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 مق�مه

ــ�ن از  ــ�ان و مت�جم ــت� مفّس ــ�ن بیش کن ــ�  ــ�ن ت ــ� زم ــ�آندی ــق ــ�ی از آی ــب واح ــه تق�ی ــم ب  �، فه

کـه مـیهیج�هم س�ره مب�رکـه زمـ� داشـته ـْ�ِعب�ِد ( :ف�م�یـ�انـ�،  َبّشِ
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. آنچــه در آغــ�ز بــه نظــ� )أ

که به سخنمی کس�نی را  که خ�اون� متع�ل در این آیه،  گ�ش مـیرس�، این است  دهنـ� ه� 

کنن�، بش�رت داده وآنو از بهت�ین آن ی می  هـ� را هـ�ایت ی�فتگـ�ن و دارنـ�گ�ن خـ�د ه� پی�و

کـه ث�بـت شـ� ک�شـی�ه شـ�ه  د، ایـن ب�داشـت و تفسـی� از شن�س�ن�ه است. امـ� در ایـن مق�لـه 

در این آیه به معن�ی ق�آن ب�ده، خ�اونـ� خ�اسـته اسـت در »الق�ل«آیه، درست نیست؛ بلکه 

کــه  ی مــی  از شــن�ن� ومی قــ�آنآن، از بنــ�گ�نی  کنــ� و آنبهتــ�ینش پیــ�و هــ� را کننــ�، تمجیــ� 

هـ� و واژگـ�ن مه�ایت ی�فته و ص�حب خ�د بشن�س�ن�. بن�ب� این، ب�ای اثب�ت این مّ�ع� مفه�

ب�رسـی  قـ�آندر مجمـ�ع آیـ�ت » �لبـ�باااول�«و » هـ�ایت«، »اتبـ�ع احسـن«،»اتب�ع«، »الق�ل«

گ�اهــ�نی معنــ�ی گ�دیــ�ه و در مجمــ�ع، بــ� دلیــل تــ�جیح داده شــ�ه » القــ�ل«بــ�ای  قــ�آنهــ� و 

 است.

 تبیین موضوع 
کــه  کــه از آن  ،قــ�آن مجیــ�از آنجــ�  کتــ�ب هــ�ایت بــ�ده، نخســتین و مهــم تــ�ین انتظــ�ری 

گ�ن آمـ�ه وچـه می گ�نـ� رود، ه�ایتگ�ی آن است، در بسی�ری از آی�ت، مط�لب ب� تعبی�ه�ی 

کی� ب� آن،در س�ره کّ�ات، تنه� به خ�ط�  ی�دآوری و ت� ه� و آی�ت متعـ�د بس� مفه�می واح� به 

که آشـن�یی انـ�ک بـ� ا ق�آنه�ی ذک� ش�ه و این، یکی از وی�گی کس  که ب� ه�  دارد،  قـ�آنست 

گــ� از آیــه ای از آیــ�ت  دو ب�داشــت و دو معنــ�  ،قــ�آنپ�شــی�ه نیســت. بــ� ت�جــه بــه ایــن نکتــه، ا

که ب� دیگ� آی�ت هـم خـ�انی دارد و در دیگـ� آیـ�ت، وج�د داشته ب�ش�، آن ب�داشت و معن�یی 
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کــه هــیچ م�یــ�ی از دیگــ� آیــ�ت تــ� بــه نظــ� مــی رســ� تــ� معنــ� و ب�داشــتکــ�ار شــ�ه، درســت تی 

کج�ی   تک�ار نگ�دی�ه ب�ش�.  ق�آنن�اشته و در هیچ 

گـ� در آیـه هیجـ�هم ســ�ر را » القــ�ل«لفـظ » ال«زمـ� �مب�رکـ ۀبـ� ت�جـه بـه مطلـب ی�دشــ�ه، ا

کــه دارای ایــن وی�گــی» القــ�ل«الــف و �م عهــ� ذهنــی بــ�انیم، یعنــی   را همــ�ن ق�آنــی بــ�انیم 

که سخنی مع�وف از  ج�نب خـ�ا در میـ�ن م�منـ�ن بـ�ده و بـه ایـن جهـت، اسـم خـ�ص  ب�ده 

کــه از ایـــن آیــه ب�داشـــت بــه آن اطـــ�ق مــی» القــ�ل« شـــ�ه اســت؛ در ایـــن صــ�رت معنـــ�یی 

کـه در ادامـه ایـن مق�لـه بـه آن آیـ�ت بـه طـ�ر ش�د، ب� بسی�ری از آی�ت دیگ� ت�یی� مـیمی گـ�دد 

 مفّصل پ�داخته خ�اه�ش�.

گــ� یم،  »القــ�ل«در لفــظ»ال«امــ� ا جــنس «بــه معنــ�ی » القــ�ل«را الــف و �م جــنس بپنــ�ار

که از آیـه ارائـه مـی»ه�سخن«ی� » سخن که در این ص�رت، معن�یی  کـ�مً� خ�اه� ب�د،  شـ�د، 

ک�شـی�ه بـ�  ق�آنس�بقه در بی که هیچ نظیـ� و م�ّیـ�ی نـ�ارد. بنـ�ب� ایـن، ن�یسـن�ه  خ�اه� ب�د 

که دارای همت�جه به دیگ� آی�ت ق�آنی، معن�ی درستی از آ ک�مـل بـ� دیگـ� یه ارائه ده�  خ�انی 

ک�وش ق�ار داده است.آی�ت ب�ش�؛ ب�همین اس�س، مفه�م  ه�ی ذیل را در آیه م�رد بحث و 

 ....ال�ین یستمع�ن الق�ل...)» : ( الق�ل«لفظ الف)

 .(...فیتبع�ن...)» : اتب�ع«ب) مفه�م 

 .(...فیتبع�ن احسنه...)» : اتب�ع احسن«ج)مفه�م 

 .هم ا�...)ا(...اولئك ال�ین ه�» : یه�ایت اله«مفه�م د) 

 .�لب�ب)ا(...واولئك هم اول�ا» : ا�لب�بااول�«و) مفه�م

 الف) لفظ القول
که به وسیل گفته ش�د. �ق�ل در لغت به معن�ی ه� لفظی است  در همـه آیـ�تی هـم  1زب�ن 

 ����������������������  

 .۵٧٣ص  ، ١١،  ج لس�ن الع�بابن منظ�ر، محم� بن مک�م،  ١.
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ک�ر رفته، به ن�عی معن�ی سخن وج�د داکه این لفظ در آن رد، ولی آنچه ب�یستی بـه آن ه� به 

کـ�ر رفتـه در ایـن لفـظ » الـف و �م«ت�جه بیشت�ی داشت ت� آیه به درسـتی فهمیـ�ه شـ�د،  بـه 

 است.

گ�  بـه معنـ�ی » القـ�ل«شـ�یفه، الـف و �م جـنس ب�شـ�،  �در این آی» الق�ل«در لفظ» ال«ا

گــ� الــف و �م  عهــ� ذهنــی ب�شــ�، » ه�ســخنی« ایــن «نــ�ی بــه مع» القــ�ل«خ�اهــ� بــ�د، ولــی ا

 خ�اه� ب�د.»سخن

کـه در دو آیـ یـم آن اسـت  که در ت�یی� این مطلب مـی آور گ�اه�نی  دیگـ� از  �ح�ل، یکی از 

ک�رب�دی استف�ده ش�ه و لفظ  ق�آن بـه صـ�احت بـه صـ�رت اسـم »القـ�ل«به روشنی از چنین 

 ۵١ �م�منـ�ن و آیـ �مب�رکـ ۀسـ�ر ۶٨انـ� از آیـه آم�ه است. این دو آیه عب�رت ق�آنخ�ص ب�ای 

ـــ�ر ـــ ۀس ـــص، در آی ـــ�ر ۶٨ �قص ـــ ۀس ی �مب�رک ـــه از رو ـــس از اینک ـــ� پ ـــ�ن، خ�اون ـــی م�من گ�دان

