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 و القاب آن حضرت

مبير الشرك و المشركين، و قاتل الناكثين و   و، المسلمين و  الدين يعسوبامير المؤمنين است، و 

القاسطين و المارقين، و مولى المؤمنين، و شبيه هارون، و المرتضى، و نفس الرسول، و أخوه، و  

زوج البتول، و سيف اللَّه المسلول، و أبو السبطين، و أمير البرره، و قاتل الفجره، و قسيم الجنة و  

و خاصف النعل، و كشاف الكرب، و الصديق االكبر، و ابو   النار، و صاحب اللوا، و سيد العرب، 

الريحانتين، و ذو القرنين، و الهادى، و الفاروق، و الداعى، و الشاهد، و باب المدينه، و بيضة البلد، و  

 و الوصى، و قاضى دين الرسول، و منجز وعده.  المولى،

لمؤمنين، و يعسوب المسلمين، و  و أبو المؤيد خوارزمى در ألقاب آن حضرت ميفرمايد كه: امير ا

غرة المهاجرين، و صفوة الهاشميين، و قاتل الكافرين و الناكثين و القاسطين و المارقين، كرار غير  

فرار، جداسازنده فقار هر ذى غدر به ذو الفقار، صنو جعفر طيار، قسيم جنت و النار، مرگ  

قار، ابو ترابى كه مالنده رويهاى يالن  چشاننده جيش جرار، زننده وجوه زر سرخ و سفيد را بيد احت

است بر خاك مذلت، و جوانمردى كه رساننده طعن سنان است بر پشت و پهلوى عدوى  

مكنت، جوادى كه جود او از حد حساب بيرون است، و مطعمى كه اطعام او از هر چه گوئى  بى

آداب،  حالل جميع مشكالت بجواب صواب، و جواب ده تمام معضالت بقانون افزونست.

آشام، شكننده اصنام در بيت اللَّه الحرام، گشاينده باب بيت شرف در  گريزاننده لشگرهاى خون

محراب نزد سد ابواب جميع اصحاب، مشعوف بجميع طاعات، موصوف باحسن صفات، ضرغام  

 روز جمل. 

عذرا  رد شمس از براى اجالل او نزد طفل كه بعد از عصر است، و شجاع سهل و جبل، و زوج بتول  

فاطمه زهراء، مذل اعدا، معز اولياء، أخطب خطباء، قدوه اهل كسا، امام ائمه اتقيا، شهيد ابو  

صفرا و   الشهداء، أشهر اهل بطحا، رنگين سازنده معركه را بخون اعدا، خالى سازنده يد همت را از



رره، باال دست  فرزند نشاننده امهات كفره، شكافنده فريقها فجره، مقوى اعضاد بحمرا و بيضا، بى

 بيعت شجره. 

كننده الويه و  كننده زمين و زمان، گستراننده امن و امان، نصبكننده عيون سحره، روشنبيرون

رايات؛ اندازنده سران را در مهلكه غمرات، مميت بدعت، محيى سنت، كاتب جوائز اهل جنت،  

اء اهل خطب،  سيد عرب، مظهر عجب، مخصوص باشرف نسب، هاشمى االم و األب، افصح فصح 

نفس رسول دو روز مباهله ساعد در روز مصاوله، خطيب منبر سلونى در روز مقاوله، صاحب سر  

 رسول اللَّه رازگوى و لكن اللَّه اجتباه. 

واسطه قالده نبوت، ملتقى شرف ابوت، نقطه دايره مروت، محيط بحر سخاوت، سرآمد معركه  

ليفه امين، أعلم أهل روى زمين، رسول را  شجاعت، وارث علم و رسالت و نبوت؛ حصن حصين، خ

 انيس و همنشين. 
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رقعه بر مرقعه زننده تا غايت شرمندگى از دو زنده، ديار اتمام از پيش خود رانده، و فرس همت  

سفته، و در شب غار در خوابگاه  بر او دوانده، درر و غرر هر نوع كالم بالماس زبان معجز نظام 

پيغمبر خفته، أخو رسول اللَّه و ابن عمه و كشاف كربه و غمه و مساهمه في طمه و رمه بعضه بعض  

 البتول، و ولده والد الرسول.

هو من رسول اللَّه دمه دمه و لحمه لحمه و عظمه عظمه و علمه علمه و سلمه سلمه و حربه حربه و  

نجره نجره و فخره فخره و جده جده و حده حده، أنهار فضايل در دنيا    فرعه فرعه و نبعه نبعه و

از بحور فضائل اوست، و رياض توحيد و عدل از بساتين خطب و رسائل اوست، شير بيشه مردى،  

كان سخا و جوانمردى، مفتاح خزائن رحمت، مصباح ليالى ظلمت، جواهر عقول، رابطه وصول،  

 شمس ضحى
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قمر ام قرى، مبشر باعظم بشرى، مطلق دنيا، مؤثر اخرى بر اولى، مستند فتوى، مثوى تقوى، نظير  

هارون من موسى، مولى هر مولى، شديد قوى، سالك طريقت مثلى، معتصم بعروه وثقى؛ فتى اخو  

دار و  ، أرفع هر روزهالفتى، مكرم بنزول هل أتى، معزز بورود انما، أشجع هر پياده و سوار 

 نمازگزار، مدلل محجه بيضا، مبرهن حجت زهرا. 

چيدن ثمار علم از شجره مثمره علم اوست، و يافتن جواهر فضايل از خورده ريزه قلم اوست،  

 انعام عامش بهمه اهل عالم رسيده، و اعالم همتش تا ايوان كيوان كشيده. 

ويل، و او مبشر ببشارت منصور من نصره  او محارب كفره و فجره است بنص تنزيل و بوجه تأ

است نزد هر كبير و جليل، و او آن رفيع شانى است كه مذكور است در توراة و انجيل، و او بر  

 مؤمنان رحيم
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 است و بر دوستان حليم. 

 لطالبى الرضى المرضى الصفى الوفى. هو على العلى الوصى الولى الهاشمى المكى المدنى االبطحى ا

او آن كس است كه حقايق يقين در جبين مبين او هويداست، و هر چه در مدايح و مناقب او  

 1گوئى از آن برتر و اعالست، پس در اين مقام اعتراف بعجز رواست، اللهم صل و سلم عليه
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اما [ ۲.]داندآیه از قرآن را در مدح علی می 3۰۰، او بیش از  عباسابندر حدیثی منسوب به 

است،   اركان مذهب تشیعاز  امامتنام علی مستقیماً در قرآن نیامده و از آنجایی كه 

دادند كه چرا نام علی و دیگر  شیعیان در طول تاریخ همواره باید به این سؤال پاسخ می

اند، مانند این  های متنوعی به این سؤال دادهشیعیان پاسخ[ 3.]استامامان در قرآن نیامده

نکته كه قرآن درصدد بیان جزئیات نیست و نیامدن نام علی در قرآن تشبیه به نیامدن  

است. یا گفته شده كه دلیل نیامدن نام علی به دلیل جلوگیری از  شده ركعات نمازد تعدا

توسط مخالفان علی است. دالیل دیگری مانند آزمایش الهی یا همانندسازی  تحریف قرآن 

 .انداین قضیه با نیامدن نام تمام پیامبران الهی از دید اسالم در قرآن نیز ذكر شده

 

 آیاتی كه در شان امیرمومنان نازل شده است 

آيه ذكر كرده اند و   ۳۰۰آيات متعددی از قرآن درباره علي )ع( نازل شده كه برخي 

 .آيه را درباره آن حضرت دانسته اند 7۰۰آيه و حتي   ۵۰۰كتاب هايي نيز تاليف شده كه 

وی اين آيات را به چهار دسته تقسيم كرد و گفت: تفسير برخي از آيات راجع به حضرت  

سوره آل عمران كه به آيه مباهله معروف است يا آيات نذر   61علي )ع( است مانند آيه 

 .كه در سوره انسان آمده و شان نزول آن درباره حضرت علي )ع( و فاطمه زهرا )س( ست

مرج  رضايي اصفهاني افزود: باطن و تاويل برخي آيات درباره حضرت علي )ع( است مانند 

حضرت علي )ع( نسبت داده شده   سوره رحمن كه بر اساس روايات به 19در آيه  البحرين

 .است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86#cite_note-2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86#cite_note-3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%A9%D8%B9%D8%AA
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مثال در روايات آمده است كه علي )ع( صراط   .وی ادامه داد: دسته سوم آيات تطبيقي است

مستقيم است. يعني يكي از مصاديق كامل صراط آن حضرت هستند و آيه تطهير يعني آيه  

لي )ع( است.  سوره احزاب نيز از همين نمونه است. دسته چهارم نيز آيات مرتبط با ع ۲۲

كه در جريان جنگ بني المصطلق بود و حضرت علي در آن  عادیات  مانند سوره مباركه

 .جنگ يعني جنگ ذات السالسل حضور داشتند

 

  معنا   لقب 

  پدر يتيمان و بينوايان   ابواليَتامي والمساكين 

  شير خدا   اسدالل 

   (نماد شجاعت و دالوری)شير خدا   اسدالل الغالب الكرار 

  برادر پيامبر   اَخُ الرّسول 

   اَذان 

  گوش شنوای خدا   اُذُن الل الواعيه

  ترين زاهدان به دنيا  رغبتبي ازْهَدُ الزّاهِدين

  پسنديده خـدا    نام الرَضيّ   ِاسـمُ اللّه

  گوهر ديرينه   اصَلُ القَديُم 

  امير نيكان   اميرالبَرَرة

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87


  فرمانده لشگرها   امير الجُيُوش 

  فرمانده و رهبر مسلمانان   اميرالمؤمنين 

 اميرالنَّحْلِ 
معنای زنبور عسل است و شيعيان به امير مؤمنان و شيعيان )نحل به

 اند.(  زنبور تشبيه شده

 

  پيشوا و رهبر   امام 

  پيشوای نيكان   امامُ االَبرار 

  پيشوای پارسايان   امام االتقياء

  پيشوای دوستان خدا   امام االولياء

  پيشوای امت پيامبر   امام االُمة 

  پيشوای آفريدگان خدا   البَريه امام 

  پيشوای حق و راستي   امام الحق 

  پيشوای آفريدگان خدا   امام خلق الل 

  پيـشوای شـايستگان   امام الصّالِحين 

  پيشوای مردم   امام القَوم 

  پيشوای پارسايان و تقوا پيشگان   امام المتّقين 

  آاليشان  پيشوای بـي امام المـُخلِصين 

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86_(%D9%84%D9%82%D8%A8)


  آوران  پيشوای مهريابان و مهر امام المرحومين 

  پيشوای مسلمانان   امام المسلمين 

  داران  پيشوای دين امام المؤمنين 

    خردمندان  پيشوای امام ذَوِی األلباب 

  پيشوای خيرخواه   امام النّاصِحُ 

  رازدار پيامبر)ص(   اَمينُ الرّسول 

  پرستي جدا و از علم و دانش ُپر گشته  كسي كه از شرك و دو گانه اَنزع البَطين 

  داران  دوست و همراه دين اَنيسُ المُؤمنين 

  زاهدترين و روشنگر فضائل و كماالت   اَورَعُ الْمُبين 

  كنندگان  اولين عبادت اَوَّلُ العابِدينَ

    نخستين كسي كه اسالم را پذيرفت اَوَّلُ القَومِ اسالما

  نخستين كسي كه در راه خدا ستم ديده   اَوَّلُ مـَظْلُوم 

  نخستين كسي كه به خدا ايمان آورد    ِ اَوَّلُ مـَن آمـَنَ بـِاللّه

  نخستين كسي كه حقّش غصب شد   اَوَّلُ مَن غُصِبَ حَقُّهُ 

  كسي كه در كمال علم و دانايي قرار دارد   اَعْلَمُ الرّزين 

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%B9_%D8%A8%D8%B7%DB%8C%D9%86


  امر كننده به خوبي   آمر بالمعروف 

  صاحب پرچم   ابو اللِّواء

  ترين در َنسَب و حَسَب  شريف اَشرفُ المَكين 

  ترين و صاحب متانت و قوّت  شجاع اَشْجَعُ المَتين 

  دور از شرك و مورد اعتماد امت  به اَصلَعُ االَمين 

  باب رحمت پروردگار    ِ بابُ اللّه

  باب عفو كننده خدا   باب الحطّة

بابُ حِكْمَة ربّ  

 العالمين 
 درِ علم و حكمت پروردگار  

 

  درگاه مقصود   بابُ المقام 

  درِ شهر علم   باب مدينةُ الْعِلم 

  درِ شهر علم و حكمت   باب دار الحكمة 

  دريای جوشان و لبريز دانش   بَحْرُ العِلْمِ المَسجُور

  ها  دريای دانش بَحْرُ العُلُومِ 

  ماه درخشان   المُضيُّ  بَدْرُ 

  برهان نـوربخش   بُرهانُ الْمـُنير 

https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8F_%D8%AD%D8%B7%D9%87&action=edit&redlink=1


 بيضة البَلَد 
كسي كه در شهر خود يگانه و بزرگ است و همتايي ندارد و  

 گردند  ديگران حول او مي

 

    خدا كتاب  رودنباله تالي كتاب اللّه

  ريسمان استوار خدا   الل المَتين  ُحَبْل

  حجت خدا   حُجَّةُالل 

  حجّت نيكان   األبرار  حُجَّةُ

  كنندگان  خصومت بر دليل قاطع حُجَّةُ الخِصام 

  نگبان حدود الهي   حافظ لحدودالل 

  به معنای شير و كنايه از شجاعت و دالوری   حَيدرة

  مالزم محراب   حَليفُ الِمحراب 

  آخرين وصي   خاتم الوَصيّين 

  دار دانش خداوند خزانه خازِنُ عِلْمِ اللّه

  برگزيده خدا   خاصَّةُ اللّه

  چكيده پيامبر   خالِصَةُ الرَّسول 

  جانشين خدا بر روی زمين  خليفةالل 

  جانشين رسول خدا   الل خليفة رسول



  بهترين مخلوق خدا   خير البرية 

  ها  بهترينِ سرپرست خير األوصياء

   (تواضعزننده كفش )كنايه از وصله خاصِفُ النّعل 

  دوست خداوند   الل  َ خَليل

  جدا كننده كافر از مؤمن  دابّةُاألرض

  درخت شكوفان و تنومند خاندان هاشمي   دَوحَةُ الهاشميّة 

  قيامت   حاكم دَيّانُ الدّين

  ذوالقرنين امت پيامبر   ذو القَرَْنين هذه االُمّه

  كلثوم(  دارای دو نور )زينب و ام ذو النّورين

   .است عبادت؛ كسي كه ياد كردنش ياد ذِكر 

  پرچم هدايت   رايةُ الْهُدی 

    خدا  اساس دوسـتان رُكْنُ األولياء 

   رفيق 

  همسر فاطمه زهرا)س(   زوج البتول 

    پيشگانزينت راستي زَينُ الصِّدّيقينَ 

https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B0%DA%A9%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B2%D9%88%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%84


