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Analysis of the Spiritual, Psychological, Physical and Social 
Impacts and Consequences of Sin on the Health of the Body and 
the Spirit from the Perspective of the Qur’an and Narrations

[1] The seas of lights (Behar al-anwar) [2] Sinology [3] Philosophical Discourse [4] The
ideal commentary [5] Favorites of wisdoms and pearls of words (Qorar al-hekam wa dorar 
al-kelam) [6] The way of eloquence (Nahj al-balagha) [7] The adequate principles (Usul al-
kafi) [8] The issue of children’s fear and anxiety [9] What a woman should know [10] Quran
and sciences of the day [11] The balance in interpretation of Quran (Al-mizan fi tafsir al-
Quran) [12] The interpretation of light

Introduction Recognizing diseases is the first step in the prevention and treatment of them. 
The role of disease prophylaxis is more important than its treatment. Those who recognize 
the disease and its consequences never expose themselves to the risk of it. But the unknowing 
people with ignorance, endanger themselves and threaten the health of those around them. 
The recognition of “sin disease” which is the deadliest of all diseases, is essential for everyone. 
Surely “sin disease” is more dangerous than all of the diseases, and if other diseases threaten 
only one member of the body, the “sin disease” destroys the health of the body and spirit, and 
the material and spiritual life of man. The aim of this review was to investigate the sin and its 
negative consequences.
Conclusion From the point of view of the Qur’an and the narrations, the spiritual effects 
and consequences of sin include falling into the abyss of delusions and ignorance of God. 
The psychological consequences of sin include grudge and jealousy, affliction, suspicion and 
revelations of faults. The physical consequences of sin include anxiety, lust, and short-lived 
human life and death. Ultimately, the social consequences of sin are disturbing the balance 
of society and creating class divisions and the appearance of poverty and famine, and the 
appearance of hatred between individuals and as a result of delinquency in society.
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  دهیچک

 نقش آنهاست. درمان و پیشگیری در گام اولین هابیماری شناختمقدمه: 
 و هابیماری است. آنان که آن درمان از ترمهم بسیار بیماری پیشگیری
. دهندنمی قرار به آن ابتال معرض در را خود هرگز شناسندمی را آن پیامدهای

 هم و دهندمی قرار خطر معرض در را خود هم توجهی،بی با ناآگاه افراد نکل
 تمام از که گناه" "بیماری . شناختکنندمی تهدید را اناطرافیانش سالمتی
 در گناه" "بیماری یقیناً  دارد. تام ضرورت همه برای است، ترمهلک هابیماری
 هابیماری سایر اگر است و ترخطرناک آنها تمام از هابیماری انواع با مقایسه
 و روح جسم سالمتی گناه بیماری کند،می تهدید را بدن اعضای از عضوی فقط
پژوهش مروری  . هدفنمایدمی تباه را انسان معنوی و مادی زندگی سرانجام و

  بود. آن منفی پیامدهای و "گناه" حاضر، بررسی
از منظر قرآن و روایات، آثار و پیامدهای معنوی گناه شامل سقوط  گیری:نتیجه

در پرتگاه ضاللت و گمراهی و و غفلت از یاد خدا، آثار و پیامدهای روانی گناه 
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و  انسان هالکت و عمر پرستی و کوتاهیگناه شامل اضطراب، شهوت جسمانی

خوردن تعادل جامعه و ایجاد همبه نهایتًا آثار و پیامدهای اجتماعی گناه،
و پیدایش فقر و قحطی و پیدایش دشمنی و کینه بین  یاختالفات طبقات
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  ، قرآن و روایاتیگناه، بیماری، سالمت ها:کلیدواژه
  
  ۱۶/۹/۱۳۹۷ افت:یخ دریتار
  ۲۳/۱۲/۱۳۹۷ رش:یخ پذیتار

  kiyasamaneh@gmail.comسنده مسئول: ینو*
  

  مقدمه
پیامدهای معنوی، روانی،  و پیدایش هایزمینه و "گناه" از بحث

 اموری جمله سالمت جسم و روح، ازجسمانی و اجتماعی گناه بر 
 این با بخواهیم اگر زیرا نیازمندیم، آن به شدیداً  امروزه که است

نگه  دور اجتماعی مفاسد این از را جامعه و کنیم مقابله بیماری
بشناسیم.  را گناه پیامدها و آثار این که جز نداریم راهی داریم،
 قرآن، دیدگاه از مفهوم این کاربردی و عینی ایضاح بر عالوه

شناخت پیامدهای آن از منظر قرآن و روایات ضرورت دارد. لذا 
 آن منفی پیامدهای و "گناه" پژوهش مروری حاضر، بررسی هدف
 در آن ناگوار پیامدهای و گناه توصیف ضمن بتوانیم تا بود،

 از آن پیامدهای و گناه از نگر،جزئی و تفصیلی نگرش یک جامعه،
  دهیم. ارایه عموم برای قرآن منظر

  

	آثار و پیامدهای معنوی گناه از منظر قرآن و روایات
  گناه و سقوط در پرتگاه ضاللت و گمراهی

 و خوشبختی لذا است، پیوسته هم به جامعه و فرد سرنوشت
ای جامعه دارد. در بستگی نیز جامعه حرکت سیر به افراد سعادت

 آینده به و اندیشدمی خود شخصی منافع و خود به فقط فرد هر که
 مسئولیت حس تعبیری به و کاری ندارد دیگران سرنوشت و

 و نتیجهبی امری کیفری سیاست ندارد، وجود افراد در اجتماعی
فرماید: "ِانَّ االنساَن لَفی ُخسر ِاّال تاثیر است. خداوند در قرآن میکم

بر؛ اّلذیَن امنوا و َعِملوا الّصالحات و َتواَصوا ِبالَحقِّ َو  َتواَصوا ِبالصَّ
انسان در خسران و زیان است، مگر کسانی که ایمان بیاورند و 
عمل صالح انجام دهند و همدیگر را به حق و صبر سفارش و 

  توصیه نمایند".
در واقع مصونیت از خسران به سبب ایمان است که در عرصه عمل 

و البته  دهدیمصورت عمل صالح و ترک معصیت خود را نشان به
 بر بزهکاری و گناه ورطه در او سقوط و انسان مراهی یکگ

	است. تاثیرگذار جامعه سرنوشت
آیاتی از قران داللت بر رابطه گناه و رزق حرام و ضاللت و گمراهی 
افراد دارد که عاقبت این گمراهی و انحراف از حقیقت کیفری است 
بت که خداوند برای آنها در نظر گرفته است و بد عاقبتی است عاق

های او را نادیده بگیرند و با کتمان آنچه خداوند کسانی که نشانه
نازل کرده است درآمد ناچیزی کسب نمایند که خداوند درباره این 

 وَ  تاِب کالْ  ِمنَ  اللَّهُ  َأْنَزلَ  ما ُتُمونَ کی الَّذینَ  فرماید: "ِإنَّ گروه می
ارَ  ِإالَّ  ُبُطوِنِهمْ  یف لُونَ کیأْ  ما کُأولئِ  َقلیالً  َثَمناً  ِبهِ  یْشَتُرونَ   وَ  النَّ

ه کآنان  َألیٌم؛ َعذاٌب  لَُهمْ  وَ  یِهمْ کالیزَ  وَ  اْلِقیاَمةِ  یْومَ  اللَّهُ  لُِّمُهمُ کالی
ه خدا فرستاده بود و آن را کرا  یتاب آسمانکاز  یپنهان دارند آیات

و در  برندینمم کفروشند، جز آتش جهنم در ش کاند یبه بها
شان کعصیان) پا یقیامت خدا با آنها سخن نگوید و (از پلید