ُ�وا (ف�م�ی�: ه� میکن�، در ت�بیخ آنمخ�لف�ن و مش�ک�ن از آی�ت الهی، حک�یت می ّبَ
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کـ�ر  قـ�آنکـه همـ�ن  » ایـن سـخن«بـه صـ�احت بـه معنـ�ی » القـ�ل«در این آیـه،  ب�شـ�، بـه 
کنــ� و هــیچ متــ�جم یــ�  کــه ت�جــه بــه ســی�ق آیــ�ت ایــن معنــ�را بــه خــ�بی مشــخص مــی  رفتــه 

قصـــص  ۀســـ�ر ١۵ �. در آیـــ١مفســـ�ی هـــم غیـــ� از ایـــن معنـــ� ت�جمـــه یـــ� تفســـی� نکـــ�ده اســـت 
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کــه ت�جــه بــه ادامــ قــ�آنصــ�احت بــه معنــ�ی  آیــ�ت، ایــن معنــ� را بــه خــ�بی مشــخص  �اســت 

ِکَتـ�َب (ف�م�یـ�: ی�دشـ�ه مـی �که خ�اونـ� در آیـ�ِت پـس از آیـکن�؛ چن�نمی
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کلمه )ُمْسِلِمیَن  همگـی بـه » ِاّنه«و » به» «قبله« ه� که از ت�جه به این دو آیه و اینکه ضمی� در 

گشــته، مشــخص مــی» القــ�ل« کــه شــ بــ�  کــه بــه آن ایمــ�ن آورده » لقــ�لا«�د  همــ�ن قــ�آن اســت 

که ت�وت میش می گیـ�د. بـ�همین اسـ�س، هـیچ �د و هنگ�می  گ�دد، م�رد تص�یق قـ�ار مـی 
 ����������������������  

ک:  ١. ، یو ط�سـ ٣٣ص  ،١٨،ج  تفسـی�الق�آن یج�مع البیـ�ن فـ، اب�جعف� محم� بن ج�ی�، یطب�به عن�ان نم�نه، ن. 

 و... .٣٨١ص  ٧، ج  تفسی�الق�آن یالتبی�ن فمحم� بن حسن، 
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ــ» القــ�ل«یــک از مفســ�ان بــ�ای لفــظ ــ .1نیــ�ورده اســت قــ�آنمعنــ�یی غیــ� از  ه،در ایــن آی  �در آی
 (ی�دشــ�ه: » قــ�ل فصــل«بــه عنــ�ان  قــ�آنطــ�رق هــم بــ� صــ�احت از  ۀســی�دهم ســ�ر

ٌ
ــْ�ل َق

َ
ــُه ل

َ
ِإّن

ْصٌل 
َ
َهْ�ِل  *ف

ْ
�د شـ )، بن�ب� این، ب� ت�جه به ایـن آیـ�ت مشـخص مـی۴١و١٣(ط�رق/  )َوَم� ُهَ� ِب�ل

ک�ر رفتن لفظ    ای نیست.س�بقهک�رب�د بی ق�آنب�ای »الق�ل«که به 

کـه ت�جـه بـه ا ق�آنمهمی در م�رد اسم�ء و الق�ب  �در اینج� �زم است به نکت کنیم  ش�ره 

کـ�ر  این نکته در فهـم درسـت مـ� از آیـه مـ�رد بحـث و آیـ�ت مشـ�به مـ�ث� اسـت و آن اینکه،بـه 

کت�ب آسم�نی در بعضی از آی�ت قـ�آن، متن�سـب » ق�آن«رفتن اسمی خ�ص به ج� ب�ای این 

کــه در آن آیـــه آمــ�ه؛ مــثً� در آیــ کـــه  �مب�رکــ ۀســـ�ر ۶٨ �بــ� مطلبــی اســت  م�منــ�ن ، از آنجــ� 

ــت، از  ــخن اس ــ�ب�، س ــ�ی ت ــ�ع ه ــی از م�ض یک ــ�ده و ــ�ّب� ب ــحبت از ت ــ�آنص ــ�ص  ق ــم خ ــ� اس ب

 »کنن�؟پس آی� در این سخن ت�ّب� نمی« ی�د ش�ه و خ�اون� ف�م�ده:»الق�ل«

، یعنـی از جـنس سـخن بـ�دنش و قـ�آنه�ی در واقع، خ�اون� در این آیه به یکی از وی�گی

کـ�م نیـ� در نتیجه، ق�بل ت�بّ  � ب�دن آن اش�ره ف�م�ده و به این وسـیله، بـه فصـ�حت و ب�غـت 

ت� کـه من�سـب» القـ�ل«اسـتف�ده شـ�د، از لفـظ  قـ�آناف�وده ش�ه؛ یعنی به ج�ی اینکـه از لفـظ 

گ�دی�ه است.  ب�ده، استف�ده 

کــه صــحبت از اســتم�ع بــ�ده، از اســم  �مب�رکــ ۀهیجــ�هم ســ�ر �در آیــ زمــ� هــم از آنجــ� 

ــ�ص ــ�ل«خ ــی» الق ــنی�ه م کــه ش ــه  ــ�ه؛ زیــ�ا آنچ ــت قــ�ار شــ اســتف�ده ش ــ�، مــ�رد تبعی �د و بع

اسـتف�ده شـ�ه » القـ�ل«از اسـم خـ�ص  قـ�آنگی�د، سخن است و بن�ب� این، به جـ�ی لفـظ می

که این که ن�ظ� به این مطلب می از جنس سخن ب�ده، به این وسـیله فصـ�حت و  ق�آنب�ش� 

ک�م هم ص�درص� رع�یت ش�ه است.  ب�غت 
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 مفهوم اتباعب) 
که در آی بنـ�گ�ن مـ�ا بشـ�رت ده؛ «م�رد بحث، خ�اون� پس از اینکه می ف�م�یـ�:  �از آنج� 

کـهآن گـ�ش مـی» القـ�ل«هـ�یی  ی مـید را  ، چنـین تبعیتـی از »کننـ�هنـ� و از بهتـ�ین آن پیـ�و

ی از  ش ست�یش ش�ه، به خ�بی روشن می» احسن الق�ل « که پی�و در نظـ� » احسـن القـ�ل«�د 

ی پســن�ی�ه و مــ�رد ســف�رش اســت. پــس بــ�ای روشــن شــ�ن معنــ�ی  خ�اونــ�، » القــ�ل«پیــ�و

که خ�اون� در آن بن�گ�ن را به تبعیت از چی�ی ام� می یم  که به س�اغ آی�تی ب�و  کن�.ج�دارد 

ک�مــل ایــن مفهــ�م در  کــه خ�اونــ� در آن قــ�آنبــ� ب�رســی  کــ�ده و آیــ�تی  ــه تبعیــت  هــ� امــ� ب

که در تم�می آیش است،مشخص می که در این زمینه وج�د دارد، خ�اون� به صـ�رت �د  �ت 

کــ�دن از وحــی الهــی  مســتقیم یــ� غیــ� مســتقیم فقــط بنــ�گ�ن خــ�د را دعــ�ت و امــ� بــه تبعیــت 

ی از وحـی اسـت. ایـن می کنـ� و نـه چیـ� دیگـ�. در واقـع، تبعّیـت ممـ�وح در نـ�د خـ�ا، پیـ�و

که در ادامه می ق�آنمعن� به چن� ص�رت در آی�ت   آی�.بی�ن ش�ه است 

که در آی ی از ق�آن   انع�م بی�ن ش�ه و خ�اونـ� ف�مـ�ده: ۵۵١ �الف) ام� ص�یح به پی�و
ِبُع�ُه...َو (

