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تبیین صحیح بشارتها و انذارهای قرآنی ،از آن جهت که نقش
چکیده مهمی در ترغیب انسان به انجام نیکیها دارند ،از بعد تربیتی
اهمیت بسیاری دارند؛ چنانکه هشدار دربارهی عواقب ناگوار
اعال ناپسند نیز چنین است .در آیهی  160سورهی انعام ،خداوند وعده داده
است که برای نیکوکاران پاداشی ده برابر خواهد بود .این در حالی است که
گناهکاران جز به مانند آنچه انجام دادهاند ،مجازات نخواهند شد .از دیرباز،
ِ
بشارت دریافت پاداش مضاعف ،معطوف بوده است؛ اما امعان
توجه مفران به
نظر در این آیه ،دو مطلب مهم تربیتی دیگر نیز بهدست میدهد که مفران
به آن توجه نداشتهاند .در این پژوهش که با روش توصیفی_تحلیلی صورت
گرفته ،با عنایت به این نکات ،به تبیین استفادهی انذاری به نیکان و بشارتی به
گناهکاران از دو تعبیر «جاء بالحسنة» و «جاء بالسیئة» پرداخته شده و ضمن
اشاره به عوامل تباهکنندهی اعال و عوامل پوشانندهی گناهان ،بهدست آمده
است که تعبیر به «جاء بالحسنه» (آوردن امر نیک) و «جاء بالسیئه» (آوردن
گناه) به جای «انجام عمل» ،متضمن انذاری لطیف به نیکان و بشارتی لطیفتر
به گنهکاران است؛ بهگونهای که از یکسو ،سبب پیشگیری از غرور نیکوکاران و
توجه آنان به دوری از عوامل حبط اعال و از دیگر سو ،باعث تشویق گناهکاران
به جران گناه و افزایش امید آنان به رحمت واسعهی خداوند میشود.
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مقدمه

قرآن کریم که به تربیت انسانها عنایت ویژه داشته ،کوشیده است که با راههای گوناگون آنان را از
زشتی و تباهی دور سازد و به انجام نیکی ترغیب کند .بیم دادن از مجازات و بشارت به دریافت پاداش ،از
جمله مؤثرترین راههایی است که در این کتاب آسانی ،برای نیل به این هدف واا ،از آن بهره گرفته شده
است .خداوند برای ترغیب انسانها به کسب فضایل و تحصیل حسنات ،برای انجام نیکی ،پاداشی برتر از
آن در نظر گرفته استَ « :م ْن جا َء بِالْ َح َس َن ِة فَلَ ُه خ ْ ٌَي ِم ْنها؛ كساى كه كار نيى انجام دهند ،پاداى بهر از آن
خواهند داشت» (مل89 ،؛ قصص )84 ،چنانکه گاه پاداش را تا هفتصد برابرَ « :مثَل ُالَذي َن يُ ْن ِفقُو َن أَ ْموالَ ُه ْم
ي َسبيلِ اللَ ِه كَ َمثَلِ َح َب ٍة أَنْ َبتَ ْت َس ْب َع َسناب َِل ي ك ُِل ُس ْن ُبلَ ٍة ِمائَ ُة َح َب ٍة؛ كساى كه اموال خود را در راه خدا انفاق
مىكنند ،هانند بذرى هستند كه هفت خوشه بروياند كه در هر خوشه ،یکصد دانه باشد» (بقره )261 ،و
بیش از آنَ « :و اللَ ُه يُضا ِع ُف لِ َم ْن يَشاء؛ و خداوند آن را براى هر كس بخواهد (و شايستگى داشته باشد)،
الصا ِب ُرو َن أَ ْج َر ُه ْم ِبغ َْيِ
دو يا چند برابر مىكند» (هان)؛ بلکه گاه بیحساب مقرر فرموده است« :إِمَ ا يُ َو َف َ
ساب؛ كه صابران اجر و پاداش خود را ىحساب دريافت مىدارند» (زمر .)10 ،از جمله آیاتی که مؤمنان
ِح ٍ
ر امثالها َو
را به پاداش مضاعف بشارت میدهد ،آیهی  160سورهی انعام استَ « :م ْن جا َء بِالْ َح َس َن ِة فَلَ ُه َع ْ ُ
ِالس ِيئَ ِة فَا يُ ْجزى إِاَ ِمثْلَها َو ُه ْم ا يُظْلَ ُمو َن؛ هر كس كار نيى بجا آورد ،ده برابر آن ،پاداش دارد
َم ْن جا َء ب َ
و هر كس كار بدى انجام دهد جز مانند آن ،كيفر نخواهد ديد و ستمى بر آنان نخواهد شد» .در این آیه،
خداوند برای حسنة ،پاداش ده برابر وعده داده ،در حالیکه جزای سیئة را به مانند خود آن تعیین فرموده
است .از دیرباز ،مفران به این بشارت توجه کرده و آن را از نشانههای لطف و تفضل خداوند دانستهاند
(طوسی ،بیتا ،ج ،4ص330؛ طرسی ،1372 ،ج ،4ص602؛ فخر رازی ،1420 ،ج ،14ص189؛ زمخری،1407 ،
ج ،2ص83؛ میبدی ،1371 ،ج ،3ص538؛ طباطبایی ،1417 ،ج ،7ص390؛ سیدبنقطب ،1412 ،ج ،3ص.)1240
بدیهی است بیم از مجازات و امید به دریافت پاداش ،که اغلب از آنها به خوف و رجا تعبیر میشود،
در تربیت انسان نقش مهمی ایفا میکنند .اولی موجب ترک منهیات و دومی سبب ترغیب به انجام طاعات
میشود؛ به همین علت ،این دو مطلب همواره مورد توجه علای اخاق بودهاند .صاحب کتاب معراج
السعاده ،بخشی از این کتاب را به بیان خوف و رجا و تأثیر آنها در سازندگی اخاقی انسان اختصاص
داده است وی به این نکته تریح میکند که دو صفت مذکور ،آدمی را به طاعت و عبادت وا میدارند و
دل رنجور را مداوا میکنند (نراقی ،1394 ،ص .)186-187عارف واصل ،میرزا جواد آقا ملکی تریزی (،1389
ص ،)217پنج فصل از کتاب ارار الصلوة خود را به خوف و رجا اختصاص داده است .وی با اشاره به کام
اس ِم ْن َر ْح َم ِة اللَ ِه َو لَ ْم يُ ْؤي ِْس ُه ْم ِم ْن َر ْو ِح اللَ ِه َو لَ ْم يُ ْؤ ِم ْن ُه ْم ِم ْن َم ْك ِر
نورانی «الْ َف ِقي ُه ك ُُل الْ َف ِقي ِه َم ْن لَ ْم يُ َق ِن ِط ال َن َ
اللَه؛ کاملترین فقیه ،کسی است که مردم را از رحمت خداوندی ،ناامید نسازد و از محبت او مأیوسشان
نکند و آنان را از علم و ترف کامل خداوندی در مامی امور ،ایمن نسازد» (نهجالباغه ،1382 ،ح،)90
از بحث خود چنین نتیجه میگیرد که وعاظ میبایست در خطابههای خود ،هر دو مطلب را بیان کنند.
حدیث چهاردهم کتاب چهل حدیث حرت امام(ره) نیز دربارهی خوف و رجا است .ایشان در توضیحات
خود دربارهی مطلب ،با اشاره به حدیث «اَ يَكُو ُن الْ ُم ْؤ ِم ُن ُم ْؤ ِمناً َحتَى يَكُو َن خَائِفاً َراجِياً َو اَ يَكُو ُن خَائِفاً
َراجِياً َحتَى يَكُو َن َعا ِم ًا لِ َا يَخ ُ
َاف َو يَ ْر ُجو؛ مؤمن ،مؤمن (واقعی) نیست ،مگر آن زمان که ترسان و امیدوار
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باشد و ترسان و امیدوار نیست ،مگر آن زمان که مطابق آنچه (از آن) بیم و (به آن) امید دارد ،عمل کند»
(کلینی ،1407 ،ج ،2ص ،)71شخصی را که بیعمل ،امید به نجات داشته باشد ،نادان معرفی میکند (امام
خمینی ،1373 ،ص .)228بشارتی که این آیه متضمن آن است ،موضوع بحث برخی از مقاات نیز بوده
است؛ از جمله میتوان به مقالهای از مراغی اشاره کرد .وی در درس اول از الدروس الدینیة خود ،با اشاره به
این بشارت امید بخش ،آن را برای ترغیب انسانها به نیکی دانسته است (مراغی ،1362 ،ص .)6شاوردی و
کشاورز در مقالهای با عنوان «اصول و شیوههای تربیت انسان در سورهی مبارکهی انعام» ( ،1390ص،)55
با اشاره به پاداش ده چندانی که خداوند به انسانها وعده داده است ،برای مربی ازم دانستهاند که وی
نیز کار نیک مربی را چند برابر پاداش دهد تا هم آن عمل نیک در وی نهادینه شود و هم راه برای انجام
اعال نیک دیگر هموارتر گردد .ریگی نیز در مقالهی «سیای تابناک قرآن در زال مثنوی» (ریگی،1383 ،
ص ،)161به اشارهی نغز و لطیف موانا در ارتباط با این آیه ،پرداخته است که از زبان قرآن ،به عاشقان
پاکباز و وارسته بشارت میدهد که فنای بنده در ذات حق ،بقای به حق را در پی خواهد داشت کهَ « :م ْن
ر امثالها» .چنانکه ماحظه میشود ،در مقاات فوق ،تنها به بشارت آشکار پاداش ده
جا َء بِالْ َح َس َن ِة فَلَ ُه َع ْ ُ
برابر توجه شده است .بدیهی است بشارت ،سبب خرسندی انسان است؛ اما اشتیاق نیل به پاداش چندین
برابر ،نباید سبب غفلت از دیگر نکات موجود در آیهی مذکور شود .در آیه ،به جای انجام دادن عمل نیک
یا بد ،دو عبارت «جاء بالحسنة» و «جاء بالسیئة» بهکار گرفته شده است .البته برخی از مفران ،به تعابیر
یاد شده ،توجه کرده و توضیحاتی دربارهی آن ارائه دادهاند (میبدی ،1371 ،ج ،3ص)538؛ اما هانطور
که در ادامه خواهد آمد ،آنچنانکه شایسته و بایسته است ،آن را تبیین نکردهاند .این در حالی است که
قرآنپژوهان ،اتفاق نظر دارند که تعابیر قرآن کریم ،متضمن نکات و لطایف تربیتی بسیاری است که توجه
به آنها ،مفر را به درک برتری از کام خداوند میرساند و بارها و بارها ،از این ویژگی قرآن کریم برای
درک عمیقتر آیات آن بهره بردهاند (برای مونه نک :ابوالفتوح ،1408 ،ج ،11ص159؛ زرکشی ،1410 ،ج،2
ص215؛ سیوطی ،1421 ،ج ،2ص31؛ خویی ،بیتا ،ص207؛ طباطبایی ،1353 ،ص152؛ صالح ،1372 ،ص.)325
این نوشتار درصدد است تا آنچه مفران بزرگ در اینباره گفتهاند ،بررسی و واکاوی کند و سپس از
چشماندازی متفاوت به آیه بنگرد تا نیک تبیین شود که آیا این آیهی کریمه ،تنها نیکان را به پاداش ده
چندان بشارت داده و گنهکاران را از دریافت جزای اعال بیم میدهد و یا آنکه دو تعبیر «جاء بالحسنة»
و «جاء بالسیئة» ،در آن مشتمل بر نکات تربیتی افزونتری است.

