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تحلیل گفامتن قرآن رکمی در حسنات و اعمال صالح
(تاریخ دریافت 99/07/15 :تاریخ پذیرش)99/09/30 :

خدیجه احمدی بیغش

1

چکیده
اعمال انســان ،موجب سعادت و شقاوت او در دنیا و آخرت میشود و چون انسان زندگی
ابــدی در پیــش دارد ،چگونگی عمل او در دنیا و فراهم آوردن توشــه برای آخرتش ،حائز
اهمیت است .قرآن برای نظاممندکردن ذهن مخاطب و ایجاد تحول در اندیشه او از شبکۀ
معنایی بهره گرفته اســت .در پژوهش حاضر به شیوه توصیفی ـ تحلیلی ،به تحلیل گفتمان
قرآن در تفاوت حســنات و اعمال صالح پرداخته شده است .بررسی حوزۀ معنایی حسنات و
اعمال صالح در قرآن و داللت آنها بر معانی و مصادیق متعدد نشــان میدهد ،حســنات به
دلیل دامنه گسترده آن ،عام بوده و حتی اعمال صالح و ثواب را نیز شامل می شود ،در حالی
که برعکس آن ممکن نیست؛ یعنی تنها برخی از حسنات ،عمل صالح محسوب میشوند.
واژگان کلیدی :گفتمان قرآن ،حسنات ،اعمال صالح.

 .1مقدمه

از ضرورتهای مهم در پژوهشهای دینی ،بهکارگیری دانشها و ابزار جدیدی است که
در سایۀ آن دریچهای جدید به فه ِم متو ِن دینی باز شود و نوعی تدبر روشمند در آیات الهی
و زمینهای برای دستیابی به معانی و نکات نهفته در آیات فراهم آید .قرآن کریم نیز پیوسته
بر تدبر در آیات تأکید داردِ ﴿ :ک ٌ َ
بار ٌک لِیَ َّدبَّروا آیاتِ ِه َو لِیَتَ َذ َّکر أُولُوا ْ َ
ناه إِل َ ْی َ
اللْباب﴾
تاب أنْ َزل ْ ُ
ک ُم َ
َ
ُ
(ص )29/با مطالعۀ گفتمان قرآن ،شــبکهای منسجم از معانی یافت میشود که در آن ،آیات
به کمک یکدیگر تبیین و مجموع آیات در کنار یکدیگر ما را به فهم دقیقتر میرســاند .از
میان حوزههای معنایی متعدد در قرآن ،حوزۀ معنایی حسنات و اعمال صالح ،محور پژوهش
حاضر است .ضرورت پرداختن به موضوع حاضر به آن دلیل است که در بخش گستردهای
از آیات قرآن به «اعمال» انســان پرداخته شده است و از آنجا که اعمال انسان پس از مرگ،
 )1دانشجوی دکتری مجتمع علوم اسالمی کوثر؛ Kh.ahmadi3103@yahoo.com
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دستمایۀ معیشت او خواهد بود (طباطبائی )201 ،15 :1417 ،و اصل داوری در قیامت برای
ارائه اعمال انســان (جوادیآملی )397 ،8 :1388 ،است ،لذا پرداختن به این مقوله اهمیت
بسیار دارد.
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واژه های «حســنه» و «صالح» به لحاظ ریشه لغوی ،موارد استعمال و مصادیق با یکدیگر
تفاوت دارند« .حسنه» نعمت مطلوب و شادكنندهای را گویند كه به انسان میرسد و در قرآن
كریم ،گاه به معنای عام آمده كه شامل هر كار نیكی میشود و عمل صالح یكی از مصادیق
و نتایج آن است .گاه نیز بالعکس حسنه ،به معنای ثواب و نتیجه عمل صالح آمده است .در
آیات و روایات ،گاه به هر كار خوبی حسناتگویند كه در این صورت عمل صالح یكی از
مصادیق حسنات است .گاه نیز حسنات به معنای ثواب آمده است .در این پژوهش به منظور
بیان تفاوت معنای میان حسنات و اعمال صالح در تحلیل گفتمان قرآن کریم ،ابتدا به مفهوم
عمل و فعل اشــاره و حوزههای معنایی حسنات و عمل صالح مشخص و سپس مصادیق
حسنات و اعمال صالح از دیدگاه قرآن کریم مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است.

 .2پیشینه تحقیق

یکــی از آموزههای مهم در قرآن کریم ،توجه به اعمال صالح و حســنات اســت و ائمه
معصوم (علیهم الســام) در روایات خود بسیار بدانها پرداخته و سعادت دنیا و آخرت را
در گرو کســب این اعمال دانستهاند .در این عرصه تحقیقات مختلفی انجام گرفته است که
برخی از آنها عبارتند از:
1ـ مقاله «عمل صالح از منظر قرآن کریم» ،اثر کامران ایزدی مبارکه ،نشــریه ایحا،1391 ،
که رابطه عمل صالح با ایمان ،آثار عمل صالح و مقتضیات و موانع عمل صالح را بررســی
کرده است.
2ـ مقاله «نگاهی به عمل صالح از دیدگاه قرآن» ،اثر ســید مهدی حســینی عربی ،نشریه
رسالت ،1385 ،که اعمال صالح را از دیدگاه قرآن بیان داشته است.
3ـ مقالــه «موانع ایمان و عمل صالح در قرآن» ،اثر محمدهادی ســجادی ،مجله طوبی،
 ،1385که موانع ایمان و عمل صالح را بر شمرده است.
4ـ مقاله «رابطه ایمان و عمل صالح» ،اثر صدیقه افتاده ،نشریه کیهان ،1386 ،که به رابطه
ایمان در انجام عمل صالح پرداخته است.

5ـ مقاله «مفهوم عمل صالح در نظام اخالقی قرآن» ،اثر سید حسین محمدجعفری ،مجله
سفینه ،1389 ،که عمل صالح را در نظام اخالقی مفهومشناسی کرده است.

6ـ پایاننامه عمل صالح در قرآن و حدیث ،اثر حســین صادقی ،1377 ،که مصادیق عمل
صالح را از دیدگاه قرآن و حدیث معرفی کرده است.
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8ـ پایاننامــه حیات طیبه در پرتو ایمان و عمل صالــح ،اثر طاهره ماهروزاده ،1384 ،که
اثرات ایمان و عمل صالح را در سعادتمندی انسان مورد بررسی قرار داده است.

