت دارد 
َ  مثل :  ْ  َحَسَنٍة َيهف َْ وف َصاَح

َ
ا أ َْ وخَ ْبسف َْ وف  َسیَجٍة َيهف  نخَ َصاَح

َ
 (79)نساء/ ا ف َوَوا أ

که احن وااه در آن کار رفته است، از ححوث متومآن و مفواهحم، حوه سوه دسوته آخاتی  ها حه 
 شآند: تقسحم می

گناهووان اشوواره موویاهوو : جرخووی از احوون آخووه جات و  کحفوور و جوورای انجوواح سووح  کنوود  هووا حووه 
 (10)فاطر/

 (22ها حه چگآنگی دفع سحجات اشاره دارند )اهرعد/آخهب: جرخی دخگر از 

 (193عمران/ح: جرخی دخگر از آخات نحر حه طلب نفران اشاره دارند )آل
احن وااه در اصقالح حه معنای انحوراف و خوروح از راه درسوت اسوت و در عورف  َنیجه:

گنوواه عموودی دآن را اشوتجاه و هغوورش مووی انسووته اسووت نامنوود. قرشووی احوون وااه را حووه معنووای 
کوورده الُّیههانوجهههعو طجرسووی نحوور در تفسووحر  (2/358: 1371)قرشوی،  ، دخوودگاه قرشووی را ت حیوود 

گناه جرای انسوان  فرماخد:میطجاطجاحی است. عالمه که جر اثر  احن وااه در اصل حاهتی است 
او کنوود و راه نفوآذ انوآار هووداخت را حوه قلووب  آخوود و طرحوق نجوات را جوورای او ققوع موی سدخود موی

                    .                                     (1/218: 1364)طجاطجاحی، حندد  می
گناهووان مووورتجط حووا خداونوود و اجتمووواق اطووال  مووی شوووآد. وااۀ خقحجووه جوور هووور دو قسووم 

عووای فووآ   هوم نشووحنی احوون وااه حووا ذنووب و در خآاسووت حخشوواخش خقاهووا از خداونوود، جوور اد 
ه می کوه جور قراحوت معنواحی خقحجوه حوا ذنوب دالهوت گذارد. از جمصح  وۀ مهوم دخگوری  له اده 

کوار نادرسووتی را از روی موی کوه وااۀ خقحجووه سوه قسوم دارد: نخسووت اخنکوه  کنود، احوون اسوت 
کوار درسوتی اراده شوآد،  که نتحجوۀ آن حازخآاسوت خآاهود جوآد. دوح اخنکوه  عمد انجاح دهحم 

کوار کوه احون  کوار   حخشوآدنی اسوت اما حه صورت خقا و نادرسوت انجواح شوآد  و سوآح اخنکوه 
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کوه در احون موورد  کار خارح از خآاستۀ ما، صحح  صوورت سوذحرد  نادرستی اراده شآد، اما آن 
کوه شآد. حا اندک دقتی در احن مفاهحم سوه نحر شخص نکآهش می گانوه متآجوه خوآاهحم شود 

گووواگحوووروااۀ خقحجوووه، هوووم اشوووتجاهات عامدانوووه را در جرموووی ه و د و هوووم اشوووتجاهات ناخآدآ
گناهوان عامدانوه را شوامل موی« ؤثم»عامدانه را. از احن رو جر خالف وااۀ نحر شود، احون کوه تنهوا 

گناه اطال  می گستردگی جیشتری دارد و جر هر دو نآق   شآد. وااه 
حاشود: اسوراء، ها مویکار رفته و شامل احن سورهحار در قرآن حه 22وااه خقحجه در مجمآق    

قصص، اهحاقه، علق، شعراء، حقوره، نسواء، نوآح و اعوراف. احون عنکجآت، احراب، حآس ، 
کوارجردی آن حوه اشوکال: خقحجو ، خاطجوو ، وااه حوه صوورت فعول و اسوم آموده و صووورت هوای 

