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Abstract 
The negation of virtues and vices is one of immensely important issues which has been 

focused in many verses and Hadith. In this regard, different Islamic denominations have 
raised the issue to discuss its aspects and exchange ideas. In some Quranic verses, there is 
even a mention of “changing vices to virtues”; for example, Surah Al-Forqan Verse 70 
introduces “repentance” as a means to save humans from sin, and regards “belief” and 
“righteous act” as a precondition to accept repentance. The present study which aims to 
investigate different views of Sunni and Shi’ite commentators regarding the above verse is 
conducted through descriptive analysis. The results of this research show that the term 
transformation in this context basically means “change”; however, there are some 
disagreements among commentators on how vices would change to virtues. Some interpreters 
hold that vice act would be changed to virtuous act, some others believe that the idea behind 
vice and virtue is their reward and punishment, and others interpret it as the transformation 
of vice consequences to virtue consequences. 
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  نیقیمفسران فراز منظر  ئات به حسناتیل سیتبد یچگونگ
 ١يزاده رنان يرضا زكيعل

  ٢يه محمديسم
  )۱۶/۰۶/۹۶رش: يخ پذي؛ تار۱۴/۲/۹۶افت: يخ دري(تار

  دهيچك
مـورد توجـه    يات فراوانـ يـ ات و روايـ است كه در آ يار مهميگناهان، از مباحث بس» ريتكف«و » احباط«بحث از 

ات قـرآن،  ياز آ ياند. در برخ ار پرداختهيو تبادل نظر بسز به بحث ين ينه، فرَق مختلف اسالمين زميقرارگرفته است. در ا

سـورة مباركـة فرقـان كـه      ٧٠ة يان آمده است؛ مانند آيم سخن به»ئات به حسناتيل سيتبد«ز فراتر رفته و از ين مقام نياز ا

دانـد. پـژوهش    يمـ » عمـل صـالح  «و » مـان يا«توبـه را   يكند و شرط قبـول  يم يها از گناه معرف را باب نجات انسان» توبه«

انجـام   يلـ يـ تحل  يفيروش توص است، بهة فوق يدربارة آ يعه و سنّيمختلف مفسران ش ينظرها يحاضر كه باهدف بررس

ئات بـه  ير سـ ييـ است. اما در مورد نحوة تغ» رييتغ« يمعنا ل بهين است كه اصل واژة تبدياز ا يج پژوهش حاكيگرفته و نتا

ئات و يمـراد از سـ   يئه بـه حسـنه، برخـ   يل نفس سيآن را تبد يا وجود دارد. عده يينظرها ان مفسران اختالفيحسنات، م

  شمرند. يئات به آثار حسنات برميل آثار سيز آن را تبديگر نيد يدانند و برخ يحسنات را ثواب و عقاب آنها م

  
  .ئه، حسنهير، سيل، احباط، تكفيتبد د واژگان:يكل
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  مقدمه
ربـاز و از صـدر اسـالم مـورد     ياست كـه از د  يا مسئلهر گناهان يسخن از احباط و تكف

ن يـ ز بـر ا يـ ات قـرآن ن يـ از آ ياريقرارگرفتـه و در بسـ   نيو ائمـة معصـوم   امبراعظميـ توجه پ

ات يـ آ يو بـرا  ٩؛ تغـابن:  ٣١؛ نسـاء:  ٢٧١ر ر.ك: بقـره:  يـ ات تكفيآ ينمونه، برا ي(براد شده است يموضوع تأك

  .)٦٩و١٧و توبه:  ٢٢؛ آل عمران: ٢١٧احباط، ر.ك: بقره: 

ئات اسـت. احبـاط   يا سـ يـ ده شدن حسنات يا پوشير، تباه شدن و يمراد از احباط و تكف

  ئات است.يس ير مربوط به تباهيحسنات، و تكف يمربوط به تباه

سـورة فرقـان اسـت كـه      ٧١ـ٦٨ات ينه بحث كرده، آين زميكه در ا ياتين آيتر از مهم

ـذِ »  د:يفرما يم ـِه ِإلھـًا َءاَخـَر َوَال یـَن الیَو الَّ تـیْدُعوَن َمـَع اللَّ ْفَس الَّ ـُه ِإالَّ ِبـاْلَحقِّ  یْقُتُلـوَن الـنَّ َم اللَّ َو    َحـرَّ
َثاًما، یْفَعْل ذِلَک یْزُنوَن َوَمن یال

َ
ِه ُمَھاًنا، ِإالَّ َمن َتاَب َو َءاَمـَن یخُلْد فِ یاَمِة َو یْوَم اْلقِ یضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب یْلَق أ

ُه َس یَل َعَمًال َصاِلحًا َفأوَلِئَک َوَعمِ  ُل اللَّ ُه َغُفـورًا َرِح یَبدِّ مـًا، َوَمـن َتـاَب َو َعِمـَل یئاِتِھْم َحَسَناٍت َو کاَن اللَّ
ُه  ِه َمتابـاً  یُتوُب ِإلیَصاِلحًا َفِإنَّ  يخوانند؛ و انسان يرا با خداوند نم يگريكه معبود د يو كسان؛ اللَّ

كننـد؛ و هـركس    يكشـند، و زنـا نمـ    يحـق نمـ   ام شمرده، جز بهرا كه خداوند خونش را حر

شـه بـا   يگردد، و هم يامت مضاعف ميد! عذاب او در قيخواهد د ين كند، مجازات سختيچن

مان آورنـد و عمـل صـالح انجـام     يكه توبه كنند و ا يدر آن خواهد ماند! مگر كسان يخوار

كنـد؛ و خداونـد همـواره آمرزنـده و      يدهند، كه خداوند گناهان آنان را به حسنات مبدل مـ 

خـدا بازگشـت    يسـو  كه توبه كند و عمل صالح انجام دهـد، بـه   يمهربان بوده است! و كس

  ».)رديگ يكند (و پاداش خود را از او م يم

مجـازات سـخت، و    يعنـ ي؛ ين سوره اسـت كـه از حكـم كلـ    يا ٧٠ة يطور خاص، آ به

مـان و عمـل صـالح،    يا سـه شـرط توبـه، ا   ده و بـ يـ ات قبل استثناء گرديخلود در عذاب در آ

پـردازد كـه:    ين مسـتثنا مـ  يـ ان آثـار ا يـ ب ه بـه يـ استثناء را لحاظ نموده است. آنگاه در ادامـه آ 

ْوَلِئَک «
ُ
ُه َس یَفأ ُل اللَّ  ؛ يعنـي »كنـد  ي؛ خداوند گناهان آنان را به حسنات مبـدل مـ  ئاِتِھْم َحَسَناٍت یَبدِّ

  ل خواهد شد.يحسنات تبدئات به ين سه شرط محقق شود، سياگر ا
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ن، و يقينظـر مفسـران فـر    ن مبحـث و اخـتالف  يـ ح بهتـر ا يجهت تشـر  نوشتار حاضر، به

ــ ــآرا و نظر يباهــدف بررس ــاگون، ســامان ي ــهيات گون ــه و ب ــال پاســخ افت ــو دنب ــد ييگ ن يب

ئات بـه حسـنات   يل سـ يهسـتند؟ مـراد از تبـد    يه چه كسانيمورد خطاب آ  هاست كه: پرسش