زَيْنُ المُوَحِّدينَ  

 النُّجَباء
 زينت يكتاپرستان نجيب  

 

   .كندكسي كه از حوض كوثر ديگران را سيراب مي ساقي كوثر 

  شـنونده راز و نياز   سامِعُ السِّرِ و النَّجوی 

 المُنْتَهي  سِدْرَةُ 

جايگاه يا درختي در آسمان كه در قرآن و حديث معراج به آن  

  .اشاره شده است

 

  چراغ فروزان )نماد روشنگری و هدايت(   نير سراجُ المُ 

  راز پروردگار   سِرُّ اللّه 

  شمشير خدا   الل سيف

  خدا  شمشير رسول الل سَيْفُ رَسول

  كشتي نجات   سَفينةُ النَّجَاة 

  بزرگِ قوم عرب   سيد العرب 

  كاران  بزرگ نيكو سيد البَرَرَة 

  بزرگِ مسلمانان   سيد المسلمين 

  بزرگ پيامبران   سيد األوصياء

  آقا و بزرگِ اوصياء   سيد الوصيين 

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%A7%D9%82%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%87%DB%8C


  زادگان  آقای بزرگ سيد النجباء

  سعادتمند، مبارك  سعيد

  گواه و دليل برای پيامبر)ص(   الل  ِشاهدٌ لِرَسول

 هارون شبيه 
امام  بود   موسي)ع(ارون برادر  ؛ همان طور كه ههارون)ع(همانند 

  .است رسول اكرم)ص(نيز برادر  علي)ع(

 

  درخت تنومند و سربلند پرهيزكاری   قوی شَجَرَةُ التَّ

  شهاب شكافنده   شِهابُ الثاقب 

 صديق اكبر 

گويند كه در كردار و گفتار، راست و درست  صديق به كسي مي

 كننده حق است  باشد و تصديق

 

  گو  بسيار راست صدّيق اَعظم 

  راه راست   صراطُ المستقيم 

  پرچمدار   صاحب اللواء

  موالی مردم   صاحبُ العصاء

  ها  صاحب قضاوت القَضايا صاحب 

https://fa.wikishia.net/view/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_(%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1)
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C(%D8%B9)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%A2%D9%84%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA


 صالح المؤمنين 

سوره تحريم، بنابر قول برخي از   ۴بهترين مؤمنان )در آيه 

مراد از عبارت صالح المومنين،  [ ۲7]و سني[ ۲6[ ]۲۵]مفسران شيعه

  (.امام علي است

 

  دوست وفادار خداوند   صَفْوَة اللّه 

  راه راست   طَريقُ المُستقيم 

    پرچم پرهيزكاری عَلَمُ التُّقي 

  پرچم هدايت )نماد روشنگری و هدايت(   عَلَم الهادی 

  ستون دين   عَمُودُ الدِّين 

  دستاويز محكم االهي   عُروَةُ اللّه الوُثقي 

  زمام دوستان خدا   عِصمَةُ األولياء

    رازگاه دانش خدا عـَيبَةُ عـِلْمِ اللّه

  جلودار مهاجران   غُرّةُ المهاجرين 

  گر و جداكننده حق از باطل  روشن فاروق 

   فاصل الفَضَاء

   .دهدها حكم قطعي ميكسي كه درباره قضاوت القَضَاءفاصل  

  جنگجوی عرب   فارِسُ العَرَب 

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D9%84%D9%82%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C(%D8%B9)#cite_note-25
https://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D9%84%D9%82%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C(%D8%B9)#cite_note-26
https://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D9%84%D9%82%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C(%D8%B9)#cite_note-27
https://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA


  قرآن گويا   قرآن ناطق 

  رهبر و پيشوا   قائد

  جبينان  پيشوای روسفيدان و مه قائدُ الغُرِّ المُحَجَّلين 

  سوی بهشت  پيشوای امت به قائدُ االُمّة الي الجنة

  پيشوای پرهيزكاران   قائدُ المُتّقين 

  پيشوای نيكوكاران   قائدُ البَرَرَه 

  شكننده كافران   قاصِمُ الكَفرَةِ

  شت و دوزخ كننده بهقسمت قَسيمُ الجَنَّة و النَّار 

  كننده به راه راست و درست  هدايت قَصْدُ السَّبِيل 

  برنده فاجران و جنايتكاران  از بين قاتِلُ الفَجَرَة 

قاتِلُ النّاكِثين و  

 المارِقين و القاسِطين 
  قاسطينو   مارقينو  ناكثين برنده از بين

 

  كننده قرض و وام پيامبر خدا  ادا الل قَاضِي دَيْنِ رسول

  مرد  بزرگ قَرْمُ الْحَدِيدُ

  كننده  برطرف كاشِفُ الْكرُوب 

  كند  ای كه فرار نميبَرَندهحمله كرّار غير الفرّار 

https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9
https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%82%DB%8C%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%A7%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1_%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1


  حامي تهيدستان   كَنَفُ الفُقَراء

  گفتار  زبان راست لِسانُ الصّدق

  شده )خداوند او را پسنديد و از او خشنود شد(  پسنديده مرتضي 

  برگزيده )زيرا خدای تعالي او را بهترين نفر برگزيد(   مُختار 

  راه آشكار   مَنهَجُ الواضِح 

  راه روشن   محَجَّة البيضاء

   محَجَّة الكبرَی 

  راه پيـدا   محَجَّة الواضِحَةُ 

  ها  مظهر شگفتي العَجائب  مَظْهَرُ

  كننده  انفاق مُنْفِق 

 َنفْسَه  ٰ  مُشْتَری 
آيه فروشد )اشاره به كسى كه جانش را ]براى خشنودى خدا[ مى

  (ليلة المبيت

 

   مَعْدِنُ الحِكْمَة 

  پيشوا و سرور   مولي 

  كند  كسي كه به وعده خود وفا مي مُنْجِز الْوَعْدِ 

   مَارِدُ الْجَانِّ 

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87_%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87_%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%AA


مولي كلّ مؤمن و  

 مؤمنة
 پيشوای هر مرد و زن مؤمن 

 

  كننده غم و اندوه  رفع مُفَرّجُ الكَرب 

   مِحْنَةُ الْكبْرَی 

   مُهْلِك الْجَان 

   مُفْتِي الْقُرُون 

   مُكرُّ الْكرَّات

   مُدِيلُ الدَّوْلَات 

  پرستي  كننده شرك و دوگانهنابود مَبيدُ الشرك 

   مَولَي الْمؤمنين 

  تـرازوی اعمال   ميزانُ األعْـمال 

  خبر بزرگ   َنبَأُ العَظيم 

   َنقْدُ السّبيل 

   نعمة 

  ها  بازدارنده از بدی المُنكَر ناهي عَنِ 

  ياور دين خدا   الل  ِناصرُ لِدين



  جانِ پيامبر)ص(   َنفْسُ الرّسول 

  ولي و سرپرست   وَصي 

  كند  كسي كه به وعده خود وفا مي وَفي 

  صورت خدا   الل وجه

   وزير

   الل ولي

  گر  هدايت هادی 

  سرپرست و جلودار مؤمنان    الدّين  ُيَعسوب

 

 القاب و كنیه های امام علی علیه السالم 

  پرش به جستجو  پرش به ناوبری

 

برای آن حضرت القاب و كنيه های بسياری ذكر شده است . برخي از القاب آن حضرت  

 عبارتند از:  

وای مومنان لقب مخصوص امام علي عليه  : اين لقب كه به معني پيشامیرالمؤمنین •

السالم است مطابق با روايت پيامبر اسالم، »اميرالمومنين« عنواني است كه خدای  

 [1]تعالي به علي بن ابي طالب داده است.

https://fa.wikishia.net/view/%DB%8C%D8%B9%D8%B3%D9%88%D8%A8%E2%80%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8_%D9%88_%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#mw-head
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8_%D9%88_%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#p-search
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8_%D9%88_%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#cite_note-1
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Confirm2.jpg


المؤمنين على )عليه السالم( به عنوان  : رسول خدا )صلي الل عليه و آله( به اميروصی •

جانشين و خليفه بعد از خود، وصيت فرمود. در همين راستا از القاب آن حضرت،  

باشد. در روايتي از »امّ سلمه« از رسول خدا  »سيد الوصيين« و »خيرالوصيين« نيز مي

خداى تعالى از هر امّتى پيامبرى را    … آله( نقل شده كه فرمود: »)صلي الل عليه و 

برگزيده است و براى هر پيامبرى وصيّي انتخاب نموده است، من پيامبر اين امّتم و  

 [ ۲]على وصىّ من در ميان عترت من و اهل بيت من و امّت من است«.

اِجْعَلْ لِي  : در تفسير در المنثور نوشته آمده است: هنگامى كه آية »وَ وزیر النبی •

وَزِيراً. . . .« نازل گشت، پيامبر صلّى اللّه عليه و آله فرمود: خداوندا به برادرم على  

 [ ۳]باره مستجاب نمود.پشتم را محكم نما. خداوند دعاى آن حضرت را در اين

: يعسوب الدين يكي از القاب حضرت علي بن ابي طالب عليه السالم  يعسوب الدين •

به معنای رئيس بزرگ دين است. اين لقب در بسياری از منابع اهل سنت از قول  

 [ ۴]پيامبر برای آن حضرت ذكر شده است.

: در حديثي از پيامبر اكرم صلي الل عليه و آله آمده است: »علي وليُّ  ولی المؤمنین •

 [ ۵]«كل مؤمن ومؤمنة؛ علي ولي و سرپرست هر مرد و زن مومني است

: تراب به معني خاك است. عباية بن ربعى گويد: به عبدالل بن عباس گفتم:  ابوتراب •

چرا پيغمبر خدا صلى الل عليه و آله على را به ابوتراب كنيه داد؟ گفت: زيرا او مالك  

احب زمين مى باشد و بعد از پيغمبر صلى الل عليه و آله حجت خدا بر ساكنان  و ص

 [ 6]زمين است و بقاى زمين به او و آرامش زمين از بركت وجود اوست.

https://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%D8%B5%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8_%D9%88_%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#cite_note-2
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8_%D9%88_%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#cite_note-3
https://wiki.ahlolbait.com/%DB%8C%D8%B9%D8%B3%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8_%D9%88_%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#cite_note-4
https://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8_%D9%88_%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#cite_note-5
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8_%D9%88_%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#cite_note-6


ی حمله كننده پياپى است و از القاب اميرالمؤمنين على عليه : كرار به معناحیدر كرار •

السالم است كه حضرت در جنگ، بر صف دشمنان بارها حمله مى نمود و هيچ  

 [ 7]انديشه نمى كرد.

در  [8]، امام علي)ع( را به اسدالل و اسد الرسول ملقب كرده است. پيامبر)ص(:  اسداهلل •

ي از منابع، از امام علي به اسدالل الغالب )شير خدايي كه پيروز است( نيز ياد  برخ

 [ 9]شده است.

گويد: مؤمنان به زنبور    سبط ابن جوزى: نحل زنبور عسل را گويند. عالمه امیر النحل •

نهد، و على  خورد و چيز پاكيزه مى  عسل مانند، زيرا زنبور عسل چيز پاكيزه مي

 [ 1۰]اميرمؤمنان است.

 : مرتضی •

امام  اند كه جا كه پيامبر صلي الل عليه و آله در مواردی فرموده: از آنابوالریحانتین •

از اين رو به حضرت   [11]های من هستند؛عليهم السالم ريحانه امام حسينو  حسن

 [1۲]شود.علي عليه السالم ابوالريحانتين گفته مي

فرمودند در توصيف آن   سلمانكه پيامبر به  : اين لقب در حديثيقائد الغر المحجلین •

امام علي عليه السالم رهبر پيشانى سفيدان در قيامت   [1۳]حضرت آمده است.

و رهبر    باشد. پس كلمة »قائد الغر المحجّلين« به اين معنى است، »قائد« فرماندهمى

»غرّ« پيشانى سفيد، و »محجّل« دست تا مچ سفيد باشد، اسبانى كه پيشانى و مچ دست  

و پا سفيد است را »غرّ المحجّل« گويند كنايه از اين است كسانى كه متمسّك به  

واليت ائمة اطهار عليهم السّالم هستند در قيامت با صورت نورانى و اعضاى وضوى  

 [ 1۴]دشون آنان نورانى شناخته مى
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: اين لقب را از اين جهت به آن حضرت داده اند كه او وصي سيد  [1۵]سید االوصیاء  •

( و همچنان كه پيامبر  آيه مباهلهياء است و به منزله نفس پيامبر است )مطابق با االنب

ز كماالت همه  تمام كماالت انبياء پيشين را داشته افزون بر آنها را دارد. وصي او ني

 [16]اوصياء پيامبران را داشته افزون بر آنها را دارد.

دهد. برخي از  ديگران را آب مي  حوض كوثر: به معنای كسي كه از ساقی كوثر •

دانند  مي حوض پيامبر)ص(، همان  سوره كوثر آيهمفسران واژه كوثر را در نخستين 

اهل  و  شيعهبنابر روايات   [17]كه آب آن از شير سفيدتر و از عسل گواراتر است.

 [ 18]، امام علي )ع( ساقي اين حوض است.سنّت

)مقصود على عليه السالم( را   [19]: رسول خدا )ص( فرمود دامن اين انزعفاروق •

بگيريد كه صديق اكبر و فاروق )جدا كننده( است و حق و باطل را جدا كند. هر كه 

هر كه دشمنش دارد خدا دشمن او است و   دوستش دارد خدايش راهنمائى كرده و 

 [۲۰]هر كه از او تخلف كند خدا نابودش كند.

از پيامبر   از پدرانشان  امام محمد باقر عليه السالمات از : بصائر الدرجصدیق اكبر •

اسالم صلي الل عليه و آله نقل نموده كه فرمود: امت مرا در روز گرفتن ميثاق بر من  

عرضه كردند پس اولين كسي كه به من ايمان آورد و مرا تصديق كرد علي بود و  

هنگامي كه مبعوث شدم اولين كسي كه به من ايمان آورد و مرا تصديق كرد علي  

 [۲1]اكبر است. عليه السالم بود پس او صديق

 پانویس 

1.  