حاشود. قرشووی درحوارۀ احوون هوای مشواحه آن موویِخقو ، خواطجآن، خوواطجحن و أخقو تم و صووحغه
کسووانی  درحوارۀاسووت و هموه  گوخود: خوواطجآن و خواطجحن، سون  حووار در قورآن آمودهوااگوان موی

کرده گناه  که عمدا  خقا و   (. 2/358: 1371اند. )قرشی، است 
گناه میجَم:  گوخود: حاشد. رانب ذحول احون وااه مویوااۀ جرح نحر در جرخی مآارد مترادف 

رح حه فت  جحم عجارت است از چحده شدن محآه از درخت و حه صوورت مجواز حوه عنوآان » ج 
بو  الُّیهانوجههع. در ، ذحول وااۀ جورح(وبَىات)« رودکار میعمل ناسسند و زشت حه و  الههواَىاََه

گناهکوار را از آن نحور احون وااه را حوه معنوای ققوع دانسوته صَاحو  َاوو  کوه  انود و معتقدنود 
کووه عموول صوواه  را ققووع موویجهووت مجوورح مووی كنَههاوو کنوود. قرشووی، مؤهوو  گوخنوود   القهَه

کسوب. وهوی ققوع  در معنای جرح )حه فت  اول(»نوخسد:  می سه قوآل هسوت: ققوع، حمول و 
گنواه از هموحن مواده اسوت. حوه  معنای اوهی و مشهور آن است و جرح )حه  م اول(حه معنوای 
کوه  گوخنود  گنواه را حودان سوجب جورح  عقحدۀ من، جرح فقط خک معنا دارد و آن ققع اسوت و 

گناهکوار را مجورح مویشخص را از سعادت و رحمت خدا ققع می زحورا در اثور  گووحیم کند و 
: 1371)قرشووی،  «کنوودگنوواه، خووآد را از رحمووت و سووعادت و راه صووحح  انسووانحت ققووع مووی

2/27). 

ات آن،  هواحی هوای مکوی آموده اسوت. سوورهحار و جیشتر هم در سوره 61وااۀ جرح و مشتق 
ات آن در آن ، انود از: ماجوده، هوآد، سوج ، انعواح کار رفته است عجوارتها حهکه احن وااه و مشتق 
فووحن، معوووارح، طوووه،  ، اهووورحمن، مرسوووالت، اعوووراف، توحوووه، ، دخووانسوووجده، خوووا  روح، مقف 

حآسو ، اجوراهحم، حجور، موورخم، فرقوان، نمول، صوافات، زخوورف، جاثحوه، احقواف، ذارخووات، 
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 قمر، قلم، مدثر، نافر و نحل.
که حه صورت  ُکم  الخ  »قرشی معتقد است احن وااه در سه جای قرآن  ن   وِرم  آموده چوآن حوه « ج 

کووردن( موی« علوی»واسوقۀ حورف جوور  کووه دهوود و چنوانمتعوودى شوده، معنوواى حمول )وادار 
ح متعودى موی« علوی»حا حرف جور « حمل»دانحم  می ْن شوآد ماننود:  جور مفعوآل دو  کَّ َونخَ َف َوَ َخْجه

وا لَّ ْ هدف ََ  َ
َ
هْوٍم َعَلهی أ ََ وِدهآا»کوه پیداسوت در اخنجوا (.  چنوان8)ماجوده/ َشهَنننَّ  ع  لوی أن ال ت  « ع 

ُکم  ال خ  »مفعآل دوح  ن   ِرم   آمده است.« علی»حاشد و همراه حا می« ج 
حاشود  مثول اجرمووآا، در قورآن موادۀ جورح نحور از سووه آخوۀ خادشوده، هموه از حواب افعووال موی

کوار رفتوه اسوت. حوه نرور حواب افعوال حوه« الجرح»اجرامی مجرح و مجرمآن و فقط در سن  مورد 
کث کثرت حاشد  زحرا  ةَ  رت خکی از معوانی آن اسوت، مثول: در اخنجا جراى  هذف

