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چکیده

مفهومشناسی توبه

یکی از موضوعات اخالقی پر بسامد در منظومه معارف اسالمی ،توبه است .هدف
پژوهش حاضر آن است که این موضوع اخالقی را مفهومشناسایی کند؛ تا از این
رهگذر بتوان تفسیر دقیق تری از آیات و روایات ،و نیـز سـبک زنـدگی مـورد نظـر
اسالم برای مسلمانان ارائه نمود .یافتههای پژوهش حاضر آن است که توبه گـام
بعد از استغفار است و ترکیبی است از پشیمانی از انجام گناه ،به همراه بازگشت از
انجام فعل قبی و تدارک آنچه از بین رفته است در حالی که تائب قصد کـرده بـه
هی وجه آن عمل را تکرار نکند .این مفهوم گرچـه در پژوهشهـای بسـیار مـورد
تدقیق نظر دانشیان علوم قرار گرفته ،اما پژوهشی که به مفهومشناسی توبـه ،آن
هم به صورت کارا و دارای متد علمی ـ که از آن به مفهومشناسی مفـاهیم دینـی
یاد میشود ـ پرداخته باشد ،طبق فحص نگارنده تا کنون یافت نشده است .روش
گردآوری اطالعات در نوشته حاضر ،کتابخانهای و روش نگارش آن ،توصـیفی ـ
تحلیلی میباشد.
کلیدواژهها :توبه ،استغفار ،مفهومشناسی توبه ،مفهوم توبه ،معنی توبه.
مقدمه

یکی از مفاهیم پر بسامد در ادبیات دینی اسالم ،مفهوم توبه است که بر بازگشـت بنـده بـه سـوی
خداوند ،یا به طور خاص درباره بازگشت او از گناهان داللت مـیکنـد (ابـراهیم :1112 ،توبـه) .از
جمله مفاهیم مرتبط با این مفهوم در ادبیات دینی ـ اخالقی اسالم ،مفاهیم ایمان ،تقـوا ،صـبر و
توکل است .در قرآن کریم واژه توبه هفت مرتبه تکرار شده و فعل امرآن نیز هفت مرتبه بهکار رفته
است .همچنین واژگان توبه و مشتقات آن  31مرتبه در کل قرآن بهکار رفته که در  25سوره مکی
و مدنی (کیانی فرید :1131 ،توبه) و به صورت تقریبا مساوی توزی شدهاند (واعظ زاده خراسانی،
 :1131التوب) .توبه که از ریشه «توب» و به معنی رجوع و بازگشـت اسـت (ابـن فـارس:1020 ،
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)151/1؛ از سوی بنده به معنای پشیمانی و بازگشت از خطا است ،و از جانب خداونـد بـه معنـای
پذیرفتن توبه بنده است (ابن منظور21/2 :1025 ،؛ طبرسی .)222/1 :1112 ،توضی آنکه این
اصطالح هرگاه با حرف جر «الی» بیاید ،مربوب به توبه کردن بنده در درگاه الهی اسـت (هاشـمی
رفسنجانی ،)12/1 :1132 ،ولی هر زمان که با حرف جر «علـی» بـهکـار رود ،بـه معنـای توفیـق
دادن به بنده برای جبران خطای خویش و یا پذیرفتن توبه او از سوی خداونـد اسـت (احمـد پـور،
 :1112توبه) .البته توبه نام نهمین سوره از سورههای قرآن نیز هست و ُپر واض است که معنای
اول مبنای بحث این پژوهه است .توبه بـا واژههـای اسـتغفار ،انابـه و اوبـه نزدیکـی معنـایی دارد،
گرچه بین آنها تفاوتهایی هم دیده میشود .راغب اصفهانی مینویسد :توبـه و بـه عبـارت دیگـر
توب ،به معنای ترک گناه به زیباترین وجه ممکن بوده و رساترین حالت عذرخواهی میباشد .چـرا
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که عذرخواهی سه گونه است :اول آنکه شخص معتذر بگوید من اصال فالن کار را نکرده ام .دوم
آنکه بگوید من آن کار را کرده ام ولی منظورم چیز دیگری بوده است .و سوم آنکـه بگویـد مـن آن
کار را کرده ام و بـد کـرده ام و دیگـر تکـرار نخـواهم کـرد .قسـم سـوم همـان توبـه اسـت (راغـب
اصفهانی :1012 ،التوبه).
درباره مفاهیم نزدیک به این مفهوم نیز باید گفت «اوبه» به معنای مطلق بازگشت است (ابـن
فارس :1020 ،اوب؛ فیومی :1111 ،اوب) ،اما «انابه» بازگشـت از فطـرت و روحانیـت بـه سـوی
خداست ،از این روی مرتبه باالتر توبه میباشد .بازگشتی که مکرر انجام میگیرد .حادثـه را نیـز از
این جهت نائبه میگویند که پی در پی اتفاق میافتد و همین طور زنبور عسل را نـوب مـیگوینـد،
چرا که پی در پی به کندویش باز میگردد (راغب اصفهانی :1012 ،التوبه) .استغفار طلب از بـین
بردن بدیها از محضر خداوند است (نراقی ،)51-52/1 :1111 ،ولی توبه تالش خود فرد برای
رسیدن به این هدف اسـت (احمـد پـور :1112 ،توبـه) .توبـه اخـص از نـدامت اسـت (عسـکری،
 :1022توبه) ،به عالوه گوهر معنایی توبه در زبان عربی و زبانهای سامی ،صرف بازگشت است
(رفیعی :1115 ،توبه).
دقت در پراکندگی واژه توبه در قرآن نشان میدهد در برخی آیات قرآن ،توبه به معنی بخشیده
شدن گناهان انسانها بیان گردیده است (بقره21:؛ مائده10:؛ هود1:و52و21و12؛ غافر .)1:در
آیهای مردم به انجام توبه نصوح (تحریم ،)3:که به معنای توبه خـالص و بـا دوام اسـت (طبـری،
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123/23 :1012؛ کلینــی012/2 :1021 ،؛ راغــب اصــفهانی :1012 ،نصـ ؛ طبرســی:1112 ،

