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 چکیده
پژوهان را به خوود جبو     از مفسران و قرآن یاریروشمند توجه بس یامروزه شناخت قرآن در قالب

انود    هدف مقود  بوه کوار تر توه شوده      نیبه ا یابیدست یکه در راستا یکرده است. ازجمبه عبوم

قرآن و غور  خداونود    یمعان ا تیو.... هستند که در در یشناس و معنا یکاربردشناس  یشناس واژه

نهواده  عبو     یکه در حال حاضر پا را  راتر از معناشناسو  یداشته و دارند. عبم یبسزائ نقش  لمتعا

پس از آنکوه   کردیرو نیشده است. در ا  انیاز همه عبوم ب یقیتبف یتفتمان است که به نوع لیتحب

 یتفتگوو  طیمتکب  و مخاط  و شرا یها یژتیآنها آشکار شد  به و یواژتان و ارتباط نحو یامعن

 یرا بررسو  امیو پ ا وت یواکنش مخاطو  بعود از در   انیو در پا پردازد یدو عنصر م نیا انیم موجود

. تحبیل تفتمان که شامل شش مرحبه است  درواقع تعامالت زبان با سواختارهای  کوری و    کند یم

تیری معنوا در ارتبواط بوا     و چگونگی شکل کند یدر متون تفتاری یا نوشتاری را کشف ماجتماعی 

روش  یریووت کوار  پووژوهش بوا بوه   نیو کنود. در ا  زبوانی را ماالعووه موی   زبوانی و بورون   عوامول درون 

آن   خچووهیو تار« کارتفووت»از  یفوویتعر انیووکوشووش شووده اسووت تووا پووس از ب یبوویتحب یفیتوصوو

تفتمان و کارتفت آن در قرآن  لیکارتفت بشارت و تحب یرامونی ت پ  با«با ت»و  «یکاربردشناس»

 یعنصر مُبَشِّر برا یزهایاوو دست _خداوند و بنده_ یتعامل تفتار نیا یِدوسو انیحاک  م طیو شرا

بوا   وهیش نیا یرتذاریتأث زانیتحقق کارتفت بشارت و م طیشرا ان یشود و در پا  یاقناع مُبَشَّر ترس

و انجوام   مانیسب  قبول ا مخاط  به قیو تشو  یترغ یبرا یو اخرو یویدن یها وعده یریکارت به

هوا   هوا و شواخ    همه مؤلّفه جودکارتفت  و کیذکر است در تحقق  انیشود. شا یبررس فیتکال

 ها خواهد بود. ها سب  تفاوت کارتفت مؤلّفه نیاست و اتحاد ا یالزام

 های كلیدی واژه
 .قرآن  بشارت یتفتمان  کاربردشناس لیکارتفت  تحب
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 مقدمه

جب   یاز همان آغاز نزول در پ  یقرآن کر

به مقصد  دنیرس یمخاطبان بوده است تا آنها را برا

 نیکند؛ بنابرا تیهدا یرستگار یعنیخبقت  یینها

 یها راباه با آنان از روش جادیاقناع مخاطبان و ا یبرا

 استفاده کرده است.  یمختبف

از باب موعظه و دعوت وارد شده است  تاه  تاه

و تاه از باب  هیتاه از باب تنب  یاز باب امر و نه

من تحتها األنهار او را به  الح  یبشارت و جنات تجر

 .کشاند یم

 ریانذار و تبش ۀتفتار خداوند در قرآن دربار غال 

ساختن انسان از راه  آتاه یبرا قتیاست که درحق

است.  یشقاوت و بد رجام ایو سعادت و  یرستگار

ها  قصد نفوذ در وجود  نمونه نیخداوند در همه ا

کالمش را در مخاط   یتذار ریمردم را دارد تا تأث

 کند. شتریب

از ذهن  دیبا یرتذاریتأث نیا   یاز منظر قرآن کر

و  ردیو قب  مخاط  بگذرد و تمام وجود او را  را بگ

هر  انیپاوادار کند و در  حیصح یاو را به واکنش

را از خود  یمخاط  متناس  با اعتقاداتش واکنش

اوج محبت  ۀدهند نشان یها . از نمونهدهد ینشان م

 است. یآنقر یها خداوند به بنده بشارت

در آنچه که خداوند وعده داده است و  یتأمب با

ها و  پاداش نیبه ا دنیرس یکه بنده برا یاعمال

مسئبه کامالً مشهود است  نیا دهد  یسعادت انجام م

که از  یخداوند و اعمال یها از پاداش کدام چیکه در ه

وجود نداشته و  یتساو رد یت یطرف بنده انجام م

بندتان  اعمالرحمت و پاداش خداوند نسبت به 

ها  هستند  پاداش نیاست. اما در کنار همه ا تر عیوس

خداوند به  یها که در مقابل همه رهنمود یکسان

ت برخاسته  ابراز وجود کرده و در برابر مخالف

اند. خداوند در قرآن  مقاومت کرده یانیوح یها آموزه

ارتباط  امبریبا پ یدر قال  قواعد زبان بشر  یکر

که در  ییها همان ابزار نیبنابرا ست؛برقرار کرده ا

در   یتوان یبه کار ر ته است را م یزبان بشر لیتحب

 . ینیبب یکالم اله

 لیتحب یرو  نگارندتان در پ شیپژوهش پ در

 انیراباه م یقرآن و بررس اتیبشارت در آ یکارتفت

کارتفت هستند. در ابتدا  نیوجودآورنده ا عناصر به

 . یکن یم یواژتان مدّنظر در پژوهش را بررس

 

 تحليل آيات قرآنو مراحل آن در یکاو گفتمان-1

به  discurrereواژۀ تفتمان از  عل یونانی  ریشة»

« معنی حرکت سریع در جهات مختبف است

 (.16  ص1375)عضدانبو  

تفتمان به واحدهای : » یخوان یدیگر  م یدر جا

تری از زبان چون بند  مصاحبه  مکالمه و متن  بزرگ

(. در این تعریف  8  ص1385زاده   )آقاتل« نظر دارد

بند زبان باالتر از جمبه یا باالتر از »تفتمان درواقع 

( و در رویکرد 28  ص1387)سباانی  « است

را زبان به هنگام  فتمانت»شناسی  ترایانه در زبان نقش

داند و به با ت کاربرد زبان توجهی خاص  کاربرد می

 (.30)همان  ص« دارد

یابی اصاالح تفتمان  با آنچه در مفهوم ماابق

ترا در تحبیل تفتمانی به  تفته شد  نگرش ساخت

واحدهای مختبف ساختار زبان در  چگونگی کارکرد

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

منظر این رویکرد درواقع تالشی برای ماالعة نظام و 

) رکالف   ستای عناصر زبانی ا آرایش  راجمبه

 (. 9  ص1379
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کاوان   رکالف  یکی از تفتمان بندی جمع

این  ۀدهند شانانتقادی  در ارتباط با مفهوم تفتمان  ن

ای به کاربرد زبان در تفتمان توجه  تونه است که او به

آمده از روابط  دارد که زبان را سازندۀ اجتماع و پدید

 داند. اجتماعی می

عین حال او معتقد است که این اصاالح  اشیا  در

را آنگونه که هست و آنگونه که ممکن است باشد و 

کند.  رکالف در  مینمایی  یا آنگونه که باید باشد  باز

مثابة ترکیبی از متن   توصیفی دیگر  تفتمان را به

داند  رویدادها  دنیای  یزیکی و اجتماعی وسیعی می

 تا  یرستمی  ب )عواطف اند که همة مردم درتیر آن

( و وظیفة اصبی آن  تحبیل روابط اجتماعی  24ص

 ها و باورهاست.  ارزش

ایی در تر براسا  نگرش دوم که همان نقش اما

مثابة یک نوع تحبیل  تحبیل تفتمان به»زبان است  

توان  زبانی در هنگام کاربرد است که در آن نمی

های زبانی را مستقل از هدف و  توصیف صورت

ر است در امور ها قرا نقشی انجام داد که این صورت

 (.30  ص1387)سباانی  « انسانی ایفا کنند.

انتقادی  رویکرد سوم  یعنی تحبیل تفتمان  در

منظور از تحبیل تفتمان درواقع کشف 

هایی است که مردم آتاهانه یا ناآتاهانه در  ایدئولوژی

(. 83  ص1383تیرند ) اضبی   زبان به کار می

کاویِ انتقادی   نونی تحبیبی   دیگر  تفتمان تعبیر به

 اور ساختن الگوهای  ه   ب است که برای آشکار

تفتمان به کار  ارزش و ساختار ایمان مندرج در

 (.83شوند )همان  ص تر ته می

ترا   شناسی ساخت نظر به سه رویکرد زبان با

توان به سه بُعد اصبی تفتمان  ترا و انتقادی  می نقش

اند از: کاربرد زبان   دست یا ت. این سه بعد عبارت

های  برقراری ارتباط میان باورها و تعامل در موقعیت

ماالعة تفتمان  اجتماعی. وظیفه و هدف اصبی 

این سه بعد است   ازآوردن توصیفی یکپارچه   راه 

 یکه تأثیر و تأثرات آنها را بر یکدیگر بررس طوری به

 (.17  ص1387)ون دایک   کند یم

توان به یک  تر تن تعاریف مذکور می در نظر  با

بندی در تحبیل تفتمان دست یا ت. تحبیل  جمع

تفتمان  درواقع تعامالت زبان با ساختارهای 

اجتماعی در متون تفتاری یا نوشتاری را کشف   کری

تیری معنا در ارتباط با عوامل  و چگونگی شکل

 کند. زبانی را ماالعه می زبانی و برون درون

 

 تاريخچة تحليل گفتماني -2

تفتمان براسا  آنچه ذکر شد  بسیار  تعاریف

متعدد و توناتون است که این تعدد ناشی از سیر 

در راستای همین تحوالت و »تحول این روش است. 

