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  رامون آنيران و مترجمان پتحليل آراء مفس و در قرآن »المؤمنين صالح « تعبيرمفهوم شناسي 
  ١ليرضا حاجي اسماعيمحمد

  ٢نفيسه آذربايجاني 
  
  

  چكيده 
 و نينِمؤمالْ وصالح وجِربِيلُ هامولَ هو اللَّه فَإِنَّ ...﴿تحريم  ةدر چهارمين آيه از سور »ينمؤمنال  صالح« ةواژ

ترين و را براي به است كه خداوند آن  اي حاكي از منزلت و جايگاه ويژه ﴾ظَهِري ذَلك بعد كَةُئاالْملَ
مصداق ، هروايات شيعي و نيز بسياري از روايات عام. است  ت بعد از پيامبر قرار دادهترين شخصي شايسته

اند دانسته) ع( حضرت علي، تنها ت رااين شخصي   .  
 صالح«قرائت يكسان اين واژه در دو حالت مفرد و جمع به شكل  ةه به بهانران عامه برخي از مفسالبتّ

پاياني آن  »واو« جمع بوده و حرف، بر اين اعتقادند كه اين واژه در اصل »ينمؤمنصالحوا ال«و  »ينمؤمنال  
ران شيعه و همچنين بسياري از مفس، است و به دنبال اين ديدگاه  حذف گرديده، المصحف  در رسم

  .   اند ترجمه كرده  اين واژه را به شكل جمع تفسير و، مترجمان قرآن
مفرد و  اًدر اين آيه قطع »ينمؤمنال  صالح« ةتركيب اضافي واژ  بات اين نكته پرداخته كهاين مقاله به اث

است  نتنها داراي يك مصداق متعي .  

  .المصحف  رسم، تحريم ةسور، تفسير، صالح المؤمنين، )ع( حضرت علي، قرآن: يكليد ناگاژو

                                                           
  M. Hajis@Theo.ui.ac.ir/ )نويسنده مسئول( ث دانشگاه اصفهانيار گروه علوم قرآن و حديدانش. ١
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  طرح مسأله
ارائه  هاتفسير صريح و واضحي از آن، رانگردد كه از جانب مفس  در قرآن آياتي يافت مي

 هاآن ةدربار، مران متقدآياتي نيز وجود دارد كه برخي از مفس، در اين بين. نشده است
نقل ، ل بيشترمأها را بدون بررسي و تران همان ديدگاهديگر مفس، هايي ارائه و از پي آن ديدگاه
، نگارشي، دستوري، با مباني زباني هابيق آنها و تطتوان با تجميع ديدگاه حال آنكه مي ؛اند كرده

  . تري دست يافت هاي صائبروايي و سياق به ديدگاه
 »المؤمنين صالح «واژة كيد بر أتحريم با ت ةدر اين مقاله سعي گرديده چهارمين آيه از سور

در » صالح«سؤال اصلي در اين پژوهش آن است كه آيا واژة . مورد مداقّه و بررسي قرار گيرد
  ؟ين آيه جمع است يا مفرد و در صورت مفرد بودن مصداق آن كيستا

نخستين آن بيان گرديده و  ةتحريم و پنج آي ةي سورشرح كوتاهي از محتواي كلّ، در ابتدا
و » المؤمنين صالح «مفرد بودن به ، هاي گوناگون آنچهارم و جنبه ةبه آي توجهبا ، سپس

  . است  از ديدگاه قرآن و وحي پرداخته شده) ع( علي مماا منزلت وااليِو آن مصداق راستين 

   تحريم ةسور يبررسي محتواى كلّ
 : است شده تشكيل بخش چهار از عمدتاً، است كه آيه  12مدني و شامل  تحريم ةسور

 اشاره دارد كه همسرانش از بعضى با) ص( پيامبر ماجراى به، پنج تا يك ةآي از: لاو بخش
 اين آيات، در پي آن و فرمود تحريم خود بر را هاحالل از اى پاره، اي حضرت به دليل حادثه

  . داد قرار مالمت مورد را) ص( پيامبر دو تن از همسران و گرديد نازل
 بيتتر  و مراقبت در امر تعليم ةدربار مؤمنان همة ى بهكلّ خطابى 8 تا 6 ةآي از: مدو بخش
   .است  گناهان از توبه لزوم و، خانواده

 . باشد مي  منافقين و اركفّ با جهاد مورد در) ص( پيامبر به خطاب است كه 9 آيه: مسو بخش

 به دنبال تبيين كهشود مي 12 تا 10 ةآي شامل واست  سوره بخش آخرين: چهارم بخش
 ـفرعون  همسر و) ع( حضرت مريم ـشايسته  زنان از نفر دو حال شرح به، پيشين هاىبخش

 مسلمين زنان به، واقع در و پردازد مي ـ لوط همسر و نوح همسر ـ ايستهناش زنان از نفر دو و
 .مدو نه كنند هماهنگ لاو گروه با را خود كه دهد  مي هشدار) ص( پيامبر همسران خصوصب و
   ).267ص، 24ج، 1374، مكارم(
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  تحريم ةتا پنجم سور اولنگاهي به آيات 
  الرحيمِ الرحمنِ اللَّه بِسمِ

 فَرض قَد) ۱( رحيم غَفُور واللَّه أَزواجِك مرضات تبتغى لَك اللَّه أَحلَّ ما حتَُرم لم    النىبِ يأَيهَا﴿

اللَّه حتَِلَّةَ   لَكم انِكُممأَي اللَّهلَ ووامكم   وهو يملالْع يمإِذْ) ۲( احلَْكو رأَس ىبضِ إِىل النعب اجِهويثًا أَزدح 

 قَالَ هذَا أَنبأَك من قَالَت بِه نبأَها فَلَما بعضٍ عن وأَعرض بعضه عرف علَيه اللَّه وأَظْهره بِه نبأَت فَلَما

أَنِيبن يملالْع بِريا إِن) ۳( الْخوبتإِلَي ت فَ اللَّهقَد تغا صكُمإِن قُلُوبا ورظَاهت هلَيفَإِنَّ ع اللَّه ولَ هوامه 

 اخير أَزواجا يبدلَه أَن طَلَّقَكُن إِن ربه  يعس) ۴( ظَهِري ذَلك بعد كَةُئاوالْملَ املؤمنني وصالح وجِربِيلُ

نكُنم اتملسم اتنمؤم اتقَانِت اتئاتب اتابِدع اسئاتح اتبكَا ثَيأَباو۵( ر(﴾  

  مهربان رحمتگر خداوند نام به: ترجمه
 حرام گردانيده حالل تو براى خدا را آنچه، همسرانت خشنودى براى چرا، پيامبر اى

 ودنگش )راه( شما براى خدا قطعاً ).1( است  مهربان ةآمرزند )كه ست(خدا كنى؟ مي
 و )2( حكيم داناى اوست و، شماست سرپرست خدا و، است  داشته مقرّر را سوگندهايتان

 )ديگر زن به( را آن وى كه همين و، گفت نهانى سخنى همسرانش از يكى با پيامبر چون
 از و كرد اظهار را آن از بخشى )پيامبر( گردانيد مطّلع آن بر را )پيامبر( خدا و داد گزارش
 كسى چه: گفت وى، داد خبر ) زن( آن به را]  مطلب[ چون پس. نمود اعراض )ديگر( بخشى

 درگاه به ) زن دو شما( اگر ).3(. است  داده خبر آگاه داناى آن مرا: گفت داده؟ خبر تو به را اين
 يكديگر به او عليه اگر و است  كرده پيدا انحراف هايتان دل واقعاً، ) است  بهتر( كنيد توبه خدا

) اويند ياور نيز( مؤمنان صالح و جبرئيل و، اوست سرپرست خود خدا، حقيقت در، دكني كمك
، گويد طالق را شما، پيامبر اگر ).4( بود خواهند )او( پشتيبان ) هم( فرشتگان، اين از گذشته و

، دار روزه، عابد، كار توبه، برنفرما، مؤمن، مسلمان: شما از بهتر همسرانى پروردگارشاست   اميد
   .)560ص، 1415، فوالدوند( )5( دهد عوض او به دوشيزه و هبيو

ر اين نوشتار نيز در ميان آن مورد نظ ةكه آي، تحريم ةسور شأن نزول نخستين بخشِ ةدربار
 كه دهش نقل سنّت اهل و شيعه تاريخ و حديث و تفسير كتب در بسياري روايات، است واقع 

  : گردد  نده ميبس به ذكر دو روايت مشهورتر، آنها ميان از
ابن از خود تفسير در  قمي: لروايت او  تفسير در كه آورده) ع( صادق  ماما از او و يارالس 

 حفصه و عايشه: م فرمودماا، ﴾أَزواجِك مرضات تبتغي لَك اللَّه أَحلَّ ما تحرم لم النبِي أَيها يا﴿ ةآي
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 جناب آن به بعداً و، نشستند گوش به بودند هقبطي ةاريم ةخان در) ص( خدا رسول كه روزى
 او نزديك ديگر واللَّه كه خورد سوگند حضرت، اي رفته ماريه ةخان به چرا كه كردند اعتراض

 حرام خود بر را خدا حالل چرا كه كرد عتاب را جناب آن آيه اين در تعالى خداى، شوم  نمي
  ) 375ص، 2ج، 1367،  قمي( .بزن سر همسرت به همچنان و، بده را قسم ارهكفّ، كردى

رتفسير  در: مروايت دوبه، مردويه  ابن و طبرانى و حاتم ابى  ابن و منذر  ابن از المنثور الد 
 همسرش ةخان به وقت هر) ص( خدا رسول: گفت كه  كرده روايت اسعب  ابن از صحيح سند
 عايشه ةخان به و آمد در سوده منزل از روزى، نوشيد  مي عسل از شربتى آنجا در، رفت  مي سوده
 گفت هم او. رفت حفصه ةخان به آنجا از. كنم شمام مياست  بويى تو از من: گفت عايشه، رفت
 سوده ةخان در من كه باشد شربتى بوى گمانم به: فرمود حضرت. شنوم  مي بويى تو از من

 ما تحرم لم النبِي أَيها يا﴿ كه فرستاد را آيه اين تعالى خداى، نوشم  نمي ديگر اللَّهو و، نوشيدم

   ).239ص، 6ج، 1404، سيوطي( ﴾...لَك اللَّه أَحلَّ
تحريم  ـ موضوع اصلي، ند كه در آنهاااي از روايات دسته ةدو روايت فوق هر كدام نمايند

كسان و ي ـ خود و يا حرام كردن يك خوردني حالل بر) ص( ط پيامبريكي از همسران توس
روايات بر آن اتفاق نظر دارند و  ةآنچه هم اما. است  رخداد آن متفاوت ةشرح موضوع و نحو

ست كه دو همسر پيامبر كه عليه ايشان ا آن، م آمدهنيز به نقل از خليفه دو سنّتدر كتب اهل 
 .است  را فاش نمود حفصه بوده) ص( همدست شدند حفصه و عايشه و كسي كه راز پيامبر

، 5ج، 1403، مذىتر /190ص، 4ج، تابي، مسلم /150-147صص، 6-5ج، تابي، بخارى: ك.ر(
   )93ص

 خداوند خطاب به دو همسر پيامبر، همانگونه كه بيان گرديد، در چهارمين آيه از اين سوره
: دهد كه  هشدار مي) را دارند پيامبر چيني بر ضد و شايد همه كساني كه قصد توطئه و دسيسه(

، جبرئيل، او نيز ياوران و پشتيباناني همانند خداوند، ر صورت همدستي بر عليه پيامبربدانيد د
 هستي را توان و ياراي مقابله با آنان نيست و بهتر   ين و مالئكه دارد كه تماميمؤمنال  صالح

  . است كه آنان از اين اشتباه خويش توبه كرده و بدان ادامه ندهند 

  تحليل صرفي و نحوي آيه
است كه از دو جهت   ل در نكات دستوري آنتأم، نخست در بررسي دقيق اين آيه گام
  . است  توجهشايان 
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و »جبريل« هاي استينافيه و واژه  »جبريل« ةبعد از مواله و پيش از واژ »واو« اينكه حرف لاو 
 »ظهيرٌ« ةاژو خبر آنها و ندسته در نقش مبتدا و معطوف به مبتدا »ئكهالمال« و »ينمؤمنال  صالح«