21-22/12؛ قرطبی 111/13 1102:و  ،)221/3توصـیه شـدهاند .همچنـین توبـه در برخـی از
آیات قرآن زمینه ساز رستگاری انسان دانسته شده اسـت (نـور .)11:همچنـین گـاهی اوقـات بـه
عنوان حالت مقابل عذاب الهی (آل عمران )123:بیان شده که شاید منظور برطرف شدن عذاب
باشد .در دو آیه قرآن نیز تفاوتی محسوس با گونههای قبلی مشاهده میشود .آنجـایی کـه بـدون
آنکه از گناهی سخن به میان آمده باشد ،خداوند توبه پیامبر ومهاجران و انصار همراه بـا پیـامبر را
میپذیرد (توبه .)111:و نیز آن جایی که خداوند آدم را برمیگزیند و ابتدا توبه او را میپذیرد و بعـد
از آن او را هـــدایت مـــینمایـــد (طـــه .)122:همچنـــین همنشـــینان واژه توبـــه در قـــرآن عفـــو
(بقــره132:؛شــوری ،)25:هــدایت (طــه ،)122:اقامــه نمــاز و پرداخــت زکــات (بقــره123:؛
توبه5:و11و120و112؛ تحریم ،)5:ایمان (اعراف ،)151:اسالم (احقاف15:؛ تحریم ،)5:عمـل
به عنوان جم بندی میتوان گفت توبه در منظومه آیات قرآن کریم نوعی خاص از روابط بـین
خداوند و انسان است .رابطهای که بر مبنای اعطای توفیق پاک شدن از جانب خداوند به بندگان
خاص او اعطا میشود و پذیرش آن نیز از جانب خـدا اتفـاق مـیافتـد (بقـره .)222:بایـد دانسـت

مفهومشناسی توبه

صال (مائده ،)11:اخالص (نسا  )102:و پیروی از راه خدا (غافر )1:هستند.

پذیرش توبه مخصوص کسانی است که عمل نادرستی را بر اثر نادانی انجام داده و حال پشـیمان
شدهاند و فورا توبه نمودهاند ،البته به شرب آنکه این توبه تا لحظه قبل از مرگ (نسا  )13-11:بـه
تأخیر نیوفتد (ابراهیم :1112 ،توبه).
با توجه به توضیحات فوق ،باید برای شناسایی مفهوم واژه توبه ،بـه جویشـی علمـی در منـاب
دانشی پرداخت .از این روی در گام نخست به واژه پژوهی توبه پرداخته میشود.
مرحله نخست :واژه پژوهی

بررسی لغوی و اصطالحی واژه توبه ،در این مرحله و در طی دو گام انجام میپذیرد.
الف) تعریف لغوی

در این مرحله تعاریف مختلف لغویان از واژه حیا بیان شده ،ویژگیهای هر تعریف بررسـی شـده و
در نهایت جم بندی آنها ارائه خواهد شد.
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توبة»
التوبة :الرجوع من الذنب .و فی الحدیث« :الندم
(الفرق) بین التوبة و االعتذار :أن التائب مقر بالذنب الـذی یتـوب
منه معترف بعدم عـذره فیـه و المعتـذر یـذکر أن لـه فیمـا أتـاه مـن
المکروه عذرا...و (الفرق) بین الندم و التوبة :أن التوبة أخـص مـن
النــدم ...و (الفــرق) ب ـین االســتغفار و التوبــة:أن االســتغفار طلــب
المغفرا بالدعا و التوبة أو غیرهما من الطاعة ،و التوبة النـدم علـی
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ٌ ُّ
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ّ
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َّ ُ
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الندم علی ما فرب منه ،و العزیمة علی تـرك المعـاودا ،و تـدارك مـا
أمکنه أن یتدارك من احعمال باحعمال باإلعادا ،فمتـی اجتمعـت
هذه احرب فقد کملت شرائط التوبة.
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نـاب و َر َجـ َ عـن َ
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(یعنی انجام ندادن قبی )
ندامت و پشیمانی
رحمت و غفران الهی

جدول شماره ( 1ویژگی شناسی تعریفهای لغوی)

