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Abstract 

The purpose of the present study is to review the criteria for the identification of 

major sins in religious instructions not having a certain interpretation and semantic 

coherence in the Qur’ān and tradition. The following research considers this subject 

with an approach to the views of theologians and analyzes them with a descriptive-

analytic method. The results indicate that some of these criteria are invalid or without 

any comprehensive and accurate definition. It seems that although some sins have 

been determined as major or minor, when there is doubt, the criterion for the 

identification of major sins would be inconsistency with the divine insight. However, 

another view that attributes the philosophy of ambiguity in criterion to a man’s more 

caring for his behavior and act is not unrealistic either.  
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 چکیده

های دینی است که از یک  بررسی معیارهای تشخیص گناه کبیره در آموزه، هدف پژوهش حاضر

رو با رویکردی به نگاه  شباشد. پژوهش پی و انسجام معنایی خاصی در قرآن و سنّت برخوردار نمی قرائت

تحلیلی آنها را مورد نقد و بررسی قرار داده  -اندیشمندان دینی به موضوع نگریسته و با روش توصیفی

مانع است. به نظر  یا فاقد تعریف جامع و ها باطل و این مالک است. نتایج حاکی از آن است که برخی از

ولی در جاهایی که شک ، ا صغیره تبیین شده استاگرچه در شرع مواردی به عنوان کبیره و ی، رسد می

هرچند دیدگاهی که ، گردد داشتن با معرفت الهی سبب کبیره بودن گناه می معیار منافات، وجود دارد

دور از واقع به ، فلسفه ابهام در مالک را مراقبت بیشتر انسان نسبت به رفتار و کردار خود دانسته است

 رسد. نظر نمی
 

 مفسده.، تجرّی، اصرار بر گناه، گناه صغیره، ناه کبیرهگ ها: کلیدواژه
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 مقدمه .1

، مکتب اعتزال .میان مذاهب اسالمی است در مطرحبحث ، معیار تشخیص گناه کبیره از صغیره
 ثوابش عقابش از کهگناهی است  از این نگاه گناه کبیره اند. انستهدحبط ثواب  صغیره را معیار گناه کبیره و

 اگر بر این باورند که علمای اشاعره نیزت. اس عقابش بیشتر ثوابش از صغیره که برخالف ،بیشتر باشد

وی از طاعات  زیادتر کبائرشر اگ عقاب و وجب حبطم، باشد یش بیشترها لغزش ازکسی  طاعات
، ؛ فاضل مقداد حّلی181ص ، 0 ج،  ق1001،  )آمدی گردد می ویسبب حبط ثواب طاعات ، باشد

 مخالفت امر، اند ههایی گرایش پیدا کرد فقیهان امامیه نیز در این باره به دیدگاه .(095ص، 0 ج، ق1050
و... به بیان  کبیره بودن تعدادی خاص از گناهان، شخصیت فاعل، بودن صغیره و کبیرهالهی نسبی 

یی ها اند. پرسش اساسی پژوهش حاضر این است که چه مالک تفاوت میان گناه کبیره و صغیره پرداخته
 توان برای بازشناسی گناه کبیره از صغیره ارائه داد؟  می

 بررسی راهکارهای بازشناسی گناهان صغیره از کبیره است. ، هدف این پژوهش

 مفاهیم پژوهش. 2

 در لغت و اصطالح گناه .2-1

که به  (195ص، 8ج، ق1015، دیی)فراه است با امر و نهی الهی معنای نافرمانی بهگناه در لغت 
. فعلی که (105-111ص، 1111،  صانعیو  بای)صل ردیگ انگاری انجام می عمدی همراه با سهلطور 

گردانی از خداوند  رویو ( 100ص، 1181، زدن نظام آفرینش )پورسینا برهم، اصول اخالقی ناسازگار با
 .(111-108ص، 1191، است )همو

تنوع و ها  فرهنگ همه گناه در، بندی دسته اما در یک، ملل یکسان نیست اقوام و میان تفسیر گناه در
 مخالفت با و خواست الهی مخالفت ورزیدن با. است زدن نظام آفرینش نوعی برهم، ها اختالف
خود به صورت حقیقت که در  خالق است از انسان روگردانی، از نگاه آگوستین قدیسباشد.  می شریعت
نوعی اختالل نظام ، گردانی یاین رو. کند حیات حقیقی محروم می ازانجام گرفته که انسان را عمدی 

خدا  خود را به جای خود را به جای خدا غایت شمرده و داند که آگوستین آغاز گناه را عجب می .است
 (. 180-100ص، 1181، )پورسیناست بخشیده ا ءاعتال

 آراسته است هبه زیباترین وج را آنخداوند بوده که  ینظام آفرینش زدن نوعی برهمگناه ، از منظر قرآن
یکی از اصول ثابت قرآن کریم  .(10، )مومنون انسان زیباترین مخلوق است، . براساس قرآن(7، )سجده

اگر  فراوانی نعمت است و موجب نزول برکات وهستی بوده که  نظام عالم آمیز انسان با رابطه مسالمت
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  .(110، نحل؛ 01، )انفال دهد ر میخداوند وضع آنان را تغیی، دهد )کفران نعمت( تغییرانسان را  ینعمت

 صغیره و معنای کبیره .2-2

نشده  ثابت ای برای آن حقیقت شرعیه و بودههمان معنای لغوی خود باقی  صغیره بر و کبیرهواژه 
 است امری شمردن و کوچک بزرگ معنای به. همچنین (105ص، 11 ج، 1110، )نجفی است
نامیده  کیفرش قطعی بر بزرگی مجازات و نّص به دلیل  کبیره گناه. (111ص، 0ج، ق1015، دیی)فراه

