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  چکیده

ها بوده است. نظام  در طول حیات انسان جوامع ضروري و اهمیت با مباحث از نامجرم بازپروري و اصالح
نبوده  غافل   هرگز از هدف اصلی خود که تربیت و بازپروي مجرم است،   در برخورد با جرم و مجرم،   جزایی اسالم،

او بهره  انسانی حقوق منزلت اعتالي ن در جهتفیف ترین راه براي بازپروري مجرمااز خ است و در این راستا
جوید؛ اما مقدم این  . بهره می..توبه و   عفو،   هجر،   از ابزارهاي تربیتی اصالحی متفاوتی مثل: موعظه، جوید و می

آیه قالب کلمات با بار معنایی مهربانانه و مالیم است، مثل کلمات  ابزارهاي تربیتی اصالحی، تربیت و بازپروري در
بار هاي نادرست از آیه یاد شده مبنی بر خشونتبرخالف برداشت   هاي این تحقیق،اساس یافتهبر سوره البقره که178

بــا کند و  را مدیریت میحادثه مجتمع بشري    ترین، خشن   با گزینش و چینش کلمات،   کریم، قرآن   بودن حکم قتل عمد،
  قاتــل، خوانــدن »بــرادر« ویژه ... و به   تخفیف،   رحمت،   مثل: احسان،   ،داراي بار مثبت کــارگیــري کلمــات بــه

این مقاله که به روش است. و تربیتـی  هـاي اخالقـی رافـتبا ظدرصدد حل مسئله    ،ضمن پذیرش حادثه رخ داده 
  در مساله تربیت و بازپروي در اسالم را دارد.» زیان و بیان«یم شده، سعی در اثبات اهمیت اي تنظ کتابخانه
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   بیان مساله

اي عمري به دراز هایی که عارضه اجتماع بشري در طول تاریخ بوده و یکی از پدیده
باشد؛ جوامع متفاوت با  می عمد)عمد یا غیر( مساله قتل و کشتن انسانها   حیات بشر دارد،

 اند و نگاهی که به مجرم بوده و خوردي متفاوت با این عارضه داشتههاي متفاوت بر فرهنگ
غلبه داشته در نوع برخورد با قاتل تاثیرگذار بوده است. این   احساساتی که بر اولیاء دم

ه عنوان دین : اسالم بدر راستاي تحقق این سوال صورت پذیرفته است که اوالًپژوهش 
عنوان یک رفتار مجرمانه و به قاتل به عنوان مجرم ه با مساله قتل عمد ب   ،سلم و تربیت

قُولُوا للنَّاسِ «ن که خود داعیه آ: زبان و ادبیات قرخطرناك چگونه برخوردي دارد؟ ثانیاً
ن در مساله آو ادبی قر ن چگونه بوده و رهیافت کالمی ادارد با مجرم )83 (البقره، »حسنًا

  ن چگونه است؟ اتربیت و بازپروروي مجرم
  

  مقدمه
 به اسالم مبین دین در که است تربیتی ابزارهاي جمله از »گفتن چگونه و گفتن چه«
 »بیان و زبان« حساس و بدیل بی نقش است؛ شده مطرح سازي انسان و تربیت دین عنوان

 که باشد می بازپروري و تربیت ابزارهاي جمله از ،گویشی و کالمی تربیتی روش ،اسالم در
 بدیل بی هاي نعمت از یکی اسالم، دین نگاه در »زبان« است شده تاکید بدان وحی، کالم در

 گذارد، می منت انسان بر نعمت آن به خداوند که ارزش پر نعمت یک عنوان به آن از و الهی
 انسان به را بیان خداوند دارد برعهده »تبیین و بیان« رسالت که) 9، بلدال( شده یمعرف

 آن معنى و داده انسان به آفرینش مکتب در خداوند را تعلیم این که است روشن آموخت،
  .بگویند سخن بتوانند تا داده قرار انسانها نهاد در که است فطرى ویژگى و استعداد همان

به نیکویی سخن    (در بعد تربیت و بازپروري)، هاي قران کریم زهها آمو یکی از داعیه
 ید؛ گفتاریبگو نیک مردم به )83البقره، ( »وقُولُوا للنَّاسِ حسنًا: «فرماید گفتن است؛ می
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 اشتیاق که است مالیم شود گفتار می شامل نیز را آمیز شفقت کالم و دلسوازنه عبارات   نیک،
وقُلْ لعبادي یقُولُوا الَّتی هی «فرماید:  کند؛ و می و دلها را نرم میانگیزد.  برمی را بشري

 بندگانم به )53االسرا، ( »مبِینًا عدوّا للْإِنْسانِ کَانَ الشَّیطَانَ إِنَّطَانَ ینْزَغُ بینَهم الشَّی إِنَّأَحسنُ 
 از کند؛ بهترین مى فساد و فتنه آنها میان شیطان که چرا باشد بهترین که بگویند سخنى بگو
 و اخالقى فضائل با بودن توأم جهت از بهترین و   بیان، طرز نظر از بهترین   محتوى، نظر

  شود:  هایی از باب مصداق ادعا اشاره می انسانى؛ به نمونه روشهاى
 )مبندگان= عبادي یا( نداي به را خویشتن بر مسرف نامجرم و خطاکاران   خداوند،الف: 

 بلکه. .. و »نامجرم اي« یا »زناکاران اي« یا »خطاکاران اي: «فرماید زند؛ نمی می ندا
  ). 53 الزمر،( »...أَنْفُسهِم علَى أَسرَفُوا الَّذینَ یاعبادي قُلْ: «فرماید می

 شدن فرعون و سربازانش در دریا که در آیات متعددي ذکر شده است ب: در مورد غرق
؛ ...) در نگاه اول نوعی ظلم و خشونت برداشت 54؛ االنفال، 136 ؛ االعراف،50 ،(البقره

و اصالح    با فرعون، ههارون در مواجه ه در دستور خداوند به موسی و ک یشود در حال می
قرآن در مواجهه با این فرد طاغی  دستور نخستین   آمیز، محبت و مالیم تربیتی او. برخورد

انسانى  عواطف و مهر با توأم و مالیم برخورد را فرعون با مؤثر رخوردب شیوه   قرآن،   است،
 (طه،» لَیناً قَولًا لَه فَقُوال« فرماید که چنین سخن بگویید: و به موسی و هارون می دانسته

کار گرفته شود نیز  اي به گفته شود نیز مهم است؛ چه واژه  ) اما چه سخنی و چه کالمی44
 پاکیزه و پاك دارى میل آیافرماید:  می 18آیه در سوره نازعات  حائز اهمیت است؛ و

در ترین تعبیر و  و لطافت با خیرخواهانه  یعنی به نرمی» تَزَکَّى أَنْ إِلى لَک هلْ فَقُلْ« شوى؟
» فَتَخْشى ربک إِلى أَهدیک و« دهد کند؟ و ادامه می دعوت به پاکی میقالب جمله پرسشی 

 کنم هدایت پروردگارت سوى به را تو من گشتن، محبوب لقاى الیق و شدن پاك از پس و
 تبلیغ راه مؤثرترین این و رود، مى او عاطفى هدایت سراغ نخست ) موسى19 (النازعات،

 طرح به سپس کنند نفوذ طرف عواطف در محبت و خواهى خیر طریق از نخست که است
  ).26/92 (مکارم شیرازي، بپردازند حجت بیان و استدالل
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 گناهکار هرچند را ایمان با افراد تمام که دهد مى دستور $پیامبر به همچنانکهج: 
و از در مهربانی که مقدمه آن اعالم سالم  بپذیرد خود به بلکه   نکند، طرد تنها نه   باشند،

کند که  و اضافه می» علَیکُم سالم فَقُلْ« شما بر به ایشان بگو: سالم است وارد شود و چنین
» الرَّحْمَةَ نَفْسه على ربکُم کَتَب« است کرده فرض خود بر را رحمت شما پروردگار
 جهالت روى از کارى شما از هرکس": گوید مى چنین آمیز محبت تعبیرى با   ) و54 (االنعام،

