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چکیده

امروزه شناخت قرآن در قالبی روشمند توجه بسیاری از مفسران و قرآنپژوهان را به خوود جبو
کرده است .ازجمبه عبومی که در راستای دستیابی به این هدف مقود

بوه کوار تر توه شودهانود

واژهشناسی کاربردشناسی و معناشناسی و ....هستند که در دریا ت معانی قرآن و غور

خداونود

متعال نقش بسزائی داشته و دارند .عبمی که در حال حاضر پا را راتر از معناشناسوی نهواده عبو
تحبیل تفتمان است که به نوعی تبفیقی از همه عبوم بیان شده است .در این رویکرد پس از آنکوه
معنای واژتان و ارتباط نحوی آنها آشکار شد به ویژتیهای متکب و مخاط
موجود میان این دو عنصر میپردازد و در پایان واکنش مخاطو

و شرایط تفتگووی

بعود از دریا وت پیوام را بررسوی

میکند  .تحبیل تفتمان که شامل شش مرحبه است درواقع تعامالت زبان با سواختارهای کوری و
اجتماعی در متون تفتاری یا نوشتاری را کشف میکند و چگونگی شکلتیری معنوا در ارتبواط بوا
عوامول درونزبوانی و بورونزبوانی را ماالعووه مویکنود .در ایون پووژوهش بوا بوهکوارتیوری روش
توصویفیتحبیبوی کوشووش شووده اسووت تووا پووس از بی وان تعریفوی از «کارتفووت» و تاریخچووه آن
«کاربردشناسی» و «با ت» با ت پیرامونی کارتفت بشارت و تحبیل تفتمان و کارتفت آن در قرآن
و شرایط حاک میان دوسویِ این تعامل تفتاری _خداوند و بنده_ و دستاویزهای عنصر مُبَشِّر برای
اقناع مُبَشَّر ترسی شود و در پایان شرایط تحقق کارتفت بشارت و میزان تأثیرتذاری این شیوه بوا
به کارتیری وعده های دنیوی و اخروی برای ترغی

و تشویق مخاط

بهسب

قبول ایمان و انجوام

تکالیف بررسی شود .شایان ذکر است در تحقق یک کارتفت وجود همه مؤلّفههوا و شواخ
الزامی است و اتحاد این مؤلّفهها سب

تفاوت کارتفتها خواهد بود.

واژههای كلیدی

کارتفت تحبیل تفتمان کاربردشناسی قرآن بشارت.
*نویسنده مسئول

هوا

 220دو صبنامه عبمی پژوهشی «پژوهشهای زبانشناختی قرآن» سال شش شماره دوم پیاپی( )12پاییز و زمستان 1396

مخالف ت برخاسته ابراز وجود کرده و در برابر

مقدمه
قرآن کری

از همان آغاز نزول در پی جب

آموزههای وحیانی مقاومت کردهاند .خداوند در قرآن
در قال

قواعد زبان بشری با پیامبر ارتباط

مخاطبان بوده است تا آنها را برای رسیدن به مقصد

کری

نهایی خبقت یعنی رستگاری هدایت کند؛ بنابراین

برقرار کرده است؛ بنابراین همان ابزارهایی که در

برای اقناع مخاطبان و ایجاد راباه با آنان از روشهای

تحبیل زبان بشری به کار ر ته است را میتوانی در

مختبفی استفاده کرده است.

کالم الهی ببینی .

تاه از باب موعظه و دعوت وارد شده است تاه

در پژوهش پیش رو نگارندتان در پی تحبیل

از باب امر و نهی تاه از باب تنبیه و تاه از باب

کارتفتی بشارت در آیات قرآن و بررسی راباه میان

بشارت و جنات تجری من تحتها األنهار او را به الح

عناصر بهوجودآورنده این کارتفت هستند .در ابتدا

میکشاند .

واژتان مدّنظر در پژوهش را بررسی میکنی .
تفتار خداوند در قرآن دربارۀ انذار و تبشی ر

غال

است که درحقیقت برای آتاهساختن انسان از راه

- 1گفتمانکاوی و مراحل آن درتحليل آيات قرآن

رستگاری و سعادت و یا شقاوت و بد رجامی است.

«ریشة واژۀ تفتمان از عل یونانی  discurrereبه

خداوند در همه این نمونهها قصد نفوذ در وجود

معنی حرکت سریع در جهات مختبف است»

مردم را دارد تا تأثیرتذاری کالمش را در مخاط

(عضدانبو  1375ص.)16
در جای دیگر میخوانی « :تفتمان به واحدهای

بیشتر کند.
این تأثیرتذاری باید از ذهن

بزرگتری از زبان چون بند مصاحبه مکالمه و متن

بگذرد و تمام وجود او را را بگیرد و

نظر دارد» (آقاتلزاده  1385ص .)8در این تعریف

او را به واکنشی صحیح وادار کند و در پایان هر

تفتمان درواقع «زبان باالتر از جمبه یا باالتر از بند

با اعتقاداتش واکنشی را از خود

است» (سباانی  1387ص )28و در رویکرد

نشان میدهد .از نمونههای نشاندهندۀ اوج محبت

نقشترایانه در زبانشناسی « تفتمان را زبان به هنگام

خداوند به بنده بشارتهای قرآنی است.

کاربرد می داند و به با ت کاربرد زبان توجهی خاص

از منظر قرآن کری
مخاط

و قب
مخاط

متناس

با تأمبی در آنچه که خداوند وعده داده است و

دارد» (همان ص.)30

اعمالی که بنده برای رسیدن به این پاداشها و

ماابق با آنچه در مفهومیابی اصاالح تفتمان

سعادت انجام میدهد این مسئبه کامالً مشهود است

تفته شد نگرش ساختترا در تحبیل تفتمانی به

که در هیچکدام از پاداشهای خداوند و اعمالی که از

چگونگی کارکرد واحدهای مختبف ساختار زبان در

طرف بنده انجام میتیرد تساوی وجود نداشته و

ارتباط با یکدیگر نظر دارد (همان) .تحبیل تفتمان از

رحمت و پاداش خداوند نسبت به اعمال بندتان

منظر این رویکرد درواقع تالشی برای ماالعة نظام و

وسیعتر است .اما در کنار همه این پاداشها هستند

آرایش راجمبهای عناصر زبانی است ( رکالف

کسانی که در مقابل همه رهنمودهای خداوند به

 1379ص.)9
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یکی از تفتمانکاوان

برقراری ارتباط میان باورها و تعامل در موقعیتهای

رکالف

جمعبندی

انتقادی در ارتباط با مفهوم تفتمان نشاندهندۀ این

اجتماعی .وظیفه و هدف اصبی ماالعة تفتمان

است که او بهتونهای به کاربرد زبان در تفتمان توجه

راه آوردن توصیفی یکپارچه از این سه بعد است

دارد که زبان را سازندۀ اجتماع و پدیدآمده از روابط

بهطوری که تأثیر و تأثرات آنها را بر یکدیگر بررسی

اجتماعی میداند.

میکند (ون دایک  1387ص.)17

در عین حال او معتقد است که این اصاالح اشیا

با در نظر تر تن تعاریف مذکور میتوان به یک

را آنگونه که هست و آنگونه که ممکن است باشد و

جمع بندی در تحبیل تفتمان دست یا ت .تحبیل

یا آنگونه که باید باشد بازنمایی میکند .رکالف در

تفتمان

درواقع تعامالت زبان با ساختارهای

توصیفی دیگر تفتمان را بهمثابة ترکیبی از متن

کری اجتماعی در متون تفتاری یا نوشتاری را کشف

رویدادها دنیای یزیکی و اجتماعی وسیعی میداند

و چگونگی شکلتیری معنا در ارتباط با عوامل

که همة مردم درتیر آناند (عواطفرستمی بیتا

درونزبانی و برونزبانی را ماالعه میکند.

ص ) 24و وظیفة اصبی آن تحبیل روابط اجتماعی
ارزشها و باورهاست.
اما براسا

 - 2تاريخچة تحليل گفتماني

نگرش دوم که همان نقشترایی در

تعاریف تفتمان براسا

آنچه ذکر شد بسیار

زبان است «تحبیل تفتمان بهمثابة یک نوع تحبیل

متعدد و توناتون است که این تعدد ناشی از سیر

زبانی در هنگام کاربرد است که در آن نمیتوان

تحول این روش است« .در راستای همین تحوالت و

توصیف صورتهای زبانی را مستقل از هدف و

بر اثر تعامل عوامل زبانی و غیر زبانی تفتمان و

نقشی انجام داد که این صورتها قرار است در امور

بهتبع آن تحبیل تفتمان به وجود آمده است .تفتمان

انسانی ایفا کنند( ».سباانی  1387ص.)30

در هر مقاعی از زندتی اجتماعی انسان در چارچوب

در رویکرد سوم یعنی تحبیل تفتمان انتقادی

رویکردی خاص تعریف شده و هریک از این

کشف

رویکردها نقش مهمی در آنچه امروز رشتة تحبیل

ایدئولوژی هایی است که مردم آتاهانه یا ناآتاهانه در

تفتمان است داشتهاند» (سباانی  1387ص.)30

زبان به کار میتیرند ( اضبی  1383ص.)83

آنچه در اینجا اهمیت دارد تزینش تعریفی تام و

نونی تحبیبی

منابق بر ویژتیهای انسان قرن بیست و یک است تا

منظور

از

تحبیل

تفتمان

بهتعبیردیگر تفتمانکاویِ انتقادی

درواقع

است که برای آشکارساختن الگوهای ه

باور

ماحصبی به شیرینیِ هدایت برای او به ارمغان آورد.

