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*مرضيه محصص 
چكيده

ËÓ�Óš UÓKÓIÚXÔدگار عالم است ؛«فت پرورأم با معر  هدف از آفرينش انسان عبادت تو

�«Ú−s]Ë Ó½ù«ÚfÓ≈ � ôOÓFÚ³ÔbÔÊË«،٥١/٥٦(الذريات(.
دگار ميان خـالـق وگزيدگانى الهى از جانـب پـروراال براى تحقق ايـن هـدف وبر

حيانىار وا با أنـوق انتخاب شده اند تا ساحت انديشه مخاطبـان خـويـش رمخلو
ار دهند.د خطاب قرمور

فته است؛نياز انسانت پذيرسل صورسال رال كتب،با اران كه پس از إنزاخواين فر
د.شر و منذر ظاهر مىRسازّى مباهبرد رجوا به ور

ىك امت ها ان الهى هستند كه متناسب با سطح شناخت و دراقع اين پيامبرو در و
ت مىRنمايند.ى حق دعوا به سوه هاى مختلX تربيتى آنان رخويش و با استفاده از شيو

شR«انذار»است.و انـذار ازان روت پيامبـره هاى شناخته شـده دعـويكى از شيـو
^هفاى آيات الهى است كه درRسورآن و ژرهاى مهم تربيتى گنجانده شده در قرمحور

جه شده است. يس نيز بدان تو^كهمبار
 يس.^هان،انذار،سورت پيامرعبادت ،دعوه�ها :اژكليد و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا(س).هرس مدعو دانشگاه الزمدرآنى و حديث.م قراى تخصصى علودكتر* 
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مقدمه
ند متعال است و تحقق اين هدففت خداوأم با معرغايت آفرينش انسان،عبادت تو

انى امكان ناپذير مىRباشد.اخوآمد فرهRهاى كارى از شيوه گيرن بهربدو
اىق،پس از دريافت محتواسطهRهاى ميان خالق و مخلوان وگزيدگان الهى به عنوبر

ا محل ابالغRRاحكامداختند و ساحت انديشه مخاطبان رجه به تبيين آن پرترين وحيانى به نيكوو
ار دادند.الهى قر

اى مبشر و منذر راهبرد رجوال كتب،نياز انسانRها به وسل پس از انزسال رتيب اربدين تر
ن آنم است و بدواى هدايت بشر الزد تعاليم آسمانى بـرجونه كه وپاسخ گفت.همان گو

امع انسانى نيز از اهميت شايانىه ابالغ آن به جواهيابى به حقيقت ميسر نمىRباشد،شيور
هRهاى مختلفىRRازد شيوك امت خوان متناسب با سطح شناخت و دردار است.پيامبرخوربر

ار مىRدادند.د استفاده قرا مورت ردعو
اانى انسانRها راخوهRها و كيفيت فراعقلى،شيـوهRهايى فرند حكيم در قالب آموزخداو
تانع دعوى مودى به منظور خنثى سازارده است و در موموان خويش ابالغ فرنيز به سفير

دمندانه اى تا كيد داشته است.شRهاى بسيار خربر رو
شRRيكىان گفت اين روش انذار است.مىRتوت روشRهاى شناخته شده دعويكى از رو

فاى آيات الهى است كه اتخاذ آن هدايتRيابى،هاى تربيتى گنجانده شـده در ژراز محور
لمنزا به سراهد داشت و او را به دنبال خـوكيه نفسانى انسان رى و تزشاد،پااليش معنـوار
سانيد.اهد ران خوستگارر

م«انذار»مفهو
سيدن است.ساندن يا ترانذار:در لغت مصدر باب افعال از ماده«ن ذ ر»و به معناى تر

ساندنساندنى انذار نيست بلكه انذار ترايد و مىRنويسد هر ترصاحب«التحقيق»قيدى بدان مىRافز
ىام  گفتار.RكلمهR«نذر»Rاز جمله مشتقات انذار و به معناى تعهد و التز١ل و گفتار استبا قو

نده است.در كالمدارگاه كننده و باز.Rنذير:اسم فاعل از اين ماده،به معنـاى آ٢مىRباشد
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گاها از فعاليت دشمن آان ربR«نذيرR الجيش»Rهمان پيش آهنگ لشكر مىRباشد كه سربازعر
٣ات است.د از حمله دشمن و ساير خطرم خوگاه كننده قود.پس منذر آمىRساز

دگاهى در دل فرگاه مىRكند و با اين آش آدر اصطالح انذار عملى است كه از نتايج كار
عى هشدار وت ديگر انذار نـود.به عبـارس ايجاد مىRكند،و از انجام عمل بـاز مـىRدارتر

ساندن ازاه با ترشتهRاند:انذار خبر دادن همران در معناى انذار نوگاهى است.مفسرپيش آ
دجومان ود و اگر زد دارجـوى از آن امر واى تحفظ و نگهـدارمان كافى برى است كـه زامر

٤نداشته باشد اين امر اعالم و اشعار است.

