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کتاب قیموهشی ژپفصلنامۀ علمی
پنجمشمارة ، )1391(دومسال 

ران و مترجمان پیرامون آنتحلیل آراء مفسّودر قرآن» المؤمنینصالح «مفهوم شناسی تعبیر 
١یلیرضا حاجی اسماعمحمد

٢نفیسه آذربایجانی

چکیده 
ونينِمؤمالْوصالحوجِربِيلُهامولَهواللَّهفَإِنَّ...﴿تحریم ةدر چهارمین آیه از سور»ینمؤمنالصالح«ةواژ

ترین و را براي بهاست که خداوند آنايحاکی از منزلت و جایگاه ویژه﴾ظَهِريذَلكبعدكَةُئاالْملَ
مصداق ، هروایات شیعی و نیز بسیاري از روایات عام. استت بعد از پیامبر قرار دادهترین شخصیشایسته

انددانسته) ع(حضرت علی، تنهات رااین شخصی .
صالح«قرائت یکسان این واژه در دو حالت مفرد و جمع به شکل ۀه به بهانران عامه برخی از مفسالبتّ

پایانی آن »واو«جمع بوده و حرف، بر این اعتقادند که این واژه در اصل»ینمؤمنصالحوا ال«و »ینمؤمنال
ران شیعه و همچنین بسیاري از مفس، است و به دنبال این دیدگاهحذف گردیده، المصحفدر رسم

. اندترجمه کردهاین واژه را به شکل جمع تفسیر و، مترجمان قرآن
مفرد و اًدر این آیه قطع»ینمؤمنالصالح«ةترکیب اضافی واژبات این نکته پرداخته کهاین مقاله به اث

استنتنها داراي یک مصداق متعی .
.المصحفرسم، تحریمةسور، تفسیر، صالح المؤمنین، )ع(حضرت علی، قرآن: يکلیدناگاژو

.M/ )نويسنده مسئول(ث دانشگاه اصفهانيار گروه علوم قرآن و حديدانش. ١ Hajis@Theo.ui.ac.ir

azarbayejani.n@gmail.com/دانشگاه اصفهانثيقرآن و حدعلومدكتري دانشجوی. ٢
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1391، بهار پنجمةکتاب قیم، سال دوم، شمارنامهفصل106

طرح مسأله
ارائه هاتفسیر صریح و واضحی از آن، رانگردد که از جانب مفسدر قرآن آیاتی یافت می

هاآنةدربار، مران متقدآیاتی نیز وجود دارد که برخی از مفس، در این بین. نشده است
نقل ، ل بیشترمأها را بدون بررسی و تران همان دیدگاهدیگر مفس، هایی ارائه و از پی آندیدگاه

، نگارشی، دستوري، با مبانی زبانیهابیق آنها و تطتوان با تجمیع دیدگاهحال آنکه می؛اندکرده
. تري دست یافتهاي صائبروایی و سیاق به دیدگاه

»المؤمنینصالح «واژة کید بر أتحریم با تةدر این مقاله سعی گردیده چهارمین آیه از سور
در » صالح«سؤال اصلی در این پژوهش آن است که آیا واژة . مورد مداقّه و بررسی قرار گیرد

؟ین آیه جمع است یا مفرد و در صورت مفرد بودن مصداق آن کیستا
نخستین آن بیان گردیده و ۀتحریم و پنج آیةی سورشرح کوتاهی از محتواي کلّ، در ابتدا

و » المؤمنینصالح «مفرد بودن به ، هاي گوناگون آنچهارم و جنبهۀبه آیتوجهبا ، سپس
. استاز دیدگاه قرآن و وحی پرداخته شده) ع(علیمماامنزلت وااليِو آن مصداق راستین 

تحریمةسوریبررسی محتواى کلّ
: استشدهتشکیلبخشچهارازعمدتاً،است کهآیه 12مدنی و شامل تحریمةسور

اشاره دارد کههمسرانشازبعضىبا) ص(پیامبرماجراىبه، پنجتایکۀآیاز: لاوبخش
این آیات، در پی آنوفرمودتحریمخودبرراهاحاللازاىپاره، ايحضرت به دلیل حادثه

. دادقرارمالمتموردرا) ص(پیامبردو تن از همسرانوگردیدنازل
بیتترومراقبت در امر تعلیمةدربارمؤمنانهمۀى بهکلّخطابى8تا6ۀآیاز: مدوبخش

.استگناهانازتوبهلزومو، خانواده
. باشدمیمنافقینوارکفّباجهادمورددر) ص(پیامبربهخطاباست که9آیه: مسوبخش
به دنبال تبیینکهشود می12تا10ۀآیشاملواست سورهبخشآخرین: چهارمبخش

ـفرعون همسرو) ع(حضرت مریمـشایسته زنانازنفردوحالشرحبه، پیشینهاىبخش
مسلمینزنانبه، واقعدروپردازدمیـلوطهمسرونوحهمسرـایستهناشزنانازنفردوو
.مدونهکنندهماهنگلاوگروهباراخودکهدهدمیهشدار) ص(پیامبرهمسرانخصوصبو
).267ص، 24ج، 1374، مکارم(

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

107در قرآن» المؤمنینصالح «مفهوم شناسی تعبیر 
107

تحریمةتا پنجم سوراولنگاهی به آیات 
الرحيمِالرحمنِاللَّهبِسمِ

فَرضقَد) ۱(رحيمغَفُورواللَّهأَزواجِكمرضاتتبتغىلَكاللَّهأَحلَّماحتَُرملمالنىبِيأَيهَا﴿
اللَّهحتَِلَّةَلَكمانِكُممأَياللَّهلَووامكموهويملالْعيمإِذْ) ۲(احلَْكورأَسىبضِإِىلالنعباجِهويثًاأَزدح
قَالَهذَاأَنبأَكمنقَالَتبِهنبأَهافَلَمابعضٍعنوأَعرضبعضهعرفعلَيهاللَّهوأَظْهرهبِهنبأَتفَلَما

أَنِيبنيملالْعبِرياإِن) ۳(الْخوبتإِلَيتفَاللَّهقَدتغاصكُمإِنقُلُوباورظَاهتهلَيفَإِنَّعاللَّهولَهوامه
اخيرأَزواجايبدلَهأَنطَلَّقَكُنإِنربهيعس) ۴(ظَهِريذَلكبعدكَةُئاوالْملَاملؤمننيوصالحوجِربِيلُ

نكُنماتملسماتنمؤماتقَانِتاتئاتباتابِدعاسئاتحاتبكَاثَيأَباو۵(ر(﴾
مهربانرحمتگرخداوندنامبه: ترجمه

حرامگردانیدهحاللتوبراىخداراآنچه، همسرانتخشنودىبراىچرا، پیامبراى
ودنگش)راه(شمابراىخداقطعاً).1(استمهربانةآمرزند)کهست(خداکنى؟می

و)2(حکیمداناىاوستو، شماستسرپرستخداو، استداشتهمقرّرراسوگندهایتان
)دیگرزنبه(راآنوىکههمینو، گفتنهانىسخنىهمسرانشازیکىباپیامبرچون

ازوکرداظهارراآنازبخشى)پیامبر(گردانیدمطّلعآنبررا)پیامبر(خداودادگزارش
کسىچه: گفتوى، دادخبر)زن(آنبهرا] مطلب[چونپس. نموداعراض)دیگر(بخشى

درگاهبه)زندوشما(اگر).3(. استدادهخبرآگاهداناىآنمرا: گفتداده؟خبرتوبهرااین
یکدیگربهاوعلیهاگرواستکردهپیداانحرافهایتاندلواقعاً، )استبهتر(کنیدتوبهخدا

) اویندیاورنیز(مؤمنانصالحوجبرئیلو، اوستسرپرستخودخدا، حقیقتدر، دکنیکمک
، گویدطالقراشما، پیامبراگر).4(بودخواهند)او(پشتیبان)هم(فرشتگان، اینازگذشتهو

، دارروزه، عابد، کارتوبه، برنفرما، مؤمن، مسلمان: شماازبهترهمسرانىپروردگارشاست امید
.)560ص، 1415، فوالدوند()5(دهدعوضاوبهدوشیزهوهبیو

ر این نوشتار نیز در میان آن مورد نظۀکه آی، تحریمةسورشأن نزول نخستین بخشِةدربار
کهدهشنقلسنّتاهلوشیعهتاریخوحدیثوتفسیرکتبدربسیاريروایات، استواقع 

: گرددنده میبسبه ذکر دو روایت مشهورتر، آنهامیاناز
ابنازخودتفسیردرقمی: لروایت اوتفسیردرکهآورده) ع(صادقماماازاوویارالس

حفصهوعایشه: م فرمودماا، ﴾أَزواجِكمرضاتتبتغيلَكاللَّهأَحلَّماتحرملمالنبِيأَيهايا﴿ۀآی
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1391، بهار پنجمةکتاب قیم، سال دوم، شمارنامهفصل108

جنابآنبهبعداًو، نشستندگوشبهبودندهقبطیۀاریمۀخاندر) ص(خدارسولکهروزى
اونزدیکدیگرواللَّهکهخوردسوگندحضرت، ايرفتهماریهۀخانبهچراکهکردنداعتراض

حرامخودبرراخداحاللچراکهکردعتابراجنابآنآیهایندرتعالىخداى، شومنمی
) 375ص، 2ج، 1367، قمی(.بزنسرهمسرتبههمچنانو، بدهراقسمارهکفّ، کردى

رتفسیر در: مروایت دوبه، مردویهابنوطبرانىوحاتمابىابنومنذرابنازالمنثورالد
همسرشۀخانبهوقتهر) ص(خدارسول: گفتکهکردهروایتاسعبابنازصحیحسند

عایشهۀخانبهوآمددرسودهمنزلازروزى، نوشیدمیعسلازشربتىآنجادر، رفتمیسوده
گفتهماو. رفتحفصهۀخانبهآنجااز. کنمشمام میاستبویىتوازمن: گفتعایشه، رفت

سودهۀخاندرمنکهباشدشربتىبوىگمانمبه: فرمودحضرت. شنوممیبویىتوازمن
ماتحرملمالنبِيأَيهايا﴿کهفرستادراآیهاینتعالىخداى، نوشمنمیدیگراللَّهوو، نوشیدم

).239ص، 6ج، 1404، سیوطی(﴾...لَكاللَّهأَحلَّ
تحریم ـموضوع اصلی، ند که در آنهاااي از روایاتدستهةدو روایت فوق هر کدام نمایند

کسان و یـخود و یا حرام کردن یک خوردنی حاللبر) ص(ط پیامبریکی از همسران توس
روایات بر آن اتفاق نظر دارند و ۀآنچه هماما. استرخداد آن متفاوتةشرح موضوع و نحو

ست که دو همسر پیامبر که علیه ایشان اآن، م آمدهنیز به نقل از خلیفه دوسنّتدر کتب اهل 
.استرا فاش نمود حفصه بوده) ص(همدست شدند حفصه و عایشه و کسی که راز پیامبر

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

خداوند خطاب به دو همسر پیامبر، همانگونه که بیان گردید، در چهارمین آیه از این سوره
: دهد کههشدار می) را دارندپیامبرچینی بر ضدو شاید همه کسانی که قصد توطئه و دسیسه(

، جبرئیل، او نیز یاوران و پشتیبانانی همانند خداوند، ر صورت همدستی بر علیه پیامبربدانید د
هستی را توان و یاراي مقابله با آنان نیست و بهترین و مالئکه دارد که تمامیمؤمنالصالح