َ
�ّت

َ
َن�ُه ُمب�َرٌك ف

ْ
ْنَ�ل

َ
ِکت�ٌب أ  .)َه�ا 

که این معن� در چن� آیه بی�ن ش�ه،  گشته  ی از آنچه ب� پی�مب� وحی  ب) ام� به پی�و

که می ف�م�ی�:  ۶١٠ �م�نن� آی وِح (انع�م 
ُ
ِبْع َم� أ

َ
َك  َی اّت ِبّ ْیَك ِمْن َر

َ
ی  )...ِإل و این دست�ر به پی�و

م�دم و  �به هم ق�آناز وحی اختص�ص به پیغمب� هم ن�ارد؛ بلکه در بعضی آی�ت، خط�ب 

ُکْم (م�من�ن است و چنین آم�ه:  ِبّ ْیُکْم ِمْن َر
َ
 ِإل

َ
ْنِ�ل

ُ
ِبُع�ا َم� أ

َ
 ).٣(اع�اف/  .)...اّت

ی از ا (انعـ�م مـی ف�م�یـ�:  ٣۵١ �کـه در آیـصـ�اط مسـتقیم، چنـ�ن ج) ام� بـه پیـ�و
َ

 َهـ�
َ

ّن
َ
َو أ

َق ِبُکــْم َعــْن َســِبیِلِه... یِصــ�اِط  َتَفــّ�َ
َ
ــُبَل ف ِبُعــ�ا الّسُ ِبُع�ُه َو � َتّتَ

َ
ــ�ّت

َ
 ف

ً
کــه از ت�جــه بــه آیــ�ت  )ُمْســَتِقیم�

کـه اشـ�ره شـ�ه هـ�ا در ایـن آیـه، همـ�ن ام�هـ� و شـ پیش از این آیه مشخص می هـ�ی نهـی�د 

ی از چی�ی ج�ا از وحی نش�ه است .  ق�آنی است. بن�ب� این، در اینج� هم ام� به پی�و

ــ کــه در آی ی از پیغمبــ�؛ چنــ�ن  ــُتْم (آل عمــ�ان مــی ف�م�یــ�:   ٣١ �د) امــ� بــه پیــ�و ُکْن ــْل ِإْن  ُق
ِبُع�نِ 

َ
ـــ�ّت

َ
ـــ�َن اَ� ف ُکـــْم ُذُنـــ�َبُکْم  یُتِحّبُ

َ
ی از  )...ُیْحِبـــْبُکُم اُ� َو َیْغِفـــْ� ل کـــه پیـــ�و مشـــخص اســـت 

که او خ�د م�ّظف به تبعیت از وحی می ب�ش� و خ�اونـ� او را پیغمب� هم به این خ�ط� است 
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کــه:  کــ�ده  وِحــ(مــ�م�ر 
ُ
ــ� أ ــْع َم ِب

َ
ــَك  َی اّت ِبّ ــَك ِمــْن َر ْی

َ
تبعیــت از او ). بنــ�ب� ایــن، ۶١٠(انعــ�م /)...ِإل

 نیست. ق�آن چی�ی ج� تبعیت از وحی و 

ی از   «هـ) ام� به پی�و
ّ
نحل مط�ح ش�ه و خ�اون� پس از اینکـه از  ۀکه در س�ر »� اب�اهیم مل

ک� بــ�دن او یــ�د میوی�گــی ی و شــ� کنــ�، بــه هــ�ی حضــ�ت ابــ�اهیم از جملــه مشــ�ک نبــ�دن و

کــن و مــیپیغمبــ� دســت�ر مــی ی  کــه از آیــین حضــ�ت ابــ�اهیم پیــ�و ْوَحْیَنــ� (ف�م�یــ�: دهــ� 
َ
ُثــّمَ أ

ِن 
َ
ــَك أ ْی

َ
ــِ�ِکیَن  ِإل ُمْش

ْ
ــَن ال ــ�َن ِم ک ــ�   َو َم

ً
ــ� ــَ�اِهیَم َحِنیف ــَ� ِإْب

َّ
ــْع ِمل ِب

َ
ــل / )اّت م )١٢٣(نح

ّ
ــل ، امــ� آنچــه مس

نم�یــ�، امــ� بــه تبعّیــت از آیــین اب�اهیمــی، دلیلــی نــ�ارد، جــ� م�ّحــ� بــ�دن و دور بــ�دن آن مــی

که ش�ل�د نیـ� بـ�  آنق�رود و به شم�ر می ق�آنه�ی آم�زه ۀحض�ت از ش�ک؛ یعنی هم�ن چی�ی 

ی از آیـین تعبی� گ�ن، مسلم�ن�ن را به آن ف�اخ�ان�ه اسـت. و بنـ�ب� ایـن، امـ�  بـه پیـ�و گ�ن� ه�ی 

ی از آم�زه  نیست. ق�آنه�ی اب�اهیمی، چی�ی ج�ا از ف�م�ن به پی�و

که در س�رنی� تعبی�» ش�یع� من ا�م�« و) ج�ثیه آم�ه و خ�اونـ� پـس از اینکـه از  ۀی است 

کت�ب و حکم و نبّ�ت به بنی اسـ�ائیل یـ�د مـی کنـ�، خطـ�ب بـه پیغمبـ� مـی ف�م�یـ�: اعط�ی 
ُمـ�َن (

َ
ــِ�يَن � َیْعل

َّ
ْهـ�اَء ال

َ
ِبــْع أ ِبْعهـ� َو � َتّتَ

َ
�ّت

َ
ْمــِ� ف

َ ْ
ـَن ا� ـی َشــِ�یَعٍ� ِمّ

َ
َنــ�َك َعل

ْ
) ١٨(ج�ثیــه/  )ُثـّمَ َجَعل

بـه تش را اّمـ کـه خـ�ا پیـ�مب� وب�شـ� مـی یهم�ن شـ�یعت اسـ�م ،»من ا�م� ش�یع�«منظ�ر از 

ی از وحـی ح�صـل مـی ی از 1شـ�دآن اختص�ص داده است و ب� پیـ�و . بنـ�ب� ایـن، امـ� بـه پیـ�و

ی به ف�م�ن ج�ا از  یهم چی� »ش�یع� من ا�م�«  نیست. یاز وحپی�و

که در واقـع، تمـ� کـه در آنح�ل، ب� ت�جه و دقت در م�رده�ی ی�دش�ه  هـ� می آیـ�تی اسـت 

ی از چی�ی ش�ه و مش�ه� از کـه خ�اونـ�، بنـ�گ�ن خـ�یش  ۀس�ی خ�ا، ام� به پی�و این معنـ� 

ی از وحــی مــ کــ�ده، بــه خــ�بی مــی�را مســتقیم یــ� غی�مســتقیم، تنهــ� بــه پیــ�و تــ�ان نتیجــه م�ر 

که در آی که ت�بع�ن از �گ�فت  گ�فتـه» احسـن القـ�ل«م�رد بحث هم  انـ�، بـه مـ�رد تمجیـ� قـ�ار 

که   است.   ق�آن،  هم�ن احسن »احسن الق�ل«این خ�ط�  ب�ده 
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 »اتباع احسن«ج) مفهوم 
کــه در ایــن آیــه ق�بــل ت�مــل و ب�رســی اســت و بــه کلمــه مفهــ�م دیگــ�ی  گــ�  بــه »القــ�ل«ویــ�ه ا

» اتبـ�ع احسـن«�د، مفه�م ش معن�ی ق�آن ب�ش�، ض�ورت ت�مل در م�رد آن بیشت� احس�س می

ْحَســَنُه...(ب�شــ�، در ایــن آیــه چنــین مــی خــ�انیم: مــی
َ
ِبُعــ�َن أ َیّتَ

َ
 ف

َ
َقــْ�ل

ْ
ــِ�يَن َیْســَتِمُع�َن ال

َّ
 )...ال

کــه مفهــ�م  کــه پــیش از ه�چیــ�ی ب�یســتی بــه آن ت�جــه داشــت، ایــن اســت  اتبــ�ع از «مطلبــی 

کــه بــ� صــ�احت بیشــت� در  ،»احســن قــ�آن تنهــ� در ایــن آیــه نی�مــ�ه، بلکــه ایــن مفهــ�می اســت 