 است؛  مهربان و آمرزنده خداوند   نماید، جبران و اصالح و کند توبه سپس   دهد، انجام

 و طبقه هر از را ایمانى با فرد هیچ که   دهد، مى دستور $ پیامبر به فوق آیه حقیقت در
 روى به یکسان را خویش آغوش بلکه   نراند، خود از تنها نه   باشد، بوده شرائطى هر در و نژاد
  کند.  اصالح و بپذیرد نیز را آنها   باشند، زیاد گناهان به آلوده کسانى اگر حتى   بگشاید، همه

مستقیم به موضوع قتل و آیاتی که مستقیم و غیرمورد قصاص قاتل و در کل  رد
از سوره بقره  178میدان بحث آیه    در این مقاله، 1پردازد هاي آن می مجموعهقصاص و زیر

انتخاب شده است این آیه مطمع نظر دانشمندان و اندیشمندان    که در مورد قتل عمد است،
 عاطفه و مصلحت مخالف را قصاص نویسندگان و قانونگذاران از اى هعد   فراوانی بوده،

بر حکم ) و نقد و انتقاداتی 304(نشأت اکرم،  اند کرده قلمداد ناروا حکمى آنرا و دانسته
 به قصاص گویند مى این بوده که   اند که مهمترین این انتقادات، قصاص در اسالم وارد کرده

 است متنفر آن از و پسندد نمى را آن آدمى طبع که است امرى کشتن، مقابل در کشتن
 انسانى عواطف و عقل خالف بر قصاص گویند: ) و می1/660منقول از عالمه طباطبایی، (

گویند:  یا می )412، تونی( دین خشونت است؛   اند که اسالم، و از آن برداشت کرده است
) بعید نیست که رفتار 1/1824 (به نقل از قرشی،  نیست قساوت و جویى انتقام جز قصاص

اند در این  اي که با قاتل و نگاهی که به قصاص داشته و معامله   اسالم، قبلعرب جاهلیت 

                                                                                                                                        
  توان به این آیات اشاره کرد:  میبراي نمونه . 1

ا«الف:  هاأَی ینَ یوا الَّذ نُ آم بت کُم کُ ی لَ ع الْقاص 178: ةالبقر( »ص(  
کُم«ب:  اصِ فی ولَ ص ا الْق ی 179: ةالبقر( »ةٌح(  
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 هرگاه که   بود استوار اساس این بر اعراب میان قصاص در تاثیر باشد؛ نظام نوع دیدگاه بی
 مگر بود نایتج این مسوول قبیله تمام شد می قتل جنایت مرتکب قبیله افراد از فردي
 در و بر دارد او حمایت از دست و طرد کند خویش از را جنایتکار فرد قبیله آن اینکه

 و جانی از را   قصاص مقتول ولی و خون صاحب لذا. کند اعالم را آن عمومی مجامع
 بقتل آزادى ،برده یک مقابل در اي موارد نمودند؛ و در پاره می مطالبه او قبیله جانی ازغیر
 شد مى بسا چه و شد می قصاص قاتل قبیله رئیس ،قبیله یک مرئوس برابر در و ید،رس مى
 و )1/659(طباطبایی،  .کرد می نابود بکلى قتل یک بخاطر را دیگر اى قبیله ،قبیله یک که

 و قاتل قبیله دو درمیان را جنگ آتش که   گردید، می گسترده آنقدر   مطالبه، این دامنه گاهی
  بود، می برخوردار بیشتري سیادت و شرافت از مقتول قبیله هرگاه. ساخت می مشتعل مقتول

 بعضی که   آمد، می پیش بسیار بعالوه. کرد می پیدا بیشتري گسترش مقتول خون مطالبه دامنه 
 و نمود می وسیع حمایت قاتل از و گذاشت می اهمال بوته در را مقتول خون مطالبه قبایل از

 گردید می مشتعل طوالنی هاي جنگ آتش نتیجه در کردند نمی وجهیت اصال مقتول به اولیاي
 )1/1715   سابق،سید( .گردید می ریخته پاك خونهاي و شد می تباه فراوان بیگناه جانهاي و

   آلوسی،. (شد می اجرا اي قبیله و شخصی شیوه دو به دوره این در قصاص شایع و مجازات
 یز به این موضوع پرداخته شده است؛ درو در ادیان اسمانی پیش از اسالم ن )3/215 

 به دیه گرفتن صراحتاً بلکه  است شده قصاص بر تأکید جا همه موسی حضرت شریعت
 فدیه هیچ و« است آمده و شده دانسته ممنوع است قتل مستحق که قاتلى از قصاص جاى

 سفر( .»دشو کشته باید البته او  بلکه   مگیر، است  قتل مستوجب که قاتلى جان عوض  به
رو شود رولی مقتول وقتی با قاتل رود« مده است:آ) و در سفر عدد 31 آیه   ،35 باب   اعداد،

 نصارى ملت ولى )19 فقره 35 ، به نقل اصحاح91(امید عثمان الکردي،  »او را بکشد
 نداشتند حکمى بها خون گرفتن و عفو از غیر به قتل، مورد در اند کرده حکایت که بطوري

ه ب و شود قاتل کشته نباید مسیح دین مبادي برابرگفته شده است که  ) و1/660 ی،(طباطبای
 لیکن": گوید می که کنند می استدالل عیسی حضرت از بنقل متی انجیل پنجم اصحاح گفته
 زند طپانچه تو راست خساره بر کههر   بلکه، مکنید مقاومت شریر با گویم می بشما من
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  ).1/1715   (سید سابق،" ...نبگردا او بسوي نیز را دیگري
 و اسالم از پیش خونخواهی جاهلیت بر شیوه   خورشید اسالم شروق نمود، چونو 

 یا قدرتمند قبیله افراد یا سران از تن یک شدن کشته مقابل در که کنونى جاهلیت
 خون یا نمودند می بقصاص محکوم را تن چند یا کشیدند می بخون را بسیارى سرشناسان

و  زد برهم ظالمانه جاهلیت را روش و نظام خط بطالن کشید و   کردند، می لوث را ىپناه بى
 را راه ترین عادالنه اسالم ؛انداخت» قاتل«نگاهی نو به مساله قتل و قصاص و بخصوص به 

 را قصاص بلکه کرد، اثبات مرزى و حد بدون نه و نمود لغو کلىه ب را آن نه کرد، پیشنهاد
 و عفو میان را خون صاحب عوض در و نمود لغو را قاتل اعدام یینتع ولى کرد، اثبات
، خود تشریع قصاص، تربیت از نظر ایشان و )1/661 (طباطبایی، کرد دیه مخیر گرفتن

 تربیت آن در مالك بلکه نیست، انتقام بخاطر تنها قتل به قصاص تشریع«فرمایند:  است؛ می
  .)1/664 طباطبایی،(» است فساد باب سد و عمومى

نه    و برخوردش با قاتل به عنوان مجرم خطرناك،   رویکرد اسالم به مساله قتل عمد،
ت   سختگیري یهود، البقره،  و نه هم مسامحه مسیحیت وجود دارد بلکه بر مبناي وسطی)

منیت جامعه و مصونیت افراد رویکرد تلفیقی است که هم قصاص را پذیرفته و هم ا   )،143
ده است که کسی اجازه تعرض به جان کسی را ننماید. و از همه مهمتر به نظر قرار دارا مد

قاتل به عنوان یک انسان خطاکار راه اصالح و بازگشت را براي او تعبیه نموده است؛ در 
نظر یکسان دارد و با ظرافتهاي  اولیاء دم و اجتماع)   مقتول،   (قاتل، ضلع واقع به هر چهار

  نماید. آمیز حل و فصل می بیات صلح جویانه، قضیه را مسالمتادمبتکرانه، با استفاده از 
   

  مفاهیم نظري تحقیق
هاي معناشناسی و تفسیر  اي با استفاده از دانش از آنجا که این مقاله به نوعی میان رشته