مفسـران   ير؟ بـه چـه علتـ   يا خيه نسخ شده است ين آيا ايمفسران، آ يخست؟ بنابر نظر بريچ

  نظر دارند؟  ن مسئله اختالفين در ايقيفر

بـاره نوشـته نشـده و مباحـث      نيـ در ا يچ پـژوهش مسـتقل  ياست كه تـاكنون هـ   يگفتن

  شود.  يده ميمفسران د يرين موضوع عمدتاً در كتب تفسيا يرامونيپ

  و ابزار پژوهش ي. مبان١
اصطالحات مرتبط با موضـوع، مـورد    ي، برخيسته است قبل از ورود به بحث اصليشا

  جة بحث بهتر مشخص شود:يرند تا نتيقرارگ يبررس

ر حالـت  يير، تغيين تغي، و ا)٤٥، ص٨ق، ج١٤٠٩، يديـ (فراهر است ييتغ يمعن به ل:ي. تبد١ـ١

گـر؛  يبـه صـورت د   ياز صـورت  )٣١٨، ص٥، ج١٣٧٥، يحـ ي؛ طر٣٠٩ق، ص١٤٠٠، ي(عسـكر ء اسـت  يش

، ي؛ أزهـر ٣١٨، ص٩ق، ج١٤١٤(صـاحب،  بمانـد   ين آن حالت، قائم به ذات خـود بـاق  يهرچند كه ع

تـر از   گر قرار دادن، كه عـام يز ديچ يجا را به يزيچ يعني ؛لين، تبدي. بنابرا)٩٣، ص١٤، ج١٤٢١

دن يز اول دادن، بـا بخشـ  يـ چ يجـا  را بـه  يزيچ يعنيرا عوض كردن، ياست؛ ز» عوض«واژة 

طـور مطلـق اسـت،     ردادن بـه ييل، تغين آن نمودن؛ اما تبديگزيء دوم را جاي، و شيز دوميچ

منظـور،   (ابـن ر داده شود ييآن گذاشته نشود و فقط تغ يگر در جايز ديا چيهرچند كه بدل او و 

  .)٢٤٧، ص١، ج١٣٧٤، ي؛ راغب اصفهان٤٨، ص١١ق، ج١٤٠٤

اه خشـك  يـ وان از گيـ ح يپرخـور  يمعنـ  ، در اصـل بـه  »حـبط «شة ياز ر . احباط:١ـ٢

كـار   بـه  ين واژه هنگـام يـ . ا)٤٤٥(همـان، ص شـود   كـه شـكم او بـادكرده و تبـاه     ياست، به حد

ت يـ و درنها )٢٨، ص٣ق، ج١٤١٤(صـاحب،  انجام داده، سپس آن را فاسد  يرود كه انسان كار يم

  .)١٣٢٤، ص٣ق، ج١٤٢٠، يري(حمد يآن را باطل نما

 يعنيو حبط عمل؛  )١٥٩، ص١٣٨٦، ي(زمخشـر رفتن و تباه شدن  نيازب يعني؛ »حبط«ن يبنابرا

كـه فقـط جنبـة     ياسـت: اول، اعمـال   ين معنـا شـامل اقسـام   يجة آن. البته ايتباه شدن كار و نت
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هـوده  يكنـد. دوم، ب  ياز نميرفع ن يبه حال انسان ندارد و از و يامت سوديدارد و در ق ييايدن

انـد. سـوم،    انجـام نشـده   ييكه با قصد و توجه به خدا و با وجهة خـدا  ياخرو يشدن كارها

 يزيـ ن همـان چ يـ ز انجام شـده اسـت و ا  ين يئاتيها و س يكه همراه با آنها زشت ياعمال صالح

، ١، ج١٣٧٤، ي(راغـب اصـفهان  زان اعمـال بـه آن اشـاره شـده اسـت      يـ است كـه در سـبك شـدن م   

ئات انسـان،  يحابط اعمال آن است كه حسنات و سـ ن، مراد از احباط و تي. بنابرا)٤٤٤ـ٤٤٥صص

  .)٢١٤، ص٧، ج١٣٧١، ي(قرشگر را حبط و تباه كنند يكديده شوند و يدر آخرت باهم سنج

ن واژه دو معنا ذكر شـده اسـت: نخسـت ذلّ و خضـوع كـه همـان       يا يبرا ر:ي. تكف١ـ٣

، ي؛ موسـ ١٨٨، ص٤، ج١٣٦٧ر، يـ ؛ ابـن اث ٤٥٥، ص٧ق، ج١٤١٤، يديـ (زبگـران اسـت   يخضوع انسان در برابر د

ن پژوهش مدنظر است: پوشاندن و پنهان داشـتن گنـاه   ي، كه در ادوم يمعنا. )٢٩٦، ص١ق، ج١٤١٠

، يريـ (حم يواسـطة عفـو الهـ    بـه  )١٢٤، ص٦، ج١٣٧١، ي؛ قرش٤٥٤، ص٧ق، ج١٤١٤، يدي(زبا آثار آن است ي

تـوان گفـت كـه      ياسـت. مـ  ا اصالً آن گناه انجام نشـده  يكه گو يا گونه ، به)٥٨٦٩، ص٩ق، ج١٤٢٠

  .)٥١، ص٤، ج١٣٧٤، ي(راغب اصفهانن بردن كفر و كفران است ياز ب ير براياصل تكف

ـ فرق احبـاط و تكف  ، احبـاط را باطـل شـدن    فـروق اللغـه  در  يابـوهالل عسـكر   ر:ي

واسـطة   ئات بـه ير را باطل شدن سيئات و گناهان، و تكفيخاطر انجام س ك بهيحسنات اعمال ن

ُر یـالتکف«انـد:    ان نمـوده يـ ز بيگران نيگونه كه د ، همان)٢٣١ق، ص١٤٠٠، ي(عسكرداند  يحسنات م
واِب  ی، کاإلحباِط فیالَمعاص یف   .  )٤٥٤، ص٧ق، ج١٤١٤، يدي؛ زب٤٦٦، ص٢ق، ج١٤١٣(مهنّا، » الثَّ

ر، در يـ ئات الحقـه) و تكف يواسطة س حسنات به ينابود يمعن است كه احباط (به يگفتن

گونـه   چيرا هين دو مورد قبول معتزله واقع شده است)؛ زياست (هرچند اعه مردود يشة شياند

نكه، بـا عمـوم كتـاب و سـنّت مخالفـت و بـا       يبر آن وجود ندارد. ضمن ا يو نقل يل عقليدل

  .)٣٨٦ـ٣٨٧، صص٣ق، ج١٤٢٨(معرفت، ز منافات دارد ياصل عدل و حكمت در باب مجازات ن

ر اسـت و تنهـا   يـ ور است، بطالن احبـاط و تكف ه مشهيان متكلمان امامين، آنچه ميبنابرا

 يحسـنات كـافر ثـواب    يمعنا كـه بـرا   است؛ بدان»مانيبر اة موافا«اعمال صالحه،  يشرط قبول

  .)٣٣٢، ص٥ق، ج١٤٠٣، ي؛ مجلس٣٨٤ـ٣٨٧(همان، صصنوشته نخواهد شد، مگر به شرط توبه 
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شـده و در آن ادغـام شـده    » اءي«آن قلب به » واو«بوده، » وِئَهيس«اصل آن  ئه:ي. س١ـ٤