ع انذارضواهميت مو
ا.RRو بعثت انبياءRRر٥دصRX«انذار كننده»Rستوا با وآن كريم خويشتن رند متعال در قرخداو

٦ار داد.ها قرتRها و انذارن با بشارمقار

د.اينخشان به نور هدايت مىRسازا درل مستعد ربيم آفرينى سنتى الهى است كه عقو
دى و اجتماعى انسان دينىآمد در تربيت فرى كاراهكارآمد هدايت است و رسنت پيش در

د.ب مىRشومحسو
هRهاى دينى در قالبRهاى منفـى وم القاء آموزشتار لزوشايان ذكر است هدف اين نـو

ى از اهداف بالندهفتار دينـى و دوردگى رش،خمواط در اين روا كه افرنده نيست،چـرگز
ديده،هنRRگرآن كريم مبرع انذار در قرضوسى مواهد داشت.آنچه از بررا به دنبال خوتربيتى ر

ت است از:ش در تربيت اسالمىRاست.اين مبانى عباراز اتخاذ اين رومبانى جو
ت غير خداست.تا آنها شدن از اسارادى از ديدگاه اسالم،ر:آزادى انسانال#:آز

اع بندگىRهاى پنهان و آشكار،از مهمRترينادى و نجات خويش از انوسيدن به آزه كه رانداز
د تأكيد و تشويق مىRباشد تا مبادا لحظهRاىه مورارهدفRهاى هر مسلمانى به شمار مىRآيد و همو

شمندهر ارزدن نهد و در نتيجه گوا بر گرخدا رق بندگى غيرل شده و طولزستى متزدر يكتاپر
ى دين مبين اسالم،حاصلادى از سوع آزضوش موايگان از دست دهد.پذيرا به رادى  رآز

ىان به انتخابگرهRاى در انسانRشـناسى اسالمىRاست.از جمله مىRتول معين و ويژش اصوپذير
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Rاو١٠R،Rو مقام خليفـهR اللهى٩فتن انسانار گرمايش قرد آزR،مور٨دن انسانـX بوRRّمكل٧انسان
ازين و احكامسط موادى،از ديدگاه اسالم،تود آزد.نكته حائز اهميت آنRكه حدوه كراشار

فىا مسير انسانيت معرادى رهاى آزد و مرزى حدواسالمىRتعيين شده است.شهيد مطهر
نسانيتادى انسان اين است كه انسان در مسير اام آزافت و احترمىRكند و مىRنويسد:مالك شر

 انتخـابدشا در هر چه خواد گذاشت،نه انسـان را در مسير انسانيت بايـد آزباشد،انسـان ر
١١لو بر ضد انسانيت باشد.مىRكند و

ادى خويش نسبت بهRRنتيجهاخناى آزالن در فرسوهاى ربر اين مبنا،انسانRها به مدد انذار
ا مىRشناسند.د ى انسان رجواالى وگاهى پيدا مىRكنند و حقيقت وانتخابRهاى ناشايست آ

شتىسانيدن استعدادهاى سرد،به فعليت رجوكمال يك موكت تكاملى انسان:ب:حر
١٣داشتن در مسير كمال مىRباشد.Rو تكامل گام بر١٢ست او

ى شدهRاند.شد،هدايت فطرقات در جهت كمال و رآن كريم،تمامىRمخلواز منظر قر
؛گفت:)٢٠/٥٠(طه،»ÓÐM̂Ó�« U]c√ ÍÓŽÚDÓ% vÔq]ý ÓwÚ¡Ìš ÓKÚIÓtÔŁ Ôr]¼ ÓbÓÈR—مايـد:«ند متعال مىRفرخداو
ا هدايتست داده،سپس آن رخور اوا خلقتى كه درى ردگار ما كسى است كه هر چيز«پرور

ا كه اساساده است».مطابق اين آيه،سير تكاملى پديدهRها در جهان تأييد شده است،چـرموفر
 عالمهدنياز در جهت نيل به تكامل است.ى امكانات موراهمRسازهبتRها،فرحكمت اعطاى مو

Rدر اين بـاره)(رطباطبايـىRنويسد:هر چيـزRىى كه بدان مجهز گشته بـه سـوى با جهـازه مى
ااRفـراسر خلقت رى كمال سر.Rپس سنت فطر١٤كمالش هدايت شده وRهادى او خداسـت

د كمال مطلق است،ندى كه خوا كه خداون مستثنى نيست.چردى از اين قانوجوفته و موگر
١٥قى در مسير كمال مىRآفريند.مخلو

ن اختيـار وهبتRهايى همـچـوى از مودارخـوردات،انسان به دليـل بـرجودر ميان مـو
ند كه انساناست.محققان بر اين باوركت تكاملى دارا جهت حرانديشه،بيشترين استعداد ر