ارزش و ساختار ایمان مندرج در تفتمان به کار
تر ته میشوند (همان ص.)83

 - 3کاربردشناسي

با نظر به سه رویکرد زبانشناسی ساختترا

دیدتاه کاربردشناسی در دهه  60و 70میالدی در

نقشترا و انتقادی میتوان به سه بُعد اصبی تفتمان

آمریکا و درمقابل دیدتاه نحوترایان و دستور زبان

دست یا ت .این سه بعد عبارتاند از :کاربرد زبان

چامسکی مارح
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شد ( قیهیان .)17 1389درحقیقت در تذشته
برای دریا ت یک متن کبمات و راباة جانشینی و

این کتاب همان متن مقدسی است که «تِبْیاناً لِکُلِّ
شَیْء» (نحل )89/بارزترین صفت آنست.

همنشینی آنها بررسی معناشناسانه میشد .هنگامی که
از معناشناسی سخن تفته میشود درحقیقت به همان

 - 4تبيين مفهوم کارگفت

روش قدیمیِ تجزیه و تحبیل کالم همراه با ماالعه

نظریة کارتفت را نخستین بار «جان النگ شاو

راباه میان صورت و نقش جمبههای زبان محدود

آستین» یکی از یبسو ان مکت

آکسفورد معر ی کرد.

میشود (صفوی  1382ص.)19

او معتقد بود که جمالت خبری تونه اصبی جمالت
برای

زبان نیستند .کاربرد اصبی زبان اطالعی نیست و

کاربردشناسی است .در کاربردشناسی معنا هنگام

صدق یا کذب معنای تمامپاره تفتها تعیّنپذی ر

کاربرد و در جهان خارج ماالعه میشود .جمبهها اتر

ردا

معناشناسی

در

حقیقت

در مقام و موقعیت مناس

مقدمهای

به کار نروند در ایجاد

نیست .به این جمبه دقت کنید« :قول میده
قر

خود را پرداخت کن » آویستن این جمبه و

ارتباط نیز سهمی به خود اختصاص نخواهند داد .رد

امثال آن را پارهتفت بیانی مینامد و تأکید میکند که

میدهد که چگونه صحبت

چنین تفتههایی به نوعی به «عمل» یا کنش اشاره

نی ز

دارند .درواقع در این جمالت بحث بر سر صدق یا

خواهد داد که هنگام مواجه شدن با کالم و

توجهبرانگیز این است که

در مقام توینده تشخی

کند و چه جمالتی را به کار برد و مخاط
تشخی

کذب نیست؛ ببکه ماب

جمبه چه واکنش ی از خود بروز دهد (معموری

این سخنان چه کاری انجام میدهند .آویستن برای

 1386ص.)161-167

پارهتفتهای بیانی سه مرحبه را در نظر تر ته است.

با توجه به آنچه تفته شد پیداست که صِرف
معناشناسی برای دریا ت غر

اصبی متون

مخصوصاً برای دریا ت مفهوم کالم خداوند و غر
اصبی آیات و بررسی کنش و واکنشهایی که پس از
دریا ت آنها ایجاد میشود کا ی نیست کارایی الزم
را ندارد و زوایای متن بر خواننده پنهان میماند.
روشن است که انسان و حاالت مختبف و اختیار او
در معنا نفوذ میکند و به متن روح میبخشد .نظریه
کاربردشناسی برخالف عب معناشناسی تمام واکنشها
و مؤلّفههای دخیل در متن را نیز ماالعه میکند .
درواقع این نظریه کمک میکند انسان آنچه را از
قرآن برای هدایت نیازمند است تحصیل کند؛ چراکه

نخست بیان چنین جمالتی که کنش بیانی نامیده
میشود برای نمونه قاضی جمبه «من شما را به سه
سال زندان محکوم میکن » را بر زبان جاری میکند .
دوم تأثیر آن کنش بیانی بر مخاط

که کنش غی ر

بیانی نامیده میشود .در مرحبه سوم مخاط

با

شنیدن چنین جمبهای از قاضی واکنشی را از خود
میکند یا

نشان میدهد -تریه میکند یا اعترا

بیهوش میشود و -....این کنش غیر بیانی را کارتفت
مینامند .
به بیان سادهتر در این ساختار کارتفتی جمبهای
که از ردی صادر میشود کنش بیانی و احساسی که
از شنیدن پیام در ذهن و جان مخاط

ایجاد میشود

کنش غیر بیانی جمبه تبقی شده است و سب
که مخاط

میشود

از شنیدن پیام اطمینان یا دلهره و ...
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نماید .اما واکنشی که شنونده پس از ایجاد این
احسا

از خود بروز میدهد -اعترا

تریه

پرخاشگری و - ...این کنش غیر بیانی را کارتفت
میتویند (صفوی  1391ص.)305-307
در حیاه کنش ر تاری میتوان تفت هر تفتاری
نوعی کنش است .درواقع تفتهها وقایع زبانی یا
کنشهای زبانی در زمان هستند که از هرکدام نتایج یا
اثرات خاصی مدّنظر است .توینده زمانی که ی ک

(وَمِنهْ مَّن یُؤْمِنُ بِهِ وَمِنهْ مَّن لَّا یُؤْمِنُ بِهِ ورَبُّکَ أَعْبَ ُ
بِالْمُفْسِدِین) (یونس.)40/
در ادامه قبل از پرداختن به مبحث کارتفت
بشارت چند مفهوم کاربردی در این پژوهش از جمبه
با ت را تحبیل میکنی .
 - 5تعريف بافت
با ت موقعیتی عینی است که در آن تفتمان بیان
میشود .با ت دربرتیرندۀ تمامی پارامترها همچون

جمبه را بیان میکند درحقیقت عمبی را انجام

مکان زمان هویت و ماهیت روابای که طر ین را با

میدهد که به آن «کنش» تفته میشود و درمقابل این

یکدیگر درتیر میکند است .دریککالم «با ت» تمام

نیز چه مستقی و ظاهر و چه بهطور

آن چیزهایی است که باید دانست تا یک تفتمان را

غیر مستقی و در باطن دچار تحوالتی میشود که به

همید و ارزیابی کرد؛ بنابراین موضوع کاربردشناسی

آن واکنش تفته میشود .برای مثال (مثل الجنه التی

بررسی عمومیترین روابط میان تفته و تفتهپردازی

وعد المتقین( )...رعد )35/خداوند با بیان ویژتیها و

میان جمالت و با تهای تولیدیشان است .با ت

و تشویق میکند .

ا رادی را در بر میتیرد که در دنیای واقعی وجود

تفته مخاط

زیباییهای بهشت بندتان را ترغی

بشارتها و وعدههای خداوند دربارۀ بهشت و
ترغی

انسان به عمل صالح برای کس

کنش بیانی و تأثیری که در مخاط

بهشت را

ایجاد میشود را

کنش غیر بیانی و واکنش او در مقابل این بشارتها -
عمبی که انجام میتیرد -کارتفت نامیده میشود .
برای مثال برخی مخاطبان با توجه به اعتقادات و

دارند و هویت طر ین مکالمه محیط یزیکی و
اجتماعیشان مکان و زمان بیان تفتههاست.
 - 6جايگاه بافت در کاربردشناسي
با ت یکی از مباحث ضروری و حد اصل
معناشناسی و کاربردشناسی است و اهمیت آن
بهحدی است که تعریف کاربردشناسی به آن وابسته

تفکرات دینی و ایمان به خوشقولی خداوند (إِنَّ البَّهَ

است .در محدوده پیامرسانی و انتقال پیام دو مؤلّفه

ال یُخْبِفُ الْمیعادَ) (آل عمران )9/به این بشارتها

توجهبرانگیز است :یکی داللت درونزبانی و دیگری

ایمان داشتهاند و برای کس

رضایت خداوند و

رسیدن به پاداشها عمل صالح انجام میدهند و

داللت برونزبانی.
داللت درونزبانی ارتباط واژهها با غر

ذهنی

برخالف این دسته عدهای هستند که این وعدهها را

است و داللت برونزبانی موقعیت و شرایط و ضایی

دانستهاند نه تنها عمبی صالح انجام

در آن قرار تر ته است و به ساختار

بیاسا

نمیدهند؛ ببکه غرق در معصیت و زشتیها میشوند

است که مخاط

جمبه مربوط نیست؛ اما از اهمیت زیادی برخوردار
است .میتوان اینگونه بیان کرد که داللت درونزبانی
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و برونزبانی با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ دارند و

 -3تروه سوم مشرکان بودند که با تمسخر و

مستقل از یکدیگر نیستند (صفوی  1391ص-299

تهدید مسبمانان و اعتقادنداشتن به نصرت خداوند

 .)300به تفته کوک برای دریا تن دقیق معنای یک

با اتکا بر خود و توان نظامی باالیشان قدم در جنگ

جمبه و متن به غیر از معنای ظاهری و درجشده در

نهادند.