هَ  الخَ َياْنَتَقْهَنها وف
وا وَّ ََ ْج

َ
 (47)روح/ أ

توا  38های روشن جرای فهم معنای جرح و شناخت شخصحت مجرمان، در آخوات نمآنه
کووه در قاهووب مکاهمووه 48 ثر آمووده  اهحمووحن در جهشووت و ای، راحقووۀ محووان اصووحابسووورۀ موود 

که چهار  کورده اسوت: نآق جرح محسآب میمجرمان در آتش دوزخ را  شآد، از احن قورار جیوان 
اهوو  _ جرخووودن ارتجووا  حوووا خوودا  ب_ جرخووودن ارتجووا  حوووا خلووق خووودا  ح_ جرخوودن ارتجوووا  حوووا 

های اجتمواعی و فورو رفوتن در دنحوا  د_ جرخودن ارتجوا  حوا آخورت و سرنآشوت تواحع مسجآهحت
 اعمال.

که در قورآن حو ۀوااجناح:  گنواه آموده اسوت. رانوب جناح از دخگر وااگانی است  ه معنوای 
رو هور حاشود و از احونگوخد: جناح حه معنای منحرف شدن انسان از حوق مویذحل احن وااه می

هووای عرجوی، آن را حوه معنووای ماحول شودن، خووم ناموهتوآان جنوواح نامحود. در وااهگنواهی را موی
نوواح ذکور شووده و قرشودن و منحوورف شودن دانسووته شوی معتقوود انود. احوون وااه در ذحول وااۀ ج 

که جناح در اصل حه معنای حال خا دو طرف چحری می که حال پرنده خوا است  حاشد و از آنجا 
شوآد، از احون رو جنواح را دو طرف هر چحر دخگر در حاهت حرکت، حه جنواححن منحورف موی

 . (2/54: 1371)قرشی، اند  ستی نامحدهانحراف از حق و را
کوه فقوط حوه حار در قرآن ذکر شده است.  25احن وااه  وحژگی منحصر حه فرد آن احن اسوت 

َ حاشوود  ماننود احوون آخووه: کووار رفتوه و دارای قحووآد نفووی مثول: هووحا و ال مویصوورت منفووی حوه
ْن  َناَح َعَلْیکَّ کوارجردی احون وااه در هوحم 236)حقره  جَّ (  خعنی جر شما حرجی نحست. شوکل 
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 است. جا فرقی نداشته و در تماح مآارد حه همحن سحا  ذکر شده 
گناه نحست، حلکوه در جرخوی موآارد حامول  که احن وااه همحشه حه معنای  جرخی معتقدند 

کرد. 240تآان حه آخه حاشد. حه عنآان نمآنه میمعنای مسجآهحت و تعهد می  سوره حقره اشاره 
کووه دارای متوووامحنی همنووآن مسوواحل و مآ وووآعات وااۀ جنوواح در آخوواتی حووه کوووار رفتووه 

کوه احوون وااه در نمویرو حاشود. از احوونۀ خودا و انسووان  مویعجوادی و نواظر حووه راحقو گفووت  توآان 
کحفور و مجوازات  همه کوه سورپینی از احون احکواح، مسوتلرح  گنواه اسوت  چورا  جا حوه معنوای 

ب وااۀدنحآی نحست. حسحاری از پژوهشگران و صواحب کوه احون وااه، معور   نروران معتقدنود 

 ده است. ش وارد عرجی است و از زحان پهلآی گناه فارسی
که حارها در قرآن آماز جمله وااه ياحشه: ات آن میدههاحی  حاشد.  ، وااۀ فاحشه و مشتق 

ُه فهووآ  اللغهههَها در  کول ُ شوویٍء جوواوز  حوود   ذحوول احوون وااه آموده اسووت: اهفحشوواء: اهفاحشووه و 
کوورد فوواحش  کووه از انوودازه خووخش تجوواوز  : خعنووی هوور چحوری  ی اهرنووی فاحشو   فواحش  و ُخسووم  