9ـ پایاننامــه حقیقت ایمان و عمل صالح و رابطه آن دو با والیت ،اثر حســین جعفری،
 ،1385که اثرات ایمان و عمل صالح را در والیتپذیری انسان مورد بررسی قرار داده است.
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7ـ پایاننامه عمل صالح و پیامدهای آن در قرآن ،اثر علیاکبر امیراحمدی ،1377 ،که اثرات
عمل صالح در قرآن را بیان کرده است.

10ـ پایاننامه بنیادهای عمل صالح از دیدگاه آیات و روایات ،اثر اعظم ابراهیمی،1386 ،
که علل انگیزشی انجام اعمال صالح از دیدگاه قرآن و حدیث را بررسی کرده است.

در تحقیقاتــی که تاکنون در این زمینه انجام گرفته ،عمل صالح در قرآن مورد توجه قرار
گرفته اســت ،اما تحقیقی که تحلیل گفتمان قرآن در بیان معناشناســی حســنات و اعمال
صالح را مورد توجه قرار داده باشــد ،یافت نشد .لذا این پژوهش درصدد است تا به شکلی
گستردهتر ،این موضوع را مورد ارزیابی قرار دهد.

 .3واژۀ «عمل» و «فعل»

دو واژۀ «عمل» و «فعل» از کلیدواژههای مهم در حیطۀ اعمال به شمار میآیندَ .ع َم َل ،هر
فعل و کارى اســت که با قصد از انسان سر زند( .راغب اصفهانی )587 :1412 ،مصطفوی
بر این عقیده اســت که به تحقق فعل در خارج« ،عمل» گفته میشــود؛ به عبارت دیگر ،به
تحقق حاالت باطنی با قصد و اختیار در خارج« ،عمل» اطالق میشود( .مصطفوی:1430 ،
 )273 ،8برخی ،اصل « َع َم َل» را در لغت «دوؤب» به معنای کوشش و نیز خستهشدن در کار
ذکر کردهاند( .عسکری)127 :1418 ،
اما ف ِ ْعل ،در لغت به معنای انجامدادن (کار) است .وقوع خارجی فعل را عمل گویند .فعل
فینفســه متصف به مدح و ذم نیســت ،بلکه تابع خصوصیات متعلق خویش است تا فعل
اخص از «فعل»
معروف یا فعل منکر شــناخته شــود( .مصطفوی« )127 ،9 :1430 ،عمل»،
ّ
اســت؛ زیرا «فعل» گاهی دربارۀ حیوانات و جمــادات نیز به کار میرود ،در حالیکه واژۀ
«عمل» دربارۀ انسان و ناشی از قصد و اراده اوست .همچنین آنچه سبب تمایز فعل از عمل
میشود ،مؤلفه قصد و ارادهای است که در عمل وجود دارد .در قرآن هر عمل و فعلی تابع
خصوصیاتی اســت .واژههایی چون َح َســن ،خَ یر ،صالِح و ب ِ ّر از توصیفاتی است که دربارۀ
اعمال به کار رفته است( .ابنمنظور516 ،2 :1414 ،؛ مصطفوی)322 ،6 :1430 ،

 .4مفهوم «حسنات» در قرآن

حسنات ،از جمله واژگانی است که برای مفهومسازی اعمال در قرآن از آن بهره گرفته شده
َ
اء
جاء بِال ْ َح َسنَ ِة فَ َل ُه َع ْش ُر أ ْمثالِها﴾ (انعام )160/و َ
است .خداوند متعال می فرمایدَ :
﴿م ْن َج َ
﴿م ْن َ
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یر ِم ْن َها﴾ (قصص84/؛ نمل )89/از وصف «حسنه» برای عمل نیک بهره گرفته
بِال ْ َح َســنَ ِة فَ َل ُه َخ ٌ
شده است .این واژه از ریشۀ «حسن» و در مقابل سیّئ و قبیح قرار دارد و به معنای زیبایی و
نکویی آمده اســت( .مصطفوی259 ،2 :1430،؛ راغباصفهانی )235 :1412 ،تعابیر حسنه و
حسنات در قرآن تنها و بدون همراهی با عمل و فعل به کار رفته است و شاهد ترکیب ایمان
و عمل َح َسن نیستیم .این مطلب نشاندهندۀ آن است که تعابیر حسنه و حسنات کاربردهای
عامتری نســبت به عمل صالح دارند .همراهی جاء و حسنه در آیات مزبور ،عملی است که
انسان با خود حمل کرده و با خود به آخرت برده است .برخی از مهمترین مفاهیم حسنات در
قرآن کریم عبارتاند از:
4ـ1ـ انفاق مال در راه خدا

َ
ِض َّ
یر ًة( ﴾...بقره )245/و ﴿إ ِْن تُ ْقر ُِضوا
الل قَ ْر ًضا َح َسنًا ف َ
﴿م ْن ذَا ال َّ ِذی ی ْقر ُ
َ
َیضا ِع َف ُه ل َ ُه أ ْض َعافًا َكثِ َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ُ
ین
ــنا َ
اللَ قَ ْر ًضا َح َس ً
یضاع ْف ُه لَك ْم( ﴾...تغابن ،)17/پرداخت زکات و صدقهدادن﴿ :إ َِّن ال ْ ُم َّص ّدق َ
َ
ات َوأَ ْقر ُضوا َّ
َوال ْ ُم َّص ِّدقَ ِ
ِیم﴾ (حدید )18/در زمره
ــنا َ
الل قَ ْر ًضا َح َس ً
ــر َكر ٌ
یضا َع ُف ل َ ُه ْم َول َ ُه ْم أ ْج ٌ
َ
حسناتی است که با تعبیر «یضاعف» به معنای افزودن شیء به مثل خود (ابنفارس:1404 ،
 )362 ،3دو برابر یا بیشــترکردن چیزی (مصطفوی )32 ،7 :1430 ،ذکر شده است .در این
آیات اعمال انســان ب ه عنوان چیزی قابل اندازهگیری ،مفهومســازی شده که بر آن افزوده
یه ر عبادتی
ب و مستحب ،حتّ 
ت واج 
ق میشود ،جمی ع انفاقا 
یک ه انفا 
میشود؛ یعنی آن مال 
فب ر بذ ل ما لباشــد ،نیز شامل می شــود و خداونده مد ر دنیا وه مد ر آخرت
را ک ه توقّ 
ت میفرماید( .طیب)36 ،3 :1387 ،
ف عنای 
ف مضاع 
اضعا 
 .2 .4خیر