بر اثر تعامل عوامل زبانی و غیر زبانی  تفتمان و 

تبع آن تحبیل تفتمان به وجود آمده است. تفتمان  به

ی از زندتی اجتماعی انسان در چارچوب در هر مقاع

رویکردی خاص تعریف شده و هریک از این 

رویکردها نقش مهمی در آنچه امروز رشتة تحبیل 

(. 30  ص1387  ی)سباان« اند تفتمان است  داشته

تام و  یفیتعر نشیدارد  تز تیاهم نجایآنچه در ا

است تا  ک یو  ستیانسان قرن ب یها یژتیمنابق بر و

 به ارمغان آورد. او یبرا ت یهدا یِنیریبه ش یماحصب

 

 يشناس کاربرد -3

در  یالدیم 70و 60در دهه  یشناس کاربرد دتاهید

و دستور زبان  انینحوترا دتاهیو درمقابل د کایآمر

 مارح یچامسک
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در تذشته  قتی(.درحق17  1389 ان یهی) ق شد

و  ینیجانش ةمتن کبمات و رابا کی ا تیدر یبرا

که  ی. هنگامشد یشناسانه م معنا یآنها بررس ینیهمنش

به همان  قتیدرحق شود  یسخن تفته م یاز معناشناس

کالم همراه با ماالعه  لیو تحب هیتجز یِمیروش قد

محدود  بانز یها صورت و نقش جمبه انیراباه م

 (.19  ص1382  ی)صفو شود یم

 یبرا یا مقدمه قتیحق در یمعناشناس

معنا هنگام   یاست. در کاربردشناس یکاربردشناس

ها اتر  . جمبهشود یکاربرد و در جهان خارج ماالعه م

 جادیمناس  به کار نروند  در ا تیدر مقام و موقع

به خود اختصاص نخواهند داد.  رد  یسهم زیارتباط ن

 حبتکه چگونه ص دهد یم  یتشخ ندهیدر مقام تو

 زینکار برد و مخاط    را به یکند و چه جمالت

شدن با کالم و  خواهد داد که هنگام مواجه  یتشخ

  یاز خود بروز دهد )معمور یجمبه چه واکنش

 (.161-167  ص1386

که صِرف  داستیتوجه به آنچه تفته شد  پ با

متون   یغر  اصب ا تیدر یبرا یمعناشناس

مفهوم کالم خداوند و غر   ا تیدر یمخصوصاً برا

که پس از  ییها کنش و واکنش یو بررس اتیآ یاصب

الزم  ییکارا ست ین یکا  شود  یم جادیآنها ا ا تیدر

ماند.  یمتن بر خواننده پنهان م یایرا ندارد و زوا

او  اریروشن است که انسان و حاالت مختبف و اخت

 هی. نظربخشد یو به متن روح م کند یدر معنا نفوذ م

ها  کنشتمام وا یبرخالف عب  معناشناس یکاربردشناس

. کند یماالعه م زیدر متن را ن لیدخ یها و مؤلّفه

انسان آنچه را از  کند  یکمک م هینظر نیدرواقع ا

کند؛ چراکه  لیازمند است  تحصین تیهدا یقرآن برا

تِبْیاناً لِکُلِّ »است که  یکتاب همان متن مقدس نیا

 صفت آنست. نی( بارزتر89)نحل/« ء شَیْ

 

 مفهوم کارگفت نييتب -4

جان النگ شاو »بار  نیکارتفت را نخست یةنظر

کرد.  یمکت  آکسفورد معر  بسو انیاز   یکی «نیآست

جمالت  یتونه اصب یاو معتقد بود که جمالت خبر

و  ستین یزبان  اطالع ی. کاربرد اصبستندیزبان ن

 ریپذ نیّها  تع پاره تفت تمام یکذب معنا ایصدق 

 ردا  ده  یقول م: »دیجمبه دقت کن نی. به استین

جمبه و  نیا ستنی  آو«قر  خود را پرداخت کن 

که  کند یم دیو تأک نامد یم یانیتفت ب امثال آن را پاره

کنش اشاره  ای« عمل»به  یبه نوع ییها تفته نیچن

 ایجمالت بحث بر سر صدق  نیدارند. درواقع در ا

است که  نیا زیبرانگ ببکه ماب  توجه ست؛یکذب ن

 یبرا ستنی. آودهند یانجام م یسخنان چه کار نیا

سه مرحبه را در نظر تر ته است.  یانیب یها تفت پاره

 دهینام یانیکه کنش ب یجمالت نیچن انینخست ب

من شما را به سه »جمبه  ینمونه قاض یبرا شود  یم

. کند یم یرا بر زبان جار «کن  یسال زندان محکوم م

 ریبر مخاط  که کنش غ یانیآن کنش ب ریدوم تأث

. در مرحبه سوم  مخاط  با شود یم دهینام یانیب

را از خود  یواکنش یاز قاض یا جمبه نیچن دنیشن

 ای کند یاعترا  م ای کند یم هیتر- دهد ینشان م

را کارتفت  یانیب ریکنش غ نی  ا-و.... شود یم هوشیب

 .نامند یم

 یا جمبه  یساختار کارتفت نیتر در ا ساده انیب به

که  یو احساس یانیکنش ب شود  یصادر م یکه از  رد

 شود  یم جادیدر ذهن و جان مخاط  ا امیپ دنیاز شن

 شود یشده است و سب  م یجمبه تبق یانیب ریکنش غ

دلهره و ...  ای نانیاطم ام یپ دنیکه مخاط  از شن
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 نیا جادیپس از ا ندهکه شنو ی. اما واکنشدینما

 ه یاعترا   تر -دهد یاحسا  از خود بروز م

را کارتفت  یانیب ریکنش غ نیا -و... یپرخاشگر

 (.305-307  ص1391  ی)صفو ندیتو یم

 یتفت هر تفتار توان یم یکنش ر تار اهیدر ح

 ای یزبان عیها وقا کنش است. درواقع تفته ینوع

 ای جیدر زمان هستند که از هرکدام نتا یزبان یها کنش

 کیکه  یزمان ندهیمدّنظر است. تو یاثرات خاص

را انجام  یعمب قتیدرحق کند  یم انیجمبه را ب

 نیو درمقابل ا شود یتفته م« کنش»که به آن  دهد یم

طور  و ظاهر و چه به  یچه مستق زیتفته  مخاط  ن

که به  شود یم یو در باطن  دچار تحوالت  یمستق ریغ

 یمثال )مثل الجنه الت ی. براشود یآن واکنش تفته م

و  ها یژتیو انی(  خداوند با ب35...( )رعد/نیوعد المتق

. کند یم قیو تشو  یبهشت بندتان را ترغ یها ییبایز

بهشت و  ۀخداوند دربار یها و وعده ها ارتبش

کس  بهشت را  یانسان به عمل صالح برا  یترغ

را  شود یم جادیکه در مخاط  ا یریو تأث یانیکنش ب

-ها  بشارت نیو واکنش او در مقابل ا یانیب ریکنش غ

. شود یم دهیکارتفت نام -ردیت یکه انجام م یعمب

و  تقاداتمخاطبان با توجه به اع یمثال برخ یبرا

خداوند )إِنَّ البَّهَ  یقول به خوش مانیو ا ینیتفکرات د

ها  بشارت نی(  به ا9ال یُخْبِفُ الْمیعادَ( )آل عمران/

خداوند و  تیکس  رضا یاند و برا داشته مانیا

و  دهند یها  عمل صالح انجام م به پاداش دنیرس

ها را  وعده نیهستند که ا یا دسته عده نیبرخالف ا

صالح انجام  یاند  نه تنها عمب دانسته اسا  یب

 شوند یم ها یو زشت تیببکه غرق در معص دهند؛ ینم

)وَمِنهْ  مَّن یُؤْمِنُ بِهِ وَمِنهْ  مَّن لَّا یُؤْمِنُ بِهِ ورَبُّکَ أَعْبَ ُ 

 (. 40/ونسیبِالْمُفْسِدِین( )

ادامه قبل از پرداختن به مبحث کارتفت  در

پژوهش از جمبه  نیدر ا یبشارت  چند مفهوم کاربرد

 . یکن یم لیبا ت را تحب

 بافت فيتعر -5

 انیاست که در آن تفتمان ب ینیع یتیموقع با ت

پارامترها همچون  یتمام ۀرندی. با ت دربرتشود یم

را با  نیکه طر  یروابا تیو ماه تیمکان  زمان  هو

تمام « با ت» کالم  کی است. در کند  یم ریدرت گریکدی

تفتمان را  کیدانست تا  دیاست که با ییزهایآن چ

 یموضوع کاربردشناس نیراکرد؛ بناب یابیو ارز دی هم

  یپرداز تفته و تفته انیروابط م نیتر یعموم یبررس

است. با ت   شان یدیتول یها جمالت و با ت انیم

وجود  یواقع یایکه در دن ردیت یرا در بر م یا راد

و  یکیزی  طیمکالمه  مح نیطر  تیدارند و هو

 هاست.  تفته انیمکان و زمان ب شان  یاجتماع

 

 يبافت در کاربردشناس گاهيجا -6

 اصل  و حد  یاز مباحث ضرور یکی با ت

آن  تیاست و اهم یشناس و کاربرد یمعناشناس

به آن وابسته  یکاربردشناس فیاست که تعر یحد به

دو مؤلّفه  امیو انتقال پ یرسان امیاست. در محدوده پ

 یگریو د یزبان داللت درون یکیاست:  زیبرانگ توجه

 .یزبان داللت برون

 یها با غر  ذهن ارتباط واژه  یزبان درون داللت

 ییو  ضا طیو شرا تیموقع یزبان است و داللت برون

است که مخاط  در آن قرار تر ته است و به ساختار 

برخوردار  یادیز تیاما از اهم ست؛یجمبه مربوط ن

 یزبان کرد که داللت درون انیب نگونهیا توان یاست. م
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تنگاتنگ دارند و  رتباطا گریکدیبا  یزبان و برون