، ٨ق، ج١٤٢١ده، ي(ابــن ســا خطاســت يــگنــاه  يمعنــ و بــه )١٠٦، ص١، ج١٣٨٤، ي؛ مــدن١٧٧، ص١(همــان، ج

، ١، ج١٣٨٤، ي(مـدن ح و ضـد حسـنه اسـت    يا عمـل قبـ  يكه همان فعل  )٥٠٧، ص١٣٧٥، ي؛ بستان٦٣٤ص

  .)٨٩، ص١٣ق، ج١٤٢١، ي؛ أزهر١٠٦ص

 ياريبا آن همراه است و در بسـ  يو بد ياست كه زشت يا عمليئه در اصطالح، حادثه يس

 يج معاصـ يبر نتا يكند؛ كه گاه يشود كه انسان را بدحال م ياطالق م يموارد بر امور و مصائب

نكـه  يا شود؛ چـه  يت اطالق ميهم بر خود معص يآن، و گاه يو اخرو يويو دن يو آثار خارج

د در يره، و شـا يره و چه كبيشود؛ چه صغ يم ت)، گاه بر مطلق گناهان اطالقين معنا (معصيدر ا

  .)٣٢٤، ص٤ق، ج١٤١٧، يي(طباطباره اطالق شود يز درخصوص گناهان صغين يموارد

 يمعنـا  به» حسنات«، و جمع آن )٢٣٥، ص٦، ج١٣٧٥، يحـ ي(طرئه است يضد س . حسنه:١ـ٥

، نعمت، فضـل، معـروف، صـدقه، عمـل     )٣٣٠، ص١٣٧٥، ي(بستان يك، رفتار خوب، مهربانيكارن

ند و شـادكننده اسـت كـه بـه انسـان      يو هـر نعمـت خوشـا    )٣٦ق، ص١٤١٤، ينيل صـ ي(اسماعصالح 

ا در ي؛ و )١٣٥، ص٢، ج١٣٧١، ي(قرش ياست و هم اخرو يويدن يها رسد؛ كه هم شامل نعمت يم

ر صـفات  ا ديـ ا در عمـل و  يا در قول و ين ي. همچنيا معنوياست  يماد يموضوعات خارج

  .)٩٠ق، ص١٤٠٨ب، ي؛ ابوج٢٥٩، ص٢ق، ج١٤٣٠، ي(مصطفورود  يكار م ز بهيه نيقلب

ر يفه، اخـتالف مفسـران در مـورد مرجـع ضـم     ية شـر يـ گـر در آ يت ديـ نكتة حـائز اهم 

ق، ١٤١٧، يي(طباطبـا » نيمشـرك «از مفسران، مـراد از آن را   يبرخ .ة مذكور استيدر آ» اولئك«

، ١٩ق، ج١٤١٢، ي(طبـر » ن اهـل مكـه  يمشـرك «گـر،  يد ي، برخ)٣١٩ص، ٧، ج١٣٧٧، ي؛ قرش٢٤٣، ص١٥ج

ق، ١٤١٢، ي؛ طبـر ٢٢٠، ص١٠ق، ج١٤٢٢، يلي؛ زح١١٥، ص٦ق، ج١٤١٩ر، ي(ابن كث »مؤمنان«ز ين ي، برخ)٣٠ص

، ٤ق، ج١٤١٥، يزيحـو  ي(عروسـ » انيعيشـ «ات، مـراد از آن را  يـ ز براساس رواين ي، برخ)٢٩، ص١٩ج

ــ٤١ص ــ ؛٤١٦، ص٣ق، ج١٤١٦، ي؛ بحران ــانيف ــ٢٥، ص٤ق، ج١٤١٥، يض كاش ــهد ي؛ قم ؛ ٤٤١، ص٩، ج١٣٦٨، يمش

مـان و عمـل   يشـدگان بـه توبـه و ا    وصـف «ز، مـراد را  يـ ن يا و عده )٢٣٣، ص٥ق، ج١٤٠٣، يمجلسـ 

  .)٢٤٧، ص٦تا، ج ي، بيبروسو ي(حقدانند  يم» صالح
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  هيا عدم نسخ آي. نسخ ٢
ن بر نسخ يقيف مفسران فرخورد، اختال يچشم م فه بهية شرير آيكه در تفس ينكتة مهم

  فه است:ية شريو عدم نسخ آ

سـنت هماننـد    از مفسـران اهـل   يبرخـ  سـنت:  مفسران اهل يدگاه برخي. د٢ـ١

ة مباركـه،  يـ ن آيـ انـد كـه ا   ن گفتـه يفه را منسـوخ پنداشـته و چنـ   ية شري، آيو فخر راز يثعلب

ُم خاِلدًا فْقُتْل ُمْؤِمنًا یَوَمن «فة يشرآية ماه پس از نزول با  شش دًا َفَجزاُؤُه َجَھنَّ ُه یُمَتَعمِّ ھا َو َغِضَب اللَّ
َعدَّ َلُه َعَذابًا َعِظ یَعلَ 

َ
قتـل برسـاند،    عمـد بـه   يرا از رو يمـان ي؛ و هر كـس، فـرد باا  ماً یِه َوَلَعَنُه َوأ

كند و  يماند و خداوند بر او غضب م يكه در آن جاودانه م يمجازات او دوزخ است؛ درحال

منسـوخ   )٩٣(نساء: » او آماده ساخته است يبرا يميسازد؛ و عذاب عظ ياز رحمتش دورماو را 

(نساء: ظه ياند كه غل ر نمودهيز تعبين نيچن .)١٤٩ـ١٥٠، صص٧ق، ج١٤٢٢، يشابورين ي(ثعلبده است يگرد

ن يـ رو، طبـق ا  نيـ نازل شد و آن را نسـخ كـرد. ازا   )٧٠(فرقان: نه يبعد از ل يدر مدت كوتاه )٩٣

  .)٤٨٤، ص٢٤ق، ج١٤٢٠، ي(فخررازشود  يه ساقط ميل در آيدگاه، بحث تبديد

از مفسـران   يبرخـ  سـنت:  گر مفسـران اهـل  يعه و ديدگاه مفسران شي. د٢ـ٢

  گونه باشد: نيرسد كه هم ينظر م اند و به هيل مختلف قائل به عدم نسخ آين، به داليقيفر

ماه  ـ بعـد از    سال  ـ و نه شش  هشتة نساء، ياست و آ ية فرقان مكّيقائلند كه آ يـ برخ

  .)٣٠، ص١٩ق، ج١٤١٢، ي(طبرنه نازل شده است يآن در مد

  .)٢٨٦، ص١٤ق، ج١٤٠٨، ي(ابوالفتوح رازدانند  يم» اجماع«ز قول به نسخ را مخالف ين يـ برخ

ر ية نساء، غيرا آيه وجود ندارد؛ زين دو آيان ايم يچ تعارضيز معتقدند كه هين يـ برخ

شود كه توبه نكرده باشد؛  يحمل م ين، بركسيهم هست. بنابرا» مطلق«است،  يمدننكه ياز ا