  خواهد بود". کدردنا ینگرداند، و هم آنان را در قیامت عذاب
همان گونه که عاقبت کسانی که به ظلم، اموال یتیمان را 

صراحت بیان خورند این گونه تبیین شده است و خداوند بهمی
ما ُظْلماً  یتامیالْ  َأْموالَ  ُلونَ کیأْ  الَّذینَ  دارد: "ِانَّ می  یف ُلونَ کیأْ  ِإنَّ

ه اموال یتیمان را به کآنان  َسعیرًا؛ َسیْصلَْونَ  وَ  ناراً  ُبُطوِنِهمْ 
م خود آتش جهنم فرو ک، در حقیقت آنها در شخورندیم یستمگر 

  در آتش فروزان خواهند افتاد". یو به زود برندیم
این مطلب دارند که گناه ناشی از البته روایات زیادی نیز داللت بر 
فرمود: "کل لحم نبت (ص) کند؛ پیامبررزق حرام انسان را جهنمی می

من حرام فالنار اولی به؛ هر گوشتی که بروید بر تن انسان که از 
. در جای دیگر [1]حرام تهیه شده باشد آتش به آن سزاوارتر است

ایت حالل و پروا باشد یعنی رعفرمود: هر کس در تحصیل مال بی
حرام را نکند خدا هم باکی ندارد که از کدام در به جهنمش 

فرمایند: هر کس مالی را از راه . همچنین پیامبر اکرم می[1]اندازد
انداز شود و اگر پسحرام کسب کند، اگر صدقه دهد از او قبول نمی

  .[1]شودکند توشه جهنمش می
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   گناه و غفلت از خدا
رفتن قوه خودکنترلی و تقوا و توجه زبینگناه و محرمات باعث ا

. شودیمانسان به واقعیات زندگی و عدم درک صحیح مصالح خود 
یا مصرف مواد مخدر وارد  شراباز راه نوشیدن  هاانسان یبرخ
؛ غفلت از خدا، غفلت از شوندیم یتفاوتیبو  یالیخیب یدنیا

انات و کوظیفه، غفلت از محرومان، غفلت از آینده، غفلت از ام
استعدادها، غفلت از دشمنان، غفلت از نفس و شیطان. انساِن 

ه از ک ی، در آتشینولوژ کامروز با آن همه پیشرفت در علم و ت
، غفلت از خدا، انسان را ی. آر سوزدیم، ردیگیمغفلت او سرچشمه 
ْنعاِم ک ک؛ "ُأولئِ بردیماز آن پیش  ترنییپاه کتا مرز حیوانیت، بل اْألَ

 یُهُم اْلغاِفُلوَن". امروزه استعمارگران برا کْم َأَضلُّ ُأولئِ َبْل هُ 
اهداف  یانات براکردن و تخدیر نسل جوان، از همه امکسرگرم

  .ندیجویمخود سود  یاستعمار 
شراب و قمار، هر دو عامل فساد جسم گناهان کبیره،  نیترمهماز 

نار هم مطرح کو روح و مایه غفلت هستند. لذا در قرآن در 
قمار، از آرامش  میتحرر، و با کبا تحریم شراب، از عقل و ف .اندشده

، یدنیو شرابشده است.  یپاسدار  یو اقتصاد یروح یو سالمت
 ییگوهودهیبو  ییگواوهیو او را به  کندیمعقل انسان را زایل 

شده و  یجنس یقوا که موجب تحریک، عالوه بر آن کشاندیم
 یهاانیزنمونه در باب  در تفسیر. دهدیمانسان را به گناه سوق 

باالرفتن آمار  و یگسترش فساد اخالق قمار آمده است: شراب و
و افزایش  یم جنسیجنایات از قبیل سرقت، ضرب وجرح، جرا

ه کاز دانشمندان نقل شده است  کی. از ییخطرات و حوادث رانندگ
از  یرا ببندند، ما نیم هایفروششراباز  ینیم هادولتاگر 
قمار نیز از جمله عوامل  .میبندیمرا  هامارستانیتو  هامارستانیب

، باالرفتن یو قلب یمغز  یهاسکته، یعصب یهایمار یبهیجان، 
ه کاست. همچنان  غیره و یپریدگو رنگ یاشتهاییضربان قلب، ب

. در انددانستهآمار جنایات را مرتبط با قمار  %۳۰نندگان، کیبررس
داشته و نشاط  ینقش تخریب یاقتصاد یوفایکضمن قمار، در ش

 نیز در یغیراسالم یشورهاکاز  ی. در بعضبردیمار مفید را از بین ک
. مثًال انگلستان اندکردهاعالم  یقمار را ممنوع و غیرقانون ییهاسال

قمار  ۱۸۷۳و آلمان در سال  ۱۸۵۴در سال  ی، شورو۱۸۵۳در سال 
  .[2]ردندکرا ممنوع اعالم 

ا وَ السالم درباره علت حرمت خمر فرمودند: "صادق علیهامام  َأمَّ
هُ  اْلَخْمرُ  َمَها َفِإنَّ َها َحرَّ  یوِرُث  اْلَخْمرِ  ُمْدِمنُ  َقالَ  وَ  َفَساِدَها وَ  ِلَقطِّ

 یْجُسرَ  َأنْ  یَعلَ  یْحِمُلهُ  وَ  ُمُروَءَتهُ  یْهِدمُ  وَ  ِبُنوِرهِ  یْذَهُب  وَ  -اِالْرِتَعاَش 
َماءِ  کَسفْ  ِمنْ  اْلَمَحاِرمِ  یَعلَ  َنا وِب کرُ  وَ  الدِّ  َأنْ  رَ کسَ  ِإَذا َالیْؤَمنُ  وَ  الزِّ

 لَّ ک ِإالَّ  َشاِرَبَها َالَتزِیدُ  اْلَخْمرُ  وَ  کَذلِ  َالیْعِقلُ  وَ  َحَرَمهُ  َمنْ  یَعلَ  یِثَب 
؛ ه شراب دارد، و کاست  یخاطر اثر شراب بهو اما حرمت  َشرٍّ
، آن گاه فرمود: گذاردیمبدن  یه در عقل و در اعضاک یفساد
، و شراب او را دچار پرستدیمه بت کاست  یسکالخمر مانند دائم

، و مروتش را منهدم بردیمارتعاش ساخته نور ایمان را از او 
تل نفس، و چون ق یه هر گناهکبه این  کندیم، وادارش سازدیم

با  یه در حال مستکایمن از این نیست  یب شود، او حتکزنا را مرت

ه چه که خودش متوجه نباشد، ک یمحارم جمع شود، در حال
اب هر نوع شر و گناه کرا به ارت اشنوشندهار ک، و شراب، کندیم
  ". کشاندیم

های خارجی، این نتیجه به با شنیدن این تحلیل و مشاهده نمونه
ای روح انسانی انسان کنندهآید که شراب و هر نوع مستمیدست 
تر از حیوان مراتب بدتر و پستمیراند و از او موجودی بهرا می
سازد که حتی به خانواده خود هم رحم نکرده و آنها را نیز مورد می

  دهد.تعرض قرار می
  

  آثار و پیامدهای روانی گناه از منظر قرآن و روایات
 مسخ و قلب واژگونی و تیرگی موجب آن مدامت و گناه تکرار
 صفتیحیوان و خوییدرنده حالت به انسانیت حالت از انسان
اَن َعاِقَبَة الَِّذیَن َأَساُءوا کُثمَّ " :فرمایدمی مجید قرآن ؛شودمی

وأَ  ُبوا ِبآیاِت اللَِّه وَ کَأْن  یالسُّ  سرانجام سپس؛ اُنوا ِبَها یْسَتْهزُِئونَ کذَّ
 را خدا آیات که رسیدند جایی به شدند مرتکب بد اعمال که کسانی
  .گرفتند" استهزا و سخریه به را آن و کردند تکذیب