مفهومشناسی توبه

لغت شناس
العرب ،ج ،1ص:
)211
فیومی (المصـباح
المنیر فـی غریـب
الشــــرح الکبیــــر
للرافعــــــی ،ص:
)13
فیروزآبــــــــــادی
(القـــــــــــاموس
المحــــــیط ،ج،1
ص)52 :
مصـــــــــــطفوی
(التحقیــــق فــــی
کلمـــات القـــرآن
الکـــــــریم ،ج،1
ص)011 :

َّ َ َ
علیه :وفقه لها

تعریف لغوی

ویژگیها
اثر :ندامت و پشیمانی

جمعبندی :در تعاریف لغویان چند نکته مهم وجود دارد :حیا و احتشام ،معاصی ،بازگشت از
انجام فعل قبی به انجام دستورات الهی ،ندامت و پشیمانی از زیاده روی در گناه ،اقرار به انجام
فعل قبی  ،به همراه ندامت و قصد ترک گناه ،تدارک آنچه از بین رفته و اینکه توبه بهترین شیوه
عذرخواهی است .هر کدام از این نکات به بعد خاصی از توبه مربوب اند و در جم بندی نهایی
دیدگاه لغویان تاثیر گذارند .باید گفت توبه از منظر لغویان بهترین روش عذرخواهی است و آن بعد
ً
از انجام فعل قبی و خصوصا معاصی از سوی بندگان خداست ،بدین صورت که فرد بخاطر حیا
روی خود در گناهان ،نادم و پشیمان میشود و سپس برای
از حشمت خداوند ،ابتدا از زیاده ِ

بخشیده شدن آن ،به گناه خود اقرار کرده ،آنچه را از بین رفته را تدارک میکند .او با این کار به
سوی خدا باز میگردد و به انجام دستورات الهی دست مییازد.
ب) تعریف اصطالحی

با شناخت مفهوم توبه از منظر لغت ،نوبت به شناسایی تعریف اصطالحی آن میرسد.اصـطالحی
که در آثار دانشمندان اسالمی تبیین شده و پیشینه خوبی در اختیار جویشگران معارف دینی قـرار
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میدهد .بررسی آثار دانشیان مسلمان ،غیر از دلیل پیش گفته بدان علت است که اساسا در برخی
از مکاتب اخالقی غربی ،مفهوم شرم ،حیا و توبه حالتی انفعالی ،مذموم و ناشی از ضـعف انسـان
شناخته میشود که به طور کلی به نکوهش آن میپردازند و به افـراد توصـیه میکننـد آنهـا را از
درون خود زایل سازند .برخی از روانشناسان غربی با نگرش منفی بـر احسـاس شـرم مینگارنـد:
«احساس شرم و گناه به علت جلب توجه و در برابر دید و مورد انتقاد دیگـران قـرار گـرفتن اسـت.
احساسی است که تجربه آن بر این پایه قرار گرفته است که خویشتن را در هر موردی ،بیارزش و
ناالیق جلوه دهیم( ».میدلتون مز )23 :1111 ،طبیعی است که بررسـی نظـر ایـن گونـه مکاتـب
اخالقی ،مورد نظر نوشته حاضر نیست .دانشیان مسلمان تعاریف مختلفی از توبه داشتهاند که در
جدول ذیل قابل مالحظه است:
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ردیف
1

صاحب تعریف
جرجــانی (التعریفــات ،ص
)22

2

فــیض کاشــانی (المحجــة
البیضا  ،ج  ،1ص )5

1

تهـــــــــانوی (کشـــــــــاف
اصـــــطالحات الفنـــــون و
العلــــوم ،ج  ،1ص - 520
)522

0

جمعــــی از پژوهشــــگران
(نضرا
النعیم فی مکارم أخالق
الرســول الکــریم ،ج  ،0ص
)1221
ابن ّ
قـیم (بـه نقـل از نضـرا
النع ـیم ف ـی مکــارم أخــالق
الرســول الکــریم ،ج  ،0ص
)1211

5

44

متن تعریف
ّ
الرجوع عن احفعال المذمومـة إلـی الممدوحـة .و التوبـة
علی ثالثة معانّ :أولهاّ :الندم .وثانیها :العـزم علـی تـرك
العـود إلـی مـا نهـی اللــه عنـه .وثالثهـاّ :
السـعی فـی أدا
المظالم.
ّ
اعلم أن التوبة عبارا عن معنی ینتظم و یلتـئم مـن ثالثـة
ّ
ّ
أمور مرتبة :علم و حال و فعل ،أما العلم فهو معرفة عظم
ّ
ّ
ضرر الذنوب ...والثانی الندم و التألم للقلب بسـبب فـوات
المحبوب ...والثالث اإلرادا و القصد إلی فعل.
الندم علی معصیة من حیث هی معصیة ،مـ عـزم أن ال
یعود إلیها إذا قدر علیها.

ّ
ّ
التوبة تدل علی ّالرجوع و ترك الذنب علی أجمـل الوجـوه
وهو أبلغ وجوه االعتذار

قال ابن القـیم -اللـه تعـالیّ :-التوبـة هـی ّالرجـوع ّ
عمـا
یکرهه الله ظاهرا وباطنا إلی ما ی ّ
حبه ظاهرا وباطنا.