مفهومشناسی

اگرچه واژه بشارت به معنای خر ناگوار نیز میتواند باشد ،در اصل به معنای خر خوش استعال
میشود (ابنفارس ،1404 ،ج ،1ص251؛ عسکری ،1400 ،ص259؛ راغب ،1416 ،ص125؛ ابناثیر ،1367 ،ج،1
ص129؛ ابنمنظور ،1414 ،ج ،4ص .)61انذار ،خر دادن و اعامی است که توأم با آگاه کردن از خطر باشد.
انذار برای آن است که فرد انذار شده برای مقابله با خطر ،از جانب دشمن یا غیر آن ،آماده شود و چنانچه
خر دهنده ،از خطر پیشرو ،آگاه نکند و هشدار ندهد ،به چنین اعامی ،انذار گفته میشود .در حقیقت،
چنین هشداری ،لطفی از جانب انذارکننده است (عسکری ،1400 ،ص237؛ راغب ،1416 ،ص797؛ زمخری،
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 ،1979ص626؛ ابناثیر ،1367 ،ج ،5ص  .)8تربیت از ریشهی ربو یا ربی یا ربأ ،به معنای زیادت و مو و
علو است ،چنانکه ربای مال ،به مفهوم زیادت آن بر اصل رمایه است .برخی احتال دادهاند که اصل
آن ،از فعل مضاعف ربب باشد که یکی از باءهای آن به یاء تغییر یافته است و البته این وجه را نیز ،نیکو
ارزیابی کردهاند (ابنفارس ،1404 ،ج ،ص483؛ راغب ،1416 ،ص ،340زمخری ،1979 ،ص219؛ ابناثیر،
 ،1367ج ،2ص191؛ ابنمنظور ،1414 ،ج ،14ص .)304لغتشناسان ،جاء را به معنای آمدن و حضور یافن،
دانستهاند (راغب ،1416 ،ص212؛ حسینی زبیدی ،1414 ،ج ،1ص130؛ فیومی ،1414 ،ج ،2ص116؛ کبیر
مدنی ،1384 ،ج ،1ص52؛ مصطفوی ،1368 ،ج ،2ص .)147از این فعل ،در معانی و اعیان استفاده میشود
(حسینی زبیدی ،1414 ،ج ،1ص130؛ راغب ،1416 ،ص )212و بدون باء تعدیه نیز ،در مفهوم متعدی بهکار
میرود (فیومی ،1414 ،ج ،2ص116؛ مصطفوی ،1368 ،ج ،2ص« .)147جاء بشیء» نیز به معنای «آن شیء
را حار کرد» ،است (راغب ،1416 ،ص.)213

نکات ادبی

نکتهی حائز اهمیت در خصوص اعراب آیه ،آنکه «بالحسنة» و «بالسیئة» متعلق به جاء (صافی،
 ،1418ج ،8ص344؛ دعاس و همکاران ،1425 ،ج ،1ص348؛ درویش ،1415 ،ج ،3ص )286و یا متعلق به
حال محذوف بوده و در حالت دوم ،جمله به معنای جاء متلبساً بالحسنة (بالسیئة) است (صافی،1418 ،
ج ،8ص« .)344عر امثالها» نیز به معنای «عر حسنات امثالها» آمده است؛ بنابراین ،مذکر بودن عر،
مشکلی ایجاد میکند (نحاس ،1421 ،ج ،2ص42؛ ابنابراهیم ،بیتا ،ص438؛ صافی ،1418 ،ج ،8ص344؛
درویش ،1415 ،ج ،3ص« .)287مثلها» نیز یا مفعولبه دوم (دعاس و همکاران ،1425 ،ج ،1ص )348و یا
منصوب به نزع خافض است (درویش ،1415 ،ج ،3ص .)286ناگفته ماند که یعقوب ،عر را به تنوین و
امثالها را ،بنا بر صفت بودن ،به رفع قرائت 1کرده است .اعمش ،عر را به تنوین و امثالها را به نصب
و دیگران امثالها را ،بنا بر اضافه ،به خفض خواندهاند (دمیاطی ،1422 ،ص .)278
با تأمل در آنچه گفته شد ،میتوان به فراست دریافت که التباس عامل به حسنة یا سیئة و تعلق آن
دو به جاء ،میتواند بیانگر نکاتی باشد که در فهم بهر آیه به مفر یاری رساند .مباحث آتی ،عهدهدار
بحث دربارهی این نکات است.