جهت  یا به (.855ص، 1ج، ق1059، زدیی ییطباطبا؛ 000ص، 1ج، ق1055، اول دی)شهشده است 
، بیخط؛ 105ص، 1ج، ق1000، عربی ابن؛ 181-180ص، 1ج، تا بی ، )طوسی مفسده آثار کثرت

؛ 019، )بقرهکم آن  منفعت به نسبت آنفراوانی مفسده  جهت به شراب مانند، (770ص، 1ج، تا بی
، )نجفی استتوصیف به کبیره شده بزرگ گناه  در ذات خودیا  (.191ص، ق1010، اصفهانی راغب

 و کبیره معنای، صغیره و کبیره واژه بودن ینسب جهت بهاست  معتقد غزالی. (105ص، 11 ج، 1110
 .(10-10ص، 7ج، ق1178، کاشانی )فیض است مبهم صغیره

 گناه بودن  صغیره ره ویکبپذیری  ل تقسیماص .3

یازمند اثبات این و ن میان مذاهب اسالمی است در مطرحبحث ، معیار تشخیص گناه کبیره از صغیره
باشند یا دارای دو نوع صغیره و  دست و یک نوع می های دینی آیا یک مسئله بوده که نوع و سنخ گناه در آموزه

قول به کبیره ( 1 سه باور وجود دارد: گردد در این مسئله رگان روشن میکبیره هستند؟ با بررسی کلمات بز
 تقسیم ذاتی گناه به کبیره و صغیره.( 1، قول به نسبی بودن گناهان کبیره و صغیره( 0، بودن همه گناهان

 دیدگاه کبیره بودن همه گناهان .3-1

باشد.  که شامل همه گناهان می اند الهی دانسته مخالفت امر، بودن گناه را فقها مالک کبیره برخی از
زیرا همه آنها در جهت مخالفت با امر الهی مشترک ، آنها بر این باورند که همه گناهان کبیره هستند

؛ محقق 00ص، 0ج، ق1050، یهمدان ینیحس؛ 181-180ص، 1ج، تا یب، طوسیباشند ) می
 ریبن جب دیاز سع زیت نسنّ (. اهل  00ص، 15 ج، ق1050، بحرانی؛ 151ص، 0 ج، ق1007، سبزواری

 نیلذا همه گناهان از ا، ستا یو نافرمان تیمعص نوعی به گناهان همه که اند از قول ابن عباس نقل کرده
 (.09ص، 15 ج، ق1005، )فخر رازی باشند یم رهیجهت کب

 نیاز ا یگناه چیه و بودهره یارتکاب همه گناهان کب، نسبت به ذات مقدس خداونداز این منظر 
استحقاق عقاب فاعل نسبت به  و یکه همه گناهان از جهت قبح فعلنیا یبه معنا، یستن رهیت صغجه
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لی یس م )مثالا یره ندارینفسه گناه صغ و فی بوده حیقب یرا همه معاصیز، باشند یم رهیکب یساحت حق تعال
 ز)جمعی ا باشد ره میینفسه کب لی زدن فییوگرنه س، ره استیزدن نسبت به زخمی کردن صغ

 (.05-19ص، 1 ج، ق1017، پژوهشگران

 دیدگاه نسبی بودن گناه کبیره  .3-2

باشند از این جهت که ارتکاب گناهان نسبت به ساحت  ابن عباس نقل شده که گناهان کبیره می از
تر است. لذا  باشد؛ لکن برخی از آنها نسبت به دیگری بزرگ آن زشت می دهنده حق تعالی برای انجام

سه با یره بوده و در مقایتر از خود صغ ه بودن گناه نسبی است. هر گناهی نسبت به گناه مهمریره و صغیکب
، طبرسیره )یره باشد و هم صغیك گناه ممکن است هم کبی، نیره است. بنابرایتر کب تیگناه کم اهم

تی عارض یکه بر هر معص، (. بزرگی و کوچکی گناه دو امر اعتباری هستند11ص، 1 ج، 1170
ره دانست به اعتباری یو هم صغ، ك اعتباریره دانست به یتوان کب تی را هم مییعنی هر معصی، ندشو می

ی به امر یاعتنا ن نظر که بییاز ا، خواهد باشد حال هرچه می، شود گر. گناهی که انسان مرتکب میید
هنگامی سر زده که  ن اعتبار که درین گناه به ایولی هم، باشد ره مییکب، مباالتی است ا بییپروردگار و 

گناه ، ا فوران شهوت قرار گرفته بودهیا غلبه ترس و یعنی شدت خشم و یآدمی در کوران عواطف درونی 
ن یره اجتناب شود. چون همه ایالبته به شرطی که از گناهان کب، آمرزد و خدا آن را می، ره استیصغ
و آن عبارت ، ز استیك چی، مباالتی و بیی به امر پروردگار و استهزاء یاعتنا عنی بیین نامبرده یعناو

ن خدا از آن نهی یك از گناهانی که در دیتوان گفت که هر  می، ا تجاوز بر خدای تعالییاست از عناد و 
ره بوده و خدای تعالی یوگرنه صغ، ره استیآن گناه کب، ردیان بر او انجام پذیاگر از عناد با خدا و طغ، شده

 (. 018 ص، 0 ج، 1170، ییطباطباان اجتناب شود )یرطی که از عناد و طغالبته به ش، بخشد آن را می