-299  ص1391  ی)صفو ستندین گریکدیمستقل از 

 کی یمعنا قیدق  تنایدر ی(. به تفته کوک برا300

شده در  و درج یظاهر یاز معنا ریجمبه و متن به غ

همچون سن و جنس و  ی رهنگ لغت  عوامب

و زمان و مکان و اشتراکات  یاجتماع یها تیموقع

 نیدارد که به ا یادیز شتفتگو نق یها طرف ی رهنگ

(. 58  ص1388)کوک   شود یعوامل با ت تفته م

همچون قرآن   یمتنِ مقدس  ِیتعال ا تیدر یپس برا

آن  یخیو تار یشناس و روان یشناس جامعه لیتحب

 است. یضرور

که خداوند به مسبمانان در  ینمونه بشارت یبرا

جنگ بدر داده است )إِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُ ْ  َاسْتَجَابَ 

(  9لَکُ ْ أَنىِّ مُمِدُّکُ  بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَبَئکَةِ مُرْدِ ِین( )انفال/

 کرد:  لیتحب نیچن توان یرا م

مسبمانان به جنگ و  قیتشو یبرا خداوند

 یسبمانان در حالم یاریدر  شیدادن قدرت خو نشان

 را به آنها  یروزیوعده پ

در  زاتیکه ه  از لحاظ تعداد و ه  تجه دهد یم

بشارت خداوند چند واکنش  نیحداقل هستند؛ اما ا

 مختبف در برداشت:

که با اعتقاد راسخ  قدم در راه نهاده  یمسبمان -1

به وعده خداوند که هزار  رشته را به  مانیبودند  با ا

 دانیم روزیداشتند که پ نانیاطم  رستد  یم شانیاری

با تمام قدرت  مان یا نیآنها خواهند بود و در کنار ا

 نبرد کردند.

سست  مانشانیبودند که ا یتروه دوم کسان -2

 نیبود و هنوز به وعده خداوند مشکوک بودند  ا

جنگ  دانیقدم در م اریبس اضارابدسته با دلهره و 

 تذاشتند.

بودند که با تمسخر و تروه سوم مشرکان  -3

مسبمانان و اعتقادنداشتن به نصرت خداوند   دیتهد

قدم در جنگ  شانیباال یبا اتکا بر خود و توان نظام

 نهادند.

ا راد  یاز برخ یاریبس یها نمونه انیبا ب خداوند

 یاو قدم در واد یها ها و وعده به بشارت مانیکه با ا

با  یعده  برخ نینهاده و برخالف ا یرستگار

ها به  بشارت نیبه ا نداشتن مانینکردن و ا توجه

است و  یتذار اند  به دنبال اثر عقوبت تر تار شده

 یتا ا راد برا کند  جادیدر مخاط  ا یواکنش نکهیا

رقابت کنند و مسابقه دهند: )لِّکَیْبَا  راتیکس  خ

وَالبَّهُ لَا  مَا  َاتَکُ ْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَاتَئکُ ْ  تَأْسَوْاْ عَبىَ

 (.23/دیمخْتَالٍ  َخُور( )حد  یحُ ُّ کلُ

 قط  ات یآ نیو غر  خداوند در ا امیپ پس

درک روابط  ایآنها و  نشیدعوت به دقت در چ

 ببکه ت؛یکبمات با ه  نس

 جادیامور است که همان ا نی راتر از ا یمقصود

عبرت در  جادیو ا راتیکس  خ یحس رقابت برا

مخاطبان از سرانجام مخالفان است. بشارت و 

خداوند در قرآن به اشکال مختبف نمود  یها وعده

 یبا ذکر برخ  یطور مستق به یتاه یعنیاست.  ا تهی

است   هآنها در نظر تر ته شد یکه برا یاعمال و اجر

 نیکه ا کند یمخاط  مختار را به انجام آن دعوت م

 یا جمبه و کارکرد آن راباه نوع بشارت را که ساختار

 نیاست و اتر ب  یمستق یدارد  کنش تفتار  یمستق

 ریساختار جمبه و کارکرد آن راباه و ارتباط غ

 ول یاست )  یرمستقیغ یباشد  کنش تفتار  یمستق

 (.66  ص1385

کارکرد جمالت صد در صد  زین نجایا در

هاست. اترچه در  و بشارت به انسان یآموز عبرت
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نشده است.  انیب  یطور مستق ها به نمونه یبرخ

: دی رما یها م سرتذشت نیعبت ا انیخداوند در ب

)حَتىَّ إِذَا اسْتَیْسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنهُّ ْ قَدْ کُذِبُواْ جَاءَهُ ْ 

مَن نَّشَاءُ وَلَا یُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ  نُجِّىَنَصْرُنَا  َ

 (.110/وسفیالْمُجْرِمِین( )

 انیم زیکه وجه تما  یابی یجمالت باال درم از

 یها ررشتهیز  یشناس از کاربرد یشناس نحو و معنا

ها  در ترو مفهوم با ت است. نحو  جمبه  یشناس زبان

 یانیب یها کنش یشناس ها و کاربرد تزاره یو معناشناس

شناسان به  . کاربردکند یرا ماالعه م یرامونیو با ت پ

زبان در با ت  یرونیب نموددنبال آن هستند که 

  1390 پور  یکنند )صانع نییرا تب یتیو موقع یکاربرد

 (.62ص

اول در تحبیل تفتمانی آیات قرآن  بنابر  مرحبة

آنچه در مبحث مراحل تحبیل تفتمانی تذشت  

واکاویِ واژتانِ قرآنی است. در این مرحبه ابتدا 

واژتان و اصاالحات خاص مربوط به  موضوعات و

شود. سپس چگونگی انتخاب  برداری می آن  هرست

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

پذیر  به مبحث وجوه و نظائر در عبوم قرآنی امکان

حال به  شود. تحبیل هر واژه  درعین است و بررسی می

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

اجتماعی زمان نزول نیاز دارد.  در میان با ت  رهنگی

کاوی آیات قرآن مؤثر و  نوع بیان واژه نیز در تفتمان

 آ رین است. نقش

برداری از جمالت و  دوم   هرست مرحبة

های آیات قرآن است. در اینجا ترایش اصبی  تزاره

قرآن از طریق تحبیل جمالت از نظر تقدم و تأخر  

بودن  نوع الگوی جمبه  ابهامات  ا معبوممجهول ی

دادن عمل یا  جمبه از نظر زمان و مکان و شیوۀ انجام

بیانی  عهای ضمنی و درنهایت صنای عبت آن  داللت

 شود. ر ته در جمبه  مشخ  می کار به

اینجا نیز مباحث نحوی و بالغی و انواع  در

های متنی از جمبه دقت در داللت التزامی و  داللت

ی و داللت مفهومی و که عبمای اصول  قه تضمن

کاوی بهتر متن  اند و به تفتمان بسیار به آن توجه کرده

 کند. قرآن کمک شایانی می

مالحظه شد  مرحبة سوم تحبیل تفتمانی   چنانکه

چگونگی پیوستگی متن از نظر ساختاری و معنایی را 

که دارای عناصری چون ارتباط آغازه  کند یم یبررس

نشینی  تضاد  و ه  نیی  عوامل ربای  جانشو پایانه

معنایی و شمول معنایی است. اما بروز مؤلّفة 

پیوستگی در عبوم قرآنی در دو مبحث سیاق درونی و 

شود. سیوطی دربارۀ عب   عب  مناسبت دیده می

بندی آن به دو نوع ظاهری و  مناسبت با تقسی 

اجزای سخن  تردن »کند که:  معنوی  چنین بیان می

کدیگر بگیرند و بدین ترتی  ارتباط قوت یابد و ی

تألیف کالم مانند ساختمان محکمی شود که 

)طی    «باشندهای مختبف آن با ه  سازتار  قسمت

 (.177ص تا  یب

مبحث سیاق و که به نوعی با تناس  آیات و  اما

سور دارای ارتباط تنگاتنگی است و بر این پایه مبتنی 

ژه دارد. این وحدت است که ن  قرآن وحدتی وی

کبی قرآن باعث شده تا همة آیات  هرچند که در 

های مختبفی نازل شده است  از نظر معنایی در  زمان

(. 341  ص1389  نیا  ه  یکدیگر مؤثر باشند )قائمی

این از منظر مفسرانی چون عالمه طباطبائی  وجود با

ة سیاق همواره امری مه  و ضروری بوده تعیین دامن

کنندۀ دامنة سیاق را در دو  ان عوامل تعییناست. ایش

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

شود  از جمبه آنکه آیه یا  می دیدههایی  محدودیت

 الی سیاقی واحد وارد شوند. آیاتی معترضه در البه

چهارم از تحبیل تفتمانی آیات قرآن   مرحبة

تعیین ساختارهای درونی ن  و معنای کالن آن 

مفسر برای رسیدن به معنای کالن ن   ابتدا »است. 