َو (خـ�انیم:همـین سـ�ره (زمـ�) چنـین مـی ۵۵که در آیه دیگ� از آی�ت ق�آن آم�ه، چن�ن بعض

ْنـُتْم � تَ 
َ
َعـ�اُب َبْغَتـً� َو أ

ْ
ِتَیُکُم ال

ْ
ْن َی�

َ
ْن َقْبِل أ ُکم ِمّ ِبّ ن ّرَ ْیُکم ِمّ

َ
 ِإل

َ
ْنِ�ل

ُ
ْحَسَن َم� أ

َ
ِبُع�ا أ

َ
ایـن   )ْشـُعُ�وَن اّت

که می ت�ان� م کنـ�. در ایـن آیـه ف�مـ�ن آیه از بهت�ین آی�تی است  � را در فهم آیه م�رد نظ� یـ�ری 

کــه همــ�ن بهتــ�ین  گ�دیــ�ه  کــه از بهتــ�ین آنچــه بــ� شــم� نــ�زل  ی  قــ�آنداده شــ�ه  ب�شــ�، پیــ�و

گ�  کـ�ملی میـ�ن بـ�انیم، هـم قـ�آنم�رد بحث بـه معنـ�ی  �را در آی»الق�ل«کنی�. ح�ل ا خـ�انی 

کـه د از «ف�م�یـ�: خ�اونـ� مـی ،هایـن سـ�ر ۵۵ر آیـه این دو آیه به وج�د می آی�؛ بـه ایـن ت�تیـب 

کنی� ی  کـه «و در آیه هیج�هم نی� مـی ف�م�یـ�: » بهت�یِن آنچه ب�شم� ن�زل ش�ه، پی�و کسـ�نی 

ی مـیق�آن را  می کننـ�، هـ�ایت ی�فتگـ�ن الهـی و صـ�حب�ن خـ�د شن�ن� و از بهتـ�ین آن پیـ�و

ی از ا ۵۵در واقع، در آیه ». هستن� �د و در آیـه شـ مطـ�ح مـی قـ�آنحسـن این س�ره ام� بـه پیـ�و

ــن  ــ�ن احس ــ�د و ت�بع گی ــی  ــ�ار م ــ� ق ــ�ح و تمجی ــ�رد م ــی م ــین تبعّیت ــ� چن ــ�هم نی ــ�آنهیج ، ق

 ش�ن�.ه�ایت ی�فته و ص�حب�ن خ�د شن�س�ن�ه می

ــ اعــ�اف هــم معنــ�ی اتبــ�ع از احســن  �مب�رکــ ۀســ�ر ١۴۵زمــ�، در آیــه  ۀســ�ر ۵۵ �عــ�وه ب�آی

گ�دیــ�ه؛ البتــه در آن آیــه، اتبــ�ع احســن نســبت بــه آمــ�زه مطــ�ح شــ�ه ، و  تــ�راتهــ�ی مطــ�ح 

ُه فِ (چنین آم�ه: 
َ
َکَتْبَن� ل ُکّلِ َش  یَو  �اِح ِمْن 

ْ
ل
َ ْ
ُکـّلِ َشـیا�

ّ
ْ�ِعَظـً� َو َتْفِصـیً� ِل ٍة َو یٍء ّمَ َه� ِبُقـّ�َ

ْ
ُخـ�

َ
ٍء ف

 
ْ
ُمْ� َقْ�َمَك َی�

ْ
َف�ِسِقیَن أ

ْ
یُکْم داَر ال ِر

ُ
ْحَسِنه� َس�

َ
وا ِب�

ُ
کـه خ�اونـ� دربـ�رمی  )ُخ� دسـت�ره�ی  ۀبینیم  

ــ�اح م�ســ�ی هــم، ف�مــ�ن مــیو آمــ�زه تــ�رات ــه هــ�ی وحیــ�نی ال کــه م�ســی قــ�م خــ�د را ب دهــ� 

ی ) از احسن، دست�ر ده�.  ب�گ�فتن (و در نتیجه پی�و

کــه امــ�شــ بــ� ت�جــه بــه آیــ�ت ی�دشــ�ه، مشــخص مــی ی از بهتــ�یِن آمیــ�ه �د  هــ�ی بــه پیــ�و
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گـ� ق�آنس�بقه در و چه غی� ق�آنی، مفه�می بی یق�آنوحی�نی چه  » القـ�ل«نیست. بنـ�ب� ایـن، ا

ب�انیم، هیچ تض�د و مشکلی پیش نمی آی�؛ بلکه بـ�ای ایـن معنـ�  ق�آنرا در آیه م�رد بحث، 

که ب�قی می ی از احسـن از دیگ� آی�ت نی� نظ�ی�ی وج�د دارد. تنه� پ�سشی  م�نـ�، اینکـه پیـ�و

 ق�آن به چه معن�ست.

گ�نی دارنــ�. طبــ�ی بــه نقــل از ســ�ی، در پ�ســخ بــه ایــن پ�ســش مفّســ�ان قــ�ل گ�نــ� هــ�ی 

که به آن عمل می ق�آناحسن   1�د .ش را  دست�ره�ی خ�اون� دانسته 

شـیخ ط�سـی واجبـ�ت و مســتحب�ت را احسـن دانسـته؛ در مق�بــِل اعمـ�ل مبـ�ح و قبــیح 

   2ه� وج�د ن�ارد .ر م�رد آنکه ام�ی د

کننـ�گ�ن بـه دسـت�ره�ی الهـی و تـ�ک کننـ�گ�ن نـ�اهی طب�سی از ق�ل ابـن عبـ�س، عمـل 

ی احسن   .3دانسته ق�آنالهی را پی�و

کـه ه�ی الهی دانسته اسـت؛ یعنـی همـ�نرا احسن ف�م�ن ق�آنزمخش�ی هم احسن  طـ�ر 

ک�ده و هم به عف� ، ولی عف� ر ْن َتْعُفـ�ا (ا بهت� دانسـته و ف�مـ�ده: خ�اون� هم به قص�ص ام� 
َ
َو أ

ْقَ�ى ْقَ�ُب ِللّتَ
َ
یـ� عفـ� ، عفـ�  قـ�آن، بن�ب� ایـن، احسـن )٢٣٧(بق�ه/  )أ از میـ�ن دو امـ� قصـ�ص و

 ب�ش�. می

کـ�ده، ولـی در مـ�رد صـ�قه پنهـ�نی  �نی� خ�اون� هم ص�ق آشـک�ر و هـم پنهـ�ن را تمجیـ� 

ـَ�ق�ِت (ف�م�ده:  ـ� ِهـِإْن ُتْبُ�وا الّصَ ِنِعّمَ
َ
ُکـْم  یف

َّ
ُهـَ� َخْیـٌ� ل

َ
ُفَقـ�اَء ف

ْ
(بقـ�ه/  )َو ِإْن ُتْخُف�َهـ� َو ُتْ�ُت�َهـ� ال

ی از احسن  )٢٧١  .   4در این ب�ره ص�قه دادن پنه�نی است ق�آنبن�ب� این، پی�و

که امک�ن صّحت تم�می اقـ�ال مفسـ�ان را مـی دهـ�، ع�مه طب�طب�یی هم در عین ح�ل 

 ����������������������  
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ّل المـــ�اد مــن احســـن مـــ� انــ�ل، الخط�بـــ�ت التـــی تشــی� الـــی ط�یـــق ولعـــ«ف�م�یــ�: خــ�د، مـــی

ــ� ــ� و العملی ــ� ا�عتق�دی ــ�ت ا�لهی ــ�ل الخط�ب ــی امتث ــ� ف ــق العب�دی ــتعم�ل ح ــع،  1»اس در واق

ــن  ــ�ن احس ــ�آنایش ــ�ب ق ــ�م آنرا خط ــه انج ک ــته  ــ�یی دانس ــ� و ام�ه ــّق ه ــ�ل ح ــث امتث ــ� ب�ع ه

هـ�یی هـم ایشـ�ن در ادامـه، مثـ�ل هـ�ی اعتقـ�دی و عملـی.ش�د، اعم از خط�بعب�دّیت می