ـ و تكامل عملى مىRباشد.كمال نظردى با قابليت تكامل نظرجومو ـ شناختى يا علمى  ىى 
ع و اهميتRR آن،ى جديدى كه به نسبت نولى و يا حضورفت حصونه معرت از هر گوعبار

دى است كهجواين تعريX،بشر موشد و كمال نفس آدمىRايفا مىRنمايد.بنابـرنقشى در ر
سعه دامنهها در تو.Rبه نظر مىRآيد انـذار١٦گاهى،كمال مىRيابدفت و آنى معردر سايه فزو
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ند.دارخورفيع برشناخت انسان از جايگاهى بسيار ر
ندگىRRانسانآن،زجه اين است كه در منظر گاه قرق الذكر نكته قابل توه بر مبانى فوعالو

د وبهدش آغاز مىRشوجوبر ستيز ميان خير و شر بنا نهاده شده است.اين ستيز از اعماق و
آن جمع اضداد است؛ى مىRيابد.انسان در قرّدى و اجتماعىRاش تسرندگى فرتمامىRابعاد ز

د و شايسته مقام خليفةRRRاللهىفى مىRشوصاف حسناى الهى معراز يك سو آيينه تمام نماى او
ل؛عجو)١٨/٥٤(الكهX،؛اهل جدالR)٤/٢٨(النساء،دد،در آياتى ديگر ضعيـRXقلمداد مىRگر

انده شده است.Rو… خو)٧٠/٢١ج،(المعارد محور؛خو)١٩ /٧٠ج،(المعار؛حريص)٢١/٣٧(األنبياء، 
ىستگارل به فالح و رصودى،در مسير وجوديد انسانى با چنين مختصات ون تربدو

ها ست.تRها و انذارمند بشارنياز
م تن دادن به تكاليX استه مىRنويسد:تربيت مستلزيكى از عالمان تربيتى در اين بار

لا بايد به طريقى كاست تا قـبـوغبت است.اين تلخـى رايل كننـده رو اين امر فى نفسـه ز
ش تبشير است.تبشير بهشRهايى كه به اين كار مىRآيد رود.يكى از روتر شوتكاليX ميسر

اهدانى خود ارزفتن تكاليX به فرش گرت دادن به عطاياى است كه پس از به دومعناى بشار
ه جستهRاند دامنهRاىان از آن بهرتى كه پيامبرحمت است…بشـارى از فضل و رشد و مظهر

ا نيز مخاطبس ضعيX رجسته نيست،بلكه نفود و تنها در خور انسانRهاى برده دارگستر
١٧ساخته است.

شى مبتنىند كه تشويق به تنهايى كفايت نمىRكند و انذار روهمين عالمان بر اين باور
ا كسى حقيقتاگاهى كافى نسبت به عمل است،زيـربر اصل عدل است.مقتضاى عدل آ

١٨ات است كه عالما و عامدا اقدام به تخطى كند.قابل مجاز

Rپيره)(رعالمه طباطبايـىRنويسد:دعواموRن اهميت انذار مىXت انبياء از طريق تخويـ
ى و تطميع بهRRطور اميدارًالتر از تطميع است.اصوثرآغاز گشته است و اين در فهم عامه مؤ

ب دفعRRضررR احتمالى،جواداربه طلب نمىRكند.بر خالف تهديد كه به حكم عقلى و وام  والز
ه بر اين اگرد. عالوم مىRشواجب و آدمىRبه دفع آن ملزاز از آنچه به آن تهديد شده،واحتر

ت انبياء از طريقRRRتطميعد كه دعوى نداشتند مناسب بونه تقصيرد هيچ گواهى خودم در گمرمر
تد مقصر هستند حكمت الهى اقتضاء مىRكند كه دعواهى خودم در گمرن مردد،چوآغاز گر
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١٩دد.اه انذارو هشدار آغاز گرآنان از ر

آن كريمد«انذار»در قركاربر
 آيه به معناى٤ بار ذكر شده است.از اين تعداد تنهـا ١٣٠آن كريم ريشهR«نذر»Rدر قر

ه بار درRو در ساير آيا ت به معناى تهديد به عذاب الهى يا اعالن آينده اى اندو٢٠دن نذر كر
ان نه تنها انبياء الهى،بلكهآنى،منذرقبال انجام اعمال ناشايست مىRباشد.در اصطالح قر

ند.ا شامل مىRشوند رى خداوت كنندگان بسومطلق دعو
ان گفت امتناع ابليـس ازآن،مىRتوع انذار در قرضـوح موسى سير تاريخى طـردر برر
مان الهى خطابفر)٣١-١٥/٢٦(الحجر،د.اهم نموا فرلين انذار رمينه اوابر انسان،زسجده در بر

هاى نخستينخت و فريفته شيطان نشدن از ديگر انذارى گزيدن از دره دورRدربار(ع)ت آدمRبه حضر
اء،؛انذارRRامRالقـر)٢٠/٢١٤اء،(الشعرة أقربيـن،.انذار عشيـر)٢٠/١١٧(طه،د.ب مىRشومحسـو