گوخود: . رانب ذحل آن می، ذحل مادۀ فحوش(اللغهَا )گوخند شآد و حه زنا فاحشه میخآانده می
گفتوار اهفاحشه ما عرم قجحه من ا کوردار و  ألفعواِل و األقوآاِل: خعنوی فاحشوه عجوارت اسوت از 

گفته شده است: اصل فاحشه از فحش اسوت و فحوش خعنوی  الُّیانوجهعزشت. در تفسحر 
گناه جیرگ مرتکب شدن و از احن که قد  حسوحار حلنود داشوته حاشود، فواحش قج  و  کسی  رو حه 

گوخند  (.2/394: 1406)طجرسی،  اهقآل 
فوآاحش جموع فاحشوه اسوت و آن عجوارت گوخود: احی نحور در تجحوین آن مویعالمه طجاطجو 

کودامن را از  کار حسحار زشوت و خداونود در قورآن زنوا و هوآا  و نسوجت نواروا حوه زنوان سا است از 
که رانب از وااۀ فاحشه اراجه داده حعحد نحست  .مصادحق آن شمرده است جر اساس تعرخفی 

گفتوه مویکه اصل در معنای احن وااه، خارح شد کار نحر سراوار حاشد  هوذا  شوآد: ن از حد در 
ل مغجآن شدن  . (4/248: 1364)طجاطجاحی،  نجن فاحش  خعنی جیش از حد تحم 

گناهوان و تورک اطاعوت  که مراد از فحشواء، هموۀ  عالوه جر احن، طجرسی نحر معتقد است 
گفته اسوت: موراد از فحشوا داجن (3/121: 1415)طجوری، خداوند است.  و احتموال جوزی 

گناهان   .(279/ 1: 1407)جوزی، است: حخل و همۀ 
کوه احون وااه نموی که حوه نوآعی در هموۀ احون تعوارخ  وجوآد دارد احون اسوت  تآانود جور آننه 

کنود. حوا انودک تو ملی در وااه کآچک و خا صغحره دالهت  نشوحن احون وااه در  هوای هومگناهان 
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که وااهقرآن، می کجواجر اؤلجینحم  کنوار احون وااه ذکور هاحی مثول: زنوا،  ثوم، منکور، سوآء و حغوی در 
گناهان است. اند.شده  فحشا و منکر حه معنای خکسان و شامل تماح معاصی و 

ران در تفسحر آخات پیشحندی  از جمع کوه گفته می گفتار مفس  گرفوت  توآان چنوحن نتحجوه 
منقجوق ها همان مقلق زشتی است حودون قحود ا وافی و احون مفهوآح مفهآح حقحقی احن وااه

گنواهی درسوت اسوت گناهوان اسوت و اطوال  احون وااه جور هور  خموی،  جر مقلوق  کر : 1389)سوحد 
123). 

ات آن، در مجمآق  کوه حار در قرآن ذکر شده 24احن وااه و مشتق  از احون تعوداد، سوحرده اند 
انود. در حار حه صورت فاحشه، هفت حار حه صورت فحشا و چهار حار حه صورت فآاحش آمده

گنواه، هشووت حوار از فعوول موورد ارتکو « قوورب»و دو حووار نحور از « فعول»و دو حووار از « أتوی»اب احوون 
 استفاده شده است. 

ات آن در آنسوره که احن وااه و مشتق  کوار رفتوه عجوارتهاحی  انود از: حقوره، اعوراف،  هوا حوه 
عمران، نساء، اسوراء، احوراب، طوال ، انعواح، شووری حآس ، نحل، نمل، نور، عنکجآت، آل

کلی حهو نج که شامل مآارد زحر میم. احن وااه در سن  مآ آق   حاشد:کار رفته 
 (151)انعاح/اه _ نهی و پرهحر از ارتکاب فآاحش

ه جآدن پیامجران از ارتکاب فآاحش  (24)حآس / ب_ ساک و منر 
 (19ح_ وجآب پآشاندن و آشکار نکردن فآاحش)نور/