 نقد و بررسی دیدگاه اول و دوم. 3-3

در ، گردند که حقیقتاا گناه صغیره وجود ندارد از آنجایی که این دو دیدگاه ماهیتاا به این بحث برمی
 گیرند. نتیجه یکجا مورد نقد قرار می

باشد و در صورت کبیره بودن  آوردن برخالف مفاد آیات و روایات میهمه گناهان را کبیره به حساب 
دیگر اجتناب از بخشی از گناهان و مورد بخشش و تکفیر واقع شدن معنا نخواهد داشت ، همه گناهان

بندی یکسان نیستند و شّدت و  . معاصی در درجه و رتبه(109ص، 1 ج، 1170 ، رازیی)مکارم ش
سوره نساء که داللت بر تقسیم گناه به کبیره  11ایات وارد شده در ذیل آیه هایی دارند. همچنین رو ضعف

 (. 158ص، ق1010، حائریاز نظر سند موثق و از نظر داللت تاّم هستند )، و صغیره دارند
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مستقل از  م وه( دو واژه مقابل 09، کهف؛ 01، کبیره در قرآن کریم )قمر آن واژه صغیره و عالوه بر
با  قتل نفس و...، بر تعداد مشخصی از گناهان مانند شرک به خدااسالم)ص( پیامبر . باشند مییکدیگر 

، رازی )فخربودن برخی از گناهان است  این دلیل بر صغیره اند و همودن تصریح« الکبائر» عنوان
 . (09ص، 15 ج، ق1005

ه   و  »فرماید:  سخن خداوند است که میصراحت ، ذاتی گناه کبیره از صغیرهتفاوت  شاهد دیگر بر رَّ  ک 
 ندیناخوشا نظرتان در را سرکشی و دکارییپل و فرک»، (7، )حجرات« ان  یاْلِعْص  و   اْلُفُسوق   و   اْلُکْفر   ُکُم یِإل  

، بنابراین. نافرمانی معمولی است ان ویبه معنای عص صغائر، و فسوق به معنای کفر کبائر«. ساخت
ت صّح  ان دلیل بریعص و فسوق وجود واو عطف بین واژه است. انیعصو  فسوق، کفر سه قسم نواهی بر
 فخراختصاص کبائر به برخی از معاصی واضح و روشن است )، بنابراین .باشد میتقسیم  عطف و

  (.809-807ص، 1ج، م1991، تهانوی؛ 15ص، 15ج، ق1005، رازی
سوره نساء  11ه مفاد آی بااین مطلب ، کبیره باشد، آن جهت که منهی عنه است معصیتی از هر اگر
خدا ، پرهیز کردید گناهان اگر از همه» :شود چون براساس آن معنای آیه چنین می، داردن یسازگار

، )جوادی آملی کبیره خواهد بود، در این صورت هرچه منهی عنه است«. آمرزد سیئات شما را می
با توجه به اما   ،است کبیره، نافرمانیگناهان از جهت  تمام هرچند (.015ص، 18ج، 1189

توان حدس زد که تمام  می، آنها وجود دارد در ات ذاتی و تبعات مختلف و آثار گوناگونی کهیخصوص
است  هییاست. بد ار کوچك و برخی متوسطیای بس پاره، ار بزرگیبعضی بس، ستندیگناهان با هم برابر ن

(. 158ص، 1180، ی کنیمهدو) ك انسان استیتر از گناه ضرب و شتم  گناه قتل نفس به مراتب بزرگ
بودن  های دیگر مانند موبق عنوان بلکه، باشد انحصاری معیار برای کبیره بودن شرطتواند  این نمی، لذا

، آل عمران)در مورد انفاق به دشمنان دین  «مهلک» یا( 00 -00، شوری)، جداله دربار« هالکت»
قرآن  نهی الهی را در آیات فتنه و، سادعناوین دیگر مانند ف و( 00، انفال)و تکذیب آیات الهی  (117

قمار  شراب و چنانکه نهی از، گناه دانست بودن کبیرهشاخص و معیار  توان به عنوان بخشی از می، کریم
 هستند معصیت کبیره، جهت فساد فراوانی که دارند سنجش با ناهی یا منهی به بدون( 019، بقره)

، ندباش می مصالح چون احکام الهی تابع مفاسد و، لذا (.010-015ص، 18ج، 1189، )جوادی آملی
، شود آن ثابت می ودنب کبیره، فالن گناه زیاد است ظهور داشت که مفسده ر دلیلی که صراحت یاهبه 

 و «طغیان»یا با عنوان باشد  وعید به آتش داشته یا نداشته، نشده آن ذکر شده یا ایخواه حّدی بر
، به دین است «اهانت» عنوان چنانکه گناه کبیره به، کبیره باشد گناه عناوین عارضی دیگر و «توهین»
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بودن یا عنوان  تعریف به ذاتی، لذا .زنا با محارم ندارد اتی گناه مانند اکل مال یتیم وذنافاتی با عنوان م
 (.010ص، 18ج، 1189، )جوادی آملی شود نمی بودن یکدیگر کبیره عارضی گناه کبیره مانع از

این اعتقادند که بخشی از گناهان کبیره است و اجتناب از ارتکاب  بر، خرأر عالمان متاکث، بنابراین
. صغیره است بر تقسیم ذاتی گناه به کبیره و ای صریح این قرینه گردد و موجب غفران گناه صغیره می، کبیره