ح شده است.نيز به طور خاص در صدر اسالم مطر)٤٢/٧Rى،(الشور
فته در آيات حاكى از اين امر است كه مخاطبانار گرد انذار قرع مخاطبان مورسى تنوبرر

هRهاى ذيل نيز بهRRطـور.البته گرو)٤٥/ ٣٣اب،(االحز؛)١١٩/ ٢ه،(البقـردم هستندRاغلب عامه مـر
؛ظالمانR)١٠/٧٣نس،(يو؛تكذيب كنندگان آيات الهىR)٢/٦ه،(البقرانRخاص انذار شدهRاند:كافر

R،٤٦/١٢(االحقاف(Rمريم،؛معاندان)R١٩/٩٧(؛قوRاالحقـاف،م عاد)(هوطم لو؛قو)٤٦/٢١RR،؛)١١/٨٢د
.)١١١/ ٢٦اء،(الشعرنيانRعو؛فر)٦٤/ ٧اف،(االعرحRم نوقو

ازند.ى گنجانده مىRشوى و اخروعه عذاب دنيوها در دو مجموآنى متعلق انذاردر آيات قر
لهلز؛ ز)٤٦/٢٥(االحقاف،انR؛صاعقه وRRبار)٧/٥٩اف،R(االعرق شدنى؛غرجمله عذابRهاى دنيو

Rباشند.انذار)٧/٧٣اف،(االعرRةم الحسرن يوصافى از قيامت همچوى در قالب ذكر اوهاى اخرومى
ح شدهRاند.مطر)٤٠/١٨(غافر،فةم االز؛يو)٤٠/١٥(غافر،م التالق؛يو)١٩/٣٩(مريم،

ده است:ق زير بوآنى به يكى از طرهاى قرابر انذاراكنش مخاطبان در برو
اندنخو؛ساحر)٤٦ـ٤٨/ ٦(االنعام،؛تكذيبR)٤٨/ ٦(االنعام،دنRتRها و ايمان آورش دعوپذير

)٢٢ـR٤٦/٢١(االحقاف،است عذابخو،در)٣٥/٤٢(فاطر،تR،اظهار نفر)R٧،R٢،١٠/٦نس،R(يوالنسور

١٤ن با هم ذكر شدهRاند و در ت»Rو«انذار»مقارد از نص صريح آياتR«بشار مور٢٥در 
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ند بر غضبحمت خداو.Rو اين نشان از سبقت ر٢١دR«تبشير»RبرR«انذار»Rمقدم شده استمور
ان عامل تربيتى انسـان ذكـرا به عنـوه انذار و مشتقات آن،انحـصـاراژ آيه و٤٢ست.در او

ه انسان شناسى است.آن كريم در حوزنه قرگوع بيانگر دقت اعجازضو.Rاين مو٢٢شده است
ل باطنRـRعقلRـRبه سبب طغيانRهاىسوب شدن رآنى حكايت از امكان مغلوانسان شناسى قر

د.درتبه بهيميـت دارط به مرى خويش و در نهايت سقواى نفس،غفلت از ميثاق فطـرهو
انجامگاهى نسبت به سرثر در اعطاى شناخت و آى،طريقى مـوهRهاى انذاراين ميان شيو

د.ب مىRشوگزينشRهاى انسانى محسو

انهاى پيامبرش انذارامل پذيرعو
مايد:ند متعال مىRفرمىRبه تمامىRمكلفان است.خداوى عموآن كريم،امرها در قرانذار

»√ÔŠËwÓ≈ �Ów]¼ ÓcÓ�« «ÚIÔdÚÊ¬Ô½_ Úc—Ó%ÔrÚÐ tË Ó�ÓsÚÐ ÓKÓmÓR«،حى شدهآن بر من و؛«اين قر)٦/١٩(االنعام
سد بيم دهم».ا كه به او برا و هر كس راست تا شما ر
تر و ثمربخش تر مىRباشد.گذارايطى تاثيرها به دليل تحقق شرالبته انذار

ع مىRدانند.قوا حتمىRالواد،كسانى هستند كه روز حشر راز جمله اين افران:ال#:معاد باور
گاه؛«Rآ)٦/٥١(االنعام،»ËÓ√Ó½Úc—ÚÐ t�« ]cs¹Ó¹ Ó7Ó8UÔÊuÓ√ ÓÊÚ¹ Ô×ÚAÓdÔ≈ «Ë�Ó— vÓÐÒNrÚRمايد:«ند متعال مىRفرخداو

اسRناكند».شان هردگاردآمدن بر آستان پرورا كه از گرساز به اين كتاب،كسانى ر
هاى انبيـاءتر نسبت به انـذارب الهى از قلبى پنـد پـذيـران به قراران يا اميـدومعادبـاور