این مفهوم در مقابل شــر و به معنای چیز مطلوب و مرغوب است( .مصطفوی،3 :1430،
ین
یرا ل ِ َّل ِذ َ
 )176در برخی از آیات قرآن ،خیر به معنای نیکی به کار رفته است؛ مانند﴿ :قَالُوا َخ ً
یر﴾ (نحل )30/همچنین قرآن ،اعمال انسان را
أَ ْح َســنُوا فِی َه ِذ ِه ُّ
الدنْیا َح َسنَ ٌة َول َ َد ُار ْال ِخ َر ِة َخ ٌ
که ب ه عنوان اندوختهای در نظر گرفته شــده و به سوی مقصدی پیش فرستاده میشود ،نیز
دِّموا ِ َ
لنْ ُف ِس ُک ْم ِم ْن َخ ْی ٍر
خیر نامیده است( .طباطبائی228 ،1 :1417 ،؛  )217 ،19مانند﴿ :ما تُ َق ُ
وه ِع ْن َد َّ
الل ِ﴾ (بقره110/؛ مزمل )20/منظور از تعبیر «ما قدّ م» در این آیات حسناتی است
تَ ِج ُد ُ
که پیشفرستاده شده است.
ُ .3 .4حب اهلبیت (علیهم السالم)
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از دیدگاه مفســران شیعه ،در قرآن کریم مودت آل محمد (صلی اهلل علیه و آله)« ،حسنه»
نام گرفته است و خداوند به خاطر همین دوستی اهلبیت ،گناهان افراد را میبخشد و تشکر
الصال ِ َح ِ
ات قُ ْل َل أَ ْس َأل ُ ُك ْم َع َلی ِه أَ ْج ًرا إ َِّل ال ْ َم َو َّد َة فِی ال ْ ُق ْربَى
آمنُوا َو َع ِم ُلوا َّ
هم میکندِ ﴿ .عبَا َد ُه ال َّ ِذ َ
ین َ

 .4 .4جبران و دفع بدیها
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«ح ْسن ًا» به معنای زیبائی است و خداوند
َو َم ْن ی ْقتَر ْ
ِف َح َسنَ ًة ن َ ِز ْد ل َ ُه فِی َها ُح ْسنًا﴾ (شوریُ )23/
می فرماید بر زیبائی حسنه او میافزائیم( .طیب )481 ،15 :1387 ،یعنی آن را جزای مضاعف
یک ه ایمان
ت می دهد به كسان 
میدهیم و ده برابر و بیشتر به شمار میآوریم .خداوند بشار 
یکوشا باشد،
ح انجام میدهند که کســی که در مودت و محبت ذیالقرب 
ل صال 
آورده و عم 
حسنات او زیاد میشود.
همراهی ریشــههای فعلی «ذهب» و «درء» با حسنات و احسان ،جبران و دفع بدی را به
ب ،به معنای رفتن (راغباصفهانی،
ذهن متبادر میکند« .یُذ ِه َ
بن» باب افعال و از ریشــۀ َذ َه َ
 )331 :1412پشــتکردن و حرکتکردن است( .مصطفوی .)365 ،3 :1430 ،دربارۀ آیه ﴿
السیِّ ِ
ِ
ئات ذل ِ َ
رین﴾
الصال َة َط َرفَیِ النَّها ِر َو ُزلَف ًا ِم َن اللَّ ْیلِ إِ َّن ال ْ َح َس
َوأَقِ ِم َّ
ک ِذ ْکرى لِل َّذا ِک َ
ــنات یُ ْذ ِه ْب َن َّ
(هود )14/گفته میشــود :نماز چون حســنات در دلهاى مؤمنان وارد شده و آثار معصیت
و تیرگیهای کسبشــده در دلهایشان از ناحیۀ سیئات را از بین مىبرد( .طباطبائی:1417 ،
السیئَ َة أُولَئِ َ
الدا ِر﴾ (رعد﴿ ،)22/
ك ل َ ُه ْم ُع ْقبَى َّ
﴿و ْ
ید َر ُء َ
 )58 ،11همچنین در آیات َ
ون بِال ْ َح َسنَ ِة َّ
السیئَةَ﴾ (قصص )28/شاهد این معنا هستیم .یدرؤن از مادۀ درء ،در لغت
َو ْ
ید َر ُء َ
ون بِال ْ َح َسنَ ِة َّ
به معنای دفعکردن ذکر شده است؛ دف ع کردنی که با شدت و بهسبب مخالفت و خصومت
با دفعشونده صورت میگیرد.
 .5 .4نور

خداوند متعال در آیات متعددی ســخن از زنان و مــردان مؤمنی میکند که روز قیامت
نورشــان پیشاپیش و سمت راست آنها شــتابان در حرکت به مقصدی حقیقی است که از
نین َوال ْ ُم ْؤ ِم ِ
ور ُه ْم ب َ ْی َن أَیْدیه ِْم َوب ِ َأیْمانِه ِْم﴾
ابتدا در آن گام نهادهاند﴿ :یَ ْو َم تَ َرى ال ْ ُم ْؤ ِم َ
نات یَ ْســعى ن ُ ُ
(حدید )12/مراد از نوری که ســمت راست انسان مؤمن در حرکت است ،حسنات است.
(زمخشــری475 ،4 :1407 ،؛ طباطبائی )336 ،19 :1417 ،و مراد از نوری که پیشاپیش آنها
در حرکت است ،نور ایمانشان است( .ابوحیان )105 ،10 :1420 ،گویی حسنات مانند نوری
است که مسیر را برای انسان روشن و انسان با آن در مسیر صحیح و به مقصد حقیقی گام
بر میدارد.
 .6 .4رفاه