 قـ�آنهـ�ی احسـن زن� و دع�ت به حّب خـ�ا و تقـ�ای او و اخـ�ص در دیـن را از مصـ�اقمی

ی از این ام�ر، انس�ن را به حی�ت طّیبه میمی که پی�و  . 2رس�ن�دان� 

کـه  ی احسـن مـی آورد  مفّس� مع�صـ�، محّمـ� تقـی م�ّرسـی هـم سـه معنـ� را در مـ�رد پیـ�و

 ادامه می آی�. ملخص آن در

ـِ� (شن�خت واجب�ت وبه ج� آوردن آن به بهت�ین وجه، ایش�ن آیه  :یکم یمعن�
َّ
ـَق  یال

َ
َخل

ْحَسُن َعَم�ً 
َ
ُکْم أ ّیُ

َ
َ�ُکْم أ

ُ
َحَی�َة ِلَیْبل

ْ
َمْ�َت َوال

ْ
کنن�ه به این معن� می٢(ملک/ ) ال  ان�.د ) را اش�ره 

ق�آن، حسن است، ولی متن�سـب بـ� شـ�ایط هـ� شخصـی، احسـن متفـ�وت  �هم معن�ی دوم:

ب�شـ�، مـثً� نمـ�ز و روزه وحـج و جهـ�د بـ� همـه واجـب اسـت، ولـی درحـّق رزمنـ�گ�ن، احســن مـی

مع�فــت بــه  قــ�آن،مع�فــت نســبت بــه آیــ�ت جهــ�د و قتــ�ل اســت، در حــّق ق�ضــی�ن، احســن  قــ�آن،

هـــ�ی متن�ســـب بـــ� افـــ�اد و م�قعّیـــت قـــ�آن احکـــ�م حـــ�ود و قض�ســـت و ... . بنـــ�ب� ایـــن، احســـن

گ�ن، تف�وت می  3ث�بت نیست. چی�یق�آن، ه�، احسن ی�ب� و در م�رد همه انس�نگ�ن�

 4ت�حی� خ�لص، افضل م� ان�ل ا� است. :س�م یمعن�

یمقـ�ل و احســن آن در «ای بـه نـ�م در مق�لـه كـ� ک�شـفی»قـ�آن  ی از  5، از امی�محمـ�د  ، پیــ�و

 (به بهت�ین وجه معنـ� شـ�ه  و در ت�ییـ� آن، بـه  آیـه  ق�آنه�ی احسن، تبعیت از آم�زه
َ

ل اُ� َنـّ�َ

 ����������������������  

 .٢٨١، ص ١٧ج  ،تفسی�الق�آن یالمی�ان ف، محم� حسین ، یطب�طب�ی .١

 .٢٨٢و٢٨١ص  ،هم�ن .٢

 .۵١٧،ص ١١، ج  الق�آن یمن ه�� تقی ، � محّم ، سّی  یسم�رّ  .٣

 .۵١٨،ص  ١١ج ،هم�ن .٤

ک�یم«،امی� محم�د ،  یک�شف .٥ مجله دانشک�ه ادبیـ�ت و علـ�م انسـ�نی دانشـگ�ه ، »ق�ل و احسن آن در ق�آن 

 . ۵٠_ ۴١ص ، ١٣٨١پ�یی� و زمست�ن  ،ته�ان



 45 ١٣٩٣ت�بست�ن  ١٢٣شم�رۀ    

 

ِکَت�ًب� ُمَتَش�ِبًه� َمَث�نِ  َحِ�یِث 
ْ
ْحَسَن ال

َ
ِ�يَن  َی أ

َّ
�ُد ال

ُ
از  استن�د شـ�ه و )٢٣(زم�/  )... َتْقَشِعّ�ُ ِمْنُه ُجل

کـهگ�دیـ�لفظ  متشـ�به  اسـتف�ده  گ�ن داشـتن آن وجـ�ه  یبـه معنـ� قـ�آنمتشـ�به بـ�دن  ه  گ�نـ�

 .١ردادهفت بطن  ،ق�آناینکه  است و

کــه ذکــ� شــ�، معن�هـــ� و تفســی�ه�ی وجیهــی از تعبیــ�وجــ�هاغلــب  احســن مــ� انـــ�ل «ی 

گـ�اهی روشـن از دیگـ� آیـ�ت »الیکم یـ�  ک�ام، دلیـل و کـه  قـ�آنب�د، ام� هیچ  ن�اشـت. از آنجـ� 

کـه بـ� دیگـ� آیـ�ت ت�ییـ� شـ�د و مسـتن�  نگ�رن�ه در این پ�وهش بیشت� به دنب�ل معن�یی ب�ده 

ک�شـی�ه اسـت بـه تبیـین معنـ�ی کمـک دیگـ� آیـ�ت » احسـن مـ� انـ�ل ا�«به آی�ت ب�شـ�،  بـه 

که در ادامه می  آی�.بپ�دازد 

ْحَسُن (نس�ءمی ف�م�ی�:  ۵١٢خ�اون� در آیه 
َ
َم َوْجَهـُه ِ� َو َمْن أ

َ
ْسـل

َ
ـْن أ ّمَ  ِمّ

ً
َو ُهـَ� ُمْحِسـٌن  ِدین�

 اُ� ِإْبـ�اِهیَم َخِلـی�ً 
َ

َخـ�
َ
 َو اّت

ً
َ� ِإْب�اِهیَم َحِنیف�

َّ
َبَع ِمل

َ
کـه تسـلیم خـ�ا بـ�ده،  ) َو اّت کسـی  در ایـن آیـه، 

کنــ�، دارای بهتــ�ین دیــن مع�فــی شــ�ه اســت. از  ی  ــ�اهیم پیــ�و نیک�کــ�ر ب�شــ�، و از آیــین اب

ی  ۵۴فی، در آیه ط� کـ�ده، پیـ�و که از بهت�یِن آنچه پ�وردگ�رت�ن ب�شم� ن�زل  س�ره زم� داشتیم 

ی از بهت�ین که پی�و ب�یستی به بهت�ین دیـن و آیـین منجـ� شـ�د، » م� ان�ل ا�« کنی� و از آنج� 

که،  می گ�فت  ، همـ�ن تسـلیم محـض خـ�ا بـ�دن در »احسن م� ان�ل ا�« ت�ان چنین نتیجه 

فـه در آیـین حضـ�ت ابـ�اهیم جمـع شـ�ه، اعتق�د 
ّ
کـه ایـن دو م�ل و نیک�ک�ری در عمل است 

که خ�اون� از س�یی، او را تسـلیم محـض خـ�یش، مـی ف�م�یـ�: او مـی ۀشن�سـ�ن� و دربـ�رچ�ا 
ِمیَن (

َ
َعـ�ل

ْ
ْمُت ِلـَ�ّبِ ال

َ
ْسـل

َ
 أ

َ
ْسـِلْم َقـ�ل

َ
ُه أ ّبُ ُه َر

َ
 ل

َ
� و از سـ�ی دیگـ�، پـس از ذکـ )١٣١(بقـ�ه/ )ِإْذ َق�ل

کن�: ص�ّف�ت، از آن حض�ت این ۀه�یی از س�گ�شت او در س�رقسمت َسـ�ٌم (گ�نه ی�د می 

ی ِإْب�اِهیَم 
َ
ُمْحِسِنیَن  *َعل

ْ
فـ )١١٠و  ١٠٩�ت/ (ص�فّ  ) َک�ِلَك َنْجِ�ی ال

ّ
تسـلیم  �، بن�ب� این، دو م�ل

کــه  محـض خـ�ا بـ�دن و انجــ�م اعمـ�ل ش�یسـته و نیکــ� همـ�ن آیـین حضــ�ت ابـ�اهیم اسـت 

ی از آنمسل که خ�اون� بـه صـ�احت ف�مـ�ده م�ن�ن، م�ظف به پی�و ـَ� (ان�، چ�ا 
َّ
ِبُع�ا ِمل