  شود: باشد مفاهیم اصلی به شرح زیر تبیین می می
  سزا،   عقاب،   به معناي مجازات،در لغت فارسی    بر وزن سد، "قص"قصاص از ماده قصاص: 
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  دهخدا،( یا معامله به مثل آمده است   مرتکب شده، تالفی و رفتار با فاعل مثل آنچه او   جبران، 
اي که  گونه بهقصاص پیگیري و دنبال نمودن اثر جنایت است.    فقهی، ) در اصطالح146/6977 

  ). 2/697   (جعفري لنگرودي، .عمل جانی را نسبت به او انجام دهد قصاص کننده عین
به    گویند، می نیز)  (affective meaningکه به آن معناي عاطفی   بار معنایی، بار معنایی:

  اش  راي معناي مرکزي شود که هر واژه یا عبارت ممکن است و معنایی گفته می
central meaning) ( به آنچه داشته باشد. این معنا احساسات و نگرش سخنگویان را نسبت

بار معنایی براي یک کلمه به این عبارت دیگر ه و ب رساند آن واژه بدان اشاره دارد می
هاي  چه تداعی   شود، در فضایی که گفته یا شنیده یا خوانده می   معناست که آن کلمه،

 ). 145   میناباد، هاشمی( کند هاي احساسی را ایجاد می فرهنگی و نیز چه تداعی

پردازد  می معنا نظریۀ به که است زبانشناسی دانش از اي شاخه اشناسیمعنمعناشناسی: 
 معنی مطالعۀ به که است فنّی اصطالحی متن است؛ معناشناسی فهم هاي روش از و یکی
 و فرهنگی بافت از آگاهی بلکه   نیست، لغت معناي دانستن صرفاً نیز معنا و شود  می اطالق

). 20-1/19   مختار، احمد(. است متن یک داخل در دیگر واژگان با واژه یک رابطۀ نیز
 »برآل. م« که نخستین بار از سوي )Semantics( سمانتیک روشاین دانش مشهور است به 

 معنا  مطالعۀ علم معناي به   ،Semantika یونانی لغت از اقتباس با میالدي 1893 سال در
 تحلیل به معناشناسی این توصیفی؛ در معناشناسی )14/1381  (پالمر، شده است. وضع
  متن، براساس توصیفی معناشناسی در. شود می پرداخته کلمات معناي براساسها  داده

 هاي واژه آخر در و نشین هم هاي واژه سپس   شود، می استخراج واژه آن جانشین مفاهیم 
  ). 16/1381   پالمر،( گردد می استخراج متقابل

  
  »سوره البقره178ه بررسی واژگان به کار رفته در آی«

  نی،آنخستین مورد تربیتی است که در تربیت قر   در قالب مفردات کلمات،   مدیریت کالم،
معانی  مفردات واژگان است که سیماي در   کند، گر بوده و به زیبایی خودنمایی می جلوه 
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 انتقال به   کلمات، لطیف و دقیق انتخاب طریق از قرآن کالمسازد.  می عیان را خود چهره
کار رفته در آیه  به بررسی واژگان به در این بخش   ).113  اصغرپور،( پردازد می مفاهیم

  جستجوگر مدیریت کالمی   پردازیم و از طریق رابطه همنشینی و جانشینی، قصاص می
  شویم:  در مساله قتل عمد می   ن،آقر

 والْأُنْثَى بِالْعبد والْعبد بِالْحرِّ الْحرُّ الْقَتْلَى فی صالْقصا علَیکُم کُتب آمنُوا الَّذینَ یاأَیها«
 منْ تَخْفیف ذَلک بِإِحسانٍ إِلَیه وأَداء بِالْمعرُوف فَاتِّباع شَیء أَخیه منْ لَه عفی فَمنْ بِالْأُنْثَى
کُمبر نِ رَحْمَةٌ وى فَمتَداع دعب ذَلک فَلَه ذَابع یمایمــان کــه کســانی اي«؛ »أَل 
 عــوض آزاد شــده، مقــرر قصــاص حــق شــما بــر کشــتگان، ي بــاره در ایــد، آورده
 ـ اش]دینـی[ بـرادر جانـب از کـه کس وهر زن عــوض زن و بنــده عــوض بنــده آزاد،

 ولـی گذشـت از بایـد[ شـود گذشـت او ـهب قصـاص  حـق از چیـزي ـ مقتـول ولـی یعنـی
 حکـم ایـن .بپردازد را خونبها احسان، ]رعایت[ با و کند پیروي پسـندیده طـور بـه ]مقتـول
 را وي گذرد اندازه از آن از بعـد هـرکـس پـس. شماسـت پروردگـار از رحمتـی و تخفیـف
  .است دردناك عذابی

نُوا«در آیه مذکور کلماتی:  نُوا« در »آمینَ آما الَّذهاأَیی«،  »یف ع«،  »یهخ رُوف«  ،»أَ عالْم«،  
سانٍ«  إِح«،  »یفف م«   ،»تَخْ کُ بشرف حضور دارند که مجموعه احکام قصاص را  »رَحْمَةٌ«  ،»ر

جنگ و خون و بعد و انزجار است اما معجزه    . مبحثی که موضوعش،کنند میتشریح 
واژگان و مفردات    آورد؛ که شرح و بسط تخصصی، و قرب را به ارمغان میآرامش    کلمات،

  شوند.  مذکور با توجه به دانش معناشناسی و از طریق رابطه همنشینی تشریح می
  

  »ایمان   أمن،« ،»آمنُوا«. 1
 )مصدر(ـ 1در کتب لغت ذکر گردیده است به معنی:  »ایمان«معانی متعددي براي 

    سجادي،( .راندن زبان بر را )االاهللا الاله اشهد( .کلم   ،داشتن باور   ،نداشت عقیده گرویدن
ذیل    دهخدا،( داشتن بیم بی. گردانیدن ایمن. گردانیدن و به معنی امن »)امن«مدخل کلمه 
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اولین را عقیده و باور ذکر  خالف آنچه در کتب لغت فارسی که معنیو راغب بر کلمه ه)
ن أصل نویسد: می   اند، کرده م  و خاطر آرامش اصل الخوف در وزوال النفس نینةطمأ: األَ

  ). 1/90  راغب اصفهانی،( .است هراس و بیم رفتن بین از و نفس آرامش
کریم براي مومنین امتیازاتی منظور  آنبا توجه به رابطه هم معنایی و رابطه همنشی در قر

ا از جهت شناسایی و بار معنایی گردیده است که ذکر همه آنها در مجال این مقال نیست ام
  گردد:  به همراه دارد برخی ذکر می »ایمان« که کلمه
آرامش و سکینه را به مساله و ماجرا تزریق    در صدر آیه،   ،»ایمان«با ذکر و قید    ن کریم،آقر

است   خوانده و لذا معیت و همراهی خداوند حتمی »مومن«که آنها را  صورت ند؛ بدینک می
 الفتح،( فرماید را بر قلوب مومنین اجالل نزول می »سکینه و ارمش«و اوست که  )19 ال،األنف(
اي اطمینان  گونه به   ،)68 عمران، آل(و از آنجایی که خداوند موالي مومنان است  )26 ،هالتوب ؛4

 اي است که به مومنین بشارت کنند و نجات از غم را وعده یت میحادثه رخ داده را مدیر   بخش،
  . )47 الروم،( است  و این مساعدت و یاري قطعی و حتمی )103داده است (یونس، 

به فرامین ذکر شده گردن نهاده و طوعا    و هر کدام از طرفین اگر بر مبناي ایمان،
» الْمؤْمنینَ أَجرَ یضیع لَا اللَّه وأَنَّ«مأجور بوده و پاداششان ضایع نخواهد شد    بپذیرند،

   المؤمنون،» (الْمْؤمنُونَ أَفْلَح قَد«و فرجام کار رستگاري مومنین است  )171 ران،عم آل(
 در ایمان با افراد و در گفتار نبوي نیز تمجیداتی نسبت مومنین وارد شده است مثل )2 - 1

 رنجور آن از بعضى چون که است پیکر یک اعضاى همچون یکدیگره ب نیکى و دوستى
) و این پیام 4/1990    (مسلم، .بود نخواهد آرامش و قرار را دیگر ضاىاع آید درد به و شود