است و جبريل و   خداوند موالي پيامبر: است  مفهوم آيه چنين، كه در اين صورتباشد  مي
  . ين و مالئكه پشتيبان وي هستندمؤمنال  صالح
خبر  »مواله« ةو واژباشند  »اهللا«ة عطف به واژ، ينمؤمنال  جبريل و صالح ةدو واژ م آنكهدو

ين موالي مؤمنال  خداوند و جبريل و صالح: است  چنينآنها باشد كه در اين صورت مفهوم آيه 
و جميع مالئكه از طرف ديگر پشتيبان او  ـ نظر از اينكه موال چه معنايي دارد  صرف ـ   اند پيامبر
 »ظهيرٌ« ةاستينافيه و واژ  پيش از آن »واو« حرف مبتدا و »ئكهالمال« ةدر اين حالت واژ. هستند
  . است  خبر آن

  : و ديدگاه دستوريدرباره اين د
، 14ج، 1415، آلوسي( دهند  ترجيح مي  را پذيرند و يا آن  ل را ميديدگاه او گروهي صرفاً) 1
، 16ج، 1404، حسيني/ 212ص، 10ج، 1420، اندلسي/ 1028ص، 14ج، تا بي، خطيب/ 348ص
  . )451ص

/ 167ص، 3ج، تا يب، اءفرّ( .دهند  ترجيح مي  م را پذيرفته ياديدگاه دو صرفاًگروهي  و) 2
، 6ج، 1412، د بن قطبسي/ 566ص، 4ج، 1407، زمخشري/ 105ص، 28ج، 1412، طبري
، 1414، شوكاني/ 225ص، 5ج، 1418، بيضاوي/ 309ص، 4ج، 1422، جوزي  ابن/ 3616ص
، 5ج، 1415، فيض/ 474ص، 10ج، 1372، طبرسي/ 48ص، 10ج، تا بي، طوسي/ 229ص، 5ج

، 9ج، 1336، كاشاني/ 299ص، 19ج، 1408، ابوالفتوح/ 532ص، 1ج، 1412، شبر/ 195ص
، 1377، جرجاني/ 341ص، 3ج، 1413، عاملي/ 515ص، 4ج، 1373، شريف الهيجي/ 336ص
 بانو/ 329ص، 13ج، 1368، مشهدي   يقم/ 188ص، 7ج، 1419، سبزواري/ 112ص، 10ج

/ 74ص ،13ج، 1378، بطي/ 192ص، 7ج، 1416، بروجردي/ 388ص، 12ج، 1361، امين
  .)332ص، 19ج، 1417، طباطبايي

/ 296ص، 28 ج، 1418، صافي/ 133ص، 10 ج، 1415، درويش( گروهي نيز همانند) 3
هر دو ) 332ص، 5ج، 1422، هعطي  ابن/ 542ص، 2ج، 1417، نووي/ 373ج، تا بي، عكبري

  .   اند ترجيح ديگري پذيرفته  ديدگاه را بدون
داخل  و »اهللا« ةين را معطوف به واژمؤمنال  جبريل و صالحراني كه كه مفس است  شايان توجه

ت  راندر واليت الهي دانسته بسيارند و اين قول از نظر مفساست داراي ارجحي .  
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هاي متفاوتي ارائه گرديده كه ديدگاه »المؤمنين  صالح« ةتركيب واژ ة از سوي ديگر دربار
  : عبارتند از

ة چه لفظ مفرد آمده ولي افاد اگر، لذااست و   م جنساس »صالح« ةگروهي معتقدند واژ) 1
 و السامر في كنت« يا و »الناس من الصالح، هذا يفعل ال« كند و براي آن عبارات  معناي جمع مي

 صالحي هيچ: گوييم  مي نيز ما خود كه كنند  را اينگونه توجيه مي را شاهد آورده و آن »الحاضر
 در من: گوييم  مي نيز واست   انسان صالح جنس صالح از منظورمان كه، كند نمي كارى چنين
 كهاست   جماعتى معناى بهاست   مفرد اينكه عين در» سامر« ةكلم اينكه با، بودم حاضر و سامر
 كهاست   تىجمعي معناى به» حاضر« كلمه و، بپردازند گفتگو به و شوند پياده، بيابان در، شب در
، زمخشري( دهد  مي تجمعي معناى واست  مفرد كلمه دو اين .دهند انجام شهر در را كار اين

   .)280ص، 24ج، 1374، مكارم/ 225ص، 5ج، 1418، بيضاوي/ 566ص، 4ج، 1407
، قول اين صاحب، نيست درست سخن اين: نويسد  امه طباطبايي در نقد اين ديدگاه ميعلّ
 و الصالح قبيل از، الم و الف داراى مفرد است با  جمع به كه مضاف را »المؤمنين  صالح« ةواژ

، رساندمي را جنس الم و الف داراى مفرد كه همانطور كرده گمان و مقايسه، الحاضر و السامر
 معنايى »المؤمنين صالح« ظاهر و نيست چنين كه حالى در، است همينطور هم جمع به مضاف

 جنس افاده، ميدو: كند مي افاده را آن »المؤمنين من الصالح« عبارت كه معنايى آن غيراست  
  ) 332ص، 19ج، 1417، طباطبايي( .رساند نمي را تكلي و تجنسي، لىاو ولى، كند مي

 ال« است و عبارات  مفرد ولي در معناي جمع »المؤمنين  صالح« ةبرخي معتقدند واژ) 2
د آورده و را براي ديدگاه خود شاه »القرآن قارئ إلّا يقرئني ال«يا  و »الحرب سائس إال يأتينى

امر به ، است  ها به هر كسي كه به امور جنگ وارددر اين جمله كنند كه  ونه توجيه ميگاين را آن
خواه يك نفر باشد و  . است است امر به خواندن شده  و يا به هر كس كه قاري قرآن  آمدن شده
  ) 349ص، 9ج، 1422، ثعلبي( .خواه بيشتر

در  »قارئ القرآن« و »سائس الحرب« عبارات زيرا ؛رسد  اين قياس نيز درست به نظر نمي
به اين معني كه . در جمله خبري مثبت »المؤمنين صالح« نه مانند، است  سياق نفي به كار رفته

است؛ زيرا   متفاوت» القرآن قارئ يقرئني« ةبا جمل »القرآن قارئ إلّا يقرئني ال« ةجمل عاًقطّ
. است  قرآن را قرائت كرده، ت كه تنها يك نفر قاريسا شود آن  معنايي كه از آن برداشت مي

  . دنواني ندارخهم، مورد نظر ةبا آي  دو شاهد ارائه شده، لذا
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قبلي را جايز شمرده و يا بدون توضيح تنها قائل به مفهوم جمعي گروهي هر دو وجه ) 3
/ زجاج زبه نقل ا 48ص، 10ج، تا بي، طوسي/ 167ص، 3ج، تا بي، اءفرّ( .اين عبارت هستند

 ) 570ص، 30 ج، 1420، فخر رازي/ 105ص، 28ج، 1412، طبري

 »نون« و بوده» المؤمنين+ صالحون« در اصل »المؤمنين  صالح«واژة ، گروهي نيز معتقدند) 4
، ساكنين در خط  به اعتبار التقاء »صالحوا« ةآخر آن به دليل اضافه حذف گرديده و سپس واژ

/ ابومسلم بحر اصفهاني به نقل از 48ص، 10ج، تا بي، وسيط( .است  نوشته شده »واو« بدون
، 10ج، 1415، درويش/ 407ص، 7ج، 1349، به نقل از اركاتيصاحب خزانه و صاحب مدارك 

 ) 296ص، 28ج، 1418، صافي/ 133ص

باقي  »واو« كه است  واجب، »نون« زيرا پس از حذف ؛است  پذيراين ديدگاه نيز خدشه
نوشته  »صالح المؤمنين« و به شكل »واو« مصاحف بدون ةتركيب در هم  در حالي كه اين، بماند
، جمع بسته شده »ون« اي كه با توضيح اينكه اگر كلمه) 48ص، 10ج، تا بي، طوسي( .است  شده

توان ميان   چگونه مي، افتد و اگر قرار باشد واو آن نيز حذف گردد  مضاف واقع شود نون آن مي
 التقاء، به عبارت ديگر تمايز قائل شد؟، ا جمع مضاف همان كلمهشكل مفرد مضاف يك كلمه ب

 در عبارت مثالً. است و اعمال آن در لفظ جايز نيست  ساكنين مورد نظر ايشان مربوط به قرائت 
ولي بايد ، دهشساكنين حذف   اگرچه در قرائت به دليل التقاء، »واو« حرف »الصالحات  عملوا«

   .شود  الخط نگاشته  در رسم
كيد كرده و أخواندن واژه ت ةتنها بر شيو، گروهي نيز بدون در نظر گرفتن مباحث نحوي) 5

به اين دليل كه در هنگام قرائت خوانده  »ينمؤمنال  صالحو« در عبارت »واو« معتقدند كه
ايشان براي . است  اكتفا شده »حاء« ةالخط نيز حذف و به همان عالمت ضم  از رسم، شود  نمي

 ﴾الداعِ يدع و﴿، )11/ اإلسراء( ﴾الْإِنسانُ يدع و﴿خويش شواهدي قرآني از قبيل  اين سخن
/ 332ص، 5ج، 1422، هعطي  ابن( .  اند را ارائه داده) 18/ العلق( ﴾الزبانِيةَ سندع﴿ و) 6/ القمر(

 ) 53ص، 10ج، تا بي، بروسوي/ 348ص، 14ج، 1415، آلوسي

، دهشارائه  اين ديدگاه تأييدشواهد قرآني كه در    است كه تمامي  يناشكال اين سخن ا اما
 ةآنكه هم، لاو: دوي آنهاست فاقد هر »المؤمنين صالح« ةكه واژ   اند داراي دو ويژگي مشترك

اسم  »صالح« ةواژ ولي، هستند فعل ناقص واوي آنكه همگي از نوع، مو دو، ندااين شواهد فعل
واوي كه از آخر اين ، به عبارت ديگر. تي با فعل ناقص واوي ندارداست و هيچ قراب  فاعل

عا محذوف مورد اد »واو« ولي، است  الفعل كلمه  ه و المحرف علّ، شواهد قرآني حذف گرديده
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جمع اسم فاعل در آن  ةاست و هيچ شاهد قرآني كه نشان  جمع ةنشان »المؤمنين  صالح« ةدر واژ
  . اين ديدگاه نيز پذيرفتني نيست، لذا. د نداردوجو، باشد در قرآن  حذف شده

است   بر اساس ساختار نوشتاري خود مفرد »المؤمنين  صالح« ةگروهي نيز بر آنند كه واژ) 6
، 19ج، 1417، طباطبايي/ 48ص، 10ج، تا بي، طوسي( .است  كيد شدهأو بر مفرد بودن آن ت

، قرشي/ 299ص، 19ج، 1408، ازيابوالفتوح ر/ 570ص، 1ج، تا بي، س اردبيليمقد/ 332ص
  ) 233ص، 11ج، 1377

هم با سياق آيه و ، اء سبعههم با قرائت قرّ، است  قرآن موافق الخطّ  رسم اين ديدگاه هم با
  .   اند هم با انبوه رواياتي كه مصداق آيه را تنها يك نفر دانسته

دارد   اي اظهار مي ي گويندهوقت«: نويسد  ييد اين ديدگاه ميأدر ت تبيانالشيخ طوسي در تفسير 
از همگي اين جمالت ، » هو صالحهم« يا و »قبيلته فالنٌ شجاع« يا و »قومه فارس فالنٌ« كه
، 10ج، تا بي، طوسي( »است  اشجع يا اصلح قوم خويش، توان دريافت كه اين فرد افرس  مي
، لسي در بحار األنوارامه مجس اردبيلي و ابوالفتوح رازي در تفاسير خويش و علّمقد ).48ص

، 1408، ابوالفتوح رازي/ 570ص، 1ج، تا بي، س اردبيليمقد( .  اند نيز به همين نكته اشاره كرده
 ةبايد بيان داشت كه واژ، ديدگاه، بنابراين) 32ص، 36ج، 1404، مجلسي/ 299ص، 19ج
  . است  »انمؤمنترين انسان از گروه  شايسته« به معناي» المؤمنين  صالح«