رهنگ لغت عوامبی همچون سن و جنس و

خداوند با بیان نمونههای بسیاری از برخی ا راد

موقعیتهای اجتماعی و زمان و مکان و اشتراکات

که با ایمان به بشارتها و وعدههای او قدم در وادی

رهنگی طرفهای تفتگو نقش زیادی دارد که به این

رستگاری نهاده و برخالف این عده برخی با

عوامل با ت تفته میشود (کوک  1388ص.)58

توجهنکردن و ایماننداشتن به این بشارتها به

پس برای دریا ت تعالی ِ متنِ مقدس ی همچون قرآن

عقوبت تر تار شدهاند به دنبال اثرتذاری است و

تحبیل جامعهشناسی و روانشناسی و تاریخی آن

ایجاد کند تا ا راد برای

ضروری است.
برای نمونه بشارتی که خداوند به مسبمانان در
جنگ بدر داده است (إِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُ ْ َاسْتَجَابَ
لَکُ ْ أَنىِّ مُمِدُّکُ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَبَئکَةِ مُرْدِ ِین) (انفال)9/
را میتوان چنین تحبیل کرد:
خداوند برای تشویق مسبمانان به جنگ و
نشاندادن قدرت خویش در یاری مسبمانان در حالی
وعده پیروزی را به آنها

اینکه واکنشی در مخاط

خیرات رقابت کنند و مسابقه دهند( :لِّکَیْبَا

کس

تَأْسَوْاْ عَبىَ مَا َاتَکُ ْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَاتَئکُ ْ وَالبَّهُ لَا
یحُ ُّ کلُ مخْتَالٍ َخُور) (حدید.)23/
پس پیام و غر

خداوند در این آیات قط

دعوت به دقت در چینش آنها و یا درک روابط
کبمات با ه نسیت؛ ببکه
مقصودی راتر از این امور است که همان ایجاد
حس رقابت برای کس

خیرات و ایجاد عبرت در

میدهد که ه از لحاظ تعداد و ه تجهیزات در

مخاطبان از سرانجام مخالفان است .بشارت و

حداقل هستند؛ اما این بشارت خداوند چند واکنش

وعدههای خداوند در قرآن به اشکال مختبف نمود

مختبف در برداشت:

یا ته است .یعنی تاهی بهطور مستقی با ذکر برخی

 - 1مسبمانی که با اعتقاد راسخ قدم در راه نهاده

اعمال و اجری که برای آنها در نظر تر ته شده است

بودند با ایمان به وعده خداوند که هزار رشته را به

مخاط

مختار را به انجام آن دعوت میکند که این

یاریشان می رستد اطمینان داشتند که پیروز میدان

نوع بشارت را که ساختار جمبه و کارکرد آن راباهای

آنها خواهند بود و در کنار این ایمان با تمام قدرت

مستقی دارد کنش تفتاری مستقی است و اتر بین

نبرد کردند.

ساختار جمبه و کارکرد آن راباه و ارتباط غیر

 - 2تروه دوم کسانی بودند که ایمانشان سست
بود و هنوز به وعده خداوند مشکوک بودند این
دسته با دلهره و اضاراب بسیار قدم در میدان جنگ
تذاشتند.

مستقی باشد کنش تفتاری غیرمستقی است (یول
 1385ص.)66
در اینجا نیز کارکرد جمالت صد در صد
عبرتآموزی و بشارت به انسانهاست .اترچه در
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برخی نمونهها بهطور مستقی

بیان نشده است.

خداوند در بیان عبت این سرتذشتها می رماید :

عبت آن داللتهای ضمنی و درنهایت صنایع بیانی
بهکارر ته در جمبه مشخ

میشود.

(حَتىَّ إِذَا اسْتَیْسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنهُّ ْ قَدْ کُذِبُواْ جَاءَهُ ْ

در اینجا نیز مباحث نحوی و بالغی و انواع

نَصْرُنَا َنُجِّىَ مَن نَّشَاءُ وَلَا یُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ

داللتهای متنی از جمبه دقت در داللت التزامی و

الْمُجْرِمِین) (یوسف.)110/

تضمنی و داللت مفهومی و که عبمای اصول قه

از جمالت باال درمییابی که وجه تمایز میان
نحو و معناشناسی از کاربردشناسی زیررشتههای

بسیار به آن توجه کردهاند و به تفتمانکاوی بهتر متن
قرآن کمک شایانی میکند.

زبانشناسی در ترو مفهوم با ت است .نحو جمبهها

چنانکه مالحظه شد مرحبة سوم تحبیل تفتمانی

و معناشناسی تزارهها و کاربردشناسی کنشهای بیانی

چگونگی پیوستگی متن از نظر ساختاری و معنایی را

و با ت پیرامونی را ماالعه میکند .کاربردشناسان به

بررسی میکند که دارای عناصری چون ارتباط آغازه

دنبال آن هستند که نمود بیرونی زبان در با ت

و پایانه عوامل ربای جانشینی و ه نشینی تضاد

کاربردی و موقعیتی را تبیین کنند (صانعیپور 1390

معنایی و شمول معنایی است .اما بروز مؤلّفة

ص.)62

پیوستگی در عبوم قرآنی در دو مبحث سیاق درونی و

مرحبة اول در تحبیل تفتمانی آیات قرآن بنابر

عب

مناسبت دیده میشود .سیوطی دربارۀ عب

آنچه در مبحث مراحل تحبیل تفتمانی تذشت

مناسبت با تقسی بندی آن به دو نوع ظاهری و

واکاویِ واژتانِ قرآنی است .در این مرحبه ابتدا

معنوی چنین بیان میکند که« :اجزای سخن تردن

موضوعات و واژتان و اصاالحات خاص مربوط به

ی کدیگر بگیرند و بدین ترتی

ارتباط قوت یابد و

آن هرستبرداری میشود .سپس چگونگی انتخاب

تألیف کالم مانند ساختمان محکمی شود که

هر واژه در مقابل واژتان رضی ه معنا و که با تسبط

قسمتهای مختبف آن با ه سازتار باشند» (طی

به مبحث وجوه و نظائر در عبوم قرآنی امکانپذیر

بیتا ص.)177

است و بررسی میشود .تحبیل هر واژه درعینحال به

اما مبحث سیاق و که به نوعی با تناس

آیات و

توجه در نگرش کل قرآن به آن واژه و نیز جایگاه آن

سور دارای ارتباط تنگاتنگی است و بر این پایه مبتنی

در میان با ت رهنگیاجتماعی زمان نزول نیاز دارد.

است که ن

قرآن وحدتی ویژه دارد .این وحدت

نوع بیان واژه نیز در تفتمانکاوی آیات قرآن مؤثر و

کبی قرآن باعث شده تا همة آیات هرچند که در

نقشآ رین است.

زمان های مختبفی نازل شده است از نظر معنایی در
هرستبرداری از جمالت و

ه یکدیگر مؤثر باشند (قائمینیا  1389ص.)341

مرحبة دوم

تزاره های آیات قرآن است .در اینجا ترایش اصبی

باوجوداین از منظر مفسرانی چون عالمه طباطبائی

قرآن از طریق تحبیل جمالت از نظر تقدم و تأخر

تعیین دامنة سیاق همواره امری مه و ضروری بوده

مجهول یا معبومبودن نوع الگوی جمبه ابهامات

است .ایشان عوامل تعیینکنندۀ دامنة سیاق را در دو

جمبه از نظر زمان و مکان و شیوۀ انجامدادن عمل یا

امر خالصه میکنند .1 :وحدت صدوری آیات؛ .2
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وحدت موضوعی آنها .البته در هر دوی این عوامل

ن

محدودیتهایی دیده میشود از جمبه آنکه آیه یا

روایی از جمبه متونی هستند که مفسر باید به روابط

آیاتی معترضه در البهالی سیاقی واحد وارد شوند.