ویژگی تعریف
موضـــوع :رجـــوع از افعـــال
مذمومه به ممدوحه
مؤلفه ها:
پشـــیمانی ،تـــرک گنـــاه ،رد
مظالم
َّ
متعلق توبه :گناهان
مؤلفه ها:
علــم بــه ضــرر فعــل گنــاه،
پشیمانی از انجام گناه و اراده
و قصد ترک آن
َّ
متعلق توبه :گناهان
مؤلفه ها:
پشــیمانی از معصــیت ،قصــد
عدم تکرار
موضــوع :شــخص قــادر بــر
انجام گناه
َّ
متعلق توبه :گناهان
موضـــوع :رجـــوع از افعـــال
مذمومه به ممدوحه
ویژگیهــای توبــه :بهتــرین
روش عذرخواهی
موضـــوع :رجـــوع از افعـــال
مذمومه به ممدوحه

ردیف
2

صاحب تعریف
نـــووی و صـــاحب ریـــا
الصالحین (به نقل از نضـرا
النع ـیم ف ـی مکــارم أخــالق
الرســول الکــریم ،ج  ،0ص
)1215

1

مولی مهدی نراقـی (جـام
الســـعادات ،ج  ،1ص )52
و مولی احمد نراقی (معـراج
السعاده ،ص )210

متن تعریف
ّ
ّ
التوبة واجبة من کل ذنب ،فنن کانت المعصیة بین العبـد
ّ
ّ
وبین الله تعالی ال تتعلق بحـق آدمـی فلهـا شـروب ثالثـة
وهی أن یقل عن المعصـیة و أن ینـدم علـی فعلهـا و أن
ّ
یعزم علی أن ال یعود إلیها أبدا .فنن فقد أحـد الثالثـة لـم
ّ
ّ
ّ
تص ّ توبته .ویزاد شرب راب إذا کان الـذنب یتعلـق بحـق
ّ
آدمی :أن یبرأ من حق صاحبه.

مفهومشناسی توبه

ّ
ضد اصرار بر گناه توبه است ،و آن بازگشت از گناه گفتـار
و کردار و اندیشه اسـت .توبـه پـاك سـاختن دل از گنـاه و
بازگشــتن از دوری درگــاه الهــی بــه نزدیکــی اســت ،و بــه
عبارت دیگر :ترک گناهان کنونی و عزم بر ترک آنها در
آینـده و تالفــی و تـدارك تقصـیر گذشـته اســت .و همــان
گونه که اصرار بر گناه و نافرمانی از رذائل دو قوه غضـب
و شهوت است ،بازگشـت از آن و تـرك آن از فضـائل ایـن
دو قوه است .توبه بازگشت از گناه اسـت ،و آن از نتـایج و
ثمـرات تـرس و ّ
محبـت اســت .و مجمـوع علـم بـه زیـان
گناهان و حجاب بودن آنها میان او و خـدا ،و پشـیمانی
حاصل از آن ،و آهنگ تـرك معاصـی در حـال و آینـده ،و
تالفی گذشته است.

ویژگی تعریف
َّ
متعلق توبه :گناهان
مؤلفه ها:
جدا شدن از گناه ،نـدامت بـر
انجام گناه ،قصد عـدم تکـرار
گناه،
جبــران حقــوق و وظــایف از
بین رفته
به لحا ماهیت:
بازگشت از گناه
َّ
متعلق توبه:
گناهان جوارحی
گناهان جوانحی
موضـــوع :رجـــوع از افعـــال
مذمومه به ممدوحه
مؤلفه ها:
علم به زیان گناه ،جدا شـدن
از گنــاه ،قصــد عــدم تکــرار
گناه ،جبران حقوق و وظـایف
از بین رفته
منشأ توبه :عقل و محبت

جدول شماره ( 2ویژگی شناسی تعریفهای اصطالحی)
جمعبندی :همچنان که مشاهده شد ،در تعریفهای توبه نکاتی چند وجود دارد .متعلق
توبه گناهان انسان شمرده شده و موضوع آن ،رجوع از افعال مذمومه به ممدوحه است .برخی
پشیمانی ،ترک گناه و جبران حقوق و وظایف از بین رفته را جز مؤلفههای توبه شمردهاند و برخی
علم به ضرر داشتن گناه و نیز اراده و قصد ترک گناه را نیز بر آن افزودهاند .برخی منشا توبه را
عقل و محبت دانستهاند ،و به لحا ماهیت آن را ترک گناه و بهترین شیوه عذرخواهی بیان
کردهاند .بنابرین میتوان نتیجه گرفت توبه از منظر این دسته ،فعلی است ناشی شده از عقل و
محبت ،که بهترین شیوه ترک گناه نیز هست .توبه رجوع از انجام افعال مذمومه به انجام افعال
ممدوحه است و این امر ،جز با علم به ضرر داشتن گناه و نیز اراده ترک آن در افعال جوانحی؛ و
نیز پشیمانی ،ترک گناه در عمل و همچنین جبران حقوق و وظایف از بین رفته در افعال جوارحی
تحقق نخواهد یافت.
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ج) بررسی و مقایسه دو دیدگاه