  : شود كهنتيجه چنين مي، 1به نكات پيش گفته توجه با
الًاو :در كنار خداوند  »المؤمنين  صالح« و »جبريل« ي با اين نظر كهشيعه و سنّ راناكثر مفس
كه جبريل    اند اين مطلب اشاره كرده تأييدي بسياري در موافق بوده و حتّ، هستندپيامبر  و ولي
جا به صورت  پيامبر به شمار رفته و يك ولي، مالئكه و جدا از به صورت خاص، اج يك

است و اين به منظور نشان دادن عظمت مقام اوست و  ظهير ايشان ، عموم و همراه با مالئكه
ي باالتر از يا حتّ. است همين مقام را داراست  نيز كه معطوف به جبريل »المؤمنين  صالح« بعبالطّ
ولي ، صالح ايشان، ها و از ميان انسان  جبريل منفرد شده، كهاز ميان مالئ، زيرا در اين آيه ؛آن

ياري همان  تنهاها  كه گويي از جمع انسانحالي ند درامالئكه نيز در اين ياري و پشتيباني شريك
  . است  براي پيامبر كافي بوده، ين بدون هيچ شريكيمؤمنال  صالح

                                                           
است که آا  به دليل آن، ن نيامدهارتفاسري شيعه و سنی مطالعه شده و اگر نام ديگر مفس ةعمد، حتقيق  اين  در. ١

بيشتر به بازگويی نظريا رامذكور، ن ارات مفساند کرده بسنده، به نقل قول ترجيح داده يا صرفاً  پرداخته و يکی از آ .  
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جمع و شامل گروهي از  »المؤمنين  صالح« ةمعتقدند واژ سنّتران اهل از مفس بسياري: ًثانيا
ك جسته و گفته تمس ايشان براي اثبات اعتقاد خويش به برخي از داليل پيش. شود  مي ها انسان

و پس از    اند يابي از طريق روايات پرداخته تنها به مصداق، برخي از ايشان نيز بدون ذكر دليل
  . است  ن روايات بيش از يك نفردر اي  كه مصداق اشاره شده، دشبيان خواهد ، اين

اي به جمع يا مفرد  هيچ اشاره يا اصوالً، ل در فحواي آيهبدون تأم، شيعه راناكثر مفس: ثالثاً
اهل  رانبه بيان يك يا برخي از اقوال مفس نداشته و يا مختصراً »المؤمنين  صالح« ةبودن نوع واژ

را  هتنها مصداق واژ، به روايات توجهبا  هرگونه نظر يا تحليل ةپرداخته و بدون ارائ سنّت
، تنها همان چند نفري كه در گروه ششم از آنها ياد گرديد، در اين بين.   اند ص نمودهمشخّ

  .   اند كرده هاي جمع بودن واژه را مطرح و آن را ردتعدادي از ديدگاه

  در آيه »ظهير«و  »مولي«از واژگان   ي ارائه شدهها ترجمه  بررسي
  . است  و بررسي توجهاز اين آيه چند نكته قابل   هاي فارسي ارائه شده ترجمه ة اربدر

.   اند هاي متفاوتي معني كردهرا به گونه »ظهير« و »مولي« ةها دو واژترجمه  آنكه اين، نخست
  : است  توجهبدست آمده قابل ، فارسي ةترجم  42ي رسكه از بر زيردر اين رابطه جدول 

  

  تعداد  »ظهير« از واژةمعناي ارائه شده تعداد »مولي«از واژة ه شدهمعناي ارائ

  24  پشتيبان  12  ياور
  5  مددكار  6  يار

  3  پشت هم  4  مولي
  2  كمك  4  دوست

  1  ياور  3  دوستدار
  1  يار و مددكار  2  حامي

  1  يار  2  يار و نگهبان
  1  ناصر و ياور  2  كار ساز

  1  نگهدار  1  دوست و يار و ياور
  1  پشتيبان و مددكار  1  و ياورناصر 

  1  حمايت كننده  1  سرپرست
  1  معين  1  كمك

      1  اولي به تصرّف در كار پيامبر
      1  خدا با اوست

      1  مولي و ناصر و متولّي حفظ و حفاظت
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بر اساس اعرابي كه در بخش پيشين به آن ، از اين آيه  هاي ارائه شدهترجمه  آنكه، ديگر
  : ه بدين معنا كهشكل گرفت، اشاره شد
مورد مفرد  21 در »المؤمنين  صالح«كه واژة  ص گرديدترجمه مشخّ  42با بررسي اين ) الف

ها رجحاني براي يكي از اين دو وجود  در ميان ترجمه و عمالً  ترجمه شده مورد جمع  21و در 
، اي قمشه  هيال، آيتي: توان به  ترجمه كرده مي  از جمله كساني كه اين واژه را جمع. ندارد

مكارم و صادق نوبري و از كساني كه آن را مفرد ، فارسي، عاملي، طاهري، خسروي، انصاري
، خواجوي، پورجوادي، پوربهرام، بروجردي، بانو امين، انصاريان: به توان  مي   اند معنا كرده
  . ياسري اشاره نمود، مشكيني، مجتبوي، فوالدوند
و آيه را دانسته را در نقش مبتدا  »جبريل« ةمترجم واژ 32  ،هاي ذكر شده ترجمه  از ميان) ب
بعد از آن  ين ومؤمنال  خداوند موالي او و جبريل و صالح ...«: كه   اند ترجمه كرده  اينگونه
  1.»ظهير او هستند، مالئكه
ة را معطوف به واژ »المؤمنين صالح« و »جبريل« هايمترجم واژه 9، هاترجمه  از ميان) ج

، انصاري، ارفع: اين مترجمين عبارتند از.   اند دانسته و هر سه را موالي پيامبر دانسته »اهللا«
  . مشكيني و صادق نوبري، االسالم فيض، طاهري، خواجوي، پاينده، انصاريان

 »المؤمنين  صالح« و» جبريل« رغم آنكه براي ارزاده عليدر اين بين تنها فوالدوند و صفّ) د
ترجمه كرده يعني   را به دو شكل متفاوت »مولي« ةولي واژ،   اند پذيرفته همان نقش معطوف را

معنا  »دوست ياور و« ينمؤمنال  و براي جبريل و صالح »سرپرست« براي خداوند اين واژه را
  .   اند كرده

  : رسد كه  به نظر مي، هاي انجام شده با بررسي
بيش از  »پشتيبان« به »ظهير« ةو واژ »اوري« به »موال« ةواژ ةترجم  اقبال مترجمين نسبت به -
  . هاستترجمه  ديگر
بسياري  .است ها مساوي ترجمه در اين »المؤمنين  صالح« ةجمع يا مفرد واژ ةترجم نسبت  -
هبا  ـآنگونه كه بعداً خواهد آمد ـ ران شيعي از مفسبه مصداقي كه در روايات آمده و نه به  توج
  . است  ن در يك نفرمتعي »المؤمنين  صالح« قدند كهمعت، تركيب اعرابي  ةواسط

 ةدو واژ، يشيعه و سنّ رانبا آنكه در بخش پيشين بيان گرديد كه بيشتر مفس، ـ از طرفي
هاي ارائه ترجمه  در بيشتر اما، دانند  مي »اهللا« ةرا معطوف به واژ »ينمؤمنال  صالح« و »جبريل«

                                                           
  . در جدول بدان اشاره گرديد »ظهري«و  »مولی«های گوناگونی که از واژه ترمجه  با صرف نظر از. ١
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 ةت براي واژل يعني نقش ابتدائيان و با قبول ديدگاه اورت مفسآيه برخالف نظر اكثري، شده
  . است  ترجمه شده  »جبريل«

از اين ، زاده ارائه شده ارط فوالدوند و صفّاي كه توس ترجمه  است كه  توجهشايان ، در پايان
اي  ين به گونهمؤمنال  اي و براي جبريل و صالح براي خداوند به گونه را »مولي«واژة نظر كه 

  1.است  از اين آيه رانناظر بر تفسير بسياري از مفس،  اند معنا كرده يگرد

  از آيه اي از تفاسير ارائه شده  نمونه
ل از ابتداي آيه بخش او: توان به دو بخش عمده تقسيم كرد  مباحث تفسيري اين آيه را مي

، است  ل با آنكه كوتاهخش اوب. تا انتهاي آيه »...وان تظاهرا عليه« م ازبخش دو و »قلوبكما ..« تا
جواب  الًاست كه او  اين، شاند و موضوع اصلي در اين بخ ران بيشتر بدان پرداختهمفس اما

، است  اينكه اگر روي سخن آيه با دو نفر چيست و ثانياً ﴾... اهللا إِلَي تتوبا إِن﴿شرط ابتداي آيه 
هاي  ران در اين باب ديدگاهاست كه مفس  فتهبه كار ر »قلوب« ةواژ »قلبان« چرا در آيه به جاي

مخاطب  عاًاست كه قطّ  ران بر آن اجتماع دارند آنمفس ةآنچه هم اما.   اندكردهگوناگوني ارائه 
هاي گوناگوني ديدگاه، م نيزدر بخش دو. نيز به آن اشاره شد كه قبالً   اند اين آيه حفصه و عايشه

  : است از  مطرح گرديده كه اجمال آن عبارت
 هم پشت به پشت معناى به »تظاهر« ةكلم -  ﴾...مواله هو اللَّه فَإِنَّ علَيه تظاهرا وإِنْ﴿) الف
 آورده اين براى »هو« لصف ضمير و بوده »تتظاهرا« كلمه اين اصل و، است  كردن كمك و دادن
 هيچ بدون، جهت همين هب و، دارد جناب آن به ىخاص عنايت سبحان خداى بفهماند كه  شده

 به »مولى« ةكلم و شود  مي او امور ىمتولّ و كند مي يارى را وى او خود مخلوقاتش از، اى واسطه
 كه خطرى هر در را او و باشد »عليه متولّى« امر دار عهده كهاست   سرپرستى و ولى معناى

 صالح« كلمه و) هاللّ( جالله اسم براست   عطف »جبريل« ةكلم و نمايد يارى، كند تهديدش

                                                           
با نظر به ، خويشح يکه بر اساس توض» قبس« های قرآن به نامترمجه  نيدتريکی از جدياست که   ان ذکريشا. ۳

 نيا  سندگانيبا نظر نو ه ارائه داده که کامالًآي نيا  ای از ترمجه  افته؛ي سامان ريترمجه و تفس  ها و از مزج هآي وستگیيپ

مشا که به متام معنا  هاز جامع يگانه فردی[جربئيل و و  ....«: است  نگونهيا ، ه مورد نظرآي  هترمج . است  نوشتار منطبق 

 ]!ای مجع خماطب ، و ياورد[و گذشته از آن  ]ديشناس است و خود به خوبی او را می[ مؤمنانصاحل  ]توان گفت می

، ی مطلقخيمر( ».باننديمهواره پشت] است  نيتر ميرسول حمبوب ما را که نزد ما عظ، حد و منسجممت  به متامی[ فرشتگان

 ) ۳۴۴ص، ۴ج، ۱۳۸۸
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 و، مبتدا »مالئكه« ةكلم -  ﴾ظَهِري ذلك بعد والْمالئكَةُ﴿ »جبريل« ةكلم براست   عطف »المؤمنين
  اين براى باشد  مي جمع مبتدا اينكه با آورده مفرد را خبر اگر و، است  آن خبر »ظهير« ةكلم

 دارند قرار واحدى صف در گويى ؛ندافقمتّ و حدمتّ، پيامبر پشتيبانى در مالئكه بفهماند كهاست 
   )332-331صص، 19ج، 1417، طباطبايي( .واحدند تن مثل و

 معاونت )ص( پيغمبر آزار و اذيت بر عايشه و حفصه اگر و يعنى ﴾علَيه تظاهرا وإِنْ﴿) ب
 و حفظ متولّى كه خدايى آن: يعنى اوست موالى خداوند همانا ﴾مواله هو اللَّه فَإِنَّ﴿ .....كنند

 و﴿. كندمي حفظ را او كه ستا ياوري و او معين نيز ﴾جِبرِيلُ و﴿. اوست يارى و نگهدارى

حالْ  صالمؤنِمكَةُ...﴿ مؤمنان بهترين يعنى ﴾نيالئالْمو دعب كو خدا از بعد فرشتگان يعنى ﴾ذل 
 مفردهايى آن از يكى اين و ان او هستندپشتيب ﴾ظَهِيرٌ﴿، )مقاتل از( المؤمنين  صالح و جبرئيل