  .)١١٥، ص٦ق، ج١٤١٩ر، ي(ابن كثد شده است يمق» توبه«د ية فرقان به قيكه آ يدرصورت

ل يم، بحث تبـد يفه شوية شرياگر هم قائل به نسخ آ يرسد كه حت يالبته چنان به نظر م

ماننـد زنـا و دعـوت     يگـر يود ديد قتل، قير از قيات فرقان غيرا در آين نخواهد رفت؛ زياز ب

توان صـرف وجـود    يترند و نم ة نساء عاميات از آين آيز ذكر شده و ايمتعال ن ير از خدايغ
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گـر، همچنـان   يود ديـ ل در قية فرقان اغماض نمود؛ بلكه بحـث تبـد  يد قتل، نسبت به كل آيق

  ان دارد.يجر

 َو «د نسخ شـود:  يز بايآن ن ٧١ة يتبع آن، آ وخ باشد، بهة فرقان منسين، اگر آيعالوه بر ا
هُ  َصاِلحاً  َعِمَل  َو  َتاَب  َمن هِ  یِإلَ  ُتوُب ی َفِإنَّ دهـد،   انجـام  صالح عمل و كند توبه كه يكس ؛ وَمَتابـاً  اللَّ

ة يـ ن آيـ در ا» واو«را يـ ؛ ز»رديـ گ يمـ  او از را خـود  پـاداش  و( كنـد  يم بازگشت خدا يسو به

و مـنش و روش خداونـد    يه هم منسوخ باشد، با مشـ ين آياست و اگر ا» عطفواو «فه، يشر

  است. يم در تنافيم و غفور رحيعادل حك

ـداً «د يدنبال قتل، ق ه از سورة نساء، بهيآاين البته روشن است كه در  ة يـ آمـده، و آ » ُمَتَعمِّ

بـه حسـنه    ئهيل سيباشد، تبد يكه قتل، عمد يص زده است كه فقط در صورتيفرقان را تخص

مان و عمل صالح و يبسا در صورت توبه و ا هم چه ين قتل عمديرد؛ البته هميگ يصورت نم

 شود. يرفته ميجبران مافات پذ

  »ئاتهِم حسنَاتيبدلُ اللَّه سي«ر ي. وجوه مختلف در تفس٣
سـت و بـه چـه    يچ» ئات به حسنات از جانـب خداونـدمتعال  يل سيتبد«نكه مراد از يدر ا

ن يـ وجـود دارد كـه هركـدام از ا    يسـنت اختالفـات   عه و اهـل يان مفسران شـ ياست، م يصورت

ان اقوال يب ر فقط بهيشتر تفاسيسنت دارد؛ هرچند كه در ب عه و اهلياز ش يها، طرفداران دگاهيد

  مختار مفسر سكوت شده است.   يپرداخته شده است و نسبت به رأ

  يسنعه و يان مفسران شيدگاه مشترك مي. د٣ـ١

 نـده: يئه به نفس اعمال حسـنه در آ يل شدن نفس اعمال سي. تبد٣ـ١ـ١

شـود كـه    ي، باعـث مـ  ي) معتقدنـد كـه توبـة واقعـ    يعه و چـه سـن  ياز مفسـران (چـه شـ    يبرخ

سـد. پـس اگـر    يبنو  آنهـا، اطاعـت   يجـا  د و بهيخداوندمتعال، گناهان سابق انسان را محو نما

، ٧، ج١٣٧٢، ي(طبرسـ شـود   يل مـ ياعمال حسنه تبـد  ح آنان در اسالم بهيمشرك باشند، اعمال قب

ن يگزيرحمـان جـا   يصـورت كـه عبـادت خـدا     نيـ ا ؛ به)٤٨٥، ص٢٤ق، ج١٤٢٠، ي؛ فخـر راز ٢٨١ص

ازدواج بـا مشـركات،    يجـا  د داده و بـه يـ خـود را بـه توح   يها شـده و كفـر، جـا    عبادت بت

گذشـته، در  شـود و درصـورت ارتكـاب قتـل نفـس در       يثبت م يو يازدواج با مؤمنات برا
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، ٦ق، ج١٤١٩ر، يـ (ابـن كث ن آن خواهـد شـد   يگزينده دفاع از مظلومان و مبـارزه بـا ظالمـان جـا    يآ

مان بـه  ية مورد بحث آمده)، به ايات قبل از آيو در كل، شرك و قتل و زنا (كه درآ )١١٥ص

ق، ١٤١٢، ي(طبـر ل خواهد شـد  يخدا، دخول در اسالم و جهاد با مشركان و عفّت و احصان تبد

گذشـته   يواسـطة توبـه، معاصـ    بـه  يطـوركل  نكه، بهيا ايو  )٣٩٤، ص٦، ج١٣٣٦، ي؛ كاشان٣٠، ص١٩ج

شـود   يآنهـا ثبـت مـ    يدرجـا  يبعـد  يهـا  (اعم از شرك و قتل و زنا) محـو شـده و اطاعـت   

ل يل انكار به معرفـت و تبـد  ي؛ كه تبد)٤٣١، ص٩، ج١٣٦٨، يمشـهد  ي؛ قم١٣١، ص٤ق، ج١٤١٨، يضاوي(ب

  .)٧٨، ص٥ق، ج١٤٠٤، يوطي(سل است ين قبيجهالت به علم از ا

گـر در  ين نظـر را درخـالل اقـوال د   يا ايدگاه را قبول ين دياز مفسران ا يا هرچند عده

مـورد   يدگاه با دقّـت خاصـ  ين دي، ازانيالمف ير شرياند، اما درتفس ر خود مطرح نمودهيتفس

بـوط بـه آن، پـس    صورت كه: نفس فعل، و حركات و سكنات مر نيا نقد واقع شده است. به

هم كه به آن  ين برود، عنوانينفس فعل از ب يرود و وقت ين ميشده و ازب ياز انجام عمل، فان

توانـد   ينمـ  يچ عملـ ين، نفس هين خواهد رفت. بنابرايشود (چه خوب و چه بد) از ب يداده م

  .)٢٤٣، ص١٥ق، ج١٤١٧، يي(طباطباگر گردد يد ين عمليگزيجا

از  يكـه در دسـت باشـد، كـالم الهـ      يلـ يچ دلينظـر، بـدون هـ   ن يـ ن باتوجه به ايهمچن

» ِبَحَسـناٍت «آمده نه » حسنات«ر يفه تعبية شريو در آ (ر.ك: همان)ظاهرش برگردانده شده است 

 يجـا  گر شده و خداوند متعـال بـه  ين عمل ديگزيجا يصورت گفته شود نفس عمل نيتا درا

آن را اصالً انجام نـداده اسـت. بـه عبـارت       »بنده«سد كه يرا بنو يكيگناهان گذشته، اعمال ن

د را يـ تـوان توح  يمبـدأ همـة حسـنات اسـت، و نمـ      »ديتوح«ئات و يمبدأ همة س »كفر«گر، يد

صـورت خودكـار بـه     دنبال آن، بر اثر توبه، همـة اعمـال انسـان بـه     ن شرك كرد تا بهيگزيجا

  .)٣٣٧ـ٣٣٨، صص٢١، ج١٣٦٥، يتهران ي(صادقل شوند يحسنات تبد

ز در هـر  يـ دگاه نين ديا ئات به ملكة خوب حسنات:يل ملكة بد سي. تبد٣ـ١ـ٢

 يئات و حسـنات را، ملكـات  يدارد و مراد از سـ  يسنت طرفداران عه و اهليدو گروه مفسران ش