با نگاهی به جدول ذیل میتوان فهمید تعاریف لغت شناسان و اندیشمندان ،اشتراکات و
افتراقاتی با هم دارند .هر دو تعریف ویژگی مشابه ،و مؤلفههای تقریبا یکسانی برای توبه بیان
کردهاند .اما هر کدام به بخشهایی هم پرداختهاند که اساسا در تعریف دیگری نیامده است .بدین
صورت که لغت شناسان پیرامون کارکرد ،اثر و دلیل توبه سخن راندهاند .اما اندیشمندان درباره
موضوع ،متعلق ،ماهیت و منشا آن صحبت کردهاند.
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دیدگاه لغت شناسان
حیا
احتشام
گناهان
ــــــ

ردیف
1

ویژگی
کارکرد توبه

2

موضوع توبه

1

متعلق توبه

0
5

ماهیت توبه
مؤلفههای توبه

2

اثر توبه

بازگشت به انجام دستورات الهی
ندامت و پشیمانی
بازگشت از انجام فعل قبی (یعنی انجام ندادن قبی )
جدایی از فعل قبی
رحمت الهی
غفران الهی

1
3
1

دلیل
ویژگی توبه
منشا توبه

قب معصیت
بهترین شیوه عذرخواهی
ــــــ
ــــــ

ــــــ
ــــــ
ــــــ
اقرار به قباحت فعل
اقرار به گناه
ــــــ
پشیمانی از زیاده روی در گناهان
قصد ترک گناه
ترک فعل قبی در عمل
تدارک آنچه از بین رفته

دیدگاه اندیشمندان
ــــــ
ــــــ
رجــوع از افعــال مذمومــه بــه
ممدوحه
شخص قادر بر انجام گناه
گناهان جوارحی
گناهان جوانحی
بازگشت از گناه
ــــــ
ــــــ
علم به مضر بودن گناه
پشــــیمانی از زیــــاده روی در
گناهان
قصد ترک گناه
ترک فعل قبی در عمل
تدارک آنچه از بین رفته
ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ
بهترین شیوه عذرخواهی
عقل
محبت

جدول شماره ( 1مقایسه تعریف لغوی و اصطالحی)
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مرحله دوم :مفهوم پژوهی دینی

در این بخش از نوشته به بررسی دیدگاه دین درباره مفهوم توبه پرداخته میشود .چرا که میدانیم
دین برای همه ،یا حداقل بیشتر موضوعات تعریف خاص خود را دارد .تعریفی که میتواند
هماهنگ یا ناهماهنگ با تعاریف لغویان و اندیشمندان باشد .زمانی که متون دینی با دید
مفهومشناسی بررسی میشود ،نتایجی چند از آن حاصل میگردد:
 .1وجوب فوری توبه یکی از موضوعاتی است که در هفت آیه از قرآن کریم و روایاتی از
اهلبیت  بدان اشاره شده است (مجلسی111-112/2 :1121 ،؛ نراقی-52/1 :1111 ،
51؛موسوی سبزواری.)212-215/2 :1010 ،
 .2حکم توبه فوق الذکر ویژه گناهان کبیره ،و همچنین گناهان صغیرهای است که بر اثر
همو221-222 1121:؛ سبحانی تبریزی.)221/3 :1131 ،
 .1انسان تائب باید برای هر گناهی ،توبهای ویژه آن انجام دهد (حلی.)512 :1132 ،
 .0عمل نکردن به توبه فوری ،خود گناه مستقلی نیست .زیرا اوامر شرعی مربوب به آن

مفهومشناسی توبه

تکرار ،اظهار و سبک شمرده شدن ،تبدیل به کبیره شدهاند (نسا 11:؛ مجلسی02/2 :1021 ،؛

ارشادی است (آلوسی15:212 :1015 ،؛ سبحانی تبریزی.)221-222 :1131 ،
 .5ضرورت توبه (بقره122:؛ آل عمران12:؛ نسا 11:؛ انعام50:و51؛ زمر51:؛ طه32:؛
انبیا 21:؛ هود ،)11:شرایط پذیرش توبه (بقره122-151:؛ نسا  )13-11:از جمله ایمان و
عمل صال (مریم22:؛ فرقان12:؛ احزاب11:؛ قصص ،)25:چرایی و چگونگی توبه انبیا
(بقره11:؛ انبیا 31:؛ اعراف101:؛ نراقی25/1 :1111 ،و20؛ فیض کاشانی-13/1 :1011 ،
 ،)22ماهیت توبه نصوح (تحریم3:؛ قرطبی112-121/13 :1102 ،؛ طبرسی:1112 ،
013-011/12؛ سبحانی تبریزی202/3 :1131 ،و )21و نیز آثار توبه ،از جمله مواردی است که
در آیات و روایات متعددی بدانها اشاره شده است .از جمله آثار توبه که در آیات و روایات ذکر
شده میتوان به محبوبیت نزد خدا (بقره ،)222:بهره مندی از استغفار حامالن عرش (غافر،)1:
برخورداری از نعمت های بهشتی و عنایات ویژه خدا (بقره211:؛ ق15:؛ نور5-0:؛ نسا 12:؛
مائده ،)10-11:رهایی از لعنت خدا و خلق و برخورداری از هدایت و رحمت الهی (آل
عمران ،)31-32:بهشتی شدن (مریم )22:و تبدیل سیئات به حسنات (فرقان )12:اشاره کرد.
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 .2در قرآن کریم توبه گام بعد از استغفار بیان شده است .بنابراین یکی انگاری این دو مفهوم
ُ ُ ُ َ
َْ
از منظر قرآن ،خطا است؛ چرا که عبارت « ْاستغ ِف ُروا َر َّبک ْم ث َّم ت ُوبوا ِإلی ِه» در سه آیه از قرآن کریم
تکرار شده است (هود.)12-52-1:
 .1توبه از منظر روایات اهلبیت  دارای شش مرحله است .پشیمانی از انجام گناه،
استغفار زبانی ،نیت قلبی برای عدم مراجعه مجدد به این گناه ،ترک کردن گناه در حال حاضر و
آینده ،جبران حق الناس یا حق اللههای تضیی شده ،و در پایان مرحله نهایی تحقق توبه کامل،
آن است که انسان گوشتهایی از بدنش را که از راه حرام بر بدن او روئیده را آب کند .کنایه از
آنکه اگر خوردن مال حرام ،سبب رشد و ّ
نمو او شده ،آنها را از بین ببرد .بهعالوه رنج طاعت خدا
را به بدنی که لذت معصیت را چشیده ،بچشاند (شریف الرضی501 :1010 ،؛ حرانی:1121 ،
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.)111
مرحله سوم :استخراج تعریف