، 10 ج، 1372، طبرسي( ﴾رفيقاً أُولئك وحسن﴿خدا در  قول مانند ؛دارد جمع معناى كهاست  
  ).474ص

 پيش از كارى، دهيد هم دست به دست، او ضد بر نفر دو شما اگر: كند مي اضافه سپس) ج
 و صالح مؤمنان و جبرئيل نينچهم و، تس او ياور و مولى خداوند كه چرا ؛برد نخواهيد
 وصالح وجِبرِيلُ مواله هو اللَّه فَإِنَّ علَيه تظاهرا وإِنْ﴿ هستند او پشتيبان آنها از بعد نيز فرشتگان

ننيمؤكَةُ الْمالئالْمو دعب كٌظَهِري ذل﴾.   
 او عظيم روح و )ص( پيامبر پاك قلب در ماجرا اين حد چه تا كه دهد  مي نشان، تعبير اين

 از خودش قدرت اينكه با و پرداخته او از دفاع به خداوند كه آنجا تا، ه بودگذاشت منفى ثيرأت
 .دارد  مي اعالم نيز را ديگر فرشتگان و صالح مؤمنان و جبرئيل حمايت، است  كافى نظر هر
  ) 277ص، 24ج، 1374، مكارم(

 و) ع( املؤمنني أمري« يعني  ﴾الْمؤمنني وصالح وجِبرِيلُ مواله هو اللَّه فَإِنَّ علَيه تظاهرا وإِنْ﴿) د
، 2 ج، 1367، قمي( ياور و پشتيبانند) ع( المؤمنين براي أمير يعني »ظَهِري ذلك بعد الْمالئكَةُ

   ).376ص
اي  در واقعه، براي آزارش همدست شويد و پيامبر يعني اگر بر ضد ﴾علَيه تظاهرا وإِنْ﴿) ه

ست و  و ناصر او پس خداوند ولي، يعني ﴾مواله هو اللَّه فَإِنَّ﴿، كه بين او و ديگر زنان رخ داد
يعني  ﴾الْمؤمنني وصالح وجِبرِيلُ﴿رساند   اين همدستي از طرف اين دو زن به او ضرري نمي

  منظور از صالح: گويداس ميعب  ابن. هستند و ناصر او وليان نيز مؤمنجبرئيل و صالحان از 
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ست كه اگر ا معناي آيه آن«: آمده »التسهيل«در .   كه براي او ياورند   ندا ين ابوبكر و عمرمؤمنال
همدست ، آزارد  مي، يا افشاي اسرار يا غير آن را براي افراط در غيرت او و براي آنچه او بر ضد
آمده كه  »صحيح«در  و »كنند و دوست او هستند  اني را دارد كه او را ياري مياو نيز كس، شويد

چه چيزي در مورد  !يا رسول اهللا: عمر نزد رسول اهللا آمده و گفت، فاق افتادكه اين اتّ   هنگامي
همانا خداوند و ، ؟ اگر زنانت را طالق دهياست اخته  اند  زنانت تو را به ناراحتي و سختي

موافقات  وجز[پس اين آيه موافق با قول عمر . بريل و ابوبكر و عمر با تو هستندمالئكه و ج
  1)408ص، 3ج، تا بي، صابوني( ﴾ظَهِري ذلك بعد والْمالئكَةُ﴿ نازل شد] عمر

  المصحف  كتب رسم در »المؤمنين  صالح« ةاژنگارش و ةبررسي شيو
اين واژه  شيوة نگارش، بايد بررسي شود »المؤمنين  صالح« مباحثي كه دربارة واژةديگر از 

است كه از دو   اين خصوص المصحف در  در مصاحف و بررسي ديدگاه نويسندگان كتب رسم
 يك از مصاحف مسلمين به صورت آيا اين واژه در هيچ آنكه: لاو. است  جنبه قابل بررسي

 نظران دانش رسم هاي صاحبديدگاه بررسي: م؟ دواست  نوشته شده »المؤمنين  صالحو«
  . اين واژه ةالمصحف دربار 

در روش رسم ، مصاحف ةنگارش اين واژه بايد گفت كه هم ةشيو ةدربار: لاواما بحث 
و در    اند نظر داشته و آن را به صورت مفرد نوشته  فاقاتّ »واو« بدون وجود »صالح« ةواژ
 ؛است  نيامده، احف در رسمموارد اختالف مص واين واژه جز، المصحف  يك از كتب رسم هيچ

  . است  به صورت مفرد آمده قطعاً، در رسم، بايد معتقد بود كه اين واژه، بنابراين
المصحف ابتدا به نكاتي   نظران بنام دانش رسم هاي صاحب بررسي ديدگاه براي: مدوبحث 

 آنچه باب ذكردر ، المقنع داني در كتاب. شود  اشاره مي،   اند كردهباره بيان  اين كه ايشان در
  : نويسد  مي، آن اكتفاء شده ةاز آن حذف و به ضم »واو«

 اُهللا حميو﴿و ) 11/ سراءألا( ﴾ِّرالشبِ سانُناال عديو﴿:  از چهار فعل مرفوع حذف شده »واو«

وي  ).18/ علقال( ﴾هيبانِالز عدنس﴿و ) 6/ قمرال( ﴾ِاعالد عدو ي﴿و ) 24/ شوريال( ﴾َلاطبالْ
 و نيز بر حذف اختالفي ندارند در اين مواضع حذف شده  »واو« گويد كه مصاحف در اينكه  مي

                                                           
، ن معروفی چون زخمشریاهل تسنن و بويژه تفاسري مفسرا تفاسري هصابونی و برگزيد هنوشت، صفوة التفاسري. ۴

  . است... جزی و  ابن، کثري  ابن، آلوسی، قرطبی ،طربی
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است كه جمع را   مفردي، فاق نظر دارند و آناتّ »المؤمنين  صالح«تحريم در  ةدر سور »واو«
   ).35ص، 1940، داني( رساند  مي

  : است  سروده) القصائد اتراب ةعقيلبه مشهور ( اشهرائي ةه در قصيدشاطبي، در عين حال
        و ودعي بحانَ و واوت لَدي سربو              اقتمحر يصيف اقرإ اخت ندع ابِحاميم   

  ) 332ص، تا بي، شاطبيه(
 در »ندعو«و  شوري ةدر سور »يمحو«و  قمر ةو سور راءإس ةدر سور »يدعو« واو: يعني

  . شده است )حذف( علق كوتاهسورة 
 به ميان نياورده »المؤمنين  صالح« سخني از، وي در اين بيت، شود  گونه كه مشاهده ميهمان

اتراب  ةارباب املراصد يف شرح عقيل ةمجيل« ةكه شارحين قصيده مانند نويسند درحالي. است 

 صالح« كه دانيو اشاره به اين المقنعبه ديدگاه داني در  توجهپس از شرح بيت باال با ، »القصائد
را در شعر ذكر اين عبارت ، شاعر: نويسد  مي، را نيز به اين چهار واژه اضافه كرده »المؤمنين 

 است  وجود ندارد و داني هم به دليل اينكه معتقد »واو« كه در لفظ آن اصالًنكرده به دليل اين
، 2010، بريجعال( است  به آن اشاره كرده، »رساند  است كه جمع را مي  اين عبارت مفردي«

   ).563ص
فاعل و با  و صالح اسم«: نويسد  مي »المرجان في رسم نظم القرآن نثر«احمد األركاتي نيز در 

. است  ت كه مفردبه اين علّ »حاء« بعد از »واو« فاق و بدونباالتّ »صاد« بعد از »الف« ثبوت
يعني باب  ـ  اين باب حذف نشدهاز  المؤمنين  صالح »واو« اماو «: گويد  مي شرالنّجزري در 

در نتيجه لفظ و معني با يكديگر همخواني . است  كه اين عبارت مفرد ـ  حذف در نوشتار
پايان كالم  ).شود  است در نتيجه در نوشتار نيز مفرد نوشته مي  يعني چون در معنا مفرد( ».دارند
ا كه مفرد است و منظور او از زير، نوشته شده است »واو« از نظر داني نيز صالح بدون  .جزري

 ةآن حذف و به ضم »واو« نبوده كه صالح جمع بوده سپس  اين) ذكر شد كه قبالً( سخنانش
المدارك مانند صاحب  -   اند همانطور كه بعضي اين نظر را برگزيده. است  اكتفا گرديده »حاء«

 »المؤمنين  صالحوا« اصلش   اند و گفته  است كه از آن اراده جمع شده  آن مفردي«: گويد كه مي
پايان كالم صاحب  ».است ظ حذف شدهسپس واو در رسم آن به دليل موافقت با تلفّ، بوده

  ) 406ص، 7ج، 1349، ركاتيا(. كه او نيز همين نظر را دارد الخزانههمينطور صاحب  ؛المدارك
  : است  سروده مورد  اين نيز در »ران علي مورد الظّمĤندليل الحي«شارح ، تونسي

قطَت يف الرــي أحـف                 سمِو هاک واواً سرل مِـا بالضـفـإلکتف  
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 االنسانُ  و يوم ـيو يدعـر مـالقم ةورـي سـف                         دعس عـندع  

  عنهم واضح ةأحلذف يف اخلمس                     احلـو ميح يف حاميم مع و ص

حذف  ةه از چندين كلمبه حركت ضم در رسم الخط به دليل اكتفاء واوي را كه: يعني( 
 و »سندع« قمر همراه با ةدر سور »يوم يدع« و »يدع االنسان«: كه چنين است، شده برشمار

  ).كه حذف حرف واو در پنج واژه روشن است »صالحو « حاميم همراه با ةدر سور »يمح«
 ةمنظور از كلم«: گويد  ع پنجم مياشرح مصردر ، لع اواتونسي پس از شرح چهار مصر

 ر سالميبر اين مبنا كه جمع مذكّ، است  تحريم ةدر سور »المؤمنين  صالح«، »صالح و«، پنجم
و اين   ه حذف شدهآن به دليل اكتفا به ضم »واو« آن به خاطر مضاف شدن و »نون« بوده كه  

است و   م مبني بر مفرد بودنِ آندو قول .است كه در اين باب وجود دارد  يكي از دو قولي
حذف رخ داده فقط همان چهار  هااست و كلماتي كه در آن  حذفي در آن رخ نداده اينكه اصالً

، مارغني تونسي( ».است  المقنعو آنچه شاعر در شعر خويش آورده بنا بر قول داني در  تاست
  ) 150-149صص، تا بي

و  »واو« حذف ةم؛ دربارنوع دو«: نويسد  مي، »تجويدالقول المفيد في علم ال ةينها« و صاحب
  به دليل التقاء، مفرد يا جمعي در هنگام وصل »واو« بدان كه هر: ثبوت آن در هنگام وقف

 اُهللا  واحمي﴿: مانند ؛است  ثابت، ولي در رسم و هنگام وقف، )ظدر تلفّ( شود  حذف مي، ساكنين

39/ رعدال( ﴾ُشاءما ي(؛ ﴿الوتسوا الَّبذين﴾ )108/ األنعام(؛ ﴿ونوا اَهللاس...﴾ )ا﴿ ؛)19/ الحشرنا 

فُکاش15/ دخانال( ﴾ذابوا الع(؛ ﴿ومرلُسةَاقَوا الن﴾ )مگر چهار فعل  - و مانند اينها) 27/ القمر
شود و آن چهار مورد   ظ و رسم و هنگام وصل و هنگام وقف حذف ميدر آنها در تلفّ »واو« كه
به اين دليل كه اسم   تحريم حذف شده ةين در سورمؤمنال  همچنين واو در صالح »... .رتند ازعبا

و به حذف واو در اين پنج موضع در  )2/ العصر( ﴾رسي خفلَ سانَانال نَّإ﴿است مانند   جنس
  : است اينگونه اشاره گرديده اللؤلؤ المنظوم

       ميبِ حشوري يوم يدع اعِالد عم            و ـيدع نسانُاال سندع الواو عد  

       کَـو هـص ذا والالّ حذي ودر                       في سورة فَاظْفَ حرميِالتبِ رالردش   
  )۲۰۴ص، ۱۳۴۹، مکي نصر(
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يدع «همراه با  »يوم يدع الداع«شوري و  ةدر سور »يمح« ةحرف واو را از واژ: يعني( 
تا به راه درست و رها كن را حريم ت ةدر سور »صالحو « ةواژنيز واو در و  »سندع«و  »االنسان