بینامتنی ن

مرحبة چهارم از تحبیل تفتمانی آیات قرآن
تعیین ساختارهای درونی ن

و معنای کالن آن

است« .مفسر برای رسیدن به معنای کالن ن

و همچنین با ت رهنگیاجتماعی آن دارد .متون
آنها توجه کند .متون بسفی قهی و

کالمی نیز از دیگر متونیاند که در کشف معانی پنهان
مفسر را یاری میرسانند.

ن

ابتدا

اما با ت رهنگیاجتماعی که در میان دانشمندان

آیات مختبف یک سوره را به صورت خالصه در

عبوم قرآنی سیاق تسستة آیات و قراین حالیمقالی

بیان میدارد و سپس با توجه به

آنها نیز نامیده میشود شامل مباحثی از قبیل شأن

دوباره ه این خالصه را خالصهت ر

نزول آیات و مکی یا مدنی بودن آنهاست .شناخت

میکند و با همین شیوه به معنای کالن دست مییابد»

مخاط

هر آیه نیز در ماالعة با ت موقعیتی آیات

(همان ص.)193

بررسی میشود.

هرستی از ماال
اهمیت ماال

قرآن همواره تابعی

نکتة آخر که در چگونگی کاربست تفتمانکاوی

اما ساختارهای درونی ن

از ساختارهای کالن جهانشمول نیست؛ ببکه تاهی

در شناخت آیات قرآن باید بیان داشت توجه به

خود سازندۀ این ساختارهاست .در این نمونه میتوان

حرکت از بیرون ن

به درون آن و به عکس است.

به با تهای جدلی قرآن و همچنین الگوی با ت

در حرکت از بیرون به درون ن

قانونتذاری آن توجه کرد .برخی از دانشمندان عبوم

با ت موقعیت متن واکاوی میشود درحالیکه در

قرآنی امروزه به دنبال کشف ساختارهای مختبف

حرکت از درون به بیرون ن

از طریق واکاوی متن

قرآنی از جمبه طریقة جدل امر و نهی ترغی

تأثیر و تأثرات آن از ساختارهای رهنگیاجتماعی

وترهی اند.

بررسی خواهد شد.

درواقع به کمک

در پنجمین مرحبة تحبیل تفتمانی آیات هرستی
از تضادهای دوتانه مابین آنچه در ن

آیه هست و

آنچه نیست؛ اما مرتبط با موضوع آیات بررسی

 - 7بافت پيراموني و مباني تحقيق کارگفت بشارت
در قرآن

میشود .دلیل انتخاب موضوعات مختبف در آیات و

در ادامه پژوهش نقش بازیگران کارتفت بشارت

چرایی تأکید حذف و بزرگنمایی در بیان جزئیات

را بررسی و جایگاه هرکدام را در محل خود معر ی

آن موضوعات از ماالبی است که باید در این مرحبه

میکنی .

لحاظ شود .واکاوی دلیل این انتخابها در ساوح
مختبف تفتمانی درواقع ایدئولوژی حاک بر ن
مشخ

را

میکند.

اما آخرین مرحبه از متناس سازی روش در
تفسیر آیات قرآن توجه ویژهای به روابط بینامتنی

در کارتفت بشارت سه عنصر در کنار ه به
ایفای نقش میپردازند:
 -1خداوند :در بحث بشارت آیات مختبفی
وجود دارد که این آیات از منظرهای توناتونی تقسی
میشوند.
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 - 2بررسی آیات از منظر بشارتدهنده(مبشّر):
مه ترین و مؤثرترین عنصر در این کارتفت خداوند

را مبشِر و در آیه «یَأَیهَّا النَّبىُ إِنَّا أَرْسَبْنَکَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا
وَنَذِیرًا» (احزاب )45/پیامبر را مبشِر معر ی میکند .

است .خداوند مبشِر اصبی که به دنبال اقناع و

با توجه به مقام ر یع خداوند و شأن واالی پیامبر

برای رسیدن به کمال و اعبیالعبیین

در نزد مخاطبانِ آیات خداوند معبوم میشود که

در مرتبه نخست است و رضایت او شرط قبولی

مبشر باید از جایگاه واال برخوردار باشد تا کالم و

طاعات بندتان است« :یُبَشِّرُهُ ْ رَبُّهُ ْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ

بشارت او در مخاط

تأثیرتذار باشد و او را به

وَرِضْوانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُ ْ یها نَعی ٌ مُقی ٌ» (توبه.)21/

واکنش وادار کند.

تشویق مخاط

در ادامه برخی صفات مبشِر-خداوند -را که در

 - 3ناتفته نماند که پیامبر اسالم نیز حامل پیام
بشارت از جان

خداوند و مبشر است« :یا أَیهَا النَّبِی

إِنَّا أَرْسَبْناکَ شاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذیراً» (احزاب.)45/

تأثیرتذاری بر مخاط

مؤثر است بیان میکنی .

 - 7-1- 1حکمت خداوند

اما از آنجا که پیامبران حامالن پیام وحی هستند و

حکمت از ریشه «حک » به معنای منعکردن از

خود به صورت مستقل عمل نکردهاند در طول

چیزی بهدلیل اصالح آن است (راغ

اصفهانی

خداوند با نام مبشِر میتوانند قرار تیرندَ « :بَعَثَ اهللُ

1412ق ص .)248به همین دلیل لجام حیوان را

النّبیّینَ مُبَشِّرینَ ومُنذِرینَ» (بقره.)213/

حکمه و عب و دانش را حکمت میتویند؛ چون

و آیات دیگری که بشارتدهنده را خود قرآن
انعام)48/

خداوند به این معناست که موجودات را کمال مابق

جبرئیل (بقره )97/بادها

تا حدّ داشتن ظر یت آنها برساند .او خبقت

(نحل )89/پیامبران الهی (بقره213/
روحالقد

(نحل)102/

شخ

را از کارهای خالف باز میدارد .حکمت

(اعراف )57/و غیره معر ی میکند .

موجودات را در راستایی قرار میدهد که آنها به کمال

 - 4انسان :در کنار عنصر اول (خدا) و پیامبران

سوق یابند و در مخبوقات کمال را ایجاد میکند

عنصر دیگری وجود دارد که هدف بعثت پیامبران و

(جوادی آمبی  1384ج 2ص( .)620وَمَا جَعَبَهُ البَّهُ

مقصود بشارتهای قرآن است .انسان با داشتن

إِلَّا بُشْرَى وَلِتَاْمَئنَّ بِهِ قُبُوبُکُ ْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ

خصوصیات و صفات و واکنشهای مختبف خوی ش

البَّهِ إِنَّ البَّهَ عَزِیزٌ حَکِی ) بشارت و اطمینان و نصرت

از این وعدهها و بشارتهای قرآنی میتواند در

و پیروزی را از حکمت خداوند برشمرده است و

جهت سعادت یا شقاوت خویش تام بردارد.

بشارت خداوند را مایة آرامش و اطمینان خاطر

در یک جمعبندی دیگر میتوان به این نکته

مخاط

میداند .در بسیاری از آیات قرآن که موضوع

رسید که خداوند و پیامبران قرآن مالئکه و ...مبشِر

بشارت و وعدههای خداوند بیان شده است این نکته

و مبشَر در دسته دوم

به چش میخورد که تحقق بشارت خاص کسانی

در یک دسته و انسان مخاط
است.

است که از اوامر خداوند اطاعت کنند و اعمال صالح

 - 7- 1خداوند متعال کاربر کارگفت بشارت

را انجام بدهند.

در آیه « ذَالِکَ الَّذِى یُبَشِّرُ البَّهُ عِبَادَهُ الَّذِینَ ءَامَنُواْ
وَعَمِبُواْ الصَّالِحَات( »..شوری )23/خداوند متعال خود
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حکمت خداوند بر این است که نیکوکاران از
بدکاران جدا شوند و هر دسته به جزا و سزای اعمال

الْأَنْهارُ

خالِدینَ

یها

نِعْ َ

أَجْرُ

الْعامِبینَ)

(العنکبوت.)58/

خود برسند .چنانچه در آیات قرآن آمده است که( :أَمْ

اجر و پاداشی که خداوند برای مؤمنان قرار داده

نجَعَلُ الَّذِینَ ءَامَنُو اْ وَعَمِبُواْ الصَّالِحَاتِ کاَلْمُفْسِدِینَ ىِ

با صفت جمیل و عظی و غیرممنون و ....توصیف

ِ أَمْ نجَعَلُ الْمُتَّقِینَ کاَلْفُجَّار) (ص )28/و

شده است و این نشاندهندۀ تنوع و تونهتونی

حکمت خداوند بر این است که میان کسانی که به

نعمتها و پاداشهاست (إِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَعَمِبُوا

انجام حسنات مبادرت کنند و کسانی که به سیئات

الصَّالِحاتِ لَهُ ْ أَجْرٌ غَیْرُ مَمْنُونٍ) ( صبت.)8 /

الْأَرْ

روی آوردهاند تفاوت باشد تا مخاطبان به وعدههای
خداوند اطمینان کنند و از هشدارهای او بپرهیزند .

