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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

 1397مهر  21:تاریخ     تفسیر سوره بقرهموضوع کلی:     

 1440صفر  3 مصادف با: ها در قرآنمتعلق بشارت _فلسفه انذار و تبشیر _25آیه  موضوع جزئی:      

 4 جلسه:

ئهم اجمعین ارهینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صّل   رّب الحمدلّل }   {  و اللعن علی اعدا
 خالصه جلسه قبل

 نوبت رسید به معنای کلی و اجمالی آیه.  ،بعد از بیان معنای مفردات آیه 25درآیه 

ند و بعد از بیان کمی عرض کردیم معنای اجمالی آیه این است که خداوند در این آیه در واقع به یک بخشی از مسأله معاد اشاره

و از آنجا که معاد جلوه قهر و مهر است اد پرداخته عشود به ممی ت مربوطو اعجاز قرآن که به نوعی به نبوّ تاصل توحید و نبوّ

 دهد. انذار به آتش و تبشیر به بهشت می 25و  24لذا در آیه  ،ی استیعنی هم غضب و هم رحمت الهی در آنجا متجلّ ،الهی است

و خداوند متعال این را است ت برین به معاد است که بهشت و جنّدر واقع یک قسمتی از مباحث مربوط  25پس آیه 

 دهد به کسانی که اهل ایمان و عمل صالح اند.بشارت می

اصالً که بیان خواهم کرد مطالبی درباره فلسفه انذار و تبشیر در قرآن مختصراً به مناسبت بشارتی که در این آیه به بهشت داده شده، 

البته این بشارت و انذار، شامل سایر اصناف  .راها ترساند آنمی دارد ودهد مؤمنان را و هم بر حذر میچرا در قرآن هم بشارت می

 این انذار و تبشیر هم تقویتیا مؤمنی با  ،و یا کافری در اثر این انذار یا تبشیر متنبه شودمنافقی شود. یعنی ممکن است می مردم هم

 یمان فاصله بگیرد یا از عمل صالح دور شود. شود که مبادا از امی دلش ایجاد رال خوفی دحشود ایمانش و هم در عین می

 فلسفه انذار و تبشیر

انیم به این نکات البته تومی واهیم به طور خالصه به چند جهت و حکمت در مورد فلسفه انذار و تبشیر اشاره کنیمخاگر ب

 از دید خود قرآن اشاره کنیم؛ 

رُسُلًا مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ لِئَلَّا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ » :رمایدفمی خداوند ،ت استاتمام حجّ ،تبشیرمهمترین وجه انذار و . 1

 یَکُونَ لِئَلَّا »ت نزد بندگان دارد، ما پیامبران را فرستادیم که مبشر و منذر باشنداین اشاره به اتمام حجّ 1«حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

ند. مردم روز قیامت در روز قیامت حجتی در برابر خداوند نداشته باش برای اینکه مردم«  الرُّسُلِ بَعْدَ حُجَّةٌ اللَّهِ عَلَى لِلنَّاسِ

، کسی مارا ترغیب نکرده بود. پس وعده و ودکسی به ما نگفته ببگویند: یرند ممکن است گمی خذه قراروقتی مورد مؤا

 یرد. گمی را از آنهاها ند و بهانهکمی ام حجت برای بندگانمهمترین خاصیتش این است که اتمانذار  وعید و تبشیر و
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است برای  ممکن ،البته این اتمام حجت مراتب دارد، عرض کردم ممکن است برای کسی ناجی باشد از عذاب به نعمت

ها ی از این انذاریعنی کس ،دهنده عذاب باشد درجه او در بهشت باشد، یا تخفیف رفعت دهنده مرتبه وباالبرنده و کسی 

جه و مرتبه او در عذاب مقداری کاسته شود و در ،اً هم کیفاًهم کمّ اش این شود که از اعمال زشت اونتیجهاثر بپیذیرد و 

ر مرتبه ت یک وقت برای اصل وقوع در بهشت و جهنم است، یک وقت هم برای تغییجهنم کمتر شود. پس اتمام حجّ

 د کند.عواز مرتبه مادون به مرتبه دیگری ص یعنی در بهشت از مرتبه دانی به عالی رود و در جهنم هم ،است

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ » رماید فمی خداوند ،این باعث پذیرش ایمان و باور قلبی و اعتقاد است دومین نکته این است که اساساً .2

گواه و مبشر و نذیر فرستادیم، برای اینکه به خدا  ما تو را به عنوان شاهد و، 1«ا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِلِتُؤْمِنُو شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِیرًا

ولی وصف مهم ارسال نبی و رسول این  ،. اینجا دوباره بحث از ارسال رسل و رسول خدا استبیاورند ایمان و رسولش

مدن پیامبر به همراه این بشارت و انذار ایمان به خدا و نذیر است، بشارت دهنده و منذر است. نتیجه آ است که مبشر و

 رسول است. 