  ) .صحيح دست يابي
ولي «: نويسد  مي المصحف  الخطّ  رسمالحمد در كتاب   دكتر غانم قدوري ن نيزارخّأاز مت

از آخر كلمه حذف را در چهار مورد ) واو( ه بلندعالمت ضم، كاتبان علي رغم آنچه ذكر شد
ظ چهار موردي كه در آنها خط مطابق تلفّ ... ؛  اند ظ عمل نمودهمطابق تلفّ، و در واقع   اند كرده

و ، در اينجا همان چهار مورد ذكر شده( »...: بلند حذف گرديده عبارتند از ةو ضم  نوشته شده
  ) 272ص، 1367، قدوري( ).است  ميان نيامدهالمؤمنين به   سخني دربارة صالح

است  اشاره به چند نكته الزم، ها ل در اين ديدگاهپس از مطالعه و تأم :  
و حذف شدن آن از  »واو« المصحف در وجود  همگي صاحبنظران دانش رسم نخست اينكه

تونسي  ةنظر نداشته و به گفت  فاقو مفرد بودن آن اتّ »واو« يا عدم وجود »المؤمنين  صالح« ةواژ
ط توس »واو« حذف عاي اجماع صاحبنظران براد، لذا. است  دو ديدگاه بيان شده، باره اين در

همان باشد كه در هيچيك از ، عاي صحيحي نيست و شايد منظور داني از اين سخناد داني
فرض داني بر اين بوده كه اين كلمه و چون پيش  نوشته نشده »واو« با »صالح« ةمصاحف واژ

نظر   از اين واژه اجماع »واو« نويسندگان در حذف ةرفته كه همنتيجه گ، است  جمع ماًحتّ
ـ    اند نوشته »واو« آنرا بدون، اند كه بسياري چون به مفرد بودن واژه معتقد بودهدر حالي. دارند

 . است  ضمن آنكه داني براي اين ديدگاه خويش هيچ دليلي ارائه نكرده

المصحف كتاب نگاشته يا   رسم ةرو داني دربارديگر آنكه بسياري از كساني كه بعد از ابوعم
سود ، نعالمقهاي خود از كتاب در شرح،   اند ها شرح نوشتهشعر سروده و يا بر اين نگارش
صرفاً به گزارش عين مطالب آن يا به نظم درآوردن آن بسنده ، جسته و بدون بحث يا بررسي

  . است  از همان ديدگاه دانيبرگرفته  هاي ايشانديدگاه ةهم، و در نتيجه اندكرده
به هر دو ، قرآن الخطّ  در رسم »يمحو« و »يدعو« افعالي چون، دشونه كه مشاهده گهمان اما 

 اين دو كلمه در قرآن داراي اختالف رسم، بنابراين ؛وجود دارد »واو« و بدون »واو« شكل با
ي به أدارد كه بتوان رهيچ اختالف نگارشي وجود ن، صالح در قرآن ةولي در رسم واژ، است 

 وا اُهللاحمي﴿ ةتوان به آي  در قرآن مي، آن »واو« از نوع با »يمح« براي فعل مثالً ؛آن داد »واو« حذف

شوري حذف  ةسور 24 ةدر آي »يمح«كلمة  »واو« كه د در حاليركاشاره ) 39/ رعدال( ﴾شاُءما ي
  . است  شده
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آنكه در ، ترو مهم   اند قمتفّ» صالح« ةواژاز » واو« مصاحف در حذف ةهم، افزون بر اين
ر از جمع مذكّ »ياء« يا »واو« كه حرف  ديده نشده، هاي تاريخييك از مصاحف و گزارشهيچ

، باشد  است حذف شده  هاي فاعلي كه در قرآن موجود اسم از، تر سالم اسم و به طور جزئي
/ دخانال( ﴾ذابوا العفُکاش﴿؛ )196/ بقرهال( ﴾امراحلَ دجِسري املَحاض﴿ هاي قرآنيمانند نمونه

جمع خود را حفظ كرده  ةنشان »ياء« يا »واو« كه همگي ...و )27/ قمرال( ﴾ةلوا الناقَسرم﴿ ؛)15
  ،»حاضرِ المسجد الحرام« شود به صورت  آنها خوانده نمي »ياء« يا »واو« و در هيچ كجا با اينكه

ة نشان، در اين كلمات »ياء« و »واو« زيرا حرف ؛  اند وشته نشدهن »مرسلُ الناقه«، »كاشف العذاب«
 برخالف واژگاني همانند ـ يابد تغيير مي ةمعناي واژ، است و اگر حذف شوند  عدد فاعل

  . معنا نيست خلّآنها م »واو« كه حذف »يمحو« و »يدعو«
  . است  اي مفرد واژه قطعاً »المؤمنين  صالح« ةبايد گفت كه واژ، ياد شدهنكات  ةبر اساس هم

  قرآن رانمفس نزد »المؤمنين  صالح« ةواژبررسي مصداق 
از ابتدا و در همه مصاحف به شكل مفرد  »المؤمنين  صالح« ةپس از اثبات اينكه نگارش واژ
ص نمود كه آن يك نفر كيست كه براي ياري بايد مشخّ، بوده و تنها به يك نفر اشاره دارد

 است؟  به وي اكتفا شده، آدميان   از ميان تمام، هاها و دسيسهابر توطئهدر بر )ص(اكرم  پيامبر
است كه در دو بخش كتب تفسيري   رواياتي، »المؤمنين  صالح« شايد تنها راه شناسايي مصداق

  . است  و كتب تفسير شيعي قابل بررسي سنّتاهل 
گردد   يافت نمي »المؤمنين صالح« ةمصداق واژ ةاجماعي دربار، سنّتدر بين تفاسير اهل  اما
، باره بوده اين ران ايشان ديدگاهي را برگزيده و يا تنها به بيان رواياتي كه درمفس يك از و هر

 عمر ابوبكر و، نسبت به مصداق اين واژه بيشتر سنّتران اهل البته اقبال مفس.   اند بسنده كرده
ترين مصاديقي كه در روايات  عروفترين و م برخي از مهمذيل براي نمونه در جدول . است

اگرچه اين روايات . است  برشمرده شده، آمده »المؤمنين  صالح« ةبراي واژ سنّتتفسيري اهل 
آن تفاسير نيز افزون بر اين روايات چيزي ذكر  اما، در تفاسير ديگر نيز به طور پراكنده آمده

 /244ص، 6ج، 1404، سيوطي /309ص، 4ج، 1422، جوزي  ابن(: تفاسيري از قبيل ـ   اند نكرده
 /332ص، 5ج، 1422، هعطي  ابن /348ص، 9ج، 1422، ثعلبي /105ص، 28ج، 1412، طبري
   ).349ص، 14ج، 1415، آلوسي
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، قتنها به ذكر مصدا سنّتكه در روايات موجود در كتب اهل ديگر اين توجهقابل  ةنكت
و » فالن] هم، هما[هو « و يا »نزل في فالنٍ« بيان گرديده صرفاً، يعني در روايت  كفايت شده

است و تنها در رواياتي كه نيامده باشد   مصداق اشاره شده ماجرا يا حكايتي كه در ضمن آن به
ماجراي نزول آيه بر اساس سخن عمر ، است  موافقات عمر وجز، ست كه اين آيها حاكي از آن
روايات شيعي به اين  كه در بسياري از حالي در. دشاي از آن اشاره  كه به نمونه  بيان شده
يا اصحاب يا در خالل  )ص(اكرم  دي مانند پيامبردر ضمن يك ماجرا و يا صحبت فر، موضوع
   .است  اشاره شده. ..ها يازيارتنامه

ذيل اين آيه ، »شواهد التّنزيل« تفسير خود در، است  يران سنّمفس وبا آنكه جز حسكاني
 را »المؤمنين  صالح«منظور از  در همگي آنها كند كه  هيجده حديث از طرق مختلف نقل مي

ف
ردي

  

  است؟  ر اين قول را برگزيدهكدام مفس  است؟  اين مصداق از چه كسي روايت شده  المؤمنين  مصداق صالح

 ) ع(فقط حضرت علي   1
  ) هعلي خاص نزل في( 

، اباجعفر از پيامبر، از پيامبر) ع( علي، اسماء از پيامبر
عمار ياسر ، ماوردي، )از طرق مختلف(عباس   ابن

، سيرين ابوقتيبه از ابن، حذيفه از پيامبر، )ع(از علي 
  شاناز جد) ع(و امام صادق ) ع(امام باقر 

  
  بسياري از مفسران شيعه

  ------  حسن بصري، مجاهد، سعيد بن جبير ) هنزل في عمر خاص( فقط عمر  2

  ------  امامه مكحول از ابي ابوبكر  3

بريده از ، ضحاك، رمهعكّ، مسعود  ابن، عباس  ابن عمر و ابوبكر  4
  امامه از پيامبر ابي، عباس  عمرو ابن جابر بن ، پدر

، ميبدي/ 541ص، 2ج، 1417، نووي( 
  ) 158ص، 10ج، 1371

  ------  زيد  ابن، سفيان، زياد  عالء ابن، ادهقتّ انبيا ةهم  5

برگزيدگان (مؤمنان صالح  ةهم  6
  ) مؤمنين

، بروسوي/ 105ص، 28ج، 1412: طبري(   انس  ربيع بن، سعيد بن جبير، ضحاك
، 14ج، تا بي، طنطاوي/ 53ص، 10ج، تا بي
/ 566ص، 4ج، 1407: زمخشري/ 471ص

، شوكاني/ 211ص، 10ج، 1420، اندلسي
  ). 229ص، 5ج ،1414

مخلصاني كه در آنها نفاق   7
  نيست

، عاشور  ابن/ 167ص، 3ج، تا بي، اءفرّ(   كلبي
  ) 320ص، 28ج، تا بي

است معناي   چون اسم جنس  8
است و همة مؤمنان   آن كلّي

شود ولي   صالح را شامل مي
و اكمل دارد مصداق اتم.  

  مسعود از پيامبر  ابن
  ) عمر و أبوبكر، المؤمنين صالح من( 

، آلوسي/ 280ص، 24ج، 1374، مكارم( 
  ) 349ص، 14ج، 1415
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دانسته و هيچ حديث ديگري مبني بر آنكه كس ديگري مصداق اين  )ع( البط  على بن ابي
   ).352-341 صص، 2ج، 1411، حسكاني( است  نياورده، عبارت باشد

  : است  بر اساس جدول باال چنين توجهنكات قابل 
ناچار براي ب ضاً قابل جمع هم نيست وكه بع، وجود تعارض بين روايات سبب نزول -1

 . بايد تعدادي از آنها را كنار گذاشت، ل اصلي بر اساس قواعد اين فنيافتن سبب نزو

2- از شروط اوةلي م خواني روايت با ظاهر و سياق كالهم، زولت روايات اسباب النّصح
رواياتي كه در . است  مفرد »المؤمنين  صالح« ةواژ، ونه كه پيش از اين ثابت شدگست و همانا

و سياق كالم  خواني با ظاهرباشد به دليل عدم هم  از يك نفر  مصداق اين عبارت بيش، آنها
 . توانند صحيح باشند  از جدول باال نمي 7تا  4 هايرديف، بنابراين. پذيرفته نيست

است كه عدم   »المؤمنين  صالح« ةنيز اسم جنس بودن واژ 8مبناي سخن در رديف  -3
ت آن پيش از اين ثابت گرديدصح . 