در تعاریف لغویان چند نکته مهم وجود دارد :حیا و احتشام ،معاصی ،بازگشت از انجام فعل قبی
به انجام دستورات الهی ،ندامت و پشیمانی از زیاده روی در گناه ،اقرار به انجام فعل قبی  ،به
همراه ندامت و قصد ترک گناه ،تدارک آنچه از بین رفته و اینکه توبه بهترین شیوه عذرخواهی
است .هر کدام از این نکات به بعد خاصی از توبه مربوب اند و در جم بندی نهایی دیدگاه لغویان
تاثیر گذارند .باید گفت توبه از منظر لغویان بهترین روش عذرخواهی است و آن بعد از انجام فعل
ً
قبی و خصوصا معاصی از سوی بندگان خداست ،بدین صورت که فرد بخاطر حیا از حشمت
روی خود در گناهان ،نادم و پشیمان میشود و سپس برای بخشیده شدن
خداوند ،ابتدا از زیاده ِ

آن ،به گناه خود اقرار کرده ،آنچه را از بین رفته را تدارک میکند .او با این کار به سوی خدا باز
میگردد و به انجام دستورات الهی دست مییازد.

در تعریفهای اصطالحی نیز توبه نکاتی چند وجود دارد .متعلق توبه گناهان انسان شمرده
شده و موضوع آن ،رجوع از افعال مذمومه به ممدوحه است .برخی پشیمانی ،ترک گناه و جبران
حقوق و وظایف از بین رفته را جز مؤلفههای توبه شمردهاند و برخی علم به ضرر داشتن گناه و
نیز اراده و قصد ترک گناه را نیز بر آن افزودهاند .برخی منشا توبه را عقل و محبت دانستهاند ،و
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به لحا ماهیت آن را ترک گناه و بهترین شیوه عذرخواهی بیان کردهاند .بنابرین میتوان نتیجه

گرفت توبه از منظر این دسته ،فعلی است ناشی شده از عقل و محبت ،که بهترین شیوه ترک گناه
نیز هست .توبه رجوع از انجام افعال مذمومه به انجام افعال ممدوحه است و این امر ،جز با علم
به ضرر داشتن گناه و نیز اراده ترک آن در افعال جوانحی؛ و نیز پشیمانی ،ترک گناه در عمل و
همچنین جبران حقوق و وظایف از بین رفته در افعال جوارحی تحقق نخواهد یافت.
در تعریفهای اسالمی نیز نکاتی وجود داشت .در آیات قرآن توبه هم معنی با استغفار نیست،
بلکه استغفار طلب بخشش گناهان از خداوند است ولی توبه گام بعد از استغفار ،و به معنی
بازگشت از گناه است .تائب غیر از بخشیده شدن گناهانش ،مورد نعمت و محبتهای الهی نیز
واق میشود ،تا جایی که گناهانش تبدیل به حسنات میگردد .البته شرب پذیرش توبه ایمان و
عمل صال است .در روایات مراحلی برای توبه ،و نیز مؤلفههایی برای توبه کننده واقعی بیان شده
دارند ،اما متضاد نیستند و میتوان جمعشان کرد.
ردیف
1

ویژگی
متعلق توبه

2

ماهیت توبه

1

مؤلفــــــههای
توبه

0

اثر توبه

دیدگاه لغت شناسان
ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ
اقرار به قباحت فعل
اقرار به گناه
ــــــ
پشـــیمانی از زیـــاده روی در
گناهان
قصد ترک گناه
ترک فعل قبی در عمل
تدارک آنچه از بین رفته
بازگشت به انجـام دسـتورات
الهی
ندامت و پشیمانی
بازگشت از انجام فعل قبی
جدایی از فعل قبی
رحمت الهی
غفران الهی
ــــــ