الســیئَ ِة ال ْ َح َسنَةَ﴾ (اعراف )95/برخی از مفسران« ،حسنه» را در این آیه به
﴿ثُ َّم ب َ َّدلْنَا َم َك َ
ان َّ
آســایش و رفاه مادی تفسیر کردهاند( .طوسی ،بیتا )475 ،4 :یعنی آسایش و رفاهی که در
زندگی این دنیا نصیب انسان خواهد شد.
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ُ .7 .4حسن بودن افعال الهی

از دیدگاه قرآن کریم آنچه به خداوند مربوط اســت ،از ُحســن جدا نیست( .طباطبایی،
ك ِم ْن َحســنَ ٍة فَ ِم َن َّ
﴿ما أَ َصاب َ َ
الل ِ﴾
90 ،80 :1417؛ قرائتــی )114 ،2 :1383 ،به عنوان نمونه َ
َ
(نســاء )79/چون خداســت که شاهد بر ظاهر و باطن اعمال اســت و در برابر حسنه اجر
میدهد و از سیئه در میگذرد یا به مانند آن عقوبت مینماید.
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 .5مفهوم عمل صالح در قرآن کریم

یکی از اوصافی که برای حسنات در قرآن ذکر شده است ،وصف «صالح» است .صالح از
ریشۀ صلح در مقابل فساد است (ابنمنظور )516 ،2 :1414 ،و دربارۀ ذات ،اندیشه و عمل
به کار میرود (مصطفوی )322 ،6 :1430،و بیشترین کاربرد آن دربارۀ «عمل» است.

از منظر قرآن« ،عملصالح» عملی اســت در چارچوب اوامــر الهی .این عمل همگام با
ســنتهای حاکم بر جهان آفرینش ،مقبول طبع مؤمن و متناســب با عقل و شریعت و در
راستای تزکیه انسان است .همراهی ایمان و عمل صالح در قرآن نشاندهندۀ آن است که از
منظر الهی ،عملی مقبول اســت که نشأتگرفته از ایمان و اعتقاد حقیقی به توحید ،معاد و
نبوت باشــد( .اکبریراد 39 :1387 ،ـ )60همچنین ترکیب « َع ِم ُلوا الصالِحات» و به کاربردن
فعــل به صورت مادی ،داللت بر ثبــات و دوام دارد .برخی از مفاهیم عمل صالح در قرآن
کریم عبارتاند از:
 .1 .5اجر

در قرآن کریم واژههای «اجر» و عمل صالح در نوزده آیه با هم و به مفهوم کار و فعالیت
ئین َم ْن
ذین ها ُدوا َوالنَّصارى َو َّ
الصاب ِ َ
آمنُوا َوال َّ َ
جسمانی ،بیان شده است .برای نمونه ﴿إِ َّن ال َّ َ
ذین َ
آم َن ب ِ َّ
الل ِ َوالْیَ ْو ِم ْال ِخ ِ
ــر َو َع ِم َل صالِح ًا فَ َل ُه ْم أَ ْج ُر ُه ْم ِع ْن َد َربِّه ِْم( ﴾...بقره62/؛ مائده9/؛ کهف2/؛
َ
احزاب )31/اجر در لغت به معنای اجرت ،دستمزد و حقوقی است که در مقابل کار پرداخت
میشود( .ابنفارس )62 ،1 :1404 ،انسان در برابر کاری که انجام میدهد ،دستمزد دریافت
میکنــد .از دیدگاه قرآن ،زندگی دنیا ب ه عنوان مزرعه و مکانی اســت که در آن به تجارت
(بقره16/؛ آلعمران )177/و زراعت (شــوری )20/پرداخته میشود که با کار جسمانی در
ُ
ارتباط اســت .خداوند میفرمایدُ ﴿ :ک ُّل ن َ ْف ٍ
یام ِة﴾
ور ُک ْم یَ ْو َم ال ْ ِق َ
س ذائ ِ َق ُة ال ْ َم ْو ِت َو ِان َّما تُ َوف َّْو َن أ ُج َ
(آلعمران )185/واژۀ «وفی» در لغت به معنای پرداختکردن اجر و حق کسی بهطور کامل
و تمام است( .قرشی)230 ،7 :1377 ،
حقتعالی در روز قیامت مزد و اجر همۀ اعمال ِنیک و بد را بهصورت کامل و تمام پرداخت
ُ
َ
ضیع َع َم َل عا ِملٍ ِم ْن ُک ْم ِم ْن َذ َک ٍر أَ ْو أُنْثى﴾ (آلعمران،)195/
خواهد کرد .همچنین آیه ﴿أن ِّی ال أ ُ
«عامل» در لغت به معنای کســی است که با دست ،کاری را انجام میدهد( .بستانی:1370 ،
14

 .2 .5بذر و حبه

«ح َّب ٍة»
با توجه به آیات قرآن اگر عمل انسان به اندازۀ دانه خردل باشد ،باز محاسبه میشودَ .
در لغت اسم جنس برای گندم است ،اما در کل به بذر و دانهای گفته میشود که در خوشه
کان ِم ْث َ
قال َحبَّ ٍة ِم ْن
﴿وإ ِْن َ
یا غالف باشــد( .ابنفارس )131 ،1 :1404 ،به عنوان نمونه در آیه َ
ٍ
ِ
ِ
َخ ْر َد ٍل أَتَ ْینا بِها َو َکفى بِنا ِ
ــبین﴾ (انبیاء )47/و ﴿یــا بُنَ َّی إِن َّها إ ِْن تَ ُ
ک م ْث َ
قال َحبَّة م ْن َخ ْر َد ٍل
حاس
َ
َ
ض یَ ْأ ِت ب ِ َها َّ
ماوات أَ ْو فِی ْ َ
ِ
ال ْر ِ
اللُ﴾ (لقمان )16/داللت دارد بر آنکه
الس
فَتَ ُک ْن فی َص ْخ َر ٍة أ ْو فِی َّ
«ح َّب ٍة م ِ ْن خَ ْر َد ٍل» دانه خردل یا مراد وزن دانه به
مطلق دانههای ریز را خردل گویند .مراد از َ
«ح َّب ٍة م ِ ْن خَ ْر َد ٍل» مبالغه
سبکی وزن خردل است( .مصطفوی )44 ،3 :1430 ،بنابراین مراد از َ
در دقت میزان را مىرســاند؛ یعنی کوچکترین ذرهای که به چشم نمیآید ،در روز قیامت
ســنجش میشــود( .طباطبائی )292 ،14 :1417 ،عنوان دانه و حبه ،بهنوعی مرتبط با عمل
جسمانی است .مث ً
ال دنیا مزرعه است؛ یعنی در مزرعه دنیا ،انسان بهنوعی افشاننده بذر عمل
خویش است و محصول این مزرعه هر چند ناچیز ،ارزشگذاری میشود.