. است که آنان از این اشتباه خویش توبه کرده و بدان ادامه ندهند

تحلیل صرفی و نحوي آیه
است که از دو جهت ل در نکات دستوري آنتأم، نخست در بررسی دقیق این آیهگام
. استتوجهشایان 
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و»جبریل«هاياستینافیه و واژه»جبریل«ةبعد از مواله و پیش از واژ»واو«اینکه حرفلاو
»ظهیرٌ«ةاژو خبر آنها وندستهدر نقش مبتدا و معطوف به مبتدا»ئکهالمال«و»ینمؤمنالصالح«

است و جبریل و خداوند موالي پیامبر: استمفهوم آیه چنین، که در این صورتباشد می
. ین و مالئکه پشتیبان وي هستندمؤمنالصالح
خبر »مواله«ةو واژباشند »اهللا«ة عطف به واژ، ینمؤمنالجبریل و صالحةدو واژم آنکهدو

ین موالي مؤمنالخداوند و جبریل و صالح: استچنینآنها باشد که در این صورت مفهوم آیه 
و جمیع مالئکه از طرف دیگر پشتیبان او ـنظر از اینکه موال چه معنایی داردصرفـاندپیامبر

»ظهیرٌ«ةاستینافیه و واژپیش از آن»واو«حرفمبتدا و»ئکهالمال«ةدر این حالت واژ. هستند
. استخبر آن

: و دیدگاه دستوريدرباره این د
، 14ج، 1415، آلوسی(دهندترجیح میراپذیرند و یا آنل را میدیدگاه اوگروهی صرفاً) 1
، 16ج، 1404، حسینی/ 212ص، 10ج، 1420، اندلسی/ 1028ص، 14ج، تابی، خطیب/ 348ص
. )451ص

/ 167ص، 3ج، تایب، اءفرّ(.دهندترجیح میم را پذیرفته یادیدگاه دوصرفاًگروهی و) 2
، 6ج، 1412، د بن قطبسی/ 566ص، 4ج، 1407، زمخشري/ 105ص، 28ج، 1412، طبري

، 1414، شوکانی/ 225ص، 5ج، 1418، بیضاوي/ 309ص، 4ج، 1422، جوزيابن/ 3616ص
، 5ج، 1415، فیض/ 474ص، 10ج، 1372، طبرسی/ 48ص، 10ج، تابی، طوسی/ 229ص، 5ج

، 9ج، 1336، کاشانی/ 299ص، 19ج، 1408، ابوالفتوح/ 532ص، 1ج، 1412، شبر/ 195ص
، 1377، جرجانی/ 341ص، 3ج، 1413، عاملی/ 515ص، 4ج، 1373، شریف الهیجی/ 336ص
بانو/ 329ص، 13ج، 1368، مشهديیقم/ 188ص، 7ج، 1419، سبزواري/ 112ص، 10ج

/ 74ص،13ج، 1378، بطی/ 192ص، 7ج، 1416، بروجردي/ 388ص، 12ج، 1361، امین
.)332ص، 19ج، 1417، طباطبایی

/ 296ص، 28ج، 1418، صافی/ 133ص، 10ج، 1415، درویش(گروهی نیز همانند) 3
هر دو ) 332ص، 5ج، 1422، هعطیابن/ 542ص، 2ج، 1417، نووي/ 373ج، تابی، عکبري

. اندترجیح دیگري پذیرفتهدیدگاه را بدون
داخل و»اهللا«ةین را معطوف به واژمؤمنالجبریل و صالحرانی که که مفساستشایان توجه

ت راندر والیت الهی دانسته بسیارند و این قول از نظر مفساستداراي ارجحی .
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1391، بهار پنجمةکتاب قیم، سال دوم، شمارنامهفصل110

هاي متفاوتی ارائه گردیده که دیدگاه»المؤمنینصالح«ةترکیب واژة از سوي دیگر دربار
: عبارتند از

ة چه لفظ مفرد آمده ولی افاداگر، لذااست و م جنساس»صالح«ةگروهی معتقدند واژ) 1
والسامرفیکنت«یاو»الناسمنالصالح، هذایفعلال«کند و براي آن عباراتمعناي جمع می

صالحیهیچ: گوییممینیزماخودکهکنندرا اینگونه توجیه میرا شاهد آورده و آن»الحاضر
درمن: گوییممینیزواست انسان صالحجنسصالحازمنظورمانکه، کندنمیکارىچنین
کهاست جماعتىمعناىبهاست مفرداینکهعیندر» سامر«ۀکلماینکهبا، بودمحاضروسامر

کهاست تىجمعیمعناىبه» حاضر«کلمهو، بپردازندگفتگوبهوشوندپیاده، بیاباندر، شبدر
، زمخشري(دهدمیتجمعیمعناىواست مفردکلمهدواین.دهندانجامشهردرراکاراین

.)280ص، 24ج، 1374، مکارم/ 225ص، 5ج، 1418، بیضاوي/ 566ص، 4ج، 1407
، قولاینصاحب، نیستدرستسخناین: نویسدامه طباطبایی در نقد این دیدگاه میعلّ

والصالحقبیلاز، الموالفداراىمفرداست باجمعبهکه مضافرا»المؤمنینصالح«ةواژ
، رساندمیراجنسالموالفداراىمفردکههمانطورکردهگمانومقایسه، الحاضروالسامر
معنایى»المؤمنینصالح«ظاهرونیستچنینکهحالىدر، استهمینطورهمجمعبهمضاف
جنسافاده، میدو: کندمیافادهراآن»المؤمنینمنالصالح«عبارتکهمعنایىآنغیراست 

) 332ص، 19ج، 1417، طباطبایی(.رساندنمیراتکلیوتجنسی، لىاوولى، کندمی
ال«است و عباراتمفرد ولی در معناي جمع»المؤمنینصالح«ةبرخی معتقدند واژ) 2
د آورده و را براي دیدگاه خود شاه»القرآنقارئإلّایقرئنیال«یا و»الحربسائسإالیأتینى

امر به ، استها به هر کسی که به امور جنگ وارددر این جملهکنند کهونه توجیه میگاینراآن
خواه یک نفر باشد و . استاست امر به خواندن شدهو یا به هر کس که قاري قرآنآمدن شده
) 349ص، 9ج، 1422، ثعلبی(.خواه بیشتر

در »قارئ القرآن«و»سائس الحرب«عباراتزیرا؛رسداین قیاس نیز درست به نظر نمی
به این معنی که . در جمله خبري مثبت»المؤمنینصالح«نه مانند، استسیاق نفی به کار رفته

است؛ زیرا متفاوت» القرآنقارئیقرئنی«ۀبا جمل»القرآنقارئإلّایقرئنیال«ۀجملعاًقطّ
. استقرآن را قرائت کرده، ت که تنها یک نفر قاريساشود آنمعنایی که از آن برداشت می

. دنوانی ندارخهم، مورد نظرۀبا آیدو شاهد ارائه شده، لذا
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قبلی را جایز شمرده و یا بدون توضیح تنها قائل به مفهوم جمعی گروهی هر دو وجه ) 3
/ زجاجزبه نقل ا48ص، 10ج، تابی، طوسی/ 167ص، 3ج، تابی، اءفرّ(.این عبارت هستند

) 570ص، 30ج، 1420، فخر رازي/ 105ص، 28ج، 1412، طبري
»نون«وبوده» المؤمنین+ صالحون«در اصل»المؤمنینصالح«واژة ، گروهی نیز معتقدند) 4

، ساکنین در خطبه اعتبار التقاء»صالحوا«ةآخر آن به دلیل اضافه حذف گردیده و سپس واژ
/ ابومسلم بحر اصفهانیبه نقل از48ص، 10ج، تابی، وسیط(.استنوشته شده»واو«بدون

، 10ج، 1415، درویش/ 407ص، 7ج، 1349، به نقل از ارکاتیصاحب خزانه و صاحب مدارك 
) 296ص، 28ج، 1418، صافی/ 133ص

باقی »واو«کهاستواجب، »نون«زیرا پس از حذف؛استپذیراین دیدگاه نیز خدشه
نوشته »صالح المؤمنین«و به شکل»واو«مصاحف بدونۀترکیب در همدر حالی که این، بماند
، جمع بسته شده»ون«اي که باتوضیح اینکه اگر کلمه) 48ص، 10ج، تابی، طوسی(.استشده

توان میان چگونه می، افتد و اگر قرار باشد واو آن نیز حذف گرددمضاف واقع شود نون آن می
التقاء، به عبارت دیگرتمایز قائل شد؟، ا جمع مضاف همان کلمهشکل مفرد مضاف یک کلمه ب

در عبارتمثالً. است و اعمال آن در لفظ جایز نیستساکنین مورد نظر ایشان مربوط به قرائت
ولی باید ، دهشساکنین حذف اگرچه در قرائت به دلیل التقاء، »واو«حرف»الصالحاتعملوا«

.شودالخط نگاشتهدر رسم
کید کرده و أخواندن واژه تةتنها بر شیو، گروهی نیز بدون در نظر گرفتن مباحث نحوي) 5

به این دلیل که در هنگام قرائت خوانده »ینمؤمنالصالحو«در عبارت»واو«معتقدند که
ایشان براي . استاکتفا شده»حاء«ۀالخط نیز حذف و به همان عالمت ضماز رسم، شودنمی

﴾الداعِيدعو﴿، )11/ اإلسراء(﴾الْإِنسانُيدعو﴿خویش شواهدي قرآنی از قبیل این سخن
/ 332ص، 5ج، 1422، هعطیابن(.اندرا ارائه داده) 18/ العلق(﴾الزبانِيةَسندع﴿و) 6/ القمر(

) 53ص، 10ج، تابی، بروسوي/ 348ص، 14ج، 1415، آلوسی
، دهشارائه این دیدگاهتأییدشواهد قرآنی که در است که تمامییناشکال این سخن ااما

ۀآنکه هم، لاو: دوي آنهاستفاقد هر»المؤمنینصالح«ةکه واژاندداراي دو ویژگی مشترك
اسم »صالح«ةواژولی، هستندفعل ناقص واويآنکه همگی از نوع، مو دو، ندااین شواهد فعل

واوي که از آخر این ، به عبارت دیگر. تی با فعل ناقص واوي ندارداست و هیچ قرابفاعل
عا محذوف مورد اد»واو«ولی، استالفعل کلمهه و المحرف علّ، شواهد قرآنی حذف گردیده
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جمع اسم فاعل در آن ۀاست و هیچ شاهد قرآنی که نشانجمعۀنشان»المؤمنینصالح«ةدر واژ
. این دیدگاه نیز پذیرفتنی نیست، لذا. د نداردوجو، باشد در قرآنحذف شده

است بر اساس ساختار نوشتاري خود مفرد»المؤمنینصالح«ةگروهی نیز بر آنند که واژ) 6
، 19ج، 1417، طباطبایی/ 48ص، 10ج، تابی، طوسی(.استکید شدهأو بر مفرد بودن آن ت

، قرشی/ 299ص، 19ج، 1408، ازيابوالفتوح ر/ 570ص، 1ج، تابی، س اردبیلیمقد/ 332ص
) 233ص، 11ج، 1377

هم با سیاق آیه و ، اء سبعههم با قرائت قرّ، استقرآن موافقالخطّرسماین دیدگاه هم با
. اندهم با انبوه روایاتی که مصداق آیه را تنها یک نفر دانسته

دارد اي اظهار میی گویندهوقت«: نویسدیید این دیدگاه میأدر تتبیانالشیخ طوسی در تفسیر 
از همگی این جمالت ، »هو صالحهم«یاو»قبیلتهفالنٌ شجاع«یاو»قومهفارسفالنٌ«که
، 10ج، تابی، طوسی(»استاشجع یا اصلح قوم خویش، توان دریافت که این فرد افرسمی
، لسی در بحار األنوارامه مجس اردبیلی و ابوالفتوح رازي در تفاسیر خویش و علّمقد).48ص