دارای  گناه تداوم بر اثر افرادی که شده است دیده بسیار تاریخ در
  :عبارتند از روانی هایمرض شدند. روانی امراض مختلف

  حسادت و کینه
 این به مبتال فردی است. حسادت و ینهک گناه، پیامدهای از یکی

 و کندمی روشن را فتنه آتش خود، ناپسند گفتار و رفتار با بیماری
 آوردمی بار به تباهی و فساد و ریزدمی هم به را اجتماع و خانواده

	.[3]شودمی دیگران و خود بدبختی مایه نهایت در و
 اخالقی فساد و ناپسند ملکات روانی و فکری هایبیماری منشأ
 آثار. است غیرعفونی و عفونی امراض جسم، بیماری منشأ و است
 از بارترزیان و ترخطرناک مراتببه اخالقی هایبیماری عوارض و

 قابل جسمی هایبیماری اکثر چون است، جسمی هایبیماری
 کرد مهار واکسن وسیلهبه بهداشتی یهابرنامه با توانمی را سرایت

 داد، مصونیت مردم به و نمود جلوگیری آنها انتقال و شیوع از و
 از مردم و شودنمیمهار  واکسن با روانی و اخالقی هایبیماری اما
 بداخالق و فاسد فرد یک .کنندنمی پیدا مصونیت آنها به ابتال
 اخالقی فساد به را آنان بگذارد، بد اثر خود اطرافیان در تواندمی
 بیمار شخص عوارض کند. ناسالم را سالمشان فکر و سازد مبتال

 روانی بیمار شوم اثر ولی ،دهدمی زجر را خودش فقط جسمانی
 ناپسند گفتار و رفتار با اخالقی بیمار .شودمی نیز جامعه دامنگیر
	.[3]کندمی را روشن دشمنی و فتنه آتش خویش
 اجتماعی و مصایب آالم و جنایات و جرایم ،هاخونریزی و هاجنگ
 سرچشمه اخالقی فساد و روانی و فکری هایبیماری از اغلب
 ثروت و قدرت و مقام و جاه به نیل برای بیماران این .گیرندمی
 و خالف عمل هر به خویش تمایالت اقناع و غرایز ارضای منظوربه

 ارتکاب از خود تمنیات به رسیدن راه در و زنندمی دست غیرانسانی
	.[3]ندارند اباء جنایات و جرایم
 انسان بدبختی اصلی یهاریشه از یکی گفت توانمی واقع در

 جهان در که قتل اولین ،ترواضح عبارت به و است کینه و حسادت
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   ۱۳۹۸ بهار، ۲، شماره ۴دوره                                                                                                                                                                               طب و قرآن پژوهشی- علمی نامهفصل

 قرآن بود. حسد بیماری اشریشه گرفت، صورت آدم اوالد بین
با " :فرمایدمی مجید ُقْربانًا َو اْتُل َعلَْیِهْم َنَبَأ اْبَنْی آَدَم ِباْلَحقِّ ِإْذ َقرَّ

ما  َک قاَل ِإنَّ ْل ِمَن اْآلَخرِ قاَل الَ َْقُتلَنَّ َل ِمْن َأَحِدِهما َو لَْم ُیَتَقبَّ َفُتُقبِّ
قینَ  ُل الّلُه ِمَن اْلُمتَّ لَِئْن َبَسْطَت ِإلَیَّ َیَدَک ِلَتْقُتلَنی ما َأَنا ِبباِسط  َیَتَقبَّ

ِإنِّی ُأریُد َأْن َتُبوَء  اْلعالَمینَ  َربَّ َیِدَی ِإلَْیَک ِال َْقُتلََک ِإنِّی َأخاُف الّلَه 
	ِبِإْثمی َو ِإْثِمَک َفَتُکوَن ِمْن َأْصحاِب الّناِر َو ذِلَک َجزاُء الّظاِلمینَ 

َعْت لَُه َنْفُسُه َقْتَل َأخیِه َفَقَتلَُه َفَأْصَبَح ِمَن اْلخاِسرینَ  َفَبَعَث الّلُه  َفَطوَّ
 یِلُیرَِیُه کَْیَف ُیواری َسْوَأَة َأخیِه قاَل یا َوْیلَتُغرابًا َیْبَحُث ِفی اْألَْرِض 

َأَعَجْزُت َأْن َأُکوَن ِمْثَل هَذا اْلُغراِب َفُأواِرَی َسْوَأَة َأخی َفَأْصَبَح ِمَن 
 هنگامی! بخوان آنها بر حق به را آدم فرزند دو داستان و ؛الّناِدمینَ 

 یکی از اما دادند، انجام) پروردگار به( تقرب برای کاری کدام هر که
 مردود عملش که برادری. (نشد پذیرفته دیگری از و شد پذیرفته
 .)کشت خواهم را تو قسم خدا به: (گفت) دیگر برادر به بود شده
 پرهیزگاران از تنها خدا زیرا دارم، گناهی چه من: گفت دیگر برادر
 قتل به هرگز من کنی دراز دست من کشتن برای تو اگر .پذیردمی
 و بغض این .ترسممی جهان پروردگار از چون گشایم،نمی دست تو

 را او) سرانجام( کرد و ترغیب کشتن برادرش به را او کمکم حسد
	شد". کارانزیان جمله از و کشت
 شد، گیرزمین یعقوب حضرت که برادرانش و یوسف داستان در و

َال َتْقُصْص  َقاَل یا ُبَنیَّ ": فرمایدمی قرآن بود. حسد همان منشأش
ْنَساِن َعُدوٌّ ک کیُدوا لَ کَفی کِإْخَوتِ  یَعلَ  کُرْؤیا یَطاَن ِلْإلِ یًدا ِإنَّ الشَّ

 تو برای که مکن بازگو برادرانت برای را خود خواب! فرزندم ؛ُمِبینٌ 
 انسان آشکار دشمن شیطان که چرا کشند،می) (خطرناکی نقشه
	.است"
 است اینمونه یوسف حضرت و آدم فرزندان سرگذشت این واقع در
 در است. بوده بشر زندگانی در همیشه که مستمری جنگ و نزاع از

 منحرف و آلوده افراد دیگر سوی در و باایمان و پاک مردان یک سو
 هایانسان بسا چه تهدید؛ و حسادت و توزیکینه مشت یک با

  .[4]اندرسیده شهادت به آنان توسط پاک
   رنج و درد

 از یکی بشر، زندگی در فکری، هایناراحتی و خاطر تشویش
 بر اثر که کسانی. است بدبختی و روزیتیره عوامل ترینبزرگ
 اینها نظایر و نارسایی ضعف، ناامیدی، شکست، حقارت، ترس،
 رنج همواره روانی حاالت آن احساس از و مضطربند و نگران
 فشارهای از را خود و نباشند خویش درمان در فکر اگر ،برندمی

 و تلخ آنان بر زندگی نکنند، خالص او فرسایطاقت و سنگین
 عوارض به سرانجام است ممکن بود و خواهد تحمل غیرقابل
  .[3]شوند دچار گوناگون
ِإْذ َقالَْت َطاِئَفٌة ِمْنُهْم َیا َأْهَل َیْثرَِب َال  وَ " :فرمایدمی مجید قرآن

ِبیَّ  ِمْنُهمُ  َفرِیٌق  َیْسَتْأِذنُ َو ُمَقاَم لَُکْم َفاْرِجُعوا  ُبُیوَتَنا  ِإنَّ  َیُقوُلونَ  النَّ
 زمانی آورید خاطر به نیز و ؛اِفَرارً  ِإالَّ  ُیرِیُدونَ  ِإنْ َما ِهَی ِبَعْوَرٍة  َعْوَرٌة وَ 