، علوی؛ 90ص، 1 ج، ق1011، )اصفهانیباشد  میکبیره باطل  قول به نسبی بودن گناه صغیره و، لذا
است که  یذات و یقیحق امر کیتابع  رهیصغ و رهیگناه به کب میاصل تقس نیبنابرا. (17ص، 0 ج، ق1001

به  لیتبد یتواند به علت عارض شدن عنوان یم یا رهیکب ای رهیگناه صغ لکن، باشند یمصالح م تابع مفاسد و
، رفتیپذ ملهالج یتوان ف یبودن گناه را م یسبن، لذا. تر باشد بزرگ یاول رهیآن نسبت به گناه کب و گردد رهیکب

 .(011-010ص، 18ج، 1189، یآمل یبدست آورد )جواد یتوان از آن ضابطه کل یاما نم

 دیدگاه تقسیم گناه به کبیره و صغیره .3-4

به اثبات ، دیدگاه سوم که تقسیم گناه به صغیره و کبیره است، پس از نقد و بررسی دیدگاه اول و دوم
این ، اند عالمان دینی به معیارهایی روی آورده، برای اینکه گناه کبیره از صغیره بازشناسی شود ،رسد می

 معیارها عبارتند از: 

 نیید اتیضرور به اخاللمالک  .3-4-1

توجه عالمان ژرف اندیشی  مورد کهبوده  مبنای مفسده و مصلحت دینی صغیره بر مالک کبیره و
 به اخالل موجب عقلی و نقلی ره اعم ازیکب ارتکاب، لذا. گرفته است رارق شاطبی و لهینأمانند صدرالمت

ر نشانگ، عدالت فقدان سببگناه کبیره  (.107-109ص، ق1005، )شاطبی گردد می نیید اتیضرور
 (. 107-101ص،  ق1011،  نیی)جو گردد می خواهی مردم عدالت سقوط موجب و دینر ام به مباالتی بی

 نیید اتیضرور به اللاخ. نقد مالک 3-4-1-1

 واست ، باشد می انیطغ از ناشی که رهیکب گناهان از کییشامل ، نیید اتیضرور به مالک اخالل
ره یبسیاری از گناهان کبچون ، شود نمی، ارتکاب عنوان نیا با رهیکب گناهان از ارییبس صدق بر قابل

 (.101ص، 0ج، ق1017، غیان است )طباطباییطبدون عنوان ناشی از 

 تکفیر  احباط و مالک. 3-4-2

با این تفاوت که ، که به تدریج به علم کالم راه یافته است بوده از مسائل مهم قرآنی تکفیر احباط و
نابودی  اما حبط کالمی، نابودی همه کارهای نیک به سبب ارتداد است بطالن وبه معنای ، حبط قرآنی



 

 0011 تابستان ، سومشماره  ، دوره اول ، پژوهش در آموزش معارف و تربیت اسالمی 11

خواه احباط ، باشد مینده در پرتو حسنات آینده بطالن سیئات آی حسنات گذشته بر اثر سیئات آینده و
امامیه در علم کالم و تفسیر ، آیات قرآن دشوار است اثبات حبط کالمی به کمک هرچند. کلی یا جزئی

جزئی  به نحو احباط کلی و بد هرگز کارهای نیک و و نفی کرده ارتداد را کفر و به طور کلی احباط غیر از
 .عملی در جایگاه خود قرار دارد لکه هرب، گذارد نمی در یکدیگر اثر

از اعمال صالح قبلی ، ست که اگر کسی کفر ورزیدا بدان معنا احباط حبط و، مفسران دیدگاه از
 . (150ص، 18ج، 1189، جوادی آملی) برد ای نخواهد خود بهره

، اند ه قرار دادهعقاب یا کثرت عقاب بر ثواب را مالک امتیاز گناه گبیره از صغیر معتزله کثرت ثواب بر
 :باشد می سه قسم تقسیم عقلی بر عقاب است که برحسب از ثواب وای  بهرهمعصیتی  برای هر طاعت و

، این وجه هرچند یک نوع تقسیم محتمل عقلی است مساوی باشد و عقاب برابر و مقدار ثواب وـ 
، ندارد وجود خارجی داللت دارد که این احتمال عقلی (7، )شوری که آیات باشد ولی دلیل سمعی

 جهنم نباشد. جایگاهی باشد که بهشت و وگرنه چنین مکلفی بایستی در

در این صورت نسبتی از مقدار عقاب به ، معصیت باشد طاعت اکثر از عقاب و مقدار ثواب وـ 
 نامند. این نوع از حبط را تکفیر می وگویند  گردد که به آن گناه صغیره می مقدار مساوی ثواب حبط می

میزان عقاب  باشد که مقداری از ثواب به طاعت می بیشتر از مقدار ثواب و معصیت مقدار عقاب وـ 
، 15ج، ق1005، رازی فخرنامند ) مقدار زیادی از عقاب را معصیت کبیره می حبط گردیده و نابود و

 (.181ص، 0 ج،  ق1001،  آمدی ؛007ص، ق1000، قاضی عبدالجبار؛ 11-15ص

 تکفیر ایمبن نقد. 3-4-2-1

با ، بدین معنا است که اگر کسی مرتکب گناهی شود، ها ها با ثواب عقاب، سنجیدن معاصی با طاعات
ی ومعصیت ، تر باشد های او کم ثواب اثر این گناه ازچه چنان، شود های او سنجیده می های طاعت ثواب