دیدگاه اندیشمندان
گناهان جوارحی
گناهان جوانحی
بازگشت از گناه
ــــــ
ــــــ
ــــــ
علم به مضر بودن گناه
پشــــــیمانی از زیــــــاده روی در
گناهان
قصد ترک گناه
ترک فعل قبی در عمل
تدارک آنچه از بین رفته
ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ

دیدگاه متون دینی
گناهان جوارحی
گناهان جوانحی
بازگشت از گناه
ایمان و عمل صال
اقرار به قباحت فعل
اقرار به گناه
ــــــ
پشیمانی از زیاده روی در گناهان
قصد ترک گناه
ترک فعل قبی در عمل
تدارک آنچه از بین رفته

مفهومشناسی توبه

است؛ که در سطور باال گذشت .بنابراین میتوان گفت هرچند تعاریف سه گانه تفاوتهایی با هم

بازگشت به انجام دستورات الهی
ندامت و پشیمانی
بازگشت از انجام فعل قبی
جدایی از فعل قبی
رحمت الهی
غفران الهی
تبدیل سیئات به حسنات

جدول شماره ( 0تجمی تعریفهای سه گانه)
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از تحلیل و بررسیها به نظر میرسد توبه ترکیبی است از پشیمانی از انجام گناه ،به همراه
بازگشت از انجام فعل قبی و تدارک آنچه از بین رفته است در حالی که قصد کرده به هی وجه
آن عمل را تکرار نکند .بقیه تعبیرها زیر مجموعه این چهار تعبیر هستند .مانند علم به مضر بودن
گناه ،علم به قبی بودن فعل ،پشیمانی از زیاده روی در گناهان ،تعلق گیری توبه به گناهان
جوانحی و جوارحی و اقرار به قباحت فعل انجام شده.
مؤلفهها و عناصر

پشیمانی از زیاده روی در گناهان
اقرار به قباحت فعل
علم به قبی بودن فعل
علم به مضر بودن گناه
تعلق گیـری توبـه بـه گناهـان جـوارحی و
جوانحی
حق الله  /حق الناس
ترک گناهان در حال
ترک گناه در آینده

پشیمانی از انجام گناه
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بازگشت از انجام فعل قبی
تدارک آنچه از بین رفته است
قصد کردن عدم تکرار عمل

کلیدواژه ها
پشیمانی
زیاده روی
قبی /مضر
اقرار و علم
بازگشت
جبران
قصد
عدم تکرار

جدول شماره ( 5مؤلفه ها ،عناصر و کلیدواژه ها)
خالصه اینکه توبه کننده واقعی که از زیاده روی خویش در انجام فعل قبی پشیمان شده و به
ضرر کار خود علم پیدا کرده و به آن اقرار نموده است؛ قصد عدم تکرار آن فعل را در حال و آینده
میکند ،و در صدد جبران ما فات بر میآید و بدین صورت به سوی خدا و نیز به سوی نیکیها
(فطرت) بازگشت خواهد کرد.
مرحله چهارم :تحلیل مفهوم
 .8جمع آوری اطالعات

از بعد موضوع شناسی مسأله توبه «بازگشت از فعل قبی » است که هم از لغت و هم از متون
دینی به دست آمد .در مفهوم توبه مفهومی از فعل قبی مد نظر است که اساسا جزو مفاهیم
قبیحه در دین باشد که از آن به گناه هم تعبیر میشود .کارکرد توبه ترک گناه است .ترک گناهانی
که از حال شروع میشود و در آینده نیز ادامه پیدا میکنند.
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از بعد هستی شناسی نیز چند نکته درباره توبه وجود دارد .نخست ماهیت افعال جوارحی و
جوانحی انسان است .این افعال از منظر اخالقی به «بایدها و نبایدها» و نیز به «شایدها و
نشایدها» تقسیم میشوند .اما از نظر قانونی و احکام شرعی آنچه از این دوگونه مالک بوده و
مهم است ،همان بایدها و نبایدها است .از حیث وجود خارجی این افعال نیز ناگفته پیداست که
برخی از این افعال توسط انسان عمل شده و برخی ترک گردیده است .از ضرب این گونههای
چهارگانه مدلهای متعددی پدید میآید که آنچه در مبحث توبه مورد نظر است ،همانا «بایدهای
ترک شده» و «نبایدهای انجام شده» است.
از بعد انسان شناختی نیز توبه دارای نکات قابل طرحی است .مثال انسان گاهی از روی عمد
و گاهی از روی خطا مرتکب گناه میشود .اما با علم پیدا کردن به قب فعل و نیز ضرر آن ،در
بخشش گناهان اوست .چرا که او با توبه ،دوباره به دامن پر مهر خداوند بر میگردد و گویی از
اساس گناهی نکرده بوده است .حتی مورد رحمت و محبت خداوند نیز قرار میگیرد و گناها او به
حسنات بدل میگردد.