 جای اینجا مدینه ای مردم: گفتند) منافقان( آنها از گروهی که را
 از آنان از گروهی و! برگردید خود هایخانه به شما نیست، توقف
 ما هایخانه: گفتندمی و خواستندمی بازگشت اجازه پیامبر

 از خواستندمی فقط آنها نبود حفاظبی حالی که در است، حفاظبی
  کنند". فرار جنگ
 که بودند کرده وحشت آن چنان دشمن لشکر فزونی خاطربه عمده
 بودند رنج و درد در سخت و نداشتند را مقاومت توان و تاب هرگز
 . جالب[4]بگذارند فرار به پا و گیرندمی اجازه پیامبر از چگونه که

 به بازگشت اجازه ترسو و االیمانافراد ضعیف به پیامبر این که
 نبود، ساخته آنها از کاری تنهانه ماندندمی اگر که چرا را داد؛ مدینه
	.[4]پاشیدندمیدیگران  دل در را سستی ضعف و بذر بلکه
 رنج و درد جبن، پیامدهای از یکی که شودمی معلوم آیه این از

کرد.  خواهد اثر انسان جسم بر تبعاً  و بر روح مستقیماً  که است
 حاالت که متحدند و مرتبط یکدیگر با قدری به انسان بدن و نفس
 قبول مورد مطلب این ؛گذاردمی اثر دیگری در هر یک بد و نیک
	.است جهان امروز و دیروز دانشمندان کلیه
 حاالت تاثیر تحت روان و است روان حاالت تاثیر تحت آدمی بدن
 ضمیر در و است خاطر تشویش و نگرانی که دچار کسی است. بدن
 حالت این ناخواه خواه ،کندمی قراریبی و ناراحتی احساس خود
 مسیر از را وی جسم و گذاردمی او بدن روی نامطلوبی آثار روانی
  .[3]کندمی منحرف اعتدال و سالمت

 بدن غم، و اندوه الجسد؛ آتش یذیب "اللهم :فرمایدمی یحضرت عل
 عنها "و :فرمایدمی نیز و، [5]کندمی آب مذاب فلز مانند را آدمی
 کندمی ناتوان را نیرومند انسانی غم، و غصه اثر الهرم؛ نصف اللهم
 ناراحتی نتیجه در .[6]سازد"می پیرنیمه و فرسوده را او جوانی در و

 سایر و زیاد گناهان غارت، و قتل ناامیدی، ترس، نگرانی، عصبی،
  .شودمی انسان رنج و درد سبب درونی هایهیجان
	سوءظن
 ترینمهم از درآید، درونی حالت یک صورتبه که هنگامی بدگمانی
 جوامع و هاخانواده پاشیدگیازهم موجب که است اخالقی رذایل
 است. اعتماد عدم بدگمانی شوم ثمره نخستین. شودمی انسانی
 سوزانی جهنم به انسانی جوامع رفت، میان از اعتماد که هنگامی
 کردنخنثی فکر در و ترسندمی همدیگر از که شودمی تبدیل
َها الَِّذیَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا " :فرمایدمی قرآن یکدیگرند. فعالیت یا َأیُّ

نِّ ِإْثمٌ  کَِثیرًا ِمنَ  نِّ ِإنَّ َبْعَض الظَّ  ایدآورده ایمان که کسانی ای؛ الظَّ
 گناه هاگمان از بعضی که چرا بپرهیزید، هاگمان از بسیاری از

	.است"
. شودمی خونریزی و قتل به منجر هاسوءظن از بعضی حتی

 کنند، پیدا خود نوامیس به سوءظن افراد که مواردی در مخصوصاً 
 به هستند، آنها نوامیس یا اموال پی در دیگران که کنند گمان یا

 جنایی یهاپرونده از بسیاری اصلی عامل گفت توانمی که ایگونه
	.[4]است کرده گیریهدف را بیگناهان که است جابی یهاسوءظن
الشرور؛  یعل یبعث و األمور یفسد الظن "سوء: فرمایدمی علیامام

 وادار هابدی انواع به را مردم و کشدمی فساد به را کارها سوءظن
	.[5]"کندمی

 اعتماد، رفتنازمیان دارد، از جمله زیادی ناروای پیامدهای سوءظن
دادن ازدست دیگر و گناهان بهشدن کشیده آرامش،شدن سلب
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 افکار سایر در تدریجاً  است که انحرافی فکر یک سوءظن. دوستان
 شودمی نادرست حوادث از او هایتحلیل و گذاردمی اثر نیز انسان
 باز است موفقیت و پیشرفت زمینه که هاواقعیت به رسیدن از و
 َوهُمه؛ کسی ساءَ  َظنُّهُ  ساءُ  "َمن :فرمایدمی علی حضرت .ماندمی
  .[5]"شودمی خراب او تفکر باشد داشته سوءظن که

  عیوب آشکارشدن
 میان در و شده آشکار انسان عیوب که است این گناه آثار جمله از

 خود هایعیب هرگز "و :فرمایدمی مجید قرآن .شودمی رسوا مردم
 عیب واقع در کنید برمال را خودتان از یکی عیب اگر(نکنید  برمال را

 قرار جوییو عیب طعن مورد را یکدیگر و) ایدکرده برمال را خود
  ندهید".
 انسان خود عیبکردن فاش حقیقت در یک نفر عیبکردن فاش
َوْیٌل ِلکُلِّ ُهَمَزة : "فرمایدمی قرآن کریم در این زمینه است.
 .)۱سوره همزه، آیه ( "کنندهمسخره جویعیب هر بر وای  ؛ُلَمَزة

 اهللا یکل الناس عورات تتبع من«": فرمایدمی (ع)علی امیرالمومنین
کشف  را او عیوب خداوند کند، اظهار را دیگران عیوب هر که عورته؛
 از را خویش روح و قلب که کسی. بنابراین [5]"کندمی رسوا را و او
 رسوا را او بدش نکند، عیوب پاک اخالقی رذایل و عیوب این
  .نمایدمی
 انسان رسوایی باعث که است گناهان از یکی گفتن:دروغ - ١

 حال از زندگی در کس هر که است واقعیتی یک این .شودمی
 حقیقت به باشد آشنا آنان زندگی با و باشد داشته خبر دروغگویان

 یعل اهللا "ان مما اعان :فرمایدمی صادقامام. بردمی پی آن
 خداوند که است این دروغگویی مجازات ذابین النسیان؛ ازکال

  .[7]"کندمی مسلط او بر را فراموشی
ُه َمَرضًا َو لَُهْم  فی": فرمایدمی مجید قرآن ُقُلوِبِهْم َمَرٌض َفزاَدُهُم اللَّ

 گفتندمی که ییهادروغ خاطربه ؛ وَعذاٌب َألیٌم ِبما کاُنوا یْکِذُبونَ 
 هایعذاب از یکی شاید انتظار آنهاست". در دردناکی عذاب

 آثار در نتیجه دروغ است. آبروشدنبی و رسوایی دروغگویان
 بهشدن کشیده آبرویی،بی و رسوایی باری دارد، از جملهزیان

 و علومشدن بهرهبی انسان و اعمال سایر به آن اثر دیگر، گناهان
  دروغگو. شخص فنون
 در پرستی""شهوت حقوقی کارشناسان نظر طبقپرستی: شهوت - ٢

: شده گفته که جایی تا دارد، ایعمده نقش جنایت و جرم ایجاد
 این شاید است. بوده دخیل نیز جنسی شهوت جنایتی، هر "در