 حلاص لامعا و تانسح رد میرک نآرق نامتفگ لیلحت

 )61انســان ،کارگزاری اســت که در دنیا برای رسیدن به اجر و مزد شایسته عملش تالش
میکند .به هر عمل نیکی اجر تعلق خواهد گرفت ،اما اجر عملی که با ایمان و با آگاهی و
علم انجام شده ،از دوام و ثبات برخوردار خواهد بود.

بر
ّ .3 .5

«بر» جایگاهی مرتفع دارد و از اوصافی است که دربارۀ اعمال صالح
در میان اعمال صالحّ ،
در قرآن به کار رفته اســت« .ب ِ ّر» در لغت به معنای نیکی گســترده است( .راغب اصفهانی،
آم َن ب ِ َّ
یو ِم ْال ِخ ِر َوال ْ َم َلئ ِ َك ِة َوال ْ ِكتَ ِ
یین َوآتَى
اب َوالنَّبِ َ
 )114 :1412در آیــۀ َ
﴿ول َ ِك َّن الْبِ َّر َم ْن َ
الل َوال ْ ْ
ال ْ َم َ
السبِیلِ ( ﴾...بقره )177/به مجموع ایمان
امى َوال ْ َم َسا ِك َ
ال َع َلى ُحبِّ ِه َذ ِوی ال ْ ُق ْربَى َوالْیتَ َ
ین َوابْ َن َّ
«بر» به ایمان به
و اعمال صالح که به برخی از آنها در آیه اشاره شده« ،ب ِ ّر» اطالق شده استّ .
خدا ،ایمان به روز جزا و انبیاء پیشین ،انفاق مال ،بر پا داشتن نماز ،وفای به عهد و بردباری
از مصادیق آن به شمار میرود .کاربرد «ب ِ ّر» ب ه صورت مصدر نشاندهندۀ تأکید بر عمل صالح
است؛ گویی فرد در این اعمال غرق شده است( .مکارم شیرازی« )598 ،1 :1374 ،ب ِ ّر» عمل
«بر» با «خیر»
نیکی است که با توجه و قصد و اختیار انجام شود .توجه و قصد ،وجه تفاوت ّ
اســت؛ زیرا خیر به هر نوع نیکی حتی بدون توجه اطالق میشود( .عسکری)164 :1418 ،
ون﴾ (آلعمران )92/همراهی «ب ِ ّر» و «تنالوا»
همچنین در آیۀ ﴿ل َ ْن تَنالُوا الْبِ َّر َحتَّى تُ ْن ِف ُقوا ِم َّما تُ ِح ُّب َ
عمل نیک مکان ،به ذهن متبادر میشــود .تنالوا از نیل ،به معنای رســیدن یا دستیافتن به
چیزی است( .مصطفوی .4 .5)343 ،12 :1430 ،درجات
﴿ول ِ ُک ٍّل
همراهی «عمل» و «درجه» موجب تبادر پلکان و نردبان از این مفهوم به ذهن میشودَ :
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جات ِم َّما َع ِم ُلوا َوما َرب ُّ َ
جات ِم َّما َع ِم ُلوا َولِیُ َوفِّیَ ُه ْم
َد َر ٌ
﴿ول ِ ُک ٍّل َد َر ٌ
ک بِغافِلٍ َع َّما یَ ْع َم ُل َ
ون﴾ (انعامَ )132/
ون﴾ (احقاف )19/درجه از مادۀ درج ،به معنای حرکت دقیق ،با احتیاط،
أَ ْعمال َ ُه ْم َو ُه ْم ال یُ ْظ َل ُم َ
تدریجــی و گامبهگام ،در مفهوم بــاال رفتن چه از حیث مادی و چه از حیث معنوی ملحوظ
است( .راغباصفهانی )829 :1412 ،انسان با عملش گامبهگام بهسمت مقصد برگزیده حرکت
میکند .حال چنانچه عمل انجامدهنده صالح باشد ،عملش مانند پلهای برای صعود خواهد شد.
هر فرد به میزان حرکت صعودی که در راستای رسیدن به مقصد برداشته است ،به همان میزان
به موقعیت مکانی باالتر یا ب ه عبارتی برتر دست مییابد.
 .5 .5عمل حاضر

با توجه به گستردگی اعمال انسان ،عملی که حاضر باشد ،جزو حسنات محسوب میشود
﴿یو َم تَ ِج ُد ُك ُّل ن َ ْف ٍ
س َما
و میتوان به عمل انسانی که احضار میشود ،اشاره کرد .مؤید آن آیات ْ
﴿و َج ُدوا َما َع ِم ُلوا َح ِ
اض ًرا﴾ (کهف )49/و ﴿ َعلِ َم ْت
َع ِم َل ْت ِم ْن َخی ٍر ُم ْح َض ًرا﴾ (آلعمران )30/و َ
س َما أَ ْح َض َر ْت﴾ (تکویر )14/میباشدَ .ح َض َر ،در اصل به معنای مواجهشدن با چیزی است
ن َ ْف ٌ
که غایب بوده است که مشاهده ،اشراف و قرب از لوازم و آثار آن است (مصطفوی:1430،
ت دادن و حاضر شدن در مکانى ،یا گواهىدادن
 )280 ،2این لفظ ب ه صورت اسم براى شهاد 
انسانى به کار رفته است( .راغباصفهانی )241 :1412 ،اما مراد از «محضرا» در عبارت ﴿ما
َع ِم َل ْت ِم ْن َخ ْی ٍر ُم ْح َضرا ً﴾ (آلعمران )30/به معناى حاضر کردن موجود غایب از انظار است
که داللت بر محفوظ بودن اعمال نزد خدا دارد و علم و حفظ خداوند بدانها در دنیا است
و روز قیامت براى صاحبانش اظهار مىدارد( .طباطبائی)156 ،3 :1417 ،
البته اینگونه نیست که عمل خود به خود حاضر باشد ،بلکه آن را حاضر میکنند﴿ :یَ ْو َم
تَ ِج ُد ُک ُّل ن َ ْف ٍ
س ما َع ِم َل ْت ِم ْن َخ ْی ٍر ُم ْح َضرا ً﴾ (آلعمران ،)30/چنانکه عامل را حاضر میکنند:
یح ًة َو ِ
﴿إن کانَــت إ ّ
حضرون﴾ (یس )53/احضار نســبت به
میع ل َ َدینا ُم َ
ال َص َ
اح َد ًة فَإذا ُهم َج ٌ
﴿و َو َج ُدوا ما َع ِم ُلــوا ِ
حاضرا ً﴾ (کهف )49/مالیمتر
حضور ،تعبیری تند اســت که در آیۀ َ
میباشد( .جوادیآملی ،2 :1388 ،ص؟؟)
 .6 .5اسباب اولیه معیشت انسان در آخرت