 . 1دیدگاهها در تفسیر آیه

بیشک ،انتخاب تعابیر گوناگون از سوی خداوند برای افادهی مفاهیم مختلف بوده است .حرت حق
در قرآن کریم ،بندگان خویش را تحریض فرموده که به گوناگونی تعابیر قرآنی عنایت ورزند تا به درک
ُر ُف ْال ِ
يات لَ َعلَ ُه ْم يَ ْف َق ُهو َن؛ ببن چگونه آيات گوناگون را
عمیقتری از قرآن کریم دست یابند« :انْظُ ْر كَيْ َف ن َ ِ
(براى آنان) بازگو مىكنيم! شايد بفهمند» (انعام .)65 ،بر این اساس ،تفسیر آیات میبایست با عنایت ویژه
به لطایف و اشارات سازندهی آنها انجام شود .اینک این سؤال برای مخاطبان قرآن کریم مطرح میشود

 -1و آن قرائت حسن و سعیدبنجبیر است (طرسی ،1372 ،ج ،4ص.)601
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که با توجه به مفهوم «جاء ب» ،که پیشتر بیان شد ،چرا در آیهی یاد شده ،به جای «انجام عمل» از آن به
«آوردن عمل» تعبیر شده است؟ امعان نظر در گفتار مفران نشان میدهد ،از سوی اغلب آنان ،تفسیر
آیه بدون توجه به مفهوم مستفاد از «جاء ب» انجام شده است .از اینرو ،نخست این رأی تفسیری ،بیان
و نقد میشود؛ سپس ،رأی دوم واکاوی میگردد.

 .1-1تحلیل دیدگاه اول (تفسیر آیه بدون توجه به مفهوم جاء ب)