نیم این است کمی ولی آنچه که در این بند دوم داریم ذکر ،دقت کنید اتمام حجت برای روز قیامت و تشکیل محکمه است

ها است. این ترغیب تاثیر مهم آن حصول ایمان و اعتقاد و پذیرش اسالم و رسول ؟که تاثیر بشیر و انذار در دنیا چیست

الهی  های نعمت شارت بهیعنی در دنیا وقتی ب ،ذاردگمی به هر حال در انسان اثرها و تخویفها و ترساندنها و تشویق

شارت بهشت و بموضوع فقط  25یه اما اینجا در آ ،های مختلفی استفقط به روز قیامت نیست و به چیز البته بشارت)

این را به انسان یاد  اگر پایان زندگی یا به بهشت برین یا به عذاب ألیم ختم شود و شود،( داده میبهشتی است های نعمت

 ذارد که زندگی مؤمنانه داشته باشد یا غیر مؤمنانه. گمی آوری کنند این در دنیا اثر

اند باشد؛ یکی آن تنبیهی که تومی مهمترین فلسفه و حکمت انذار و تبشیر این دوتاالبته آثار جانبی دیگری هم هست ولی 

هم دیگری رسول باشد، و  اند ایمان به خدا وتومی قهراها شود در این دنیا و نتیجه این انذار و تبشیرمی برای انسان پیدا

امت نتواند با خداوند ای انسان که دیگر در روز قیشود برمی یرد و اتمام حجتیگمی در آخرت که حداقل بهانه را از انسان

 .اقامه کند های خودشکند و حجتی بیاورد و عذری بر خطاهای خودش و کوتاهیاحتجاج 

 وجه بیشتر بودن انذار از تبشیر در قرآن 

انذار و  یاتآدر قرآن نوعا مطلب دیگری که به طور کلی در این بخش الزم است مورد اشاره قرار گیرد این است که 

 م است. ولی مجموعاًاینطور است که هرجا سخن از ترساندن است، وعده به بهشت و نعمت ه تبشیر با هم آمده، یعنی نوعاً

بشارت فقط شود اگر می ترساندن باشد موجب یأس و نا امیدیفقط از آیات تبشیر است. ما گفتیم اگر  آیات انذار بیش

 نمی رود. ها و عذابها ال ذهن انسان به سمت گرفتاریو اص باشد باعث امید نا به جا میشود
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 که اثر انذار بیشتر از تبشیر است، تبشیر در واقع ترغیب انسان به سوی آن چیزی است که به آن بشارتعلت این است 

رای انسان پاداش در نظر گرفته شده، این رغبت و میل درونی را ب ، ایندهد، فرض کنید به انسان بگویند برای این کارمی

به پاداش نیک به حدی نیست ق انسان برای آن عمل و آن کار است. اما صرف امیدواری به رسیدن ند و مشوّکمی بیشتر

وییم گمی ، مبنای اینکه ماان را وادار به انجام آن کار کند. اما تهدید و تخویف باعث میشود انسان بیشتر مراقب باشدکه انس

. «دفع الضرر أولی من جلب المنفعة»تبشیر و وعده است، همان مطلبی است که معروف است،  نذار و تهدید بیشتر ازاثر ا

اما جلب منفعت احتمالی الزم و واجب نیست،  ،احتمالی الزم و واجب است ردفع ضرچون؛ این یک حکم عقلی است. 

اشد، باز هم به نظر عقل این الزم و ند، اگر ضرر احتمالی بکمی انسان اگر قطع به ضرری داشته باشد حتما از آن اجتناب

واجب است دفعش. البته این مدعای برخی است  که این حکم عقلی است و این جای بحث دارد، آنچه که معروف و 

یک  یا نه؟اما آیا از نظر عقل جلب منفعت ضروری است است که دفع ضرر محتمل واجب است. باشد این می مشهور

 اما آیا این یک أمر الزامی است؟  ،بحثی در آن نیست ،منفعت رجحان دارد که جلبد نکمی موقع کسی ادعا

ند و این حکم عقل است اما از نظر کمی به نظر مشهور دفع ضرر محتمل الزم است و این یک الزامی برای انسان ایجاد

ر شود بین اینکه انسان عقل جلب منعت الزم نیست و لذا گفته شده که دفع ضرر اولی است از جلب منفعت. اگر امر دای