عمل انســان در دنیا اسباب معیشت وی در سرای آخرت را فراهم میکند .از اسباب اولیه
معیشت انسان در این دنیا خوراک و پوشاک است .از آنجا که تقوا در زمرۀ اعمال صالح در قرآن
محسوب میشود ،پوشاک نیز ،از آن جمله است( .طباطبائی70 ،8 :1417 ،ـ )71مؤید آن ،این
َ
باس التَّ ْقوى
آیات است که میفرماید﴿ :یا بَنی آ َد َم قَ ْد أنْ َزلْنا َع َل ْی ُک ْم لِباس ًا یُواری َس ْوآتِ ُک ْم َوریش ًا َول ِ ُ
آیات َّ
ک ِم ْن ِ
ک َخ ْی ٌر ذل ِ َ
ذل ِ َ
طان َکما أَ ْخ َر َج أَب َ َویْ ُک ْم ِم َن
ون*یا بَنی آ َد َم ال یَ ْفتِنَنَّ ُک ُم َّ
الش ْی ُ
الل ِ ل َ َعلَّ ُه ْم یَ َّذ َّک ُر َ
یاطین
الش
باس ُهما لِیُرِیَ ُهما َس ْوآتِهِما إِن َّ ُه یَرا ُک ْم ُه َو َوقَبی ُل ُه ِم ْن َح ْی ُث ال تَ َر ْون َ ُه ْم إِن َّا َج َع ْلنَا َّ
َ
ال ْ َجنَّ ِة یَ ْنز ُِع َع ْن ُهما ل ِ َ
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همچنین واژۀ «ثیاب» به معنای پوشــش ،از مادۀ «ثوب» به معنای رجوع و بازگشت میباشد.
لبــاس را به آن دلیل «ثوب» میگویند که مواد خام رشتهشــده به حالتی که مقصود را اصلی از
بافتن بیان میدارد( .جوادیآملی )538 ،6 :1388 ،انسان با تار و پود اعمال خویش ،پارچه خود
را میبافد و اگر اعمال صالح باشــد ،تار و پود پارچه و لباسش از خیر است و اگر اعمال سیئه
شر خواهد بود( .جوادیآملی )188 ،23 :1388 ،بر ایناساس در وصف
باشد ،تار و پود آن از ّ
نعمتهای بهشتی و در توصیف لباس بهشتیان ،آنها را از «حریر» (حج« )23/سندس» (کهف)31/
و «استبرق» (دخان )53/یاد میکند که همه اینها از اعما ِل صالح ایشان نشأت میگیرد.

 حلاص لامعا و تانسح رد میرک نآرق نامتفگ لیلحت

َ
ون﴾ (اعراف26/ـ )27در این آیات پس از سخن دربارۀ لباس ظاهر به لباس
ذین ال یُ ْؤ ِمنُ َ
یاء لِلَّ َ
أ ْول ِ َ
باطن پرداخته که سیئات باطنی انسان را میپوشاند و انسان را از اعمال سیّئ باز میدارد .قرآن
تقوا را بهترین لباس برای پوشش انسان معرفی کرده است.

خوراکهای بهشــت یا جهنم نیز بهنوعی ظهور همین اعمال است؛ از اینرو زمانی که
خوراکهای بهشت و جهنم بررسی میشود ،به این مطلب دست یافته میشود که خوراک
مــدّ نظر در واقع همان اعمال افراد اســت که در این دنیا انجــام داده و آن روز بهصورت
خــوراک اعم از غذا ،میوه یا نوشــیدنی و  ...دیده میشــوند .برای نمونــه در آیات ﴿ ُک ُلوا
ون﴾ (طورُ ﴿ )19/ک ُلوا َو ْاشربُوا َهنیئ ًا بِما أَ ْس َل ْفتُ ْم فِی ْ َ
الیَّا ِم الْخالِیَ ِة﴾
َو ْاش َربُوا َهنیئ ًا بِما ُک ْنتُ ْم تَ ْع َم ُل َ
َ
ون﴾ (مرســات )43/اعمال انسان به عنوان
ــربُوا َهنیئ ًا بِما ُک ْنتُ ْم تَ ْع َم ُل َ
(حاقهُ ﴿ ،)24/ک ُلوا َو ْاش َ
خوراک به ذهن متبادر میشود .در آیات سورههای طور و مرسالت ،سبب اِطعام و پذیرایی
صورتگرفته از نیکوکاران را ،اعمال نیکی میداند که در دنیا انجام دادهاند( .ابنعاشور ،بیتا:
صالح انسان منجر به این توفیق شده است( .فخر رازی،30 :1420،
 )60 ،27در واقع اعما ِل
ِ
 )780در این آیات آنچه خورده یا نوشــیده میشود ،در واقع اعمال صالحی است که انسان
در دنیا برای بهرهمندی از زندگی آخرت خود پیش فرســتاده است( .زمخشری،4 :1407 ،
603؛ ابوحیان)261 ،10 :1420،
ِ .7 .5ستر و تکفیر