ئات و حسنات. پس، خداوند متعـال،  يد، نه نفس سيآ يد مين دو در نفس پديداند كه از ا يم

، ١٣٣٦، ي؛ كاشـان ١٣١، ص٤ق، ج١٤١٨، يضـاو ي(بسـازد   يمبدل مـ  ملكات بد نفس را به ملكات خوب



  ٢٥٣   |   نيقيبه حسنات از منظر مفسران فر ئاتيس ليتبد يچگونگ
 

 

مة نفس را به احوال و صفات ي، و احوال و صفات ذم)٤٣١، ص٩، ج١٣٦٨، يمشـهد  ي؛ قم٣٩٤، ص٦ج

واسـطة   ن معنا، خداوندمتعال، بـه ي. بنا بر ا)١١٢ق، ص١٤١٢، ي(راغب اصفهاند ينما يل ميده تبديحم

؛ ٢٨١، ص٧، ج١٣٧٢، ي(طبرسـ د يـ نما يآن، حسـنه ثبـت مـ    يجـا  بهئه را از بندگان محو و يتوبه، س

 يو يخـاطر آن توبـه، بـرا    ئه از او محو شـده و بـه  يس ،نكهيا ايو  )٤٨٥، ص٢٤ق، ج١٤٢٠، يفخرراز

هـا پـاك    ئات از حافظـه ين، سـ ي. همچن)١٣١، ص٨ق، ج١٤٢٠ان، يـ (همان؛ و ابوحشود  يحسنه نوشته م

  .)٦٥٧، ص٩، ج١٣٧٨ب، ي(طه او شهادت نخواهد داد يعل يامت كسيكه در ق يحد شود، به يم

ن معنـا  يـ ان ايـ ه از بين نظر هم مانند مورد قبل، لفظ و ظاهر آيشود، در ا يچنانچه مالحظه م

گـر.  يز ديـ شـود نـه چ   يل مـ يئه به حسنه تبدين است كه خود سيانگر ايه بيرا ظاهر آيقاصر است؛ ز

  .)٣٣٦، ص١٥ق، ج١٤١٧، يي(نك: طباطباه برداشت يآتوان دست از ظاهر  يل نمين، بدون دليبنابرا

عه يگر از مفسـران شـ  يد يگروه ئات به ثواب حسنات:يل عقاب سي. تبد٣ـ١ـ٣

ئات و حسنات، ثواب و عقـاب آنهاسـت، نـه خـود آنهـا!      ين باورند كه مراد از سيبر ا يو سنّ

آنها ثواب قتل به حق،  يجا بهگر گناهان از انسان برداشته و يا ديا زنا و ين، عقاب قتل يبنابرا

، ٦تـا، ج  ي، بـ يبروسـو  ي؛ حقـ ٤٨٥، ص٢٤ق، ج١٤٢٠، ي(فخـر راز شـود   يگر ثبت مـ يد يها عفّت و ثواب

  .)٣٩٤، ص٦، ج١٣٣٦، ي؛ كاشان٢٤٨ص

از  ياسـت و حرفـ   ين معنا خـال يان ايه از بيشود، ظاهر آ يكه مشاهده م اما باز همچنان

د، يد از ظاهر عبارت دست كشين قول، باين طبق ايابرااورده است. بنيان نيم عقاب و ثواب به

  .)٢٤٣، ص١٥ق، ج١٤١٧، يي(طباطباست ينه ممكن نيل و قرين امر هم بدون دليو ا

ن، يقير فـر ياز تفاسـ  يبرخـ  افتن بر انجام اضداد اعمال گذشـته: يق ي. توف٣ـ١ـ٤

قـات بنـده   يواسطة توبه، توف بهنكه خداوند متعال يا يعنيفه؛ ية شريدر آ» ليتبد«اند كه  دهين عقيبرا

و مخـالف بـا     گذشـته  يد كه ضـد معاصـ  ينما يم يرا روزافزون نموده و او را موفق به انجام اعمال

  .)٣٩٤، ص٦، ج١٣٣٦، ي؛ كاشان٤٣١، ص٩، ج١٣٦٨، يمشهد ي؛ قم١٣١، ص٤ق، ج١٤١٨، يضاوي(بآنهاست 

افتن فقط محدود به عرصـة  يق ين توفيرسد، اما ا ينظر م دگاه، هرچند مناسب بهين ديا

ئات، ذات ير آثـار سـ  ييـ كند كه بر اثر تغ يدا ميپ يق ترك معاصيانسان توف ياست، و زمانيدن

  دا كند.يو انجام حسنات پ يق بر ترك معاصيل نفس، توفين تبديخاطر ا كند و به ر ييتغ يو
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  سنت دگاه مختص اهلي. د٣ـ٢

نگرانـه،   يدگاه سـطح يـ ك ديـ سـنت بـا    از مفسران اهـل  يبرخ :يعفو و مغفرت اله

واسـطة   است كه شامل حال انسان شده و بـه  يل، عفو و كرم الهين باورند كه مراد از تبديبرا

ده و فقـط  يبخشـ  يدنبال آن گناهـان و  مورد مغفرت خداوند قرار گرفته، به يآن، گناهان و

  .)٧٨، ص١٣، ج١٣٦٤، ي(قرطبشود  يحسنات او محاسبه م

شـود؛   ير مـ ييـ ه حفظ نشـده و دسـتخوش تغ  يز، ظاهر آين ن نظريروشن است كه طبق ا

چ يدگاه، بدون هـ ين ديشود. اما طبق ا يل ميئه به حسنه تبديد: سيفرما يصراحت م ه بهيرا آيز

  خلط نموده است. يعرف يرا با معان يشده و مبان يل به غفران معني، تبديليدل

ز غفلت شـده كـه بعـد    يامر نن يت، اگر هم گفته شود كه مراد غفران است، از ايدرنها

  ن قول است.يباالتر از ا ين سخن، بسيشود و ا يل ميز به حسنه تبديئه نياز غفران، س

  عهيدگاه مختص شي. د٣ـ٣

عه، ينظران شـ  از صاحب يبرخ و سعه: يل نكبت و نقمت به فراخي. تبد٣ـ٣ـ١

عـام   يمعنـا  د بـه يـ بائه و حسنه را يكدام از نظرات مذكور را قبول ندارد و معتقدند كه س چيه

و  يفراخـ  يمعنـ  نكبت و نقمت، و حسـنه را بـه   يمعن ئه را بهيد سيبا يعنيآنها در نظر گرفت؛ 

  سعه در نظر گرفت.