  .81، حديث  ۳۳9، ص۳7بحاراالنوار، ج  
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   1۰6٫و   1۰۵ابن مردويه اصفهانى، مناقب على بن أبى طالب عليهما السالم، ص     

  .۲9۵، ص ۴تفسير الدر المنثور، ج    

   ۳۵تا   ۲6، ص۴رجوع كنيد: شوشتری، احقاق الحق، ج    

   ۲8۲، ص ۲الفتوح، ج    

الشيخ الصدوق،   -و معاني االخبار، علل الشرائع   ۴، حديث۵1، ص۳۵بحاراالنوار، ج    

  .1ج

  .، چاپ دوم1۳76، سيد مصطفي دشتي، قم، ۴8۰، ص 8معارف و معاريف، ج    

؛ مجلسي، بحاراالنوار،  ۲۵9، ص۳ق، ج 1۳79طالب،  ابن شهر آشوب، مناقب آل ابي    

  .7۴-7۳، ص ۳9ق، ج1۴۰۳

  .۲68، ص ۳۴ق، ج1۴۰۳مجلسي، بحاراالنوار،     

  .۵تذكرة الخواص، ص     

  .۲8، ص۲، مفيد، االرشاد، ج7۳صدوق، االمالي، مجلس      

  .68، ص1االربلي، كشف الغمه، ج    

   ۴87، ص 1اليقين باختصاص موالنا علي عليه السالم بإمرة المؤمنين، ج    

انتصاری، عبد الصالح، غدير خم و پاسخ به شبهات از كتب اهل سنت، قم، داوری،      

  .ش1۳81

 :فرمودََ در حديثي از آن حضرت آمده است: من از پيامبر خدا )ص( شنيدم كه مى    

تا من وارد آن شوم و همو بر اوصيا حرام است تا اين كه تو  بهشت بر پيامبران حرام است  »



اى داده كه  وارد آن شوى، اى على! به راستى كه خداوند متعال به من در مورد تو مژده

اى نداده است، به من مژده داده كه تو سرور اوصيا  پيش از من به هيچ پيامبرى چنين مژده

وز رستاخيز سرور جوانان بهشتيان  هستى و اين دو فرزندت حسن و حسين )ع( در ر

  (۳81، ص ۲هستند.)شيخ صدوق، الخصال، ترجمه جفری، ج

  88۳، ص۳رك: فيض كاشاني، الوافي، ج    

   1سيوطي، الدر المنثور، ذيل كوثر، آيه    

،  1ق، ج1۳۵6؛ طبری، ذخائر العقبي، ۲9۴، ص1ق، ج 1۴1۴نك: خوارزمي، المناقب،     

   86ص

كسي گفته مي شود كه موی سرش از دو جانب پيشاني ريخته باشد. در    انزع به    

انتخاب اين كلمه توسط آن حضرت نيز مقصودی بوده است. چرا كه در مناقب اين مغازلي  

صلي الل عليه و آله و سلم به آن حضرت فرمود: ای علي، خداوند   خدارسول آمده است كه 

تو را و خاندان و شيعيان و دوستان شيعيان تو را آمرزيده است، پس مژده باد تو را كه تو  

طالب  اَنزع بطين هستي، از شرك بريده ای و از علم سرشاری.)اميرالمؤمنين على بن ابي

  ).۴۰1به نقل از مناقب ابن مغازلي،   السالم، احمد رحمانى همدانىعليه

   67۴صدوق، االمالي، ص    

   8۴، ص1بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الل عليهم، ج   .21

 

اسم دارد.مشهورترين القاب    ۳۰۰سم شريفش علي است. صاحب كتاب االنوار مي گويد: عليّ بن ابي طالب در كتاب خدا  

لقب برای آن    8۵۰اين لقب مخصوص آن حضرت است، و ابن شهر آشوب بيش از  آن حضرت، اميرالمومنين است كه  

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7


است نموده   .1حضرتذكر 

مشهورترين كنيه های آن حضرت ابوالحسن است. اضافه بر اسامي و القابي كه آن حضرت در كتابهای مختلف آسماني به  

طيل است و در زمين جمحائيل ، در لوح زبانهای مختلف دارند... چه اين كه آن حضرت نزد اهل آسمان معروف به شمسا

 است،   حزبيل   قنسوم و در قلم منصوم ، در عرش معين ، نزد رضوان امين است،نزد حورالعين اصب است،در صحف ابراهيم

 قرآن   در  و  عين  حجر  صحف  در  بريا،  انجيل  در  اريا،  زبور  در  ايليا،  تورات  در  شروحيل،  سريانيه  در  بلقياطيس،  عيرانيه  در

 ۲ت. اس  عليّ 

است: اسماء  این  دیگر  القاب   از 

  الجالل،صالح   ذی  االعمال،سيف  الدّين،ميزان   االيمان،يعسوب  باالخوّة،يعسوب  النّبوّة،المخصوص  ابواالئمّة،خليل 

  الواضح،االمام  السّابغة،الصّراط  الل  البالغة،نعمة  الل  التّقوی،حجّة  الدّين،شجرة  يوم  في  الحاكم  النّبيّين،  علم  المومنين،وارث

علوم  الناصح،الوصيّ،البرّ،التّقيّ،النّ الرّحمن،الباقر  كلمة  الوصيّين،  سيّد  التّامّ،  الل  نور  الرّشيد،الزّكيّ،  العظيم،الصّدّيق  با 

 الالزم  الباكر،  الرّبيع   االعالن،  و  السر  في    االديان،الّالي سور القرآن، الثّاقب لحجاب الشّيطان، الجامع الحكام القرآن، الذاكر ربه

النّجبآئ،هادی االولياء، قبلة الرّحمآء،امير االمراء،قدوة االصفيآء،افصح كلّ ذی شفتين، مفقه    االتقياء،سيّد   الرّحمن،امام  الوامر

الزّهرآء فاطمة  ابوالشّهدآء،زوج  الل،الشّهيد،  اذنين،وليّ  ذی  عينين،اسمع  ذی  القضآئ،ابصر  ذوی  ،اقضي  ،معزّ  ۳الفقهآئ 



لعظمي، االحسان، اآلية،القصر المشيد، القاضي، امير النّحل، االمام االوليآء،مذلّ االعدآء،العروة الوثقي، مفتاح الهدی، الحجّة ا

االوّل، نور الل الجليل، هارون، الزّيتون، كشّاف الكرب، الهاشميّ االمّ و االب، مفتوح الباب الي المحراب عند سدّ ابواب سآئر  

الحسنة،الحميد، الحقّ، خير البشر، المحمود،الذّكر،    االصحاب، السّابق بالخيرات، القبلة للسّادات، عين الحياةف العالم الزّاهدف

الذّاكر، ذوالقربي،ذوالمحن، االمام الطّاهر، الصّدّيق االكبر، الشّفيع في المحشر، بدر االكبر، ساقي و مراد الكوثريوم الحشر و  

لمختار،ثمرة بيعة الشّجرة،السّفينة، بنسله الكوثر،صاحب ذی الفقار،الكرّار غير الفرّار، ابن عمّ النّبيّ ا 6من اعطي رسول الل  

المسمّي   ابو شبير و شبّر  السّيّد االورع،  بالقسط،  الدّليل،الميزان  الحنيف،  الخمس،المعصوم،  الشّمس،الثّاني من  السّابق،كليم 

البريّة. خير  الّآلئح،  النّجم  الخيبر،  راية  و  خمّ  غدير  و  برآئة  صاحب  حيدر،  ما  ادراك  ما  و   بالحيدر 

الل الطّاهرين  حشرنا  اوالده  مع  و  معه    

 الحمد لل الذی جعلنا من المتمسّكين بوالية اميرالمومنين و اوالده المعصومين 
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 سم الل الرحمن الرحيم 

 اسم امام علی علیه السالم در قرآن كریم 

  

السالم در قرآن نيامده است؛  ميان ما به غلط معروف شده كه اسم حضرت علي عليهدر 

ايم و هرجا اسم ايشان را در قرآن ببينيم، آن  ادعايي كه بقدری تكرار شده، همه باور كرده

 كنيم! را ترجمه مي

اوايل رمضان سال جاری، دوستي گفت نام حضرت علي در قرآن كريم آمده است. شب  

رمضان در مسجد دانشگاه   19ر اين زمينه تحقيقي شد و حاصل در روز رمضان د 19

رمضان مطلب را مقداری تكميل كرده و در   ۲1سينای همدان ارائه گرديد. شب  بوعلي



شده  نقدهايي بر آن شد كه با توجه به آن نقدها اكنون مطلب اصالح [1]۲سايتم نوشتم. 

است كه اگرچه در موارد متعددی كلمه  شود. خالصه ادعای مقاله حاضر اين  تقديم مي

توان گفت كه الاقل  »علي« در قرآن كريم به معنای »رفيع و بلندمرتبه« به كار رفته، اما مي

سوره زخرف(، مراد از كلمه   ۴سوره مريم و آيه  ۵۰در دوجای قرآن كريم )يعني آيه 

 »علي«، حضرت علي عليه السالم است. 

 مقدمات بحث: 

السالم آغاز شد، و  سقيفه و شهادت حضرت زهرا، غربت و تنهايي علي عليه( با جريان 1

اميه  ممنوعيت كتابت حديث پيامبر توسط خليفه دوم بر اين غربت افزود و اندكي بعد بني

و در اين ايام تمام تالش خود را برای محو نام   [2]۳هزار ماه بر جامعه اسالمي مسلط شدند 

يش گرفتند؛ از جعل روايات فراوان گرفته تا تحريف معنوی  السالم در پ و ياد علي عليه

قرآن )قرآن كريم قطعا مصون از تحريف صريح بوده است؛ اما تحريف معنوی به معنای  

اينكه در شأن نزول آيات ادعاهای دروغين كنند يا با تفسيرهای ناروا معنای متن را  

اين دوران، الاقل تا قبل از زماني   واژگونه جلوه دهند، قطعا رخ داده است.( خفقان حاكم بر

تنها محدثان  های آنها با بني عباس آغاز شود، نهكه اختالفات داخلي آنها و نيز درگيری

شيعه و محب اهل بيت، بلكه خود اهل بيت را هم بشدت در مضيقه قرار داده بود. شاهد  

السالم،  باقر عليهما ای بر اين ادعا آن است كه از زمان صلح امام حسن تا زمان امامساده

السالم به مارسيده بسيار  تعداد رواياتي كه از امام حسن، امام حسين و امام سجاد عليهم
 

 توانید دریافت کنید.می اینجافایل یادداشت قبلی همراه با نظراتی که ذیل آن مطرح شده بود را از  . ]1[ 2

أَلْفِ شَهْر: جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَیْلَةَ الْقَدْرِ لِنَبِیِّهِ ص خَیْراً مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مُلْكِ . در روایت نبوی که درباره سوره قدر آمده، اشاره شده که: » لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ   [2]3

،  11امیه محاسبه شد و دقیقا هزار ماه بود« )الوافی، جگوید: »زمان حکومت بنی( مالمحسن فیض کاشانی پس از نقل این روایت می160، ص4بَنِی أُمَیَّة« )کافی، ج

هجری( تا زمان سرنگونی آنها توسط ابومسلم   40السالم با معاویه )در سال  ( در پاورقی توضیح داده شده که: حکومت بنی امیه از زمان صلح امام حسن علیه378ص

سال و  83که اگر این مقدار کم شود، ماه حکومت را به دست گرفت،  8سال و   8شود، که در این میان، عبداهلل بن زبیر سال می 92هجری(  132خراسانی )در سال 

 شود که دقیقا معادل هزار ماه است. ماه می 4

http://www.souzanchi.ir/imam-alis-name-in-holy-quran/


ای  ناچيز است )البته غير از دوره چند ماهه قيام امام حسين )ع( كه طبيعتا نحوه قيام به گونه

بسياری از اشخاصي   بود كه اخبار مربوط به آن شيوع پيدا كرد(؛ در حالي كه در همين ايام، 

اميه داشتند هزاران مطلب را به اسم حديث پيامبر )ص( در  كه رابطه خوبي با دستگاه بني

كردند. مقايسه تعداد رواياتي كه مثال از شخصي مانند ابوهريره نقل شده با  جامعه نقل مي

 كل رواياتي كه از اين سه امام بزرگوار نقل شده، سند خوبي بر اين مدعاست.

اند نشان  ساني كه در خصوص تورات و انجيلي كه امروزه در دست ماست تحقيق كرده( ك۲

اند كه در متن به زبان اصليِ اين كتب آسماني، نام پيامبر خاتم، حضرت محمد )صلي  داده

الل عليه و آله و سلم( صريحاً آمده است، اما علمای مُغرِض اين شرايع، به جای اينكه اسم  

كه هست باقي بگذارند و زمينه هدايت اهل كتاب به اسالم مهيا شود،  را به همان صورتي 

كنند تا ادعا شود نام حضرت در اين كتب نيست. مثال به جای كلمه  اسم را ترجمه مي

ی  كنند و در ترجمه، به جای جملهها از كلمه »پسنديده« استفاده مي»محمد« در ترجمه

نويسند: »پسنديده از كوه فاران آمد« تا كسي  »محمد از كوه فاران ]= كوه نور[ آمد« مي

 نفهمد كه نام حضرت محمد )ص( در كتب آسماني آنها آمده است. 

اميه )الاقل تا زمان عمربن عبدالعزيز( بردن نام  ( گفته شد كه در هزار ماه حكومت بني۳

رسد  ر ميافزاييم به نظالسالم و ذكر فضايل او از بزرگترين جرايم بود. اكنون ميعلي عليه

اميه چون جرأت تغيير دادن متن قرآن و امكان حذف نام علي  علمای درباری بني

السالم در  السالم از قرآن كريم را نداشتند، ترفند فوق را در مورد نام حضرت علي عليهعليه

ای حكومت  رغم تالشهای امامان شيعه و اصحاب ايشان، غلبه رسانهقرآن انجام دادند و علي

عباس، انجام  اميه، و بعد از آن، بنيای كه توسط علمای درباری بنيسازی، و فرهنگاميهبني

كم اين ترفند به عنوان تنها تفسير درست آيات قلمداد گرديد و  شد، كاری كرد كه كم

بعدها حتي بسياری از علمای شيعه ناخواسته در دام اين ترفند افتادند؛ لذا االن كه كسي  



را در قرآن كريم نشان دهد، بسياری از افراد بدون اينكه محتوای  بخواهد نام حضرت 

شود كه انسان  ها دليل نميسخنش را بشنوند، با وی مخالفت خواهند كرد؛ اما اين مخالفت

حقيقت را بيان نكند. نگارنده داليلش را ارائه خواهد كرد و از خوانندگان انتظار دارد، بدون  

ند و تنها در صورتي كه سستي يا اشتباهي در آن بود، آن را  داوری داليل را مشاهده كنپيش

نپذيرند، نه اينكه چون معروف شده كه اسم امام علي عليه السالم در قرآن نيامده، بدون  

 مطالعه مطالب حاضر را متهم به مغالطه نمايند. 