َ
ـ�ّت

َ
... ف

 ����������������������  

ک�شفی، هم�ن .١  امی�محم�د، هم�ن مق�له در هم�ن منبع.، 



ُمْشِ�ِکیَن 
ْ
ک�َن ِمَن ال  َو َم� 

ً
) ایـن امـ� بـه تبعّیـت از آیـین ابـ�اهیم، ۵٩آل عمـ�ان/ ( )ِإْب�اِهیَم َحِنیف�

ی از  کـه در آیـه » احسـن القـ�ل«و » احسن م� انـ�ل الـیکم مـن ربکـم «هم�ن ف�م�ن پی�و اسـت 

 ان�.به آن ف�اخ�ان�ه ش�ه ق�آنزم�، مخ�طب�ن  ۀس�ر ١٨و  ۵۵

گفتـه شــ�، مشـخص می کــه بـه دور از ه�گ�نــه بـ� ت�جـه بــه آنچـه  کــه آیـین اب�اهیمـی  شـ�د 

ِنـ(خ�اون� از آن به عن�ان آیین حنیـف یـ�دک�ده و ف�مـ�ده:ش�ک است و 
َ
ـ یَهـَ�انِ  یُقـْل ِإّن ّبِ  یَر

ُمْشــِ�ِکیَن 
ْ
کــ�َن ِمــَن ال  َو َمــ� 

ً
ــ�اِهیَم َحِنیفــ� ــَ� ِإْب

َّ
ل  ِمّ

ً
 ِقَیمــ�

ً
ْســَتِقیٍم ِدینــ� ــی ِصــ�اٍط ّمُ

َ
دو ) ١۶١(انعــ�م/  )ِإل

فــ
ّ
کــه مخ�طبــ�ن خــ�د را امــ� بــه  ۀســ�ر ۵۴تســلیم و احســ�ن در آن نمــ�د دارد و آیــه  �م�ل زمــ� نیــ� 

که از سـ�ی پ�وردگـ�ر نـ�ز ل شـ�ه، مـی ی از بهت�ین آنچه  کنـ�، در واقـع، دعـ�ت و امـ� بـه پی�و

ی آوردن به احسـ�ن مـی نم�یـ�، شـ�ه� بـ� ایـن مـّ�ع� نیـ� آن تسلیم ش�ن در ب�اب� پ�وردگ�ر و رو

که در ادام هـ�ی تی خ�اون� از حس�تزم� وق ۀس�ر ۵٧و۵۶همین آی�ت، یعنی در آیه  �است 

که تبعیت از احسن آن کـ�دن ، عمـ� را  ق�آنه�یی  نک�ده و ب� تف�یط و دوری از خ�ا و تمسـخ� 

 (مـی ف�م�یـ�:  ٨۵کنـ�،در آیـه ان�، ی�د میرو ش�هگ�ارن�ه و ح�ل ب� ع�اب الهی روبه
َ

ْو َتُقـ�ل
َ
أ

ُک�َن ِمـَن ا
َ
ـ�

َ
ًة ف َکـّ�َ  ِلـی 

َ
ّن

َ
ـْ� أ

َ
َعـ�اَب ل

ْ
ُمْحِسـِنیَن ِحـیَن َتـَ�ى ال

ْ
در ایـن آیـه، بـه صـ�احت مشـخص  ) ل

ی ب�زگشــت را دارنــ� تــ� جــ�و  کــه چنــین افــ�ادی آرزو ب�شــن�، یعنــی چــ�ن » محســنین«اســت 

ــن  ی از احس ــ�و ــ� پی ــی ب ــ�ا مبن ــ� خ ــه ام ــ� و نک�ده قــ�آنت�جــه ب ــه ب�گ�دن ک ــ�  کنن ــی  ــ�، آرزو م ان

کـ�ده، یعنـی امـ� بـه احسـ�ن و نیک�کـ�ری عمـل  محسن ب�شـن� تـ� بـه احسـن آنچـه خـ�ا نـ�زل 

ــخص  ــه آورده، مش ــن آی ــ� در ای ــه خ�اون ک ــ�لی  ــل ق ــن نق ــ� و ای ــن تعبی ــ�ب�این، از ای ــ�. و بن کنن

ــی یــ� شــ م ــ�ری اســت و ــ�ن امــ� بــه نیک�ک ــ�ا نــ�زل شــ�ه، هم ــ�ین آنچــه از ســ�ی خ کــه بهت �د 

کـــ�ده، دســت کـــم ف�مــ�ن بـــه نیک�کــ�ری جـــ�و ج�انشــ�نی و مهـــم بهتــ�ین آنچـــه خــ�ا نـــ�زل 

 ب�ش�.می

تنه� به معن�ی نیک�ک�ری ع�فـی و تفضـل نسـبت  ،ق�آنرد اینکه آی� احس�ن در البته در م�

ک�ر رفته ی� در ادبی�ت  گ�دیـ�ه و بـ� معنـ�یی  ،نآق�به دیگ�ان به  این واژه دچ�ر تحـ�ل معنـ�یی 

کـه خـ�رج از بیش از تفضل نسبت به دیگ�ان د�لت دارد، بحث ه�ی مبس�طی ش�ه اسـت 
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 1ب�ش� .ه�ف این مق�له  می

 د) مفهوم هدایت الهی 
که در این آییکی دیگ� از مفه�م ت�ان�، مـ� ش�یفه مط�ح ش�ه و ب�رسی بیشت� آن می �ه�ی 

کــه از  کســ�نی  کنــ�،بحث هــ�ایت اســت،در ایــن آیــه از  کمــک  را در فهــم درســت از ایــن آیــه 

ی می» احسن الق�ل« کننـ�، بـه عنـ�ان هـ�ایت ی�فتگـ�ِن الهـی یـ�د شـ�ه، بنـ�ب� ایـن، جـ� پی�و

کـه خ�اونـ� آن کنـیم و آن چی�هـ�یی را  که این مفه�م را در دیگ� آی�ت ب�رسـی   �هـ� را م�یـدارد 

یم.  ه�ایت دانسته است، ب�شم�ر

یکـی از صـ�رت �از ب�رسی آی�ت در این زمینـه، بـه نتیجـ هـ�ی بسـی�ر جـ�لبی مـی رسـیم و

ــه خــ�بی نمــ�د مــی ــ� هــم، ب خص ی�بــ�. و مشــاعجــ�ز قــ�آن، یعنــی اخــت�ف ن�اشــتن آیــ�ت ب

که در تم�م می که وسیل ،قـ�آنش�د  ه�ایت شم�ده ش�ه ، وحی الهی است، نـه  �تنه� چی�ی 

کـه خ�اونـ�، آن را م�یـ کتـ�ب �چی� دیگ�. یعنـی تنهـ� چیـ�ی  هـ�ی آسـم�نی هـ�ایت دانسـته، 

کتـ�ب انجیـلو در دو مـ�رد،  تـ�راتاوست. بن�ب� این در هشـت مـ�رد،  هـ�ی هـ�ایت بخـش را 

هــ�ایت شــم�ده  �را م�یــ قــ�آنهــم، ه�جــ� صــحبت از هــ�ایت بــ�ده،  دانســته و در دیگــ� آیــ�ت

کــه در هجــ�ه آیــه، پــس از جملــهاســت؛ بــه کــه در مــ�رد هــاطــ�ری  بــه  قــ�آنآورده، از  قــ�آنیــی 

ک�م خ�درا بـ� تعبی�هـ�یی همچـ�ن  ک�ده و   ،)۵١٨(بقـ�ه/ )للنـ�س هـ�ًی (عن�ان ه�ایت ی�د 
ورحمـــً�  هـــ�ًی (، )٧۵(یـــ�نس/  )ورحمـــً� للمـــ�منین هـــ�ًی ()، ۴(بقـــ�ه /  )للمتقـــین هـــ�ًی (

ورحمـً� لقـ�ٍم  هـ�ًی (، )٢٠٢(نحـل /  )وبشـ�ی للمسـلمین هـ�ًی (، )٣(لقم�ن/  )للمحسنین