مفهومشناسی توبه

صدد جبران و توبه بر میآید .در چنین وضعیتی توبه به کمک انسان میآید .توبهای که فراتر از

 .8پردازش اطالعات

از آنجا که افعال بشر به دو قسم حسن و قبی تقسیم میشوند ،و معموال افعال حسنه محنت آور
و افعال قبیحه لذت آوراند؛ طب انسان گرایش به عمل قبی لذت آور دارد .در حین عمل قبی و
یا پس از آن ،انسان اگر متذکر شود و یا علم پیدا کند که این فعل قبیحی که انجام داده چه
مضراتی دارد و به چه میزان قب فعلی داشته است ،ممکن است از کرده خود پشیمان شده به
دنبال راه چاره بگردد .در این صورت باید به غیر از طلب غفران از خدا ،به صورت عملی نیز توبه
کند .توبهای که از اقرار به قب گناه انجام شده شروع میشود و تا ترک گناه در نیت و عمل جلو
میرود و بدین سان فرد دوباره به پیشگاه خدا و مقامی که قبل از انجام گناه داشت ،بر میگردد.
نتیجه گیری

از آنجا که مفهوم توبه در منظومه معارف اسالمی بسیار پرکاربرد است ،میتوان این احتمال را داد
که مفهومی محوری بوده ،با مفاهیم کاربردی و اصیل دیگر در ارتباب تنگاتنگ باشد .با بررسی
کاربردهای این واژه در آیات ،روایات و نیز نگاشتههای دانشمندان مسلمان ،این احتمال به یقین
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تبدیل میشود .این پروسه که از دانشهای نوپدید انسانی محسوب میشود را میتوان به
مفهومشناسی مفاهیم دینی نام بردار کرد .امری که سبب شناخت مراحل ،شرایط ،مؤلفهها و...
در هندسه مفاهیم دینی میگردد ،و در نهایت میتواند سبک زندگی مورد نظر دین را معرفی کرده
تا از این رهگذر بتوان به شناخت دقیق تر مفاهیم دینی پرداخت .در مورد نتیجه گیری نهایی
مفهومشناسی توبه نیز میتوان به اختصار گفت توبه گام بعد از استغفار است و ترکیبی است از
پشیمانی از انجام گناه ،به همراه بازگشت از انجام فعل قبی و تدارک آنچه از بین رفته است در
حالی که تائب قصد کرده به هی وجه آن عمل را تکرار نکند.
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کتابنامه

 .1قرآن کریم ،مترجم :محمدمهدی فوالدوند ،تهران ،دفتر مطالعات تـاریخ و معـارف
اسالمی ،چاپ سوم1013 ،ق.
 .2ابراهیم ،علیرضا ،مدخل توبه ،دائره المعارف ب رگ اسالمی ،زیر نظـر سـید محمـد
کاظم موسوی بجنوردی ،تهران ،مرکز دائره المعارف اسالمی (مرکـز پژوهشهـای
ایرانی و اسالمی).1112 ،
 .1ابن سیده ،علی بن اسماعیل ،المحک

المحیط ارعظد  ،تصـحی  :عبدالحمیـد

الهنداوی ،بیروت ،دار الکتب العلمیة1021 ،ق.
 .0ــــــــــــــــــــــــــــ ،المخصص ،بیروت ،دار الکتب العلمیة1021 ،ق.
جامعه مدرسین.1121 ،
 .2ابنفــارس ،احمــد ،معج د مقدداییس اللغدده ،بی ـروت ،مطبعــة احعــالم اإلســالمی،

مفهومشناسی توبه

 .5ابن شعبه حرانی ،حسن بن علی ،تح العقحل ،تصحی  :علی اکبـر غفـاری ،قـم،

1۴2۴ق.
 .1ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،قم ،ادب الحوزا۵۴۴۵ ،ق.
 .3احمدپور ،مهدی ،مدخل توبـه ،دائدره المعدارف ردر ن کدری  ،قـم ،بوسـتان کتـاب،
.1112
 .1ازهری ،محمد بن احمد ،تهیی اللغة ،بیروت ،دار احیا التراث العربی1021 ،ق.
 .12آلوسـی ،محمــود بــن عبداللــه ،ر المعددانی فدی تفسدیر القددر ن العظدی

السددبع

المثانی ،بیروت ،دارالکتب العلمیه1015 ،ق.
 .11تهانوی ،محمدعلی بن علی ،کشاف اصطالحات الفنحن العلح  ،بیـروت ،مکتبـة
لبنان ناشرون1112 ،م.
 .12جرجانی ،علی بن محمد ،التعریفات ،تهران ،ناصر خسرو.1112 ،
 .11جمعی از پژوهشگران ،نضر النعی فی مکار أخالق الرسدحل الکدری  ،زیـر نظـر:
صال بن عبد الله بن حمید ،جده ،دار الوسیلة للنشر والتوزی 2212 ،م.
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 .10جوهری ،اسماعیل بن حماد ،الصحا  ،تصحی  :احمد عبدالغفور العطار ،بیـروت،
دار العلم للمالیین1112 ،ق.
 .15حلی ،حسن بن یوسف ،کش المراد فی شر تجریة االعتقاد ،قـم ،موسسـه امـام
صادق.1132 ،
 .12دیلمـی ،حســن بــن محمـد ،ارشدداد القلددحب الددی الصددحاب ،قــم ،الشــریف الرضــی،
1012ق.
 .11راغـب اصــفهانی ،حسـین بـن محمــد ،مفددردات الفدال القددر ن ،بیــروت ،دارالقلــم،
1012ق.
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