ده  القاع( قرآن كريم كالمي است كه از جانب خداوند برای بشر فروفرستاده شده و علي۴

السالم، نه  ظرفيت معنايي آن بسيار عظيم است؛ به تعبير امير بيان، اميرالمومنين عليه

«  عجايبش تمام شدني است و نه غرائبش پايان يافتني: »لَا تَفْنَى عَجَائِبُهُ وَ لَا تَنْقَضِي غَرَائِبُه

رده شده  ( و در برخي از روايات نبوی تا هفت بطن برای قرآن شم18البالغه، خطبه)نهج

است: »وَ قَالَ )ص( إِنَّ لِلْقُرْآنِ ظَهْراً وَ بَطْناً وَ لِبَطْنِهِ بَطْنٌ إِلَى سَبْعَةِ أَبْطُنٍ« )عوالي اللئالي  

 (  1۰7، ص:  ۴العزيزية في األحاديث الدينية، ج

از طرف ديگر، در فن استنباط از متن، ما با دو تعبير »ظاهر« و »نص« مواجهيم. »نص« معنايي  

شود، اما »ظاهر« معنايي است كه با  ت كه به صورت صددرصدی به متن نسبت داده مياس

شود، اما امكان اين را  توجه به شواهد و قرائن پيراموني، نزديكترين معنا به متن قلمداد مي

سازد. در اغلب موارد، ما با معاني »ظاهر«یِ  كه معنای ديگری هم در كار باشد منتفي نمي

اريم و بسياری از اوقات، بحث درباره اين است كه آيه در كدام معنا ظهور  متن سر و كار د

بيشتری دارد. اگر مانند اغلب متاخران، استعمال لفظ در بيش از يك معنا را جايز  

رسد حتي اگر در كالم بشر عادی نتوان چنين مطلبي را پذيرفت،  )كه به نظر مي [3]۴بدانيم 

 
داند؛ اما شاگرد وی، محمدرضا نجفی اصفهانی در کتاب وقایه االصول، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد را مجاز نمی. مرحوم آخوند خراسانی در کفایة [3]4

تنها ممکن است بلکه بسیار واقع شده است؛ و بعد از ایشان بسیاری از بزرگان فقه و دهد که این امر نهکند و نشان میرا رد میاالذهان با ادله کافی نظر استاد خود  



وند بالاشكال است و شواهد متعددی در روايات بر اين  قطعا پذيرش آن در مورد كالم خدا 

مطلب وجود دارد( آنگاه ممكن است چند معنای نسبت داده شده به آيه، همگي صحيح  

 باشد و به تعبير ديگر، قبول يكي لزوما به منزله رد ديگری نخواهد بود.

 با توجه به اين مقدمات، تالش نوشتار حاضر اين است كه نشان دهد: 

السالم كامال با ظاهر آیه سازگار كلمه »علیّ« در آیات مذكور بر حضرت علی علیهداللت  

و اين سخن بدين معنا نيست كه استعمال اين كلمه در معنای »بلندمرتبه« لزوما   است

نادرست باشد. به تعبير ديگر، هدف از نوشته حاضر نشان دادن اين نكته است كه: داللت  

السالم«، اگرقوی تر از ظهور  حث بر»شخص حضرت علي عليهكلمه »عليّ« در آيات مورد ب

 تر نيست.  ضعيفآن در معنای »رفيع و بلندمرتبه« )معنای لغوی كلمه »عليّ«( نباشد، 

بدين منظور در خصوص هر آيه، ابتدا بر اساس قواعد نحوی و بالغي و تفسيری، اين ادعا  

داشت از آيات در روايات و سخنان  شود و سپس نشان داده خواهد شد كه اين برتبيين مي

اهل بيت و اصحابشان، و نيز در بسياری از تفاسير شيعه تا به امروز و حتي گاه در تفاسير  

 اهل سنت رواج داشته است.

  

 مورد اول: وَ جَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِیّاً 

وَاجْعَل  فرمايد كه: »  اين دعای حضرت ابراهيم را نقل مي  8۴خداوند در سوره شعرا، آيه 

]= زبانِ گويای  در میان آیندگان، »لسان صدق«ی  )يعني: لی لِسانَ صِدْقٍ فِی الْآخِرِینَ« 

 برای من قرار بده.«  حقيقت[

 
ینی و ...  اند؛ از جمله شیخ عبدالکریم حائری یزدی )موسس حوزه علمیه قم(، آیت اهلل العظمی بروجردی، آیت اهلل العظمی خویی، امام خماصول این نظر را پذیرفته

 ( آمده است. 20-17که گزارشی از این اقوال در مقدمه مصحح کتاب وقایه االذهان )ص



( خبر از استجابت اين دعا داده شده و آمده است: » فَلَمَّا  ۵۰- ۴9در سوره مريم )آيات  

اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلّاً جَعَلْنَا َنبِيّاً؛ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن  اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ  

پرستان و آنچه  « »پس هنگامي كه از آن بتجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِیّاً  رَّحْمَتِنَا وَ

پيامبر قرار   پرستيدند كناره گرفت، به او اسحاق و يعقوب را بخشيديم و همگي رامي

«؛  و برای آنها علی را »لسان صدق«ی قرار دادیمداديم؛ و از رحمت خود به آنها بخشيديم 

يعني علي را همان كسي قرار داديم كه در ميان آيندگان نقش زبان گويای حقيقت  

اميه و  ويژه در زمان بنيابراهيمي را ايفا كند. متاسفانه، اغلب مفسران اهل سنت، به

كه معنای   تفسير كرده [4]۵عبارت »لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيّاً« را به صورت »ثناءا حسناً« عباس، بني

شود كه »برای آنها مدح نيكويي قرار داديم«. بعدها اين تفسير شيوع پيدا كرده  آيه اين مي

و در برخي تفاسير شيعه هم به عنوان تنها معنای آيه وارد شده است. اما چنين تفسيری  

 قابل دفاع است؟ چه اندازه  

اند، )يعني »علي« را نه اسم حضرت، بلكه به معنای  كساني كه چنين تفسيری ارائه داده

برای »لسان   [5]6اند( در تحليل نحوی، »علي« را صفت )نعت( لغوی آن مد نظر قرار داده

قلمداد كرده و بر همين اساس بوده كه آن را به »ثناء حسن« ترجمه   [6]7صدق« ويا حال 

 
  عالم : بیروت )   169ص ،2ج ،( 207 متوفی )  الفراء ابوزکریا القرآن،  ر.ک: معانی. حَسَنًا ثناء: قَالَ« اآلخِرِینَ . عَن مُجاهد، فِی قوله: »وَاجْعَلْ لِی لِسَانَ صِدْقٍ فِی [4]5

  2411، ص7( ، ج327م(؛ تفسیر ابن ابی حاتم رازی )متوفی  2003)بیروت: دارالکتب العلمیة،   315، ص2(، ج150؛ تفسیر مقاتل بن سلیمان )متوفی  1403(   الکتب،

 (.1417المکرمه: مکتبه نزار مصطفی الباز، )مکه

)دمشق:    245، ص  2( ؛ و نیز: إعراب القرآن الکریم، دعاس حمیدان قاسم، ج1421)بیروت: دارالکتب العلمیه،  14، ص3. مثال در إعراب القرآن، نحاس، ج [5]6

 (1425دارالمنیر و دارالفارابى، 

( ؛ و نیز: »علیا 1419)قاهره: حسن عباس زکی،  339، ص: 3عجیبه، ج »عَلِیًّا: حال من اللسان.« البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید، ابن  . [6]7

 ( 1412)پاکستان: مکتبة رشدیه،  101، ص: 6المرفوع المستکن فی الظرف« التفسیر المظهری، ج حال من الضمیر 



گويد: »و لسان صدق هو المفعول االول و عليًّا صفة  اند؛ مثال محيي الدين درويش ميكرده

 [7]8للسان و هو الثناء الحسن كما سيأتي في باب البالغة«

»ثناءا حسنا« باشد. »عليّ« در   اما اشكال در اين است كه چگونه »عليًّا« قرار است به معنای 

كتب لغت از ريشه »علو« و به معنای »رفيع و بلندمرتبه« است و در هيچيك به معنای »ثناء  

الدين درويش كه گفت »و هو الثناء  عبارت نقل شده از محيي [8]9حسن« نيامده است. 

خواهد با يك نكته بالغي  دهد كه ايشان نيز ميالحسن كما سيأتي في باب البالغة« نشان مي

اين معنا را به آن لفظ متصل كند. وقتي در كتاب مذكور به قسمت بالغت ذيل آيه مراجعه  

شويم كه: »در اين آيه از صنعت ادبي »مجاز مرسل« استفاده  گردد با اين توضيح مواجه مي

فتن است،  شده، زيرا اسم آلت يعني لسان )=زبان( را به كار گرفته كه آلت و ابزار سخن گ

شود« ]مطلب صدق و حقيقت[ را اراده كرده است، پس، از »زبان«  اما »آنچه از زبان ناشي مي

شود« استفاده كرده است همان گونه كه گاهي از كلمه  برای اشاره به »آنچه با زبان ايجاد مي

شود )يعني عطا و  شود برای اشاره به آنچه با دست انجام مي»يد« )= دست( استفاده مي

 [9]1۰بخشش( كه اين يك نوع مجاز به خاطر رابطه سببيت است.« 

گويند: »لسان« كه اسم آلت است، مجازاً برای داللت بر »ما ينشا  به تعبير ساده، ايشان مي

عنها« )مطلب صدق( به كار رفته، اما اينها چه ربطي به كلمه »عليّ« و ترجمه آن به »ثناء  

ه ساير علمای ادبيات عرب، مانند محمود صافي  حسن« دارد؟ حقيقت اين است كه چنانك

 

 ( 1415)سوریه: داراالرشاد،  109، ص: 6. إعراب القرآن و بیانه، ج  [7]8

ء کالم العرب من  ؛ شمس العلوم و دوا582؛ مفردات الفاظ القرآن، ص153، ص2؛ المحیط فی اللغه، ج245، ص2. مثال: کتاب العین، ج [8]9

 . 113، ص 4؛ معجم مقائیس اللغة، ج693، ص: 19؛ تاج العروس من جواهر القاموس، ج 83، ص15؛ لسان العرب، ج4742، ص 7الکلوم، ج

الم و إرادة ما ینشأ عنها فعبر باللسان عما  . »و فی قوله تعالى »وَ جَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ عَلِیًّا« مجاز مرسل من إطالق اسم اآللة و هی اللسان ألنها آلة الک  [9]10

 (112، ص: 6یوجد باللسان کما عبر بالید عما یطلق بالید و هو العطاء فهو مجاز عالقته السببیة« )إعراب القرآن و بیانه، ج



الدی درويش ظاهرا همين مطلب »مجاز مرسل« را از وی نقل  ، كه محيي1۴)متوفي قرن 

اند مجاز مرسل بودن ربطي به معنای »ثناء حسن« ندارد و معنای ثناء  كرده( نشان داده

 [10]11باشد. ن« ميبرخاسته از تعبير »لسا حسن، نه ناشي از مجاز مرسل، بلكه كنايه

كردند، در  در تفاسير اهل سنت تا قرن سوم، »لسان صدق عليًّا« را به »ثناءاً حسناً« ترجمه مي

حالي كه اين تعبير فقط كنايه برخاسته از تعبير »لسان« است و در واقع كلمه »عليًّا« ترجمه  

مفسران اهل سنت  كم برخي از نشده، رها شده بود. در آثار تقسيری قرن سوم و چهارم كم

( در تفسير خود  ۲۴۰آيند اين مشكل را حل كنند. يحيى بن سالم )متوفي درصدد برمي

كند و اين نكته را كه »رفيعاً« چه ربطي به دعای حضرت ابراهيم )ع(  را وارد ميكلمه »رفيعاً« 

  دهد كه »برای او سنتي قرار داده شده كهو تعبير لسان صدق دارد، اين طور توضيح مي

( هم ابتدا آن را به »ثناء حسن«  ۳1۰و طبری )متوفي  [11]1۲كنند« ها به او اقتدا ميبعدی

گويد: »لسان را به عُلُوّ متصف كرده چون همه اهل ملل ثناء  كند و سپس ميترجمه مي

(  ۴68)متوفي  [13]1۴و بعدها نيز افرادی همچون واحدی  [12]1۳كنند.« نيكويي از او مي

 
السببیة، کالید فی العطیة، و لسان العرب لغتهم. و یطلق على الرسالة    (المجاز المرسل فی قوله تعالى »وَ جَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ عَلِیًّا« عالقته1. »البالغة: )  [10]11

( الکنایة فی قوله تعالى: »وَ جَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ عَلِیًّا« کنّى عن الذکر الحسن و الثناء الجمیل 2الرائعة کما فی قول األعشى الباهلی: إننی أتتنی لسان ال أسرّ بها. ) 

 . 312، ص 16یکون باللسان، فلذلك قال »لِسانَ صِدْقٍ« کما یکنى عن العطاء بالید.« الجدول فی إعراب القرآن، ج باللسان، ألن الثناء

)بیروت: دار الکتب   226، ص1یحیى بن سالم، ج  نْ بَعْدِهِمْ. تفسیر. »وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِیًّا« ]أی[ رَفِیعًا، سُنَّةٌ َیقْتَدِی بِهِمْ مَنْ بَعْدَهُمْ وَثَنَاءً عَلَیْهِمْ مِ [11]12

 م(2004العلمیة، 

میع أهل الملل  . » قوله: وَ جَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ عَلِیًّا یقول: الثناء الحسن. و إنما وصف جل ثناؤه اللسان الذی جعل لهم بالعلو، ألن ج [12]13

 ( 1422، )القاهره: هجر، 557، ص15ن جریر الطبری، جتحسن الثناء علیهم« جامع البیان عن تأویل آی القرآن، اب

ذریته، ویثنون  » وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ« ثناء حسنا فِی الناس، »عَلِیّاً« مرتفعا سایرا فِی الناس، فکل أهل األدیان یتولون إبراهیم و . [13]14

 تا()بیروت: دارالکتب العلمیه، بی 168، ص3علیهم.« »الوسیط فی تفسیر القران المجید« ج



( اين دو تعبير يحيي بن سالم و طبری را با هم  ۵16)متوفي  [14]1۵مسعود بغوی و ابن

كنند و »ثناء حسن« را ترجمه »لسان صدق« معرفي كرده و برای ترجمه »عليًّا«، دو  تلفيق مي

دهند كه  مطلب »رفيع بودن« و »در ميان ملل مختلف به خوبي ياد شدن« را كنار هم قرار مي