دار هستند.خوربر
»½]L?Óð UÔM?Úc—Ô�« ]c?s¹Ó¹ Ó7ÚA?ÓuÚÊÓ— ÓÐ]N?ÔrÚÐ �U?ÚGÓO?ÚVË Ó√ÓCÓ�U?ÔB?�« «u]…ö≈«س:ب:انسان�هاى خـداتـر

شان،ناديده،بيمRناكند و نمازدگارسانى كه از پرورا مىRتر؛«تو فقط كسانى ر)٣٥/١٨(فاطر،
انها ى پيامبرسان و برپاكنندگان نماز از انذارد كه خداتراحت بيان مىRشوند».به صرارمىRگز

تRاى كسانى كه به فطـرند.به تعبير صاحب كتابR«بيان السعادة»Rانـذار جـز بـره مىRبـربهر
٢٣دبخش نيست.ند سوجه دارد توحيدى خوتو

ل شده است،اما بـهدم نـازاى ابالغ به همه مـرآن كريم بـرهر چند قـران:د ورزج:خر
ÓcÓÐ «Ó⁄öÏ� MK]”U¼ند.«ند و متذكر مىRشوها پند مىRگيرآن تنها صاحبان انديشه از انذارده قرموفر
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ËÓ�OÔMÚcÓ—ÔÐ «ËtË Ó�OÓFÚKÓLÔ√ «uÓ½]LÓ¼ UÔuÓ≈ �ÓtÏË ÓŠ«bÏË Ó�OÓc]%]dÓ√ Ô�ËÔ�_« uÚ³Ó»UR«است)١٤/٥٢اهيم،(ابرRاين پيامىR»؛
ند».دمندان پند گيرست خداى يكتا،و تا خرند و بدانند كه اودم،تا بدان بيمناك شواى مربر

انهاى پيامبرش انذارانع پذيرمو
النسوظايX رشاد غير معتقدان از جمله واسالم آيينى تبليغى است و نشر حقيقت و ار

دهRاند.اصلىRتريـنRمينه استفاده نمـواهگشا در اين زق رعه طرالن نيز از مجمـوسواست. ر
سى آياتسانيدن است.با بررش هشدار دادن و بيم ران با مخاطبان منكر،روش  پيامبررو
هاىصياتى در مخاطبان انـذارد خصوجوع اين نتيجه حاصل شد كـه وضون اين مـواموپير

ها به سخرالن رسوهاى رعه هشـدارند و مجموش امتناع ورزالن سبب شده تا از پذيـرسور
ت است از:صيات عبارند. از جمله اين خصوگير

R٤٣ـ٣٥/٤٢(فاطـر،استكـبـار(Rيـو؛كفـر)،(البـقـرت؛عدم بصـيـر)١٠/١٠١نسR،غفلـت)٢/٧هR؛
اف؛ اتر)٥/٧٠(المائدة،ستىRاپر؛هو)٤٣/٢٣ف،خر(الزانه از پيشينيانRكور؛تقليد كور)١٩/٣٩(مريم،
اعتقاداتضRها و؛پيش فر)٢٣—٤٦/٢١(االحقاف،؛جهل و عدم تعقلR)٣٤/٣٤(سبا،انىRشگذرو خو
.)٢٥/٧قان،(الفرستنادر

ه فاطر سور٢٤ه يس و  سور٦سى آيات برر
جه مىRباشد.اين نكتـه درد نكته اى شايان توجوه انذار حاكى از واژمطالعه بسامـد و

ه يس و فاطر قابل تبيين است. آيه از سور٢قالب 
؛تا²ÔMÚc—ÓC ÓuÚ�Î� UÓ√ UÔ½Úc—ÓÐ¬ ÓƒUÔ¼ÔrÚ8 ÓNÔrÚž Ó8UKÔÊu�مايد:«ه يس مىRفر سور٦ند متعال در آيه خداو

دند».ى بوانشان بيم داده نشدند و در بىRخبرا بيم دهى كه پدردمىRرمر
ديدهRRكهال كتب آسمانى سببRشناسى شده و بيان گرسل و انزسال ردر اين آيه غايت ار

انىاوند و مفاسد فرب مىRشوك و كفر كه از مظاهر طغيانRهاى اخالقى محسوام از شرانذار اقو
ت بها از مصاديق دعوان اين آيه رسالت است.غالب مفسرند،هدف اصلى را به دنبال دارر

(ص)دRRRپيامبرRجواكه ودهRاند كه اثبات شئ نفى ما عدا نمىRكند،چـرحيد  دانستهRاند و افزوتو

Rباشداسطه جميع فيووRالبته معدو٢٤ضات الهى است و منحصر به انذار نمىRR.دى از تفاسير
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دهRاند كهدانستهRاند و چنين استـدالل كـر(ع)RمنيـنRاليت أمير المـؤع وضوا اشعار بر مـوآيه ر
اعيدهاست،لذا آيه كريمه همگان رعد و وسالت و اصل تمامىRاحكام و واليت غايت رو