اعضاي یک    کند که قاتل و خویشاوندانش و اولیاء دم و بستگانشان، تربیتی را مخابره می
در وهله اول به خویشتن وارد کرده و    نقصی وارد کرده،   خانواده ایمانی هستند و اگر قاتل،

لل را جبران نموده و اغماض و بزرگواري نمایند در واقع عضو اگر اولیاء دم نقص و خ
  اند.  مجروح خود را التیام بخشیده

در صدر این آیه خود    ،»یاأَیها الَّذینَ آمنُوا«خطاب با    با توجه به معناي لغوي این کلمه،
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ترسی را  گونه خوفی ودهد و هر کند و بشارت می داعی مینوعی ایمنی و امان را به ذهن ت
ازخطاب    دهد؛ و اضافه بر آن، زدوده و طرفین را بشارت به امنیت و امان از جانبین می

برداشت    خواندن قاتل، »برادر«و در ادامه آیه از خطاب  »ایا ایها الذین امنو«مصدر آیه به 
فرماید؛ و هر دو گروه  خطاب می »مؤمن«علیه را  شود که خداوند هم جانی و هم مجنی می

  باشند.  در این خطاب و امتیازات مشترك می
  

2 .»یفع«  
و دهخدا به آمرزیدن و درگذشتن از گناه و عقوبت ناکردن مستحق عذاب را.  »عفو«

گذشت کردن بر کسی و ترك کردن کند:  را اینگونه تعریف می »عفو»  نقل از اقرب الموارد،
 (عفو) مدخل کلمه   دهخدا،( و.آن است و خودداري از مواخذه ا مجازاتی را که شایسته
براي این کلمه معانی متعددي ذکر شده که با تدبر در هر کدام از    عالوه بر معانی مذکور،

 حکایت از پرباري مفهوم این کلمه و استفاده به جا این واژه در این قصه دارد.    معانی لغوي،

 /(االعراف الْعفْو خُذ: وقولهآیه    است، -جحد- مقابل نقطه   سان گرفتن: در این معنی،آ
 است یعنی ترك »سالمت«و به معناي  )1/242   (زمخشري، )گیر آسان( آنها بر یعنى) 199

نیز آمده  »زیادت و رشد کردن«و همچنین به معناي  )2/619  راغب اصفهانی،( عقوبت
  ). 2/620  است (راغب اصفهانی،

مه آن معانی در این ماجرا مورد توجه یک کلمه جامع المعانی استعمال شده است که ه
. وجود .گیري و. است؛ چون موضوع قتل عمد است احتمال پرخاش و زد و خورد و سخت

شود و  ور میرا یادآ »گیري آسانسالمت و «معانی  »عفو«دارد اما خداوند با استعمال کلمه 
مدیگر ایمن بود و از جانب ه عالوه بر اینکه آن موارد منفی مذکور نباید باشد بلکه باید

گیر بود و با این کار مسیر رجوع و اصالح را برایش هموار کرد. الزم به ذکر است که  آسان
نیست بلکه  »عفو«معناي اصلی و مستقیم کلمه  »رجوع و بازگشت«به معناي  »عفو«

وجود    نوعی فرصت برگشت، »عفو کردن«این کلمه است یعنی در معناي   معناي الزمی
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نمو و زیادت حاصل  »عفو و بخشیدن«با . دارد مى وا خویش اصالح به را ظالمدارد. که 
شود حال ممکن است زیادت در دوستی باشد یا زیادت در محبت و امنیت جایگزین  می

  ن شود و از این کار محبت که اساس ایمان است حاصل شود. آ
شدن به این مبارك حضرت باري متعال است و متخلق   از اسامی »عفو«و همچینین 

 و رهبران از جمله وظائف» عفو« و همچنین )2 ،لةالمجاد( تخلق به صفت الهی است   صفت،
» ...الْعفْو خُذ« بیان شده است - $ پیامبر به خطاب صورت به –مبلغان دینی است که 

با توجه به  و )22 النور،(مرزش الهی است. آغفران و    ،»عفو«و نتیجه  )199 األعراف،(
علیه با وجود اینکه قدرت انتقام دارد  شود و مجنی در موضع قدرت جاري می »عفو«ه اینک

 »عفو«کند چرا که  اما با عفو کردن و گذشتن از انتقام؛ زمینه تقرب به مقام متقین را پیدا می
  ). 237(البقره، » للتَّقْوى أَقْرَب تَعفُوا أَنْ و« است تر نزدیک پرهیزکارى به

عمران مشابهت معنایی دارد؛  آل 133با آیه  »عفو« کلمه   الست و همنشینی،و از باب مج
نتقام است؛ در و حرف از کینه و ا   زند، موج میخشم و خشونت  در فضاي قتل عمد معموالً

غَیظَ والْکَاظمینَ ...ربکُم منْ مَغْفِرَةٍ إِلَى وسارِعوا«فرماید:  عمران می آلسوره   افینَوالْع الْ
  ضمن بر شمردن صفات متقین، )134 -133 عمران، آل» (الْمحسنینَ یحب واللَّه النَّاسِ عنِ

است و  »کظم«   ،»عفو«هاي  یکی از همنشین فرماید. را جزو صفات آنها ذکر می »عفو« 
 اکرم ایمان در قلب؛ پیغمبر کنترل کردن خشم مساوي است با جایگزینی آرامش و

ه مأله انفاذه على قادر هو و غیظا کظم من": مایدفر مى  خشم که کس آن". "ایمانا و امنا اللَّ
 پر ایمان و آرامش از را او دل خداوند دارد آن اعمال بر قدرت اینکه با ببرد فرو را خود
 عنِ الْعافینَ و«و بعد از آن صفات  )10/220   ؛ عروسی حویزي،2/263   (کلینی، کند؛ مى
 یحب اللَّه و« گذرند و در ادامه با ختم آیه به مى مردم خطاى از باشد آنها می »سِالنَّا

 عفو از عالیتر مرحله به اشاره نیکوکارند و در کانون محبت اهللا جاي دارند آنها. »الْمحسنینَ
 که است این آن و اند گرفته قرار هم سر پشت تکاملى مراتب سلسله یک همچون که شده
 بلکه بشوید خود دل از را کینه گذشت و عفو با و برد فرو را خود خشم باید تنها نه نانسا
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 نیز طرف دل در را دشمنى ریشه )است شایسته که آنجا( بدى برابر در کردن نیکى با
 اى صحنه چنان آینده در که بطورى گرداند مهربان خویش به نسبت را او قلب و بسوزاند

زمینه اصالح و بازپروري را براي او هموار کرده و نوید تولدي و اینگونه    نشود، تکرار
دهد و اگر او دلی زنده داشته و تائب از خطاي خویش باشد حیاتی  جدید به او ارمغان می

کننده نیز عفو   جزاء از جنس عمل است،   ه،یابد و در طرف دیگر قضیه بنابر قاعد مجدد می
  رسد.  طبق روایت مذکور به ارامش و ایمان می

 ویش ـ تبارك اسمه ـخمتوجه جر و پاداش عفو را ا   ،»عفو« رب قیتشو يبرا   خداوند،
ح عفَا فَمنْ«فرماید:  مینموده و  ی ثیدر حدو همچنین  )40 ،الشورى» (اللَّه علَى فَأَجرُه وأَصلَ

ذا«: کنند که فرمودند روایت می اسالم امبریاز پمالک  بن انس حسابِ دالْعبا وقف إِ نَادي للْ ی 
مناد م خلْ اهللا على أجره من لیقُ ید ى ثم الْجنَّة فَلْ ۀ نَادیالثَّان قَالُوا اهللا على أجره من لیقم :من و 

ذي ذَا ونَ: قَالَ اهللا على أجره الَّ افُ ع قَام النَّاس عن الْ ذَا فَ ذَا کَ خَلُوا ألفا وکَ د ر الْجنَّة فَ ی  »حساب بِغَ
یقومروایَة فی « و فا من فَ ن عیه عخ  »اخیه= برادرش«و در روایتی دیگر از بیهقی کلمه  »أَ