، 1408، ابوالفتوح رازي/ 570ص، 1ج، تابی، س اردبیلیمقد(.اندنیز به همین نکته اشاره کرده
ةباید بیان داشت که واژ، دیدگاه، بنابراین) 32ص، 36ج، 1404، مجلسی/ 299ص، 19ج
. است»انمؤمنترین انسان از گروه شایسته«به معناي» المؤمنینصالح«

: شود کهنتیجه چنین می، 1به نکات پیش گفتهتوجهبا
الًاو :در کنار خداوند »المؤمنینصالح«و»جبریل«ی با این نظر کهشیعه و سنّراناکثر مفس
که جبریل انداین مطلب اشاره کردهتأییدی بسیاري در موافق بوده و حتّ، هستندپیامبر و ولی

جا به صورت پیامبر به شمار رفته و یکولی، مالئکهو جدا ازبه صورت خاص، اجیک
است و این به منظور نشان دادن عظمت مقام اوست و ظهیر ایشان ، عموم و همراه با مالئکه

ی باالتر از یا حتّ. است همین مقام را داراستنیز که معطوف به جبریل»المؤمنینصالح«بعبالطّ
ولی ، صالح ایشان، هاو از میان انسانجبریل منفرد شده، کهاز میان مالئ، زیرا در این آیه؛آن

یاري همان تنهاها که گویی از جمع انسانحالیند درامالئکه نیز در این یاري و پشتیبانی شریک
. استبراي پیامبر کافی بوده، ین بدون هیچ شریکیمؤمنالصالح

است که آا به دليل آن، ن نيامدهارتفاسري شيعه و سنی مطالعه شده و اگر نام ديگر مفسةعمد، حتقيقايندر. ١
بيشتر به بازگويی نظريا رامذكور، ن ارات مفساندبسنده کرده، به نقل قولفاًترجيح داده يا صرپرداخته و يکی از آ .
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جمع و شامل گروهی از »المؤمنینصالح«ةمعتقدند واژسنّتران اهل از مفسبسياري: ًثانیا
ک جسته و گفته تمسایشان براي اثبات اعتقاد خویش به برخی از دالیل پیش. شودمیهاانسان

و پس از اندیابی از طریق روایات پرداختهتنها به مصداق، برخی از ایشان نیز بدون ذکر دلیل
. استن روایات بیش از یک نفردر ایکه مصداق اشاره شده، دشبیان خواهد ، این

اي به جمع یا مفرد هیچ اشارهیا اصوالً، ل در فحواي آیهبدون تأم، شیعهراناکثر مفس: ثالثاً
اهل رانبه بیان یک یا برخی از اقوال مفسنداشته و یا مختصراً»المؤمنینصالح«ةبودن نوع واژ

را هتنها مصداق واژ، به روایاتتوجهبا هرگونه نظر یا تحلیلۀپرداخته و بدون ارائسنّت
، تنها همان چند نفري که در گروه ششم از آنها یاد گردید، در این بین. اندص نمودهمشخّ

. اندکردههاي جمع بودن واژه را مطرح و آن را ردتعدادي از دیدگاه

در آیه»ظهیر«و »مولی«از واژگان ي ارائه شدههاترجمهبررسی
. استو بررسیتوجهاز این آیه چند نکته قابل هاي فارسی ارائه شدهترجمهة اربدر

. اندهاي متفاوتی معنی کردهرا به گونه»ظهیر«و»مولی«ةها دو واژترجمهآنکه این، نخست
: استتوجهبدست آمده قابل ، فارسیۀترجم42ی رسکه از برزیردر این رابطه جدول 

تعداد»ظهیر«از واژةمعناي ارائه شده تعداد»مولی«از واژةه شدهمعناي ارائ

24پشتیبان12یاور
5مددکار6یار

3پشتهم4مولی
2کمک4دوست

1یاور3دوستدار
1یار و مددکار2حامی

1یار2یار و نگهبان
1ناصر و یاور2کار ساز

1نگهدار1دوست و یار و یاور
1پشتیبان و مددکار1و یاورناصر 

1حمایت کننده1سرپرست
1معین1کمک

1اولی به تصرّف در کار پیامبر
1خدا با اوست

1مولی و ناصر و متولّی حفظ و حفاظت
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بر اساس اعرابی که در بخش پیشین به آن ، از این آیههاي ارائه شدهترجمهآنکه، دیگر
: ه بدین معنا کهشکل گرفت، اشاره شد
مورد مفرد 21در»المؤمنینصالح«که واژة ص گردیدترجمه مشخ42ّبا بررسی این ) الف

ها رجحانی براي یکی از این دو وجود در میان ترجمهو عمالًترجمه شدهمورد جمع 21و در 
، ايقمشههیال، آیتی: توان بهترجمه کرده میاز جمله کسانی که این واژه را جمع. ندارد

مکارم و صادق نوبري و از کسانی که آن را مفرد ، فارسی، عاملی، طاهري، خسروي، انصاري
، خواجوي، پورجوادي، پوربهرام، بروجردي، بانو امین، انصاریان: بهتوانمیاندمعنا کرده
. یاسري اشاره نمود، مشکینی، مجتبوي، فوالدوند

و آیه را دانسته را در نقش مبتدا »جبریل«ةمترجم واژ32،هاي ذکر شدهترجمهاز میان) ب
بعد از آن ین ومؤمنالخداوند موالي او و جبریل و صالح...«: کهاندترجمه کردهاینگونه
1.»ظهیر او هستند، مالئکه

ة را معطوف به واژ»المؤمنینصالح«و»جبریل«هايمترجم واژه9، هاترجمهاز میان) ج
، انصاري، ارفع: این مترجمین عبارتند از. انددانسته و هر سه را موالي پیامبر دانسته»اهللا«

. مشکینی و صادق نوبري، االسالمفیض، طاهري، خواجوي، پاینده، انصاریان
»المؤمنینصالح«و» جبریل«رغم آنکه برايارزاده علیدر این بین تنها فوالدوند و صفّ) د

ترجمه کرده یعنی را به دو شکل متفاوت»مولی«ةولی واژ، اندپذیرفتههمان نقش معطوف را
معنا »دوستیاور و«ینمؤمنالو براي جبریل و صالح»سرپرست«براي خداوند این واژه را

. اندکرده
: رسد کهبه نظر می، هاي انجام شدهبا بررسی

بیش از »پشتیبان«به»ظهیر«ةو واژ»اوری«به»موال«ةواژۀترجماقبال مترجمین نسبت به-
. هاستترجمهدیگر
بسیاري .استها مساوي ترجمهدر این»المؤمنینصالح«ةجمع یا مفرد واژۀترجمنسبت -

هبا ـآنگونه که بعداً خواهد آمد ـ ران شیعی از مفسبه مصداقی که در روایات آمده و نه به توج
. استن در یک نفرمتعی»المؤمنینصالح«قدند کهمعت، ترکیب اعرابیۀواسط

ةدو واژ، یشیعه و سنّرانبا آنکه در بخش پیشین بیان گردید که بیشتر مفس، ـ از طرفی
هاي ارائه ترجمهدر بیشتراما، دانندمی»اهللا«ةرا معطوف به واژ»ینمؤمنالصالح«و»جبریل«

. در جدول بدان اشاره گرديد»ظهري«و »مولی«های گوناگونی که از واژه ترمجهبا صرف نظر از. ١
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ةت براي واژل یعنی نقش ابتدائیان و با قبول دیدگاه اورت مفسآیه برخالف نظر اکثری، شده
. استترجمه شده»جبریل«

از این ، زاده ارائه شدهارط فوالدوند و صفّاي که توسترجمهاست کهتوجهشایان ، در پایان
اي ین به گونهمؤمنالاي و براي جبریل و صالحبراي خداوند به گونهرا»مولی«واژة نظر که 

1.استاز این آیهرانناظر بر تفسیر بسیاري از مفس، اندمعنا کردهیگرد

از آیهاي از تفاسیر ارائه شده نمونه
ل از ابتداي آیه بخش او: توان به دو بخش عمده تقسیم کردمباحث تفسیري این آیه را می

، استل با آنکه کوتاهخش اوب. تا انتهاي آیه»...وان تظاهرا علیه«م ازبخش دوو»قلوبکما..«تا
جواب الًاست که اواین، شاند و موضوع اصلی در این بخران بیشتر بدان پرداختهمفساما

، استاینکه اگر روي سخن آیه با دو نفرچیست و ثانیاً﴾...اهللاإِلَيتتوباإِن﴿شرط ابتداي آیه 
هاي ران در این باب دیدگاهاست که مفسفتهبه کار ر»قلوب«ةواژ»قلبان«چرا در آیه به جاي

مخاطب عاًاست که قطّران بر آن اجتماع دارند آنمفسۀآنچه هماما. اندکردهگوناگونی ارائه 
هاي گوناگونی دیدگاه، م نیزدر بخش دو. نیز به آن اشاره شدکه قبالًانداین آیه حفصه و عایشه

: است ازمطرح گردیده که اجمال آن عبارت
همپشتبهپشتمعناىبه»تظاهر«ۀکلم- ﴾...موالههواللَّهفَإِنَّعلَيهتظاهراوإِنْ﴿) الف

آوردهاینبراى»هو«لصفضمیروبوده»تتظاهرا«کلمهایناصلو، استکردنکمکودادن
هیچبدون، جهتهمینهبو، داردجنابآنبهىخاصعنایتسبحانخداىبفهماندکهشده

به»مولى«ۀکلموشودمیاوامورىمتولّوکندمییارىراوىاوخودمخلوقاتشاز، اىواسطه
کهخطرىهردررااووباشد»علیهمتولّى«امردارعهدهکهاست سرپرستىوولىمعناى

صالح«کلمهو) هاللّ(جاللهاسمبراست عطف»جبریل«ۀکلمونمایدیارى، کندتهدیدش

با نظر به ، خويشح يکه بر اساس توض» قبس«های قرآن به نامترمجهنيدتريکی از جدياست که ان ذکريشا. ۳
نياسندگانيبا نظر نوه ارائه داده که کامالًآينياای ازترمجهافته؛يسامانريتفسترمجه وها و از مزجهآيوستگیيپ

مشا که به متام معنا هاز جامعيگانه فردی[جربئيل و و ....«: استنگونهيا، ه مورد نظرآيهترمج. استنوشتار منطبق
]!ای مجع خماطب، دو ياور[و گذشته از آن ]ديسشنااست و خود به خوبی او را می[مؤمنانصاحل ]توان گفتمی

، ی مطلقخيمر(».باننديمهواره پشت] استنيترميرسول حمبوب ما را که نزد ما عظ، حد و منسجممتبه متامی[فرشتگان
) ۳۴۴ص، ۴ج، ۱۳۸۸
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و، مبتدا»مالئکه«ۀکلم-﴾ظَهِريذلكبعدوالْمالئكَةُ﴿»جبریل«ۀکلمبراست عطف»المؤمنین
اینبراىباشدمیجمعمبتدااینکهباآوردهمفردراخبراگرو، استآنخبر»ظهیر«ۀکلم

دارندقرارواحدىصفدرگویى؛ندافقمتّوحدمتّ، پیامبرپشتیبانىدرمالئکهبفهماندکهاست 
)332-331صص، 19ج، 1417، طباطبایی(.واحدندتنمثلو