یعنی زود به حساب بندتان رسیدتی میکند .این
صفت که بارها در قرآن بیان شده نشاندهندۀ این

 - 7-2- 1اجر و پاداش
در نهجالبالغه از موالی متقیان آمده است که( :إِنَّهُ
لَیْسَ لِأَنْفُسِکُ ْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ َبَا تَبِیعُوهَا إِلَّا بِهَا)
(نهجالبالغه  556حکمت  456؛ حرانی 1382
ص 390؛ کبینی  1363ج 1ص )17و این جمبهای
از امام سجاد عبیه الصالۀ والسّالم است که می رماید:
مزد شما و بهای مناس

از دیگر صفات خداوند اسرعالحاسبین است؛

عمر شما قط بهشت است.

هرچه کمتر بگیرید سرتان کاله ر ته است پس برای
اجر و پاداش اخروی کار کنید( ...مجبسی 1363
ج 75ص.)306
از تفتار وق بهخوبی دریا ت میشود که
خداوند انسان را برای بهشت آ ریده است و هر
لحظه به هر بهانه قصد رساندن انسان به مقصد ر ا
دارد (أُولئِکَ جَزاؤُهُ ْ مَغْفِرَۀٌ مِنْ رَبِّهِ ْ وَجَنَّاتٌ تَجْری
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدینَ یها وَنِعْ َ أَجْرُ الْعامِبینَ )
(آلعمران.)136/

نکته است که پاداشها به تأخیر نمیا تد و خداوند
خبف وعده نمیکند و اتر وعده و بشارتی از جان
خداوند به بندتان ابالغ شده قاعی و الزمالصدور
است.
 -7- 2پيامبر واسطه مبشِر
چنانچه در تذشته بیان کردی پیامبر نیز در طول
خداوند مبشِر معر ی شده است و میتواند به
صورت مستقل یک عنصر در کارتفت باشد و بررسی
شود .در آیات بسیاری خداوند پیامبر را مبشِر
میخواند و می رماید ( :یَأَیهَّا النَّبىُ إِنَّا أَرْسَبْنَکَ شَهِدًا
وَمُبَشِّرًا وَنَذِیرًا) (احزاب. )45/
 - 7-2- 1ويژگيهای پيامبر با صفت مبشِر
 - 7-2-1-1شاهد(تواه) مبشر(بشارتدهنده)
نذیر(انذاردهنده) داعی الی اهلل(دعوتکننده به خدا)
سراج منیر(چراغ روشناییدهنده) .این اوصاف واال و

خداوند بزرتترین اجر و پاداش و بشارت یعنی

پرمنزلت در آمده است( :یا اَیُّهااْلْنَّبیُ اِنّا اَرْسَبْناکَ

بهشت برین را از آن کسانی بر میشمارد که ایمان

شاهِداً وَمُبَشِّراً وَ نَذیراً* وَ داعیاً اِلَی البّهِ بِاِذْنِهِ وَ سِراجاً

دارند و عمل صالح انجام میدهند و این عمل صالح

وَ مُنیراً) (احزاب.)46- 45

نیز مصادیق بسیاری دارد( :وَالَّذینَ آمَنُوا وَعَمِبُوا
الصَّالِحاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُ ْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَ اً تَجْری مِنْ تَحْتِهَا

 - 7-2-1-2رئوف و رحی
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این دو صفت به همراه دو ویژتی از ویژتیهای
اخالقی پیامبر رحمت حضرت محمد و صبی اهلل
عبیه وآله و چنین

 -7- 2-1-3-1مقام «رأ ت و رحمت»
رحمت و رأ ت صفت عل حق است و هر
صفت عل را از مقام عل موصوف انتزاع میکنند نه

بیان شده است( :لَقَدْ جاءَکُ ْ رَسولٌ مِنْ اَنْفُسِکُ ْ

از مقام ذات وی .و جایگاهی که محل انتزاع رأ ت و

ٌ عَبیْکُ ْ بِاْلْمُؤمِنینْ رَئوفٌ

رحمت است جایگاهی امکانی است .رحمان جایگاه

عَزیزٌ عَبَیْهِ ما عَنِتُّ حَری
رَحی ٌ) (توبه.)128/

«رأ ت و رحی » و بارزترین مصداق و مظهر آن

در این آیه کریمه عالوه بر دو صفت «رئوف» و

رسول خدا و صبی اهلل عبیه وآله و است .خداوند

«رحی » به دو ویژتی اخالقی پیامبر و صبی اهلل عبیه

برای خود رحمتی عامه و رحمتی خاصه قائل است و

وآله و اشاره شده است .ویژتی نخست این است که

این دو خصوصیت را برای قرآن و پیامبر نیز بیان

پیامبر اکرم و صبی اهلل عبیه وآله و آنقدر خیرخواه و

داشته است .از طر ی می رماید :من رحمت عامهای

همدرد و دوستدار مردم بود که از رنجهای آنها

دارم« :رَحْمَتی وَسِعَتْ کُلَّ شَیءْ»؛ یعنی هرچه مصداق

آزردهخاطر میشد بهطوریکه رنج و سختی دیگران

شیء است مشمول رحمت من است .ازطرف دیگر

برای ایشان سخت بود.

می رماید :متقیان از رحمت ویژهام برخوردارند

ویژتی دوم دلسوزی آن حضرت است .حضرت

( َسَأَکْتُبُها لِبَّذینَ یَتَّقُونَ) (اعراف )156/و دربارۀ پیامبر

دوست نمیداشت که حتی یک نفر از مسبمانان در

و صبی اهلل عبیه وآله و می رماید :تو مظهر رحمت

مسیر هدایت نباشد .ازاینرو این دلسوزی آنچنان

مابق من هستی؛ زیرا (وَما أَرْسَبْناکَ إِالَّ رَحْمَةً

است که خداوند از اصرار حضرت در هدایت مردم

لِبْعالَمین) (انبیاء )107/و نسبت به مؤمنان رحمت

به «حری

عبیک » تعبیر کرده است .چنانکه خداوند

در سوره مبارکه کهف در اینباره خااب به پیامبر

خاص داری( :بِالْمُؤمِنینَ رَئُوفٌ رَحی ٌ) (توبه.)128/
 -7- 3انسان ،مخاطب کارگفت بشارت

اکرم و صبی اهلل عبیه وآله و می رما یدَ ( :بَعَبَّکَ باخِعٌ

(وَبَشِّرِ الَّذینَ آمَنُوا وَعَمِبُوا الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُ ْ

نَفْسَکَ عَبی ءاثرِهِ ْ اِنْ لَ ْ تُؤْمِنواْ بِهذا اْلْحَدیثْ أَ سِفا)

جَنَّاتٍ تَجْری مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ کُبَّما رُزِقُوا مِنْها مِنْ

(کهف .)6/در قرآن کری اوصاف دیگری نیز برای آن

ثَمَرَۀٍ رِزْقاً قالُوا هذَا الَّذی رُزِقْنا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ

حضرت آمده است که بهجهت رعایت اختصار تنها

مُتَشابِهاً وَلَهُ ْ یها أَزْواجٌ مُاَهَّرَۀٌ وَهُ ْ یها خالِدُونَ)

به ذکر دو صفت مشترک قرآنی خداوند با پیامبر اکرم

(بقرۀ.)25 /

و صبی اهلل عبیه وآله و اشاره میکنی .
 -7- 2-1-3اوصاف مشترک خداوند و پیامبر
تذشته از مقام مبشِری به صفاتی دیگر میپردازی

انسان مخاط

خداوند در قرآن و دلیل بعثت

پیامبران عنصر سوم در کارتفت بشارت است.با
بررسی آیاتی که به بشارت میپردازند مالحظه

که بروز آنها در محدوده کار رسالت و ابالغ وحی در

میشود که بشارت قط دربارۀ انسانهای مؤمن

پیامبر نمود داشت .دو صفت رأ ت و رحمت که

نیست و در برخی نمونهها خداوند در مؤاخذه و

مشترک میان خداوند و پیامبر است.