 (135عمران/)آل د_ وجآب استغفار و ساک شدن سا از ارتکاب فآاحش
 (169 _168)حقره/  _ امر شحقان حه ارتکاب فآاحشو ه

گنوواه در زحووان فارسووی و از احوون وااه از مشووهورترحن وااه و صههیت: کووارجردی مفهووآح  هووای 
د و نافرموانی موی گوخود: عصوحان حاشود. رانوب ذحول احون وااه مویرخشۀ عصی و حه معنای تمور 

کوه انسوان از فرموان کنود. اصوقالح  جورداری و اطاعوت چشومزمانی اسوت  شوق  عصوا »پآشوی 
ات « اهقاعه کورد. احون وااه و مشوتق  کشوحد و شوورش  که از جیعت دسوت  نحر حه احن معناست 

در هشوت مآ ووآق هوای معصوحت، عصووحان آموده و  حوار در قورآن حووه شوکل 32آن در مجموآق 
که عجارتکلی حه  اند از: کار رفته 

 (1حآنا/)اه : نافرمانی در جراجر خداوند
 (59نافرمانی از دستور پیامجران)هآد/ ب:



 1015بهار   103شمارۀ  36

 (69ح: نا فرمانی از امحر)که /
 (.  122_121آن)طه/ د: نا فرمانی و توحه از

 (7ر از نافرمانی خدا)حجرات/: جیراری و تنف  و ه
 (14و: نفی معصحت از پیامجران)مرخم/

 (6ز: نفی معصحت از فرشتگان)تحرخم/
 (.  12ح: نفی معصحت از مؤمن)ممتحنه/

کوه احون وااه در اصول حوه معنوای نافرمووانی حوا انودک دقتوی در آخوات خادشوده در موی خوواجیم 
گنواه ها را شامل میاست و هم نافرمانی از خداوند و هم نافرمانی از انسان کوه  شوآد. از آنجوا 

گنواه  وت در مفهوآح  چحری جر نافرمانی از دستورات اههی نحست، احن وااه از شومآل و جامعح 
نشووان دانسووت. احوون وااه در فارسووی تووآان آن را حووه عنووآان خووک وااۀ جوویاسووت و مووی جرخووردار

کارجرد فقهی دارد. در زحوان عرجوی نحور جیشوتر جور نافرموانی و  جیشتر حه صورت معصحت آمده و 
د دالهت می کارجرد نحر دارد. تمر   کند و 

که آخۀ:  افَّ ؤخکی از نکات قاجل تآجه در قرآن احن است  ََ
َ
ی أ ف ه  َعهَذاَب فنخ ف بخ ْن َعَصهْیتَّ َ  إف

یٍن  کار رفته است.سه حار در قرآن و در سوره َةْوٍم َعظف  های انعاح، حآنا و زمر حه 
همننوحن در شووش جووای قوورآن، نافرمووانی و معصوحت از خداونوود، حووه همووراه نافرمووانی از 

که نشان می کالح خداوند است. سوره پیامجر ذکر شده  کالح پیامجر،  کوه احودهد  ن وااه هواحی 
عموران، نسواء، انعوواح، حوآنا، هووآد، مورخم، طووه، انود از: حقووره، آل کووار رفتوه عجووارتهوا حوهدر آن

کهوو ، ممتحنووه، تحوورخم، حجوورات، نازعووات، مرموول، نووآح، اهحاقووه،   ، احووراب، زموور، جوون 
 مجادهه، اجراهحم.

کوه در تفاسوحر، حودان اشواره شوده و از نروفسق نحر از جملوه وااه ۀواا يسق: ر هواحی اسوت 
هغآی، توا حودودی حوه وااۀ جنواح نردخوک اسوت. احون وااه در اصول حوه معنواى خوروح هسوتۀ 

كنَهاوو حاشود. قرشوی در  خرما از پآست خوآد موی احون وااه را حوه معنوای خوروح از حوق  القَه
کنود. حووه و رانووب نحور آن را خوروح از شوورق و دحون معنوای مووی (5/176: 1371)قرشوی، دانود موی