 زیرا، است نادرستی هینظر، شده هداد نسبت معتزلهه فرقبه  هینظر نیا نه کبیره خواهد بود.روگ، صغیره است
 بعضی در حبط وجود، شده ثابت قرآنی لیدلا ب که زییچ، بله، ندارد داللت آن بر میکر قرآن از ای هیآ چیه
 کسانی رهیصغ گناهان و ئاتیس است واجب تعالی خدای بر، اند گفته هینظر نیا صاحبان. است گناهان از
 زین سخن نیا. ستین درست آنها رب مؤاخذه چون، کند محو و ریتکفرا  اند دهیورز اجتناب ریکبا از که

 (.005-018ص، 0 ج، 1170، ندارد )طباطبایی آن بر داللتی چیه فهیشر هیآ نکهیا برای، است مردود
 (11، )نساءولی ، نه کبیره است ناه او نه صغیره وگ، هایش برابر باشد اگر گناه شخص با ثواب

 گناه کبیره در روایات و که یک استالزم ، طبق این مبنا آن عالوه بره. صغیرمعصیت یا کبیره است یا 
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صغیره ، ارگبسیار پرهیز برای شخص پر ثواب و، دانند می بودنش را مسّلم و قطعی اهل نظر که کبیره
همان گناه  وست واهای فراوان  تر از مجموعه ثواب کم قتل نفس( )دروغ و ناهگ چون این، شود قلمداد

 .(015-011ص، 18ج، 1189، آید )جوادی آملی میکبیره به حساب  فرد معمولیبرای یک 

 مالک از جهت شخصیت فاعل .3-4-3

است: قبح فعلی و قبح فاعلی. قبح  زیره منوط به دو چیره و کبیشّدت و ضعف گناه صغاز این منظر 
ط یروحی و شرا اتیقطع نظر از خصوص، موجود در خود عملهای  ناهنجاری فعلی مربوط به مفاسد و

شکنی و عدم  ان و قانونی)روح تمّرد و طغ ط ذهنی و روحییشخص بزهکار است. قبح فاعلی به شرا
را ممکن یز، ستیکسان نیقبح فاعلی در تمام بزهکاران  ( بستگی دارد....اهتمام به حقوق خدا و خلق و

زه فساد و یناه را با انگگری همان گیزه شهوت مرتکب گناهی بشود که دیان غریاست شخصی در اثر طغ
  (.110-111ص، 1180، افساد و الحاد انجام دهد )مهدوی کنی

گری همان گناه را با یمرتکب گناهی بشود که د زه شهوتیان غریممکن است شخصی در اثر طغ
زه گناه یرا انگیز، تر از اولی است ست که گناه دومی بزرگین یشک، افساد و الحاد انجام دهد، زه فسادیانگ

ح است که در صورت اصرار و ینگونه گناه به حّدی بزرگ و قبی. اباشد میدر فرد دوم افساد و تباهی مردم 
، فر اعدام محکوم شودید به کیبا اناا یشناخته شده و اح« االرض یمفسد ف»عامل آن به عنوان ، تکرار

قبح فعلی و هم در قبح فاعلی هم در ، نیبنابرا ست.یه نیح و تنبین حد سزاوار تقبیبرعکس فرد اول که تا ا
ك گناه گاهی از هر دو جهت یشود که  ن شدت و ضعف موجب مییشدت و ضعف وجود دارد و هم

ره و از یفعلی کب  چنانکه ممکن است از لحاظ قبح، ره محسوب شودیره و گاهی از هر دو جهت صغیکب
د )مهدوی یره به حساب آیی کبره و از لحاظ فاعلیاز نظر فعلی صغ، و برعکس، رهیلحاظ قبح فاعلی صغ

 .(110-111ص، 1180، کنی
فاعل گناه کبیره  ارتکاب گناه از سوی شخصیت از جهت اما، است «رهیصغ»ظاهر  به گناهی بسا چه

 در و گریید برای گناه همان و باشد رهیصغ خلوتگاهی ای و اجتماعی در شخصی برای گناهی بسا چهو 
د درباره یل در قرآن مجین دلیبه هم. (118ص، 0 ج، 1110، طالقانی ) است رهیبک آشکارا ای و اجتماعی

ست آشکاری انجام یامبر! هر کس از شما عمل ناشایای همسران پ» م:یخوان می )ص(امبریهمسران پ
شگاه خدا و یو هر کس از شما در پ .ن بر خدا آسان استیدو برابر خواهد شد و ا مجازات او، دهد

و روزی ، م دادیپاداش او را دو چندان خواه، صالح انجام دهد خضوع کند و عمل (ص)امبریپ
 و سماجت، اصرار حقیقت و باطن(. در 11-15، )احزاب «میا ای را برای او آماده کرده بزرگوارانه
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 . باشد همین معیار و مالک اصلی هسته شاید و است نهفته استکبار

 عمل بر تجرّی. 3-4-3-1

 موافقت از عبارت که ادیانق مقابل در، است واقع با مصادف ریغ حّجت مخالفت از عبارت یتجّر 
 . (111ص، 1ج، ق1019، ی)بجنوردباشد  می واقع بر مصادف حّجت
، عقاب استحقاق موجب که است مولی بر یتجّر  مصداق بارزترین، الهی نهی و امر به مباالتی بی

کند که فرد عدالت ندارد  یم کشف ولی، نیست حرام خود ذات در هرچند، باشد می انحراف و فسق
 و مذمت استحقاقبر  عقل و عقال بنای. (151ص، ق1018، ییخو؛ 09ص، 1ج، ق1008، )انصاری

 را نماز، گمان آنسبب  به و است تنگ نماز وقت کند می گمان که مکلفیکند.  می داللت یتجّر زشتی 
به  زیرا، است باقیهنوز  نماز وقت که شودروشن  هرچند، باشد می شایسته سرزنش، اندازد می خیرأتبه 