معاونت)ص(پیغمبرآزارواذیتبرعایشهوحفصهاگرویعنى﴾علَيهتظاهراوإِنْ﴿) ب
وحفظمتولّىکهخدایىآن: یعنىاوستموالىخداوندهمانا﴾موالههواللَّهفَإِنَّ﴿.....کنند

و﴿. کندمیحفظرااوکهستایاوريواومعیننیز﴾جِبرِيلُو﴿. اوستیارىونگهدارى
حالْصالمؤنِمكَةُ...﴿مؤمنانبهترینیعنى﴾نيالئالْمودعبكوخداازبعدفرشتگانیعنى﴾ذل

مفردهایىآنازیکىاینوان او هستندپشتیب﴾ظَهِیرٌ﴿، )مقاتلاز(المؤمنینصالحوجبرئیل
، 10ج، 1372، طبرسی(﴾رفيقاًأُولئكوحسن﴿خدا در قولمانند؛داردجمعمعناىکهاست 

).474ص
پیشازکارى، دهیدهمدستبهدست، اوضدبرنفردوشمااگر: کندمیاضافهسپس) ج

وصالحمؤمنانوجبرئیلنینچهمو، تساویاورومولىخداوندکهچرا؛بردنخواهید
وصالحوجِبرِيلُموالههواللَّهفَإِنَّعلَيهتظاهراوإِنْ﴿هستنداوپشتیبانآنهاازبعدنیزفرشتگان
ننيمؤكَةُالْمالئالْمودعبكٌظَهِريذل﴾.
اوعظیمروحو)ص(پیامبرپاكقلبدرماجرااینحدچهتاکهدهدمینشان، تعبیراین

ازخودشقدرتاینکهباوپرداختهاوازدفاعبهخداوندکهآنجاتا، ه بودگذاشتمنفىثیرأت
.داردمیاعالمنیزرادیگرفرشتگانوصالحمؤمنانوجبرئیلحمایت، استکافىنظرهر
) 277ص، 24ج، 1374، مکارم(

و) ع(املؤمننيأمري«یعنی﴾الْمؤمننيوصالحوجِبرِيلُموالههواللَّهفَإِنَّعلَيهتظاهراوإِنْ﴿) د
، 2ج، 1367، قمی(یاور و پشتیبانند) ع(المؤمنینبراي أمیریعنی»ظَهِريذلكبعدالْمالئكَةُ

).376ص
اي در واقعه، براي آزارش همدست شویدوپیامبریعنی اگر بر ضد﴾علَيهتظاهراوإِنْ﴿) ه

ست و و ناصر اوپس خداوند ولی، یعنی﴾موالههواللَّهفَإِنَّ﴿، که بین او و دیگر زنان رخ داد
یعنی ﴾الْمؤمننيوصالحوجِبرِيلُ﴿رساند این همدستی از طرف این دو زن به او ضرري نمی

منظور از صالح: گویداس میعبابن. هستندو ناصر اوولیان نیز مؤمنجبرئیل و صالحان از 
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ست که اگر امعناي آیه آن«: آمده»التسهیل«در . که براي او یاورندنداین ابوبکر و عمرمؤمنال
همدست ، آزاردمی، یا افشاي اسرار یا غیر آنرا براي افراط در غیرتاو و براي آنچه اوبر ضد
آمده که »صحیح«در و»کنند و دوست او هستندانی را دارد که او را یاري میاو نیز کس، شوید

چه چیزي در مورد !یا رسول اهللا: عمر نزد رسول اهللا آمده و گفت، فاق افتادکه این اتّهنگامی
همانا خداوند و ، ؟ اگر زنانت را طالق دهیاستاختهاندزنانت تو را به ناراحتی و سختی

موافقات وجز[پس این آیه موافق با قول عمر . بریل و ابوبکر و عمر با تو هستندمالئکه و ج
1)408ص، 3ج، تابی، صابونی(﴾ظَهِريذلكبعدوالْمالئكَةُ﴿نازل شد] عمر

المصحفکتب رسمدر»المؤمنینصالح«ةاژنگارش وةبررسی شیو
این واژه شیوة نگارش، باید بررسی شود»المؤمنینصالح«مباحثی که دربارة واژةدیگر از 

است که از دو این خصوصالمصحف دردر مصاحف و بررسی دیدگاه نویسندگان کتب رسم
یک از مصاحف مسلمین به صورتآیا این واژه در هیچآنکه: لاو. استجنبه قابل بررسی

نظران دانش رسمهاي صاحبدیدگاهبررسی: م؟ دواستنوشته شده»المؤمنینصالحو«
. این واژهةالمصحف دربار

در روش رسم ، مصاحفۀنگارش این واژه باید گفت که همةشیوةدربار: لاواما بحث 
و در اندنظر داشته و آن را به صورت مفرد نوشتهفاقاتّ»واو«بدون وجود»صالح«ةواژ

؛استنیامده، احف در رسمموارد اختالف مصواین واژه جز، المصحفیک از کتب رسمهیچ
. استبه صورت مفرد آمدهقطعاً، در رسم، باید معتقد بود که این واژه، بنابراین

المصحف ابتدا به نکاتی نظران بنام دانش رسمهاي صاحببررسی دیدگاهبراي: مدوبحث 
آنچهباب ذکردر ، المقنعدانی در کتاب. شوداشاره می، اندکردهباره بیان اینکه ایشان در

: نویسدمی، آن اکتفاء شدهۀاز آن حذف و به ضم»واو«
اُهللاحميو﴿و ) 11/ سراءألا(﴾ِّرالشبِسانُناالعديو﴿: از چهار فعل مرفوع حذف شده»واو«

وي ).18/ علقال(﴾هيبانِالزعدنس﴿و ) 6/ قمرال(﴾ِاعالدعدو ي﴿و ) 24/ شوريال(﴾َلاطبالْ
و نیز بر حذفاختالفی ندارنددر این مواضع حذف شده »واو«گوید که مصاحف در اینکهمی

، وفی چون زخمشرین معراهل تسنن و بويژه تفاسري مفسراتفاسريهصابونی و برگزيدهنوشت، صفوة التفاسري. ۴
. است... جزی وابن، کثريابن، آلوسی، قرطبی، طربی
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است که جمع را مفردي، فاق نظر دارند و آناتّ»المؤمنینصالح«تحریم در ةدر سور»واو«
).35ص، 1940، دانی(رساندمی

: استسروده) القصائداترابةعقيلبه مشهور (اشهرائیةه در قصیدشاطبی، در عین حال
وودعي بحانَ وواوتلَدي سربواقتمحريصيف اقرإ اخت ندع ابِحاميم

) 332ص، تابی، شاطبیه(
در»ندعو«و شوريةدر سور»یمحو«و قمرةو سورراءإسةدر سور»یدعو«واو: یعنی

. شده است)حذف(علق کوتاهسورة 
به میان نیاورده»المؤمنینصالح«سخنی از، وي در این بیت، شودگونه که مشاهده میهمان

اتراب ةارباب املراصد يف شرح عقيلةمجيل«ةکه شارحین قصیده مانند نویسنددرحالی. است
صالح«که دانیو اشاره به اینالمقنعبه دیدگاه دانی در توجهپس از شرح بیت باال با ، »القصائد

را در شعر ذکر این عبارت ، شاعر: نویسدمی، را نیز به این چهار واژه اضافه کرده»المؤمنین
استوجود ندارد و دانی هم به دلیل اینکه معتقد»واو«که در لفظ آن اصالًنکرده به دلیل این

، 2010، بريجعال(استبه آن اشاره کرده، »رسانداست که جمع را میاین عبارت مفردي«
).563ص

فاعل و با و صالح اسم«: نویسدمی»المرجان فی رسم نظم القرآننثر«احمد األرکاتی نیز در 
. استت که مفردبه این علّ»حاء«بعد از»واو«فاق و بدونباالتّ»صاد«بعد از»الف«ثبوت

یعنی باب ـاین باب حذف نشدهاز المؤمنینصالح»واو«اماو «: گویدمیشرالنّجزري در 
در نتیجه لفظ و معنی با یکدیگر همخوانی . استکه این عبارت مفردـحذف در نوشتار

پایان کالم ).شوداست در نتیجه در نوشتار نیز مفرد نوشته مییعنی چون در معنا مفرد(».دارند
ا که مفرد است و منظور او از زیر، نوشته شده است»واو«از نظر دانی نیز صالح بدون.جزري

ۀآن حذف و به ضم»واو«نبوده که صالح جمع بوده سپساین) ذکر شدکه قبالً(سخنانش
المدارك مانند صاحب -اندهمانطور که بعضی این نظر را برگزیده. استاکتفا گردیده»حاء«

»المؤمنینصالحوا«اصلشاندو گفتهاست که از آن اراده جمع شدهآن مفردي«: گویدکه می
پایان کالم صاحب ».استظ حذف شدهسپس واو در رسم آن به دلیل موافقت با تلفّ، بوده

) 406ص، 7ج، 1349، رکاتیا(. که او نیز همین نظر را داردالخزانههمینطور صاحب ؛المدارك
: استسرودهموردایننیز در»ران علی مورد الظّمآندلیل الحی«شارح ، تونسی

قطَت يف الرــي أحـفسمِو هاک واواً سرل مِـا بالضـفـإلکتف
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 االنسانُ  و يوم ـيو يدعـر مـالقمةورـي سـفدعس عـندع
عنهم واضحةأحلذف يف اخلمساحلـو ميح يف حاميم مع و ص

حذف ۀه از چندین کلمبه حرکت ضمدر رسم الخط به دلیل اکتفاءواوي را که: یعنی(
و»سندع«قمر همراه باةدر سور»یوم یدع«و»یدع االنسان«: که چنین است، شده برشمار

).که حذف حرف واو در پنج واژه روشن است»صالحو «حامیم همراه باةدر سور»یمح«
ۀمنظور از کلم«: گویدع پنجم میاشرح مصردر ، لع اواتونسی پس از شرح چهار مصر

ر سالمیبر این مبنا که جمع مذکّ، استتحریمةدر سور»المؤمنینصالح«، »صالحو«، پنجم
و این ه حذف شدهآن به دلیل اکتفا به ضم»واو«آن به خاطر مضاف شدن و»نون«بوده که

است و م مبنی بر مفرد بودنِ آندوقول.است که در این باب وجود داردیکی از دو قولی
حذف رخ داده فقط همان چهار هااست و کلماتی که در آنحذفی در آن رخ ندادهاینکه اصالً

، مارغنی تونسی(».استالمقنعو آنچه شاعر در شعر خویش آورده بنا بر قول دانی در تاست
) 150-149صص، تابی

و »واو«حذفةم؛ دربارنوع دو«: نویسدمی، »تجویدالقول المفید فی علم الةينها«و صاحب
به دلیل التقاء، مفرد یا جمعی در هنگام وصل»واو«بدان که هر: ثبوت آن در هنگام وقف

اُهللاواحمي﴿: مانند؛استثابت، ولی در رسم و هنگام وقف، )ظدر تلفّ(شودحذف می، ساکنین
39/ رعدال(﴾ُشاءما ي(؛﴿الوتسوا الَّبذين﴾)108/ األنعام(؛﴿ونوا اَهللاس...﴾)ا﴿؛)19/ الحشرنا
فُکاش15/ دخانال(﴾ذابوا الع(؛﴿ومرلُسةَاقَوا الن﴾)مگر چهار فعل -و مانند اینها) 27/ القمر
شود و آن چهار مورد ظ و رسم و هنگام وصل و هنگام وقف حذف میدر آنها در تلفّ»واو«که
به این دلیل که اسم تحریم حذف شدهةین در سورمؤمنالهمچنین واو در صالح»... .رتند ازعبا