گنهکار از مدار اطاعت و حندگی خدا میجیانی ساده، جیانگر خر  حاشد. وح 
کوه وااۀ فسوق در آن کوه قورآن نحور احون کوار رفتوه، نشوان مویهوا حوهجررسوی دقحوق آخواتی  دهود 

کووار جوورده و جیشووتر حووه صووورت کلمووه را در معنوواى هغووآى آن، خعنووی خووروح از مسووحر حووق، حووه
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فسوق، فاسوق، خفسوقآن،  فسوآ ،»آمده اسوت و عوالوه جور آن حوه صوورت « فاسقآن و فاسقحن»
وق س  کوه احون وااه و مشوتقات آن در آن حوهکوار رفتوه اسوت. سوورهنحور حوه« تفسقآن و ف  کوار هواحی 

کهوو ، حوآنا، اسووراء، سوجده، احقوواف، حقوره، انعوواح، اعوراف، عنکجووآت، رفتوه انوود شوامل: 
ماجووده، حجوورات، آل عمووران، توحووه، نووور، حدخووود، حشوور، انجحوواء، نموول، قصووص، زخووورف، 

هوای حاشد. در هحم جای قرآن حه همراه معصوحت، وااهحشر، ص  و منافقآن میذارخات، 
گناه فاسق کار نرفته و جر هداختمغفرت خا حخشآدگی  کحد شده است.  ان حه  ناسذحری آنان ت 

کوارجرد دارد و جورء وااه هوای دارای حوار منفوی احن وااۀ ذهنی در زحان معاصر عرجی همننان 
 حاشد. زخاد می
گآن،  در شکل« ِفسق»وااۀ  گآنا  حار در قرآن آمده است.54های 

که مفهوآح و معنواحی پینحوده نودارد. وااۀ فساد نحر از وااهيساى:  های پرکارجرد قرآن است 
فسواد مفهووآح روشونی دارد و محووان معنووای هغوآی و اصووقالحی آن تفواوت چنوودانی نحسووت. 

آشوآب، سوتم، حودکاری، جیمواری، فساد در هغت، حه معنای تجاهی، وحرانوی، نواجآدی، فتنوه، 
. در هغووت (9/84: 1384)مصووقفآی، سوواهی، نحسووتی و پآسووحدگی اسووت  ، خشووکگندخوودگی

کووار « تغحور»و « ا ومحالل»، «حقوالن»نقوح  صوالح جوآده و حوه معنووای « فسواد»عورب  نحور حوه 
کورده اسوت، خوآاه زخوواد  .رفتوه اسوت رانوب ذحول احون وااه، آن را خوروح از حوود اعتودال معنوا 

کوم. حووا احون حوال موویحاشود و  کلووی، خوک معنواى حسووحار خوآاه  کوه فسوواد حوه طوور  گفوت  توآان 
کوووه جوویرگ گناهوووانی همنوووآن گسووترده دارد  کمتووور از آن و حتووی  کارهوواى  تووورحن جناخوووات و 

ب در معاملوه را شوامل موی کم شوآد. احون وااه و مشوتقات آن، سنجواه حوار در قورآن  فروشی و تقل 
کوه حوه صوورت: فسواد، مفسودذکر شده ود در صوحغهاند  س  هوای ، مفسودون، مفسودحن و وااه ف 

که احن وااه در آنکار رفته است. سورهمختل  حه کوار رفتوه شوامل: حقوره، مؤمنوآن، ها حوههاحی 
انجحوواء، نموول، اسووراء، اعووراف، محموود، حآسوو ، رعوود، نحوول، شووعراء، ماجووده، انفووال، هووآد، 

که ، آل  حاشد. جآت میعمران، حآنا، شعراء و عنکقصص، روح، نافر، فجر، 
ات آن در مآارد زحر حه  کار رفته است:احن وااه و مشتق 