صورت خالصه در   آیات مختبف یک سوره را به

دارد و سپس با توجه به   هرستی از ماال  بیان می

 رت اهمیت ماال   دوباره ه  این خالصه را خالصه

« یابد کند و با همین شیوه به معنای کالن دست می می

 (.193)همان  ص

ساختارهای درونی ن  قرآن  همواره تابعی  اما

شمول نیست؛ ببکه تاهی  از ساختارهای کالن جهان

توان  خود سازندۀ این ساختارهاست. در این نمونه می

های جدلی قرآن و همچنین الگوی با ت  به با ت

کرد. برخی از دانشمندان عبوم تذاری آن توجه  قانون

مختبف  هایقرآنی امروزه به دنبال کشف ساختار

قرآنی از جمبه طریقة جدل  امر و نهی  ترغی  

 اند. وترهی 

پنجمین مرحبة تحبیل تفتمانی آیات   هرستی  در

از تضادهای دوتانه مابین آنچه در ن  آیه هست و 

 یبررس اتیآنچه نیست؛ اما مرتبط با موضوع آ

. دلیل انتخاب موضوعات مختبف در آیات و شود یم

نمایی در بیان جزئیات  چرایی تأکید  حذف و بزرگ

مرحبه  نآن موضوعات از ماالبی است که باید در ای

ها در ساوح  لحاظ شود. واکاوی دلیل این انتخاب

مختبف تفتمانی درواقع ایدئولوژی حاک  بر ن  را 

 کند. مشخ  می

سازی روش در  اس آخرین مرحبه از متن اما

ای به روابط بینامتنی  تفسیر آیات قرآن  توجه ویژه

اجتماعی آن دارد. متون  ن  و همچنین با ت  رهنگی

روایی از جمبه متونی هستند که مفسر باید به روابط 

بینامتنی ن  آنها توجه کند. متون  بسفی   قهی و 

اند که در کشف معانی پنهان  کالمی نیز از دیگر متونی

 رسانند.   مفسر را یاری مین 

اجتماعی که در میان دانشمندان  با ت  رهنگی اما

مقالی  حالی نیعبوم قرآنی سیاق تسستة آیات و قرا

شود  شامل مباحثی از قبیل شأن  آنها نیز نامیده می

نزول آیات و مکی یا مدنی بودن آنهاست. شناخت 

مخاط  هر آیه نیز در ماالعة با ت موقعیتی آیات 

 شود. سی میبرر

کاوی  آخر که در چگونگی کاربست تفتمان نکتة

در شناخت آیات قرآن باید بیان داشت  توجه به 

حرکت از بیرون ن  به درون آن و به عکس است. 

در حرکت از بیرون به درون ن  درواقع به کمک 

که در  شود  درحالی با ت  موقعیت متن واکاوی می

  واکاوی متن حرکت از درون به بیرون ن  از طریق

اجتماعی  تأثیر و تأثرات آن از ساختارهای  رهنگی

 بررسی خواهد شد.

 

کارگفت بشارت  قيتحق يو مبان يرامونيبافت پ -7

 در قرآن

کارتفت بشارت  گرانیادامه پژوهش نقش باز در

 یهرکدام را در محل خود معر  گاهیو جا یرا بررس

 . یکن یم

کارتفت بشارت  سه عنصر در کنار ه  به  در

 : پردازند ینقش م یفایا

 یمختبف اتیخداوند: در بحث بشارت  آ -1

  یتقس یتوناتون یاز منظرها اتیآ نیوجود دارد که ا

 . شوند یم
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دهنده)مبشّر(:  از منظر بشارت اتیآ یبررس -2

کارتفت  خداوند  نیعنصر در ا نیو مؤثرتر نیتر مه 

که به دنبال اقناع و   یاست. خداوند  مبشِر اصب

 نییالعب یبه کمال و اعب دنیرس یمخاط  برا قیتشو

 یاو شرط قبول تیدر مرتبه نخست است و رضا

بِرَحْمَةٍ مِنْهُ  هُ ْرَبُّ بَشِّرُهُ ْیُ»طاعات بندتان است: 

 (.21)توبه/ « ٌیمُق  ٌینَع هایوَرِضْوانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُ ْ  

 امیحامل پ زیاسالم ن امبریناتفته نماند که پ -3

 یالنَّبِ هَایأَ ای»بشارت از جان  خداوند و مبشر است: 

 (.45)احزاب/ «راًیإِنَّا أَرْسَبْناکَ شاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذ

هستند و  یوح امیحامالن پ امبرانیاما از آنجا که پ

اند  در طول  صورت مستقل عمل نکرده خود به 

 َبَعَثَ اهللُ : »رندیقرار ت توانند یخداوند با نام مبشِر م

 (.213)بقره/ «نَیومُنذِر نَیمُبَشِّر نَیّیالنّب

دهنده را خود قرآن  که بشارت یگرید اتیو آ

(  48 /   انعام213 / )بقره یاله امبرانی(  پ89)نحل/

(  بادها 97)بقره/ لی(   جبرئ102نحل/القد  ) روح

 .کند یم یمعر  رهی( و غ57)اعراف/

 امبران یانسان: در کنار عنصر اول )خدا( و پ -4

و  امبرانیوجود دارد که هدف بعثت پ یگریعنصر د

قرآن است. انسان با داشتن  یها مقصود بشارت

 شیمختبف خو یها و صفات و واکنش اتیخصوص

در  تواند یم  یقرآن یها ها و بشارت وعده نیاز ا

 تام بردارد.  شیشقاوت خو ایجهت سعادت 

نکته  نیبه ا توان یم گرید یبند جمع کی در

قرآن  مالئکه و... مبشِر  امبران یکه خداوند و پ دیرس

دسته و انسان مخاط  و مبشَر در دسته دوم  کیدر 

 است.

 اوند متعال کاربر کارگفت بشارتخد - 1-7

ذَالِکَ الَّذِى یُبَشِّرُ البَّهُ عِبَادَهُ الَّذِینَ ءَامَنُواْ » هیدر آ

(  خداوند متعال خود 23/ی)شور..«  وَعَمِبُواْ الصَّالِحَات

یَأَیهَّا النَّبىُ إِنَّا أَرْسَبْنَکَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا » هیرا مبشِر و در آ

 .کند یم یرا مبشِر معر  امبری(  پ45)احزاب/« وَنَذِیرًا

 امبریپ یخداوند و شأن واال عیتوجه به مقام ر  با

که  شود یخداوند  معبوم م اتیدر نزد مخاطبانِ آ

واال برخوردار باشد تا کالم و  گاهیاز جا دیمبشر با

باشد و او را به  رتذاریبشارت او در مخاط  تأث

 واکنش وادار کند. 

را که در  -خداوند-صفات مبشِر یادامه برخ در

 . یکن یم انیبر مخاط  مؤثر است  ب یرتذاریتأث

 حکمت خداوند -1-1-7

کردن از  منع یبه معنا« حک » شهیحکمت از ر

  یاصالح آن است )راغ  اصفهان لیدل به یزیچ

را  وانیلجام ح لیدل نیبه هم (.248ق  ص1412

چون  ند؛یتو یحکمه و عب  و دانش را حکمت م

حکمت . دارد یخالف باز م یشخ  را از کارها

معناست که موجودات را کمال مابق  نیخداوند به ا

آنها برساند. او خبقت  تیظر  داشتنتا حدّ 

کمال   که آنها به دهد یقرار م ییموجودات را در راستا

 کند یم جادیو در مخبوقات کمال را ا ابندیسوق 

(. )وَمَا جَعَبَهُ البَّهُ 620  ص2  ج1384  یآمب ی)جواد

عِندِ  وَلِتَاْمَئنَّ بِهِ قُبُوبُکُ ْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ  إِلَّا بُشْرَى

و نصرت  نانیالبَّهِ إِنَّ البَّهَ عَزِیزٌ حَکِی (  بشارت و اطم

را از حکمت خداوند برشمرده است و  یروزیو پ

خاطر  نانیاطمآرامش و  یةبشارت خداوند را ما

قرآن که موضوع  اتیاز آ یاری. در بسداند یمخاط  م

نکته  نیشده است  ا انیخداوند ب یها بشارت و وعده

 یخورد که تحقق بشارت خاص کسان یبه چش  م

است که از اوامر خداوند اطاعت کنند و اعمال صالح 

 را انجام بدهند.
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از  کوکارانیاست که ن نیخداوند بر ا حکمت

اعمال  یجدا شوند و هر دسته به جزا و سزابدکاران 

قرآن آمده است که: )أَمْ  اتیخود برسند. چنانچه در آ

نجَعَلُ الَّذِینَ ءَامَنُواْ وَعَمِبُواْ الصَّالِحَاتِ کاَلْمُفْسِدِینَ  ىِ 

( و 28( )ص/جَّارالْأَرْ ِ أَمْ نجَعَلُ الْمُتَّقِینَ کاَلْفُ

که به  یکسان انیاست که م نیحکمت خداوند بر ا

 ئاتیکه به س یانجام حسنات مبادرت کنند و کسان

 یها اند  تفاوت باشد تا مخاطبان به وعده آورده یرو

 .زندیاو بپره یکنند و از هشدارها نانیخداوند اطم

 اجر و پاداش -1-2-7

آمده است که: )إِنَّهُ  انیمتق یالبالغه از موال نهج در

لَیْسَ لِأَنْفُسِکُ ْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ  َبَا تَبِیعُوهَا إِلَّا بِهَا( 

  1382  ی؛ حران 456  حکمت 556البالغه   )نهج

 یا  جمبه ن ی( و ا17  ص1  ج1363  ینی؛ کب 390ص

: دی رما یکه م ستالصالۀ والسّالم ا  هیاز امام سجاد عب

مناس  عمر شما  قط بهشت است.  یمزد شما و بها

 یسرتان کاله ر ته است  پس برا د یریهرچه کمتر بگ

  1363  ی... )مجبسدیکار کن یاجر و پاداش اخرو

 (.306  ص75ج

که  شود یم ا تیدر یخوب از تفتار  وق به

است و هر  دهیبهشت آ ر یخداوند انسان را برا

ا لحظه به هر بهانه قصد رساندن انسان به مقصد ر

دارد )أُولئِکَ جَزاؤُهُ ْ مَغْفِرَۀٌ مِنْ رَبِّهِ ْ وَجَنَّاتٌ تَجْری 

(  عامِبینَمِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدینَ  یها وَنِعْ َ أَجْرُ الْ

 (. 136عمران/ )آل

 یعنیاجر و پاداش و بشارت  نیبزرتتر خداوند

 مانیکه ا شمارد یبر م یرا از آن کسان نیبهشت بر

عمل صالح  نیو ا دهند یمل صالح انجام مدارند و ع

دارد: )وَالَّذینَ آمَنُوا وَعَمِبُوا  یاریبس قیمصاد زین

 تَحْتِهَاالصَّالِحاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُ ْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَ اً تَجْری مِنْ 

الْأَنْهارُ خالِدینَ  یها نِعْ َ أَجْرُ الْعامِبینَ( 

 (. 58)العنکبوت/

مؤمنان قرار داده   یکه خداوند برا یو پاداش اجر

 فیو.... توص رممنونیو غ  یو عظ لیبا صفت جم

 یتون تنوع و تونه ۀدهند نشان نیشده است و ا

هاست )إِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَعَمِبُوا  ها و پاداش نعمت

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

است؛  نیالحاسب صفات خداوند  اسرع گرید از

 نی. اکند یم یدتیزود به حساب بندتان رس یعنی

 نیا ۀدهند شده  نشان انیصفت که بارها در قرآن ب

و خداوند  ا تد ینم ریها به تأخ نکته است که پاداش

از جان   یو اتر وعده و بشارت کند یخبف وعده نم

الصدور  و الزم یخداوند به بندتان ابالغ شده  قاع

 است.