نكـه چگونـه ممكـن اسـت     يدر ا«سـد:  ينو ين مـ ينـه چنـ  يزم نيدرا ير عامليمصحح تفس

اخـتالف و  شـتر  ياد، و بيـ ار اسـت و اشـكال ز  يوگـو بسـ   ل شود، گفتيئات به حسنات تبديس

عمـل  « يمعنـ  را بـه » حسنه«اند و  گرفته» تيمعص« يمعن را به» ئهيس«ن است كه ياشكال در اثر ا

ل ياء نفـس محترمـه تبـد   يـ ، و لذا اشكال شده كه چگونه قتل نفس حرام بـه اح »ر و صالحيخ

ن باشـد كـه گناهـان    يا يد معنياند: شا رفع اشكال گفته ين. و برايا گناه آن، به ثواب ايشود 

ن واضـح  يـ شـود و ا  ير ثبـت مـ  يـ آن، ثواب اعمـال خ  يجا شود و به يفة عمل محو مياز صح

د او را يـ اند: كه خداونـد ذات پل  رفع اشكال گفته يگر برايد يست. و بعضيل نياست كه تبد

شود؛ پس از آنكه منشأ شرور بود! و  يرات ميگر منشأ خيكند كه د يل به فطرت پاك ميتبد

ل به ملكة حسـنه كنـد،   يئه را تبدياند: ملكة س گفته يا  است. و پاره يمنافز با ظاهر لفظ ين نيا
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هـا در اثـر انحصـار كـردن      ن بحـث يـ رسد ا ينظر م ر ظاهر لفظ است. بهين هم مانند سابق غيا

ر ظـاهر لفـظ   يـ ن هـم ماننـد سـابق، غ   يبه عمل صالح است، كه ا» حسنه«ت، و يبه معص» ئهيس«

م و يم دهـ يرا تعمـ » حسـنه «و » ئهيسـ « يشده و اگـر معنـ  ن انحصار موجب اختالف ياست و ا

م اشـكال برطـرف   يريو سعه بگ يفراخ يمعن را به» حسنه«نكبت و نقمت، و  يمعن را به» ئهيس«

َخـْذنا  یٍة ِمـْن َنِبـیـَقْر  یَو ما أْرَسْلنا ِفـ«اند:  مختلف آمده يمعان  شود، و هر دو در قرآن به يم
َ
ِإالَّ أ

ُھْم  اِء َلَعلَّ رَّ ساِء َو الضَّ
ْ
ْھَلھا ِباْلَبأ

َ
ـیأ ْلنا َمکاَن السَّ ُعوَن، ُثمَّ َبدَّ رَّ َعَفـْوا َوقـاُلوا َقـْد َمـسَّ  یَئِة اْلَحَسـَنَة َحّتـیضَّ

اُء... رَّ اُء َوالسَّ رَّ ل آن نكـه اهـ  يم، مگـر ا ينفرستاد يامبري، پيچ شهر و آبادي؛ و ما در هآباَءَنا الضَّ

خـدا) بازگردنـد    يسـو  ند، و بهيخود آ د (بهيم؛ شايها گرفتار ساخت ها وخسارت يرا به ناراحت

 ي(و فراوانـ  يكـ ين هشدارها در آنـان اثـر نگذاشـت)، ن   يكه ا يوتضرع كنند! سپس، (هنگام

گرفتنـد   يكه فزون چنان م؛ آني) قرارداديو گرفتار ي(و ناراحت يبد يجا نعمت و رفاه) را به

ن يـ م كـه گرفتـار ا  يافتند و مغرور شدند) و گفتند: تنها ما نبـود يگونه نعمت و بركت  (و همه

ر شـده و از نعمـت   يئه تعبي؛ كه ظاهر است كه از نقمت به س)٩٤ـ٩٥(اعراف: » م...يمشكالت شد

ُھْم ی...َو َبَلْوناُھْم ِباْلَحَسناِت َو السَّ «ن يبه حسنه، و همچن يو فراخ و آنهـا را بـا   ْرِجُعوَن؛... یئاِت َلَعلَّ

ش و يز از حسـنات، سـعد عـ   يـ كـه ن  )١٦٨(همـان، » د بازگردنـد! يم، شايها آزمود يها و بد يكين

ن، يهـا. بنـابرا   ير بـدبخت يو سـا  يشـت و نـاامن  يمع يئات، تنگيو رفاه اراده شده و از س يآزاد

، يت، خوشـ يـ است بـه امن  يزندگ يها ها و ظلمت يل گرفتاريئات به حسنات، تبديل سيتبد

 ».)٣٩٨، ص٦، ج١٣٦٠، ي(عامل» رسد ينظر نم به يگر اشكاليصورت د نيو نور، و در ا يخوشبخت

ان نظر خود، از توجه بـه چنـد   يسندة محترم، در بين است كه نويرسد، ا ينظر م آنچه به

  اند: نكته غفلت نموده

ئات بـه حسـنات،   يل شـدن سـ  يعلّت تبد ه:ي. غفلت از توجه به صدر آ٣ـ٣ـ١ـ١

مان يا يعنيط آن است؛ يز در گرو حصول شراين يقيحقتحقّق توبه است و محقّق شدن توبة 

مان و عمل صالح تنها مربـوط بـه عبـادات و اعمـال     يو عمل صالح. مشخص است كه توبه، ا

معتقـد اسـت.    يند؛ چنانچـه و يا ناخوشـا يـ ند يانسان اسـت، نـه هرگونـه عمـل خوشـا      يعباد

 يد معنـا يـ ط باين شـرا يـ د دقّت كرد كه باتوجه بـه ا يئه و حسنه بايس يان معنايبرو، در  نيازا

 يهـا  از نقمـت  يارين، بسـ يعام خود داشته باشـد. همچنـ   يمعنا نسبت به يتر تر و خاص قيدق
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ن يـ ز صادق است، و در تحقّق ايشوند و عكس آن ن يل ميبا گذر زمان به نعمت تبد يزندگ

  ست.يا اعمال صالح نيمان يا ايبه توبه  يازيچ نيل هيتبد

) را مخـالف ظـاهر   ييگر مفسران (مانند علّامه طباطبـا يقول د. ٣ـ٣ـ١ـ٢
مان و عمل صـالح) خـود   يه (توبه، ايآ يكه سه شرط مذكور در ابتدا يدرحال ه دانستن:يآ

  ست.يعام آنها) ن يئه و حسنه، نعمت و نقمت (معناينكه مراد از سياست بر ا يا نهيقر

ـ اق آيغفلت از توجه به س. ٣ـ٣ـ١ـ٣ ه يـ شـان در توج يكـه ا  ياتيـ اق آيسـ  ات:ي

عامشـان   يئه و حسنه در معنايآن را دارد كه س ياند، اقتضا دگاه خود بدان استدالل نمودهيد

ئه در يآن اسـت كـه سـ    يز مقتضـ يـ ة مورد بحث نياق آيكار روند و س ) بهي(هر نقمت و نعمت

  كار روند. بهعمل صالح  يت، و حسنه در معنايمعص يمعنا

ست كـه خـود   ين نيئات چنير سيات مربوط به تكفيشان در مورد آيدگاه ايدر ضمن، د

و  يريـ گ ن موضـع يت، سـكوت نمـوده و چنـ   يئه به معصـ ير سيشان در برابر تفسيند. ايفرما يم

  .م)يسوره تحر ٨سوره نساء و  ٣١، سوره بقره، ٢٧١ات ير آي، تفس١٣٦٠، ي(عاملندارند  يدگاهيد

سـورة   ٩٥ة يـ در آ شـان: ية مورد اسـتدالل ا يغفلت از توجه به آ. ٣ـ٣ـ١ـ٤

ـ«انـد:   شان به آن اسـتناد كـرده، فرمـوده   يمباركة اعراف كه ا ْلنا َمکـاَن السَّ و » َئِة اْلَحَسـَنَة یُثـمَّ َبـدَّ