چنانکه پیشتر گفته شد ،بسیاری از مفران ،بیش از هر مطلب دیگر ،به پاداش وعده داده شده
توجه داشتهاند .اینان پاداش ده چندان به طاعات بندگان را ،تفضل الهی دانسته (طرسی ،1372 ،ج،4
ص602؛ فخر رازی ،1420 ،ج ،14ص189؛ طباطبایی ،1417 ،ج ،7ص )390و حسنة و سیئة را به توحید
و رک تفسیر کردهاند (طوسی ،بیتا ،ج ،4ص332؛ طرسی ،1372 ،ج ،4ص .)602برخی مفهوم آن دو را
عمومیت بخشیدهاند (طرسی ،1372 ،ج ،4ص602؛ رازی ،1408 ،ج ،8ص109؛ مکارم ،1374 ،ج ،6ص)55
که در این صورت ،مامی اعتقادات ،اعال و حتی نیات را نیز پوشش خواهد داد .فخر رازی آنچنان به
عمومیت معنای آن دو باور دارد ،که تفسیر آنها را به رک و توحید ،بعید میداند (فخر رازی،1420 ،
ج ،14ص .)189برخی ،مامی پاداش ده چندان را تفضل الهی دانستهاند (فخر رازی ،1420 ،ج ،14ص.)189
برخی دیگر ،یکی را پاداش و نه تای باقی را تفضل و آیهی ریفهی «لِ ُي َوفِ َي ُه ْم أُ ُجو َر ُه ْم َو يَزِي َد ُه ْم ِم ْن فَضْ لِ ِه؛
تا خداوند اجر و پاداش كامل به آنان دهد و از فضلش بر آنها بيفزايد» (فاطر )30 ،را ،مؤید نظر خود
دانستهاند (طرسی ،1372 ،ج ،4ص .)602از نکات قابل توجه آنکه جبائی ،پاداش را غیر از عر امثالها
دانسته است؛ زیرا اگر از ده پاداش ،یکی ثواب و نه تای باقیانده تفضل باشد ،ازم میآید که تفضل از
پاداش بیشر باشد و در این صورت ،تکلیف لغو و بیهوده خواهد بود (فخر رازی ،1420 ،ج ،14ص.)189
عامه با اشاره به سیاق آیات ،احتال دیگری را مطرح کردهاند مبنی بر اینکه مراد خداوند در این آیه ،آن
است که حسنة و سیئة ،هر یک پاسخ شایسته و مناسب خود را خواهند داشت .در حقیقت ،ایشان این
آیه را ،بیانگر مفهوم آیهی « َو َجزا ُء َس ِيئَ ٍة َس ِيئَ ٌة ِمثْلُها :كيفر بدى ،مجازاى است هانند آن» (شوری )40 ،و
درصدد بیان ماثلت عمل و جزای آن دانسته است .بر این مبنا ،هر یک از نیکوکاران و خطاکاران ،پاداش
و جزایی مناسب اعال خود دریافت خواهند کرد و از آنجا که آیهی پیشین از اختاف نهی کرده است ،1
آیهی یاد شده ،تفرقهافکنان را بیم میدهد که جزای عمل ناصواب آنان ،جز جزایی مناسب عملکرد خود
ایشان نیست و این گروه میتوانند انتظار پاداش داشته باشند .با این بیان ،آیه در مقام بیان یکی بودن جزا
و نفی مضاعف بودن آن نیست (طباطبایی ،1417 ،ج ،7ص.)390
ناگفته پیداست که بشارت به تفضل الهی در اعطای پاداش ده چندان ،که عنایت ویژهی مفران شامل
آن شده ،از سوی دیگر آیات قرآن کریم تأیید میشود« .اقدام به یک رفتار و تثبیت آن ،نیازمند انگیزهای
ش ٍء إِمَ ا أَ ْم ُر ُه ْم إِ َل اللَ ِه ث ُ َم يُ َن ِبئُ ُه ْم مِ ا
 -1آیهی پیشین ،این چنین تفرقه افکنان را بیم میدهد« :إِ َن الَذي َن فَ َرقُوا دي َن ُه ْم َو كانُوا ِش َيعاً ل َْس َت ِم ْن ُه ْم ي َ ْ
كانُوا يَ ْف َعلُونَ؛ كساى كه آين خود را پراكنده ساختند و به دستههاى گوناگون (و مذاهب مختلف) تقسيم شدند ،،تو هيچگونه رابطهاى با آنان ندارى.
ر و كار آنان تنها با خداست؛ سپس خدا آنان را از آنچه انجام مىدادند ،با خر مىكند» (انعام.)159 ،
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استوار و مداوم است» (داودی و حسینیزاده ،1395 ،ص .)194تشویق و ترغیب ،هم برای انجام کار،
انگیزه ایجاد میکند و هم برای تداوم و تکرار آن (هان) .تشویق به سلولها نیرو داده ،روحیه را تقویت
کرده ،دشوارترین کارها را به حادثهجویی مبدل میسازد (رشیدپور ،1370 ،ص .)166بشارت از نیرومندترین
ابزارهای تشویق است و در تربیت ،نقش بهسزایی ایفا میکند؛ زیرا «تربیت ،مستلزم تن دادن به تکالیف
است و این امر فینفسه ،زایل کنندهی رغبت است» (باقری ،1394 ،ص .)169باید تلخی تکلیف را کاست
و بشارت ،چنین کارکردی دارد (هان) .از این جهت ،پرداخن به بشارت ،بسیار شایسته و بایسته است؛
اما در بیانات فوق ،مطالبی وجود دارد که ذهن خواننده را درگیر ابهاماتی خواهد کرد که پاسخ به آنها
چندان ساده به نظر میرسد .از جملهی آنهاست:
 .1لغو دانسن تکلیف ،در صورت بیشر بودن تفضل الهی نسبت به پاداش ،جای سؤال دارد و از نبود
تبیین روشنی رنج میبرد؛ زیرا خداوند آن پاداش را خاص گروه و یا شخص معینی قرار نداده و ریحاً،
با وعدهی پاداش مضاعف به همهی بندگان خویش آنان را به انجام نیکی ترغیب فرموده است (طرسی،
 ،1372ج ،4ص602؛ فخر رازی ،1420 ،ج ،14ص189؛ طباطبایی ،1417 ،ج ،7ص .)390با این بیان ،نیازی
نیست که برای حل این معضل ،مانند برخی از مفران ،هان یک پاداش را که به عنوان ثواب اعطا
میشود ،از نه تای باقی بزرگتر و بیشر بدانیم (فخر رازی ،1420 ،ج ،14ص.)189
 .2بیان عامه دربارهی پیوستگی آیه با آیات ما قبل و اینکه هر عمل ،بازخوردی مناسب خود خواهد
داشت ،اگرچه نکتهای لطیف و حائز اهمیت است؛ اما جای این سؤال را برای خواننده باقی مینهد که
آیا تقابل دو بخش آغازین و پایانی آیه و بشارت به پاداش ده چندان به نیکی در بخش نخست میتواند
تأییدی باشد بر اینکه مراد از بخش دوم ،آن است که جزای سیئة تنها هانند خود آن و نه بیش از آن،
خواهد بود؟ اغلب مفران نیز به این رأی گرایش دارند (طوسی ،بیتا ،ج ،4ص330؛ طرسی ،1372 ،ج،4
ص602؛ فخر رازی ،1420 ،ج ،14ص190؛ زمخری ،1407 ،ج ،2ص .)83مرحوم طرسی در توضیح آیه،
حدیث امید بخش ذیل را از پیامر اکرم(ص) نقل کرده است« :إ ّن الل َه تَعال َ
الس ِيئَ ُة
ر أو أزي ُد َو ّ
قال ال َح َس َن ُة َع ٌ
ِ
واح َد ٌة أو أغ ِف ُر فَال َو ُيل لِ َمن َغلَ َبت آحا ُد ُه أعشا َر ُه؛ خداوند تعالی فرمود نیکی را ده چندان یا بیش از آن،
پاداش میدهم و بدی را یک جزاست یا آن را میبخشم .پس وای بر کسی که یکیهایش بر دههایش غلبه
کند» (طرسی ،1372 ،ج ،4ص .)602فخر رازی نیز همین حدیث را با اندکی تفاوت در تفسیر خویش آورده
است (فخر رازی ،1420 ،ج ،14ص.)190
 .3نکتهی آخر و مهمتر اینکه چرا در این تفسیر به مفهوم «جاء ب» توجه نشده است؟ هانگونه
که از این تفاسیر بهدست میآید ،این دسته از مفران ،رفاً مطالب تفسیری متنوعی را بیان کرده؛ ولی
روی تعبیر جاء بالحسنه مرکز نداشته و به نکتهای اشاره نکردهاند .در بسیاری از ترجمههای قرآنی نیز،
بی-توجهی به مفهوم «جاء ب» مشاهده میشود (عاملی ،1360 ،ج ،4ص87؛ الهی قمشهای ،1380 ،ج،1
ص150؛ مکارم ،1373 ،ج ،1ص150؛ مشکینی ،1381 ،ج ،1ص150؛ آیتی ،1374 ،ج ،1ص150؛ فارسی،1369 ،
ج ،1ص301؛ برزی ،1382 ،ج ،1ص .)150این امر نشاندهندهی آن است که این گروه یا توجهی به تعبیر
مذکور نداشته و یا اصاً نکتهای در آن ندیدهاند .مؤید این مدعا آنکه ابوالفتوح نخست «جاء ب» را به
آوردن عمل ،معنا میکند؛ اما به هنگام تفسیر ،هان تعبیر را به معنای انجام دادن کار میداند« .هر كه
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او حسنهاى بياورد ،او را ده حسنه باشد مانند آن؛ يعنى هر كه كارى نيكو بكند ،به ده چندان كه آن را مزد
باشد ،او را مزد دهند» ( ،1408ج ،8ص .)109این بدان معناست که ترجمهی مذکور به سبب پایبندی به
لفظ و نه توجه به نکات تربیتی تعبیر مذکور ،صورت گرفته است.

 .2-1تحلیل دیدگاه دوم (تفسیر آیه با توجه به مفهوم جاء ب)

باید اذعان کرد که برخی به مفهوم «جاء ب» توجه کردهاند (انصاریان ،1383 ،ج ،1ص150؛ گرمارودی،
 ،1384ج ،1ص150؛ پاینده ،بیتا ،ص123؛ صلواتی ،1387 ،ج ،1ص .)150میبدی از این گروه است .وی
هانند مفران گروه نخست ،ضمن تأکید بر لطف خداوند در اعطای پاداش ده چندان و فزونتر دربارهی
سبب کاربرد تعبیر «جاء ب» به دو نکتهی لطیف و ارزشمند اشاره کرده است:
 .1سبب آنکه خداوند فرمودهاند « َم ْن جا َء بِالْ َح َس َن ِة؛ آن است که اين لفظ ،شامل گفتار و کردار و نیات
بندگان میشود» ،در حالیکه لفظ عمل جز بر اعال ،دالت ندارد (میبدی ،1371 ،ج ،3ص.)538
 .2چنین نیست که مامی اعال بندگان پذیرفته شود و آنان را مستحق دریافت پاداش سازد .تنها
اعالی موجب نجات خواهد شد که به رای قیامت و پیشگاه حرت حق برسد (هان).
در خصوص این تفسیر میبایست به نکاتی اشاره شود:
 . 1توجه به دالت دو تعبیر «جاء بالحسنة» و «جاء بالسیئة» بر گفتار و کردار و نیات بندگان نشان
از دقت مفر به ظرافت بیان قرآن کریم داشته ،تفسیر وی را مشتمل بر نازک اندیشیهای نتیجهبخش
میسازد .بدیهی است تفسیری که با دقت نظر صورت پذیرد مفهوم آیات را روشنتر و کارکرد تربیتی آنها
را مایانتر خواهد کرد .طبق این تفسیر نقش تربیتی بشارت و انذار به بعد گفتار و نیات نیز گسرش یافته،
اثر بخشی فزونتری مییابد (میبدی ،1371،ج ،3ص.)538
 . 2در خصوص نکتهی دوم باید گفت بحث دربارهی این موضوع که چگونه ممکن است عمل شخصی
مقبول نشود و به قیامت نرسد ،بسیار با اهمیت است؛ زیرا از مهمترین اصول تربیتی آن است که آدمی
بداند چگونه میتواند حاصل اندیشه و اعال خود را پاس بدارد و از آن منتفع شود .پژوهش حار تبیین
بیشری از این موضوع بهدست خواهد داد.