توبیخ کا ران و مشرکان واژه بشارت را به کار برده
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است .الزم به تذکر است در بسیاری از نمونهها که

خویش را با اعتقاد و ایمان به خداوند ترکی

جنبه هشدار و بی دادن است اتر به قرآن مراجعه

واکنش مثبت برخیزد و با انجام عمل صالحی که به او

شود آنها نیز با بشارت آمده که جنبه مژدتانیدادن

امر شده است به رجام نیکی که خداوند به او

است و از پاداشی نیکو و دوستداشتنی حکایت

بشارت داده خواهد رسید (الَّذینَ اسْتَجابُوا لِبَّهِ

میکند .هرچند خبر از عذابدادن بشارت و

وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ ما أَصابَهُ ُ الْقَرْحُ لِبَّذینَ أَحْسَنُوا مِنْهُ ْ

مژدتانیدادن نیست؛ ببکه نوع «تفتار نیک» داشتن

وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظی ٌ ) (آلعمران .)172 /این انسان مؤمن

مه است که خداوند سبحان آن را به ما آموزش

حتی اتر در این راه هزاران بار و با انواع مصیبتها

میدهد ( :وَبَشِّرِ الَّذینَ کَفَرُوا بِعَذابٍ أَلی ٍ) (توبه )3/و یا

امتحان شود و همه مایمبک و متعبقاتش را از دست

(بَشِّرِ الْمُنا ِقینَ بِأَنَّ لَهُ ْ عَذاباً أَلیماً) (النساء.)138/

بدهد باز ه دست از اعتقاد خویش بر نمیدارد و

دربارۀ این نوع بشارت بالغیّون معتقدند که هدف از

با صبر و استقامت به بشارت خداوند خرسند و

بهکارتیری واژه بشارت در غیر موضع خود بنا بر

امیدوار خواهند بود (وَلَنَبْبُوَنَّکُ ْ بِشَیْءٍ مِنَ الْخَوْفِ

استعاره عنادیه است که منظور از آن تمسخر کا ران

وَالْجُوعِ وَنَقْ

ٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَالْأَنْفُ سِ وَالثَّمَراتِ وَبَشِّرِ

و منا قان است (اهلل اعب ).

الصَّابِرینَ) (البقرۀ  .)155/و در آیه (وَقالُوا الْحَمْدُ لِبَّهِ

از مجموع آیات میتوان به این نتیجه رسید که

الَّذی صَدَقَنا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْ

کند به

َ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ

انسانها با توجه به اختیار و حاالت مختبف روحی و

حَیْثُ نَشاءُ َنِعْ َ أَجْرُ الْعامِبینَ) (الزمر )74/سرانجام و

اعتقادات خاص خود به دستههای مختبفی تقسی

عاقبت رد مؤمنی را که به آنچه خداوند بشارت داده

قرار میتیرند و

رسیده است را بیان میکند .این آیه و آیات مشابه آن

میشوند تاه با نام مؤمن مخاط

تاه کا ر و تاه منا ق و ...در این میان اعتقادات در

نشاندهندۀ خبف وعدهنکردن خداوند است (إِنَّ البَّهَ

تحقق کارتفت تأثیر بسزائ ی دارد .چون انسانها با

ال یُخْبِفُ الْمیعادَ) (آل عمران.)9/

تفاوتی که در اعتقادات خود دارند در برابر وعدهها و

در آیه (لَقَدْ مَنَّ البَّهُ عَبَى الْمُؤْمِنینَ إِذْ بَعَثَ یهِ ْ

بشارتهای خداوند واکنشهای مختبفی را از خود

رَسُوالً مِنْ أَنْفُسِهِ ْ یَتْبُوا عَبَیْهِ ْ آیاتِهِ وَیُزَکِّیهِ ْ وَیُعَبِّمُهُ ُ

نشان میدهند  .این تفتمان دوسویه نه تنها از طریق

الْکِتابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفی ضَاللٍ مُبینٍ )

تفاوت اعتقاد که از طریق میزان شناخت و آتاهی و

(آلعمران )164 /و آیات مشابه آن نیز بعثت پیامبران
خداوند برای هدایت انسان بیان شده است

اختیار انسان نیز بررسی میشود .

از جان

 - 7-3- 1اختيار انسان

و هدایت انسان با انواع تفتگوها -بشارت و انذار

بارزترین آیه در نمایاندن اختیار انسان آیه (إِنَّا

و -...میتواند دلیبی بر مختاربودن انسان باشد .در

هَدَیْناهُ السَّبیلَ إِمَّا شاکِراً وَإِمَّا کَفُوراً) (إنسان )3/است.

آیات دیگر بعد از بیان این نمونهها که خداوند راه

از دیدتاه قرآن انسان موجودی مختار است و با اراده

نجات و سعادت و راه شقاوت انسانها را بهدست

خویش راه صواب یا ناصواب را انتخاب میکند .

پیامبر به او نشان داده است و انسانِ مختار با اختیار

خداوند درصورتیکه اختیار

شود .واضح است

انسان مختار مخاط

خود میتواند سپاسگزار یا ناسپا
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که مسئبهای مانند بشارت و انذار و ترغی
و ...تنها در صورت مختاربودن مخاط

و تشویق

 - 8تحليل ساختار تحقق کارگفت بشارت در قرآن

کارآیی دارد

برای ایجاد کارتفت بشارت نیازمند وجود

و در غیر این صورت کاری عبث و بیهوده خواهد بود

شرایط و مؤلّفههایی هستی که آن -کارتفت بشارت-

و کار عبث از رد حکی صادر نمیشود.

را از دیگر کارتفتها متمایز سازد .این مؤلّفهها در

 - 7-3- 2معرفت و شناخت و علم حضوری در

قرآن تبیین شده است و در ادامه هرکدام از آنها را

انسان

بررسی میکنی .

خداوند در بسیاری از آیات انسان را به تفکر و

 -8- 1ابالغ کارگفت بشارت
وعده

اندیشه در مخبوقات عال سوق داده است تا نسبت

و

اعالم

خبر

قرآنی

وعیدهای

مبشِر برای مخاط

و

به خالق آنها معر ت حاصل کند و نسبت به

قاعیالصدور از جان

سرتذشت دیگر اقوام آتاهی یابد .خداوند با قراردادن

آمادهکردن ذهن او نسبت به اهمیت و حساسیت

استعداد و حس کنجکاوی و تالش در انسان به او

درواقع توصیفی برای مؤلّفه «ابالغ» است.

ماب

قاببیت خبیفهالبهی را داده است و این امر محقق

ساختار وعدهها و بشارتهای قرآنی بهتونهای

نمیشود مگر اینکه انسان همواره در پی شناخت و

را به واکنش میطببد .تاه این

کس

است که مخاط

عب نسبت به رامین مکبفشده باشد .انسان

واکنش مثبت و درراستای رسیدن به چیزیست که به

معر ت و شناخت نسبت به

آن بشارت داده شده است و تاه درجهت خالف و

خداوند میتواند به درجه ناء ی اهلل برسد و در ذات

جبههتیری است .پس در مخاط

به میزان اعتقاد و

خد اوند ذوب شود و همواره در ارت خویش با

ایمانش به خداوند -مبشِر -و وعدههای او -کنش-

خداوند در ارتباط باشد و تمام وعدههای او را با جان

شاهد واکنش هستی  .ابالغ بشارت از جان

خداوند

و دل بپذیرد.

کنش است و عکسالعمل بنده در برابر این ابالغ

بصیر و آتاه برای کس

َ

واکنش .خداوند در بشارتها و وعدههای خود برای

( َانْظُرْ إِلى آثارِ رَحْمَتِ البَّهِ کَیْفَ یُحْیِ الْأَرْ
بَعْدَ مَوْتِها إِنَّ ذلِکَ لَمُحْیِ الْمَوْتى وَهُوَ عَبى کُلِّ شَیْ ءٍ

بندتان به انجام عمل صالح و نیکو به عاقبت

قَدیرٌ) (الروم )50/و (اعْبَمُوا أَنَّ البَّهَ یُحْیِ الْأَرْ

ترغی

َ بَعْدَ

و رجام نیک آن عمل اشاره کرده است که اینگونه

مَوْتِها قَدْ بَیَّنَّا لَکُ ُ الْآیاتِ لَعَبَّکُ ْ تَعْقِبُونَ) (الحدید /

سخنتفتن خاص حکیمی است که هیچچیز را بیهوده

 )17و ....در آیاتی که بیان شد و آیات مشابه آن

نیا ریده وتمام برنامههایش حسابشده و دقیق است.