و اين روايات   به طور مستقيم از پيامبر نقل نشده 3و  2هاي روايات رديفيك از  هيچ -4
روايات : بايد گفت در نتيجهاست و    2و مرسل 1يا بر اساس اجتهاد راوي بوده و يا مرفوع

از خود پيامبر نقل شده ل كه مستقيماًرديف او  بر ، ه نقل شدهو بويژه روايتي كه از طريق ائم
 . ت دارديگر ارجحيروايات دو رديف د

كه بيشترين تطابق با  سنّتي در بين روايات اهل كه حتّ كرد عاتوان اد  مي، بر اين اساس
تنها حضرت  »المؤمنين  صالح« ت و سياق كالم و نكات دستوري را دارا هستند مصداقواقعي
  . اند ي كمتر به آن اشاره نمودهران سنّهرچند كه مفس، است ) ع( علي

 »المؤمنين  صالح« مصداق) ع( كه حضرت عليعي همگي بر اينتفاسير شي: يعيتفاسير ش
 اعم از  ـ شيعه ةبر اجماع هم، امه مجلسيعلّ نقل نا بهد مرتضي باست اجماع دارند و سي

                                                           
 .ح به لفظ رفعيبا تصر، باشد ا آخر سند آن افتادهيانه يآن از م يراو کيشتر از يا بيک يثی که يحد . ١

  ).۲۷۰ص، ۳ج، ۱۳۸۲، يدوشاهر يهامش(

نقل کرده باشد  ياز و واسطه بدون ليکن، نشنيده معصوم آن را از يراو است که يحديث حديث مرسل . ٢

 سهو يا عمد يمنوده و يا از رو تصريح يفراموش را فراموش کرده و به واسطه اما، نقل کرده واسطه و يا با

 ؛»عن بعض اصحابنا«يا » عن رجلٍ«مانند تعبري ، ذکر کرده باشد اام را با واسطه آن را نياورده باشد و يا

  ).۲۶۹ص، مهان، هامشی شاهرودی(. باشد يا بيشتر يشده يک واسطه حذف
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حتّ ).31ص، 36ج ، 1404، مجلسي( ورزد  كيد ميأت ـ ران قرآن و ديگرانمفسث بحرانىي محد 
 اهل و شيعه طرق از حديث 52 او كه كند مي نقل اسعب  بن محمد زا» برهانال« تفسير خود در

 از چهار حديث نقل به، عاست؛ سپسكرده كه همگي حاكي از صدق اين اد آورى جمع سنّت
ران شيعه در تعداد احاديثي كه مفس، همهبا اين ) 420ص، 5ج، 1416، بحراني( .پردازد  مي آنها

تفسير فرات «آن هم تنها در  ـ كند  اد انگشتان دو دست تجاوز نمياز تعد   اند اين زمينه نقل كرده
اكثر سه يا چهار  به نقل حد، ي تفاسير رواييحتّ، ا در تفاسير ديگرو الّ ؛»البرهان«يا  »كوفي

  . است  حديث بسنده شده
حلبي  :توان به اين افراد اشاره كرد  مي،   اند حديث نقل كرده، باره از جمله كساني كه در اين

 م باقراامسدير صيرفي از ، )ع( م باقراامثمه از يخ، )ع( م باقرامابصير از واب، )ع( م صادقامااز 
  . 1)ص( رافع از پيامبر  عون بن عبداهللا بن ابي، )ع( علي امامار ياسر از عم ورشيد هجري ، )ع(

  غير تفسيري شيعه در روايات »المؤمنين  صالح« ةمفهوم واژبررسي 
ه ولي در كتب روايي ص نگرديدمصداق قطعي اين واژه مشخّ سنّتروايات اهل  اگرچه در

كيد دارند كه أصحيح بسياري وجود دارد كه به طور مستقيم و يا غير مستقيم تشيعه روايات 
 36جلد  مجلسي درعلّامة براي مثال  ؛است ) ع( حضرت علي، »المؤمنين  صالح« ةمنظور از واژ

 باب«: اي را به اين موضوع اختصاص داده و آن را تحت عنوان داگانهبخش ج، االنوار بحاراز 
در كتب روايي ديگر نيز در . است  آورده» ... املؤمنني صالح اهللا عليه صلوات )علي( أنه -29

كه  را برخي از اين رواياتدر ادامه . است  به اين موضوع پرداخته شده، هاي مختلفبخش
  2:كنيمبدين شرح عرضه مي، بندي گرديده بخش دستهبراي سهولت مطالعه در چهار 

  : نبويرواياتي ) الف
در مقاطع مختلفي از زندگي ) ص( اكرم پيامبر هاكه در آن است رواياتي آمده، در اين بخش

  :   اند في كردهرا با اين عنوان و مقام خوانده و به ديگران معرّ) ع( حضرت علي خويش

                                                           
اما با توجه به . است  نياز به بررسی دقيق فقه احلديثیآيه،   اين روايات سبب نزول برای اعالم رأی متقن درباره  .١

  .است پی برد) ع( توان به طور تلوحيی به سبب نزول صحيح که مهانا حضرت علی آنچه گفته شد می

صاحل املؤمنني هو علی بن «ً اشاره منوده که مثال آيه آمده و رواياتی نيست که در ذيل ، تنها خبش منظور  اين در . ٢

   .گردد به روايات غري تفسريی اشاره می، قسمت اين   بلکه در... يا» نزل فی علی خاصه« و يا »طالب ابی
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1- نأَبِي ع دبع ع( اللَّه( َولَ إِنَّ قَالسر اللَّه )ص( فرع هابحأَص  رياملؤمنني أَم )نِ )عيترم و كذَل 

هقَالَ أَن مونَ أَ لَهردت نم كُميلي ودعقَالُوا ؟ب اللَّه و ولُهسر لَمفَإِنَّ قَالَ أَع اللَّه كاربت الَ وعيت قَالَ قَد 

 الثَّانِيةَ الْمرةَ و بعدي وليكُم هو و املؤمنني أَمري يعنِي ﴾املؤمنني صالح و جِبرِيلُ و مواله هو اللَّه إِنَّفَ﴿

، 1404، مجلسي( مثْلَه عباسٍ ابن عنِ روِي و مولَاه فَعلي مولَاه كُنت من قَالَ حني خم غَديرِ في
  .)30ص، 36ج

 من الناسِ معاشر )ص( اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ عباسٍ بنِ اللَّه عبد عن ...] دوقللص ايلمالا[ - ۲

نسأَح نم يلًا اللَّهق و قدأَص هنيثاً مدح.... راشعاسِ ماً إِنَّ النيلع ابب دي يالْهدعب يا واعيإِلَ لد 

 من إِننِي قالَ و صالحاً عملَ و اللَّه يإِلَ دعا ممن قَولًا أَحسن من و﴿ املؤمنني صالح هو و ربي

   ).93ص، 38ج، 1404، مجلسي( )۳۳/ فصلت( ﴾الْمسلمني

 مرضه في )ص( اللَّه رسولُ ثَقُلَ لَما :لَقَا )ع( طَالبٍ أَبِي بنِ علي ...] وسيالطّ يخللش االمايل[- ۳

 هو و ....الْأَنصارِ و الْمهاجِرِين من أَصحابِه من مملُو الْبيت و حجرِي في رأْسه كَانَ فيه قُبِض الَّذي

 أَبِي بن علي أَهلي في خليفَتي و وزِيرِي و وصيي و يأَخ إِنَّ :أَدناهم و الْبيت أَهلِ يأَقْص يسمع يقُولُ

 بِهِما فَجاَء فَانطَلَق الْحسينِ و الْحسنِ بِولَدي ايتنِي بِلَالُ يا :فَقَالَ ...موعدي ينجِز و دينِي يقْضي طَالبٍ

 صالح و ودعكَهمااست إِني اللَّهم يخيفُهما من اللَّه فَلَعن ...: فَقَالَ ...شمهماي فَجعلَ صدرِه يإِلَ فَأَسندهما

   .)501ص، 22ج، 1404، مجلسي( املؤمنني

 يحت عدكب الْخليفَةُ منِ اللَّه رسولَ يا يوماً قُلْنا :قَالَ الْفَارِسي سلْمانَ عن ...] اليقني كشف[ - ۴

هلَمعن... ا قَالَ ثُموا لَندهاش وا ومي افْهنإِنَّ ع يلع نبٍ أَبِي بي طَاليصو قَالَ ... و معلُ نقْتع علی(ي( 
 يحت أَقْبلَت فَاطمةُ ذَلك سمعت فَلَما قَالَ صابِراً ذَلك عند يوجد و غَيظاً يملَأَ أَنْ بعد من مظْلُوماً

لَتخد ناِء مرابِ وجالْح و يةٌ هياكا فَقَالَ بولُ لَهسر ا )ص( اللَّهم يككبا يةُ يينقَالَ ؟ب كتعمقُولُ ست 

 لُحوقاً بيتي أَهلِ أَولُ أَنت و تدفَعني كحقِّ عن و تظْلَمني أَنت و قَالَ .تقُولُ ما ولْدي و   عمی  ابن في

 صالح و جبرئيلَ و اللَّه ودعكاست  حاربك لمن حرب و سالَمك لمن سلْم أَنا فَاطمةُ يا أَربعني بعد بِي

، 36ج، 1404، مجلسي( طَالبٍ أَبِي بن علي قَالَ ؟ننيؤماملُ صالح من اللَّه رسولَ يا قُلْت قَالَ املؤمنني
   .)265-264صص

 كَانَ لَما قَالَ رافعٍ أَبِي بنِ اللَّه عبد بنِ حممد عن ]الظاهرة اآليات ليتأو و الفوائد جامع رتكَ[ - ۵

موي الْيالَّذ فِّيوولُ تسر ص( اللَّه( يغُش هلَيثُ عأ مفَاق ا ويأ أنكب لُ وأُقَب هيدي قُولُأ و ني مل و 
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يدالول كدعا بولَ يسر قَالَ اللَّه لَك ي اللَّهدعب ي ويصو حاملؤمنني صال يلع نبٍ أَبِي بمجلسي( طَال ،
   .)29ص، 36ج، 1404

  علويرواياتي ) ب
ها أي ....«: فرمايند  خويش اينگونه مي ةدربار) ع( حضرت علي ةغالبالنهج تمام در كتاب  -1

الني النإن اسبنالَّذي ع ظيمأُ العه عتونَرِض ،و نعت هأَلونَس ،و ت فيهخلونَفُت .أنراطُ املُسا الصأنا . قيمِت

اَألذان بصاح. لُ اجلانِّأنا قات .املُؤم حأنا صالاملُ أنا. نني امامحنياألصنامِ. فل رتموسوي( »... أنا کَس ،
   ).184ص، 2ج، 1426

 سنامه هاشمٍ من الْبشرِ خيرِ يالْمصطَفَ أخو ناأ«: بر روي منبر فرمودند) ع( المؤْمنين أَمير -2

رالْأَكْب أٌ وبن يمظع ريج بِه رالْقَد و حصال ناملؤمني تضم بِه اتالْآي و رو36ج، 1404، مجلسي( »الس ،
   ).28ص

 عن«: خود را صالح المؤمنين خواندندبه رشيد هجري  خطاب) ع(امام علي نين چهم -3

شيدقالَ اهلجري ر كُنت أسري عم موالي يلع نبٍ أيب بالظهر هذا يف )ع( طال فَتأنا فَقالَ إيلَّ فالت و 

   ).491ص، 1ج، 1410، فرات(  َ»الْمؤمنِني صالح رشيد يا اِهللا

  در لسان ديگران) ج
  :  اند خواندهن را با اين عنوا) ع(ديگران عليكه در آن  شود نقل ميرواياتي ، در اين بخش   

در كاخ يزيد ) ع( ادحضرت سج، است كه در آن  از بهترين روايات در اين زمينه روايتي -1
 اللَّه لَعنه يزِيد أَنَّ روِي غَيره و الْمناقبِ صاحب قَالَ«: كنند  في ميي بسيار زيبا خود را معرّبا سخنان

ررٍ أَمبنبِم يبٍ وطخ بِرخيل اساوِي النسنِ بِميسالْح و يلع( ع( ا ولَا مفَع دعفَص يبطالْخ ربنالْم دمفَح 

اللَّه أ ويثْن هلَيع أ ثُمةَ كْثَريعقي الْوف يلع نِ ويسالْح و بي أطْنف قْرِيظةَ تاوِيعم و زِيدا يمهنلَع اللَّه 

 أنا ....الناس أيها قَالَ ثُم ......الْخاطب يهاأ يلَكو الْحسينِ بن علي بِه فَصاح قَالَ جميلٍ بِكُلِّ فَذَكَرهما

 يدي بين ضرب من  بن أنا اللَّه إِلَّا إِلَه لَا قَالُوا يحت الْخلْقِ خراطيم ضرب من  بن أنا يالْمرتض علي  بن

 يكْفُر لَم و حنينٍ و بِبدرٍ قَاتلَ و الْبيعتينِ بايع و ينِالْهِجرت هاجر و بِرمحينِ طَعن و بِسيفَينِ اللَّه رسولِ