٢٥اليت ايشان انذار مىRكند.نسبت به و

»،قريش وًماداقR«قول:مصّاوند:»Rدو ديدگاه دارًماهR«قواژان در تعيين مصداق ومفسر
د وا شامل مىRشوRرR(ص)لسوان رم:مصداق آن همه معاصرديك آنان مىRباشد.دوان نزپدر

٢٦د.مىRبوRجهانى و عمو(ص)مRسالت پيامبر اكرا كه رم قريش نيست چرمنحصر به قو

ن اين بخش دواموان پيراز آيه است.مفسر»بحث انگيز ترين فر�Ó√ UÔ½Úc—ÓÐ¬ ÓƒUÔ¼ÔrÚت «عبار
دهRاند:ح نموا مطراحتمال ر

مىRث شدى تا قو» نافيه باشد،آيه بدين معناست كه:اى پيامبر تو مبعوما.چنانچه «١
ايندد در جهنم بيم دهى.سپس مىRافزا از عذاب الهى و خلودند رانشان انذار نشده بوكه پدر

د از پيامبر پيشينحى مىRزيستند،تمرت ومان جاهليت و فتـرم در زان قواز آنجايى كه پدر
Rداشتند و اصو(ع)عيسىRهدند.در اين دورار عقوبت بواودند،سزا انكار نمـوستى رل يكتاپر

دند حضور داشتندكه آخرين آنها عبدالمطلب و أبىRطالب بو(ع)RاهيمRت ابرصياى حضراو
٢٧دند.كين بواما مقهور مشر

ث شدى تاله باشد،آيه بدين معناست كه:اى پيامبر تو مبعـوصـو.چنانچهR«ما»Rمو٢
دند اما غفلت ورزيدند و از تعاليم الهى سرفته بوار گرد انذار قرانشان هم مورمىRكه پدرقو

جععه مركان»Rو يا مجموىR«آباء»،«مشرن»Rدر كتب تفسيرا انذار دهى.«فهم غافلودند،رباز ز
از مىRگويد:غفلت بيش از هـرضمير آنان قلمداد شده است.سيد قطب در تبيين اين فـر

هاى از انذارظايفش عمل نمىRكند،تاثيـرد.قلب غافل بـه وچيز باعث فساد قلب مىRشـو
٢٨د اما او اجابت نمىRكند.ش مىRگذرد.نشانهRهاى هدايت از كنارنمىRپذير

ه قصصRRاست سور٤٦ن اين آيه مىRباشد،آيه از جمله آياتى كه تقريبا تداعى گر مضمو
ا كه پيش ازدمىRر؛تا مر²ÔMÚc—ÓC ÓuÚ�Î� UÓ√ UÓðÓ¼UÔrÚ� sÚ½ Ócd¹Ì� sÚC Ó³ÚKpÓ� ÓFÓK]NÔrÚ¹ Ó²ÓcÓ%]dÔÊË�مايد:«كه مىRفر

ند».تو بيمRدهندهRاى نداشتند،بيم دهى.باشد كه پندپذير شو
؛و پيش از تو بيمËÓ�Ó√ U?Ó—ÚÝÓKÚMÓ≈ U�ÓOÚNrÚC Ó³ÚKÓpÓ� sÚ½ Ócd¹Rمايد:«ه سباء مىRفر سور٤٤و يا آيه 

ستادهRايمR».دهندهRاى بر آنان نفر
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ساله مىRكند كه بر مبناى اين آيه ارع اشارضوصاحب تفسير أحسن الحديث به اين مو
خاصى تبت،پيامبرت ختمىRمرل آنكه پيش از حضرده است؛اوRبه دو دليل بوR(ص)مپيامبر اكر

ندان آنان نيـزدند تا حجت بر فرزان آنان انذار نشده بـوى آنكه پدرآنان نيامده است،ديگـر
٢٩د.تمام شو

½]√ UÓ—ÚÝÓKÚMÓ„UÓÐ �UÚ×ÓoÒÐ ÓAdOÎË «Ó½Ócd¹ÎË «Ó≈ÊÚ≈مايد:«ه فاطر مىRفـرRسور٢٤ند متعال در آيه خداو

�sÚ√ Ô�]WÌ≈ š ôÓ8 öNOÓ½ UÓcd¹Ïدهى و هيچستاديم تا مژسالت فرا به حق به ر؛ما تو رRده دهى و بيم
ده است»R.ملتى نيست مگر آنكه به ميانشان بيمRدهندهRاى بو

ى بر قلبRهاىRانده شد كه سخنان انبيا ء كمترين اثرادى سخن ر افر^هآيات پيشين دربار
سال،ابتدا بر حقانيت ار(ص)ق الذكر در مقام تسلى دل پيامبرRد در آيه فوشان باقى نمىRگذار

ت دادن به ايماند،سپس بشارو مطابقت آن با مصلحت الهى تاكيد مىRشو(ص)RمRل اكرسور
ددد و در نهايت بيان مىRشوفى مىRگرمعرض اصلى از اين امراهان غرندگان و انذار گمرآور