رسد كه در قرن هشتم شخصي  گويي اين دو مطلب، يك معنا دارد؛ و اين تلفيق به حدی مي

كند: »توصيف لسان صدق به علو، برای  مثل بيضاوی در تفسير خود صريحا چنين تعبير مي

های آنها با گذشت  اند و نيكوييداللت بر اين است كه آنها واقعا شايسته اين ثناء نيكو بوده

 [15]16شود.«نميزمانه فراموش  

 ماند اين است كه: پاسخ مياما دو سوالي كه همچنان بي

اوال تكليف كلمه »صدق« چه شد؟ اگرچه ممكن است تعبير ثناء حسن، با تعبير »لسان«  

به حقيقت   تناسب داشته باشد، اما با تعبير »لسان صدق« چه تناسبي دارد؟ كلمه »صدق«

ب داللت دارد، نه به نيكويي و شهرت گوينده آن؛  بودن و درست و بدون اشتباه بودن مطل 

بايست بگويد  بود، ميو حضرت ابراهيم اگر صرفاً خواستار باقي ماندن نام نيك از خود مي

»لساناً مادحاً«؛ اما اين را نگفت، بلكه »لسان صدق« طلب كرد، يعني زباني كه حق مطلب را  

ط از او به نيكي ياد شود بدون اينكه  كم و كاست بيان كند، نه اينكه فقدر مورد وی بي

حقيقت ابراهيمي بر مردمان آشكار شود. مطالبي كه امروزه درباره حضرت ابراهيم  

السالم در ميان ملل مختلف شيوع دارد، با اختالفات فراواني توام است كه به خاطر  عليه

 

صِدْقٍ عَلِیًّا« یعنی ثناء حسنا رفیعا فی کل أهل األدیان، فکلهم یتولونهم، ویثنون علیهم. معالم التنزیل تفسیر البغوی،   . »وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ [14]15

 (. 1407)بیروت، دار المعرفة،  364، ص 3الحسین بن مسعود البغوی. ج

م، استجابة لدعوته وَ اجْعَلْ لِی لِسانَ صِدْقٍ فِی الْآخِرِینَ و المراد باللسان ما . »وَ جَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ عَلِیًّا یفتخر بهم الناس و یثنون علیه [15]16

ى تباعد یوجد به، و لسان العرب لغتهم و إضافته إلى الصدق و توصیفه بالعلو للداللة على أنهم أحقاء بما یثنون علیهم، و أن محامدهم التخفى عل 

 . 13، ص4التنزیل و أسرار التأویل، بیضاوی، ج األعصار و تحول الدول و تبدل الملل« أنوار



در ميان ملل   القاعده همه آنها صادق نيست؛ پس »شهرت وی به نيكيتعارض بين آنها، علي

مختلف« مطلبي غير از اجابت دعای وی در زمينه مطالبه لسان صدقي از وی در آيندگان  

 است. 

ثانيا »مدح همگاني« چه ربطي به »عُلُوِّ« لسان صدق دارد؟ يعني حتي اگر بپذيريم كه لسان  

،  صدق به معنای ثناء حسن است، باز برای اينكه شمول لسان در ميان امتها را نشان دهد

 گفت لسان صدق عاماً، نه لسان صدق علياً. بايد مي

های  احتماال به خاطر اين مشكالت بوده كه كساني، حتي در ميان اهل سنت، كه اهل دقت

اند، يا )مانند نحاس، از اديبان قرن چهارم( از ابتدا معنای »ثناء حسن« را برای  ادبي بوده

اش يعني »قول صدق« ترجمه  معنای اصليلسان صدق نپذيرفته، و »لسان صدق« را به همان 

اند،  ؛ يا اگر هم همين مضامين مورد نظر امثال بيضاوی را عينا تكرار كرده[16]17اند كرده

( با آوردن عبارت )والل اعلم( در پايان بحث،  1۳عجيبه از علمای سني قرن اما )مانند ابن

 [17]18اند. عدم رضايت كامل خود از اين تفسير نشان داده

كند، توجه به آيه قبلي  ديگری كه ضعف اين برداشت و ناسازگاری آن را تقويت مي كتهن 

سوره مريم( است كه تعبيری نزديك به اين آيه دارد. اين دو   ۴9»و كُلّاً جعلنا نبيا« )آيه 

السالم است  سوره مريم( هر دو در مقام امتنان بر حضرت ابراهيم عليه ۵۰- ۴9آيه )آيات 

 

 :»وَ جَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ أی قول صدق« 14، ص3. إعراب القرآن، نحاس، ج  [16]17

ل دین یتلونهم، و  »وَ جَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ عَلِیًّا: رفیعا فى أهل األدیان، فکل أه 339، ص: 3البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید، ج  . [17]18

لکالم فى لسان العرب و  یثنون علیهم، و یفتخرون بهم استجابة لدعوته بقوله: وَ اجْعَلْ لِی لِسانَ صِدْقٍ فِی الْآخِرِینَ؛ و المراد باللسان: ما یوجد به ا 

م ال تخفى على تباعد األعصار، و تبدل الدول، و  لغتهم، و إضافته إلى الصدق، و وصفه بالعلو للداللة على أنهم أحقاء لما یثنون علیهم، و أن محامده

 تحول الملل و النحل. واللّه تعالى أعلم.« 



عجيبه( و نيز ساير كساني كه به اعراب قرآن  چنانكه در عبارات همين مفسر اخير )ابنو 

، فعل »جعلنا« دو مفعول دارد: »كُالً« مفعول اول و »نبياً«  ۴9پرداخته اند، آشكار است، در آيه 

)جعلنا لهم لسان    ۵۰رود كه »جعلنا« در آيه باشد. علي القاعده انتظار ميمفعول دوم مي

يا( كه در ادامه آن و در همان سياق آمده، نيز دو مفعولي باشد. جالب اينجاست كه  صدق عل

اند؛ اما  ( نيز صريحا لسان را مفعول دوم گرفته۴برخي از علمای نحو مانند زجاج )قرن 

سوال اين است كه چرا مفعول اول را  [18]19اند كه مفعول اولش حذف شده است. گفته

رار داشته باشيم كه »علي« را ترجمه كنيم كه بعد با اين  محذوف بگيريم؟ چرا از اول اص

 همه تكلف مواجه شويم؟ 

مفعول اولِ فعل جعلنا، »علي« است، به عنوان اسم، و نه به عنوان يك صفت؛ و چون معرفه  

است بايد مفعول اول متاخر به حساب آيد؛ يعني متناظر با »كُالً« در جمله قبل، »علياً« در اين  

اول است. طبق اين تحليل، فعل »جعلنا« )= قرار داديم( كه در مقام امتنان  جمله مفعول  

 [19]۲۰گيرد. هم دو مفعول مي ۵۰داشته، در آيه  ۴9است، همانند وضعيتي كه در آيه 

خواهد كه »برای من  سوره شعرا، حضرت ابراهيم )ع( از خدا مي 8۴بدين ترتيب، در آيه  

فرمايد »برای ايشان، علي  ه«، و در اين آيه خداوند ميلسان صدقي در ميان آيندگان قرار بد

ای است كه هم با قواعد عربي كامال سازگار است و  را لسان صدق قرار داديم« و اين ترجمه

 

فقهون غیر  »و من ذلك قوله تعالى: )ال یَکادُونَ یَفْقَهُونَ قَوْلًا( فیمن ضم الیاء، أی: من یخاطبونه شیئا، فحذف أحد المفعولین، و قیل: ال ی . [18]19

دْقٍ عَلِیًّا(. غیرهم شیئا، لّما صح أن یقولوا و یفهموا. و من ذلك قوله تعالى: )وَ وَهَبْنا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنا وَ جَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِ لسانهم إیاهم، و لو لم یفقهوا 

اب المصری،  )قاهره: دارالکت  508، ص: 2انتصاب »لسان« بالفعل الثانی دون األول عنده.« إعراب القرآن، ابراهیم بن سری بن سهل زجاج، ج 

1420 .) 

ای که به صورت مبتدا و خبر است را به عنوان دو مفعول این فعل قرار  . کاربرد دومفعولیِ فعلِ »جعل« به این صورت است که جمله  [19]20

 توان تعبیر کرد.دهند. مثال جمله »این تابلو عمودی است« را به صورت »این تابلو را عمودی قرار دادم« میمی



نياز به هيچ تكلفي ندارد و هم با درخواست حضرت ابراهيم )ع( و به ويژه تعبير »لسان  

 صدق« كامال هماهنگ است.

كنم اين مطلب كه »مراد از »علي«  به تفسير به رأی نشوم اشاره مي  اكنون برای اينكه متهم 

در اينجا اسم اميرالمومنين )ع( است« مطلبي است كه هم در روايات معتبری از پيامبر اكرم  

)ص( و ائمه اطهار )امام علي، امام حسين، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام كاظم، امام  

السالم( آمده و هم در كلمات اصحاب پيامبر  سن عسگری عليهمرضا، امام هادی و امام ح

عباس، ابوبصير، يونس بن  مسعود، ابن)ص( و ائمه اطهار )ع( )مانند سلمان فارسي، ابن

عبدالرحمن، ابراهيم قمي و ...( و هم در بسياری از كتابها و تفاسير علمای بزرگ شيعه  

شاذان قمي و  حمزه طوسي، ابنب، ابن)علي بن ابراهيم قمي، شيخ صدوق، ابن شهر آشو

...(، و حتي در معدودی از تفاسير علمای بزرگ اهل سنت )حاكم حسكاني، هالل بن محمد  

 شود: الحفار و ...( نيز آمده است؛ كه از باب نمونه به برخي اشاره مي

  مطلب را از روايتي در كتب اهل سنت كه در سند آن هفت تن از امامان شيعه وجود دارند

)از علمای حنفي   حاكم حسکانیكنم: و نهايتا به پيامبر اكرم )ص( ختم مي شود شروع مي

)از علمای اهل    هالل بن محمد حفار( از ۴68)متوفي  عبدالرحمن بزاز( از ۴9۰متوفي  

)برادر دعبل   علی خزاعیاز پدرش  ابوالقاسم اسماعیل خزاعی( از ۴1۴متوفي[20]۲1سنت 

السالم( از پدرش  عليه امام كاظمالسالم از پدرش )عليه امام رضااز   خزاعي، شاعر معروف( 

السالم(  عليه امام سجادالسالم( از پدرش ) عليه امام باقرالسالم( از پدرش ) عليه امام صادق)

كند كه  السالم نقل ميعليه طالبعلی بن ابیالسالم( از پدرش عليه امام حسیناز پدرش ) 

آله و سلم فرمودند: در شب معراج در حالي كه جبرئيل مرا بر   صلي الل عليه و اهللرسول

 

 گوید: »الشیخ الصدوق« »کتبنا عنه و کان صدوقا«؛ ذهبی در مورد او می  گوید:بغدادی در مورد وی می . خطیب [20]21



جناح راست خود سوار كرده بود، به من گفته شد »چه كسي را جانشين خود بر اهل زمين  

بهترينِ اهل زمين اهليت آن را دارد، علي بن ابي طالب كه برادرم،   ای« گفتم:قرار داده

ته شد: »ای محمد! آيا دوستش داری؟« گفتم:  دوستم و دامادم و پسرعمويم است. به من گف 

»بله ای پروردگار عالمين«؛ خدايم گفت: »دوستش بدار و به امتت دستور بده كه دوستش  

ترين بلندمرتبه( هستم نام او را از نامهای خود اخذ  بدارند. من كه عليِّ أعلي )بلندمرتبه

گويد:  دهد و ميد بر تو سالم ميكردم و او را »علي« ناميدم. پس جبرئيل آمد و گفت: خداون 

»بخوان« گفتم: »چه بخوانم؟« گفت بخوان: »وَ وَهَبْنا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنا، وَ جَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ  

)عالوه بر چهار واسطه مذكور، كه برخي از آنها )مانند حفار( از علمای مهم   [21]۲۲عَلِيًّا«. 

اند، محدثان اهل سنت، ائمه شيعه را، اگرچه به عنوان امام معصوم قبول ندارند،  اهل سنت

 [22]۲۳دانند.( اما كامال عادل و مورد اعتماد در نقل حديث مي

 له: اما در آثار شيعه اين مطلب مكرر آمده است از جم

 

جَعْفَرِ بْنِ سَعْدَانَ بِبَْغدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا   نَا هِلَالُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْبَزَّازُ مِنْ أَصْلِهِ الْعَتِیقِ قَالَ: أَخْبَرَ [21]22

حَمَّدٍ[ ]قَالَ: [ أَبِی ]قَالَ: أَخْبَرَنَا[ أَبِی ]جَعْفَرُ بْنُ مُا ]قَالَ: أَخْبَرَنِی أَبُو الْقَاسِمِ إِسْمَاعِیلُ بْنُ عَلِیٍّ الْخُزَاعِیُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِی قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَ

[ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِی عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ قَالَ: قَالَ [ أَبِی ]الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍ [ ]قَالَ: أَخْبَرَنِی [ ]قَالَ: أَخْبَرَنَا[ أَبِی ]عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ أَخْبَرَنَا[ أَبِی ]مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍ 

فَقِیلَ لِی: مَنِ اسْتَخْلَفْتَهُ عَلَى أَهْلِ الَْأرْضِ فَقُلْتُ خَیْرَ أَهْلِهَا لَهَا أَهْلًا: عَلِیَّ   -یْلَةَ عُرِجَ بِی إِلَى السَّمَاءِ حَمَلَنِی جَبْرَِئیلُ عَلَى جَنَاحِهِ الْأَیْمَنِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص 

حُبِّهِ، فَِإنِّی أَنَا  فَقِیلَ لِی: یَا مُحَمَّدُ أَ تُحِبُّهُ فَقُلْتُ: نَعَمْ یَا رَبَّ الْعَالَمِینَ. فَقَالَ لِی: أَحِبَّهُ وَ مُرْ أُمَّتَكَ بِ مِّی بْنَ أَبِی طَالِبٍ أَخِی وَ حَبِیبِی وَ صِهْرِی یَعْنِی ابْنَ عَ

وَ یَقُولُ لَكَ: اقْرَأْ. قُلْتُ: وَ مَا أَقْرَأُ قَالَ: وَ وَهَبْنا   -ِئیلُ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ یَقْرَأُ عَلَیْكَ السَّلَامَالْعَلِیُّ الْأَعْلَى اشْتَقَقْتُ لَهُ مِنْ أَسْمَاِئی اسْماً فَسَمَّیْتُهُ عَلِیّاً، فَهَبَطَ جَبْرَ

)در   ( 1411لثقافة االسالمیه، )تهران: مجمع احیاء ا 463، ص 1شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، جلَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنا، وَ جَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ عَلِیًّا. 