فَةَ بِاللَّهنٍ طَريا عحِ  بن أنالالْ صمؤنِمني و ارِثو نيبِيالن عِ وقَام يندلْحالْم وبِ وسعي نيملسالْم ورِ ون 

ينداهج137ص، 45ج، 1404 ،مجلسي(  »...الْم.(   
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 روِي و«: دهد  ه از آيات مختلف و تفسير ايشان را نشان ميهاي ائمقرائتذيل روايت   -2

ننِ أَبِي عسلِ الْحع( الْأَو( هأَ أَنونَ أَفَلَا﴿ قَرربدتآنَ يوا﴾ الْقُرقْضا فَيم هِملَيع نم قاَ﴿ الْحلَ مقُلُوبٍ يع 

  »...علياً ﴾الْمؤمنِني صالح و جبرئيلُ و مولَاه هو اللَّه فَإِنَّ علَيه تظَاهرا إِنْ و﴿ يقْرأُ سمعته و ﴾فَالُهاأَقْ
   ).65ص، 89ج، 1404، مجلسي(

  حصال ةگويد من برد  مي، في كندخواهد خويش را معرّ  نيز قنبر وقتي مي زير روايتدر  -3
 سئلَ قَالَ رفَعه الْعقيقي الْحسينِي الْحسينِ بن إِبراهيم]  يالكش رجال[، ] اإلختصاص[«: هستمين مؤمنال

ربلَ قَنويم نم تفَقَالَ ؟أَن لَايوم نم برنِ ضفَييبِس و ننِ طَعيحمبِر لَّ ونِ يصيلَتبالْق ا وبعنِ ييتعيالْب و 

راجنِ هيترالْهِج و لَم كْفُري فَةَ بِاللَّهنٍ طَريا علَ أَنوحِ يمالاملؤمنني ص و ارِثو نيبِيالن رِ ويخ نييصالْو...« 
   ).133ص، 42ج، 1404، مجلسي(

   ها در زيارتنامه )د
1- »ارزالْم ميالْقَد ،وِير نا علَانوم دمحرِ ماقع( الْب( هقَالَ أَن تيضم عي مدالو يلنِ عنِ بيسالْح 

 و يبكَ ثُم علَيه فَوقَف الْكُوفَة بِناحية بِالنجف )ع( طَالبٍ أَبِي بنِ علي املؤمنني أَمريِ جدي قَبرِ يإِلَ )ع(

، محدث نوري( ». ...النبِيني علْمِ وارِث و املؤمنني صالحِ يعلَ السلَام...  الْأَئمة أَبِي يعلَ امالسلَ قَالَ
   ).223ص، 10ج، 1408
 ...ةالْأَئم أَبا يا علَيك السلَام«: )ع( املؤمنني لأَمريِ الْجمالِ صفْوانَ زِيارةُ]  الغروي العتيق كتاب[ -2
لَاملَ السحِ يعالاملؤمنني ص و ارِثلْمِ وع نيبِي1)330ص، 97ج، 1404، مجلسي(    ». ...الن  

                                                           
۷- ه شده) ع( وصف حضرت علی اين   ی در برخی اشعار نيز بهحتتوج ،سروده شده » ناشی« طمهانند ابياتی که توس

 : است ابيات چنني   اين  به آن اشاره گرديد که» الصراط املستقيم« و در کتاب

   اَألزواجِ ممن تليه عند بعضِ    نيب فيه حديثاًـإذ أَسرَ ال  

  بـنا بِه و أَظهَـأ هـالل رلَ                هفَجـع ـيهني  اَء مهـقيل ف   

   بطان بعضه يستحيهإ  بعض                  فَعرف بعضاًً يسئلَ املُصطَف  

  نيِ بِفَضلٍـو غَداً ياللّت بيـأب    عتدإىل حاس هرأتا سهـد   

   هـاغَ قَلب من يتَقيـفَقَد ص    الوحي إِن تتوبا إىل اِهللا فأيت  

  م وراً فَهظاها تبحجِربي    والهـأو ت يف ذَـو رهـوِيلُ ناص   

   صاحلُ الْمؤمنِني من ناصريه                أخوه علي يثُم خير الور  

  ) ۱۶۹ص، ۳ج، ۱۳۸۴، نباطی بياضی(
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  گيري نتيجه
است و سپس با   قطعاً مفرد »المؤمنين  صالح« تعبيرگرديد كه بيان ، در اين پژوهش

 صالح« كه مصداقص شد مشخّ، يابي اين واژه در روايات تفسيري و غير تفسيري مصداق
 است و اينكه روايات شيعه و نيز برخي از روايات اهل سنّت در ) ع( حضرت علي »المؤمنين 

 روايات ايشان تر از ساير متقن، و با توجه به اينكه اين گروه از روايات   اند باره مشترك اين
ادبي و ، نقلي، قرآنياساس داليل   ست كه برا آننوشتار   نتيجة اين ترينمهم بايد گفت، است 

و كس ديگري در آن شريك  تخصيص داده شده ) ع( اين مقام تنها به حضرت علي نگارشي
  . نيست

  : توان به موارد ذيل اشاره كرد از ديگر نتايج بدست آمده مي
همانگونه كه در سخنان ، الًاوبه دليل شأن و ، در اين آيه از جبرئيل، قرآن آمده رانمفس

با آنان و يك بار همراه  يك(اختصاصي  صورت  بهاش در جمع مالئك ه ويژهمنزلت و جايگا
از ميان  كه توان گفت  ميه بر همين ديدگاه در نتيجه و با تكي، ياد شده )طور جداگانه  بار به

به طور منفرد ياد ، ويژه جايگاه و به دليلِ همين شأن» المؤمنين  صالح«از جمع آدميان نيز 
ها ياري همين يك نفر كافي به شمار آمده و نيازي به ياري از جمع انسان، ظاهراًه البتّگرديده؛ 

  . است  ديگران نبوده
كه اين    اند موالي پيامبر به شمار آمده، ينمؤمنال  صالحجبرئيل و ، خداوند، در اين آيه، ثانياً

  . است  خود شأن وااليي
عرض با خداوند و قرين و هم، »مؤمنينال  صالح« ةواژ، شريفه ةاز آنجا كه در آي، ثالثاً

عا كرد كه به دليل معصوم بودن دو مقام قبلي و نيز حضور در جايگاه توان اد  مي، جبرئيل آمده
  . است  وي از مقام عصمت برخوردار، موالي پيامبر

و هم بر  است  ايشان به معناي اصلح» المؤمنين  صالح« ةواژ، استعمال عرب  هم در، رابعاً
كسي براي جلوگيري از توطئه و  است كه هر  همگاني؛ و اين طبيعي اسلوب عرفي و اساس
از نظر شأن و منزلت با فرد  ترين و بهترين افرادقوي، خود يا نزديكان ديگران بر ضد ةدسيس

در چهارمين ، نتيجه در، تر رانه افراد پايين گيرد و ميبر، مورد حمايت را به عنوان ياور و حامي
 بهترين فرد از ميان آدميان بعد از حضرت رسول »المؤمنين  صالح« تحريم منظور از ةسور آيه از

  . نيست) ع( است و اين فرد كسي جز حضرت علي ) ص(
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توان ديگر معصومين را   ميآيا ، به اينكه پيشوايان معصوم همگي نور واحدند توجهحال با 
 بلكه، آيه و نه روايات بر آن داللت ندارند نه: كه است  اي نكته هم داخل در اين مقام دانست؟

است و   آمده »المؤمنين  صالح« به عنوان مصداق) ع( ينمؤمنال تنها نام امير، هدر روايات ائم
انا « همانند( مربوط به يك نفر از ائمه است چون بسياري از روايات تخصيصاً و تخصصاً، البتّه

در بين امامان د كه كرعا ادتوان  مي در نتيجه، يگران تعميم دادشود آنرا به د و نمي) »...اهللا  يةبقّ
  .اختصاص دارد) ع( تنها به حضرت علي، اين مقاممعصوم 
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  و مĤخذ منابع
 قرآن کرمي - 

، مشس االسالم: حيدر آباد الدکن ؛نثر املرجان يف رسم نظم القرآن حممد؛بن ناصرالدين  حممد، األرکايت )النائطي( .۱

  . ق ۱۳۴۹

، العلميه دارالكتب:  بريوت، هعطي يعلي عبدالبار: حتقيق  ؛العظيم القرآن تفسري ىف املعاىن روح ؛حممود سيد، يآلوس .۲

 . ق ۱۴۱۵ 

  .  ش  ۱۳۷۴ ، سرو انتشارات: ران، چهارم چ  ؛)آيىت( قرآن مجهتر ؛ مداحمل عبد، آييت .۳

 الكتابدار: بريوت ، املهدي عبدالرزاق: حتقيق ؛التفسري علم ىف املسري زاد ؛يعل بن عبدالرمحن ابوالفرج، يجوز ابن .۴

  .  ق  ۱۴۲۲، العريب

،  حممد عبدالشاىف عبدالسالم: حتقيق ؛العزيز الكتاب تفسري ىف الوجيز احملرر ؛غالب بن عبداحلق، يلس  اند  هعطي  ابن .۵

 . ق ۱۴۲۲، ةالعلمي دارالكتب : بريوت

 -يياحق جعفر حممد دكتر: حتقيق ؛القرآن تفسري ىف اجلنان وحر و اجلنان روض  ي؛عل بن حسني، يراز ابوالفتوح .۶

 .  ق ۱۴۰۸ ، يرضو قدس اناست   اسالمی يها پژوهش بنياد: مشهد،  ناصح يمهد حممد دكتر

 . ش ۱۳۸۱، كاشاىن فيض انتشارايت و حتقيقايت مؤسسه: ران ؛  )ارفع( قرآن ترمجه  ؛كاظم سيد، ارفع .۷
  .ش ۱۳۸۰، الزهراء فاطمة انتشارات: قم، دوم چ  ؛)يا قمشه ياهل( قرآن هترمج  ي؛مهد، يا قمشه ياهل  .۸

  .  ق ۱۴۲۰، الفكردار:  بريوت ، مجيل حممد صدقي: حتقيق ؛التفسري ىف احمليط البحر ؛ يوسف بن حممد ابوحيان، ياندلس .۹

  .  ش ۱۳۷۷، روز فرزان پژوهش و نشر: ران  ؛)يانصار( قرآن مجهتر؛ مسعود، خوشابر يانصار .۱۰

  . ش ۱۳۸۳ ، اسوه انتشارات: قم ؛)انصاريان( قرآن مجهتر؛ حسني، انصاريان .۱۱

  .  ش ۱۳۶۱، مسلمان زنان ضت: ران ؛قرآن تفسري در العرفان خمزن  ؛نصرت سيده، اصفهاىن امني يبانو .۱۲

: ران،  قم   يف بعثةال موسسةمن  االسالمية الدراسات قسم: حتقيق ؛القرآن تفسري ىف الربهان  ؛هاشم سيد، حبراىن .۱۳

 .  ق ۱۴۱۶ ، بعثت بنياد 

  . تا بی، دارالفکر: جايب ؛صحيح البخاري ؛بن امساعيل حممدعبداهللا واب، خباري جعفي .۱۴

، انصاريان موسسه: قم، يبروجرد موالنا غالمرضا: حتقيق ؛املستقيم الصراط تفسري ؛حسني سيد، يبروجرد .۱۵

 .  ق ۱۴۱۶ 

 . ش ۱۳۶۶، صدر انتشارات: ران، ششم چ  ؛)يبروجرد( قرآن مجهتر ؛ابراهيم حممد سيد، يبروجرد .۱۶
  .تا بي، دارالفكر :بيروت ؛تفسري روح البيان ؛حقي اسماعيل، بروسوي .۱۷

  .  ش ۱۳۸۳ ، هجرت انتشارات: قم ؛)ورپ رام( قرآن ترمجه  ؛ابوالفضل، پور رام .۱۸

 احياءدار: بريوت، ياملرعشل الرمحن عبد حممد: حتقيق  ؛التأويل أسرار و الترتيل أنوار عمر؛ بن عبداهللا، بيضاوي .۱۹

  . ق ۱۴۱۸، العرىب التراث
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 . تا بی، نايب :جايب ؛)پاينده( قرآن مجهتر ابوالقاسم؛ ، پاينده .۲۰
 .  ق ۱۴۱۴،  اسالمی املعارف دايرة بنياد: ران  ؛)پورجوادي( قرآن ترمجه  پورجوادي، كاظم؛  .۲۱