دمان تمام شده است.حجت بر مرستاده شده ولى فرسوتمامىRامتRهاى پيشين ركه بر
سالتىل است.رسوسالت ران ذيل اين آيه مىRنويسد:آيه مبنى بر اعالم ريكى از مفسر
نده وهى پذيرت نسبت به گـروت اعالم بشارمه اين دعوال ناپذيـر؛الزوبه حق،ثابت و ز

اى اجرسته در اجتماعات بشرخشانى است كه پيوهى منكر است.بيان سنت درتهديد گرو
النىسود،رار داد،بدان اكتفا نكرى بشر قرا فطـرغم آنRكه خدا،خداشناسى رشده.علىRر

٣٠ار داد.س آنها قرا در دسترنامه اعتقادى رد و برام كراعز

Rدره)(ر».عالمه طباطبايىËÓ≈ÊÚ� sÚ√ Ô�]WÌ≈ š ôÓ8 öNOÓ½ UÓcd¹Rده است:«مواز پايانى آيه فرفردر
ته با بشارارا انذار هموه مىRنويسد:در آخر آيه تنها به صفتR«نذير»Rاكتفا شد،زيـراين بار

٣١ى نيز مىRباشد.ن است و ذكر هر يك دليل بر ذكر ديگرمقرو

ه مىRنمايد.ايشـاناز اشـارى در اين فرصاحب تفسير أحسن الحديث به نكتـه ديـگـر
ى آمده و اقامه حجت شـده،د كه بر همه مكلفين پيـامـبـرمىRنويسد آيه داللت بر ايـن دار

دى ازاحم اسباب و علل فرام،چنانچه در اثر تـزدشان و يا از ديگر اقوم خوى از قـوپيامبر
فتان معراد اگر به همان ميزد،لذا افراهد بوء مستضعفين خود،جزم شوت محروسيدن دعور

٣٢فت.اهند گرار خوند قرحمت خداود ركار باشند مورو علمشان نيكو
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جمع�بندى
تباطق الذكر از دو جهت با يكديگر اران گفت آيات فودريك جمع بندى كلى مىRتو

ند:ى دارمعنا دار
ه فاطره يس تنها به انذار منحصر شده،اما در آيه سورسالت در آيه سورالX:غايت ر

 ذكر شده است.ًأمات و انذار توبشار
هيب يا بيم و اميد دو نغمه متقابل درغيب و ترم به ذكر است؛ترضيح اين امر الزدر تو

ا تشكيل مىRدهند.ك او ره سلونى و نحواموشت انسانى اند و شاكله فهم او از حيات پيرسر
فانهچ و بى پايه و اميدهاىRRمنحرفRهاى پوع،نخست غبار خوضوجه بدين موآيين اسالم با تو

ا به او مىRنماياند.دايد،سپس مسير صحيح را مىRزر
ات تبشيرو تخويX متـعـددىح مختلX مخاطبـان از ادوآن كريم به تناسب سطـوقر

ده است.استفاده  نمو
د.ب  مىRشوRمحسوR(ص)مدنى نبى اكربشير و نذير هم دو منصب و دو فضيلت از فضايل ستو

د.ضR اين صفت شوه يس مقام انذار است و مناسبت اقتضاء مىRكند كه تنها متعر سور٦اما در آيه 
عضود،بر اين مـوض شو»Rنافيه فرما انـذره يس،چنانچهR«ما»RدرR«ب:مطابق آيه سـور

هRRفاطرم انذار كننده اى نداشتهRاند،در حالى كه بر طبق آيه سوران آن قود كه پدرداللت دار
سال شده است.كننده اى ارى تمامىRامتRها انذاربه سو

ىديد،حكمت و عدالت الهى اقتضاء مىRكند انسان مختارهمان طور كه به تفصيل بيان گر
دخورى نسبت به بازشته شده،به شناختى حداكثرد او سرجوساليقRهاى خوبى و بدى در و

دد.به شاهد آياتسل الهى ميسر مىRگـرسال رانتخابRهايش نايل آيد.اين مهم در پـى ار
.،…)١٠/٤٧نس،،يو١٦/٣٦(النحل،ث شده است.لى مبعوسواى تمامىRامتRها رآنى برقر

ض بيانشتهRاند،غـرنوه فاطر سور٢٤ان معاصر در تفسير آيه نه كه مفسـراما همان گو
ابط اجتماعى باعثاكم معاصى در قلبRها و ظلم و استبداد در رواين مطلب است كه تر