 . 3-1جمعبندی آرای تفسیری

توضیحات فوق آشکار ساخت که در هیچ یک از تفاسیر مزبور ،به تعابیر «جاء بالحسنة» و «جاء
بالسیئة» چنانکه شایسته و بایسته است ،توجه نشده است و همین امر سبب گشته که تأثیرات تربیتی
مستفاد از آنها به خوبی بیان نشود .حال آنکه ،چنانکه پیشتر گفته شد ،گزینش واژههای گوناگون
برای بیان مطالب از جانب خداوند ،نشانهی آن است که گویندهی حکیم از کاربرد این واژهها ،به بیان
لطایفی نظر داشته است .از این جهت ،انتخاب دو تعبیر «نیکی بیاورد» و «بدی بیاورد» به جای «نیکی
انجام دهد» و «بدی انجام دهد» از سوی خداوند ،میبایست ذهن اندیشمندان را متوجه سازد که شاید
این تعابیر متضمن نکات دقیقی باشد .نکاتی که بیتوجهی به آنها ،آدمی را از درک عمیق آیات بیبهره
میسازد .بخش بعدی پژوهش به بیان این نکات اختصاص یافته است.
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 .2باز مودن کارکردهای تربیتی بشارتی پنهان و سازنده و انذاری نهان و بازدارنده در دو تعبیر «جاء
بالحسنة» و «جاء بالسیئة»
حقیقت آن است که دو تعبیر دقیق «جاء بالحسنة» و «جاء بالسیئة» متضمن نکات تربیتی ارزشمندی
بوده ،کارکرد خاص خود را در رهنمود دادن به آدمی ایفا میماید و باز حقیقت آن است که بشارتی پنهان
و سازنده به خطاکاران و انذاری نهان و بازدارنده به نیکوکاران از آنها مستفاد میشود!
امروزه علای تعلیم و تربیت تأکید دارند که خطاب مستقیم کمرین نقش را در تربیت دارد .بلکه آنان
بر این باورند که تربیت با گفن رخ میدهد (کریمی ،1387 ،ص )214و مربی میبایست با فراهمسازی
زمینههای مساعد مربی را به درون خویش رهنمون سازد (هان ،ص .)160آنان از برنامهی پنهان در تربیت
سخن میگویند .برنامهای که ضمنی ،پوشیده و ر به مهر است (اسکندری ،1383 ،ص .)50این برنامه
محصول بسیاری از فعالیتهای تربیتی است (هان) .امروزه هر فرد سازمان دهنده و تفسیرکنندهی
تجارب شناختهشده ،درک وی از خود به ابعاد چندگانهی پایندگی ،مایز ،خواست و تعمق او در خود
وابسته شمرده میشود (گاور و برونینگ ،1386 ،ص .)250بر این اساس تعلیم و تربیت به معنای تجدید
نظر در تجربیات و تشکیل مجدد آنها خواهد بود (خرامین ،1391 ،ص .)120معنای این سخن آن است
که مربی میبایست قوای نهانی فرد را آشکار ساخته ،او را به تکالیفی که برای آیندهی او ازم است آشنا
سازد (هان ،ص.)123
تأمل در آیهی یاد شده آشکار خواهد ساخت که از دو تعبیر لطیف «جاء بالحسنة» و «جاء بالسیئة»،
به ترتیب انذاری نهان به نیکوکاران و بشارتی پنهان به گنهکاران مستفاد میشود .انذار و بشارتی که
غیرمستقیم آدمی را به نظر در توشهی خویش ترغیب میکند و او را به پاسداری از نیکی و جران خطا
میخواند.