 و جنایات از بسیاری منشأ یقین به ولی باشد، آمیزمبالغه تعبیر
 شده ریخته راه این در بسیاری هایخون و است بوده انحرافات
 در آبرومندان از بسیاری آبروی و رفته باد بر فراوانی اموال و است
 زندگی حال شرح از مملو بشر تاریخ .[4]شده است" ریخته راه این

 ممتاز موقعیت و منزلت و مقام دارای جامعه در که است کسانی
 رسوایی به کارشان شدند، شهوت اسیر که هنگامی ولی بودند،
 با که مصر عزیز همسر زلیخا و عابد برصیصای جمله از کشید،
خاصی به بار  رسوایی هواپرستی علتبه فراوان احترام وجود
 را انسان اجتماعی احترام و شخصیت پرستیشهوت بله! .[4]آوردند

 یهاکامیابی برای زیرا کشاند،می ذلت به را او و شکندمی هم در
 هر به تن و را شکست اجتماعی بندهای و قید تمام باید شهوانی
 شخص آن عیوب آشکارشدن و رسوایی باعث کار این داد و پستی
َو اللَُّه یریُد َأْن یُتوَب َعلَیُکْم َو " :فرمایدمی مجید قرآن .[4]شودمی

َهواِت َأْن َتمیُلوا َمیالً َعظیماً  ِبُعوَن الشَّ  ؛ خداوندیریُد الَّذیَن یتَّ
 که آنهایی اما ،)نماید پاک آلودگی از (و ببخشد را شما خواهدمی
  .شوید" منحرف کلی به شما خواهندمی هستند شهوات پیرو
 شهوت بنده نادان، انسان شهوته؛ "الجاهل عبد :فرمایدمی علیامام

 است و ذلیل خوار برده، مثل جاهل انسان یعنی ،[5]است" خویش
 سبب این ندارد، خود از اختیاری هیچ خویش شهوت برابر در که
  شود. آشکار اشدرونی عیوب که شودمی
 شودمی ظاهر انسان پنهانی عیوب که مواردی از یکی غضب: - ٣

 تا کندمی کنترل را خود کسی هر عادی حال در زیرا است، غضب
 این برابر در را آبرویش و دارد پنهان را خویش ضعف نقاط و عیوب
 که هنگامی اما نماید، حفظ دارند بیش و کم همه تقریباً  که عیوب
 کنترل و رودمی کنار هاپرده شودمی ورشعله غضب و خشم آتش
 انسان آبروی و شده آشکار انسان مخفی عیوب و رودمی کنار عقل
	.[4]رودمی باد بر

ْثِم َو اْلَفواِحَش َو " :فرمایدمی مجید قرآن َو الَّذیَن یْجَتِنُبوَن کَباِئَر اْإلِ
 و بزرگ گناهان از که کسانی ؛ همانِإذا ما َغِضُبوا ُهْم یْغِفُرونَ 

 عفو شوند خشمگین که هنگامی و ورزندمی اجتناب زشت اعمال
 زشت اعمال و بزرگ گناهان از اجتناب از بعد غضب ذکر ".کنندمی
 حالت گناهان، از بسیاری سرچشمه که باشد جهت این به شاید
 آزادانه و بردمی بیرون عقل دست از را نفس زمام که است غضب
 باعث این که بر عالوه غضب نتیجه، در و [4]تازدمی سو هر به

 ایمان نابودی و عقل زوال باعث ،شودمی انسان عیوب آشکارشدن
  .گرددمی نیز

  

  گناه از منظر قرآن و روایات جسمانی پیامدهای
ْثِم َو باِطَنُه ِإنَّ الَّذیَن " :فرمایدمی مجید قرآن َو َذُروا ظاِهَر اْإلِ

ْثمَ   گناه کسب که ؛ کسانیَسیْجَزْوَن ِبما کاُنوا یْقَترُِفونَ  یْکِسُبوَن اْإلِ
 تهدید را گنهکاران آیه این ".شوندمی مجازات آن برابر در کنندمی
 بیاید. به سراغشان است ممکن که کندمی شومشان سرنوشت به

 این است؛ جالبی تعبیر است که کرده گناه کسب به تعبیر قرآن
 در که است دارانسرمایه همچون هاانسان رفتار که دهدمی نشان
 هوش، هایشانسرمایه که نهندمی گام بزرگی بازار به جهان این
 آنها بیچاره است. خدادادی گوناگون نیروهای و جوانی عمر، عقل،
 تقوی، و شخصیت و افتخار کسب و سعادت تحصیل جایبه که

	.[4]کنندمی گناه تحصیل
  اضطراب

 هیجانی هر و دانندمی هیجانی حالتی را اضطراب این که لحاظ به
 و آثار از اضطراب لذا است، بدنی مولفه و روانی مولفه یک مستلزم
: از عبارتند آنها ترینمهم که نیست خالی جسمی عوارض
 و شکل وضعشدن عوض ،هاماهیچه و عضالت وضع ریختگیدرهم



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران فرنام یعل ۱۰۶

   ۱۳۹۸ بهار، ۲، شماره ۴دوره                                                                                                                                                                               طب و قرآن پژوهشی- علمی نامهفصل

 نظمیبی این براساس که است حرکتی اختالالت از ناشی که قیافه
 پیدایش رفتن،راه و حرکت در تعادل کنترل عدم دچار لرزش، بدن
 خود این شود کهمی سینه در گرفتگی احساس قلب و تپش
و غیره  مداوم عصبی، خستگی و روحی هایبیماری ساززمینه
	.[8]است
 جسم تعادل اندوه و غم یهدم الجسد؛ "الحزن :فرمایدمی علیامام
نیز  و .[5]"کندمی ویران را آدمی بدن و زندمی هم بر را انسان
 همه و چیز همه که کسانی "المریب ابدًا علیل؛ :فرمایدمی ایشان
 و علیل همواره ،کنندمی بدگمانی نگاه و تردید چشم به را کس

 ،هانگرانی ،هاترس ،هاغصه ،هاعقده این که نتیجه در. [5]بیمارند"
 آن که بر عالوه درونی یهاهیجان و روحی هایناراحتی خالصه
 بدی آثار نیز انسان بدن در خاطرند تشویش و فکر اختالل باعث
 کنندمی منحرف اعتدال و صحت مستقیم صراط از را مزاج و دارند
 فی" :فرمایدمی قرآن .[9]شوندمی مختلفی هایبیماری منشأ و

  است". مرض به آلوده منافقین هایقلب؛ ُقُلوِبِهْم َمَرٌض 
	پرستیشهوت

 منجر نهایت در و انسان بیماری باعث که گناهان از یکی لواط: - ١
: فرمایدمی مجید قرآن است، گراییهمجنس ،شودمی مرگ به
ساِء َبْل َأْنُتْم َقْوٌم ُمْسرُِفونَ " جاَل َشْهَوًة ِمْن ُدوِن النِّ ُکْم لََتْأُتوَن الرِّ ؛ ِإنَّ

 نظر صرف زنان از و رویدمی مردان سراغ به شهوت روی از شما
 طریق از ایدز ویروس که ستنده قائل دانشمندان امروز ".کنیدمی
 که ایجامعه در .شودمی منتقل دیگر انسان به معاشرت یا خون
 بیشتر مرض این به مبتالیان است، رایج بازیهمجنس و فحشاء
 تحقیقات آخرین از استناد با آمریکایی ان.ان.سی شبکه. هستند
 در نفر یک دقیقه ١٣ هر در کرد اعالم ایاالت متحده بهداری وزارت

  .[9]شودمیمبتال  ایدز مهلک ویروس به ایاالت متحده
 و پزشکان است، ایاالت متحده در که بهداشتی امکانات این با