ْلَنا السَّ «اند:  نفرموده ئه يروح ونفـس سـ  ز داللـت بـر   يـ ن عبارت قرآن ني؛ كه ا»َئَة اْلَحَسَنَة یُثمَّ َبدَّ

  !يدارد؛ نه هر نقمت و نكبت ظاهر

شـان  يه ايـ ن نظر، توجيطبق اگناهان:  ي. غفلت از توجه به آثار وضع٣ـ٣ـ١ـ٥

ن يسـت؟ فلـج شـدن چنـ    يشـود چ  ي(مـثالً) فلـج مـ   كه بر اثر خوردن شـراب،    يدر مورد كس

و  يوشـ مان و عمل صالح، به نعمـت و خ ياوست، چگونه با توبه و ا يبرا يكه نقمت يشخص

گناهان اسـت نـه    يفيل در آثار تكليل، تبديرا مراد از تبديشود؟! ز يل ميش و رفاه تبديآسا

  آنها.  يآثار وضع

مفسر آن  ين نظر كه از دقّت بااليا ئات به آثار حسنات:يل آثار سيتبد. ٣ـ٣ـ٢

حسنات را، ئات و ياز اقوال قبل و رد آنها، مقصود از س يبرخ يت دارد، با نقد و بررسيحكا

  .)٢٤٢(همان، صا ثواب است يدنبال آن عقاب  داند كه به يآثار عمل م
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ن اسـتدالل  يشـان) چنـ  ين نظر (قول مختـار ا يد اييدر نقد اقوال قبل و تأ ييعلّامه طباطبا

، ظـاهر  يلـ يچ دليدارند كه، بدون ه يان شده وجه اشكال مشتركيند كه اكثر اقوال بيفرما يم

شده اسـت   يگردان يه كه مراد شارع است، روير شده و از ظاهر آييدستخوش تغ يكالم اله

  .(همان)

ُه َس ی«را ظاهر جملة يز ُل اللَّ ه كـه  يـ ل آيـ خصوص با درنظر گـرفتن ذ  ، به»ئاِتِھْم َحَسناٍت یَبدِّ

شـان بـه   يك از گناهـان ا يـ هر» نفـسِ «ن است كـه  ي، ا»م استيو خدا غفور و رح«د: يفرما يم

ن، همة گناهـان  يندة آن! بنابرايقاب آن و نه ملكة آن و نه اعمال آشود، نه ع يل ميحسنه تبد

د يـ منظـور حفـظ آن با   ه و بهيرو، باتوجه به ظاهر آ نيشود. ازا يل ميبه حسنه تبد يگذشتة و

  .(همان)ه دست برداشت ياز ظاهر آ يراحت توان به يبود و نم يگريدنبال راهكار د به

كند و بدانـد كـه گنـاه     يموظف است گناه را بررسن معتقدند كه انسان يشان، همچنيا

سـت گنـاه اسـت و در    يا نفس و متن عمـل ناشا يشود؟ آ يگناه گفته م يست و به چه عمليچ

كـه فعـل از    يا آنكه نفس فعل و حركات و سـكنات يگر، حسنه است و يد يمقابل، نفسِ فعل

گونـه   نيا همـ يـ باشـند (كـه گو   يكـ ياسـت؟ و اگـر    يكـ يل شده، در گناه و ثواب يآن تشك

ن، ثـواب شـدن   يشود كه گناه، چگونه و از كجا گناه شده است؟ همچنـ  يد بررسياست)، با

  ؟(همان)است  يعمل ثواب به چه صورت

ن دو، يـ از ا يكـ يمثال، الزم است تفاوت عمل زنا و نكاح روشن گردد كه چـرا   يبرا

افتـه در هـر   يل يشـك كه عمل از آن ت ينكه حركات و سكناتيبا ا ؛ثواب است يگريگناه و د

 يكـ ياسـت، امـا    يكـ ين عمل و فعل خوردن؛ كه در حالل و حـرام  ياست؟! همچن يكيدو 

  ؟)٢٤٣(همان، صثواب است  يدارا يگريد يگناه است و عقاب دارد، ول

ن دو در موافقت و مخالفـت امـر خداسـت؛    يشود كه تفاوت ا يروشن م يدقت با اندك

شـود،   يثبت و ضبط مـ  يكه در انسان مؤثر واقع شده و در نامة اعمال و يمخالفت و موافقت

ا نكـاح)، در هـر   يـ را نفـس فعـل و حركـات و سـكنات حاصـل از آن (زنـا       ينه نفس فعل؛ ز

  .(همان)رود  ين ميشده و از ب يفان يصورت

هـم كـه بـه آن داده     ين بـرود، عنـوان  يخـود فعـل از بـ    ين، روشن است كه وقتـ يبنابرا

دنبـال   ه بـه يكه عمل انسان چون سـا  يشود؛ در صورت يم يچه خوب و چه بد)، فانشود ( يم
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اسـت كـه   » آثار عمل«ل يل، تبدين تبديشد. پس، مقصود از ا است و از او جدا نخواهد  يو

شـود و همـواره بـا انسـان      يا نمـ يـ ا ثواب، و محدود به عرصة دنيا عقاب است و يدنبال آن  به

  .(همان)ان كند يخود را نما» سرائرُال يتُبلَ«است تا در روز 

خته بـه شـقاوت نباشـد، هرگـز مرتكـب عمـل       يا آميو  يشق ين، اگر ذات كسيهمچن

 يك فـرد شـق  يـ دهـد كـه     را انجام يشود؛ هرچند همان حركات و سكنات يزشت و گناه نم

 يشود. پس، اعمال زشت از آثار شقاوت و خباثت ذات انسان است؛ چه ذاتـ  يمرتكب آن م

  .(همان)خته با شقاوت و خباثت است يكه آم  يكه سراسر شقاوت باشد و چه ذات

ب و يـ ط يمان و عمل صالح، به ذاتياز راه توبه و ا ين ذاتين، اگر فرض شود چنيبنابرا

گونـه   چيل گردد كه هـ يتبد يل شود و آن ذات به ذاتياز شقاوت و خباثت تبد يطاهر و خال

در گذشـته   يهـم كـه و   ين اسـت كـه آثـار   ين تبدل، ايمة اشائبة شقاوت در آن نباشد، الز

ل يتبـد  يم بـه آثـار  يشد)، با مغفرت و رحمت خداوند غفور و رحـ  يده ميداشت (و گناه نام

كه عنوان گنـاه از آن   صورت نيب و طاهر مناسبت داشته باشد؛ بديد، طيشود كه با نفس سع

ل يـ بسا ذكر رحمـت و مغفـرت در ذ   چهرد و يبرداشته شده و عنوان حسنه و ثواب به خود گ

  .(همان)ن معنا باشد يز اشاره به هميه نيآ

شان عمـل  يرا اين قولشان چندان مناسب نباشد؛ زييعلّامه در تب يها رسد، مثال ينظر م به

هـا و آثـار    ن مثـال يـ ند و سپس باتوجه بـه ا ينما يسه ميزنا و نكاح و عمل خوردن را باهم مقا

ند: در اثـر توبـه،   يفرما يسه نموده و ميز باهم مقايكافر و مؤمن را ن مترتب برهركدام، عبادت

  شود. يل مياعمال كافر مانند اعمال مؤمن شده و آثار اعمال كافر به آثار اعمال مؤمن تبد