 هم�اه نم�ده و آن را ب�عث ه�ایت دانسته است. )٢٠(ج�ثیه/  )ي�قن�ن

ــ� تعبی�هــ�ی دیگــ�ی،  ــ� ایــن آیــ�ت، در بعضــی آیــ�ت هــم ب هــ�ایت  �وســیل قــ�آنعــ�وه، ب

 ����������������������  

،  ١٣ ، ش١٣٨٩ســ�ل هفــتم ، ،تحقیقــ�ت علــ�م  قــ�آن و حــ�یثمحمــ�،  ،یمصــطف�ین.ک:  ،نم�نــه یبــ�ا .١
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که در ادامه به بعضی از آن  �د .ش ه� اش�ره میشم�ده ش�ه 

ْقـَ�م...(در س�ره اس�اء، آیه نهم چنین آم�ه: 
َ
ِتـی ِهـی أ

َّ
ُقْ�آَن َيْهـِ�ی ِلل

ْ
ا ال

َ
 ه�

َ
در ایـن آیـه  )ِإّن

 ه�] شن�س�ن�ه ش�ه است .به پ�ی�ارت�ین[آیین ه�ایتبه ص�احت، م�یه  ق�آن

که ه�ایتگ� بن�گ�ن خ�اسـت یـ�د شـ�ه  ق�آنس�ره ش�ری نی� از  ٢۵در آیه  به عن�ان ن�ری 
ُکْنــ(و چنـین آمــ�ه:   ...َمـ� 

َ
ِکتــ�ُب َو �

ْ
ْهـِ�ی ِبــِه َمــن  َت َتـْ�ِری َمــ� ال

َ
 ّن

ً
نـ�ُه ُنــ�را

ْ
یمـ�ُن َو لِکــْن َجَعل ِ

ْ
ا�

ش�ُء ِمْن ِعب�ِدن�...
َ
 . )ّن

که  ، از همـه  1انسـتهرا م�یه ه�ایت د ق�آنع�وه ب� این، آی�ت و آی�ت مش�به در این زمینه 

گ�ی�ت� در این زمینه، آیآی�ت، ص�یح کـه ع�مـل انحصـ�ری هـ�ایت  ۵٠ �ت� و  س�ره سـب� اسـت 

ـی َنْفِسـی َو ِإِن (پیغمب�، وحی الهی دانسته ش�ه و چنین آم�ه: 
َ
 َعل

ُ
ِضّل

َ
م� أ

َ
ِ�ّن

َ
ُت ف

ْ
ل

َ
ُقْل ِإْن َضل

ّیَ 
َ
ِبَم� ُي�ِحی ِإل

َ
ُه َسِمیٌع َقِ�یٌب  اْهَتَ�ْیُت ف

َ
ی ِإّن ّبِ  .)َر

کم هم نیسـت، مـی  که  تـ�ان در مـ�رد آیـه مـ�رد نظـ� اظهـ�ر نظـ� ح�ل، ب� ت�جه به این آی�ت 

کننــ�گ�ن از  قــ�آنرا بــه معنــ�ی » القــ�ل«کــ�د و ی  را » احســن القــ�ل«گ�فــت و در نتیجــه، پیــ�و
که به عنـ�ان هـ�ایت ی�فتگـ�ن الهـی شن�سـ»احسن الق�آن« ت�بع�ن  . بـ� انـ� �ن�ه شـ�هدانست 

کــه در آن ایـن تفســی�، ایــن آیــه بــ� تمــ�م آیــ�ت ی�دشــ�ه هم�هنــگ مــی شــ�د؛ یعنــی همــ�ن طــ�ر 

شن�ســ�ن�ه شـ�ه بــ�د، در ایــن آیـه نیــ� همــین  قــ�آنهــ�ایت، وحــی الهـی و  �آیـ�ت، تنهــ� وسـیل

کننــ�گ�ن از بهتــ�ین آمیــ�ه هــ�ی ق�آن،هــ�ایت مطلــب بــه بیــ�ن دیگــ� آمــ�ه اســت و تبعیــت 

گشتهی�فتگ�ن ال  ان�.هی، شن�س�ن�ه 

 هـ) مفهوم اولواااللباب
کــه در آیــ هیجــ�هم ســ�ره مب�رکــه زمــ� ق�بــل ت�مــل اســت وب�رســی آن در  �آخــ�ین مفهــ�می 

» اول�اا�لبـ�ب«مجم�ع آی�ت ق�آنی می ت�ان� م�را به فهم درسـتی از آیـه رهنمـ�ن شـ�د، مفهـ�م 

ــّب «اســت. َالبــ�ب، جمــع 
ُ
ــّب «بــ�ده، » ل

ُ
گ�ینــ�.در لغــت، بــه خــ�لص » ل  2و خیــ�ر هــ� چیــ�ی 

 ����������������������  
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 .٧١٩، ص ١، ج لس�ن الع�بابن منظ�ر، محم� بن مک�م ،  ٢



 49 ١٣٩٣ت�بست�ن  ١٢٣شم�رۀ    

 

کـه خـ�لص از شـ�یببن�ب ـّب «هـ� ب�شـ� ه�این، به عقلـی هـم 
ُ
بـ� همـین اسـ�س،  1 گ�ینـ�.مـی» ل

ک شـ�یبه» اول�اا�لبـ�ب« پــ� کـه دارای عقلــی خـ�لص و کســ�نی اسـت  هــ� در لغـت بــه معنـ�ی 

 ب�شن�.

آیـ�ت از نظـ� » اول�اا�لبـ�ب«هـ�ی ام� آنچه در ایـن ن�شـته مـ�نظ� اسـت، ب�رسـی مصـ�اق

کس�نی» اول�اا�لب�ب«ق�آنی است و اینکه از نگ�ه آی�ت،   ه�یی دارن�. ان� و چه وی�گیچه 

گـ�وه قـ�آناین تعبی� در ش�ن�ده آیـه از  کـ�ر رفتـه و از  یـ�د » اول�اا�لبـ�ب«هـ�یی بـه عنـ�ان بـه 

هـ�ی ی�دشـ�ه، وی�گـی �، ج� آیق�آنش�ه، ام� آنچه ج�لب است، اینکه در سه م�ضع دیگ� از 

کــه ب�رســی آن» اول�اا�لبــ�ب« هــ�ی هــ� مــ� را بــ� مصــ�اقبــه صــ�رت روشــنی بیــ�ن شــ�ه اســت 

که در ادامه، میآشن� می ق�آناز نظ� » اول�اا�لب�ب«  آی�.کن� 

ـــ�ت  ـــ�ر ١٩١و  ١٩٠در آی ـــِق (اول�اا�لبـــ�ب چنـــین آمـــ�ه:  ۀســـ�ره آل عمـــ�ان درب
ْ
ـــی َخل  ِف