 واسطه مبشِر امبريپ -2-7

در طول  زین امبریپ   یکرد انیدر تذشته ب چنانچه

  به تواند یشده است و م یخداوند  مبشِر معر 

 یعنصر در کارتفت باشد و بررس کیصورت مستقل 

را مبشِر  امبریخداوند  پ یاریبس اتیشود. در آ

شَهِدًا : )یَأَیهَّا النَّبىُ إِنَّا أَرْسَبْنَکَ دی رما یو م خواند یم

 ( .45وَنَذِیرًا( )احزاب/ اوَمُبَشِّرً

 با صفت مبشِر امبريپ یها يژگيو -1-2-7

دهنده(   شاهد)تواه(  مبشر)بشارت -1-1-2-7

کننده به خدا(   اهلل)دعوت یال ی)انذاردهنده(  داعرینذ

اوصاف واال و  نی(. ادهنده یی)چراغ روشناریسراج من

اِنّا اَرْسَبْناکَ  یُهااْلْنَّبیُّاَ ایپرمنزلت در آمده است: )

بِاِذْنِهِ وَ سِراجاً  البّهِ یاِلَ اًی* وَ داعراًیشاهِداً وَمُبَشِّراً وَ نَذ

 (.46- 45( )احزابراًیوَ مُن

  یرئوف و رح -2-1-2-7
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 یها یژتیاز و یژتیدو صفت به همراه دو و نیا

اهلل  یرحمت  حضرت محمد و صب امبریپ یاخالق

  نیوآله و چن هیعب

شده است: )لَقَدْ جاءَکُ ْ رَسولٌ مِنْ اَنْفُسِکُ ْ  انیب

رَئوفٌ  نْیبِاْلْمُؤمِن کُ ْیْعَب  ٌیما عَنِتُّ  حَر هِیْعَبَ زٌیعَز

 (.128( )توبه/ ٌیرَح

و « رئوف»عالوه بر دو صفت  مه یکر هیآ نیا در

 هیاهلل عب یو صب امبریپ یاخالق یژتیبه دو و « یرح»

است که  نینخست ا یژتیوآله و اشاره شده است. و

و  رخواهیوآله و آنقدر خ هیاهلل عب یاکرم و صب امبریپ

آنها   یها همدرد و دوستدار مردم بود که از رنج

 گرانید یرنج و سخت که یطور به شد  یخاطر م آزرده

 سخت بود. شانیا یبرا

آن حضرت است. حضرت  یدوم  دلسوز یژتیو

نفر از مسبمانان در  کی یکه حت داشت یدوست نم

چنان  آن یدلسوز نیا رو نینباشد. ازا تیهدا ریمس

مردم  تیاست که خداوند از اصرار حضرت در هدا

کرده است. چنانکه خداوند  ریتعب «ک یعب  یحر»به 

 امبریخااب به پ باره نیا در سوره مبارکه کهف در 

بَعَبَّکَ باخِعٌ : ) َدی رما یوآله و م هیاهلل عب یاکرم و صب

أَسِفا(  ثْیءاثرِهِ ْ اِنْ لَ ْ تُؤْمِنواْ بِهذا اْلْحَد ینَفْسَکَ عَب

آن  یبرا زین یگریاوصاف د  ی(. در قرآن کر6)کهف/

اختصار  تنها  تیجهت رعا حضرت آمده است که به

اکرم  امبریپ اخداوند ب یبه ذکر دو صفت مشترک قرآن

 . یکن یوآله و اشاره م هیاهلل عب یو صب

 امبریاوصاف مشترک خداوند و پ -3-1-2-7

  یپرداز یم گرید یبه صفات یاز مقام مبشِر تذشته

در  یکه بروز آنها در محدوده کار رسالت و ابالغ وح

نمود داشت. دو صفت رأ ت و رحمت که  امبریپ

 است.  امبریخداوند و پ انیمشترک م

 «رأ ت و رحمت»مقام   -1-3-1-2-7

صفت  عل حق است و هر و رأ ت   رحمت

نه  کنند یصفت  عل را از مقام  عل موصوف انتزاع م

که محل انتزاع رأ ت و  یگاهی. و جایاز مقام ذات و

 گاهیاست. رحمان جا یامکان یگاهیرحمت است  جا

مصداق و مظهر آن  نیو بارزتر « یرأ ت و رح»

وآله و است. خداوند  هیاهلل عب یرسول خدا و صب

خاصه قائل است و  یعامه و رحمت یخود رحمت یراب

 انیب زین امبریقرآن و پ یرا برا تیدو خصوص نیا

 یا : من رحمت عامهدی رما یم یداشته است. از طر 

هرچه مصداق  یعنی ؛«ءْیوَسِعَتْ کُلَّ شَ یرَحْمَت»دارم: 

 گرید  است  مشمول رحمت من است. ازطرف ءیش

برخوردارند  ام ژهیواز رحمت  ان ی: متقدی رما یم

 امبریپ ۀ( و دربار156) َسَأَکْتُبُها لِبَّذینَ یَتَّقُونَ( )اعراف/

: تو مظهر رحمت دی رما یوآله و م هیاهلل عب یو صب

)وَما أَرْسَبْناکَ إاِلَّ رَحْمَةً  رایز ؛یمابق من هست

( و نسبت به مؤمنان رحمت 107/اءیلِبْعالَمین( )انب

 (.128( )توبه/ ٌیوفٌ رَحرَئُ نَی: )بِالْمُؤمِنیخاص دار

 انسان، مخاطب کارگفت بشارت -3-7

)وَبَشِّرِ الَّذینَ آمَنُوا وَعَمِبُوا الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُ ْ 

جَنَّاتٍ تَجْری مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ کُبَّما رُزِقُوا مِنْها مِنْ 

وا بِهِ ثَمَرَۀٍ رِزْقاً قالُوا هذَا الَّذی رُزِقْنا مِنْ قَبْلُ وَأُتُ

 یها خالِدُونَ(  هُ ْمُتَشابِهاً وَلَهُ ْ  یها أَزْواجٌ مُاَهَّرَۀٌ وَ

 (. 25)بقرۀ/ 

بعثت  لیانسان  مخاط  خداوند در قرآن و دل 

عنصر سوم در کارتفت بشارت است.با  امبران یپ

مالحظه  پردازند  یکه به بشارت م یاتیآ یبررس

مؤمن  یها انسان ۀکه بشارت  قط دربار شود یم

ها خداوند در مؤاخذه و  نمونه یو در برخ ستین

 دهکا ران و مشرکان واژه بشارت را به کار بر خیتوب
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ها که  از نمونه یاریاست. الزم به تذکر است  در بس

است  اتر به قرآن مراجعه  دادن  یجنبه هشدار و ب

 دادن یبا بشارت آمده که جنبه مژدتان زیشود  آنها ن

 تیحکا یداشتن و دوست کوین یاست و از پاداش

دادن  بشارت و  . هرچند خبر از عذابکند یم

داشتن  «کین تفتار»ببکه نوع  ست؛ین دادن یمژدتان

مه  است که خداوند سبحان آن را به ما آموزش 

 ای( و 3: )وَبَشِّرِ الَّذینَ کَفَرُوا بِعَذابٍ أَلی ٍ( )توبه/دهد یم

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

معتقدند که هدف از  ونیّنوع بشارت بالغ نیا ۀدربار

موضع خود بنا بر  ریبشارت در غ اژهو یریکارت به

است که منظور از آن  تمسخر کا ران  هیاستعاره عناد

 و منا قان است )اهلل اعب (.

که  دیرس جهینت نیبه ا توان یم اتیمجموع آ از

و  یو حاالت مختبف روح اریها با توجه به اخت انسان

  یتقس یمختبف یها اعتقادات خاص خود به دسته

و  رندیت یتاه با نام مؤمن مخاط  قرار م شوند  یم

اعتقادات در  ان یم نیتاه کا ر و تاه منا ق و... در ا

ها با  . چون انساندارد یبسزائ ریتحقق کارتفت تأث

ها و  ادات خود دارند  در برابر وعدهکه در اعتق یتفاوت

را از خود  یمختبف یها خداوند  واکنش یها بشارت

 قینه تنها از طر هیتفتمان دوسو نی. ادهند ینشان م

و  یشناخت و آتاه زانیم قیتفاوت اعتقاد که از طر

 .شود یم یبررس زیانسان ن اریاخت

 انسان  ارياخت -1-3-7

)إِنَّا  هیانسان  آ اریاخت اندنیدر نما هیآ نیبارزتر

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

مختار است و با اراده  یقرآن  انسان موجود دتاهیاز د

. کند یناصواب را انتخاب م ایراه صواب  شیخو

 اریاخت که یانسان مختار  مخاط  خداوند  درصورت

کند  به   یبه خداوند ترک مانیرا با اعتقاد و ا شیخو

که به او  یو با انجام عمل صالح زدیواکنش مثبت برخ

که خداوند به او  یکیامر شده است  به  رجام ن

)الَّذینَ اسْتَجابُوا لِبَّهِ  دیبشارت داده خواهد رس

مِنْهُ ْ  حْسَنُواوَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ ما أَصابَهُ ُ الْقَرْحُ لِبَّذینَ أَ