 که کنیممی مشاهده هم باز امکانات، انواع و پیشرفته داروهای
 دارد وجود تنهانه و دارد وجود کشور این در جنسی امراض انواع
 و فحشاء و گناه انواع بیانگر این است. افزایش به رو روزروزبه بلکه

 شهر شده،انجام تحقیقات براساس است. کشور در گراییهمجنس
ایاالت  در بازانهمجنس پایتخت به که کالیفرنیا در سانفرانسیسکو

 ویروس به مبتالیان درصد باالترین از است، یافته شهرت متحده
 پلیدترین و ترینزشت جزء شنیع عمل این [9]است برخوردار ایدز
  . است اعمال
نی" :فرمایدمی کریم قرآنزنا:  - ٢ ُه کاَن فاِحَشًة َو ساَء  َو الَتْقَرُبوا الزِّ ِإنَّ

 اهل است". راهی بد و زشت بسیار کار که نشوید زنا ؛ نزدیکَسبیالً 
 نون بن یوشع رفت. دنیا از تپه وادی در موسی که اندنوشته تاریخ
 فتح برای و برداشت خود به همراه را اسرائیلبنی او، وصی

 کرد، محاصره را شهر و رسید بدانجا چون کرد. حرکت شام شهرهای
 بود الدعوهمستجاب عبادت اثر در که را باعور بن بلعم شهر، حاکم

 نفرین و لشکریانش یوشع و بر بروی باید: گفت به او خواست و
 افتاد به راه و شد سوار خود االغ بر و برخاست باعور بن بلعم کنی.
 شالق ضربات زیر را حیوان آن باالخره و نکرده را او اطاعت االغ ولی

 نتوانست که دید جریانی ولی رفت، نفرین برای پیاده خود و کشت
نفرین  برای راهی: گفت و برگشت حاکم به نزد باالخره و کند نفرین
به شما  دیگری راه اینها نابودساختن برای من اما نیست، اینها
 را زینت فواحش و زناکار زنان که است این راه آن و دهممی نشان
 بلعم به دستور بفرستید. آنها میان فروش و عنوان خریدبه و کنید
 زناکار زنان آمد رفت و نتیجه در و کردند اجرا را کار این باعور بن

 نتیجه در مورخین به نوشته درآمیختند. زنان با یوشع لشکریان
 فاصله در طاعون مرض مزبور لشکریان میان در عمل این شیوع
 از بسیاری و کرد طاعون به آلوده را نفر هفتاد یا نودهزار روز چند
  نمود.  نابود را آنها
َم َعلَیُکُم " :فرمایدمی مجید قرآن خوک: گوشت خوردن - ٣ ما َحرَّ ِإنَّ

َم َو لَْحَم اْلِخْنزیرِ َو ما ُأِهلَّ ِبِه ِلَغیرِ اللَِّه َفَمِن اْضُطرَّ َغیَر  اْلَمیَتَة َو الدَّ
 خوردن خداوند ؛َرحیمٌ  باٍغ َو ال عاٍد َفال ِإْثَم َعلَیِه ِإنَّ اللََّه َغُفورٌ 

 خوردن است". کرده را حرام.... و خوک گوشت خون، مردار، گوشت
 گوشت خوردن جمله و از کندمی مریض را انسان خوک گوشت
 کنندهزایل و معده و عقل فساد مفاصل، درد و داءالفیل سبب خوک
	.[10]است غیرت و عقل
 طبق که است کوچکی وجود دارد که کرم "تریکین" حیوان این در

 هزار١٥ تا ١٠ به تعداد تواندمی یک ماه مدت در علمی هایبررسی
 در منفی اثرات خوک گوشت خوردن به محض کند. گذاریتخم
 زیادشدن به شروع سرخ هایگلبول ابتدا شود،شروع می معده
 کمی اثر در که جایی تا ،روندمی بین از تدریجبه سپس کرده،
 حیاتش نهایت در و شده خونیکم مرض دچار شخص گلبول
 نحوی هر به خداوند که حیوانی هر نتیجه در. [10]یابدمی خاتمه
 بلکه نیست، فلسفه و حکمت بدون است کرده را حرام آن خوردن
  .است بوده مضر و جان جسم بر حتماً 
َو ما َأصاَبُکْم ِمْن " :فرمایدمی مجید قرآنو ناتوانی:  ضعف - ٤

 شما به مصیبتی هر ؛ُمصیَبٍة َفِبما کََسَبْت َأیدیُکْم َو یْعُفوا َعْن کَثیرٍ 
	."ایدداده انجام که است اعمالی خاطربه رسد
 گناهان که است ناتوانی و ضعف گناه ناگوار پیامدهای از یکی
 جمله از. شودمی روحی و جسمانی ضعف باعث زیادی
 در آن سوء آثار و دارد زیادی جسمی یهازیان که خوردنشراب
 و قلب هایشریان اعصاب، سلسله شش، جگر، ،هاروده معده،
	شود.و غیره مشخص می حواس
 قبیل از شود،می مختلفی امراض تولید موجب: اعصاب در الکل اثر

 هایبیماری و فکری یهاناراحتی روانی، و روحی یهابیماری
 اعضا کنترل عدم توانایی و پاها وها دست در رعشه مانند جسمی

 نتیجه در باطنه که و ظاهره حواس ضعف و بدن مورمورشدن و
	.شودمی حالیبی و ضعف موجب
 فاسد را آن کمکم ،کندمی اثر خون در چون لکال: قلب در الکل اثر

 اطراف چربی زیادی مقدار .شودمی مختل اعضا تغذیه عمل کرده،
 و گرداندمی زیاد را حجمش و کندمی سنگین را آن گرفته، را قلب
 بدان، معتادین نبض و شودمی ضعیف قلب حرکات نتیجه در

	است. غیرمنظم و آهسته غالباً 
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 است. استمناء کندمی ناتوان و ضعیف را انسان که گناهان از یکی
 دچار شهوانی قوای ضعف به را بدان مبتال انسان عمل، این
 ابتال اثر بر جوانی بحبوحه در که هستند اشخاصی بسا چه .کندمی
 که شوندمی جسمی و روحی قوای ضعف دچار مرضی چنین به

 اثر عمل این و ،کارکردن توان نه و دارند خواندن توان نه دیگر
 اثر گوش و چشم در اول درجه در دارد؛ پنجگانه حواس با مستقیم

 سامعه حس و کرده را ضعیف چشم دید که معنی بدین ،گذاردمی
 جلوی حرکت حال در و اندازدمی کار از توجهی قابل اندازه تا نیز را

 زمین به و شوندمی سرگیجه دچار و شده تاریک چشمشان
 خود گوش در را ناهنجاری صدای مداوم طوربه . همچنینافتندمی

 اینها بر عالوه است. کنندهناراحت بسیار که کنندمی احساس
 رنگ، پریدگی خون،شدن کم روحانی، و جسمانی قوای رفتنتحلیل
 حد، از زیاد سستی و ضعف الغری، حافظه، قوای نقصان
 بیماری به مبتالیان در اینها همه و غیره، خلقیکج و اشتهاییبی

  شود.مشاهده می استمنا
  انسان هالکت و عمر کوتاهی
 کوتاه انسان عمر که است این زشت، اعمال و گناه آثار از یکی
 "من :فرمایدمی صادقامام .رسدمی هالکت به نهایت در و شودمی

 واسطهبه که ایعده ؛»باآلجال یموت ممن ثرکا بالذنوب یموت
 از طبیعی عمر به که هستند کسانی از بیش میرندمی گناهانشان

	.[1]روند"می جهان این
 .است رحم قطع ،شودمی عمر کوتاهی باعث که گناهان از یکی
 و آشنایان و خویشاوندان از بریدگی رحم به معنی قطع