معر ت و عب حضوری و جستجوی شخصی را برای

 -8- 2تعلق بشارت خداوند

انسان الزامی دانسته است و ایمان در سایه آتاهی و
عب را تشویق میکند.
در قرآن راه شناخت خداوند شناخت خود است
(وَ ی أَنْفُسِکُ ْ أَ َال تُبْصِرُونَ) (ذاریات.)21/

آیاتی را که از بشارتهای خداوند سخن به میان
آورد و بندتان خود را مشمول آن بشارت کند بر دو
تونه میتوان بیان کرد که بشارت الهی به آن تعبق
تر ته است.
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البته برخی این بشارت را متوجه نبوت حضرت

 - 8-2- 1امور دنيوی
امور مبمو

و دیدنی در کارتفت بشارت

اسحاق میدانند؛ یعنی در این آیه به حضرت ابراهی

کارایی بسیاری دارد .برای ایجاد انگیزه در مخاط

(ع) همزمان دو بشارت داده شده است :بشارت تولد

بیان اموری که دیدنی باشند بیشتر از امور معنوی و

اسحاق و بشارت به نبوت او که پیامبری از صالحان

و تشویق

بود (ابوالفتوح رازی  1408ج 16ص .)222اما

انسان و ایجاد واکنش مابوب نسبت به بشارتهای

شاهد بر اینکه بشارت رزند باشد در آیه دیگر نیز به

قرآنی بیان آنچه که میبیند و یا لذتداشتن و

اشاره شده است« :بَشَّرْناهُ بِغُالمٍ حَبی ٍ» (صا ات) 101/

وجودش را تمنا میکند ضروری است .در قرآن این

که بشارت تولد حضرت اسماعیل است.

امور به زیبایی بیان شده است که در ذیل به برخی از

 - 8-2- 2بشارتهای اخروی

غیرمحسو

کاربرد دارد .برای ترغی

این امور اشاره میکنی .

در کنار امور دنیوی قرآن تاهی به ارت انسان

 -8-2-1- 1امداد الهی

مراجعه کرده است و آنچه را که تمنا دارد -میل به

امداد غیبی از نعمتهای دنیوی شمرده شده که

جاودانگی -را نی ز مدّنظر قرار میدهد.میل به

خداوند در برخ ی جنگ ها به مؤمنان عنایت کرده

جاودانگی و دریا ت پاداش پایان کار در همه انسانها

است« :بَبیَ إِن تَصْبرِواْ وَتَتَّقُواْ وَیَأْتُوکُ مِّن َوْرِهِ ْ هَذَا

وجود دارد .خداوند برای این قسمت از ارت انسان

یُمْدِدْکُ ْ رَبُّکُ بخِمْسَةِ ءَالَافٍ مِّنَ الْمَبَائکَةِ مُسَوِّمِینَ وَمَا

او را به امور غیر محسوسی بشارت میدهد که شنیدن

جَعَبَهُ البَّهُ إِلَّا بُشرْی لَکُ ْ وَلِتَاْمَئنَِّ قُبُوبُکُ بِهِ( »...آل

آن انسان را به وجد و تالش و تکاپو وادار میکند .

عمران .)126-125/رستادن پنج هزار رشته و وعده

این امور با نام امور اخروی بررسی میشود.

کمک رشتگان الهی به مؤمنان بشارت ی است از ناحیه

 - 8-2-2-1بهشت

خداوند جهت آرامش و تسبی و اطمینان دلهایشان

جنت یا همان بهشت موعود یکی از نعمتهای

تا از زیادی سپاه دشمن و کمی عدد خود نهراسند

اخروی است که خداوند در برخی آیات بندتانش را

(طبرسی 1372ش ج 2ص.)829

به آن بشارت داده است« :یُبَشِّرُهُ ْ رَبُّهُ ْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ

 -8-2-1- 1رزند

وَرِضْوانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُ ْ یها نَعی ٌ مُقی ٌ» (توبه.)21/

یکی دیگر از نعمتهای دنیوی که از ارزش

همچنین آیاتی که در آنها از بشارتهای خداوند

واالیی برخوردار است بشارت به رزند است.

راوان است .و در پایانِ

درخواست و طب

رزند از خداوند از دعاهای برخی

در قیامت سخن تفته

بشارتها خرسندی مؤمن را از کس

رضای ت

پیامبران بوده و اجابت این دعا بشارت در قرآن است.

خداوند چنین بیان می رماید« :وُجُوهٌ یَوْمَئذٍ مُّسْفِرَۀٌ

آنجا که به حضرت ابراهی (ع) در سن پیری خداوند

ضَاحِکَةٌ مُّسْتَبْشِرَۀ» (عبس )39-38/خوشحالبودن

از بشارتی خبر میدهد که مربوط به والدت رزندش

مؤمنان که به آن بشارت داده شدهاند به دلیل جایگاه

حضرت اسحاق (ع) است (همان ج 8ص)708

واالیشان است؛ جایگاهی که خداوند به آنها عنایت

«وَبَشَّرْناهُ بِإِسْحاقَ نَبِیّاً مِنَ الصَّالِحینَ» (صا ات.)112/
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کرده است و آنان میخواهند در آن وارد شوند

در بیش از  500آیه از آن سخن به میان آمده است

(طباطبایی 1417ق ج 20ص.)210

«وَرَحْمَتُ رَبِّکَ خَیرٌ مِمَّا یجْمَعُونَ» (زخرف.)32/

در برخی آیات به بشارتهای دنیوی و اخروی با

در کارتفت بشارت میان مبشِّر و مخاط

ه اشاره شده است« :الَّذِینَ ءَامَنُواْ وَکَانُواْ یَتَّقُونَ لَهُ ُ

راباهای عاطفی وجود دارد .خداوند خالق انسان و

الْبُشْرَی یِالْحَیَوۀِ الدُّنْیَا وَ یِاالَخِرَۀِ لَاتَبْدِیلَ لِکَبِمَاتِ

آتاه به قدر و مرتبه او با دلسوزی و احسان در پی
نشاندادن راه صحیح رسیدن به کمال به مخاط

البَّهِ ذَلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِی ُ» (یونس.)64-63/
بشارت در این آیه اتر انشایی باشد (بشارت باد
آنان را )...به این معناست که این بشارت ه در دنیا

بوده

است و برای اینکه او این مسیر را طی کند وعدههای
بسیاری را نیز میدهد.

برای آنان واقع میشود و ه در آخرت واقع خواهد

در کنار آیات انذار که نمونههای آن در قرآن

شد؛ اما اتر خبری باشد و خواسته باشد خبر بدهد که

وجود دارد خداوند با بهکارتیری بشارت و

خدایتعالی بهزودی اولیای خود را در دنیا و آخرت

وعده دادن به مخاط

در ذهن او ضایی را ایجاد

بشارت میدهد؛ یعنی بشارت در دنیا و آخرت بعدها

میکند و با بیان عاقبت امر در انتخاب خوب و بد او

برای آنها واقع میشود (طباطبایی 1417ق ج10

را مختار دانسته است .اما در کنار همه این آیات -چه

ص .)93البته برخی معنای بشارت در آخرت را

انذار و چه بشارت -ردی از رحمت خداوند جاری

بهشت میدانند (طبرسی 1377ش ج 2ص)119؛

است .مبشِر تالش میکند تا مخاط

را از خاراتی که

چون در برابر مؤمنان قرآن از تحری این بشارت برای

در کمین است آتاه و نهایت نیک و بهشت جاویدان

مجرمان خبر داده است« :یَوْمَ یَرَوْنَ الْمَالئِکَةَ البُشْری

را برای او مجس کند.

یَوْمَئِذٍ

لِبْمُجْرِمینَ

وَیَقُولُونَ

حِجْراً

مَحْجُوراً»

( رقان.)22/

در آیه «قلْ یا عِبَادِی الَّذِینَ أَسْرَ ُوا عَبَی أَنْفُسِهِ ْ ال
تَقْنَاُوا مِنْ رَحْمَةِ البَّهِ» (زمر )53/که به اعتقاد بسیاری

منظور از «یوم» روز قیامت است و آیه خبر

از بزرتان دینی امیدوارکنندهترین آیه قرآن و

میدهد که مژدهای برای مجرمان وجود ندارد و این

نشاندهندۀ اوج محبت خداوند نسبت به بندتان

خود نشان میدهد که بشارت در آخرت برای برخی

است خداوند بنده خاطی را مخاط

قرار میدهد و

انسانها وجود دارد (ابوالفتوح رازی  1408ج14

با محبت تمام حتی پس از ارتکاب تناهان بسیار او

ص.)210

را به آغوش خود میخواند و در جایی دیگر تنها

 -8- 3رأفت و رحمت و فضل خداوند در تحقق

تمراهان را مأیو

کارگفت بشارت

«وَمَنْ یقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ» (حجر.)56/

خداوند متعال خود را در قرآن کری با صفات
زیادی به بندتان معر ی رموده است .صفاتی که
هرکدام جبوهای از جمال و جالل الهی را به نمایش
میتذارد .صفت رحمت یکی از این صفات است که

از رحمت خدا معر ی میکند :

این موهبتى از ناحیه خداست و کا ى است که او (از
حال بندتان و نیات و اعمالشان) آتاه است.
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شیرازی و دیگران  1374ج  19ص 421؛ طی

 -8- 4عوامل بهرهمندی از بشارت
ذکر بشارتهای خداوند در آیات قرآن برای این

 1378ج 11ص.)297

است که انسان به این بشارتها طمع و به اعمالی که

کسانی که این صفات را داشته باشند جزء

این بشارت شده است رغبت کند .ازاینرو در

بندتان خاص خداوند هستند و مشمول بشارت

بسیاری از آیات بشارت عوامل این بشارتها نیز ذکر

خاص میشوند (صادقی تهرانی ج 1ص 460البالغ

شده است .برخی از این عوامل عبارتند از:

ی تفسیر القرآن بالقرآن) «وَالَّذینَ اجْتَنَبُوا الاَّاغُوتَ أَنْ

 - 8-4- 1ايمان به خدا و رعايت تقوای الهي و

یَعْبُدُوها وَأَنابُوا إِلَی البَّهِ لَهُ ُ الْبُشْری َبَشِّرْ عِبادِ»...