 پاورقی همین صفحه درباره اعتبار و شهرت علمی راویان این حدیث توضیحات الزم آمده است(

اند که چون به آن کتب دسترسی نداشتم از ذکر آنها خودداری  پور این مطلب را در تعدادی دیگر از کتب اهل سنت نقل کرده. آقای رائفی  [22]23

 ( مراجعه کنید. اینجاده مطالب ایشان به اولین نظر درج شده در نسخه قبلی فایل همین مقاله )شود. برای مشاهمی

http://www.souzanchi.ir/imam-alis-name-in-holy-quran/


( نقل  ۵1، ص ۲)متوفي قرن سوم( در تفسير خود )تفسير القمي، ج علی بن ابراهیم قمی

شنيده است كه: »وَ جَعَلْنا لَهُمْ    امام حسن عسگری( و او از ابراهیم قمیكند كه از پدرش )مي

(  8۴1)متوفي   حسن بن محمد دیلمیعَلِيًّا يَعْنِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع «. همچنين  صِدْقٍ  لِسانَ

بن ابراهيم قمي دسترسي داشته كه اكنون در اختيار ما نيست  ظاهرا به كتاب ديگری از علي

ابراهیم  از  علی بن ابراهیم قمیقيما از ( مست1۴۰چرا كه در كتاب خود )غرراالخبار، ص 

السالم درباره آيه  عليه ابوالحسن )امام هادی(گويد: از  كند كه ابراهيم قمي مينقل مي  قمی

عَلِيًّا( سوال كردم، نامه سوال مرا گرفت و زير آن نوشت: »وفّقك   صِدْقٍ )وَ جَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ

 ن عليه السّالم«.  اللّه و رحمك اللّه هو أمير المؤمني

،  1( در چند كتاب خود )خصال، ج۳81)محمد بن علي بن بابويه قمي، متوفي  شیخ صدوق

( با سند صحيح  1۲9؛ معاني االخبار، ص 1۳9، ص:  1؛ كمال الدين و تمام النعمة، ج۳۰7ص

عَلِيًّا   دْقٍصِ السالم روايت كرده است كه: »وَ جَعَلْنا لَهُمْ لِسانَعليه از امام صادق  ابوبصیراز 

لِسانَ   يَعْنِى بِهِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع لِأَنَّ إِبْرَاهِيمَ قَدْ كَانَ دَعَا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ

عَلِيّاً.« همين   صِدْقٍ فَجَعَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَهُ وَ لِإِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ

،  ۳السالم )ج( در كتاب مناقب آل أبي طالب عليهم۵88)متوفي  شهر آشوبابنروايت را  

( در كتاب تأويل اآليات  9۴۰)متوفي  الدین علی حسینی استرآبادیسید شرف(، 1۰7ص

)متوفي   محمد بن محمدرضا قمی مشهدی( و  ۲97الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة )ص 

 اند. ( آورده۲۳1، ص 8اب تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب )ج( در كت11۲۵

( در كتاب تأويل اآليات الظاهرة في  9۴۰)متوفي الدین علی حسینی استرآبادی سید شرف

كند كه: به  نقل مي یونس بن عبدالرحمن ( با سند خود از ۲97فضائل العترة الطاهرة )ص

من نام اميرالمومنين در كتاب الل را طلب  ای از  السالم عرض كردم كه عدهعليه امام رضا

عَلِيًّا« را خواندم. حضرت فرمودند:   صِدْقٍ كردند، در جوابشان اين آيه »وَ جَعَلْنا لَهُمْ لِسانَمي



( نيز در  11۲۵)متوفي    محمد بن محمدرضا قمی مشهدی»صَدَقْتَ هُوَ كَذَا«. اين روايت را 

 ( آورده است. ۲۳1، ص8ئب )جكتاب تفسير كنز الدقائق و بحر الغرا

( با ذكر  1۳۰)از علمای قرن ششم( در كتاب خود )الثاقب في المناقب، ص ابن حمزه طوسی

)قرن اول( نقل كرده كه او به حضرت علي   سلمان فارسی از  )قرن اول(عباس  ابنسند از 

عَلِيًّا «.   صِدْقٍ  السالم اشاره كرد و گفت: » هذا الذی قال اللّه تعالى فيه: وَ جَعَلْنا لَهُمْ لِسانَعليه

،  1( نيز در مدينة معاجز األئمة اإلثني عشر )ج11۰7)متوفي   سیدهاشم بن سلیمان بحرانی

 ( همين را روايت كرده است. ۵۲9ص

  ( و نيز91د )الهداية الكبرى، ص( در كتاب خو۳۳۴)متوفي حسین بن حمدان خصیبی 

؛ الروضة في  17۴)از علمای قرن ششم( در چند كتاب خود )الفضائل، ص  شاذان قمیابن

كند كه حضرت علي  ( ذكر مي۲۳1طالب عليهماالسالم، ص فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي

ن كريم  بار با اين اسامي اسمش در قرآ ۳۰۰السالم اسامي متعددی دارد كه مجموعا  عليه

)قرن اول( چند مورد    مسعودابنكند كه با سند صحيح از آمده؛ آنگاه از باب نمونه ذكر مي

 باشد.  عَلِيًّا مي صِدْقٍ روايت شده، كه يكي از آنها همين تعبير وَ جَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ

مورد در مجلدات مختلف   17نيز جمعا در  سید محمدباقر مجلسی )الزم به ذكر است كه

كتاب بحاراالنوار اين روايات را ذكر كرده است كه برای رعايت اختصار از آوردن آن  

 شود.( خودداری مي

عالوه بر علمای فوق كه اغلب از بزرگان علمای متقدم شيعه هستند، بسياری از مفسران  

ي  متاخر شيعه نيز به ويژه با تكيه بر روايات فوق، »علياً« را در آيه فوق به معنای حضرت عل

( در دو تفسير خود: 1۰91)متوفي   مال محسن فیض كاشانیاند. از جمله: السالم دانستهعليه

  سیدهاشم بحرانی(؛ 7۴۳، ص ۲( و األصفى في تفسيرالقرآن )ج۲8۴، ص ۳تفسير الصافي )ج



جمعه عروسى  ابن(؛  717-71۴، ص ۳( در البرهان في تفسير القرآن )ج11۰7)متوفي 

محمد بن محمدرضا قمی  (؛ ۳۳9، ص ۳تفسير نور الثقلين )ج در (111۲)متوفي    حویزى

سید عبداهلل  (؛ ۲۳۰، ص8( در تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب )ج11۲۵)متوفي   مشهدی

سید  (؛ 1۲۳، ص ۴( در الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين )ج1۳)متوفي قرن    شبر

سلطان  (؛ 1۵۲، ص ۳قيم )ج( در تفسير الصراط المست 1۳)قرن  حسین حسینی بروجردی

(؛  7، ص۳( در تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة )ج1۴)متوفي قرن محمد گنابادی 

( در إرشاد األذهان إلى تفسير القرآن  1۴)متوفي قرن اهلل سبزواری نجفی محمد بن حبیب

(. البته  ۲۵6، ص ۴)معاصر( در تفسير جامع )ج  سیدمحمدابراهیم بروجردی(؛ و ۳1۳)ص

رخي از اين بزرگواران هر دو معنا )يعني هم علي به معنای بلندمرتبه و هم به عنوان نام  ب

اند؛ اما به هرحال، همگي اين را كه كلمه »علي« در  السالم( را ممكن دانستهحضرت علي عليه

 اند. السالم باشد، قبول داشتهتواند اشاره به نام مبارك اميرالمومنين عليهاين آيات مي

  

  

  

 وَإِنَّهُ فِی أُمِّ الْکِتَابِ لَدَیْنَا لَعَلِیٌّ حَکِیم    مورد دوم:

السالم در قرآن نيامده«، در  شود كه افراد، پس از قبول اينكه »اسم علي عليهاغلب ديده مي

گويند: »چون ايشان دشمنان زيادی داشتند و احتمال اين بود كه به توضيح چرايي آن مي

ر قرآن دست ببرند و قرآن را تحريف كنند و لذا خداوند اسم  خاطر حذف اسم ايشان، د

تنها اين توجيه درست نباشد، بلكه قرآن  رسد كه نهايشان را اصالً نياورده است.« به نظر مي

كريم اين مطلب را رد كرده و بعد از اينكه اسم حضرت را آورده، فرموده: »آيا شما گمان  



جود دارد ما مطلبي ]به اين مهمي[ را در قرآن  كنيد كه چون يك عده آدم افراطي ومي

 شويم؟« آيات مذكور كه در ابتدای سوره زخرف آمده چنين است: متذكر نمي

وَإِنَّهُ فِی  بسم الل الرحمن الرحيم حم؛ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ؛ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ؛  

 ؛ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً أَن كُنتُمْ قَوْماً مُّسْرِفِينَ لَدَیْنَا لَعَلِیٌّ حَکِیم   أُمِّ الْکِتَابِ

»به نام خداوند رحمان و رحيم؛ حم، قسم به آن كتاب مبين، همانا ما آن را به صورت قرآن   

يا لوح محفوظ[  الكتاب ]= سوره حمد عربي درآورديم تا شايد كه بينديشيد؛ و همانا او در ام

شود كه ما  كار باشيد، دليل مينزد ما علي است كه حكيم است؛ آيا اينكه شما گروهي افراط

 از بيان بخشي از ذكر ]= قرآن[ خودداری كنيم؟«

السالم  توان هم به صورت اسم عَلَم )كه منظور حضرت علي عليه، »علي« را مي۴در آيه 

و هم به صورت وصفي )به معنای »بلندمرتبه«(، كه  باشد، مطابق ترجمه فوق( در نظر گرفت، 

الكتاب ]= سوره حمد يا لوح  شود: »و همانا او در امدر اين صورت، ترجمه آيه چنين مي

محفوظ[ نزد ما بلندمرتبه است و حكيم است«؛ اما با توجه به شواهد و قرائن موجود در آيه 

السالم قويتر از ظهور علي عليهنشان داده خواهد شد كه ظهور اين كلمه در اسم حضرت 

آن در معنای »بلندمرتبه« است و خواهيم ديد كه اين برداشت از آيه در ميان ائمه اطهار و  

 اصحاب ايشان و علمای تفسير نيز رواج داشته است. 

 الف( تحلیل نحوی 

ابتدا تذكر اين نكته ادبي الزم است و آن اينكه در هيچ يك از تفاسير، كلمه »حكيم« به  

عنوان نعت )صفت( برای »علي« معرفي نشده است، بلكه عموما »حكيم« را خبر بعد خبر  



تذكر اين نكته از اين جهت است كه ممكن است كسي اشكال كند كه   [23]۲۴گيرند. مي

»علي به عنوان اسم، معرفه است و حكيم در اين آيه نكره است، و چون صفت و موصوف  

تواند در اين آيه  بايد به لحاظ نكره و معرفه بودن با هم تطابق داشته باشند، پس علي نمي

ه باشد و حتما به عنوان وصف )نكره( به كار رفته  به عنوان اسم عَلَََم )معرفه( به كار رفت

است.« اين اشكال زماني وارد است كه بخواهيم حكيم را نعت )صفت( برای علي بدانيم؛ اما  

اند، و لذا از اين  عموم اديبان و مفسران، حكيم در اين آيه را خبر بعد خبر درنظر گرفته

لمه وجود ندارد. بر اساس داللت علي  جهت الزامي در تطابق معرفه و نكره بودن اين دو ك

بر اسم حضرت علي هم ضرورتي هم ندارد كه حتما حكيم را نعت برای علي در نظر  

توان همچنان خبر بعد خبر دانست. حتي اگر  بگيريم كه به مشكل برخورد كنيم؛ بلكه مي

ت كه  كسي اصرار باشد كه به لحاظ نحوی، حكيم را از توابع علي حساب كند، الزامي نيس

آن را نعت بداند بلكه ميتوان آن را عطف بيان برای علي دانست كه الزامي به توافق در  

سوره بينه با اين حالت مواجهيم: »حتي   ۲و 1معرفه و نكره بودن ندارد؛ چنانكه در آيات 

تا  اند تاتيهم البينةُ رسولٌ من الل« )كه »رسولٌ« را، نه نعت، بلكه عطف بيان از »البينةُ« گرفته

توان ضمير »ه« در »إنه« را ضمير شأن  مشكل تطابق معرفه و نكره پيش نيايد(. همچنين مي

دانست و آنگاه علي را اسم إن و حكيم را خبر آن در نظر گرفت كه باز تطابق اين دو به 

لحاظ معرفه  و نكره بودن الزم نيست. پس اگر علي را اسم عَلَم بدانيم، با هيچ مشكل  

 واهيم شد. نحوی مواجه نخ

الكتاب لدينا لعلي  اكنون به سراغ تحليل نحوی اين آيه برويم. آيه مي فرمايد: »إنه في ام

 حكيم«:  

 

استعمال خبر بعد خبر در قرآن کریم بسیار شایع است. نمونه آن تعابیری مانند »ذلك الکتاب الریب فیه هدی للمتقین« ویا   . [23]24

 تعابیر پرکاربردی همانند »ان اهلل غفور رحیم«، »انه هو التواب الرحیم« و... است. 