 .1-2نکات تربیتی مستفاد از انذار نهان به نیکان

گفته شد که از انذار نهان در آیه نکاتی تربیتی مستفاد میشود .از جمله مهمترین این نکات میتوان
به موارد زیر اشاره کرد:
الف :انذاری لطیف :خداوند برای هشدار دادن به نیکان ،به انذاری لطیف بسنده کرده است؛ اما چرا؟
پیشتر اشاره شد که ظرافتهایی که در بیان الهی وجود دارد ،برای القای معانی ویژهای است .برای این
نحوهی بیان ،دستکم دو مزیت میتوان برشمرد :نخست آنکه خداوند مؤمنین را عزت بخشیده است:
«لِلَ ِه الْ ِع َز ُة َو لِ َر ُسولِ ِه َو لِلْ ُم ْؤ ِمنن؛ عزت مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان است» (منافقون )8 ،و با انذار
نهان ،حرمت فرد محفوظ میماند .همگان میدانند که لفظ انذار ،فینفسه ،مشعر بر امکان صدور عملی
آسیبزاست و فرض اولی آن است که مؤمن خود را از اینچنین اعالی دور نگه میدارد .دوم آنکه یقیناً
مامی نیکان ،مرتکب اعال آسیبزا نخواهند شد .معصومین(ع) در این دسته قرار میگیرند .انذار مستقیم
به نیکان ،آنان را نیز مشمول حکمی میسازد که از شمول آن خارج هستند؛ اما انذار به شکلی که در آیه
آمده است ،آنان را در بر میگیرد.
ب :پیشگیری از عجب :همواره این احتال وجود دارد که برخی دین باوران به این پندار ،که نزد
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خداوند از جایگاه ویژهای برخوردار هستند ،خود را از عذاب ،مصون بدانند .در قرآن به این مطلب اشاره
شده است که اهل کتاب اینگونه بودند« :ذلِ َك ِبأَنَ ُه ْم قالُوا لَ ْن مَ ََس َنا ال َنا ُر إِاَ أَيَاماً َم ْع ُد ٍ
ودات َو َغ َر ُه ْم ي
ْرو َن؛ اين عمل آنان ،به خاطر آن است كه مىگفتند :آتش (دوزخ) ،جز چند روزى به ما
دي ِن ِه ْم ما كانُوا يَف َ ُ
مىرسد (و كيفر ما ،به خاطر امتيازى كه بر اقوام ديگر داريم ،بسيار محدود است) .اين افرا (و دروغى
كه به خدا بسته بودند )،آنان را در دينشان مغرور ساخت (و گرفتار انواع گناهان شدند)» (آلعمران.)24 ،
انذار لطیف آیه ،مشعر بر این است که مؤمنان میبایست مراقب باشند ،با انجام پارهای نیکیها ،رمست
غرور نشوند و جامهی نازیبای عجب نپوشند؛ زیرا اعال نیک آنان ،همواره در معرض آفات قرار دارد .از
«س ِيئَ ٌة ت َُسو ُؤ َك خ ْ ٌَي ِم ْن َح َس َن ٍة تُ ْع ِج ُب َك؛ کار زشتی که تو را ناراحت کند از کار
قرآن ناطق نقل شده استَ :
نیکی که تو را به اعجاب وادارد ،بهر است» (مجلسی ،1403 ،ج ،69ص.)321
ج :حبط اعال :انذار نهان آیه ،نیکان را متوجه میسازد که نباید تنها با انجام طاعات ،خود را نجات
یافته بپندارند .قرآن کریم ریحاً از حبط اعال سخن گفته است و مخاطبان خود را از اینکه اعالشان تباه
شود ،بیم داده است و برای آنان ازم دانسته است که از حسناتی که به انجام آن توفیق یافتهاند ،مراقبت
کنند تا آنها را سام به پیشگاه الهی برسانند« :يا أَيُ َها الَذي َن آ َم ُنوا أَطي ُعوا اللَ َه َو أَطي ُعوا ال َر ُس َ
ول َو ا تُ ْب ِطلُوا
أَ ْعالَ ُك ْم؛ اى كساى كه امان آوردهايد! اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد رسول (خدا) را و اعال خود را
باطل نسازيد» (محمد .)33 ،از آنجا که به فرمودهی قرآن ناطق ،آیات قرآن کریم گویای مفهوم یکدیگر
هستند ،هر یک به راستی دیگری شهادت میدهد1؛ اولین و برترین مفر و راهنایِ ِ
آیات این نوشتار
مقدس ،هم خود اوست (زرقانی ،بیتا ،ج ،1ص520؛ طباطبایی ،1353 ،ص88؛ معرفت ،1418 ،ج ،1ص73؛
صالح ،1372 ،ص299؛ جوادی آملی ،1381 ،ج ،1ص .)61بر این اساس ،میبایست با مراجعه به دیگر آیات
قرآن کریم دریافت که چگونه اعال انسانها ،دچار آفات گوناگون میشود و به پیشگاه الهی راه مییابد؟
تباه شدن اعال بحثی بسیار گسرده و دامنهدار است و بدیهی است که رح و بسط آن در این نوشتار
میگنجد؛ لیکن فهرستوار به برخی از عوامل آن اشاره میشود:
 .1انکار یگانگی خداوند متعال :در قرآن کریم به کسانی که کفر بورزند ،هشدار داده شده است که
اعالشان تباه و بیاثر خواهد شدَ « :و َم ْن يَ ْك ُف ْر ب ِْالمانِ فَ َق ْد َح ِب َط َع َملُ ُه َو ُه َو ِي ْال ِخ َر ِة ِم َن ال ِ
ْخاري َن؛
و كى كه انكار كند آنچه را بايد به آن امان بياورد ،اعال او تباه مىشود و در راى ديگر ،از زيانكاران
خواهد بود» (مائده .)5 ،اعال مرکان نیز تباه خواهد شد (توبه .)17 ،نیز شومی حبط اعال ،گریبانگیر
کسانی خواهد شد که آیات پروردگارشان و دیدار وی را تکذیب کنند (اعراف .)147 ،بدیهی است که
منافقان نیز از ایان ظاهری خود بهرهمند نخواهند شد (احزاب .)19 ،همچنین به مؤمنان اخطار داده
شده است که چنانچه مرتد شوند ،از اعال خویش طرفی میبندند و دچار عذاب ابدی خواهند شد (بقره،
 .)217قرآنپژوهان با خطاب سخت « َو لَ َق ْد أُ ِ
رك َْت لَيَ ْحبَطَ َن َع َمل َُك َو
وح َي إِلَيْ َك َو إِ َل الَذي َن ِم ْن قَبْلِ َك ل ِ َْئ أَ ْ َ
لَتَكُونَ َن ِم َن ال ِ
ْخاري َن؛ به تو و همه پيامران پيشن وحى شده است كه اگر مرك شوى ،مام اعالت تباه
« -1ینطق بعضه ببعض و یشهد بعضه علی بعض؛ بعضی از آیات قرآنی بعضی دیگر را توضیح میدهد و بعضی از آن به (تفسیر و تأویل) بعضی
دیگر شهادت میدهد» (نهج الباغه ،خ.)133
واکاوی کارکرد تربیتی بشارت و انداز نهان در آیهی  160سورهی مبارکهی انعام
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مىشود و از زيانكاران خواهى بود» (زمر )65 ،آشنایی کامل دارند .در این آیهی ریفه ،حرت حق خطاب
به پیامر(ص) محبوب و برگزیدهاش میفرماید که اگر تویی که به روی با جالت سوگند یاد کردهام ،1دچار
رک شوی ،اعالت نابود میشود .جایی که دربارهی ایشان این چنین باشد ،دیگران چه وضعی خواهند
داشت؟ آیا میتوانند اطمینان داشته باشند که با انجام حسنات ،بهشت جاودان را به عنوان رای ابدی
به ارث برند؟ و یا آنکه باید آگاه باشند که هرگونه رک و نفاق ،میتواند نیکیهایشان را در معرض خطر
تباهی قرار دهد؟
(ص)
 .2اسائهی ادب به ساحت مقدس پیامر اکرم  :خداوند متعال دربارهی نحوهی رفتار مسلانان با
پیامر گرامی اسام(ص) ،آنان را راهنایی کرده و از اینکه با رعایت نکردن منزلت نبوت ،سبب تباهی اعال
خود شوند ،به آنان هشدار داده است .از جمله آیاتی که در این باره نازل شده است ،آیهی دوم سورهی
مبارکهی حجرات است« :يا أَيُ َها الَذي َن آ َم ُنوا ا ت َ ْرفَ ُعوا أَ ْصوات َ ُك ْم فَ ْو َق َص ْو ِت ال َنب ِِي َو ا تَ ْج َه ُروا لَ ُه بِالْ َق ْو ِل
كَ َج ْه ِر بَ ْع ِض ُك ْم لِبَ ْع ٍض أَ ْن تَ ْحبَ َط أَ ْعالُ ُك ْم َو أَنْتُ ْم ا تَشْ ُع ُرو َن؛ اى كساى كه امان آوردهايد! صداى خود را
فراتر از صداى پيامر نكنيد و در برابر او بلند سخن مگوييد (و داد و فرياد نزنيد) آنگونه كه بعى از
شا در برابر بعى بلند صدا مىكنند ،مبادا اعال شا نابود شود ،در حالیکه مىدانيد!» .هنگامی که در
سال نهم هجری ،مایندگان بنیمیم خدمت رسول گرامی اسام(ص) رسیده بودند ،ابوبکر و عمر ،به هنگام
پیشنهاد فردی به عنوان امیر آنان با یکدیگر اختاف پیدا کردند و در حضور پیامر(ص) صدای خود را بلند
مودند .آيات فوق نازل شد و آنان را متنبه ساخت (بخاری ،1401 ،ج ،6ص46؛ قرطبی ،1364 ،ج ،16ص303؛
سیدبنقطب ،1412 ،ج ،6ص.)3339
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
 .3ریا :وای بر مازگزاران ریاکار! «ف َويْ ٌل لل ُم َصل َن * الَذي َن ُه ْم َع ْن َصات ِه ْم سا ُهو َن * الَذي َن ُه ْم يُرا ُؤنَ؛
پس واى بر مازگزاراى كه* در ماز خود سهلانگارى مىكنند* هان كساى كه ريا مىكنند» (ماعون.)4-6 ،
این سخن خداوند است که خود مایی را این چنین شوم و بد عاقبت معرفی میفرماید .آن اندازه شوم و
نامبارک ،که حتی عبادت و ماز خود مایان را موجب گرفتاری آنان میداند و این بدان جهت است که رط
قبولی اعال ،خلوص نیت است و ریا و خودمایی خلوص را خدشهدار میکند و اعال را تباه میسازد و
این چنین است که در روز بازپسین ،خود مایان از آنچه به پندار خود کشتهاند ،حاصلی به چنگ میآورند
و از پاداش بینصیب میمانند.
 4و  .5منت نهادن و آزار :خداوند متعال ،از ر لطف ،بندگان خویش را آگاه کرده است که برخی
اعال آنها میتواند اثر حسناتشان را از بین برد .منت نهادن و آزار از مهمترین آنهاست« :يا أَيُ َها الَذي َن
آ َم ُنوا ا تُ ْب ِطلُوا َص َدقاتِ ُك ْم بِالْ َمنِ َو ْالَذى؛ اى كساى كه امان آوردهايد! بخششهای خود را با منت و آزار،
باطل نسازيد» (بقره .)264 ،این آیه مفهوم انذار پنهان در تعبیر « َم ْن جا َء بِالْ َح َس َن ِة» را به خوبی روشن
میسازد .توضیح آنکه ممکن است فردی ،حسنهای چون انفاق انجام دهد؛ سپس با منت و آزار آن را تباه
سازد .بدیهی است چنین شخصی قادر نیست به مفهوم «جاء بالحسنة» جامهی عمل بپوشاند و علیرغم
« -1گفتهاندَ :و الضُ حى اشارتست به روشنايى روى با جال مصطفى(ص)َ ،و اللَيْلِ إِذا َسجى اشارتست به سياهى موى با كال مصطفى(ص)» (میبدی،
 ،1371ج ،10ص.)530
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آنکه به بخشش و نیکی اقدام میکند ،با دستی تهی از انفاق در محر حرت حق حضور خواهد یافت
و به همین جهت پاداشی نصیب او نخواهد شد.
اینچنین خداوند به بندگان خویش هشدار میدهد که با انجام پارهای نیکیها ،خود را اهل نجات
نپندارند؛ زیرا اعال ناپسندی چون منت ،آزار و ریا ،حسنات را تباه میسازد و چه بسا برخی از آنان که
کفهی ترازوی خود را با بهجا آوردن انواع طاعات و عبادات سنگین میپنداشتند ،به هنگام دیدار پروردگار
دریابند که اعالشان در میزان عدل خداوندی وزنی ندارد.
تعمق در آنچه گفته شد میتواند کارکرد تربیتی انذار پنهان در تعبیر «جاء بالحسنة» را مایان سازد.
انذار مذکور برای نیکان ،بازدارندهی نیرومندی است تا آنان با آخربینی که از مهمترین کارکردهای خرد
آدمی است (مطهری ،1393 ،ص ،)34احتال حبط عمل را در نظر بیاورند و در محافظت از اعال خویش،
ِ
لطافت
بیش از پیش بکوشند .بیشک خطر نابودی حسنات برای آنان ،سبب دوری از عجب خواهد شد.
بیان در تعبیر آیه نیز ،از اینکه عزت آنان خدشهدار شود ،پیشگیری میکند.