از جمله عناوینی که برای عمل صالح در قرآن برداشــت میشــود ،پوشــانندگی است
کــه همراهی با کلماتی چون تکفیر و ســیئات در این آیات مؤید این عنوان اســت .واژۀ
«تکفیر» از ریشــۀ کفر که اصل آن معنای ستر و پوشــاندن است( .راغباصفهانی:1412 ،
83؛ ابنفارس« )191 ،5 :1404 ،ت َْکفِیر» بیاعتنایی ،پوشــاندن و پنهانداشتن است که گویی
ب اصفهانی )717 :1412 ،آثار این بیاعتنایی ،محو و پوشاندن آن
تحقق نیافته اســت( .راغ 
است (مصطفوی« )88 ،10 :1430 ،تکفیر» در اصطالح طاعتی است که سبب محو شدن و
پوشــاندن گناهان میشود (سبحانی )۴۶۳ :۱۴۱۸ ،همچنین در علم کالم «تکفیر» ،به معنای
ی دهاقانی20 :1380 ،ـ)35در
از میان رفتن مجازات اعمال ســیئه با اعمال نیک است( .طیار 
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بیشتر کاربردهای «تکفیر» در قرآن ،واژۀ «سیئه» متعلق آن قرار گرفته است« ،سیئه» از ریشۀ
سوء و جمع آن «سیئات» است و به هر کار ثابت و متصفشونده بدی در آن اطالق میشود.
الصال ِ ِ
حات
آمنُوا َو َع ِم ُلوا َّ
﴿وال َّ َ
(مصطفــوی  )307 ،5 :1430،در آیات قرآن اعمــال صالح َ
ذین َ
َّ
آمنُوا تُوبُوا إِلَى الل ِ تَ ْوب َ ًة ن َ ُصوح ًا
لَنُ َک ِّف َر َّن َع ْن ُه ْم َسیِّئاتِه ِْم﴾ (عنکبوت ،)7/توبۀ نصوح ﴿یاأَیُّ َها ال َّ َ
ذین َ
َ
الل ِ أَنْ َزل َ ُه إِلَی ُکم َو َم ْن یَتَّقِ َّ
ک أَ ْمر َّ
اللَ
ْ ْ
َعسى َرب ُّ ُک ْم أ ْن یُ َک ِّف َر َع ْن ُک ْم َسیِّئاتِ ُک ْم﴾ (تحریم ،)8/تقوا ﴿ذل ِ َ ُ
هاج ُروا
یُ َک ِّف ْر َع ْن ُه َســیِّئاتِ ِه َویُ ْع ِظ ْم ل َ ُه أَ ْجرا ً﴾ (طالق ،)5/هجرت و جهاد در راه خدا ﴿فَال َّ َ
ذین َ
َوأُ ْخر ُِجوا ِم ْن ِدیا ِر ِه ْم َوأُوذُوا فی َسبیلی َوقاتَ ُلوا َوقُتِ ُلوا َ ُ
ل َک ِّف َر َن َع ْن ُه ْم َسیِّئاتِه ِْم﴾ (آلعمران )195/و
در نهایت اعمالی چون بر پا داشتن نماز ،پرداخت زکات ،پرداخت صدقه در نهان و آشکار،
ایمان به پیامبران و یاری آنها در امر دین از جملۀ اعمال نیکی اســت که تکفیر سیئات را با
خود به همراه دارد( .ر.ک :بقره271/؛ مائده)12/
 .8 .5فضیلت ،هدایت ،نور و تقوا

آم َن
خداوند متعال مالک برتری و فضیلت انســانها را این گونه بیان می داردَ ...﴿ :ك َم ْن َ
ون ِع ْن َد َّ
یو ِم ْال ِخ ِر َو َجا َه َد فِی َسبِیلِ َّ
ب ِ َّ
الل ( ﴾...توبه )19/ایمان به خدا و روز
یستَ ُو َ
الل َوال ْ ْ
الل َل ْ
قیامت ،مالک این برتری نزد خداســت .همچنین قرآن کریم برخورداری از نعمت هدایت:
الصال ِ َح ِ
ِیمانِه ِْم( ﴾...یونس ،)9/و ورود به بهشــت:
آمنُوا َو َع ِم ُلوا َّ
﴿إ َِّن ال َّ ِذ َ
ین َ
ات ی ْه ِدیه ِْم َرب ُّ ُه ْم بِإ َ
َ
﴿قَ َ َ
ــحر َ
وسی﴾ (طه )57/را از مصادیق عمل صالح بر
ال أ ِج ْئتَنَا لِتُ ْخر َِجنَا ِم ْن أ ْر ِضنَا ب ِ ِس ْ
ِك یا ُم َ
﴿وتَ َز َّو ُدوا
میشمارد .ازمنظر قرآن بهترین توشه برای طی سفر الی اهلل ،عمل صالح تقوا استَ :
فَ ِإ َّن َخ ْی َر ال َّزا ِد التَّ ْقوى﴾ (بقره )197/از آیۀ مزبور زاد و توشــه ،به ذهن متبادر میشــود .نائل
ان ل َ ِفی
ِنس َ
شدن به این دست از نعم الهی ،موجب نجات از خسران و زیان می گردد﴿ :إِ َّن اإل َ
الصال ِ َح ِ
الص ْبرِ﴾ (عصر2/ـ)3
اص ْوا ب ِ َّ
آمنُوا َو َع ِم ُلوا َّ
اص ْوا بِال ْ َح ِّق َوتَ َو َ
ات َوتَ َو َ
ُخ ْسرٍ*إِالَّ ال َّ ِذ َ
ین َ
 .9 .5بسترسازی و زمینهسازی

﴿م ْن َع ِم َل صالِح ًا ف ِ َ
ون﴾ (روم« )44/یَ ْم َهدُ ون» از ماده
َلنْ ُف ِســه ِْم یَ ْم َه ُ
ــد َ
خداوند میفرمایدَ :
مهد ،به معنای آمادهکردن مکانی برای ســکونت و استراحت است( .مصطفوی،11 :1430،
« )206مهاد» مانند «فِراش» ،چیزی اســت که انســان آن را برای خود پهن میکند تا بستر
استراحت خویش را مهیّا کند .برخی از انسانها این فرش را با عقیده ،اخالق و اعمال صالح
میگسترند( .طباطبائی197 ،16 :1417 ،؛ جوادیآملی )749 ،16 :1388 ،مانند اینکه مسافری
پیش از ورود به منزل ،کسی را مأمور میکند تا منزل او را نظافت کند ،فرش خانه را بگسترد
تا وقتی وارد میشود ،منتظر چیزی نباشد( .جوادیآملی)486 ،12 :1388 ،
َ .10 .5سعیَ ،مشی و حرکت
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حرکت کلمه دیگری است که قرآن برای مفهومسازی اعمال ِنیک از آن بهره گرفته است .در