 .شودمی عمر کوتاهی و نابودی است که باعث آنهاکردن فراموش
 لتنذران الرحم قطعیة و اذبهکال الیمین "و ان :فرمایدمی علیامام
 و ویران را هاخانه رحم قطع و دروغ قسم أهلها؛ من بالقطع الدیار
 و بمیرند آنها که شودمی باعث و گرداندمی خانمان و اهل از خالی

  .[7]شود" کوتاه عمرشان
  

  آثار و پیامدهای اجتماعی گناه از منظر قرآن و روایات
و پیدایش  یخوردن تعادل جامعه و ایجاد اختالفات طبقاتهمبه

  فقر و قحطی
تعادل جامعه را به هم زده و موجب تقسیم جامعه به دو قطب ربا 

شود. سفارش به انفاق و منع از اسراف و مستکبر و مستضعف می
ه کاست، همچنان  یحل اختالفات طبقات یتبذیر، بهترین راه برا

وجودآورنده طبقات است. لذا ساز و بهپیدایش و گسترش ربا، زمینه
نار هم آمده کریم ربا در در قرآن آیات لزوم انفاق و تح

تصاعدی، گاهی  یهایبده.همچنین ربادهنده به جهت [11]است
شود. از ها میها و اسارتورشکست و مجبور به قبول انواع ذلت

وجود ربا در سیستم بانکی، زیبنده نظام اسالمی نیست،  این رو
ربا عالوه بر حرمت شرعی، تزریق لقمه حرام به جامعه است و  زیرا
  شدن به آن خودداری کنند.ها باید از آلودهبانک

های بانکداری اسالمی به نحو احسن و مطابق با شرع اگر برنامه
خصوص ضعفا و مقدس اجرا شود، آثار و برکاتش برای همگان به

های سفانه هنوز هم در بعضی بانکامت فقرا بسیار زیاد است.
و بعضی از  دشوکشور، بانکداری اسالمی به نحو احسن اجرا نمی

 شدهای خاص تبدیل های تجاری سودآور برای عدهها به بنگاهبانک
   گیرند.است و منافع عمومی مردم را در نظر نمی

ه کتشبیه شده  یسکسوره بقره، رباخوار به  ٢٧٥با عنایت به آیه 
رده است و رباخوار در قیامت همچون دیوانگان کشیطان او را خبط 

خوردن تعادل همر دنیا روش او باعث بهه دک، چرا شودیممحشور 
رده و با عمل کور ک، چشم عقلش را یپرستجامعه شده است. ثروت

ینه که فقر و ک زدیانگیبرمینه را کو  یخود چنان اختالفات طبقات
این  ی. براکندیمیت را نیز متزلزل کسبب انفجار شده و اصل مال

: بیع ندیگویمافراد، گویا ربا اصل و خرید و فروش فرع است، فلذا 
ندارند. رباخواران از تعادل  یو معامله هم مثل رباست و تفاوت

 یاقتصاد تعادلبرخوردار نیستند و جامعه را نیز از  یو روان یروح
  . سازندیمخارج 
دو  بر هانهیزمه این ک شودیمزمینه گناه  یامور اقتصاد یگاه

انسان از  ی؛ گاهیگونه هستند: سرمایه و ثروت، و فقر و تهیدست
بر اثر ثروت زیاد و بادآورده طغیان  یو گاه کندیمطغیان  یپولیب
  .دینمایم

ه کآیات و روایات در این باره بسیار است. سخن ما این است 
ه ک، نه این شودیمفساد و گناه  سازنهیزم یسرمایه و ثروت گاه

. و فرق ندیگویم هاستیکمونه کدلیل فساد و گناه باشد آن گونه 
تر، سرمایه علت گناه است بین زمینه و علت. به عبارت روشن

  . کندیمانسان را متمایل و مشتاق گناه  یه در مواردکنیست بل
؛ و همانا یأْن راه اسَتغن یطغیلِ : "إّن االنساَن میخوانیمدر قرآن 

". این ندیبیم ازینیبه خود را کخاطر این ، بهکندیمانسان طغیان 
ه داشتن پول و ثروت علت و عامل فساد است، ک دیگوینمآیه 
 ینیاز و پولدار ببیند یاغیاگر انسان خودش را ب دیگویم بلکه
اگر این دید و بینش را نداشته باشد سرمایه علت  ی. ولشودیم

  فساد نخواهد شد.
"َأْرَبٌع َالَتْدُخُل َبیتًا َواِحَدٌة ِمْنُهنَّ ِإالَّ َخِرَب َو لَْم  :(ص)اللَّهِ َقاَل َرُسولُ 
َنا؛ چهار چیز کیْعَمْر ِباْلَبرَ  رَِقُة َو ُشْرُب اْلَخْمرِ َو الزِّ ِة اْلِخیاَنُة َو السَّ

ت کند و به بر کدرآید ویرانش  یاخانهاز آنها در  که هر یکاست 
و زنا". همچنین ایشان  یار و میخو یآباد نشود: خیانت و دزد

و هر گروهی ربا  یفرمودند: "امانت ثروت آورد و خیانت درویش
میانشان رواج گیرد به قحطی مبتال شوند، و هر گروهی رشوه 

  .[1]میانشان رواج گیرد به ترس دچار شوند"
رباخواری یکی از عوامل اصلی فقر و اختالف طبقاتی است. همان 

عوامل فحشاء، فقر و فشار اقتصادی دانیم یکی از گونه که می
شدن است که سبب شکست جوانان در تشکیل خانواده و کشانیده

آنها به فساد است. اگر ریشه فقر خشکانیده شود، الاقل بخش 
که  آنها مهمی از فحشاء و فساد اخالقی از میان خواهد رفت.

، در فساد و انحراف سازندیممقدمات فقر را در جامعه فراهم 
قی آن شریک هستند و عمل آنها با چندین برابر عمل منافی اخال

رباخواری با اعمال لذا در بسیاری از روایات  .کندیمعفت برابری 
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 ۱۳۹۸ بهار، ۲، شماره ۴دوره        طب و قرآن پژوهشی- علمی نامهفصل

  . منافی عفت مقایسه شده و از آن بدتر شمرده شده است
پیدایش دشمنی و کینه بین اشخاص و در نتیجه بزهکاری در 

  جامعه
ساز بزهکاری و زمینه وجود دشمنی و کینه بین افراد جامعه

هنجارشکنی است. از این رو بین گناه و بزهکاری از این جهت 
یطاُن َأْن یوِقَع دیفرمایمرابطه وجود دارد. خداوند  ما یرِیُد الشَّ : "ِإنَّ

رِ کْم َعْن ذِ کُم اْلَعداَوَة َو اْلَبْغضاَء ِفی اْلَخْمرِ َو اْلَمیِسرِ َو یُصدَّ کَبینَ 
الِة َفَهْل َأْنُتْم ُمْنَتُهوَن؛ همانا شیطان   خواهدیماللَِّه َو َعِن الصَّ

ند و شما را کینه بیفکو  یوسیله شراب و قمار، میان شما دشمنبه
از یاد خدا و نماز باز دارد. پس (با این همه مفاسد) آیا دست 

  ؟".دیداریبرم
، جرایم، هاقتل از ی، بسیار شودیمه ارایه ک یه طبق آمار کبا آن 

از شراب  یو غیره ناش یلیوک، ی، امراض روانهاطالقتصادفات، 
ته کدو ن یاست، اما قرآن در این آیه در بیان فلسفه تحریم، رو

ضرر  یینه و عداوت و دیگر ک ییعن یضرر اجتماع کیید دارد: یکتا
اثر  نیتربرجستهغفلت از نماز و یاد خدا. این آیه  ییعن یمعنو