 مقام در  فاعل خبث از، یتجّر  قبح. کند کشف می نفست در شقاو صفت وجودز ا، زنماانداختن  خیرأت
 زیرا، گردد نمی یشرع محّرم تشریع موجب، تجری مورد فعل آن هرچند، کند میکشف  نفس انیطغ

، )انصاریبگیرد تعلق  فعل به کهمه دارد مالز شرعی عقاب ستحقاقا باهنگامی  یشرع حرمت
 (.011ص، 9ج، ق1188، یمازندران؛ 05-17ص، 1ج، ق1008

 همراه آید:گناه می حساب به عمل دو گناه ارتکاب وقت در (گناه )کوچک شمردن استحقار
، ق1001، رازییش )حسینی آید می حساب به مستقل و واحد عمله ک یا رهیصغ گناه ارتکاب، استحقار

 (.110ص، 1ج
 ،گناه به تجاهر و دری پرده، گناه بر شادمانی و ردن گناه ممکن است به جهت بهجتشم کوچک

 باشد واحد گناه نوع خواه، شود محقق توبه و استغفار بدون، گناه بر اصرار به لحاظ کّمی مالزم با و
 کوچک موجب و رهیکب بر جرئت مستلزم صغیره بر اصرار. نه ای باشد داشته گرید گناه بر عزم، متعدد ای

 .است شمردن گناه
، کنی می نافرمانی را کسی چه بنگر بلکه، نکن نگاه گناه کوچکی به» فرمودند: وذر)ص( به ابپیامبر

: بگوید خوشحالی با و شمارد سبک و سهل را آن فاعل که است گناهی، گناه نیتر بزرگ و نیتر سخت
، حرعاملی؛ 088-087ص ،0ج، ق1057، نیی)کل «باشم نداشته گناهی نیا جز اگر من بر خوشا

 (.111-115ص، 10ج، ق1059

 ی(نقد معیار شخصیت فاعل )تجرّ. 3-4-3-1-1

 به و است شخص باطن خبث از کاشف عنیی، دارد فاعلی قبح آری، ستین فعلی قبح دارای تجّری
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 روا آن بر خذهأمو و مذمت و بوده بندگی و عبودیت طریق از خروج موجبی تجر، ناوجد حکم
 مقابل در، دنکن می داللت معصیت به قصد رفِص  به تجری از عفو بر کثیری اخبار طرفی از. اشدب یم

، آنها داللی جمع وجه است ممکنباشد.  می قصد بر عقاب استحقاق از حاکی که است اخباری آن
 شامل عقاب استحقاق اخبار اما، است نموده رجوع خود تنیّ  از که باشد کسی به  راج عفو اخبار حمل

 باشد می آن فعل انجام از مانع اتوانین و عجز هرچند، است باقی خود بد قصد بر که تسا کسی
 (.05-01ص، 1ج، ق1008، )انصاری

 صغیره گناه بر اصرارمعیار  .3-4-4

 و کبیره اثر گناه کبیره از پشیمانی و استغفار با و است صغیره گناه بر اصرار، یکی دیگر از معیارها
،  تفتازانی؛ 010-011ص، ق1000، شبر؛ 011ص، 9ج، ق1188، درانی)مازن شود می محو عقاب
. (017ص، 9ج، ق1188، یازندران؛ م188ص، ق1010،  سندگانینو از جمعی؛ 71ص،  ق1057
 و دری پرده، ناهگ بر شادمانی تهج به، شمردن کوچک و استصغار سبب به کبیره به صغیره گناه تبدیل

،  شاطبی ؛10-08ص، 7ج، 1178، کاشانی ضیف؛ 119ص، ق1059،  )غزالی است گناه به تجاهر
 (.010-011ص، ق1000، شبر؛ 111-101 ص،  ق1005

 :است کرده میتقس یحکم و یفعل قسم دو بر را گناه بر اصرار، کتاب قواعد در لوا دیشه 
 ای هم درپی آنها وجود ندارد. توبهه است که ریصغ ر گناهمستم پیوسته و انجام، یفعل اصرارِ ـ 
، 1ج، ق1055، اول )شهید است آن انجام زا فراغت از بعده ریصغ گناه بر عزم یکمُح  صرارِ اـ 

 حالل با کبیره گناه بر اصرار، کبیره بر اصرار، صغیره بر اصرار: است نوع چند بر گناه بر اصرار .(007ص
فاعل و  کند یم جادیا نفس در اتییه، گناه بر اصرار استکبار. حالت با کبیره گناه بر اصرار، آن دانستن
 اصرارهمچنین  (.01ص، 0ج، ق1017، )طباطبایی دهد مباالتی نشان می بی گناه ارتکاب به نسبت

 اعراض سماجت حالت با الهی اتیآ که از کسی، است انسانی فطرت مسخ موجب گناه بر
، (11، نوافقمن؛ 71، نوح؛ 00، جاثیه؛ 110، عمران آلبراساس آیات قرآن )گناه او  از آمرزش، کند می

، 11ج، 1170، شیرازی مکارم؛ 180ص، 01ج، 1108، )مطهری است گناه بر اصرار عدم به مشروط
 آتش همانند را وجود او گناهاین ، شود می مرتکب راو گناهی  ناهنجار عمل که کسی (.190-190ص
برد.  می دل از را مانیا نور و نمودهء الیاست و حاطها وا قلب بر  تیمعص و دهد می قرار خود احاطه در