هر کس    دهد، ندا می خداوند) ي(از سو یکس   شود، امتیکه روز ق هنگامی«ذکر شده است؛ 
اجرش برخداست؟ در جواب  یشود چه کس اجر او بر خداست وارد بهشت شود. گفته می

شوند.  آنها بدون حساب داخل بهشت می   که مردم را عفو کردند، یان: کسندیگو به آنها می
  ). 2/285      ؛ طبرانی،5/207   ؛ مارودي،7/359   سیوطی،

 برادر که قاتل جنایتکار هر: فرماید داند و مى را نوعی تربیت می» عفو«و عالمه این 
 و امروز بها خون نداد در داد، رضایت بها خون گرفتن به و کرد عفو او از خونش صاحب

 به خواهد مى است تربیت لسان خود لسان، این و نماید، تالفى را او احسان و نکند فردا
 کار تربیت اثر در اگر و! نیست انتقام در که است لذتى عفو در: بفرماید خون صاحب
 دست و کنند نمى رها را عفو هرگز باشد، عفو در عمومى افتخار که بکشد، بدینجا مردمى

  .)1/663 طباطبایی،( زنند نمی انتقام به
بار معنایی مثبتی برخوردار بوده  آیه مذکور از چهدر  »عفی«شود که کلمه  مشاهده می
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زمینه حیات و زندگانی    سالمتی و در گذشتن از خطاي دیگران،   رامش،آعالوه بر معانی 
کننده  فوکه نصیب ع هاي جزیل و عنایتهایی کند با آن پاداش مجدد مجرم را نیز فراهم می

زمینه تشویق را    شود از قرب و رضایت خداوند گرفته تا تثبیت ایمان و سکینه در قلب، می
  سازد.  مهیا می

  
3» .یهأَخ«  

 در که کسی به و است )أخو( اصل در واژه این. )مصاحب(رفیق  ،)دهخدا( برادر؛ به معنی اخ
 با خوردن شیر پستان یک از یعنى بودن مشیره یا دو آن از یکى یا مادر و پدر یک از والدت
 قبیله در دیگرى با که کسی هر به استعاره صورت به و   گویند، برادر را او باشد مشترك دیگرى

 باشد داشته مشارکت دیگر مناسبات در و دوستى و معامله یا صنعت و کار در یا دین در یا
 )156 ،عمران (آل» لإِخْوانهِم قالُوا و کَفَرُوا لَّذینَکَا تَکُونُوا ال« قرآن آیه این مانند گویند برادر
  ). 1/160   راغب اصفهانی،( .اند شده نامیده إخوان   کفر، در مشارکتشان بخاطر یعنى

و براي  )1/37   (قرشی، در این کلمه نوعی معناي شفقت وغمخواري نیز وجود دارد
شود؛ همسان بودن در صالح و  فاده میهمسانی و برابري و مشابهت نیز از این کلمه است

خْت یا( آیه شایستگی و خطاب در  و   صالح، در بودن همسان جهت از )28 ،(مریم )رونَها أُ
  ). 10/316   ؛ طبرسی،3/114   زمخشري،( است شایستگى

  شود:  این کلمه از بار معنایی مثبت برخوردار است که به چند نمونه اکتفا می
عنوان نعمتی از ه را ب »اخوت و برادري«  ن کریم،آنعمت پروردگار است؛ قر   ،»برادري«

 بینَ فَأَلَّف أَعداء کُنْتُم إِذْ علَیکُم اللَّه نعمت اذْکُرُوا و«فرماید:  کند و می جانب خداوند معرفی می
قُلُوبِکُم تُمحبفَأَص هتمعبار دو را "نعمت" کلمه اینکه توجه جالب و )103 ،مرانع آل( »إِخْواناً بِن 

  .شود یادآور می را برادرى و اتفاق موهبت اهمیت طریق این به و کرده تکرار جمله این در
 را عرب پیشین عداوت و دشمنى سابقه اگر دو آیه وجود دارد صحنه مشابهی بین این

 آنها دلهاى در متمادى الهاىس طول در دار ریشه ىها کینه چگونه که کنیم دقت درست
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 میان پایانی را در بی خونینى جنگ آتش ابتدایی و جزئى موضوع یک و   بود، شده انباشته
برادري شده است در  افروخت اما به مدد ایمان و فضل پروردگار تبدیل به میآنها بر

 ز تعبیرشود اما ا فیه نیز صحبت از قتل است و خونی که به آسانی پاك نمی موضوع مانحن
تر اینکه اگر این  شود تا منتهی به عفو شود و جالب استفاده می »نعمت الهی«و  »برادري«

دم در گذرند و قاتل نیز متنبه شود و و بین آنها این جریان به الفت رخ دهد و اولیاءعفو 
 به را مؤمنان قلوب تالیف حضور خداوند محسوس است چرا که خداوند مسئله   ختم گردد،

و این یکی از کرد.  ایجاد الفت شما دلهاى میان در خدا: گوید مى   داده، سبتن خود
  ترین بار معنایی این کلمه در این صحنه است.  ترین و پرمعنا مثبت

هم و الزم و  مجالست دارد و قرین »ایمان«را با  »اخوت«یات و روایات متعددي آدر 
 »إِخْوَةٌإِنَّما الْمْؤمنُونَ «فرماید:  یاند؛ خداوند در سوره حجرات م ملزوم هم معرفی شده
و نماید  معرفی می همه مؤمنان برادر یکدیگر   ،نآقر )10 حجرات،ال( مؤمنان برادر یکدیگرند

درگیرى میان برادران نامیده که باید به  فیه) مثل قضیه مانحن( نزاع و درگیرى میان آنها را
 »فَأَصلحوا بینَ أَخَویکُم«فرماید:  دامه میو در ازودى جاى خود را به صلح و صفا بدهد 

قرار میان دو برادر خود صلح برفرماید:  خطاب به گروه سوم که شاهد ماجرا هستند می
دم را قاتل و اولیاء   علیه، نی و مجنیجا   کریم، آنتوان چنین استنباط کرد که قر ؛ میسازید

  کند؛ معرفی می »برادر«و  »مومن«
معرفی شده است و    از جمله زیر ساختهاي ایمان، »برخورد برادرانه« نبوي، و در گفتار

ال یؤمن أحدکم «فرمایند:  می $پیامبر اکرممعیاري است براي شناسایی مومن از غیر مومن 
در واقع این حدیث عالوه بر  )8/205   ؛ نمازي،1/12   بخاري،( »حتی یحب ألخیه مایحب لنفسه

حاوي نکته زیباي معادلسازي است بخصوص در قضیه قصاص که با    معناي پر نغز برادري،
داري با  اي بکن که دوست ود که با قاتل چنان معاملهش ور میمعادلسازي کردن به اولیاء دم یادآ

  و با طینت پاك با مساله برخورد کنیم.  یعنی آنکه براي کسی بد نخواهیمخود تو انجام گیرد. 
چنان زیاد و    و بار معنایی آن، »اخ=اخوت=برادري«عنایی شود که گستره م مشاهده می
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بخشیدن و در گذشتن را    در ایات و روایات چگونه مسیر،   مثبت است که تداعی آن معانی،
 برادري و اخوت متعال خداوند   است، عمد قتل دربارة آیه این که حالی سازد. در هموار می

 جنایت یک که وجودي با قاتل جنایت و   است، کرده ثابت مقتول اولیاي و قاتل بین را
 ایمان هدائر از را آنان اما   شده، گرفته نظر در آن براي عقوبت شدیدترین و است خطرناك
  برادرند.  هم با مقتول اولیاي و قاتل قرآن گواهی به این بنابر است نکرده خارج
  

4. »رُوفعالْم«  
 که آمده قاموس در و »شده شناخته« معناي به و »عرف« مادة از مفعول اسم »معروف«