َ
ِإّن

ــٰم  ْرِض َو اْخــِت�ِف االّسَ
َ ْ
بــ�ِب �اِت َو ا�

ْ
ل
َ ْ
ْوِلــی ا�

ُ ّ
یــ�ٍت ِ�

َ
هــ�ِر � ْیــِل َو الّنَ

َّ
 َو  *ل

ً
ُکُ�وَن اَ� ِقَی�مــ�

ْ
ــِ�يَن َیــ�

َّ
ال

ـــی ُجُنـــ�ِبِهْم َو یَ 
َ
 َو َعل

ً
ـــٰم ُقُعــ�دا ـــِق الّسَ

ْ
ـــُ�وَن ِفــی َخل

َ
ا َبـــ�ِطً� َتَفّک

َ
ْقـــَت َهـــ�

َ
نـــ� َمــ� َخل ّبَ ْرِض َر

َ ْ
َ�اِت َو ا�

�رِ  اَب الّنَ
َ

ِقَن� َع�
َ
 .    )ُسْبح�َنَك ف

که ش ب� دقت در این آی�ت مشخص می که اهل ذکـ� و »اول�اا�لب�ب«�د  کس�نی هستن�   ،

 ان� و دع�ه� و نج�اه�ی آن�ن، ب�خ�سته از ایم�ن وعمق فهمش�ن است.نی�یش

ْیـَك (: انـ� گ�نه ت�صیف شـ�هاین» اول�اا�لب�ب«در س�ره رع� هم 
َ
 ِإل

َ
ْنـِ�ل

ُ
َمـ� أ

َ
ّن

َ
ـُم أ

َ
َمـْن َیْعل

َ
ف

َ
أ

مـ� یَ ِمن رَّ 
َ
ْعَمـی ِإّن

َ
َکَمْن ُهَ� أ َحّقُ 

ْ
َك ال َبـ�ِب ِبّ

ْ
ل
َ ْ
ـ�ا ا�

ُ
ْول

ُ
ُ� أ

َ
ّک

َ
ـ�َن ِبَعْهـِ� اِ� َو � َیْنُقُضـ�َن  *َتـ�

ُ
ـِ�يَن ُي�ف

َّ
ال

ِمیَث�َق 
ْ
ِحَسـ *ال

ْ
�َن ُسـ�َء ال

ُ
ُهـْم َو َیَخـ�ف ّبَ ْن ُي�َصـَل َو َیْخَشـْ�َن َر

َ
َمَ� اُ� ِبـِه أ

َ
�َن َم� أ

ُ
ِ�يَن َیِصل

َّ
 )�ِب َو ال

که وف�ی به عهـ� کس�نی شن�س�ن�ه ش�ه» اول�اا�لب�ب«) در این آی�ت هم ٢١_  ١٩(رع�/  ان� 

هـ�ی دیگـ�ی کنن� و میث�ق شکن نیستن� وخشیت الهی دارنـ� و در ادامـه، وی�گـیالهی می

 ����������������������  

 .٧٣٣، ص ١، جالمف�دات فی غ�یب الق�آنراغب اصفه�نی، حسین بن محم�،  .١



کـه ه� مثل اق�مه نم�ز و انف�ق و ب�ی را ب� خ�بی پ�سخ دادن، در وصف آناز آن ه� ذکـ� شـ�ه 

ــ�دن همــه،  ــ�ن ب ــل ایم ــت از اه ــی» اول�اا�لبــ�ب«حک�ی ــ�رم ــت، در س ــ� . در نه�ی ــ�ق،  ۀکن ط

به صـ�احت همـ�ن اهـل ایمـ�ن شن�سـ�ن�ه شـ�ه و در م�ردشـ�ن چنـین آمـ�ه : » اول�اا�لب�ب«
) 

ً
ْیُکْم ِذْک�ا

َ
 اُ� ِإل

َ
ْنَ�ل

َ
ِ�يَن آَمُن�ا َقْ� أ

َّ
ب�ِب ال

ْ
ل
َ ْ
ْوِلی ا�

ُ
ُق�ا اَ� َی� أ

َ
�ّت

َ
 ).١٠�ق/ط () ف

ــی ــ�ه م ــ�ت ی�دش ــه آی ــه ب ــ� ت�ج ــ�ه ب ــه، در نگ ک ــت  گ�ف ــه  ــین نتیج ــ�ان چن ــ�آنت ــ�نی ق کس  ،

کتــ�ب آســم�نی او ایمــ�ن  انــ� صــ�حب�ن خ�دنــ� و بــه نــ�ای عقــل خــ�یش، پ�ســخ داده کــه بــه 

پسـین بت�سـن� و در نتیجـه،  �آورده ب�شن� و اق�م کنن� و از روز حسـ�ب وب�ز نم�ز دادن زک�ت 

نــ� و نجــ�ت خــ�یش را از آتــش جهــنم خ�اســت�ر شــ�ن�. در واقــع، چنــ�ن او را بــه نیــ�یش بخ�ان

کنن�گ�ن احسن الق�ل  که استم�ع  که ص�حب خ�دن� در آیه م�رد بحث هم  کس�نی هستن� 

کنن�گ�ن از بهت�ین آن، ه�ایت ی�فتگ�ن و ص�حب�ن خـ�د شن�سـ�ن شـ�ه انـ�، ایـن و تبعیت 

گـ�ش  ه� بـهخ�دمن� مع�فی ش�ن دلیلی ن�ارد، ج� اینکه آن قـ�آن و سـخن خ�اونـ� (القـ�ل) 

کــ�ده و اهـل احســ�ن شـ�ه هــ�یی از احسـ�ن و نیک�کــ�ری کــه نم�نـه انـ� داده و بهتـ�ینش را تبعیـت 

کـه  ۀه� از جمله، انف�ق م�ل و ب�ی دیگ�ان را ب�خ�بی پ�سـخ دادن، در آیـ�ت ی�دشـ�ه سـ�رآن رعـ� 

صـ�حب�ن خـ�د، همـ�ن  ،قـ�آنبـ�د، ذکـ� شـ�ه و بنـ�ب� ایـن، در نگـ�ه » اول�اا�لبـ�ب« خ�د، ش�ح ح�ل

کنن�گ�ن از وحی که از وحی الهی وپی�وی  کسی  ی ان� وگ�نه، آن  گـ�دان شـ�د، آیین اب�اهیمـی رو

کــه خ�اونــ� مــی ف�م�یــ�:  ــِ� ِإْبــ�اِه (جــ� ســفیه نیســت؛ چــ�ا 
َّ
ل  َمــْن َســِفَه َو َمــْن َيْ�َغــُب َعــن ِمّ

َّ
یَم ِإ�

کسـی تمـ�م قـ�ل  )١٣٠(بق�ه /  )َنْفَسُه... گـ�  کـ�م خـ�ا پس ا هـ� را هـم بشـن�د، ولـی از وحـی و 

 گ�دان ش�د، نه تنه� ص�حب خ�د نیست، بلکه سفیه هم هست .يرو

 نتیجه
گ�شــت ، مشــخص مــی  کــه  کــه لفــظشــ از مبــ�حثی  در آیــه هیجــ�هم ســ�ره » القــ�ل«�د 

کـه شـن�خته شـ�ه میـ�ن پیـ�مب� و  قـ�آنمب�رکه زم� بـه معنـ�ی  یـ� همـ�ن سـخن خ�اونـ� اسـت 

کـه در آن لفـظ شـ ب�شـ�. ایــن معنـ� وقتـی مشـه�د مــیم�منـ�ن، مـی کـه بـه آیــ�تی  یــ� » القـ�ل«�د 

کـ�ر رفتـه م�اجعـه شـ�د، » اول�اا�لبـ�ب« و » هـ�ایت«، »اتبـ�ع احسـن«،»اتب�ع«ه�ی مفه�م بـه 
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که  گ�دی�  هـ�ی قـ�آن اسـت ، ن�می از نـ�م»الق�ل«هم لفظ که ب� ب�رسی انج�م ش�ه، مشخص 

خـ�ا، تنهـ� م�بـ�ط بـه وحـی الهـی اسـت، هـ�ایتگ�ی هـم تنهـ� از  �و هم امـ� بـه اتبـ�ع بـه وسـیل

ی احســن هــم همــ�ن اهــل ایمــ�ن» اول�اا�لبــ�ب«وحــی ســ�خته اســت و  کــه پیــ�و  قــ�آنانــ� 

که احسن آم�زهمی آورنـ�،  بنـ�ب�این، یاسـت؛ رو مـ قـ�آنهـ�ی کنن� و  به احس�ن و نیک�ک�ری 

که متن�سب ب� دیگ� مفه�م ه� و آی�ت ق�آنی ب�ش�، چنین خ�اهـ� بـ�د: ت�جمه درست این آیه 

کــه ایــن ســخن (قــ�آن) را مــی« ی شــ پــس بشــ�رت ده بنــ�گ�ن را آنــ�ن  ن�ن� و بهتــ�ینش را پیــ�و

کس�نیمی ک�ده و ص�حب�ن خ�د هستن�کنن�، این�ن  که خ�ا آن�ن را ه�ایت   ».ان� 
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