 .2 -2نکات تربیتی مستفاد از بشارت نهان به خطاکاران

گفته شد که از بشارت نهان در آیه ،نکاتی تربیتی مستفاد میشود .ازجمله مهمترین این نکات میتوان
به موارد زیر اشاره کرد:
الف :بشارتی ظریف :نهان بودن بشارت در آیه ،این پرسش را برای مخاطب مطرح میسازد که به چه
سبب خداوند این خر مرتبخش را نهان کرده است؟ بشارت را که فریاد میزنند؛ اما توجه به نکتهای
ظریف میتواند پرده از راز این نهانکاری کنار بزند .بدیهی است دربارهی خطاکاری که به خود جرئت داده
است که حریم حرمت الهی را بشکند و مرتکب گناه شود ،امیدوار ساخن به رحمت الهی میبایست به
شکلی صورت پذیرد که گناه را در نظر او کوچک جلوه ندهد و او را به ارار در گناه ،وادار نسازد .برای او،
همواره آشکارا از رحمت الهی سخن گفن ،میتواند این خطر را در پی داشته باشد که وی با امید واهی به
رها شدن از مجازات ،در مسیر اشتباهی که در پیش گرفته است ،همچنان پیشروی کند .گاه میبایست این
چنین پوشیده و غیرمستقیم ،از رحمت الهی سخن گفت تا خطر ارار بر گناه گریبانگیر خطاکار نشود.
ب :امید به رحمت الهی :از اساسیترین اصول تربیتی قرآنی آن است که آدمی را به رحمت خداوند
امیدوار میسازد .این امر ،بهویژه دربارهی خطاکاران ،از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا آنان چنانچه
امید به بخشش گناهان خود را از دست بدهند ،قدمی در جهت اصاح برنخواهند داشت .آیهی 160
سورهی مبارکهی انعام ،گناهکاران را تنها از مجازات بیم میدهد ،بلکه آنان را بشارت نیز میدهد؛ اما
ِالس ِيئَ ِة» مستفاد میشود؛ زیرا
چگونه؟ آیه که از مجازات آنان میگوید! این بشارت از عبارت « َم ْن جا َء ب َ
حقتعالی فرموده است که هر که خطا بیاورد ،سزاوار مجازات است و این بدان معناست که اگر خطاکاران
درصدد جران برآیند ،میتوانند از بند اسارت گناهان رهایی یابند و به هنگام حضور در محر حرت
حق ،کولهبارشان را از بار گران خطا ،تهی یابند و بدین ترتیب از مجازات الهی برهند؛ اما چگونه کولهبار
آنان از بار گناهان ،تهی میشود؟ قرآن خود به این پرسش پاسخ گفته است .مباحث آتی عهدهدار پاسخ
به این پرسش است.
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ج :پوشاندن گناه :از دیدگاه قرآن ،هانگونه که اعال نیک انسان ممکن است به رای دیگر نرسد،
گناهان وی نیز میتوانند چنین باشند؛ بدین معنا که در مقابل حبط عمل ،تکفیر آن نیز میتواند در
رنوشت انسان نقش داشته باشد .خداوند در قرآن ،عوامل بخشودگی گناهان را به انسانها معرفی کرده
است .رح و بسط این عوامل ،خود موضوع مقالهای مستقل است .در این نوشتار ،تنها میتوان به برخی
از این عوامل اشاره کرد:
 .1توبه :خداوند از ر لطف ،خطاکاران را به جران خطا دعوت کرده است و بشارت داده که چنانچه با
بازگشت از گناه ،در پی تحصیل رضایت پروردگار برآیند ،پروردگارشان را توبهپذیر و مهربان خواهند یافت.
او نهتنها توبه ایشان را میپذیرد و بر گناهان آنان قلم عفو میکشد ،سیئات آنان را نیز به حسنات مبدل
تاب َو آ َم َن َو َع ِم َل َع َماً صالِحاً فَأُ ْول ِئ َك يُبَ ِد ُل اللَ ُه َسيِئاتِ ِه ْم َح َس ٍ
نات؛ مگر كساى كه توبه
خواهد کرد« .إِاَ َم ْن َ
كنند و امان آورند و عمل صالح انجام دهند ،كه خداوند گناهان آنان را به حسنات مب ّدل مىكند» (فرقان،
 .)70حال که چنین است ،بر گناهکاران ازم است تا فرصت باقی است ،تاش کنند خطاهایشان را از دفر
اعال بشویند؛ که توبه برای کسانی است که نه از ر عناد و لجاجت بلکه از ر جهالت ،مرتکب خطا
شوند و هر چه ریعتر ،از راهی که به خطا پیمودهاند ،بازگردند (نساء )17 ،و توبه برای کسانی نیست
که پیدرپی ،وجود خود را به انواع گناهان بیاایند تا مرگ آنان را دریابد؛ آنگاه توبه کنند (هان.)18 ،
 .2پرهیز از گناهان کبیره :پروردگا ِر مهربانِ انسانها میدانست که آنان با نافرمانی ،به خود ستم
خواهند کرد .پس بر آنان رحمت آورد و با بشارتی سرگ امیدشان بخشید که اگر وجود خویش را به
گناهان بزرگ نیاایند ،میتوانند به بخشش گناهان کوچک خود امیدوار باشند« :إِ ْن ت َ ْجتَ ِنبُوا كَبائِ َر ما تُ ْن َه ْو َن
َع ْن ُه نُ َك ِف ْر َع ْن ُك ْم َسيِئاتِ ُك ْم؛ اگر از گناهان بزرگى كه از آن نهى مىشويد ،پرهيز كنيد ،گناهان كوچك شا را
مىپوشانيم (نساء.)31 ،
 .3ایان و عمل شایسته :قرآن کریم به تأثیر نیکی در رنوشت انسان توجه خاصی دارد و میفرماید که
الصالِ ِ
حات
حسنات آدمی میتوانند سبب حذف سیئات وی از دفر اعالش شوندَ « :و الَذي َن آ َم ُنوا َو َع ِملُوا َ
لَ ُن َك ِف َر َن َع ْن ُه ْم َس ِيئاتِ ِه ْم؛ و كساى كه امان آوردند و كارهاى شايسته انجام دادند ،گناهان آنان را مىپوشانيم
(و مىبخشيم)» (عنکبوت )7 ،و چه زیباست که انسان در پی هر خطا ،طاعتی روانه سازد ،که خداوند
خود فرموده است« :إِ َن الْ َح َس ِ
السيِئات؛ زیرا حسنات ،سيئات (و آثار آنها را) از بن مىبرند»
نات يُ ْذ ِه ْ َب َ
(هود.)114 ،
ِالس ِيئَ ِة» میتواند با ایفای نقش
توجه به آنچه گفته شد ،آشکار ساخت که بشارت نهان در تعبیر «جا َء ب َ
تربیتی خود ،خطاکاران را از ناامیدی رهایی ببخشد و به اصاح رفتار ناصواب خویش ترغیب کند؛ نیز نهان
بودن بشارت ،آنان را از اینکه با امید واهی به رسن از مجازات ،بیش از پیش ،آلودهی گناهان شوند ،باز
خواهد داشت.