 به رباخواران دیهدت راز، است آتش در خلود موجب نیید اتیضرور انکار و کفر با همراه کبائر انجام
 صرفوگرنه ، التزام قلبی ندارند یاله حکمه ب کبائر بر اصرارکنندگان غالب که استهمین  آتش در خلود
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، 0ج، تا بی، طوسی؛ 77-71ص، 0ج، 1178، بی)ط باشد نمی کفرآور، انکار و کفر بدون اصرار
 (.018ص، 0ج، ق1017، طباطبایی؛ 110ص

 ینقد و بررس. 3-4-4-1

جامع افراد و مانع یعنی باید ، کامل بودن آن تعریف است، صّحت هر تعریفی یها از شاخصه یکی
به عذاب  دیاما در قرآن تهد، است رهیگناه کب، لذا اصرار بر گناه، است فوق فاقد آن فیکه تعرباشد  اریاغ

از آنها ، ت و سلطنت کفار و خوردن ربایوال رفتنیپذ، ن نشده استیآن مع یا حدی برایآخرت و در دن
ت که در قرآن و سنّ  یست که هر گناهین نشده است. چنان نیش معیولی در قرآن حدی برا، نهی شده

 (.101ص، 0 ج، 1017، ییره دانست )طباطبایامده باشد را بتوان گناه صغیوعده آتش به مرتکبش ن

 )ترسان بودن پیوسته انسان(ابهام در شناخت گناهان کبیره و ثمره آن . 4

 بر قطعی معیار ولی، تعیین شده است تسنّ  و کتاب در خاص ها به طور مالک از بخشی هرچند
 معیاراز غزالی نقل شده که ، لذا. (007-015ص، 9ج، 1188، )مازندرانییست ن صغیره از کبیره تمایز
 داده عذاب و وعده معلوم، نبودن آ صغیره و کبیره شرع نظر از که گناهی مگر، است بهمگناه م شسنج
 گناه: کند به سه قسم تقسیم می گناه راایشان  است. گردیده تعیین آن اجرای بر حدی دنیا و یا در شده
 و کبیره مشکوک گناه حکم، این نظر از صغیره. و کبیره مصداق حکم بودن مشکوک، گناه صغیره، کبیره

گردد  می آن ابهام سبب رفع است و تشخیص قابل)ص( پیامبر جانب از نقل طریق از فقط بودن صغیره
 1.(11-10ص، 7ج، ق1178، کاشانی )فیض

 از منظر مال احمد نراقیی نوع گناه تدر چیسابهام . 4-1

روایات در مورد  .عرف مبهم است شرع و، بیره از منظر نراقی از جهت لفظ در لغتکواژه گناه 
عدم تعیین  ابهام و، توّجه به اختالف روایاتدارند. ایشان با  ناه کبیره از صغیره نیز اختالفگمالک 

های  گناه کبیره شاخصه، نموده است که با توجه به روایات اظهار مرزبندی نموده و بندی و مالک را جمع
                                                           

به این گونه ، بین حاکم )قاضی( و غیر آن به وجود آید بودن صغیره و بودن کبیره در مصداقی اختالف، م قضاوتچنانچه در مقا. 1
آید که پیش می مصداقی تعارض، اق باشدمصدبودن  کبیره بر حاکم اعتقاد و مصداق، بودن صغیره بر گناه فاعل اعتقادکه 
و  نظر شاهد طبق و است کبیره گناه مصداق یقاض نظر طبق مصداقی اگر. است قضایی محاکم ابتالی مورد و مطرح ایلهئمس

 در را فاعل اعتقادالبته در صورتی که ، نیست نافذبودن  رهیکب بر یقاض حکم صورت این درباشد،  می صغیره گناه مرتکب
 (.70-75ص، ق1119، انییآشت) بدانیم مالک رهیصغ و کبیره صدق
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 :شامل، متعددی دارد
 منهی نّص صریح قرآن بر ،داده شده است ت و قرآن کریمدر روایا ارتکاب آن وعده عذاب برـ 

 ، بودن آن
 باشد شده وارد آنبر  عذاب بر قطعی نّص  و بزرگ عقوبتشه آن است که ریکب گناه، از این منظرـ 

، شیرازی مکارم؛ 855ص، 1ج، ق1059، زدیی ییطباطبا؛ 000ص، 1ج، ق1055، اول دی)شه
را شارع مقدس کم و کیف گناهان کبیره ، از این موارد فوق (. از نگاه نراقی غیر009ص، 1ج، 1181

 هرگاه .پرهیز نمایند اجتناب و ن از تمام گناهانافتا مکلّ  موضوع آن را مبهم گذاشته است تعیین نکرده و
 هوای و جهل روی از و کنند اجتناب آنها از فقطکنند  می سعی مردم، گردد تعیین مالک گناهان تعداد و

 ود گرد می صغیره گناهان ویژه به الهی نواهی به نسبت مباالتی بی سبب و نمایند اقدام نهاآ سایر به نفس
  نمایند. می اقدام باکانه بی نیز بیرهک گناهان به نسبت کم کمافراد  آن تبع به

همانند ، است مطلق طوره ب گناه ارتکاب از پیشگیری برای ای مقدمه، مالک در ابهام و بودن مخفی
های قدر  تعظیم ارزش شب اسم اعظم به جهت پاسداشت و های قدر و کیفی شب ی وتعیین کّم ابهام در 

 عظمت آن دردرک  که موجب برانگیختن احساس طلب و باشد اسمای الهی از سوی مردم می و
بلکه ، چیزی که حکم دنیا نداشته دارد هر وی اظهار می .شود میتمام اسمای الهی  ای قدر وه شب