 عبد الرمحن حممد عثمان،: حتقيق؛ )ترمذيال سنن( اجلامع الصحيح بن سوره؛بن عيسي  حممدعيسي واب، ترمذي .۲۲

 .م ۱۹۸۳/ق ۱۴۰۳، الفكردار  :بريوت

، العريب التراث إحياءدار: بريوت ؛القرآن تفسري عن البيان و الكشف ؛ابراهيم بن امحد ابواسحاق، ينيشابور ثعلىب .۲۳

  .  ق ۱۴۲۲ 

   . ش  ، ۱۳۷۷ران دانشگاه انتشارات: ران  ؛االحزان وجالء الذهانا ءجال ؛حسن بن حسني ابواحملاسن، جرجاىن .۲۴

دارالغوثاين : دمشق ؛اتراب القصائد ةارباب املراصد يف شرح عقيل ةمجيل ؛برهان الدين ابراهيم بن عمر، جعربي .۲۵

 . م ۲۰۱۰، للدراسات

 و چاپ سازمان: ران، يحممود اقربحممد: حتقيق  ؛التفضيل لقواعد الترتيل شواهد ؛امحد بن اهللا عبيد، حسكاىن .۲۶

  . ق ۱۴۱۱،  اسالمی ارشاد وزارت انتشارات

  . ق ۱۴۰۴، يلطف يكتابفروش: ران، يبود باقر حممد: حتقيق ؛درخشان انوار  ؛حسني حممد سيد، مهداىن حسيىن .۲۷

  .  ش ۱۳۷۵ ، يضومرت نشر: ران، دوم چ ؛ قرآن الفاظ مفردات حتقيق و مجهتر  ؛سيدغالمرضا، حسيىن يخسرو .۲۸

 . تا بی، نايب :جايب ؛ للقرآن القرآىن سريالتفّ ؛عبدالكرمي، خطيب .۲۹

  .  ق ۱۴۱۰ ، موىل انتشارات : ران ؛ )خواجوي( قرآن همجتر  ؛حممد، يخواجو .۳۰

 :جايب، دمهانامحد  حممد :به کوشش ؛مرسوم مصاحف االمصار ةاملقنع يف معرف ؛ابوعمرو عثمان بن سعيد، داين .۳۱

 . م ۱۹۴۰، نا بی

 .ق ۱۴۱۵، داراالرشاد: سوريه ، چهارم چ  ؛بيانه و القرآن اعراب ؛الدين حمىي، شدروي .۳۲
  . ق ۱۴۲۰ ، العرىب التراث احياء دار: بريوت ، سوم چ؛ الغيب مفاتيح ؛عمر بن ن حممديفخر الد، رازی .۳۳
  . ق  ۱۴۰۷، العريب الكتابدار : بريوت، سوم چ؛ الترتيل غوامض حقائق عن الكشاف ؛حممود، يزخمشر .۳۴

  . ق ۱۴۱۹، للمطبوعات التعارفدار: بريوت ؛القرآن تفسري اىل االذهان دارشا ؛ اهللا حبيب بن حممد، يجنف يسبزوار .۳۵

  .  ق ۱۴۰۴، يجنف يمرعش اهللا تآي كتاخبانهانتشارات : قم ؛املأثور تفسري ىف املنثور الدر  ؛الدين جالل، يسيوط .۳۶

  .  ق ۱۴۱۲ ، قدارالشرو:  قاهره -بريوت ، هفدهم چ ؛القرآن ظالل ىف  ؛مابراهي بن قطب بن سيد )شاذيل( .۳۷

   .تا بی، مصطفي البايب احلليب: مصر ؛اتراب القصائد ةعقيل ؛هريد قاسم بن فابوحمم، شاطبيه .۳۸

۳۹. ق ۱۴۱۲، النشر و للطباعة البالغةدار:  بريوت ؛  )شرب( الكرمي القرآن تفسري  ؛اهللا عبد سيد، رشب  .  

  : ران، )ثحمد( يارمو حسيىن الدين مريجالل: حتقيق ؛ يالهيج شريف تفسري ي؛عل بن حممد، يهيجال شريف .۴۰

 .  ش ۱۳۷۳، داد نشر دفتر

  .  ق  ۱۴۱۴ ، الطيب الكلمدار، كثري  ابندار :بريوتـ  دمشق ؛القدير فتح  ي؛عل بن حممد، شوكاىن .۴۱

  . تا بی، لعريبالقسيم ادار: حلب ؛التفاسري ةصفو ؛علي حممد، صابوين .۴۲
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  .  ق  ۱۳۹۶، اقبال انتشارات و چاپ سازمان: ران  ؛)ينوبر( قرآن مجهتر  ؛ايد عبد، ينوبر صادق .۴۳

  .  ق ۱۴۱۸، اإلميان مؤسسة -الرشيددار: بريوت -دمشق ؛ القرآن اعراب ىف اجلدول ؛ الرحيم عبد بن حممود، صاىف .۴۴

  .  ش  ۱۳۸۰ ، قلم انتشارات: ران  ؛)يطاهر( قرآن مجهتر  ؛اكرب يعل، قزويىن يطاهر .۴۵

 حوزه مدرسني  جامعه  اسالمی انتشارات دفتر: قم، پنجم چ ؛القرآن تفسري ىف امليزان ؛ حسني حممد سيد، طباطباىي .۴۶

  .  ق ۱۴۱۷ ، قم علميه

  .  ش  ۱۳۷۲، خسرو ناصر انتشارات: ران، سوم چ  ؛القرآن تفسري ىف البيان جممع؛ حسن بن فضل، طربسي .۴۷

  .  ق  ۱۴۱۲ ، املعرفهدار: بريوت ؛القرآن تفسري ىف البيان جامع ؛جرير بن حممد ابوجعفر، يطرب .۴۸

  . تا بی، العرىب التراث داراحياء: بريوت ، يعامل قصري امحد: حتقيق  ؛القرآن تفسري ىف التبيان  ؛حسن بن حممد، يطوس .۴۹

  .  ش  ۱۳۷۸، اسالم انتشارات: ران ، دوم چ ؛القرآن تفسري يف البيان اطيب ؛احلسني عبد سيد، طيب .۵۰

  .  ش ۱۳۶۰ ، قصدو انتشارات: ران، يغفار اكرب يعل: حتقيق ؛يعامل تفسري ؛ ابراهيم، يعامل .۵۱

  .  ق  ۱۴۱۳، الكرمي القرآندار: قم ، يحممود مالك: حتقيق ؛العزيز القرآن تفسري ىف الوجيز ؛حسني بن يعل، يعامل .۵۲

  . تا بی، ةالدولي االفكار بيت: رياض -عمان؛ القرآن اعراب ىف انالتبي  ؛حسني بن عبداهللا، يعكرب .۵۳

  .  ش  ۱۳۶۹ ، كتاب اجنام: ران ؛)يفارس( قرآن مجهتر  ؛الدين جالل، يفارس .۵۴

 و للتأليف ةداراملصري: مصر، و ديگران جنايت يوسف امحد: حتقيق ؛القرآن معاىن ؛زياد بن حيىي ابوزكريا، فراء .۵۵

  . تاىب،  ةالترمج

و  چاپ سازمان: ران ، يحممود كاظم حممد: حتقيق  ؛الكوىف فرات تفسري ؛ابراهيم بن فرات ابوالقاسم، كوىف فرات .۵۶

 .  ق  ۱۴۱۰ ،  اسالمی ارشاد وزارت انتشارات

، الكرمي القرآندار: ران، الكرمي دارالقرآن  علمی هيئت: حتقيق ؛)فوالدوند( قرآن مجهتر  ي؛مهد حممد، فوالدوند .۵۷

  . ق ۱۴۱۵

 . ش ۱۳۷۸ ، فقيه انتشارات: ران  ؛عظيم قرآن تفسري و مجهتر  ي؛نق يعل سيد، االسالم فيض .۵۸

 . ق ۱۴۱۵، الصدر انتشارات: ران،   دوم چ ، اعلمی حسني: حتقيق ؛الصاىف تفسري ؛حمسن مال، كاشاىن فيض .۵۹

  . ش ۱۳۶۷، اسوهارات انتش: ران، يعقوب جعفري: ترمجه ؛ اخلط املصحف  رسم ؛غامن، قدوري احلمد .۶۰

  . ش ۱۳۷۷ ، بعثت بنياد: ران ، سوم چ ؛احلديث احسن تفسري ؛اكرب يعل سيد، يقرش .۶۱

 سازمان: ران  ، يدرگاه حسني: حتقيق  ؛الغرائب حبر و الدقائق كرت تفسري ؛رضاحممد بن حممد، يمشهد  قمی .۶۲

 . ش ۱۳۶۸،  اسالمی ارشاد وزارت و انتشارات چاپ

 . ش ۱۳۶۷ ، الكتابدار:  قم  ، چهارم چ،  يجزاير يموسو طيب سيد: حتقيق ؛  قمی تفسري ؛ابراهيم بن يعل،  قمی .۶۳

  .  ش ۱۳۳۶ ،  علمی حسن حممد يكتابفروش: ران ؛ املخالفني الزام ىف الصادقني منهج تفسري ؛ اهللا فتح مال، كاشاىن .۶۴

  . تا بی، النجاح ةمکتب: لييب -طرابلس ؛لظمآندليل احلريان علي مورد ا شرح ؛ابراهيم بن امحد، مارغين تونسي .۶۵

  .ش ۱۳۷۱، حكمت انتشارات: ران ؛)يجمتبو( قرآن مجهتر  ؛الدين جالل سيد، يجمتبو .۶۶
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  . ق ۱۴۰۴، الوفاء مؤسسة: بريوت ؛الالنوار حبار ؛يعل مقصود بن يتق حممد بن باقر حممد، جملسي .۶۷

  . ش ۱۳۸۸، نا يب :ران؛ قبس ؛محيد، قمرخيي مطل .۶۸

  . تا بی، ةاآلفاق اجلديددار - اجليلدار: بريوت؛ اجلامع الصحيح ؛مسلم القشريي النيسابوري احلسني ابو، مسلم .۶۹

  .  ش  ۱۳۸۱ ، ياهلاد انتشارات :قم، دوم چ  ؛)مشكيىن( قرآن ترمجه  ي؛عل، مشكيىن .۷۰

۷۱. د بن امحد، ياردبيل سمقدران ؛القرآن أحكام ىف البيان زبدة ؛حمم :تا بی،  يتضومر يكتابفروش  . 

، مصطفي البايب احلليب: مصر، علي الضباع حممد: تصحيح ؛القول املفيد يف علم التجويد ةاي ؛حممد، مکي نصر .۷۲

  . ق ۱۳۴۹

  .  ش  ۱۳۷۴، اإلسالمية دارالكتب: ران  ؛منونه تفسري؛ ناصر يشرياز مكارم .۷۳

   . ش ۱۳۷۳، الكرمي لقرآندارا: قم، دوم چ  ؛)مكارم( قرآن مجهتر  ؛ناصر، يشرياز مكارم .۷۴

 .  ق ۱۴۲۶، للمطبوعات   االعلمی ةمؤسس: بريوت ؛ج البالغه متام ؛قسيد صاد، موسوي .۷۵

 . ق ۱۳۸۴ ، حيدريه كتاخبانه: اشرف جنف ؛الصراط املستقيم ؛يونس بن على، نباطي بياضي .۷۶

  .  ق  ۱۴۰۸، التراث إلحياء البيت آل ةمؤسس: قم؛ الوسائل مستدرك ؛حسني مريزا، نوري .۷۷

 الكتبدار: بريوت،   يالصناو أمني حممد: حتقيق ؛ايد القرآن معىن لكشف لبيد مراحعمر؛  بن حممد، يجاو ينوو .۷۸

  . ق ۱۴۱۷، العلميه

مؤسسه دائرة املعارف فقه : قم ؛السالم  فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم حممود؛، هامشی شاهرودی .۷۹

  . ش ۱۳۸۲، ياسالم

 مهدي امام  يفرهنگ بنياد انتشارات: قم، راىن يحائر يمهد: حتقيق ؛)يياسر( قرآن ترمجه  حممود؛، يياسر .۸۰
 .ق ۱۴۱۵، )عج(