 که چیزي هر معناي به نیک کار   آن، به و است »منکر« مقابل »شده شناخته« یعنی »معروف«
 فعلی هر »معروف« نویسد، ) طریحی می3/327    قریشی،( شود  می گفته   است، ستایش شایستۀ

 .باشد شده شناخته )عشر با مخالفت عدم شرط به( عقل و شرع نزد آن حسن که است
  ). 5/93    طریحی،(

  )،263 ،(البقره با کلماتی با بار معنایی مثبت مثل: مغفرت   ن،آدر قر »معروف«کلمه 
  احسان ذکر شده است.    الناس، اصالح بین   صدقه،   خیر، 

 :مثل است شده معرفی آن مصادیق از »خیر« کلمه قرین »معروف« کلمه  کریم، نآقر در
جواهم منْ کَثیرٍ فی یرَخَ لَا«  ،(النساء» النَّاسِ بینَ إِصلَاحٍ أَو معرُوف أَو بِصدقَۀٍ أَمرَ منْ إِلَّا نَ

. است شرّ آن مقابل. مرغوب. دلپسند معنی به »خیر« .)..21 ،؛ محمد104 ،عمران ؛ آل114
  ) 1/644  اصفهانی، (راغب »ثالم العدل و کالعقل الکلّ فیه یرغب ما الخیر« گفته قاموس در

 نشانه و است مومنین صفات از صفتی »و عمل معروفانه معروف به توصیه امر و«
خداوند    در موضوع قصاص و تبدیل به دیه، و )71 ،(التوبه است همدیگر بر مومنان والیت

داللت شود و به  فرماید که از پشتوانه والیت مومنانه برخوردار می ذکر می »معروف«آنرا 
 عملی مومنانه است و پشتوانه والیت خداوندي دارد   فرماید که این بخشش، ضمنی می

  ). 71 ،ه(التوب شود ختم می به رحمت »معروف«این عمل  نتیجه و )68 ،عمران (آل
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دستور خداوند    توان بعنوان معاضد ادعاي فوق استمداد جست، از جمله فضاهایی که می
 شوند می داده طالق جنسی میزشآ از قبل و مهریه بدون که است مطلقه زنان هدیه درباره

ا بِالْمعرُوف متَاعا« قلَى حینَ عنسحفضاي که نظر این از آیه این فضاي) 236 ،هالبقر» (الْم 
 که آنجا از است قصاص یهآ فضاي مشابه تقریبا است ناراحتی و مرافعه و دعوا و جنگ

 یىها عقده از زن رهایى و جویى انتقام حس از جلوگیرى در اى مالحظه قابل اثر هدیه این
 به وابسته را آن فوق آیه در   شود، حاصل زناشویى پیوند گسستن اثر بر   است، ممکن که

ا: گوید مى و کرده احسان و نیکوکارى روحیه قلَى حینَ عنسحنیکوکاران بر عمل این": الْم 
 "نیکوکاران" به تعبیر. باشد مسالمت و نیکوکارى روح اب آمیخته باید یعنى "است الزم
  شیرازي، (مکارم است. وظیفه این انجام راه در افراد خیرخواهانه احساسات تحریک براى

 مصون بد پرتگاههاي از را انسان بخشش و نیکی« د:فرمای می $) و پیامبر2/198 
  ،هستند معروف اهل دنیا در هک کسانی   است، صدقه یک خود بجاي معروفی هر و  دارد، می

 معروف اهل درآید بهشت به که کسی اولین و باشند می معروف اهل زمره در نیز قیامت در 
  ). 155 /2   صدوق، ؛1/661   سابق، (سید »هستند

عمل اهل ایمان    این است که عمل معروف، »معروف«در کل ما حصل بحث در مورد 
تار و رفتار معروفانه دارد از شر و بدي به دور است است و نوعی خیر است و آن کس که گف

ر و بدي است و جمع اضداد    ،»خیر«است و مقابل  »خیر«  ،»معروف«چرا که یکی از قرناء  شّ
است و با آن همنشینی دارد و تمام  »احسان«جلیس  »معروف«ممنوع است و همچین 

(ان احسنتم احسنتم  محسن است من جمله رجوع خیر به خود »احسان«امتیازاتی که براي 
طبق حدیث نبوي اهل    نیز صادق است؛ و از امتیازات عمل معروفانه،   در معروف،   النفسکم)،

معروف در دنیا اهل معروف در اخرتند و از زمره اولین گروههایی هستند که وارد بهشت 
  جانشینی کلمات، همنشینی و   شناسی،یازاتی که با توجه به مباحث معناشوند. با این امت می

بخصوص هاست  ذکر شد خود نوعی تشویق به برخورد معروفانه در همه صحنه   براي معروف، 
  انگیزاند.  دم بر میاشتیاق به در گذشتن را در اولیاءکه تشویق به عفو و  »فیه مانحن«در مقوله 
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  »إِحسانٍ«. 5
مورد تاکید و عنایت اسالم در تعالیم دین مبین که ارزشمند اخالقی بلند و از مفاهیم 

نَاست.  »احسان« کلمه   جدي قرار گرفته است، س ح ساناً -أَ این   کرد، نیکى): حسن( إِح 
ساء( ضد کلمه نْت«است؛  )أَ س مدخل کلمه . )دهخدا(دادى  انجام خوب بسیار را کار: »اح

سن« ریشۀ از افعال باب مصدر »احسان« واژة احسان نیکویی و زیبایی معنی به »ح 
 راغب اصفهانی واژة )2/134    قریشی،( است کردن نیکی معناي به نیز احسان و باشد می

سن سبب به که گیرند می قرار دنیایی یا و دینی امور از دسته آن وصف   آن، مشتقّات و ح 
 احساس برانگیختن با تواند می آن مانند و حسی   عاطفی،   عقلی، زیبایی از اي گونه داشتن

 هدف و غرض با و کند جذب خود به را او   انسان، در تحسین و زیبایی   رضایت،   شی،خو
ه ب هم - )الحَسَنَة( )2/237   اصفهانی، (راغب باشد داشته سازگاري و موافقت نظر مورد
 مسرور آن از و یابد درمى آنرا خویش انسانى حاالت و تن و جان در انسان که نعمتى

ئه -و است شده تعبیر شود مى سی- 2/135   (قریشی،.  است آن ضد .(  
 با و معناشناسی از استفاده با   است، آمده مجید قرآن در بار 28 مجموعاً کلمه این
این  براساس استطاعت نویسنده ـ احسان در قران کریم ـ مفهوم   همنشینی، روابط بررسی

همنشینی و    ،»معروف« و »تقوا«   ،»عدل« هاي واژه با »احسان« شود که نتیجه حاصل می
 »اسائه« به »احسان« مقابل هاي واژه از »تعرف االشیاء باضدادها«مجالست دارد و از باب 

  توان اشاره کرد.  می
است که هر دو مامور به  »عدل« کلمه   هم مجلس است، »احسان«یکی از کلماتی که با 

لِ یأْمرُ اللَّه إِنَّ« باشد خدا عزوجل می دبِالْع انِوسو قصد   عدل،« )90، النحل» (الْإِح 
ه با )1/753   شّرتونی، خوري( »امور در روي میانه در مساوات معناي به عدل اینکه به توج 
برتر از عدل دانسته شده    اما احسان،. شر   است، شرّ اگر و   خیر،   است، خیر اگر   است، تالفی
 آن از بیشتر خیري با را خیري که است ینا معناي به احسان). 5/420    (طریحی، است؛
ي و کنی تالفی ي به را شرّ  که را احکام این سبحان خداي. گویی جواب آن از کمتر شرّ
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ت، نظر از. است استوار آن با بشري اجتماع اساس که هستند  حکمی ترین مهم به   اهمی 
  ).12/476   طباطبائی،( است فرموده ذکر   دارند، قرار دیگري از پس یکی ترتیب

و  »احسان«کلمه    عالوه بر صنعت همنشینی و مقارنت با کلمات با بار معنایی مثبت،
  از امتیازات و فضایلی دیگري نیز برخوردارند:  »محسنین«و  »رفتار محسنانه«