اگر »علي« به صورت »بلندمرتبه« ترجمه شود، به لحاظ نحوی فقط يك حالت ممكن خواهد  

آن  )يعني ضمير »ه« اسم إن، علي خبر اول و حكيم خبر ثاني باشد(: »و همانا  [24]۲۵بود

 الكتاب نزد ما بلندمرتبه است و حكيم است«.  ]قرآن[ در ام

السالم قلمداد شود، به لحاظ نحوی چند گونه  اما اگر  »علي« به عنوان اسم حضرت علي عليه

 ترجمه ممكن خواهد بود كه همگي صحيح است: 

لي است و  الكتاب نزد ما عای شبيه تحليل فوق: »و همانا او در امالف( بر اساس تحليل نحوی

 حكيم است«   

ب( ضمير »ه« را اسم إن، و كل عبارت »علي حكيم« را يك جمله )علي مبتدا و حكيم خبر(  

اش چنين خواهد شد: »و  قلمداد كنيم و اين جمله را در مقام »خبر إن« قرار دهيم كه ترجمه

 الكتابِ نزد ماست كه علي حكيم است.«  همانا اين در ام

 

شته باشد، آنگاه باید خبری که دارای »الم ابتدا« است، بر  . اگر »الم ابتدا« روی خبر بیاید و اسمِ إن، بیش از یك خبر دا  [24]25

الکتاب( را متعلق به »علی«  اند به دلیل فوق جار و مجرور )فی امسایر خبرها مقدم شود و عموم کسانی که این آیه را اعراب کرده 

)ریاض: بیت   341ص( 7القرآن، عکبری )قرن؛ التبیان فی إعراب 770، ص 2(، ج 4اند ) مثال ر.ک: إعراب القرآن، زجاج )قرنمعرفی کرده 

(. تنها یکی از معاصران در إعرابِ این آیه، ابتدا  194، ص 3؛ اعراب القرآن الکریم، ج60، ص 9االفکار الدولیه(؛ إعراب القرآن و بیانه، ج 

خبر دوم و حکیم را خبر سوم  مثبتٌ( و خبر اول در نظر گرفته و لذا علی را جار و مجرور مذکور را متعلق به کلمه محذوف )مثال:  

گرفته؛ اما بالفاصله خودش اذعان کرده که بر این اعراب این اشکال وارد است که علی )که حرف الم روی آن وارد شده( خبر دوم قرار  

را خبر اول  گرفته، و این به لحاظ نحوی غلط است و لذا در ادامه مثل بقیه علمای نحو، جار و مجرور را متعلق به علی دانسته و علی 

ثبت و ... و الالم  معرفی کرده است.: »وَ ِإنَّهُ فِی أُمِّ الْکِتابِ لَدَیْنا لَعَلِیٌّ حَکِیمٌ ... فی أم الکتاب متعلقان بمحذوف خبرها و التقدیر م

بالالم على المقرون   المزحلقة و علیّ خبر ثان و حکیم خبر ثالث، و اعترض بعضهم على هذا اإلعراب ألن فیه تقدیم الخبر غیر المقرون

ب  بها قال أبوالبقاء: فی أم الکتاب یتعلق بعلی و الالم ال تمنع من ذلك و لدینا بدل من الجار و المجرور و یجوز أن یکون حاال من الکتا

کل واحد  أو من أم و الیجوز أن یکون واحد من الظرفین خبرا ألن الخبر قد لزم أن یکون علیّ من أجل الالم و لکن یجوز أن یکون 

 . 60، ص9الدین درویش، ج منهما صفة للخبر فصارت حاال بتقدمها.« إعراب القرآن و بیانه، محیی



و علي را اسم إن و حكيم را خبر إن بگيريم كه   [25]۲6أن بگيريم ج( ضمير »ه« را ضمير ش 

 [26]۲7الكتاب نزد ما علي، حكيم است.«شود: »و همانا در اماش چنين ميترجمه

 ب( تحلیل مطلب با توجه به شواهد و قرائن قرآنی 

تعبير »ام الكتاب« يكي از نامهای    [28]۲9و سني [27]۲8بر اساس روايات متعدد شيعه 

سوره رعد )يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاُء وَيُثْبِتُ   ۳9سوره حمد است، و برخي از مفسران از ظاهر آيه 

اند كه اين تعبير برای اشاره به مرتبه آسماني قرآن )مرتبه  وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ( استنباط كرده

 رود.  لوح محفوظ( هم به كار مي

الكتاب را به معنای اشاره به سوره حمد بگيريم داللت كلمه »علي« بر اسم حضرت  اگر ام

علي بسيار قويتر است از داللت آن بر معنای »رفيع و بلندمرتبه«؛ و اگر به معنای مرتبه لوح  

السالم، اگر قويتر  محفوظ هم بگيريم، خواهيم ديد كه باز داللتش بر شخص علي عليه

تر نيست، بلكه با در نظر گرفتن قواعد ادبي و بالغي و سياق آيات، باز هم  عيفنباشد، ض

 ظهور آن در مورد حضرت علي بيشتر است. 

 

ای است که مورد توجه  توانیم علی را اسم حضرت علی بدانیم نکته. این نکته که اگر »ه« را ضمیر شأن بگیریم و آنگاه می  [25]26

 . 276، ص 26ت. الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن، جبرخی از معاصران )صادقی تهرانی( قرار گرفته اس

  . طبق قواعد نحوی آمدن الم ابتدا هم بر خبرِ »إن« جایز است، و هم بر اسمِ »إن« به شرطی که خبرش مقدم شده باشد [26]27

( و  373-362، ص1(؛ و نیز شرح ابن عقیل، ج1419)قم: دارالهجرة، 239-236، ص1البهجة المرضیه فی شرح األلفیة للسیوطی، ج )

 باشند. لذا تحلیلهای نحوی فوق همگی صحیح می

 . 299،ص 3؛ تهذیب األحکام )تحقیق خرسان(، ج 457،ص 3اإلسالمیة( ج -. الکافی )ط  [27]28

ا(؛ تبی، )سوریه: دارالفکر، 249، ص 1داود، جتا(؛ سنن ابی )بیروت: دار احیاء التراث العربی، ب 739، ص2. جامع الترمذی، ج [28]29

، )بیروت: دار احیاء التراث  9498و 9576تا(؛ مسند احمد بن حنبل، ح  ؛ بیروت: دارالکتاب العربی، بی 2123ریا، ص4سنن الدارمی، ج

 تا( العربی، بی 



الكتاب را سوره حمد بدانيم  اكنون معنای آيه بر اساس هر كدام از دو حالت فوق )اينكه ام

 كنيم: يا لوح محفوظ( بررسي مي

 الکتاب به معنای سوره حمد: ( ام1

سوره حمد آمده است كه »اهدنا الصراط المستقيم« و در ادامه، در مورد اينكه اين صراط  در 

چيست، مطلب، از طريق »شخص« معرفي شده نه از طريق »وصف«؛ يعني برای شناسايي  

اند اشاره شده است: »صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ  صراط مستقيم، به گروهي كه اهل اين صراط

غضُوبِ عَلَيهِمْ وَالَ الضَّالِّينَ«. پس در اين سوره به انسان تعليم داده شده كه از  عَلَيهِمْ غَيرِ المَ

خدا بخواهد وی را به صراطي كه هويتش با اين اشخاص گره خورده رهنمون شود. طبيعي  

آيد اين است كه مقصود از اين »الذين«  است كه اولين سوالي كه برای هر مسلماني پيش مي

القاعده، اگر بخواهيم به علي [29]۳۰اند؟ صراط( چه كس يا چه كساني )مصداق اصلي اين

شويم )همان طور كه امروزه  های شخصي مراجعه كنيم، دچار اختالف و نزاع ميزنيگمانه

ای  در همين زمينه بين شيعه و سني نزاع هست( و خداوند خود فرموده كه اگر در مساله

ايد سراغ خدا و رسول برويد: »فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيٍْء  نزاع افتاد، اگر واقعا ايمان داريد ب

)سوره    فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اآلخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيالً

يث ثقلين و ... كه  («. مراجعه به روايات نبوی مانند حديث متواتر غدير يا حد۵9نساء، آيه

اند؛ اما آيا مراجعه به قرآن كريم هم در  كند كه مقصود از الذين چه كسانيكامال واضح مي

اينجا جايي دارد؟ اگر دقت شود در آيه فوق، فقط به پيامبر )ص( ارجاع نداد، بلكه به »خدا«  

اجعه ما به خدا به معنای مراجعه  القاعده، مر هم ارجاع داد )فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ( و علي

 

ه  . تذکر این نکته مفید است که قرآن در موارد متعددی در مورد انجام کاری، از تعبیر جمع )مانند »الذین«( استفاده کرده ک [29]30

سوره مائده، که چرایی این   55سوره منافقون و آیه   8همه مفسران قبول دارند که فقط یك نفر آن کار را انجام داده است، )مانند آیه  

 گونه تعبیر بحث مفصلی دارد.( لذا ممکن است در اینجا یك نفر مراد باشد همان طور که ممکن است چندین نفر مورد نظر باشند. 



رود كه اين مصداق را به ما معرفي  به قرآن است. اگر قرآن كتاب هدايت است انتظار مي

 كند و اين كاری است كه در همين آيه محل بحث انجام شده است. 

فرمايد: »و همانا او در ام الكتاب )سوره حمد( نزد ما علي است كه حكيم  در اين آيه مي

را بگذاريم  در اينجا اگر به جای علي، معنای لغوی آن )رفيع و بلندمرتبه(  [30]۳1است.« 

الكتاب )سوره حمد( نزد ما بلندمرتبه است و حكيم است.«  شود: »و همانا او در اماين مي

معنا نيست، اما لغو و خالف فصاحت است، يعني مخاطب متوجه چيزی  اين جمله بي

شود )او كه در سوره حمد بلندمرتبه و حكيم است  اضافه مياش شود و فقط سردرگمينمي

كيست؟(. شايد به همين جهت است كه عموم مفسراني كه كلمه عليّ در اين آيه به صورت 

الكتاب« را هم به معنای مقام لوح محفوظ قلمداد  اند، كلمه »ام»بلندمرتبه« ترجمه كرده

الكتاب را به معنای سوره حمد  ينكه اگر اماند، نه به معنای سوره حمد. خالصه كالم ا كرده

بگيريم، ترجمه كردن كلمه »علي« به »بلندمرتبه« خالف فصاحت و بالغت خواهد شد؛ ولي  

داللت آن بر اسم حضرت علي چنين مشكلي نخواهد داشت. بر اين اساس، ترجمه آيات  

 چنين خواهد شد:  الكتاب، سوره حمد باشد، اوليه سوره زخرف بر اساس اينكه مقصود از ام

»به نام خداوند رحمان و رحيم؛ حم، قسم به آن كتاب مبين، همانا ما آن را به صورت قرآن  

عربي درآورديم تا شايد كه بينديشيد؛ و همانا آن ]كه[ در سوره حمد ]مورد نظر بوده[ نزد  

ود كه  شكار باشيد، دليل ميما همان علي است كه حكيم است؛ آيا اينكه شما گروهي افراط

 ما از بيان بخشي از ذكر ]= قرآن[ خودداری كنيم؟« 

 

کند و چنین مطلبی در قرآن  اینکه مرجع ضمیر »ه« در »انه« در جمالت قبلی این سوره نیامده باشد، مشکلی ایجاد نمی  . [30]31

توان به مرجع ضمیر »کم« در آیه ِإنَّما یُرِیدُ  های آن میگویند. از نمونه بارها واقع شده است که در ادبیات عرب، به آن صنعت التفات می 

( و نیز مرجع ضمیر »هی« مستتر در فعل توارت، در آیه حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ )سوره  33عَنْکُمُ الرِّجْسَ )سوره احزاب، آیه اللَّهُ لِیُذْهِبَ 

 .  537( اشاره کرد. تفصیل بحث در تأویل اآلیات الظاهرة، ص32ص، آیه  



 الکتاب به معنای مرتبه آسمانی قرآن كریم )قرآن در لوح محفوظ(: ( ام۲

ای هم به كار  ( به گونه۳9چنانكه اشاره شد»ام الكتاب« در قرآن كريم )سوره رعد، آيه 

محفوظ است قلمداد كرد و   ای از قرآن كه در لوحتوان آن را به معنای مرتبهرفته كه مي

عباس مانند مقاتل بن سليمان بلخي  اميه و بنيسنت )از معاصران بنياغلب مفسران اهل

اند »علي« را به معنای  گرفته تا مفسران امروزی( نيز چون خواسته [31]۳۲( 1۵۰)متوفي 

ه آيه قبل آن  »رفيع و بلندمرتبه« ترجمه كنند همين معنا را مد نظر قرار داده و اين آيه را ب

اند كه ضمير »ه« اشاره به قرآن باشد و در اين صورت معنای آيات چنين  ارتباط داده

 شود:  مي

» به نام خداوند رحمان و رحيم؛ حم، قسم به كتاب مبين، آن را به صورت قرآن عربي  

درآورديم تا شايد بينديشيد، و همانا آن ]قرآن يا كتاب مبين[ در لوح محفوظ نزد ما  

 دمرتبه و حكيم است.«بلن

 اما اگر علي را اسم علَم بدانيم ترجمه چنين خواهد شد:   

» به نام خداوند رحمان و رحيم؛ حم، قسم به كتاب مبين، ما آن را به صورت قرآن عربي  

درآورديم تا شايد بينديشيد؛ و همانا آن ]قرآن يا كتاب مبين[ در لوح محفوظ نزد ما علي  

 است كه حكيم است.« 

بسا در نگاه اول به نظر برسد ترجمه اول  دو ترجمه با ظاهر آيه سازگار است و چههر 

تنها  سازگارتر باشد؛ اما اگر به سه نكته ذيل توجه كنيم خواهيم ديد ترجمه دوم نه

تری نيز  كمي از ظهور ترجمه اول ندارد، بلكه حاوی ظرايف بيشتر و معنای لطيفدست

 

هُ فِی أُمِّ الْکِتَابِ( یقول ألهل مکة: إن کذبتم بهذا القرآن،  : »)وَِإن185َّ، ص 3: ج2003. تفسیر مقاتل، بیروت: دارالکتب العلمیه،  [31]32

 فإن نسخته فی أصل الکتاب، یعنی اللوح المحفوظ، )لَدَیْنَا لَعَلِیٌّ( یقول: عندنا مرفوع، )حَکِیمٌ( یعنی محکم من الباطل.« 



نظر داشتن حديث متواتر ثقلين است، و دومي توجه به  هست. اين سه نكته، يكي در 

 كاربرد كلمه حكيم، و سومي ارتباط اين آيه با آيات بعد:

و   ]32[۳۳توضيح مطلب اين است كه: اوال از رواياتي كه به نحو متواتر از طرق شيعه

نقل شده است، حديث ثقلين است كه عبارتي كه در عموم آنها تكرار شده و   ]33[۳۴سني

بحث ماست اين جمله پيامبر اكرم صلي الل عليه و آله و سلم است كه: »إِنِّي تَارِكٌ  محل

«. در  كِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي ... انَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض   فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ

يفترقا( دانسته  ناپذير )لنبيت را جدايياهل  اين روايت شريف، پيامبر )ص( حقيقت قرآن و

است؛ يعني حقيقتي يگانه در اين دو حضور دارد. آنگاه اين آيات به همين مضمون كه در  

فرمايد: »حم، قسم به ]حقيقت ماوراييِ[ كتاب مبين، ما  روايت ثقلين آمده اشاره دارد و مي

تا شايد بينديشيد؛ و ]تجليِ ديگرِ[  آن ]حقيقت ماورايي[ را به صورت قرآن عربي درآورديم 

 آن ]حقيقت ماورايي[ در لوح محفوظ نزد ما، همان علي است كه حكيم است.« 

نكته دوم كه اين مطلب را )كه ضمير »ه« اشاره به حقيقت ماورايي قرآن دارد كه با حقيقت  

كند كاربرد كلمه »حكيم« است. وصف حكيم  وجودی حضرت علي يكي است( تقويت مي

رود و اگر كسي بخواهد اين وصف  ي است كه فقط برای موجود زنده باشعور به كار ميوصف

 