انسان مؤمن  نی(. ا172عمران/  ا أَجْرٌ عَظی ٌ ( )آلوَاتَّقَوْ

 ها بتیراه هزاران بار و با انواع مص نیاتر در ا یحت

و متعبقاتش را از دست  مبکیامتحان شود و همه ما

و  دارد یبر نم شیبدهد  باز ه  دست از اعتقاد خو

و  دبا صبر و استقامت به بشارت خداوند خرسن

ءٍ مِنَ الْخَوْفِ  نَبْبُوَنَّکُ ْ بِشَیْخواهند بود )وَلَ دواریام

وَالْجُوعِ وَنَقْ ٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَراتِ وَبَشِّرِ 

)وَقالُوا الْحَمْدُ لِبَّهِ  هی(. و در آ155الصَّابِرینَ( )البقرۀ /

ةِ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّ  َالَّذی صَدَقَنا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْ

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

را که به آنچه خداوند بشارت داده   یعاقبت  رد مؤمن

مشابه آن  اتیو آ هیآ نی. اکند یم انیاست را ب دهیرس

نکردن خداوند است )إِنَّ البَّهَ  خبف وعده ۀدهند نشان

 (.9الْمیعادَ( )آل عمران/ فُال یُخْبِ

)لَقَدْ مَنَّ البَّهُ عَبَى الْمُؤْمِنینَ إِذْ بَعَثَ  یهِ ْ  هیآ در

رَسُوالً مِنْ أَنْفُسِهِ ْ یَتْبُوا عَبَیْهِ ْ آیاتِهِ وَیُزَکِّیهِ ْ وَیُعَبِّمُهُ ُ 

ضَاللٍ مُبینٍ (   الْکِتابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفی

 امبرانیبعثت پ ز ین نآمشابه  اتی( و آ164عمران/  )آل

شده است  انیانسان ب تیهدا یاز جان  خداوند برا

بشارت و انذار -انسان با انواع تفتگوها تیو هدا

بر مختاربودن انسان باشد. در  یبیدل تواند یم -و...

ها که خداوند راه  نمونه نیا انیبعد از ب گرید اتیآ

دست  ها را به نجات و سعادت و راه شقاوت انسان

 اریبه او نشان داده است و انسانِ مختار  با اخت امبریپ

ناسپا  شود. واضح است  ایسپاسگزار  تواند یخود م
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 قیو تشو  یمانند بشارت و انذار و ترغ یا که مسئبه

دارد  ییو... تنها در صورت مختاربودن مخاط  کارآ

خواهد بود  هودهیعبث و ب یصورت کار نیا ریو در غ

 .شود ی  صادر نمیو کار عبث از  رد حک

در  یمعرفت و شناخت و علم حضور -2-3-7

 انسان 

انسان را به تفکر و  اتیاز آ یاریدر بس خداوند

در مخبوقات عال  سوق داده است تا نسبت  شهیاند

به خالق آنها معر ت حاصل کند و نسبت به 

. خداوند با قراردادن ابدی یاقوام آتاه گریسرتذشت د

و تالش در انسان به او  یاستعداد و حس کنجکاو

محقق  مرا نیرا داده است و ا یالبه فهیخب تیقابب

شناخت و  یانسان همواره در پ نکهیمگر ا شود  ینم

شده  باشد. انسان  مکبف نیکس  عب  نسبت به  رام

کس  معر ت و شناخت نسبت به  یو آتاه برا ریبص

اهلل برسد و در ذات  یبه درجه  ناء   تواند یخداوند م

با  شیاوند ذوب شود و همواره در  ارت خوخد

او را با جان  یها خداوند در ارتباط باشد و تمام وعده

 .ردیو دل بپذ

آثارِ رَحْمَتِ البَّهِ کَیْفَ یُحْیِ الْأَرْ َ   ) َانْظُرْ إِلى

ءٍ  کُلِّ شَیْ  وَهُوَ عَبى  بَعْدَ مَوْتِها إِنَّ ذلِکَ لَمُحْیِ الْمَوْتى

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

تَعْقِبُونَ( )الحدید /  کُ ْمَوْتِها قَدْ بَیَّنَّا لَکُ ُ الْآیاتِ لَعَبَّ

مشابه آن  اتیشد و آ انیکه ب یاتی( و.... در آ17

 یرا برا یشخص یو جستجو یمعر ت و عب  حضور

و  یآتاه هیدر سا مانیدانسته است و ا یانسان الزام

 . کند یم قیعب  را تشو

قرآن راه شناخت خداوند  شناخت خود است  در

 (. 21أَنْفُسِکُ ْ أَ  َال تُبْصِرُونَ( )ذاریات/  )وَ ی

 

 ساختار تحقق کارگفت بشارت در قرآن ليتحل -8

وجود  ازمندیکارتفت بشارت  ن جادیا یبرا

 -کارتفت بشارت-که آن   یهست ییها و مؤلّفه طیشرا

ها در  مؤلّفه نیسازد. ا زیها متما کارتفت گریرا از د

شده است و در ادامه هرکدام از آنها را  نییقرآن تب

 . یکن یم یبررس

 ابالغ کارگفت بشارت -1-8

اعالم خبر   یقرآن یدهایو وع وعده

مخاط  و  یاز جان  مبشِر برا الصدور یقاع

 تیو حساس تیاهم کردن ذهن او نسبت به آماده

 است.« ابالغ»مؤلّفه  یبرا یفیماب  درواقع توص

 یا تونه به یقرآن یها ها و بشارت وعده ساختار

 نی. تاه اطببد یاست که مخاط  را به واکنش م

که به  ستیزیبه چ دنیرس یواکنش مثبت و درراستا

آن بشارت داده شده است و تاه درجهت خالف و 

اعتقاد و  زانیاست. پس در مخاط  به م یریت جبهه

 -نشک-او یها و وعده -مبشِر-به خداوند  مانشیا

. ابالغ بشارت از جان  خداوند  یشاهد واکنش هست

ابالغ  نیالعمل بنده در برابر ا کنش است و عکس

 یخود برا یها ها و وعده واکنش. خداوند در بشارت

عاقبت به  کویبندتان به انجام عمل صالح و ن  یترغ

 نگونهیآن عمل اشاره کرده است که ا کیو  رجام ن

 هودهیرا ب زیچ چیاست که ه یمیتفتن خاص حک سخن

 است. قیشده و دق حساب شیها وتمام برنامه دهیا رین

 تعلق بشارت خداوند -2-8

 انیخداوند سخن به م یها را که از بشارت یاتیآ

آورد و بندتان خود را مشمول آن بشارت کند  بر دو 

به آن تعبق  یکرد که بشارت اله انیب توان یتونه م

 تر ته است.
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 یويامور دن -1-2-8

در کارتفت بشارت  یدنیمبمو  و د امور

در مخاط   زهیانگ جادیا یدارد. برا یاریبس ییکارا

و  یاز امور معنو شتریباشند  ب یدنیکه د یامور انیب

 قیو تشو  یترغ یکاربرد دارد. برا رمحسو یغ

 یها واکنش مابوب نسبت به بشارت جادیانسان و ا

و  تنداش لذت ایو  ندیب یآنچه که م انیب  یقرآن

 نیاست. در قرآن ا یضرور کند  یوجودش را تمنا م

از  یبه برخ لیشده است که در ذ انیب ییبایامور به ز

 . یکن یامور اشاره م نیا

 یامداد اله -1-1-2-8

شمرده شده که  یویدن یها از نعمت یبیغ امداد

کرده  تیها به مؤمنان عنا جنگ یخداوند در برخ

ا  أْتُوکُ یَتَصْبرِواْ وَتَتَّقُواْ وَ إِن  یَبَب»است:  مِّن  َوْرِهِ ْ هَذَ

وَمَا  نَیالْمَبَائکَةِ مُسَوِّمِ رَبُّکُ  بخِمْسَةِ ءَالَافٍ مِّنَ  مْدِدْکُ ْیُ

)آل ...«  َّ قُبُوبُکُ  بِهِ لَکُ ْ وَلِتَاْمَئنِ  یإِلَّا بُشرْ هُجَعَبَهُ البَّ

  (. رستادن پنج هزار  رشته و وعده126-125عمران/

  هیاست از ناح یبه مؤمنان  بشارت یکمک  رشتگان اله

 شانیها دل نانیو اطم یخداوند  جهت آرامش و تسب

عدد خود نهراسند  یسپاه دشمن و کم یادیتا از ز

 (.829  ص2 ش  ج1372  ی)طبرس

  رزند -1-1-2-8

که از ارزش  یویدن یها از نعمت گرید یکی

برخوردار است  بشارت به  رزند است.  ییواال

 یبرخ یدرخواست و طب   رزند از خداوند از دعاها

دعا بشارت در قرآن است.  نیبوده و اجابت ا امبرانیپ

خداوند  یریع( در سن پ)  یآنجا که به حضرت ابراه

 رزندش  تکه مربوط به والد دهد یخبر م یاز بشارت

(  708  ص8حضرت اسحاق )ع( است )همان  ج

 (.112)صا ات/ «نَیالصَّالِح مِنَ  اًیّوَبَشَّرْناهُ بِإِسْحاقَ نَبِ»

بشارت را متوجه نبوت حضرت  نیا یبرخ البته

  یبه حضرت ابراه  هیآ نیدر ا یعنی دانند؛ یاسحاق م

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

از صالحان  یامبریاسحاق و بشارت به نبوت او که پ

(. اما 222  ص16  ج1408  یبود )ابوالفتوح راز

به  زین گرید  هیآ ربشارت  رزند باشد  د نکهیشاهد بر ا

( 101)صا ات/ « ٍیبَشَّرْناهُ بِغُالمٍ حَب»اشاره شده است: 