 در ) هل60، (الرحمن »هلْ جزَاء الْإِحسانِ إِلَّا الْإِحسانُ«تضمین شده است    پاداش احسان،
و پاداش آن مضاعف به  )23/171   (مکارم شیرازي،  است، انکارى استفهام براى آیه ینا

رابطه تزایدي و    و رابطه عمل محسنانه و پاداش آن، )23 ،(الشوري گردد میمحسن بر
)؛ 26 ،؛ یونس40 ،(النساء شود بر آن افزوده می کند کسب را اى حسنه تضاعف است هرکس

  و همچنین محسنین، )13 ،(المائده )؛ محبوبیت خداوند195 ،البقره( معیت و همراهی خداوند
 آنها پوشاند نمى را یشانها چهره ذلت و تاریکى و دارند آن بر زیاده و نیک عالوه بر پاداش 

ثار سوء آکننده  زایل   و از همه مهمتر، )26 ،یونس( ماند خواهند آن در جاودانه و بهشتند یاران
 کند مى بیان بد اعمال سوء آثار بردن میان از در را نیک اعمال تاثیر   م،ن کریآاعمال است؛ قر

رخ  (قتل) اي است براي رجوع از سیئه گذشته وسیله (دیه) لذا خود اداء محسنانه )114 ،(هود
  .کند مى تثبیت نیک اعمال و طاعات در را گناه کننده خنثى اثر ترتیب این به داده و

 که است قاتل بر و«فرماید:  ضدیت دارد و می» آزار دادن« با» احسان«از نظر عالمه، 
 دیگر و بپردازد خوشى و خوبى و احسان با است، او کشته ولى که برادرش به را بها خون
  .)1/656 طباطبایی،( ندهد آزار را او و نکند فردا و امروز

 از احسان محسن »احسان الیه«عبادتی دو سر سود است چون  »احسان« و همچنین
گردد. لذا گزینش این  مضاعف به خود محسن برمی   سود احسان،   شود و در مقابل، منتفع می

محسنانه باید    با این بار معنایی که ذکر شد نیازمند تامل است؛ قاتل،   کلمه در آیه قصاص،
دم هم از باب تقابل به مثل باید جبران احسان کنند و نتیجه کند و اولیاءحرکت را شروع 

 فی أَحسنُوا للَّذینَ«  احسان، نتیجه بیان طریق رفع کدورت و خشونت است و خداوند از   آن،
هنْیا هذکند. مى تحریص و تشویق آن به را مردم »حَسَنَةٌ الد  
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6» .یفتَخْف«  
دارد و معنی آسانی و بار معنایی آرامش و سکینه وجود از دیگر واژگانی که در این آیه 

  است.  »تخفیف«کلمه    کند، ی و مصاعب را تداعی میو کاستن سخت
 خفف اآللَام«ده است؛ آمنیز  تسکین و مالیمت و به معنی. کردن به معنی سبک   تخفیف،

 دردسر کاستن ؛تصدیع تخفیف - کاست ت آن شدت از و بخشید آرام را او دردهاى»: عنه
  د: گوی و این بیت حافظ که می )1/65792   دهخدا،( .مزاحمت و

  کنم می زحمت تخفیف بتا کردي لطفها     ازین بیش ما زحمت برنتابد کویت خاك
  )352(حافظ، غزلیات، غزل شماره

  ،سختی است (دهخدا و کردن و کاستن رنج تخفیف زحمت کردن به معناي کم
توان آن را پوشید و از آن  پاشنه ندارد و به راحتی میو به نوعی از کفش سبک که  )1/65792 

  (احمد مختار، شود. گفته می »خُف«  شود، کرد و معموالً در داخل خانه پوشیده می جدا
 »ضَعفًا فیکُم أَنَّ وعلم عنْکُم اهللاُ خَفَّف اآلنَ« و در همین معناست این آیه کریمه )1/672 

   ).1/672     (احمد مختار، آن را براي شما آسان گردانید.   با کاهش دادن، )66(االنفال، 
و در موضع ضعف واقع  ..)؛ .28 ،؛ النساء66 ،األنفال(تخفیف از جانب پرودگار بوده 

چرا که  )178 ،(البقره و نشانه رحمت خداوند است )66 ،األنفال؛ 29-27 ،النساء( شود می
  .)36 ،؛ فاطر161 ،؛ البقره85 ،النحل(» شود تخفیف خداوندي شامل حال کفار ظالمین نمی

تخفیف و    داشت، را دوست می دي که مورد رغبت پیامبر بود و آنیکی از موار
 و«و بدان تشویق می فرمود:  )4/119    ؛ طبرانی،8/30  (بخاري،  گیري بر مردم بود، آسان

خداوند بر او    کسی که بر غالمش سبک بگیرد، »عنه اهللا خفف مملوکه عن فیه خفف من
 ما«: فرماید ایت دیگر در مورد خدمتکار میو در رو )2/320   (موصلی، گیرد سان میآ

فْت فَّ نْ خَ ع کمنْ خَادم هلمفَِإنَّ ع رَه ج ازِینک فی أَ ودهی و  هرچه بر خدمتکارت تخفیف »م
؛ 1/88   (صدوق، پاداش این تخفیفت را در میزان حسنات خواهد بود.   سبک بگیري،

  ). 5/181   طوسی،
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یات و چه روایات با آجا چه در  همه »تخفیف«  شود، می لذا همانطور که مالحظه
کننده مسیر اصالح و بازپروري  تسهیل   خفیف در آیه کریمه قصاص،همراه است. ت »رحمت«

است؛ این کلمه نیز از کلمات تداعی کننده مثبت و مشوقهاي قوي براي انجام عمل مومنانه 
شود  ند شامل مومنین ضعیف میخداو توان نتیجه گرفت که تخفیف و خداپسندانه است. می

تخفیف به او و سبک گرفتن    ضعیف یافته شد،   اي، و هرجا مومنی را در هر تکلیف و وظیفه
شود چون عمل  عبادت محسوب می خود نوعی   به او آرامش دادن،   و در لواي تخفیف،

  گونه و رحیمانه است. خدا
  

7» .کبر«  
 حالتى از پس حالتى کردن ایجاد یعنى است پرورش و تربیت معنى به اصل در: الرّب

ه -گویند مى. برسد آن کمال و تمام و نهائى حد به تا چیزى در دیگر اه و رببه و رب را او: رب 
 کمال به« را تربیت   بیضاوي، و )4/856  (راغب اصفهانی، .داد پرورشش و کرد تربیت

  ). 1/10   بیضاوي،( است ستهدان »چیز هر اندك اندك ساختن ارزنده و رساندن
 »رب«معنایی که در کلمه جنبه و جهت ربوبیت الهی را مورد توجه قرار داده  »بر«

وجود دارد سرپرستی و پرورش دادن است بخصوص که بصورت اضافه هم ذکر شده است؛ 
که داراي بار احساسی و عاطفی خاصی است و ». ربکم« »کُم« اضافه شدن به ضمیر جمع

د یعنی از کن مهر و لطف الهی را ترسیم می »تخفیف«رساند گویی این  ق خاطر را مینوعی تعل
جانب مالکی مدبر طراحی شده و با برنامه بوده تا شما تربیت شوید و رشد یابید. یعنی هم 

»قاتل است و هم  »رب»اولیاء مقتول و فیوضات رحمانی همه را شامل و فراگیر است.  »رب  
  

8» .محره«  
حم: «ةرحم است مهربانى معنىه ب )رحم( مثل لغت کتب اکثر در )قفل وزن بر( »ر. 