کلی)حقره/ کارجرد فساد حه معنای عاح و   (30اه _ 
 (30ب_ فساد حنی اسراجحل)حقره/
 (.25ح_ مجازات فاسدان )اهرعد/
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 .(56د_ حازداشتن از ارتکاب فساد)اعراف/
 (.4_ نقش سادشاهان در اخجاد فساد)قصص/ وه

که احن وااه در آنحا جررسی  کوه کوار رفتوه اسوت، احون نتحجوه حوه دسوت مویها حوهآخاتی  آخود 
گنواه و معصوحت موی کلوی از  حاشود و تنهوا حوه خوک نوآق خوا خوک احون وااه در جرگحرنودۀ مفهوآمی 

گناهان محدود نمی  رود.شمار مینشان و ذهنی حههای جیرو جرء وااهشآد. از احنقسم از 
کوه وااهاز نکات حاجر اهمحت  هوای فسواد و افسواد در آخوات درحارۀ وااه میجور احون اسوت 

کوه جرخوی از احون  کوه ناهجوا  جنجوۀ مصودا  دارد جیوان شوده  گناهان دخگورى  مختل  قرآن حا 
 تر است. ککآچ هااهعاده جیرگ و جرخی از آنگناهان فآ 
گ« نکوور»احوون وااه از رخشوۀ  ونَکهَ: گفتووه احوونرفتوه شووده اسوت. از حوه معنووای ناشووناخته  رو 

کار را ندانست»شآد:  می کوه «.  نکر األمر:  حوه صوحغۀ مجهوآل، حوه « منکور»قرشی معتقد است 
(. 7/109: 1371)قرشوی،  گحوردقورار موی« معروف»معنای ناشناخته و همننحن مقاجل وااۀ 

دانود خوا عقول درحووارۀ آن گوخود: عقول سوولحم آن را قجوح  و ناسسوند مویرانوب ذحول احون وااه موی
ک  کند و منرور از آن در قرآن، معصحت است. رده، شرق حه قج  آن حکم میتآق  

کووه حوه همووحن شوکل خعنووی حوه صووورت  گنواه خآاهوود جوآد  احون وااه تنهوا زمووانی حوه معنووای 
حاشود. مجهآل و از حاب ِافعال ساخته شده حاشد و در دخگر مآارد، حه معنای ناشوناختن موی

گنواه نموویاهجتوه منکوور در هموه جووای قورآن نحوور حوه معنووا وت آخووه، ی  حاشود و حووا تآجوه حووه مآقعح 
گنواه حوه کند. احن وااه در چهارده آخوه دقحقوا  معناخش تغحیر می کوه شوامل حوه معنوای  کوار رفتوه 

 حاشد.عمران، ماجده، توحه، نحل، ح ، نور، عنکجآت و هقمان میهای آلسوره
و نهی از منکر آموده اسوت های خادشده، ُنه حار در عجارت امر حه معروف احن وااه در سوره

گنواه  گحرنودۀ معنوای نهوی و دوری از ارتکواب منکور و  و در سن  مورد دخگر نحر حوه نوآعی در جور 
آموده «حغوی»و خوک حوار هوم هموراه حوا وااۀ « فحشواء»حاشد. احون وااه سوه حوار حوه هموراه وااۀ می

ت. احون است. شکل وااه تغحیری نکورده و در تموامی موآارد حوه هموحن صوورت ذکور شوده اسو
 حاشد:وااه در قرآن ناظر جر سه مآ آق زحر می

 (17اه _ اجتناب از ارتکاب منکر)هقمان/

 (71حاشد)توحه/ب_ نهی از منکر از جمله صفات افراد می

که نهی از منکر نمی کسانی   (79_78کنند )ماجده/ح_ عذاب و هعنت 
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 گحرینتحجه
هوا و عجوارات نروم حسواب شودۀ وااهزحجاحی و اعجاز اسرارآمحر قرآن در ورای چحنش و    

گناه میحاشد. وااهپرحار و زحجای آن می که جیانگر معنای  حاشند نحر هر خوک حوه زحجواحی هاحی 
ق در جای کورخم ذکور شودهو حه صورت متنآ  انود توا نقوش حنحوادحن ارشواد حشور را در جوای قورآن 