  .[12]شراب و قمار را بازداشتن از یاد خدا و نماز دانسته است
در ربا نیز گرفتن پول اضافی، بدون انجام کاری مفید یا مشارکت 
در تولید، نوعی ظلم و اجحاف است که موجب پیدایش دشمنی و 

تا دو  هدنبال آیات انفاق آمدهآیات مربوط به ربا، بشود. قساوت می
ند. کمطرح  دیآیمه توسط مال و ثروت پدید کشر را  جهت خیر و
 گرفتن بالعوض. هر آثار یدادن بالعوض و ربا یعن یانفاق یعن

ه ربا در جامعه کاست  یه انفاق دارد، مقابلش آثار سوئک یخوب
 یآمده است: وقت یفخر راز بیر کدر تفسیر  .[12]آوردیمپدید 

ند، خود و کرا در خود محو  یرباخوار، عواطف و عدالت انسان
ینه و انتقام و توطئه کو  ردیگیماموالش مورد نفرین فقرا قرار 
 یاز آن نابود یانمونهو این  کندیمسرقت هر لحظه او را تهدید 

  ه در آیه مطرح شده است.کاست 
َبا وَ فرماید: "سوره بقره می ۲۷۶همچنین آیه  یْرِبی  یْمَحُق اللَُّه الرِّ

َدَقاتِ  اٍر َأِثیمٍ کلَّ کَواللَُّه َالیِحبُّ  الصَّ و  کندیمخدا ربا را نابود  ؛فَّ
را دوست  یکار بزهو خدا هیچ ناسپاس  دهدیم یصدقات را فزون

  ."ندارد
ه هرچند رباخوار به قصد انباشت ثروت از دیگران ک شودیمیادآور 

ه باید ازدیاد مال ک یت و آثار خوبکخداوند بر  ی، ولردیگیمربا 
از بین برود،  ی. الزم نیست خود مال َرَبوردیگیمداشته باشد از ربا 

. در رودیمه از افزایش ثروت در نظر است از بین ک یه اهدافکبل
، سعادت، محبت و امنیت نیست و چه بسیار ینظام َرَبو
و آرامش یا  یه از سرمایه خود، هیچ نوع راحتک یثروتمندان
ه در آن انفاق، ک یدر نظام ی، ولآورندینمدست  به یمحبوبیت

 یات زیادکرایج باشد، آن جامعه از بر  الحسنهقرضصدقه و 
اثر کر تکبرخوردار است. در آن نظام، فقرا مایوس نبوده و اغنیا در ف

 ور انتقام و سرقت، و اغنیا نگران حراست کنیستند. محرومان به ف
همراه با  یتعادل نسب کیحفاظت اموال خود نیستند و جامعه از 

  الفت و رحمت و تفاهم و امنیت برخوردار خواهد بود. 

 نابودکردناست و  یبراساس ربا رو به نابود یبنابراین نظام اقتصاد
است. رباخوار، بسیار ناسپاس و  یاله یهاسنت، از یمال ربو
خود را  یار است. او با گرفتن ربا خود را ضامن مردم، زندگکگنه

م کحرام، عباداتش را باطل، و حرص و طمع قساوت را بر خود حا
محروم  یو در نتیجه رباخوار، از رحمت و محبت اله گرداندیم

  .[12]است
به دست  یبا رباخوار  ی، رستگار عمرانآلسوره  ۱۳۰طبق آیه 

و رباخوار، نه در دنیا رستگار  شودیمه با تقوا حاصل ک، بلدیآینم
ینه که منجر به تفرقه و ک یاطر تشدید اختالفات طبقاتخاست، (به

 یخاطر گرفتار ) و نه در آخرت (بهشودیممحرومان و انفجار آنها 
  .[12]به قهر خداوند)

شریفه فالح و رستگاری نتیجه دوری از ربا و در آیه بنابراین 
سوره مائده آمده  ۹۰پرهیزکاری آمده است. همان گونه که در آیه 

ْنصاُب َو اْألَْزالُم است: "یا  َما اْلَخْمُر َو اْلَمیِسُر َو اْألَ َأیَها الَِّذیَن آَمُنوا ِإنَّ
یطاِن َفاْجَتِنُبوُه لََعلَّ  ه ک یسانک یْم ُتْفِلُحوَن؛ اکِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ

قرعه، پلید و  یو تیرها هابتو قمار و  شراب! همانا دیاآوردهایمان 
  س از آنها بپرهیزید تا رستگار شوید".شیطان است، پ یارهاکاز 

گیرینتیجه
فرد سالم است.  یهایژگیواز ، سالمت روانی و رضایت از زندگی

کردن یک بستر مناسب برای بنابراین تالش جهانی در جهت فراهم
زندگی عاری از بیماری تنها معطوف به پیشگیری و درمان 

، شودینم غیره قلبی و عفونی وهای بیماریهایی همچون بیماری
کردن به فراهم یاژهیوبلکه عالوه بر سالمت جسمانی، توجه 

. است شدهآرامش درونی و سالمت روانی افراد  برایمحیطی آرام 
های سریع در جهت حل مشکالت جسمی با وجود پیشرفت

ها، علم پزشکی هنوز گامی موثر در جهت حل مشکالت انسان
ست، این در حالی است که ها برنداشته اروانی انسان -روحی

های جسمی نیز مشکالت روانی نقش مهمی را در ایجاد بیماری
های گوناگون موجب سالمت روانی مز دین با مکانی. کندایفا می

 هایی از سالمت روانی ناشی از دینشود. نمونهفرد و جامعه می
نگری در دین، ایجاد شبکه وجود امید، انگیزه و مثبت شامل

فی و اجتماعی، دادن پاسخ روشن و قاطع به مفهوم حمایتی عاط
بخش و معقول از خلقت، جهان و زندگی، تبیین و تعریف لذت

کلی  طوربهاست.  های بسیارِ دیگرمز رنج، درد و محرومیت و مکانی
تاثیر دین و باورهای دینی در سالمت فرد و جامعه بسیار 

دهای روانی، و منجر به دوری فرد از گناه و پیام پراهمیت است
شده حاکی . مطالعات انجاممعنوی، جسمانی و اجتماعی آن است

در گرو اعتقادات و اعمال صالح و اخالقی  توانیماز آن است که 
پسندیده به یک آرامش روانی دست یافت و انسان معتقد را به 
یک انسان سرزنده و بشاش که همیشه در حال تالش و تکاپوست 

در ارتباط با جامعه خود است و در هر زمینه  تبدیل کرد؛ انسانی که
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سعی بر آن دارد که با توجه به 

.های خودش بهترین باشدتوانایی



 ۱۰۹ اتیگناه بر سالمت جسم و روح از منظر قرآن و روا یو اجتماع یجسمان ،یروان ،یمعنو یامدهایآثار و پ لیتحلـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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آثار و پیامدهای معنوی گناه از منظر قرآن و روایات، بنابراین 
سقوط در پرتگاه ضاللت و گمراهی و و غفلت از یاد خدا است. آثار 

حسادت،  و روانی گناه از منظر قرآن و روایات، کینه و پیامدهای
 جسمانی عیوب است. پیامدهای آشکارشدنرنج، سوءظن و  و درد

 پرستی و کوتاهیگناه از منظر قرآن و روایات، اضطراب، شهوت
است و نهایتاً آثار و پیامدهای اجتماعی گناه  انسان هالکت و عمر

عادل جامعه و ایجاد خوردن تهمبه از منظر قرآن و روایات،
و پیدایش فقر و قحطی و پیدایش دشمنی و  یاختالفات طبقات

  جامعه است.کینه بین اشخاص و در نتیجه بزهکاری در 
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