 اقتضاء را مقابل بطرف کردن نیکى که است نرمخویى و نرمى )رَحمَة( )3/71   قرشی،(
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د بطور نرمدلى و مهربانى باره در گاهى که کند مى  نیکى و احسان معنى در گاهى و مجرّ
د از که کردن  است احسان مقتضى که است رقتّى   رود؛ و رحمت، مى بکار است رقّت مجرّ

  .)3/70  (قرشی،
صفتی است که بین خدا و مخلوق مشترك بوده و به معنی مالطفت و  و »رحمت«

بخشایندگی است که از روي دلسوزي و ترحم و تأثر قلب همراه است همچنانکه 
رفتاري اجتماعی و همچنین یکی از  )128 ،(التوبه به این صفت متصف شده $پیامبر

 )29 ،الفتح( ستاید مومنان را بدان توصیف کرده و آنها را به این صفت می   است که خداوند،
 کس شایسته و الیق رحمت نیستندهر   خواهد، لیاقت می »رحمت«و برخورداري از نعمت 

»و اللَّه ص کور این اختصاص و ذکر رحمت در آیه مذ )105 (البقره، »یشاء منْ بِرَحمته یخْتَ
 که سابقاً »احسان« رساند. و با توجه به کلمه نظر ویژه خداوند را در مساله قتل عمد می

» الْمحسنینَ منَ قَرِیب اللَّه رحمت إِنَّ«به محسنین نزدیک بوده    رحمت خداوند،   گذشت،
ند چدهد که جرم هر  امید میداند و به آنها  را مومن می دم)(قاتل و اولیاء و )56 ،االعراف(

ح کند که مسیر اصال باز هم دروازه رحمت الهی گشوده است و امیدوار می   هم سنگین باشد،
 توبه و باشد داده انجام بدي هرکس ،است امید سبز چراغ   ،»رحمت«و بازپروري باز است. 

  .گیرد می قرار پروردگار امرزش مورد شود اصالح و بازگردد و کند
در  »رحمت« کلمه   و مجالست،   همنشینی، روابط بررسی با و معناشناسی از ادهاستف با

 ) مغفرت82 ،؛ االسراء57 ،(یونس شفا   )،175 ،(النساء ن کریم با کلماتی همانند: فضلآقر
 ،(الکهف علم   .)،؛..52،؛ االعراف154 ،(االنعام هدایت   ؛ ...)،96 ،؛ النساء157 ،عمران آل(

ت   )،65 به عنوان مصداق  . ذکر گردیده است و بعضاً)..21 ،(التوبه رضوان   )21الروم، ( مود
  اند. رحمت یاد شده

   

  »فضل«و  »رحمت«
 علَیکُم اللَّه فَضْلُ فَلَولَا ذَلک بعد منْ تَولَّیتُم ثُم« است همنشین و قرین فضل با »رحمت«
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و تُهمحر نَ لَکُنْتُمرِ مالْفَضْلَ إِنَّ قُلْ) «65  -64 ،هالبقر» (ینَالْخَاس دبِی اللَّه یهؤْتنْ یم شَاءی اللَّهو 
عاسو یملع خْتَصی هتمنْ بِرَحم شَاءی اللَّهیمِ الْفَضْلِ ذُو وظ74  - 73 ،عمران آل» (الْع(.  

 به کرده است و همچنینمعنی  »نقص« مقابل در و فزونی معناي را به »فضل»  دهخدا،
لُ: «گوید می . راغب)دهخدا مدخل کلمه فضل( انحرج و برتري معنی فَضْ لْ  عنِ اَلزِّیادَةُ: اَ

تصارِ   ). 1/639    اصفهانی، راغب( »کفایت حد از بودن بیشتر و زیادت یعنی فضل« »الْاقْ
 »الْخاسرِینَ منَ لَکُنْتُم رحمتُه و معلَیکُ اللَّه فَضْلُ ال فَلَو« و صاحب قاموس با عنایت به آیه

 »رحمة« که یدآ می نویسد که بنظر می »فضل« از بعد رحمت«خیرالذکر کلمه أ) و ت64 ،(البقره
  ). 2/476   (قریشی، است رحمت مصادیق از فضل که باشد خاص از بعد عام ذکر

  ل و رحمت خداوند،و فض )21 ،(نور هاي فضل و رحمت است تزکیه و پاکی از موهبت
همدیگر  با »خسران«و  »رحمت« )83 ،نساءال( کند روي شیطان ایجاد می بالهمصونیت از دن 

اي گردد او از خسران در  ه فضل و رحمت خداوندي مشمول بندهشوند؛ آنگاه ک جمع نمی
  .)64 ،بقرهال( امان است؛

  کرد.  کرذ را »شفا« کلمه از توان می »رحمت« کلمه هاي همنشین دیگر از
 المرض من الشفاء: گوید راغب است سالمت و صحت معنىه ب )ش(بکسر »شفاء«

ت گردیده اسم آن و است سالمتى بکنار رسیدن 2/338    خسروي حسینی،( .بصح(.  
خسران و «باشد  »رحمت خداوند«جا سوره اسراء هر 82 و با عنایت به آیه

  قاتل را ببخشند،   دم،شود که اگر اولیاء میی برداشت جایی ندارد؛ به داللت ضمن »زیانکاري
خسران و ضرري متوجه آنها نشده است. و همچنین    پردازد، دیه را می   یا اگر قاتل، 

 ذکر ضمن حدید سوره در ؛ خداوندسنخیت و مجالستی وجود ندارد »عذاب«با  »رحمت«
ماید میان آنها حائلی فر یکشد و م اي از منافقین را به تصویر می صحنه  مومنان، عظیم پاداش

 »الْعذاب قبله منْ ظاهرُه و الرَّحْمَةُ فیه باطنُه باب لَه بِسورٍ بینَهم فَضُرِب«شود  زده می
 باطنش در است درى داراى که شود می زده حائلى منافقان و مؤمنان ) میان13 ،(الحدید
  .است آتش آن جانب از ظاهرش و رحمت
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  مقاله نتایج
اي  تمان کالم، از اهمیت ویژهدر مسایل تربیتی انتخاب کلمه و ساخ   از نگاه ادبی،. 1

اري در زنجیره گفت آنها از هریک گرفتن شکل چگونگی و کلمات ساختاربرخوردار است؛ 
نها با دیگر واژگان آکننده دیگر کلمات بوده و از همنشینی  تداعی   نیز مهم است؛ کلمات،

رو باید نیکوترین و زیباترین کلمات  داشتن بار مثبت یا منفی آنها پی برد؛ از این توان به می
  کنند. در پذیرش حق و تربیت معجزه می   را انتخاب و گزینش کرد که کلمات،

  مهم بوده و از هر مسیري جهت تحقق آن،   در اسالم تربیت و بازپرورانیدن مجرم، .2
  هجر،   ا و ابزارها تربیتی اصالحی متفاوتی را مثل: نصحیت،ساز و کارهلذا روزد؛  اهتمام می 
و   سخن گفتن و روش تربیتی کالمیاستفاده از کلمات مثبت و  .کند . معرفی میو.. ضرب 

بوده و حکایت  مجرم با برخورد در اسالم مالطفت با همراه و لین گویشی که منبعث از نگاه
  کار اولیه اسالم،از سازو مجرم را دارد؛  بازپروري در اسالم جزایی احکام تربیتی رویکرد از

 در مساله تربیت است؛  

لمات از ک   کنند مبتکرانه، به خشونت متهم می   برخالف آنچه را که اسالم در مساله قصاص، .3
در    دم،داشت احساسات پاك اولیاء جوید و ضمن پاس گذار بهره میبا بار معنایی مثبت و تاثیر

رامش آکنده از آبه عفو و بخشش تشویق نموده و در فضایی    به مدد قدرت کلمات،فضایی آرام 
ه تنهـا از پردازد. به حل مساله می دادن آرامش  با بلکه شـود احساس نمی آن خشـونتی کـه ـن

ه  ی ـب  نماید. می بازپروي را جانی و   تسلی، را علیه مجنی   جو تشنج زده را آرام،   دم،اولیاءرواـن

کریم در مساله تربیت تحت  آننوعی دیگر از بالغت قر   ژوهش،پو از ضمن این  .4
 گردد.  شکار میآ  عنوان چه گفتن و چگونه گفتن،

یک مربی در اولین مواجهه با مجرم و خطاکار باید به کار ببند سخنی نرم و نیکو که بر . 5
  ایی مثبت میسر و میسور است.جان دل بنشیند؛ و این مهم به مدد قدرت نفوذ کلمات با بار معن
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