نتیجهگیری

مجموع آنچه گفته شد ،تبیین ساخت که با تأمل افزونتر در آیهی کریمهی  160سورهی مبارکهی انعام،
میتوان به نتایج تربیتی ارزشمندی دست یافت .از جملهی آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
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 .1این آیهی کریمه ،جز انذار به خطاکاران به دریافت جزای اعال ،برای آنان در بردارندهی بشارتی
نهان است ،چنانکه جز بشارت به پاداش ده چندان به نیکان ،برای آنان ،انذاری پنهان در بر دارد.
 .2نهان بودن انذار برای نیکان ،کارکردهای تربیتی ارزشمندی دارد؛ از جمله :حفظ عزت ،پیشگیری از
عجب و نیز ترغیب به پاسداری از اعال.
 .3پنهان بودن بشارت برای خطاکاران نیز دارای کارکردهایی تربیتی و ارزشمند برای آنهاست؛ از جمله:
پیشگیری از ارتکاب گناهان بیشر ،امیدواری به رحمت خداوند و نیز تاش برای جران خطا.
 .4خداوند بخشنده ،با هدف تشویق گناهکاران به بازگشت از خطا ،به آنان بشارت میدهد که خالق
مهربانشان با فراهم کردن اسباب بخشش ،راه جران نافرمانی را برای آنان هموار میکند و چنانچه آنان از
موجبات بخشش الهی بهره برگیرند ،خواهند توانست با رویی سپید و درخشان ،در محر خداوند حضور
یابند؛ که هر کس با کولهباری گران از گناه ،نزد خداوند حار شود ،کیفر اعال خویش را دریافت خواهد
کرد؛ نه آنانکه گناهان خویش را جران کرده و از دفر اعال زدوده باشند.
 .5توبه ،پرهیز از گناهان کبیره و ایان و انجام اعال نیک از مهمترین عوامل تکفیر گناهان هستند.
 .6آیهی کریمه ،با هشداری نهان ،نیکان را متنبه میسازد که بذری که افشانده و نهال نوپایی که غرس
کردهاند ،در معرض آفات بسیار قرار دارد و به آنان انذار میدهد که به انجام پارهای از نیکیها غره نشوند
و چنان نپندارند که تنها با انجام طاعات و عبادات ،استحقاق پاداش خواهند یافت؛ زیرا برخورداری از
رحمت جاودان الهی تنها با انجام حسنات میر میشود ،بلکه این امر مستلزم آن است که آنان نیکیها
را با خود به محر پروردگار برند.
(ص)
 .7انکار یگانگی خداوند ،اسائهی ادب به ساحت مقدس پیامر اکرم  ،ریا ،منت نهادن و آزار از جمله
آفاتی هستند که اعال نیک را تباه میسازند.
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مؤسسه آل البيت لحياء الراث [شعبه مشهد]؛ مشهد :مؤسسة آلالبيت(ع) لحياء الراث1384 ،ش.
كليني ،محمدبنيعقوب؛ الكاي؛ محقق :عي أكر غفاري و محمد آخوندي؛ چاپ چهارم ،تهران:
دارالكتب السامية1407 ،ق.
گرمارودی ،سید علی؛ ترجمهی قرآن؛ جلد  ،1چاپ دوم ،تهران :قدیانی1384 ،ش.
گاور ،جان ای؛ برونینگ ،راجر ا چ؛ روانشناسی تربیتی :اصول و کاربرد آن؛ ترجمهی علینقی خرازی؛
چاپ هفتم ،تهران :مرکز نر دانشگاهی1386 ،ش.
مجلى ،محمدباقربنمحمدتقى؛ بحار النوار(ط -بيوت)؛ محقق :جمعى از محققان؛ الطبعة الثانیة،
بيوت :دار إحياء الراث العري1403 ،ق.
مراغی ،محمد مصطفی؛ «الدروس الدینیة :الدرس الول»؛ الزهر ،امجلد الرابع عر ،الجزء .1362 ،1
مشكينى ،عى؛ ترجمهی قرآن؛ چاپ دوم ،قم :الهادى1381 ،ش.
مصطفوى ،حسن؛ التحقيق ي كلات القرآن الكريم؛ تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي1368 ،ش.
مطهری ،مرتضی؛ تعلیم و تربیت در اسام؛ چاپ هشتاد و پنجم ،تهران :صدرا1393 ،ش.
معرفت ،محمدهادى؛ التفسي و امفرون فی ثوبه القشیب؛ مشهد :الجامعة الرضويه للعلوم ااساميه،
1418ق1997 /م.
مكارم شيازى ،نار؛ تفسي مونه؛ چاپ اول ،تهران :دار الكتب السامية1374 ،ش.
ملکی تریزی ،جوادبنشفیع؛ ارار الصلوة؛ ترجمهی سید مصطفی آل سید غفور؛ قم :ذوی القربی،
.1389
ميبدى ،احمدبنمحمد؛ كشف الرار و عدة البرار؛ تحقيق :عى اصغر حكمت؛ چاپ پنجم ،تهران:
اميكبي1371 ،ش.
نحاس ،احمدبنمحمد؛ اعراب القرآن؛ بيوت :منشورات محمدعى بيضون ،دار الكتب العلمية1421 ،ق.
نراقی ،احمد؛ معراج السعاده؛ چاپ اول ،قم :آیین دانش1394 ،ش.
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