و به حذف واو در این پنج موضع در )2/ العصر(﴾رسي خفلَسانَانالنَّإ﴿است مانند جنس
: استاینگونه اشاره گردیدهاللؤلؤ المنظوم

ميبِحشوري يوميدعاعِالدعموـيدعنسانُاالسندعالواوعد
کَـو هـصذا والالّحذي ودرفي سورةفَاظْفَحرميِالتبِرالردش

)۲۰۴ص، ۱۳۴۹، مکي نصر(
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یدع «همراه با »یوم یدع الداع«شوري و ةدر سور»یمح«ةحرف واو را از واژ: یعنی(
تا به راه درست و رها کن را حریم تةدر سور»صالحو «ةواژنیز واو در و »سندع«و »االنسان

) .صحیح دست یابی
ولی «: نویسدمیالمصحفالخطّرسمالحمد در کتاب دکتر غانم قدورين نیزارخّأاز مت

از آخر کلمه حذف را در چهار مورد ) واو(ه بلندعالمت ضم، کاتبان علی رغم آنچه ذکر شد
ظ چهار موردي که در آنها خط مطابق تلفّ...؛اندظ عمل نمودهمطابق تلفّ، و در واقعاندکرده

و ، در اینجا همان چهار مورد ذکر شده(»...: بلند حذف گردیده عبارتند ازۀو ضمنوشته شده
) 272ص، 1367، قدوري().استمیان نیامدهالمؤمنین به سخنی دربارة صالح

استاشاره به چند نکته الزم، هال در این دیدگاهپس از مطالعه و تأم :
و حذف شدن آن از »واو«المصحف در وجودهمگی صاحبنظران دانش رسمنخست اینکه

تونسی ۀنظر نداشته و به گفتفاقو مفرد بودن آن اتّ»واو«یا عدم وجود»المؤمنینصالح«ةواژ
ط توس»واو«حذفعاي اجماع صاحبنظران براد، لذا. استدو دیدگاه بیان شده، بارهایندر

همان باشد که در هیچیک از ، عاي صحیحی نیست و شاید منظور دانی از این سخناددانی
فرض دانی بر این بوده که این کلمه و چون پیشنوشته نشده»واو«با»صالح«ةمصاحف واژ

نظر از این واژه اجماع»واو«نویسندگان در حذفۀرفته که همنتیجه گ، استجمعماًحتّ
ـ اندنوشته»واو«آنرا بدون، اندکه بسیاري چون به مفرد بودن واژه معتقد بودهدر حالی. دارند

. استضمن آنکه دانی براي این دیدگاه خویش هیچ دلیلی ارائه نکرده
المصحف کتاب نگاشته یا رسمةرو دانی درباردیگر آنکه بسیاري از کسانی که بعد از ابوعم

سود ، نعالمقهاي خود از کتاب در شرح، اندها شرح نوشتهشعر سروده و یا بر این نگارش
صرفاً به گزارش عین مطالب آن یا به نظم درآوردن آن بسنده ، جسته و بدون بحث یا بررسی

. استاز همان دیدگاه دانیبرگرفته هاي ایشاندیدگاهۀهم، و در نتیجهاندکرده
به هر دو ، قرآنالخطّدر رسم»یمحو«و»یدعو«افعالی چون، دشونه که مشاهده گهماناما

این دو کلمه در قرآن داراي اختالف رسم، بنابراین؛وجود دارد»واو«و بدون»واو«شکل با
ي به أدارد که بتوان رهیچ اختالف نگارشی وجود ن، صالح در قرآنةولی در رسم واژ، است

وا اُهللاحمي﴿ۀتوان به آیدر قرآن می، آن»واو«از نوع با»یمح«براي فعلمثالً؛آن داد»واو«حذف
شوري حذف ةسور24ۀدر آی»یمح«کلمۀ »واو«کهد در حالیرکاشاره ) 39/ رعدال(﴾شاُءما ي
. استشده

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

121در قرآن» المؤمنینصالح «مفهوم شناسی تعبیر 
121

آنکه در ، ترو مهماندقمتفّ» صالح«ةواژاز » واو«مصاحف در حذفۀهم، افزون بر این
ر از جمع مذکّ»یاء«یا»واو«که حرفدیده نشده، هاي تاریخییک از مصاحف و گزارشهیچ

، باشداست حذف شدههاي فاعلی که در قرآن موجوداسماز، ترسالم اسم و به طور جزئی
/ دخانال(﴾ذابوا العفُکاش﴿؛ )196/ بقرهال(﴾امراحلَدجِسري املَحاض﴿هاي قرآنیمانند نمونه

جمع خود را حفظ کرده ۀنشان»یاء«یا»واو«که همگی...و)27/ قمرال(﴾ةلوا الناقَسرم﴿؛)15
،»حاضرِ المسجد الحرام«شود به صورتآنها خوانده نمی»یاء«یا»واو«و در هیچ کجا با اینکه

ۀ نشان، در این کلمات»یاء«و»واو«زیرا حرف؛اندوشته نشدهن»مرسلُ الناقه«، »کاشف العذاب«
برخالف واژگانی همانندـیابدتغییر میةمعناي واژ، است و اگر حذف شوندعدد فاعل

. معنا نیستخلّآنها م»واو«که حذف»یمحو«و»یدعو«
. استاي مفردواژهقطعاً»المؤمنینصالح«ةباید گفت که واژ، یاد شدهنکات ۀبر اساس هم

قرآنرانمفسنزد»المؤمنینصالح«ةواژبررسی مصداق 
از ابتدا و در همه مصاحف به شکل مفرد »المؤمنینصالح«ةپس از اثبات اینکه نگارش واژ
ص نمود که آن یک نفر کیست که براي یاري باید مشخّ، بوده و تنها به یک نفر اشاره دارد

است؟به وي اکتفا شده، آدمیاناز میان تمام، هاها و دسیسهابر توطئهدر بر)ص(اکرم پیامبر
است که در دو بخش کتب تفسیري روایاتی، »المؤمنینصالح«شاید تنها راه شناسایی مصداق

. استو کتب تفسیر شیعی قابل بررسیسنّتاهل 
گردد یافت نمی»المؤمنینصالح«ةمصداق واژةاجماعی دربار، سنّتدر بین تفاسیر اهل اما
، باره بودهاینران ایشان دیدگاهی را برگزیده و یا تنها به بیان روایاتی که درمفسیک ازو هر

عمرابوبکر و، نسبت به مصداق این واژه بیشترسنّتران اهل البته اقبال مفس. اندبسنده کرده
ترین مصادیقی که در روایات عروفترین و مبرخی از مهمذیل براي نمونه در جدول . است

اگرچه این روایات . استبرشمرده شده، آمده»المؤمنینصالح«ةبراي واژسنّتتفسیري اهل 
آن تفاسیر نیز افزون بر این روایات چیزي ذکر اما، در تفاسیر دیگر نیز به طور پراکنده آمده

/244ص، 6ج، 1404، سیوطی/309ص، 4ج، 1422، جوزيابن(: تفاسیري از قبیلـاندنکرده
/332ص، 5ج، 1422، هعطیابن/348ص، 9ج، 1422، ثعلبی/105ص، 28ج، 1412، طبري
).349ص، 14ج، 1415، آلوسی
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، قتنها به ذکر مصداسنّتکه در روایات موجود در کتب اهل دیگر اینتوجهقابل ۀنکت
و » فالن] هم، هما[هو «و یا»نزل فی فالنٍ«بیان گردیدهصرفاً، یعنی در روایتکفایت شده

است و تنها در روایاتی که نیامده باشد مصداق اشاره شدهماجرا یا حکایتی که در ضمن آن به
ماجراي نزول آیه بر اساس سخن عمر ، استموافقات عمروجز، ست که این آیهاحاکی از آن

روایات شیعی به این که در بسیاري ازحالیدر. دشاي از آن اشاره که به نمونهبیان شده
یا اصحاب یا در خالل )ص(اکرم دي مانند پیامبردر ضمن یک ماجرا و یا صحبت فر، موضوع

.استاشاره شده. ..ها یازیارتنامه
ذیل این آیه ، »شواهد التّنزیل«تفسیر خوددر، استیران سنّمفسوبا آنکه جزحسکانی

را»المؤمنینصالح«منظور از در همگی آنهاکند کههیجده حدیث از طرق مختلف نقل می

ف
است؟ر این قول را برگزیدهکدام مفساست؟این مصداق از چه کسی روایت شدهالمؤمنینمصداق صالحردی

) ع(فقط حضرت علی 1
) هعلی خاصنزل فی(

، اباجعفر از پیامبر، از پیامبر) ع(علی، اسماء از پیامبر
عمار یاسر ، ماوردي، )از طرق مختلف(عباس ابن

، سیرینابوقتیبه از ابن، حذیفه از پیامبر، )ع(از علی 
شاناز جد) ع(و امام صادق ) ع(امام باقر 

بسیاري از مفسران شیعه

------ حسن بصري، مجاهد، سعید بن جبیر) هنزل فی عمر خاص(فقط عمر2

------ امامهمکحول از ابیابوبکر3

بریده از ، ضحاك، رمهعکّ، مسعودابن، عباسابنعمر و ابوبکر4
امامه از پیامبرابی، عباسعمرو ابنجابر بن ، پدر

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

------ زیدابن، سفیان، زیادعالء ابن، ادهقتّانبیاۀهم5

برگزیدگان (مؤمنان صالح ۀهم6
) مؤمنین

، بروسوي/ 105ص، 28ج، 1412: طبري(انسربیع بن، سعید بن جبیر، ضحاك
، 14ج، تابی، طنطاوي/ 53ص، 10ج، تابی

/ 566ص، 4ج، 1407: زمخشري/ 471ص
، شوکانی/ 211ص، 10ج، 1420، اندلسی
). 229ص، 5ج،1414

مخلصانی که در آنها نفاق 7
نیست

، عاشورابن/ 167ص، 3ج، تابی، اءفرّ(کلبی
) 320ص، 28ج، تابی

است معناي چون اسم جنس8
است و همۀ مؤمنان آن کلّی

شود ولی صالح را شامل می
و اکمل داردمصداق اتم.

مسعود از پیامبرابن
) عمروأبوبکر، المؤمنینصالحمن(

، آلوسی/ 280ص، 24ج، 1374، مکارم(
) 349ص، 14ج، 1415
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دانسته و هیچ حدیث دیگري مبنی بر آنکه کس دیگري مصداق این )ع(البطعلى بن ابی
).352-341صص، 2ج، 1411، حسکانی(استنیاورده، عبارت باشد

: استبر اساس جدول باال چنینتوجهنکات قابل 
ناچار براي بضاً قابل جمع هم نیست وکه بع، وجود تعارض بین روایات سبب نزول-1

. باید تعدادي از آنها را کنار گذاشت، ل اصلی بر اساس قواعد این فنیافتن سبب نزو
2-از شروط اوۀلیم خوانی روایت با ظاهر و سیاق کالهم، زولت روایات اسباب النّصح

روایاتی که در . استمفرد»المؤمنینصالح«ةواژ، ونه که پیش از این ثابت شدگست و همانا
و سیاق کالم خوانی با ظاهرباشد به دلیل عدم هماز یک نفر مصداق این عبارت بیش، آنها

. توانند صحیح باشنداز جدول باال نمی7تا 4هايردیف، بنابراین. پذیرفته نیست
است که عدم »المؤمنینصالح«ةنیز اسم جنس بودن واژ8مبناي سخن در ردیف -3
ت آن پیش از این ثابت گردیدصح .