هام اين گروديد عدم التزن ترند.بدوهاى انبياء تاثير نپذيرهى از امتRها از انذارد گرومىRشو
٣٣الن نمىRباشد.سوآميز آنان،دليلى بر نقص حجتRهاى رد كفرها و رويكربه انذار
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٧٥ /١٢Rآن،.التحقيق فى كلمات القر١
.١٨٠ /٨R.العين،٢
.R٢٠٢٣/٥ب،.لسان العر٣
.R١٣٢/ ١ح المعانى،؛روR٦٢/ ١.التبيان،٤
.R٣/ ٤٤.الدخان،٥
.٢١٣ /٢Rة،.البقر٦
َىدَْت اهِنَمَ فْمُكِّبَ رْنِ مُّقَحْ الُمَُكاءَ جَْد قُاسَّا النَهُّيَا أَ يْلُ.R«ق٧
ـاR»َـهْيَـلَ عُّـلِـضَـا يَمَّنِـإَ فَّـلَ ضْـنََم وِـهِـسَْفـنِي لِـدَـتْـهَا يَـمَّنِـإَف

تاندگاردم حق از جانب پرور)؛«اى مرR١٠٨/١٠نس،(يو
دشد خواى شما آمده است پس هر كه هدايت يابد به سوبر

اهد گمـردد به زيان خـواه گرهدايت مىRيابد و هـر كـه گـمـر
R/٢٧؛النمـل،R١٥/١٧اء،د».و نيز آيـات:االسـرمىRشـو

و….٤١ /٣٩Rمر،؛الز٩٢
َاا مَْهيََلَع وْتََبـسَا كَا مَهَا لََهعُْسال وِا إًْسفَ نُهَّ اللXَُِّلكُ.«Rال ي٨
سعش)؛«هيچ كس جز به قدر وR٢٨٦/٢ة،ت»(البقرَبََسْتاك

؛٤٢ /٧Rاف،د».و نـيـز آيـات:االعــرمـكـلـX نـمـىRشــو
.٢٨٦ /٢Rه،؛البقر٧ /٦٥R ؛الطالق،٦٢ /٢٣Rنمنوالمؤ

)؛«اما٨٩/١٥»(الفجر،ُهُّبَ رُالهَتْا ابَا مَذِ إُانَْسا اإلنََّمأَ.«ف٩
مايد».و نيز آياتا مىRآزى رش ودگارانسان هنگامى كه پرور

/٢Rة،؛الـبـقــر١٨٦ /٣Rان،؛آل عـمــر١٤ /٣٣Rاب،االحـز
 و….٧ /١٨R؛الكهX،٣١ /٤٧R؛محمد،١٥٥

)؛«من٣٠\٢ة،ة»(البقرَيفِلَ خِْضي األرِ ف^ِلاعَي جِّنِ.«إ١٠
ور.ّ الن̂ه سور٥٥اهم گماشت ».و آيهمين جانشينى خودر ز
.٢٢٤ / ٣ا،آن،نشر صدر.آشنايى با قر١١
.٣٣٨ /ات و التنبيهات،دفتر نشر كتاب.اإلشار١٢

.١٣٧ /ه)ى(رتضى مطهرت،شهيد مر.فطر١٣
.١٦٧ /١٤Rان،.الميز١٤
.R٥٤ـ٥R/R٥١ان،الكتب االسالميـه تهراه تكامل،دار.ر١٥
.R١٥٢/ات سمت.ر.ك:انسان از ديدگاه اسالم،انتشار١٦
.١٦٩ /١Rه به تربيت اسالمىR،.نگاهى دوبار١٧

 ١٨R١٨٧ /.همان.
.٧/٣٩ان،.الميز١٩
 /١٩؛مـريــم،٣/٣٥ان،؛آل عـمــر٢/٢٧ة،.الـبـقــر٢٠
.٧٦/٧،؛انسان،٢٦
؛٢١٣ و١١٩ / ٢ة،؛الــبـــقـــر٣٣/٤٥اب،.االحـــز٢١

؛R٥٦/٢٥قـان،؛الـفــر٣٥/٢؛فـاطــر،٥/١٩الـمـائــده،
و….٩٧/ ١٩؛مريم،R١٦٥/٤النساء،

.٧١/٢ح،؛نو٥٤/٣٦؛القمر،٤١/١٣.فصلت،٢٢
.١٦٥ /١٢R.بيان السعادة،٢٣
ح الجنانض الجنـان و رو؛رو٤٨ /١١R.أطيب البيـان،٢٤

.٩٦ /١١Rآن،؛من هدى القر١٣٥ /١٦Rآن،فى تفسير القر
.٢٨٦ /٣R.بيان السعادة،٢٥
.٩٢ /١٧Rان،.الميز٢٦
.٣٤٦ /١٣Rخشان،ار در؛انو٤٤٣ /٨R.التبيان،٢٧
.٢٩٥٩ /٥Rآن،.فى ظالل القر٢٨
.٦٠ /٩R.أحسن الحديث،٢٩
.٣٠٤ /١٣Rخشان،ار در.انو٣٠
.٣٨ /١٧Rان،.الميز٣١
.٣٢ /٩R.أحسن الحديث،٣٢
.٩٦ /١١Rآن،.من هدى القر٣٣