کنند. احن وااه گذراندخم های خازدهدنحا اخفا  که از نرر  جیشتر از جنجوۀ معنواحی و وااگوانی گانه 
کلوی  وت هور وااه در قورآن حوه خوک نتحجوۀ  گرفتند تا در شوناخت معنوا و اهمح  مورد جررسی قرار 

گسوتردهدسوت خواجیم. جیشوتر احون وااه هووای ای هسوتند  ماننود وااههوا دارای محودان معنواحی 
جه. جرخووی دخگوور نحوور تنهووا حوو گنوواه ذنووب، خقحجووه، فاحشووه، معصووحت، فسووق، فسوواد، سووح  ه 

گناهوان عمودی دالهوت دارد. از هحواظ مشخصی اطال  می که تنها جر  شآند، مانند وااۀ اثم 
کمتورحن تکورار نحور از آِن  کوارجرد را در قورآن دارنود و  ات آن جیشترحن  حسامد، وااۀ سحجه و مشتق 

کوه حوه مسواجل احکواح و وااۀ منکر می حاشد. وحژگی منحصر حوه فورد وااۀ جنواح در احون اسوت 
پوردازد. وااۀ جنواح همحشوه حوه صوورت آعات عجادی و معنآی و اجتماعی و فقهی مویمآ 

کووارجرد داشووته و ذنووب هموراه حووا وااۀ مغفوورت و سووحجه هموراه حووا وااۀ تکفحوور آمووده انوود. منفوی 
کارجرد نهی، در وااۀ منکر می که همراه حوا وااۀ معوروف آموده اسوت. از هحواظ جیشترحن  حاشد 

گناها هوای فاحشوه، فسوق، خقحجوه و فسواد، جیشوترحن سوهم را ن، وااهشدت زشتی و جیرگی 
هوای جنوواح و فسوق جور نووآعی ای، وااهانود. از هحواظ هغووآی و رخشوهحوه خوآد اختصوواص داده

کوه جورء اشوتراکات آن دو محسوآب موی شوآد. قحوآد انحراف و خروح از حدود دالهت دارنود 
کوه اجتمواق احون دو وااه ، همننانهای فاحشه و منکر جیشتر نمآد دارندزشتی و قج  در وااه

 آخد.حا وااۀ حغی نحر از نکات اشتراکی احن سه وااه حه شمار می
وااۀ جورح در اصول جور  انود  موثال  ها در اصل جر معنای دخگری دالهت داشتهجیشتر احن وااه

کووردن دالهووت دارد و خووا وااۀ ذنووب جوور دنجاهووه داشووتن چحووری اشوواره دارد و همننووحن  ققووع 
انود. از محوان اثم، جناح، فسق و منکر هر خک از نرر هغوآی، معنواحی خواص داشوته های وااه

گنواه هسوتند و جرخوی دخگور نحور تواحع شوراخط و احن وااه ها، جرخی همحشه در جرگحرندۀ معنای 
گناهوان، وااۀ سوحجه حوا  . از نرور چشومحاشوند حافت آخه موی حوار تکورار در  21پآشوی و حخشواخش 

جیشووترحن سوهم را در ذکور مفهووآح حخشواخش دارد و وااۀ ذنوب نحوور سوحرده حووار کنوار وااۀ تکفحور، 
همراه حا وااۀ نفران ذکر شده اسوت. جور خوالف احون دو، وااۀ اثوم حتوی خوک حوار هوم از چنوحن 
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ات آن حوه کوه وااۀ جورح و مشوتق  حوار از  26انود، کوار رفتوهقحآدی جرخوردار نجآده است. در آخاتی 
کوارجرد وااهاد شوده اسوتهحم و تعجحرهوای عوذاب خومفا کوه در  هوای . احون در صوورتی اسوت 

کوه منکر و جناح و حتی فاحشه، حتی خک حار هوم وااه ای دال جور عوذاب ذکور نشوده اسوت 
 شآد.احن از اسرار قرآن محسآب می
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