و این روایات به طور مستقیم از پیامبر نقل نشده3و 2هاي روایات ردیفیک از هیچ-4
روایات : باید گفتدر نتیجهاست و 2و مرسل1یا بر اساس اجتهاد راوي بوده و یا مرفوع

از خود پیامبر نقل شدهل که مستقیماًردیف اوبر ، ه نقل شدهو بویژه روایتی که از طریق ائم
. ت داردیگر ارجحیروایات دو ردیف د

که بیشترین تطابق با سنّتی در بین روایات اهل که حتّکردعاتوان ادمی، بر این اساس
تنها حضرت »المؤمنینصالح«ت و سیاق کالم و نکات دستوري را دارا هستند مصداقواقعی
. اندی کمتر به آن اشاره نمودهران سنّهرچند که مفس، است) ع(علی

»المؤمنینصالح«مصداق) ع(که حضرت علیعی همگی بر اینتفاسیر شی: یعیتفاسیر ش
اعم از ـشیعهۀبر اجماع هم، امه مجلسیعلّنقلنا بهد مرتضی باست اجماع دارند و سی

.ح به لفظ رفعيبا تصر، باشدا آخر سند آن افتادهيانه يآن از ميراوکيشتر از يا بيک يثی که يحد.١
).۲۷۰ص، ۳ج، ۱۳۸۲، يدوشاهريهامش(

نقل کرده باشد ياز وواسطهبدونليکن، نشنيدهمعصومآن را ازيراواست کهيحديثحديث مرسل.٢
سهوياعمديمنوده و يا از روريحتصيفراموشرا فراموش کرده و بهواسطهاما، نقل کردهواسطهو يا با

؛»عن بعض اصحابنا«يا » عن رجلٍ«مانند تعبري ، ذکر کرده باشداامرا باطهواسآن را نياورده باشد و يا
).۲۶۹ص، مهان، ودیهامشی شاهر(.باشد يا بيشتريشده يکواسطه حذف
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حتّ).31ص، 36ج ، 1404، مجلسی(ورزدکید میأتـران قرآن و دیگرانمفسث بحرانىی محد
اهلوشیعهطرقازحدیث52اوکهکندمینقلاسعببنمحمدزا» برهانال«تفسیر خوددر

ازچهار حدیثنقلبه، عاست؛ سپسکرده که همگی حاکی از صدق این ادآورىجمعسنّت
ران شیعه در تعداد احادیثی که مفس، همهبا این ) 420ص، 5ج، 1416، بحرانی(.پردازدمیآنها

تفسیر فرات «آن هم تنها در ـکنداد انگشتان دو دست تجاوز نمیاز تعدانداین زمینه نقل کرده
اکثر سه یا چهار به نقل حد، ی تفاسیر رواییحتّ، ا در تفاسیر دیگرو الّ؛»البرهان«یا »کوفی

. استحدیث بسنده شده
حلبی :توان به این افراد اشاره کردمی، اندحدیث نقل کرده، بارهاز جمله کسانی که در این

م باقراامسدیر صیرفی از ، )ع(م باقراامثمه از یخ، )ع(م باقرامابصیر از واب، )ع(م صادقامااز 
. 1)ص(رافع از پیامبرعون بن عبداهللا بن ابی، )ع(علیامامار یاسر از عمورشید هجري ، )ع(

غیر تفسیري شیعهدر روایات»المؤمنینصالح«ةمفهوم واژبررسی 
ه ولی در کتب روایی ص نگردیدمصداق قطعی این واژه مشخّسنّتروایات اهل اگرچه در

کید دارند که أصحیح بسیاري وجود دارد که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تشیعه روایات 
36جلد مجلسی درعلّامۀ براي مثال ؛است) ع(حضرت علی، »المؤمنینصالح«ةمنظور از واژ

باب«: اي را به این موضوع اختصاص داده و آن را تحت عنوانداگانهبخش ج، االنواربحاراز 
در کتب روایی دیگر نیز در . استآورده» ...املؤمننيصالحاهللا عليهصلوات)علي(أنه-29

که رابرخی از این روایاتدر ادامه . استبه این موضوع پرداخته شده، هاي مختلفبخش
2:کنیمبدین شرح عرضه می، بندي گردیدهبخش دستهبراي سهولت مطالعه در چهار 

: نبويروایاتی ) الف
در مقاطع مختلفی از زندگی ) ص(اکرمپیامبرهاکه در آناستروایاتی آمده، در این بخش

: اندفی کردهرا با این عنوان و مقام خوانده و به دیگران معرّ) ع(حضرت علیخویش

اما با توجه به . استنياز به بررسی دقيق فقه احلديثیآيه، اينروايات سبب نزول برای اعالم رأی متقن درباره .١
.است پی برد) ع(توان به طور تلوحيی به سبب نزول صحيح که مهانا حضرت علیآنچه گفته شد می

صاحل املؤمنني هو علی بن «ً آيه آمده و اشاره منوده که مثالکه در ذيل رواياتی نيست ، تنهاخبش منظورايندر . ٢
.گرددبه روايات غري تفسريی اشاره می، قسمتاين بلکه در... يا» نزل فی علی خاصه«و يا»طالبابی
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1-نأَبِيعدبعع(اللَّه(َولَإِنَّقَالسراللَّه)ص(فرعهابحأَصرياملؤمننيأَم)نِ)عيترموكذَل
هقَالَأَنمونَأَلَهردتنمكُميليودعقَالُوا؟باللَّهوولُهسرلَمفَإِنَّقَالَأَعاللَّهكاربتالَوعيتقَالَقَد
الثَّانِيةَالْمرةَوبعديوليكُمهوواملؤمننيأَمرييعنِي﴾املؤمننيصالحوجِبرِيلُوموالههواللَّهإِنَّفَ﴿

، 1404، مجلسی(مثْلَهعباسٍابنعنِروِيومولَاهفَعليمولَاهكُنتمنقَالَحنيخمغَديرِفي
.)30ص، 36ج

منالناسِمعاشر)ص(اللَّهرسولُقَالَقَالَعباسٍبنِاللَّهعبدعن...]دوقللصايلمالا[- ۲
نسأَحنميلًااللَّهقوقدأَصهنيثاًمدح....راشعاسِماًإِنَّالنيلعاببدييالْهدعبياواعيإِلَلد

منإِننِيقالَوصالحاًعملَواللَّهيإِلَدعاممنقَولًاأَحسنمنو﴿املؤمننيصالحهووربي
).93ص، 38ج، 1404، مجلسی()۳۳/ فصلت(﴾الْمسلمني

مرضهفي)ص(اللَّهرسولُثَقُلَلَما:لَقَا)ع(طَالبٍأَبِيبنِعلي...]وسيالطّيخللشاالمايل[- ۳
هوو....الْأَنصارِوالْمهاجِرِينمنأَصحابِهمنمملُوالْبيتوحجرِيفيرأْسهكَانَفيهقُبِضالَّذي
أَبِيبنعليأَهليفيخليفَتيووزِيرِيووصييويأَخإِنَّ:أَدناهموالْبيتأَهلِيأَقْصيسمعيقُولُ

بِهِمافَجاَءفَانطَلَقالْحسينِوالْحسنِبِولَديايتنِيبِلَالُيا:فَقَالَ...موعديينجِزودينِييقْضيطَالبٍ
صالحوودعكَهمااستإِنياللَّهميخيفُهمامناللَّهفَلَعن...: فَقَالَ...شمهمايفَجعلَصدرِهيإِلَفَأَسندهما

.)501ص، 22ج، 1404، مجلسی(املؤمنني
يحتعدكبالْخليفَةُمنِاللَّهرسولَيايوماًقُلْنا:قَالَالْفَارِسيسلْمانَعن...]اليقنيكشف[- ۴
هلَمعن...اقَالَثُموالَندهاشواوميافْهنإِنَّعيلعنبٍأَبِيبيطَاليصوقَالَ...ومعلُنقْتععلی(ي(

يحتأَقْبلَتفَاطمةُذَلكسمعتفَلَماقَالَصابِراًذَلكعنديوجدوغَيظاًيملَأَأَنْبعدمنمظْلُوماً
لَتخدناِءمرابِوجالْحويةٌهياكافَقَالَبولُلَهسرا)ص(اللَّهميككبايةُيينقَالَ؟بكتعمقُولُست

لُحوقاًبيتيأَهلِأَولُأَنتوتدفَعنيكحقِّعنوتظْلَمنيأَنتوقَالَ.تقُولُماولْديوعمیابنفي
صالحوجبرئيلَواللَّهودعكاستحاربكلمنحربوسالَمكلمنسلْمأَنافَاطمةُياأَربعنيبعدبِي

، 36ج، 1404، مجلسی(طَالبٍأَبِيبنعليقَالَ؟ننيؤماملُصالحمناللَّهرسولَياقُلْتقَالَاملؤمنني
.)265-264صص
كَانَلَماقَالَرافعٍأَبِيبنِاللَّهعبدبنِحممدعن]الظاهرةاآلياتليتأووالفوائدجامعرتكَ[- ۵
مويالْيالَّذفِّيوولُتسرص(اللَّه(يغُشهلَيثُعأمفَاقاويأأنكبلُوأُقَبهيديقُولُأونيملو
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يدالولكدعابولَيسرقَالَاللَّهلَكياللَّهدعبيويصوحاملؤمننيصاليلعنبٍأَبِيبمجلسی(طَال ،
.)29ص، 36ج، 1404

علويروایاتی ) ب
ها أي....«: فرمایندخویش اینگونه میةدربار) ع(حضرت علیةغالبالنهج تمام در کتاب -1

الني النإن اسبنالَّذي ع ظيمأُ العهعتونَرِض ،ونعت هأَلونَس ،وت فيهخلونَفُت .أنراطُ املُسا الصأنا . قيمِت
اَألذان بصاح.لُ اجلانِّأنا قات .املُؤم حأنا صالاملُأنا. نني امامحنياألصنامِ. فل رتموسوي(»...أنا کَس ،

).184ص، 2ج، 1426
سنامههاشمٍمنالْبشرِخيرِيالْمصطَفَأخوناأ«: بر روي منبر فرمودند) ع(المؤْمنینأَمیر-2
رالْأَكْبأٌوبنيمظعريجبِهرالْقَدوحصالناملؤمنيتضمبِهاتالْآيورو36ج، 1404، مجلسی(»الس ،
).28ص

عن«: خود را صالح المؤمنین خواندندبه رشید هجري خطاب) ع(امام علی نین چهم-3
شيدقالَاهلجريركُنتأسريعمموالييلعنبٍأيببالظهرهذايف)ع(طالفَتأنافَقالَإيلَّفالتو

).491ص، 1ج، 1410، فرات(»َالْمؤمنِنيصالحرشيديااِهللا

در لسان دیگران) ج
:اندخواندهن را با این عنوا) ع(دیگران علیکه در آن شودنقل میروایاتی ، در این بخش

در کاخ یزید ) ع(ادحضرت سج، است که در آناز بهترین روایات در این زمینه روایتی-1
اللَّهلَعنهيزِيدأَنَّروِيغَيرهوالْمناقبِصاحبقَالَ«: کنندفی میی بسیار زیبا خود را معرّبا سخنان

ررٍأَمبنبِميبٍوطخبِرخيلاساوِيالنسنِبِميسالْحويلع(ع(اولَامفَعدعفَصيبطالْخربنالْمدمفَح
اللَّهأويثْنهلَيعأثُمةَكْثَريعقيالْوفيلعنِويسالْحوبيأطْنفقْرِيظةَتاوِيعموزِيدايمهنلَعاللَّه