د دقت داشت كـه اعمـال   يح هستند؛ اما بايش صحيفوق در نفس خو يها اگرچه مثال

پرسـتش بـت و اصـنام     يبـرا » عبـادت «از  ياهگيشود و جا يكافر، اصالً عبادت محسوب نم

ن يسـه گـردد و چنـ   ين اعمـال بـا عبـادات مـؤمن مقا    يـ نكه ايف نشده است؛ چه رسد به ايتعر

ان، يـ گر بيشود. به د يل ميمؤمن تبد يها كافر به آثار عبادت يها اظهار شود كه آثار عبادت

  است.» سالبه به انتفاء موضوع«عبادت كافر، 



  ٢٥٩   |   نيقيبه حسنات از منظر مفسران فر ئاتيس ليتبد يچگونگ
 

 

گونـه   نيـ سـت و ا يمناقشـه ن  ين بحث، آن است كـه در مثـال جـا   يا نكتة قابل تأمل در

گـر از مفسـران   يد يوارد نخواهد كرد؛ چنانچه برخـ  ييبه قول علّامه طباطبا يا ها خدشه مثال

گونـه كـه خداونـد متعـال در      نـد: همـان  يفرما يان كرده و مـ يگر بيد يها ن بحث را با مثاليا

سار توبه، آثار اعمال گنهكاران  هيسازد، در سا ياز خاك، كود و گل، گُل م ينش هستيآفر

كـه   ياسـاس، اثراتـ   ني. برا)٢٨٦، ص٦، ج١٣٨٨، ي(قرائتشود  يز بسان آثار اعمال مؤمن ميو كفّار ن

كه مـؤمن خـداجو و خداپرسـت     يدنبال داشته است به آثار اعمال به يو يپرستش اصنام برا

  ل خواهد شد.يدارد، تبد

بـر حسـن عفـو      فهية شـر يـ ن آيـ اند كـه ا  ح نمودهيمطلب تصرن يز بر ايات نيروا يبرخ

مـان و  يباشد (البته به شرط توبه، ا كه قصد قتل داشته  يا كافرياز مشرك  يداللت دارد؛ حتّ

  .)٣٤٥ق، ص١٤١١، ي؛ واحد٧٢٦، ص٤، ج١٣٧٥، يني(كلعمل صالح) 

اقوال، قائـل بـه   گر از يد يان اقوال اول و دوم و برخير، پس از بياز تفاس يهرچند برخ

ه جمـع  يـ باهم ندارند و ممكن اسـت همـه در مفهـوم آ    ين اقوال منافاتياند كه ا ن نظر شدهيا

، امـا عـالوه بـر    )٣١٤ــ ٣١٥، صـص ١١ق، ج١٤٢١؛ همـان،  ١٦٠ــ ١٦١، صـص ١٥، ج١٣٧٤، يرازي(مكارم شباشند 

دگاه يـ ل)، در اقـوا يز نقـد سـا  يدر رد قول اول و دوم (و ن ييو دقت نظر عالمه طباطبا ينيزبيت

ل يبـه درجـات تبـد    يرا در اثر توبه، دركـات آدمـ  ير اقوال است؛ زيشان، باالتر از سايخود ا

  رسد. ينظر نم ده بهين اقوال درست و پسندين، وجه جمع بيشود. بنابرا يم

  يريگ جهي. نت٤
ن دربـارة  يقيشـود كـه مفسـران فـر     ين پژوهش گذشت، چنان حاصل مـ ياز آنچه در ا

ن يـ ان، ايـ ن ميـ رسـد در ا  يدارند كه به نظر مـ  يمتفاوت يها دگاهيحسنات، دئات به يل سيتبد

را يـ تر باشد؛ ز دهيئات به آثارحسنات است بهتر و پسنديل آثار سيل، تبديقول كه مراد از تبد

از آنهـا، بحـث از نفـس عمـل      يه، در برخـ يـ گر، عالوه بر عدم تناسب با ظاهر آيدر اقوال د

گـر  ين، ديرود. بنـابرا  ين مـ يبعـد از انجـام از بـ    يهـر عملـ  د دقت داشت، نفـس  ياست كه با

  ل نفس عمل وجود ندارد.يتبد يبرا يگاهيجا
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انـد)، منسـوخ نبـوده و     سـنت پنداشـته   از اهل ية مورد بحث، (چنانچه برخين، آيهمچن

ئات بـه حسـنات وارد   يل سـ يبه بحث تبـد  يم، ضرر چندانيه شويل به نسخ آياگر هم قا يحت

  نخواهد شد.

ن اسـت كـه   يـ ا يكـ يدسـت آورد،   تـوان بـه   ين پـژوهش مـ  يكه از ا يتر ج مهمينتااما 

مطـرح نشـده اسـت، امـا بـا      » ر گناهـان يـ تكف«از  ية مذكور، حرفـ يل آير، ذيهرچند در تفاس

فه ية شـر ياست، ظاهر آ ر گناهان مطرح شده ينة تكفيگر كه در زميات دير آيمراجعه به تفاس

 يلـ يد دليـ رسد، آن است كـه با  يآنچه به نظر م يمنتهن موضوع است. يان هميهم در صدد ب

ـُر اللـُه َسـی«گـر نفرمـود:   يات ديـ فه ماننـد آ ية شـر يـ ن آيـ باشد كه خداوندمتعال در ا ئاِتِھم یَکفِّ
ُه َس ی«؛ بلكه فرمود: »َحَسناٍت  ُل اللَّ ن دو واژه يـ ا يلغـو  يد بتوان از معنـا يو شا»! ئاِتِھْم َحَسـَناٍت یَبدِّ

لة حسـنات  يوسـ  بـه  يعنـ يپوشاندن اسـت؛   يمعنا ر (كفر) بهيكه اصل تكف ديبه مراد شارع رس

ر ييتغ يعنيل يرش باشد)، اما تبديئات پوشانده شود (البته اگر قول به احباط مورد پذيس يرو

دا شـود كـه در   يـ نجـا پ يد ثمـرة بحـث در ا  يبه حال دگرشـدن، و شـا   يو از حال يو دگرگون

ل يمانـد؛ امـا در تبـد    يمـ  ياثـر آن همـواره بـاق    يولـ شـود،   يده ميگناه پوش ير فقط رويتكف

كـه توبـه    يكس يتر است برا باالتر و باارزش يگاه بسين جايكند و مسلماً ا ير مييز تغيچ همه

  كند. يم

ره. پس، يدر گناهان كب يبندة گنهكار باز است؛ حت ينكه، راه توبه همواره برايگر ايد

از خـود   يده و درديـ توبه برگز يجا را به» فيتسو«ن رب رئوف، يانسان را چه سود كه با ا

  كند؟! يدوا نم

ــت   ــه هسـ ــازآ، هرآنچـ ــازآ، بـ ــازآ يبـ   بـ

  ســتين يديــن درگــه مــا درگــه نوميكــا
  

ــت    ــر و ب ــازآ يپرســت گــر كــافر و گب   ب

ــت  ــه شكسـ ــر توبـ ــدبار اگـ ــازآ يصـ   بـ
  

  .)٢١٧ش، ص١٣٨٠، ي(قم اَن الُحرَمِة...ِة َوِعرفیِة َوِصدَق النِّ یَق الّطاَعِة َو ُبعَد الَمعِص یاللُھمَّ ارُزقنا َتوف
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