 است. لیکه بشارت تولد حضرت اسماع

 یاخرو یها بشارت -2-2-8

به  ارت انسان  یقرآن تاه  یویکنار امور دن در

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

به  لی.مدهد یمدّنظر قرار م زیرا ن -یجاودانگ

ها  کار در همه انسان انیپاداش پا ا تیو در یجاودانگ

قسمت از  ارت انسان  نیا یوجود دارد. خداوند برا

 دنیکه شن دهد یم شارتب یمحسوس ریاو را به امور غ

. کند یآن انسان را به وجد و تالش و تکاپو وادار م

 .شود یم یبررس یامور با نام امور اخرو نیا

 بهشت -1-2-2-8

 یها از نعمت یکیهمان بهشت موعود   ای جنت

بندتانش را  ات یآ یاست که خداوند در برخ یاخرو

رَبُّهُ ْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ  بَشِّرُهُ ْیُ»است:  به آن بشارت داده 

 (.21)توبه/ « ٌیمُق  ٌینَع هایوَرِضْوانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُ ْ  

خداوند  یها که در آنها از بشارت یاتیآ نیهمچن 

 انِیسخن تفته   راوان است. و در پا امتیدر ق

 تیمؤمن را از کس  رضا یها  خرسند بشارت

مُّسْفِرَۀٌ   وْمَئذٍیَوُجُوهٌ : »دی رما یم انیب نیخداوند چن

بودن  (  خوشحال39-38)عبس/« ضَاحِکَةٌ مُّسْتَبْشِرَۀ

 گاهیجا لیاند  به دل داده شده رتمؤمنان که به آن بشا

 تیکه خداوند به آنها عنا یگاهیاست؛ جا شانیواال
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در آن وارد شوند  خواهند یاست و آنان مکرده 

 .  (210  ص20ج ق  1417  یی)طباطبا

با  یو اخرو یویدن یها به بشارت اتیآ یبرخ در

لَهُ ُ  تَّقُونَیَءَامَنُواْ وَکَانُواْ  نَیالَّذِ»ه  اشاره شده است: 

مَاتِ لِکَبِ لَیلَاتَبْدِ االَخِرَۀِ یِوَ  ایَالدُّنْ وۀِیَالْحَ یِ   یالْبُشْرَ

 (.64-63/ونسی) « ُیالبَّهِ ذَلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِ

باشد )بشارت باد  ییاتر انشا هیآ نیدر ا بشارت

 ایبشارت ه  در دن نیمعناست که ا نیآنان را...(  به ا

و ه  در آخرت واقع خواهد  شود یآنان واقع م یبرا

باشد و خواسته باشد خبر بدهد که  یشد؛ اما اتر خبر

و آخرت  ایخود را در دن یایاول یزود به یتعال یخدا

و آخرت بعدها  ایدر دن بشارت یعنی دهد؛ یبشارت م

  10ق  ج1417   یی)طباطبا شود یآنها واقع م یبرا

بشارت در آخرت را  یمعنا ی(. البته برخ93ص

(؛ 119  ص2ش  ج1377  ی)طبرس دانند یبهشت م

 یبشارت برا نیا  یچون در برابر مؤمنان قرآن از تحر

  یبُشْرالْمَالئِکَةَ ال رَوْنَیَ وْمَیَ»مجرمان خبر داده است: 

« حِجْراً مَحْجُوراً قُولُونَیَوَ نَیلِبْمُجْرِم وْمَئِذٍیَ

 (.22) رقان/

خبر  هیاست و آ امتیروز ق «ومی»از  منظور

 نیمجرمان وجود ندارد و ا یبرا یا که مژده دهد یم

 یبرخ یدر آخرت براکه بشارت  دهد یخود نشان م

  14   ج1408  یها وجود دارد )ابوالفتوح راز انسان

 (.210ص

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

 کارگفت بشارت

با صفات   یمتعال خود را در قرآن کر خداوند

که  ی رموده است. صفات یبه بندتان معر  یادیز

 شیرا به نما یاز جمال و جالل اله یا هرکدام جبوه

صفات است که  نیاز ا یکی. صفت رحمت تذارد یم

آمده است  انیاز آن سخن به م هیآ 500از  شیدر ب

 (.32)زخرف/ «جْمَعُونَیمِمَّا  رٌیوَرَحْمَتُ رَبِّکَ خَ»

مبشِّر و مخاط   انیکارتفت بشارت  م در

وجود دارد. خداوند  خالق انسان و  یعاطف یا راباه

 یو احسان در پ یوزآتاه به قدر و مرتبه او  با دلس

به کمال به مخاط  بوده  دنیرس حیدادن راه صح نشان

 یها کند  وعده یرا ط ریمس نیاو ا نکهیا یاست و برا

 . دهد یم زیرا ن یاریبس

آن در قرآن  یها انذار  که نمونه اتیکنار آ در

بشارت و  یریکارت وجود دارد  خداوند با به

 جادیرا ا ییدادن به مخاط   در ذهن او  ضا وعده

عاقبت امر در انتخاب خوب و بد او  انیو با ب کند یم

چه - اتیآ نیرا مختار دانسته است. اما در کنار همه ا

 یخداوند جار تاز رحم یرد -انذار و چه بشارت

که  یتا مخاط  را از خارات کند یاست. مبشِر تالش م

 دانیو بهشت جاو کین تیاست  آتاه و نها نیدر کم

 او مجس  کند.  یرا برا

أَنْفُسِهِ ْ ال  یأَسْرَ ُوا عَبَ نَیالَّذِ یعِبَادِ ایقلْ » هیآ در

 یاری( که به اعتقاد بس53)زمر/« تَقْنَاُوا مِنْ رَحْمَةِ البَّهِ

قرآن و  هیآ نیتر دوارکنندهیام  ینیاز بزرتان د

اوج محبت خداوند نسبت به بندتان  ۀدهند نشان

دهد و  یمخاط  قرار م را یاست  خداوند بنده خاط

او  ار یپس از ارتکاب تناهان بس یبا محبت تمام حت

تنها  گرید ییو در جا خواند یرا به آغوش خود م

: کند یم یاز رحمت خدا معر  و یتمراهان را مأ

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

است که او )از  خداست و کا ى هیموهبتى از ناح نیا

 و اعمالشان( آتاه است. اتیبندتان  و ن حال
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 از بشارت یمند عوامل بهره -4-8

 نیا یقرآن برا اتیخداوند در آ یها بشارت ذکر

که  یها طمع و به اعمال بشارت نیاست که انسان به ا

در  رو نیا بشارت شده است  رغبت کند. از نیسب  ا

ذکر  زیها ن بشارت نیبشارت عوامل ا اتیاز آ یاریبس

 عوامل عبارتند از: نیاز ا یشده است. برخ

و  ياله یتقوا تيبه خدا و رعا مانيا -1-4-8

 عمل صالح

از  یمند قرآن عامل بهره اتیاز آ یاریبس در

 یاله یبه همراه تقوا مانیبشارت خداوند  داشتن ا

 شده است:  انیب

البَّهِیَإِنَّ أَوْلِ أَلَا» لَهُ ُ  تّقوُن یَءَامَنُوا وکانوا  نَی... الَّذِاءَ

لِکَبِماتِ  لَیالتَبْد الْآخِرَۀِ یوَ ِ ایالدُّنْ اۀِیالْحَ ی ِ  یالْبُشْر

 (. 64-62/ونسی) « ُیالبَّهِ ذلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظ

داده و  خود را بشارت  یایاول اتیآ نیدر ا خدا

وا آمَنُ نَیالَّذِ»کرده است:  یمعر  نیچن نیآنان را ا

انسان را  یو تقوا مانی. پس صرف ا«تَّقُونَیَوَکانُوا 

« کانوا«  ببکه آمدن کبمه کند؛ یبشارت خداوند نم قیال

 آوردن  مانیقبل از ا اءاهلل یکه اول  هماند ینکته را م نیا

 ییابتدا مانیاند. معبوم است که ا مستمر داشته ییتقوا

. یمستمر و دائم یآن ه  تقوا ست یمسبوق به تقوا ن

خاص و   از بشارت خداوند مرحبه یمند بهره نیبنابرا

که مسبوق به  خواهد یرا م یاله یاز تقوا ییواال

  10ق  ج1417  ییباشد )طباطبا یدائم یتقوا

 (.89 -88ص

 اجتناب از طاغوت و اطاعت خدا -2-4-8

که خداوند آنها را  یکسان یخصبت  وق برا دو

عبل  ۀدهند آورده شده و نشان دهد  یبشارت م

خداوند است )مکارم  یها از بشارت یمند بهره

    ی؛ ط 421  ص19  ج 1374 گران یو د یرازیش

 (.297  ص11ج   1378

صفات را داشته باشند  جزء  نیکه ا یکسان

هستند و مشمول بشارت   بندتان خاص خداوند

  البالغ 460  ص1ج  یتهران ی)صادق شوند یخاص م

اجْتَنَبُوا الاَّاغُوتَ أَنْ  نَیوَالَّذ( » القرآن بالقرآن ریستف ی 

...« ادِ َبَشِّرْ عِب  یالبَّهِ لَهُ ُ الْبُشْر یوَأَنابُوا إِلَ عْبُدُوهایَ

 (. 18-17)زمر/

 و انجام اعمال صالح امبريخدا و پ يبندگ -3-4-8

دادن انسان را در  و عمل صالح انجام کردن یبندت

   ی)ط دهد یقرار م یمندان از بشارت اله شمار بهره

  10  ج1383  ی؛ قرائت 481  ص11   ج1378

 (.397ص

آمَنُوا وَعَمِبُوا  نَیالبَّهُ عِبادَهُ الَّذ بَشِّرُیُ یالَّذ ذلِکَ»

لَ البّهَ وَالرَّسُو اِعِیُوَمَنْ »(  23/ی)شور« الصَّالِحاتِ..