عمل صالح

(زمر.)18-17/

سب

در بسیاری از آیات قرآن عامل بهرهمندی از
بشارت خداوند داشتن ایمان به همراه تقوای الهی
بیان شده است:
«أَلَا إِنَّ أَوْلِیَاءَالبَّهِ ...الَّذِینَ ءَامَنُوا وکانوا یَتّقوُن لَهُ ُ
الْبُشْری ِیالْحَیاۀِ الدُّنْیا وَ ِیالْآخِرَۀِ التَبْدیلَ لِکَبِماتِ
البَّهِ ذلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظی ُ» (یونس.)64-62/
خدا در این آیات اولیای خود را بشارت داده و
آنان را اینچنین معر ی کرده است« :الَّذِینَ آمَنُوا
وَکانُوا یَتَّقُونَ» .پس صرف ایمان و تقوای انسان را
الیق بشارت خداوند نمیکند؛ ببکه آمدن کبمه »کانوا»
این نکته را می هماند که اولیاءاهلل قبل از ایمانآوردن
تقوایی مستمر داشتهاند .معبوم است که ایمان ابتدایی
مسبوق به تقوا نیست آن ه تقوای مستمر و دائمی.
بنابراین بهرهمندی از بشارت خداوند مرحبه خاص و
واالیی از تقوای الهی را میخواهد که مسبوق به
تقوای دائمی باشد (طباطبایی 1417ق

ج10

 - 8-4- 3بندگي خدا و پيامبر و انجام اعمال صالح
بندتیکردن و عمل صالح انجامدادن انسان را در
شمار بهرهمندان از بشارت الهی قرار میدهد (طی
 1378ج 11ص 481؛ قرائتی  1383ج10
ص.)397
«ذلِکَ الَّذی یُبَشِّرُ البَّهُ عِبادَهُ الَّذینَ آمَنُوا وَعَمِبُوا
الصَّالِحاتِ( »..شوری« )23/وَمَنْ یُاِعِ البّهَ وَالرَّسُو لَ
َأُولئِکَ مَعَ الَّذینَ أَنْعَ َ البّهُ عَبَیْهِ ْ مِنَ النَّبِیِّینَ
وَالصِّدِّیقینَ وَالشُّهَداءِ وَالصّالِحینَ وَحَسُنَ أُولئِکَ رَ یقاً
ذلِکَ الْفَضْلُ مِنَ البّهِ وَکَفى بِالبّهِ عَبیماً» (نساء.)69/
 - 8-4- 4جهاد در راه خدا و هجرت
دو صفت دیگری که انسانهای مؤمن را از
بشارت الهی بهرهمند میکند هجرت و جهاد در راه
خداست (نجفی
خمینی 1398ق ج 6ص«.)221الذین ءامَنُوا

ص.)89 - 88

وهاجَروا وجاهَدوا ی سَبیلِ اهللِ بِأَمْوَالهِ ْ وَأَنفُسِهِ ْ

 - 8-4- 2اجتناب از طاغوت و اطاعت خدا

أَعْظَ ُ دَرَجَةً عِندَالبَّهِ وَأُوْلَئکَ هُ ُ الْفَائزُونَ یُبَشِّرُهُ ْ

دو خصبت وق برای کسانی که خداوند آنها را
بشارت میدهد آورده شده و نشاندهندۀ عبل
بهرهمندی از بشارتهای خداوند است (مکارم

رَبُّهُ ْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَ( »...توبه.)22-21/
در این آیه کسانی را که در راه خدا جهاد و
هجرت میکنند رستگار میخواند و از سیاق آیه بر
میآید که رحمت رضوان و جنتی که میشمارد بیان
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همان رستگاری است که در عبارت «أُوْلَئکَ هُ ُ

هدایت مخاط

الْفَائزُونَ» ذکر شده که در اینجا بهطور تفصیل و با

شایسته مخبوق میداند.

زبان بشارت و نوید بیان شده است (طی

1378

است به سمتی که خداوند آن را

در کارتفت بشارت مبشِر تالش میکند که با

ج 9ص.)206

ایجاد هدف و نشان دادن الگو در مخاط

 -8- 5اختيار مخاطب در قبول بشارت

برای کمال ایجاد کند و او را به حق و حقیقت سوق

انسان موجودی مختار است که خداوند میل به

انگیزهای

دهد.
خداوند همواره در طول مسیر با مخاط

خوبی را در ارت او نهاده است و او با اختیار تام و

است و

به مقدار شدت و ضعف ایمان به پیروی یا دوری از

از پاداشدادن به کوچکترین عمل نیکی صرف نظر

میل تام بر میدارد.

نمیکند «إِنَّا ال نُضیعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَالً»

خداوند در هی چ آیهای از قرآن کری انسان را به

(الکهف ) 30/و درنهایت این مخاط

بشارت است

کرده است خرسند و راضی خواهد

اجبار وادار به کاری نکرده است حتی در امر

که به آنچه کس

پذیرش اوامر و نواهی (إِنَّا هَدَیْناهُ السَّبیلَ إِمَّا شاکِراً وَ

بود « یَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ البَّهِ وَ َضْلٍ وَأَنَّ البَّهَ ال یُضیعُ

إِمَّا کَفُوراً) (اإلنسان .)3/

أَجْرَ الْمُؤْمِنینَ» (آلعمران.)171 /

درحقیقت اوامر و نواهی خداوند وسیبه آتاهی

با توجه به آنچه تفته شد در کارتفت بشارت

است و اراده و اختیار انسان است که حرف

مبشِر یا بشیر -خداوند -بر مبنای دلسوزی و رحمت

قرآن پس از شنیدن آیات

بر بندتان-مخبوقات -مسیری روشن و نهایتی

بشارت مختار است که انجامدهندۀ آن دستور باشد و

درخشان را برای او مشخ

کرده و تالش او را در

برای رسیدن به آنچه وعده داده شده است تالش کند

این مسیر با عاقبت نیکو  -بهشت جاویدان -تضمین

یا نه .پس درحقیقت شیوههای انذار و بشارت در

کرده است .خداوند در تحقق این کارتفت از هی چ

قرآن چیزی جز راههایی برای رسیدن آتاهسازی و

اجباری استفاده نکرده و انسان را در انتخاب یا رد امر

انتقال اطالعات نیستند و در پایان این خود رد است

مختار دانسته است .انسان در مقام مخاط

خداوند با

که با آزادی و اختیار خویش آن را قبول یا رد میکند.

اختیار و عب و میزان اعتقاد و ایمان خود در مقابل

 -8- 6بشارت ،ترغيب انسان برای رسيدن به امور

این بشارتها واکنش نشان میدهد  .کارتفت بشارت

مخاط

اول را میزند .مخاط

درحقیقت با ترکیبی منظ و دقیق در مخاط

مطلوب

ایجاد

باید تفت که بشارت درحقیقت وعده و تشویق

انگیزه و نشاط کرده است بهنحویکه انسان مؤمن

است برای انجام عمبی که

همواره برای رسیدن به آن مقام در تالش خواهد بود.

یک امتیاز یا جایگاه خاص را دارد

در پایان یادآوری این نکته حائز اهمیت است که

« وَعَدَ البَّهُ الَّذینَ آمَنُوا وَعَمِبُوا الصَّالِحاتِ لَهُ ْ مَغْفِرَۀٌ

در تحقق یک کارتفت وجود همه مؤلّفهها و

و ترغی

مخاط

شایستگی کس

وَأَجْرٌ عَظی ٌ» (المائدۀ .)9 /درحقیقت بشارت راه

شاخ

ها الزامی است و اتحاد این مؤلّفهها سب

تفاوت کارتفتها خواهد بود.
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