ابنعاشــور عالوه بر در نظر گرفتن مشی سریع برای سعی ،معنای تالش در کسب و کار
را نیز بیان کرده اســت( .ابنعاشــور ،بیتا )252 ،2 :انسان مالک اعمال خویش َ
س
َ
﴿وأ ْن ل َ ْی َ
ِ
لِ ْ ِ
ســان إِالَّ ما َسعى﴾ (نازعات )35/اســت .الم در «لالنسان» الم مالکیت حقیقی است ،نه
لنْ
مالکیت اعتباری؛ به این معنا که انسان مالک حقیقی اعمال خویش است و مادامیکه انسان
هســت ،عملش نیز هست و هرگز از انســان جدا نخواهد شد و در سرای آخرت نیز تمام
اعمال انسان چه نیک و چه بد همراه اوست( .طباطبائی46 ،19 :1417 ،ـ )47مفاهیمی چون
مقصد ،مســافر و  ...برای مفهومسازی زندگی ،آخرت ،خدا و انسان  ...بهره گرفته میشود:
راج ُعون﴾ (بقره﴿ ،)156/إِلَى َّ
﴿إِن َّا ِ َّل ِ َوإِن َّا إِل َ ْی ِه ِ
دیر﴾ (هود)4/
الل ِ َم ْر ِج ُع ُک ْم َو ُه َو َعلى ُک ِّل َش ْ
ی ٍء قَ ٌ

 حلاص لامعا و تانسح رد میرک نآرق نامتفگ لیلحت

برخی از آیات قرآن برای بیان این مهم که انســان در آخرت با اعمالش روبهرو خواهد شد و
اعمالش را به یاد خواهد آورد ،از تعبیر «سعی» بهره گرفته شده است .سعی را تند راهرفتن آرامتر
ب اصفهانی)411 :1412 ،
از دویدن گویند که در جدیت و کوشش در کار کاربرد دارد( .راغ 

 .11 .5حیات طیبه

طبق آیات قرآن کریم عمل صالح به عنوان مالک برخورداری از معنویت و نور بیان شده
یؤ ِم ْن ب ِ َّ
الظ ُل َم ِ
الصال ِ َح ِ
ات ِم َن ُّ
الل َو ْیع َم ْل
اســت﴿ :ل ِ ْ
ــات إِلَى النُّو ِر َو َم ْن ْ
آمنُوا َو َع ِم ُلوا َّ
یخر َِج ال َّ ِذ َ
ین َ
ات تَ ْجرِی ِم ْن تَ ْحتِ َها ْ َ
ید ِخ ْلــ ُه َجنَّ ٍ
ار﴾ (طالق )11/دســتیابی به نور الهی موجب
َصال ِ ًحا ْ
النْ َه ُ
﴿م ْن َع ِم َل َصال ِ ًحا ِم ْن َذ َك ٍر أَ ْو أُنْثَى َو ُه َو
برخوردای از حیات طیبه مــد نظر خداوند میگرددَ :
ُم ْؤ ِم ٌن فَ َلنُ ْحیینَّ ُه َحیا ًة َطیبَةً﴾ (نحل)97/

 .6همنشینی حسنات و عمل صالح با کلمات مختلف

با توجه به آنچه بیان شد ،حسنات و عمل صالح دارای حوزه معنایی مخصوص به خود
هستند که با توجه به کاربردهای مختلف قرآنی آنها ،قابل تقسیمبندی به شرح زیر میباشند:
واژه

حسنات

همنشینی دو واژه
با هم

اطالق

همنشینی

همنشینی

استمرار

واژه به هر

با واژه

با واژه

و فعال بودن

نوع فعل

“جاء”

“عمل”

در قیامت

تنها در آیه
 23سوره

“ایمان به خدا”

شرعی بودن
فعل و عمل







 23سوره



شوری

تنها در آیه
 23سوره
شوری

واژه “یذهبن”

تنها در آیه

شوری
عمل صالح

همنشینی واژه با

میزان و مالک

همنشینی با
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نتیجهگیری

قرآن شبکهای در هم تنیده از واژگان مفهومی است که اساس نگرش و جهانبینی قرآنی را
تشکیل داده و ابزاری برای سازماندهی به تفکر و فه ِم دینداران است .در بررسی انجامشده
پیرامون تفاوت حسنات و اعما ِل صالح در قرآن یافتههای زیر حاصل شد:
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1ـ تعبیر حســنات در قرآن کریم تنها و بدون همراهی با عمل و فعل به کار رفته اســت.
از این رو اطالق در بیان آن ،حســنه و حسنات را دارای کاربردهای عامتری نسبت به عمل
صالح میکند .ولی عمل صالح ،اعمالی است که انسان با خود حمل کرده و در قیامت آورده
است.
2ـ عمل صالح یک عمل مقید به دین و شرع است ،اما حسنات مقید به شرع نیست.

3ـ در قرآن کریم ایمان همراه عمل صالح مطرح شده است؛ زیرا کسانی عامل به صالحات
خواهند بود که در ابتدا به ادیان ایمان آورده باشند .مفاهیمی چون کارِ جسمانی ،ستر ،نور،
پوشــاک ،خوراک ،زاد و توشــه و  ...از مصادیق عمل ِصالح به شمار میروند .این مفاهیم،
اغلب از حوزههای ملموسی است که برای بشر قابل درک است .این مطلب نشاندهندۀ آن
است که قرآن کریم برای مفهومسازی اعما ِل صالح از واژگانی بهره گرفته که اختصاص به
مخاطبان عصر نزول ندارد و برای همه افراد و در همه اعصار ،قابل درک و فهم است.
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