 نَیِّیمِنَ النَّبِ هِ ْیْأَنْعَ َ البّهُ عَبَ نَی َأُولئِکَ مَعَ الَّذ

 قاًیرَ  ولئِکَوَحَسُنَ أُ نَیوَالشُّهَداءِ وَالصّالِح نَیقیوَالصِّدِّ

 (.69)نساء/ «ماًیذلِکَ الْفَضْلُ مِنَ البّهِ وَکَفى بِالبّهِ عَب

 جهاد در راه خدا و هجرت -4-4-8

مؤمن را از  یها که انسان یگریصفت د دو

هجرت و جهاد در راه  کند  یمند م بهره یبشارت اله

 یخداست )نجف

ءامَنُوا  نیالذ(.»221  ص6ق  ج1398  ینیخم

اهللِ بِأَمْوَالهِ ْ وَأَنفُسِهِ ْ  لِیسَب یوهاجَروا وجاهَدوا  

 رُهُ ْبَشِّیُأَعْظَ ُ دَرَجَةً عِندَالبَّهِ وَأُوْلَئکَ هُ ُ الْفَائزُونَ  

 (.22-21)توبه/« رَبُّهُ ْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَ...

را که در راه خدا جهاد و  یکسان هیآ نیا در

بر  هیآ اقیو از س خواند یرستگار م کنند  یهجرت م

 انیب شمارد  یکه م یکه رحمت  رضوان و جنت دیآ یم
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أُوْلَئکَ هُ ُ »است که در عبارت  یهمان رستگار

و با  لیطور تفص به  نجایذکر شده  که در ا« الْفَائزُونَ

  1378   یشده است )ط انیب دیزبان بشارت و نو

 (.206  ص9 ج

 مخاطب در قبول بشارت ارياخت -5-8

به  لیمختار است که خداوند م یموجود انسان

تام و  اریرا در  ارت او نهاده است و او با اخت یخوب

از  یدور ای یرویبه پ مانیبه مقدار شدت و ضعف ا

 .دارد یتام بر م لیم

انسان را به   یاز قرآن کر یا هیآ چیدر ه خداوند

در امر  ینکرده است  حت یاجبار  وادار به کار

مَّا شاکِراً وَ )إِنَّا هَدَیْناهُ السَّبیلَ إِ یاوامر و نواه رشیپذ

 (. 3( )اإلنسان /إِمَّا کَفُوراً

 یآتاه بهیخداوند وس یاوامر و نواه قتیدرحق

انسان است که حرف  اریمخاط  است و اراده و اخت

 اتیآ دنی. مخاط  قرآن پس از شنزند یاول را م

آن دستور باشد و  ۀدهند بشارت  مختار است که انجام

به آنچه وعده داده شده است  تالش کند  دنیرس یبرا

بشارت در  وانذار  یها وهیش تقینه. پس درحق ای

و  یساز آتاه دن یرس یبرا ییها جز راه یزیقرآن چ

خود  رد است  نیا انیو در پا ستندیانتقال اطالعات ن

 . کند یرد م ایآن را قبول  شیخو اریو اخت یکه با آزاد

به امور  دنيرس یانسان برا بيبشارت، ترغ -6-8

 مطلوب

 قیوعده و تشو قتیتفت که بشارت درحق دیبا

که  یانجام عمب یمخاط  است  برا  یو ترغ

خاص را دارد  گاهیجا ای ازیامت کیکس   یستگیشا

وَعَدَ البَّهُ الَّذینَ آمَنُوا وَعَمِبُوا الصَّالِحاتِ لَهُ ْ مَغْفِرَۀٌ »

بشارت راه  قتی(. درحق9)المائدۀ/ « وَأَجْرٌ عَظی ٌ

که خداوند آن را  یمخاط  است به سمت تیهدا

 .داند یمخبوق م ستهیشا

که با  کند یکارتفت بشارت مبشِر تالش م در

 یا زهیدادن الگو  در مخاط  انگ هدف و نشان جادیا

سوق  قتیکند و او را به حق و حق جادیکمال ا یبرا

 دهد.

با مخاط  است و  ریهمواره در طول مس خداوند

نظر  صرف یکیعمل ن نیدادن به کوچکتر از پاداش

« إِنَّا ال نُضیعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَالً» کند ینم

مخاط  بشارت است  نیا تی( و درنها30)الکهف/

خواهد  یکه به آنچه کس  کرده است  خرسند و راض

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

 (.171ن/ عمرا )آل« أَجْرَ الْمُؤْمِنینَ

توجه به آنچه تفته شد  در کارتفت بشارت   با

و رحمت  یدلسوز یبر مبنا -خداوند -ریبش ایمبشِر 

 یتیروشن و نها یریمس -مخبوقات-بر بندتان

او مشخ  کرده و تالش او را در  یدرخشان را برا

 نیتضم -دانیبهشت جاو -کویبا عاقبت ن ریمس نیا

چ یکارتفت از ه نیکرده است. خداوند در تحقق ا

رد امر  ایاستفاده نکرده و انسان را در انتخاب  یاجبار

مختار دانسته است. انسان در مقام مخاط  خداوند با 

خود در مقابل  مانیاعتقاد و ا زانیو عب  و م اریاخت

. کارتفت بشارت دهد یها واکنش نشان م بشارت نیا

 جادیدر مخاط  ا قیمنظ  و دق یبیبا ترک قتیدرحق

انسان مؤمن  که ینحو است  به ردهو نشاط ک زهیانگ

 به آن مقام در تالش خواهد بود. دنیرس یهمواره برا

است که  تینکته حائز اهم نیا یادآوری انیپا در

ها و  کارتفت وجود همه مؤلّفه کیدر تحقق 

ها سب   مؤلّفه نیاست و اتحاد ا یها الزام شاخ 

 ها خواهد بود. تفاوت کارتفت
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 جهينت

که معنا و -ی راتر از عب  معناشناس یشناس کاربرد

ها و  کنش -کند یم یروابط کبمات را بررس

 کیکه پس از ابالغ  کند یم یرا بررس ییها واکنش

. در کارتفت بشارت سه عنصر شود یم جادیجمبه ا

 یعنی. شود یم یاست که بررس یاصب یها مؤلّفه

و   تهمبشِر قرار تر گاهیکه در جا امبریخداوند و پ

انسان که مخاط  کارتفت بشارت است. خداوند  

و  اتیخصوص یکارتفت بشارت  دارا یعنصر اصب

به رحمت  توان یاست که از جمبه آنها م ییها یژتیو

نسبت به مخاط    یرخواهیو خ یو رأ ت و دلسوز

و  نشیاشاره کرد که انسان را براسا  ساح درک و ب

 .دهد یاو مخاط  قرار م یعقل و آتاه

 یویدن یها کارتفت بشارت  خداوند با وعده در

و انجام  مانیقبول ا یمخاط  را برا یو اخرو

 انیم نی. در اکند یم قیو تشو  یترغ فیتکال

خود موضوع را قبول  اریآزادانه و با اخت دیمخاط  با

احسا  تکبف و اجبار  یا مرحبه چیرد کند و در ه ای

 یبرا یزمیمکان قتینکند. کارتفت بشارت  درحق

در  که ینحو مخاط  است. به قیو تشو  یترغ

به آنچه  دنیواال را در جهت رس یا زهیمخاط  انگ

تفتمان  تران لی. آنچه تحبکند یم جادیاوست  ا یتمنا

است  نیبه آن جامه عمل بپوشانند  ا ستیبا یم یقرآن

عبوم   یانیساز وح و انسان قیبر معارف عم هیکه با تک

عبوم   یروانشناس  یشناس معهبشر  چون جا ازمندین

استخراج کنند و در   یو... را از قرآن کر یاسیس

 قتیانسان عصر حاضر قرار دهند. درحق اریاخت

پژوهان وجود  قرآن یبرا تر تیبا اهم نیاز ا یرسالت

  ندارد.
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 لیتحب»(  تا ینعمت اهلل )ب  یرستم عواطف .18

معارف  یپژوهش -یمجبه عبم «یتفتمان انتقاد

 .یاسالم

تفتمان و تحبیل »(  1383محمد )  ی اضب .19

انسانی پژوهشنامه عبوم   «تفتمان انتقادی
 .4  شماره اجتماعی

 یانتقاد لیتحب(  1379نورمن )  رکالف  .20
 گران یو د رانیپ ستهی  ترجمه  اطمه شاتفتمان

 ها. رسانه قاتیتهران: مرکز ماالعات و تحق

 یکاربردشناخت یبررس(  1389) مهینع هان ی ق .21

 یتجار غاتیدر تبب ینیاشارات تضم یبرخ

شگاه ارشد دان یکارشناس نامه انیپا  ی ارس

 اصفهان.

  ناشر: بیولوژی ن (  1389عبیرضا ) نیا  قائمی .22

 شهیسازمان انتشارات پژوهشگاه  رهنگ و اند

 . یاسالم

  10  جنور ریتفس(  1383)  محسن  یقرائت .23

 چاپ  از قرآن ییها در  یتهران: مرکز  رهنگ

 .ازده ی

  یکاربرد یشناس زبان(  1388) یتا کوک  .24

  یغضنفر بای ر  یحسرت یترجمه دکتر مصاف

کرمانشاه: انتشارات دانشگاه   یاوریدکتر عامر ق

 کرمانشاه. یراز

  یالکا (  1363) عقوبیمحمد بن   ینیکب .25

 .هیتهران: دارالکت  االسالم

  بحاراالنوار(  1363محمد باقر )  یمجبس .26

ابوالحسن  ق :   یهمدان یمترج : موسو

ی انتشارات کتابخانه مسجد حضرت ول

 )عج(.عصر

و  یشناس دانش زبان»(  1386) یعب  یمعمور .27

قرآن  هینشر  «یآن در ماالعات قرآن یکاربردها
 .1شماره و عب 

(  1374ناصر و همکاران )  یرازیش مکارم .28

 .ةی  تهران: دارالکت  اإلسالم نمونه ریتفس

ماالعاتی در تحبیل (  1387تئون) ک یدا ون .29
  ترجمة شعبانعبی بهرامپور  تهران: د تر تفتمان

 ها. ماالعات و رسانه

  زبان یکاربردشناسش(  1385جورج ) ول ی .30

دکتر   یرج یترجمه دکتر محمد عموزاده مهد

 نیمنوچهر توانگر  تهران: سازمان ماالعه و تدو

 ها )سمت(. دانشگاه یکت  عبوم انسان
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