 وید که دفع ضرر اولی است از جلب منفعت. گمی ضرری را از خودش دفع کند یا منفعتی را جلب کند، عقل

بینیم در قرآن لذا اگر ما می، بیش از بشارت است نانیم ادعا کنیم که اثر تهدید و ترساندتومی اگر این مبنا را پذیرفتیم،

ویند گمی آنچه که آقایانالبته  ،ذاردگمی عمیقی است که ترساندن بر انسانتاثیر ت، بخاطر آن آیات انذار بیش از تبشیر اس

که دفع ضرر محتمل واجب اگر ما به نحو مطلق هم نپذیریم، یعنی حکم عقل به لزوم دفع ضرر محتمل أخروی است، 

اگر دفع ضرر محتمل أخروی به هر حال وید دفع ضرر محتمل أخروی واجب است. گمی حداقل این است که عقلاست، 

چون االن هم بحث در مور انذار و تبشیر در آخرت است.  ؛بدانیم، این ادعا قابل اثبات استو الزم را از نظر عقل واجب 

 داند. می به هر حال عقل دفع ضرر محتمل أخروی را الزم

 ه و فعل واجبات بیش از تبشیر است.او انذار وتخویف اموری هستند که تاثیر آن برای ترك گن نترساندپس 

 قرآنی الزم است اینجا ذکر کنم؛  های نکته پیرامون بشارت چنداکنون 

 ها در قرآن متعلق بشارت

 در مورد امور أخروی نیست،  لزوماًها در قرآن آمده. این بشارتدرباره بشارت آیات متعددی 
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ه بشارت به بهشت فردوس، جنت النعیم و از جمله در همین آیه ک :ندأخروی داده شده مان های به نعمت گاهی بشارت .1

 بهشتی داده شده است.  های و نعمت

بشارت داده  اسحاق و رسیدنش به مقام نبوت تولددر مورد در قرآن  مثالً ،دنیوی است های بشارت به نعمت یگاه .2

ما او را ، 1« وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِیًّا مِنَ الصَّالِحِینَ»به آخرت ربطی ندارد مربوط به این دنیا است و  های بشارت ، اینولی

این آیه مشتمل بر سه بشارت است؛ بشارت به اصل وجود  به عنوان یک نبی از صالحین. کأنّ ،بشارت دادیم به اسحاق

 .شارت مربوط به این دنیا استبشارت بر نبوت او، که هر سه ب ،بشارت بر اینکه از صالحین است ،اسحاق

الَّذِینَ » مثل این آیه:گاهی بشارت درآیات قرآن متضمن هر دو است، یعنی هم یک امر دنیوی و هم یک امر أخروی،  .3

بشارت باد بر ل تقوا بودند ، کسانی که ایمان آوردند و اه2« الْآخِرَةِ وَفِی الدُّنْیَا الْحَیَاةِ فِیلَهُمُ الْبُشْرَى ، آمَنُوا وَکَانُوا یَتَّقُونَ

 برای آخرت نیست.  ند که بشارت لزوماًکمی آنها هم در حیات دنیا و هم در حیات آخرت، واین اثبات

 . به هر حال از این سه قسم بشارت، آنچه در این آیه محل شاهد و بحث است، بشارت به امر أخروی است

. مبشرین چه کسانی 2 ؟شودمی بشارت به چه کسانی داده. 1نکته دیگری که در باب بشارت ذکرش مهم است این است که 

تری مطرح ، اما گاهی یک مباحث کلیدیمینکمی درست است که در اینجا به خصوص در مورد این آیه صحبت هستند؟

در برخورد با  و د، پیدا کنیداتی که متضمن معنای بشارت هستنهمه آیدرباره شناخت اجمالی  یکتوانید میشود که شما می

  اشته باشید.دانید یک تقسیمی بین آیات تومی با این نگاه و از این زاویهها آمده در آن آیاتی که مفهوم بشارت 

 بحث جلسه آینده

د گروه را به ، در قرآن چنگیرندگان بشارت چه کسانی هستنداینکه اما آنچه که باعث برخورداری از بشارت است و 

م از بشارت الهی انیم اشاره کنیم. یعنی اگر بخواهیتومی که حداقل ما به چهار گروه ،عنوان آخذین بشارت ذکر کرده

دهند هم چند گروه هستند می باشیم، این که چه کسانی این بشارت را به ماها این افراد و گروه باشیم باید جزءبرخوردار 

 نم.کمی بعدا عرضکه انشاءاهلل 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»                                                                                                              
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