أنا....الناسأيهاقَالَثُم......الْخاطبيهاأيلَكوالْحسينِبنعليبِهفَصاحقَالَجميلٍبِكُلِّفَذَكَرهما
يديبينضربمنبنأنااللَّهإِلَّاإِلَهلَاقَالُوايحتالْخلْقِخراطيمضربمنبنأنايالْمرتضعليبن

يكْفُرلَموحنينٍوبِبدرٍقَاتلَوالْبيعتينِبايعوينِالْهِجرتهاجروبِرمحينِطَعنوبِسيفَينِاللَّهرسولِ
فَةَبِاللَّهنٍطَرياعحِبنأنالالْصمؤنِمنيوارِثونيبِيالنعِوقَاميندلْحالْموبِوسعينيملسالْمورِون

ينداهج137ص، 45ج، 1404،مجلسی(»...الْم.(
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روِيو«: دهده از آیات مختلف و تفسیر ایشان را نشان میهاي ائمقرائتذیل روایت -2
ننِأَبِيعسلِالْحع(الْأَو(هأَأَنونَأَفَلَا﴿قَرربدتآنَيوا﴾ الْقُرقْضافَيمهِملَيعنمقاَ﴿الْحلَمقُلُوبٍيع

»...علياً﴾الْمؤمنِنيصالحوجبرئيلُومولَاههواللَّهفَإِنَّعلَيهتظَاهراإِنْو﴿يقْرأُسمعتهو﴾فَالُهاأَقْ
).65ص، 89ج، 1404، مجلسی(

حصالةگوید من بردمی، فی کندخواهد خویش را معرّنیز قنبر وقتی میزیرروایتدر -3
سئلَقَالَرفَعهالْعقيقيالْحسينِيالْحسينِبنإِبراهيم] يالكشرجال[، ]اإلختصاص[«: هستمین مؤمنال

ربلَقَنويمنمتفَقَالَ؟أَنلَايومنمبرنِضفَييبِسوننِطَعيحمبِرلَّونِيصيلَتبالْقاوبعنِييتعيالْبو
راجنِهيترالْهِجولَمكْفُريفَةَبِاللَّهنٍطَرياعلَأَنوحِيمالاملؤمننيصوارِثونيبِيالنرِويخنييصالْو...«

).133ص، 42ج، 1404، مجلسی(

هادر زیارتنامه)د
1-»ارزالْمميالْقَد ،وِيرناعلَانومدمحرِماقع(الْب(هقَالَأَنتيضمعيمدالويلنِعنِبيسالْح

ويبكَثُمعلَيهفَوقَفالْكُوفَةبِناحيةبِالنجف)ع(طَالبٍأَبِيبنِعلياملؤمننيأَمريِجديقَبرِيإِلَ)ع(
، محدث نوري(»....النبِينيعلْمِوارِثواملؤمننيصالحِيعلَالسلَام... الْأَئمةأَبِييعلَامالسلَقَالَ

).223ص، 10ج، 1408
...ةالْأَئمأَباياعلَيكالسلَام«: )ع(املؤمننيلأَمريِالْجمالِصفْوانَزِيارةُ] الغرويالعتيقكتاب[-2
لَاملَالسحِيعالاملؤمننيصوارِثلْمِوعنيبِي1)330ص، 97ج، 1404، مجلسی(»....الن

۷-ه شده) ع(وصف حضرت علیاين ی در برخی اشعار نيز بهحتتوج ،سروده شده »ناشی«طمهانند ابياتی که توس
: استابيات چنني اينبه آن اشاره گرديد که» الصراط املستقيم«و در کتاب

اَألزواجِ ممن تليهعند بعضِنيب فيه حديثاًـإذ أَسرَ ال
بـنا بِه و أَظهَـأ هـاللرلَهفَجـع ـيهنياَء مهـقيل ف

بطان بعضه يستحيهإبعضفَعرف بعضاًً      يصطَفسئلَ املُ
نيِ بِفَضلٍـو غَداً ياللّت بيـأبعتدإىل حاس هرأتا سهـد

هـاغَ قَلب من يتَقيـفَقَد صالوحي إِن تتوبا إىل اِهللافأيت
م وراً فَهظاها تبحوالهـأو تيف ذَوِيـجِربيو رهـلُ ناص

صاحلُ الْمؤمنِني من ناصريهأخوه علييثُم خير الور
) ۱۶۹ص، ۳ج، ۱۳۸۴، نباطی بياضی(
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گیرينتیجه
است و سپس با قطعاً مفرد»المؤمنینصالح«تعبیرگردید که بیان ، در این پژوهش

صالح«که مصداقص شد مشخّ، یابی این واژه در روایات تفسیري و غیر تفسیريمصداق
است و اینکه روایات شیعه و نیز برخی از روایات اهل سنّت در) ع(حضرت علی»المؤمنین

روایات ایشانتر از سایرمتقن، و با توجه به اینکه این گروه از روایاتاندباره مشتركاین
ادبی و ، نقلی، قرآنیاساس دالیل ست که براآننوشتار نتیجۀ اینترینمهمباید گفت، است

و کس دیگري در آن شریک تخصیص داده شده ) ع(این مقام تنها به حضرت علینگارشی
. نیست

: توان به موارد ذیل اشاره کرداز دیگر نتایج بدست آمده می
همانگونه که در سخنان ، الًاوبه دلیل شأن و ، در این آیه از جبرئیل، قرآن آمدهرانمفس

با آنان و یک بار همراه یک(اختصاصی صورتبهاش در جمع مالئک ه ویژهمنزلت و جایگا
از میان کهتوان گفتمیه بر همین دیدگاه در نتیجه و با تکی، یاد شده)طور جداگانهبار به

به طور منفرد یاد ، ویژهجایگاهوبه دلیلِ همین شأن» المؤمنینصالح«از جمع آدمیان نیز 
ها یاري همین یک نفر کافی به شمار آمده و نیازي به یاري از جمع انسان، ظاهراًه البتّگردیده؛ 

. استدیگران نبوده
که این اندموالي پیامبر به شمار آمده، ینمؤمنالصالحجبرئیل و ، خداوند، در این آیه، ثانیاً

. استخود شأن واالیی
عرض با خداوند و قرین و هم، »مؤمنینالصالح«ةواژ، شریفهۀاز آنجا که در آی، ثالثاً

عا کرد که به دلیل معصوم بودن دو مقام قبلی و نیز حضور در جایگاه توان ادمی، جبرئیل آمده
. استوي از مقام عصمت برخوردار، موالي پیامبر

و هم بر استایشانبه معناي اصلح» المؤمنینصالح«ةواژ، استعمال عربهم در، رابعاً
کسی براي جلوگیري از توطئه و است که هرهمگانی؛ و این طبیعیاسلوب عرفی واساس
از نظر شأن و منزلت با فرد ترین و بهترین افرادقوي، خود یا نزدیکاندیگران بر ضدۀدسیس

در چهارمین ، نتیجهدر، تر رانه افراد پایینگیرد ومیبر، مورد حمایت را به عنوان یاور و حامی
بهترین فرد از میان آدمیان بعد از حضرت رسول»المؤمنینصالح«تحریم منظور ازةسورآیه از

. نیست) ع(است و این فرد کسی جز حضرت علی) ص(
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توان دیگر معصومین را میآیا ، به اینکه پیشوایان معصوم همگی نور واحدندتوجهحال با 
بلکه، آیه و نه روایات بر آن داللت ندارندنه: کهاستاينکتههم داخل در این مقام دانست؟

است و آمده»المؤمنینصالح«به عنوان مصداق) ع(ینمؤمنالتنها نام امیر، هدر روایات ائم
انا «همانند(مربوط به یک نفر از ائمه استچون بسیاري از روایات تخصیصاً و تخصصاً، البتّه

در بین امامان د که کرعا ادتوان میدر نتیجه، یگران تعمیم دادشود آنرا به دو نمی) »...اهللايةبقّ
.اختصاص دارد) ع(تنها به حضرت علی، این مقاممعصوم 
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و مآخذمنابع
قرآن کرمي-
، مشس االسالم: حيدر آباد الدکن؛نثر املرجان يف رسم نظم القرآنحممد؛بن ناصرالدين حممد، األرکايت)النائطي(.۱

. ق۱۳۴۹
، العلميهدارالكتب: بريوت، هعطييعلي عبدالبار: حتقيق؛العظيمالقرآنتفسريىفاملعاىنروح؛حممودسيد، يآلوس.۲

. ق۱۴۱۵
. ش ۱۳۷۴، سروانتشارات: ران، چهارمچ؛)آيىت(قرآنمجهتر؛ مداحملعبد، آييت.۳
الكتابدار: بريوت، املهديعبدالرزاق: حتقيق؛التفسريعلمىفاملسريزاد؛يعلبنعبدالرمحنابوالفرج، يجوزابن.۴

. ق ۱۴۲۲، العريب
، حممدعبدالشاىفعبدالسالم: حتقيق؛العزيزالكتابتفسريىفالوجيزاحملرر؛غالببنعبداحلق، يلساندهعطيابن.۵

. ق۱۴۲۲، ةالعلميدارالكتب: بريوت
- يياحقجعفرحممددكتر: حتقيق؛القرآنتفسريىفاجلنانوحرواجلنانروضي؛علبنحسني، يرازابوالفتوح.۶

. ق۱۴۰۸، يرضوقدساناستاسالمیيهاپژوهشبنياد: مشهد، ناصحيمهدحممددكتر
.ش۱۳۸۱، كاشاىنفيضانتشارايتوحتقيقايتمؤسسه: ران؛)ارفع(قرآنترمجه؛كاظمسيد، ارفع.۷
.ش۱۳۸۰، الزهراءفاطمةانتشارات: قم، دومچ؛)ياقمشهياهل(قرآنهترمجي؛مهد، ياقمشهياهل.۸
. ق۱۴۲۰، الفكردار: بريوت، مجيلحممدصدقي: حتقيق؛التفسريىفاحمليطالبحر؛ يوسفبنحممدابوحيان، ياندلس.۹

. ش۱۳۷۷، روزفرزانپژوهشونشر: ران؛)يانصار(قرآنمجهتر؛ مسعود، خوشابريانصار.۱۰
. ش۱۳۸۳، اسوهانتشارات: قم؛)انصاريان(قرآنمجهتر؛ حسني، انصاريان.۱۱
. ش۱۳۶۱، مسلمانزنانضت: ران؛قرآنتفسريدرالعرفانخمزن؛نصرتسيده، اصفهاىن امنييبانو.۱۲
: ران، قميفبعثةالموسسةمن االسالميةالدراساتقسم: حتقيق؛القرآنتفسريىفالربهان؛هاشمسيد، حبراىن.۱۳

. ق۱۴۱۶، بعثتبنياد
. تابی، دارالفکر: جايب؛صحيح البخاري؛بن امساعيلحممدعبداهللا واب، خباري جعفي.۱۴
، انصاريانموسسه: قم، يبروجردموالناغالمرضا: حتقيق؛املستقيمالصراطتفسري؛حسنيسيد، يبروجرد.۱۵

. ق۱۴۱۶
.ش۱۳۶۶، صدرانتشارات: ران، ششمچ؛)يبروجرد(قرآنمجهتر؛ابراهيمحممدسيد، يبروجرد.۱۶
.تابی، دارالفکر:بیروت؛تفسري روح البيان؛حقیاسماعیل، بروسوي.۱۷
. ش۱۳۸۳، هجرتانتشارات: قم؛)ورپرام(قرآنترمجه؛ابوالفضل، پوررام.۱۸
احياءدار: بريوت، ياملرعشلالرمحنعبدحممد: حتقيق؛التأويلأسراروالترتيلأنوارعمر؛بنعبداهللا، بيضاوي.۱۹