 گردد یک بررسی کوتاه روشن می زیرا در، امکان دارد ابهام فوق در آن راه یابد، آخرت است مرتبط به امر
دانیم که اجتناب  در حالی که به اجمال می، رسم خود معلوم است جزا در دنیا با اسم و تعداد حدود و که

، )نراقیباشد  می ناما ابهام کبیره به جهت امر آخرتی آ، از گناه کبیره موجب مغفرت گناهان صغیره است
 به ترتیب در، دوست خدا استجابت دعا و، حق تعالی سخط، رضایت کهچنان. (70-71ص، 1 ج، تا بی

 (.059-015ص، 1 ج، 1110، هیابن بابو) و میان بندگان خدا مخفی است دعا در، محرمات، واجبات
وناگونی گهای  بیاندارد:  نقل شده است که وی بیان میدر باب معیار کبیره یا صغیره از فیض کاشانی 

گناه »و  «گناه کبیره»مانعی برای  توانیم حد جامع و اینکه ما نمی کند بر داللت می، که در شرع آمده
دلیل این مطلب آن است ، هعیین دقیق آنها نبودت، شرع هم غرض رسد که در به نظر می بیابیم و «صغیره

مرتکب ، و با این عنوان که گناهی کوچک است شندهمه گناهان ترسان با ها نسبت به ارتکاب نسانکه ا
ها به  دادن انسان ها سوق چون غرض همه شریعت، کردمعیاری کلی عرضه  توان میاما ، آن نگردند

 .ها است ترین کبیره بزرگ، که مانع معرفت خداوند باشد چیزی پس هر، معرفت اوست خداوند و سوی
 مبنای مانع گناهان بر بودن کبیره یا صغیرهوی دین است و ها به س سوق دادن انسان، غرض و هدف شرایع
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 گذارد جای می میزان تاثیری که گناه در معرفت بریعنی ، شود بودن آنها برای معرفت خداوند تعیین می
  (.101ص، 1181، )پورسینا

 گیری  نتیجه. 5

با آمیز انسان  مسالمتارتباط ، گردانی از خداوند است و روی برهم زدن نظام آفرینشمعنای به گناه 
 .گذارد می رهم اث پذیرد و از حوادث اثر می، انسان .فراوانی نعمت است موجب نزول برکات وعالم هستی 

. عدم استجابت دعا است موجب سلطه اشرار واز سوی عموم مردم نهی از منکر  ترک امر به معروف و، لذا
هر چیزی که قلمرو . باشد می مبنای مفسده هی برصغیره ناشی از متابعت احکام ال مالک کبیره و و مبنا

ها نیز مورد اهداف همه  ترین گناه است. حفظ اموال و معیشت انسان بزرگ، حیات بشر را تهدید بکند
رو حفظ حقوق و مالکیت مشروع انسان مورد تاکید همه شرایع و منویات عقالی  از این، شرایع بوده است

، باشندمانع اغیار  جامع افراد وکه  یتعریف، ده برای معیار گناه کبیرههای ارائه ش . تعریفباشد قوم می
 نشده نیمع آن حدی بر ایدن در و آخرت عذاب به دیتهد قرآن در اما، است کبیره گناه، گناه بر اصرارنیستند. 

 دیح قرآن در ولی، مورد نهی قرار گرفته است، ربا خوردننهی از  و کفار سلطنت و تیوال از نهی، است
 ، باشد. لذا میره بدون عنوان ناشی از طغیان یبسیاری از گناهان کب، است. چنانکه نشده نیمع شیبرا

معصیتی از آن  هر اگرتوان مالک تهدید به عذاب و عنوان طغیان در عمل را مالکی جامع دانست و  نمی
، عنه است رت هرچه منهیصو در ایندارد. ن یازگارات سمفاد آی با، کبیره باشد، عنه است جهت که منهی

معصیت و کند  فتنه گناه کبیره را همراهی میو  عناوین دیگر مانند فساددر صورتی که ، کبیره خواهد بود
بدون سنجش با ناهی یا منهی به جهت فساد ، قمار چنان که نهی از شراب و، کند بودن را اثبات می کبیره

به هر ، باشند می مصالح احکام الهی تابع مفاسد و چون، لذا هستند.معصیت کبیره ، فراوانی که دارند
خواه حّدی ، شود کبیره بودن آن ثابت می، دلیلی که صراحت یا ظهور داشت که مفسده فالن گناه زیاد است

 و «توهین» و «طغیان»گناه به جهت . وعید به آتش داشته یا نداشته باشد، باشد آن ذکر شده یا نشده ایبر
بودن یا عنوان عارضی گناه کبیره مانع از  تعریف به ذاتی، لذا. باشد میگناه کبیره ، عناوین عارضی دیگر

ها به سوی  ها سوق دادن انسان چون غرض همه شریعترسد  به نظر می .شود بودن یکدیگر نمی کبیره
ر هالبته ، کبیره استگناه ، چیزی که مانع معرفت خداوند باشد پس هر، است معرفت او و ءلقا خداوند و

و  قیافکند که به همان اندازه نور معرفت را ض یبر قلب م یاهینوبه خود لکه س به رهیگناه صغ یحت، یگناه
که بوده مبنای مانع بودن آنها برای معرفت خداوند  بودن گناهان بر کبیره یا صغیره، . پسبخشد یتنگنا م
 .ها به سوی آن است دادن انسان سوق ،شرایعغرض 
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