. ق۱۴۱۸، العرىبالتراث
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.تابی، نايب:جايب؛)پاينده(قرآنمجهترابوالقاسم؛ ، پاينده.۲۰
. ق۱۴۱۴، اسالمیاملعارفدايرةبنياد: ران؛)پورجوادي(قرآنترمجهپورجوادي، كاظم؛.۲۱
عبد الرمحن حممد عثمان،: حتقيق؛ )ترمذيالسنن(اجلامع الصحيحبن سوره؛بن عيسي حممدعيسي واب، ترمذي.۲۲

.م۱۹۸۳/ق۱۴۰۳، الفكردار :بريوت
، العريبالتراثإحياءدار: بريوت؛القرآنتفسريعنالبيانوالكشف؛ابراهيمبنامحدابواسحاق، ينيشابورثعلىب.۲۳

. ق۱۴۲۲
. ش ،۱۳۷۷راندانشگاهانتشارات: ران؛االحزانوجالءالذهاناءجال؛حسنبنحسنيابواحملاسن، جرجاىن.۲۴
دارالغوثاين : دمشق؛اتراب القصائدةارباب املراصد يف شرح عقيلةمجيل؛برهان الدين ابراهيم بن عمر، جعربي.۲۵

. م۲۰۱۰، للدراسات
وچاپسازمان: ران، يحمموداقربحممد: حتقيق؛التفضيللقواعدالترتيلشواهد؛امحدبناهللاعبيد، حسكاىن.۲۶

. ق۱۴۱۱، اسالمیارشادوزارتانتشارات
. ق۱۴۰۴، يلطفيكتابفروش: ران، يبودباقرحممد: حتقيق؛درخشانانوار؛حسنيحممدسيد، مهداىنحسيىن.۲۷
. ش۱۳۷۵، يضومرتنشر: ران، دومچ؛قرآنالفاظمفرداتحتقيقومجهتر؛سيدغالمرضا، حسيىنيخسرو.۲۸
. تابی، نايب:جايب؛للقرآنالقرآىنسريالتفّ؛عبدالكرمي، خطيب.۲۹
. ق۱۴۱۰، موىلانتشارات: ران؛)خواجوي(قرآنهمجتر؛حممد، يخواجو.۳۰
:جايب، دمهانامحد حممد:به کوشش؛مرسوم مصاحف االمصارةاملقنع يف معرف؛ابوعمرو عثمان بن سعيد، داين.۳۱

. م۱۹۴۰، نابی
.ق۱۴۱۵، داراالرشاد: سوريه، چهارمچ؛بيانهوالقرآناعراب؛الدينحمىي، شدروي.۳۲
.ق۱۴۲۰، العرىبالتراثاحياءدار: بريوت، سومچ؛ الغيبمفاتيح؛عمربنن حممديفخر الد، رازی.۳۳
. ق۱۴۰۷، العريبالكتابدار: بريوت، سومچ؛ الترتيلغوامضحقائقعنالكشاف؛حممود، يزخمشر.۳۴
. ق۱۴۱۹، للمطبوعاتالتعارفدار: بريوت؛القرآنتفسرياىلاالذهاندارشا؛ اهللاحبيببنحممد، يجنفيسبزوار.۳۵
. ق۱۴۰۴، يجنفيمرعشاهللاتآيكتاخبانهانتشارات : قم؛املأثورتفسريىفاملنثورالدر؛الدينجالل، يسيوط.۳۶
. ق۱۴۱۲، قدارالشرو: قاهره-بريوت، هفدهمچ؛القرآنظاللىف؛مابراهيبنقطببنسيد)شاذيل(.۳۷
.تابی، مصطفي البايب احلليب: مصر؛اتراب القصائدةعقيل؛هريد قاسم بن فابوحمم، شاطبيه.۳۸
۳۹.ق۱۴۱۲، النشروللطباعةالبالغةدار: بريوت؛)شرب(الكرميالقرآنتفسري؛اهللاعبدسيد، رشب .
: ران، )ثحمد(يارموحسيىنالدينمريجالل: حتقيق؛يالهيجشريفتفسريي؛علبنحممد، يهيجالشريف.۴۰

. ش۱۳۷۳، دادنشردفتر
. ق ۱۴۱۴، الطيبالكلمدار، كثريابندار:بريوتـ دمشق؛القديرفتحي؛علبنحممد، شوكاىن.۴۱
. تابی، لعريبالقسيم ادار: حلب؛التفاسريةصفو؛عليحممد، صابوين.۴۲
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. ق ۱۳۹۶، اقبالانتشاراتوچاپسازمان: ران؛)ينوبر(قرآنمجهتر؛ايدعبد، ينوبرصادق.۴۳
. ق۱۴۱۸، اإلميانمؤسسة-الرشيددار: بريوت-دمشق؛القرآناعرابىفاجلدول؛ الرحيمعبدبنحممود، صاىف.۴۴
. ش ۱۳۸۰، قلمانتشارات: ران؛)يطاهر(قرآنمجهتر؛اكربيعل، قزويىنيطاهر.۴۵
حوزهمدرسنيجامعهاسالمیانتشاراتدفتر: قم، پنجمچ؛القرآنتفسريىفامليزان؛ حسنيحممدسيد، طباطباىي.۴۶

. ق۱۴۱۷، قمعلميه
. ش ۱۳۷۲، خسروناصرانتشارات: ران، سومچ؛القرآنتفسريىفالبيانجممع؛ حسنبنفضل، طربسي.۴۷
. ق ۱۴۱۲، املعرفهدار: بريوت؛القرآنتفسريىفالبيانجامع؛جريربنحممدابوجعفر، يطرب.۴۸
. تابی، العرىبالتراثداراحياء: بريوت، يعاملقصريامحد: حتقيق؛القرآنتفسريىفالتبيان؛حسنبنحممد، يطوس.۴۹
. ش ۱۳۷۸، اسالمانتشارات: ران، دومچ؛القرآنتفسرييفالبياناطيب؛احلسنيعبدسيد، طيب.۵۰
. ش۱۳۶۰، قصدوانتشارات: ران، يغفاراكربيعل: حتقيق؛يعاملتفسري؛ابراهيم، يعامل.۵۱
. ق ۱۴۱۳، الكرميالقرآندار: قم، يحممودمالك: حتقيق؛العزيزالقرآنتفسريىفالوجيز؛حسنيبنيعل، يعامل.۵۲
. تابی، ةالدولياالفكاربيت: رياض-عمان؛ القرآناعرابىفانالتبي؛حسنيبنعبداهللا، يعكرب.۵۳
. ش ۱۳۶۹، كتاباجنام: ران؛)يفارس(قرآنمجهتر؛الدينجالل، يفارس.۵۴
وللتأليفةداراملصري: مصر، و ديگرانجنايتيوسفامحد: حتقيق؛القرآنمعاىن؛زيادبنحيىيابوزكريا، فراء.۵۵

. تاىب، ةالترمج
و چاپسازمان: ران، يحممودكاظمحممد: حتقيق؛الكوىففراتتفسري؛ابراهيمبنفراتابوالقاسم، كوىففرات.۵۶

. ق ۱۴۱۰، اسالمیارشادوزارتانتشارات
، الكرميالقرآندار: ران، الكرميدارالقرآنعلمیهيئت: حتقيق؛)فوالدوند(قرآنمجهتري؛مهدحممد، فوالدوند.۵۷

. ق۱۴۱۵
. ش۱۳۷۸، فقيهانتشارات: ران؛عظيمقرآنتفسريومجهتري؛نقيعلسيد، االسالمفيض.۵۸
. ق۱۴۱۵، الصدرانتشارات: ران، دومچ، اعلمیحسني: حتقيق؛الصاىفتفسري؛حمسنمال، كاشاىنفيض.۵۹
. ش۱۳۶۷، اسوهارات انتش: ران، يعقوب جعفري: ترمجه؛ اخلط املصحفرسم؛غامن، قدوري احلمد.۶۰
. ش۱۳۷۷، بعثتبنياد: ران، سومچ؛احلديثاحسنتفسري؛اكربيعلسيد، يقرش.۶۱
سازمان: ران، يدرگاهحسني: حتقيق؛الغرائبحبروالدقائقكرتتفسري؛رضاحممدبنحممد، يمشهدقمی.۶۲

. ش۱۳۶۸، اسالمیارشادوزارتو انتشاراتچاپ
. ش۱۳۶۷، الكتابدار: قم، چهارمچ، يجزايريموسوطيبسيد: حتقيق؛قمیتفسري؛ابراهيمبنيعل، قمی.۶۳
. ش۱۳۳۶، علمیحسنحممديكتابفروش: ران؛املخالفنيالزامىفالصادقنيمنهجتفسري؛ اهللافتحمال، كاشاىن.۶۴
. تابی، النجاحةمکتب: لييب-طرابلس؛لظمآندليل احلريان علي مورد اشرح؛ابراهيم بن امحد، مارغين تونسي.۶۵
.ش۱۳۷۱، حكمتانتشارات: ران؛)يجمتبو(قرآنمجهتر؛الدينجاللسيد، يجمتبو.۶۶
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. ق۱۴۰۴، الوفاءمؤسسة: بريوت؛الالنوارحبار؛يعلمقصودبنيتقحممدبنباقرحممد، جملسي.۶۷
. ش۱۳۸۸، نايب:ران؛ قبس؛محيد، قمرخيي مطل.۶۸
. تابی، ةاآلفاق اجلديددار- اجليلدار: بريوت؛ اجلامع الصحيح؛مسلم القشريي النيسابورياحلسني ابو، مسلم.۶۹
. ش ۱۳۸۱، ياهلادانتشارات:قم، دومچ؛)مشكيىن(قرآنترمجهي؛عل، مشكيىن.۷۰
۷۱.دبنامحد، ياردبيلسمقدران؛القرآنأحكامىفالبيانزبدة؛حمم :تابی، يتضومريكتابفروش .
، مصطفي البايب احلليب: مصر، علي الضباعحممد: تصحيح؛القول املفيد يف علم التجويدةاي؛حممد، مکي نصر.۷۲

. ق۱۳۴۹
. ش ۱۳۷۴، اإلسالميةدارالكتب: ران؛منونهتفسري؛ ناصريشريازمكارم.۷۳
. ش۱۳۷۳، الكرميلقرآندارا: قم، دومچ؛)مكارم(قرآنمجهتر؛ناصر، يشريازمكارم.۷۴
. ق۱۴۲۶، للمطبوعاتاالعلمیةمؤسس: بريوت؛ج البالغهمتام؛قسيد صاد، موسوي.۷۵
. ق۱۳۸۴، حيدريهكتاخبانه: اشرفجنف؛الصراط املستقيم؛يونسبنعلى، نباطي بياضي.۷۶
. ق ۱۴۰۸، التراثإلحياءالبيتآلةمؤسس: قم؛ الوسائلمستدرك؛حسنيمريزا، نوري.۷۷
الكتبدار: بريوت، يالصناوأمنيحممد: حتقيق؛ايدالقرآنمعىنلكشفلبيدمراحعمر؛ بنحممد، يجاوينوو.۷۸

. ق۱۴۱۷، العلميه
مؤسسه دائرة املعارف فقه : قم؛السالمفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهمحممود؛، هامشی شاهرودی.۷۹

. ش۱۳۸۲، ياسالم
مهديامام يفرهنگبنيادانتشارات: قم، راىنيحائريمهد: حتقيق؛)يياسر(قرآنترمجهحممود؛، يياسر.۸۰

.ق۱۴۱۵، )عج(
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