؛  413، ص1؛ بصائرالدرجات، ج 173، ص1، ج(؛ تفسیر القمی1405)قم: الهادی،  647، ص2. کتاب سلیم بن قیس الهاللی، ج [32]33

 ؛ و صدها منبع دیگر. 559، ص؛ المسترشد فی إمامة علیّ بن أبی طالب علیه السالم 4، ص 1تفسیر العیاشی، ج

)بیروت: دار احیاء   963ص ، 2تا( ؛ جامع الترمذی، ج)بیروت: دار احیاء التراث العربی، بی 180، ص 15. صحیح مسلم، ج  [33]34

، )بیروت: دار  18841تا(؛ مسند احمد بن حنبل، ح)بیروت: دار الکتاب العربی، بی   2091، ص4جتا(؛ سنن الدارمی، ی، بیالتراث العرب

تا(؛  )بیروت: دار الکتب العلمیه، بی 145و  110و  109، ص 3تا(؛ المسترک علی الصحیحین حاکم نیسابوری، جاحیاء التراث العربی، بی 

تا(؛  ( )ریاض: دارالوطن، بی514)ح  134تا(؛ مسند ابن ابی شیبه، ص)بیروت: دار الکتب العلمیه، بی  320، ص7السنن الکبری للنسائی، ج

)القاهره:   114، ص1(؛ مسند عبد بن حمید، ج 2003)المدینه المنوره: مکتبه العلوم و الحکم،  231، ص10البحر الزخار بمسند البزار، ج

 تا( و دهها منبع دیگر. )الموصل: مکتبة العلوم و الحکم، بی 166، ص 5انی، جتا(؛ المعجم الکبیر للطبرمکتبة السنة، بی 



اند به كار ببرد، از تعبير »حكيمانه ساخته  را در مورد مصنوعاتي كه حكيمانه ساخته شده

گويند اين كتاب  كند، نه از تعبير »حكيم«. مثال مياستفاده ميشده« )مصنوع بالحكمة( 

گويند خود اين كتاب يا اين  يا اين رايانه حكيمانه ساخته شده؛ و نمي حكيمانه تدوين شده،

رايانه حكيم است؛ و اگر در اين موارد كلمه حكيم به كار رود كاربرد مجازی است. )الزم به  

ذكر است كه در استنباط يك متن، همواره حقيقت بر مجاز اولويت دارد.( خداوند قرآن را  

(؛ و اگر قرار باشد اين تعبير حقيقت  ۲ست )سوره يس، آيه با وصف »حكيم« معرفي كرده ا

اش، نه به اين قرآن عربي )مذكور در آيه قبل(، بلكه به آن حقيقت  باشد و نه مجاز، اشاره

ماورايي قرآن است كه حيات و شعور دارد و در روز قيامت، به صورت يك شخص در  

ای شفاعت يا سعايت  ه( و از عد۵96، ص۲شود )كافي، ج صحنه حسابرسي حاضر مي

،  ۲شود. )فإنه شافعٌ مُشَفَّع و ماحلٌ مُصَدَّق؛ كافي، جكند و شفاعت و سعايتش پذيرفته ميمي

( اكنون اگر به روايت ثقلين و اتحاد حقيقت قرآن با حقيقت اميرالمومنين )= قرآن  ۵99ص

آن حقيقت برتر  ناطق( توجه شود، در اين آيه نيز كلمه حكيم، چون توصيفي برای اشاره به 

ای كه در باال ارائه شد( كاربردش حقيقي، و نه مجازی خواهد بود؛  خواهد شد، )طبق ترجمه

و اگر در تحليل يك متن، بتوان كاربرد حقيقي برای يك لفظ نشان داد، اين تحليل بر  

 كند برتری دارد. تحليلي كه كاربرد لفظ را مجازی مي

القاعده در يك متن واحد، معنايي از  يات بعد است. عليسومين نكته توجه به ارتباط آيه با آ

دهنده ارتباط آن جمله با جمالت بعد باشد، بر معنايي كه ارتباط دو  يك جمله كه نشان

ی بعد از اين آيات در مقام مواخذه مخاطبين است و  جمله را قطع كند اولويت دارد. آيه

وجود دارند كه مايلند برخي مطالب  دهد در ميان مخاطبين قرآن گروهي افراطي نشان مي

فرمايد وجود اين عده افراد موجب نخواهد شد كه آنچه  در قرآن نيايد و خداوند هم مي

  گفتنش الزم است را نگوييم. اگر تعبير علي در آيه قبل، به معنای اسم حضرت علي )ع(



السالم  حضرت علي عليهدانيم شود؛ زيرا ميباشد، كامال ارتباط بين اين دو آيه واضح مي

دشمنان فراواني داشتند كه مايل بودند نام ايشان از صفحه روزگار حذف شود، چه رسد به 

صفحات قرآن؛ اما خداوند حفظ قرآن را ضمانت كرده است: »إِنَّا َنحْنُ َنزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ  

شود ما  وجود اين عده باعث نمي فرمايد( و در اينجا هم مي9« )سوره حجر، آيهلَحافِظُون

اين مطلب را از قرآن حذف كنيم؛ اما اگر علي را به معنای بلندمرتبه بگيريم، ديگر هيچ  

ماند و لذاست كه مفسراني كه چنين  سوره زخرف و آيات قبل باقي نمي ۵ارتباطي بين آيه 

بر اساس حدسيات   اند، اينكه اين تهديد قرآن ناظر به چه كساني است را صرفاتفسير كرده

؛ در حالي كه  [34]۳۵اند خود و بدون ارائه هيچ سند قرآني يا تاريخي، مشركان مكه دانسته

مشركان اصل قرآن را قبول نداشتند، نه اينكه برخي از مطالب آن را قبول داشته باشند و از  

برخي ديگر ناراحت باشند. اين وصف كه برخي مطالب قرآن را قبول كنند و از برخي  

ناراحت باشند، وصفي است كه قرآن كريم در مورد منافقان )يعني كساني كه در جامعه  

( و  1۵۰-1۴۵كردند( به كار برده )سوره نساء، آياتاسالمي و به عنوان مسلمان زندگي مي

تر است تا ناظر به  اينكه اين آيه سوره زخرف هم ناظر به اين گروه باشد بسيار محتمل

ين گروه است، حتي اگر باز ارتباط با آيه قبل را در نظر نگيريم باز  مشركان. اگر ناظر به ا

ای از منافقان )مسلمانانِ ظاهری( از آمدن آن در قرآن ناراضي  مهمترين مطلبي كه عده

بودند، بحث نام حضرت علي است و همين است كه غالبا كساني هم كه در مقام توجيه  

 

(  1422؛ قاهره: هجر، 550-548، ص 20( در کتاب جامع البیان عن تأویل آی القرآن )ج310مثال ابن جریر طبری )متوفی  . [34]35

آورد؛ اقوال افراد زیادی از صحابه و تابعین )همانند قتاده، مجاهد، ابوصالح، ابن عباس، سُدَی( را درباره اینکه منظور مشرکین است می

کنند و کامال معلوم است که در مقام بیان تحلیل شخصی خود از آیه  طلب را از قول پیامبر اکرم )ص( نقل نمیاما هیچ یك از اینها این م

آوری کرده، وقتی هستند. حتی شخص معروفی مثل بخاری در کتابی که ادعایش این است که فقط احادیث صحیح نبوی را در آن جمع

  1000، ص 2ن اینکه به پیامبر نسبت داده شود، نقل کرده است. صحیح بخاری، جرسد، مطلب را از قول قتاده و بدوبه این آیه می 

 تا(.)بیروت: دار ابن کثیر، بی 



گويد كنند؛ و اين آيه ميها اشاره ميايتيآيند به همين نارضنيامدن نام ايشان برمي

ای  شود. پس سياق آيات نيز قرينهگری يك عده، دليل نيامدن مطلبي در قرآن نميافراطي

 است. است كه داللت اين كلمه بر نام حضرت قويتر از داللت آن بر معنای »بلندمرتبه« 

محفوظ بگيريم، اگرچه هر دو  الكتاب را به معنای لوح خالصه كالم اينكه در حالتي كه ام 

معنا )علي به عنوان اسم علم و علي به عنوان صفت و به معنای بلندمرتبه( درست است، اما  

 باشد. با توجه به شواهد و قرائن پيراموني داللتش بر علي به عنوان اسم خاص قويتر مي

 ج( حمل آیه بر نام امیرالمومنین در سخنان ائمه و اصحاب و مفسران 

كنم اين مطلب كه اينجا مراد از  اكنون برای اينكه متهم به تفسير به رأی نشوم اشاره مي

السالم است، در كلمات معصومين )ع( و اصحاب ايشان و  »علي« اسم اميرالمومنين عليه

 علمای بعدی آمده است: 

با  سوره زخرف به معنای سوره حمد باشد،   ۴الكتاب در آيه اهل سنت اين مطلب را كه ام

و  [35]۳6اند؛ السند از پيامبر اكرم صلي الل عليه و آله و سلم نقل كردهروايات كامال صحيح

الكتاب در اين آيه به لوح در طرف مقابل، با اينكه در آثار آنها دهها نقل وجود دارد كه ام

شده، اما همه آنها نظرات شخصي افراد )صحابه و تابعين و ...( بوده و   محفوظ تطبيق داده

 

تا(؛ و پس از وی، سلیمان بن احمد  )دمشق: دارالفکر، بی   81، ص1( در فضائل القرآن، ج 294الضریس )متوفی . مثال ابن [35]36

تا(؛ و پس از وی یحیی بن الحسین الشجری  مکتبة العلوم و الحکم، بی)الموصل:  235، ص  8( در المعجم الکبیر ، ج 360طبرانی )متوفی

( در العلو  748(. الزم به ذکر است که ذهبی )متوفی1422)بیروت: الکتب العلمیه،  424( در االمالی الخمیسیة، ح 499الجرجانی )متوفی 

از راویان دیگری نقل کرده و آن سند را صحیح ندانسته، اما سند روایتی  تا( شبیه این روایت راللعلی الغفار )اردن: داراالمام النووی، بی

الضریس و شجری آمده کامال مورد قبول محدثان اهل سنت است. در کتاب طبری، نام یکی از افراد در سلسله سند  های ابنکه در کتاب 

)که وی با یك واسطه ثقه از طبری نقل کرده( نشان  اند؛ اما مشاهده نقل شجریمحمدبن جابان « ثبت شده که او را مجهول دانسته  »

دهد که اشتباهی در ثبت نام وی رخ داده و نام صحیح این راوی »محمدبن حیان« بوده که از افراد مورد وثوق بوده و خود ذهبی وی  می

 را »شیخ الصدوق المحدث« دانسته کرده است.



جالب توجه اين است كه،   [36]۳7دهند. هيچ يك مطلب را به پيامبر اكرم )ص( نسبت نمي

آن اندازه كه تفحص شد، هيچكدام از تفاسير اهل سنت، آيه را بر اساس آن روايت نبوی  

اند؛ شايد  دانند، ترجمه نكردهال بدون خدشه ميموجود در كتب خود، كه سندش را هم كام

بدين جهت كه اگر بر اين اساس ترجمه شود، چاره ای جز اينكه »علي« را اسم حضرت علي  

 ماند. بگيريم باقي نمي

اما در ميان علمای شيعه، آن مقدار كه تفحص شد هركس كه ام الكتاب را سوره حمد   

السالم دانسته  در اين آيه را اسم حضرت علي عليه دانسته ويا سراغ روايات بحث رفته، علي

 است؛ مثال: 

،  ۲؛ و ج۲9، ص1( در كتاب خود )تفسير قمي، ج۳)متوفي قرن  علی بن إبراهیم قمی 

در خصوص   السالمعليه امام صادقاز  حماد بن عیسی از  ابراهیم قمی( از پدرش ۲8۰ص

كنند كه  ( نقل مي۵تَقِيمَ« )سوره حمد/كلمه »صراط مستقيم« در آيه »اهدنا الصِّراطَ الْمُسْ

ايشان فرمودند: »هو أميرالمؤمنين ]صلوات الل عليه[ و معرفته، و الدليل على أنه  

 أميرالمؤمنين قوله تعالى: وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ.« 

( در معاني األخبار  ۳81)محمدبن علي بن بابويه قمي متوفي   شیخ صدوقهمين مطلب را  

( در غرر االخبار و درراآلثار في مناقب  8۴1)متوفي   حسن بن محمد دیلمی( و نيز  ۳۳)ص 

 كنند. ( روايت مي1۴8السالم )ص االئمة االطهار عليهمابي

( در كتاب خود )تأويل اآليات الظاهرة في فضائل  9۴۰)متوفي  سیدعلی حسینی استرآبادی

محمد بن مطلب را عالوه بر سند فوق، با سند ديگری از  ( همين ۵۳8العترة الطاهرة، ص

 

،  8سابط نقل شده )ج شیبه مطلب از ابنابی(؛ در مصنف ابن 555، ص2ج. مثال در جامع ترمذی مطلب از عطاء نقل شده ) [36]37

 ( و ... . 224ص



)عليه السالم(   امام رضا، )برادرزاده امام رضا( چنين نقل كرده كه گفت: از علی بن جعفر

عليه السالم[ اين آيه »وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا   امام صادقفرمود: »أبوعبدالل ] شنيدم كه مي

طالب )عليه السالم( است.« اين  فرمود: ]اين[ علي بن أبيكرد و ميرا تالوت ميلَعَلِيٌّ حَكِيمٌ« 

 ( نيز آمده است. 8۴6، ص ۴البرهان في تفسير القرآن )ج روايت در

( از احمدبن محمد  ۴)محمد بن عباس بن علي بن مروان بن ماهيار متوفي قرن الجحامابن

كه گفت همراه اميرالمومنين )عليه   روايت كرده اصبغ بن نباتهنوفلي با سند متصل از 

)رحمه الل( رسيديم و سپس گفتگوهايي كه بين   صعصعة بن صوحانالسالم( بودم كه به 

سوره   ۴رسد كه صعصعه اين آيه كند تا به اينجا ميميصعصعه و امام رد و بدل شده را نقل  

ما علمتك   -يا أمير المؤمنين -زخرف را خطاب به اميرالمومنين خواند و گفت: »و أنت و الل

.« )و تو ای  أنك فی كتاب اهلل لعلی حکیمإال أنك بالل لعليم، و أن الل في عينك لعظيم، و 

نشناختمت مگر به اينكه به خدا عالِم هستي، و  اميرمومنان، كسي هستي كه به خدا قسم،  

باشي.(  ای  كه حكيم است« ميخدا در ديدگان تو عظيم است و تو در كتاب خدا »علي

، از  عبداهلل بن سنانالجحام همين سخنان را از احمد بن ادريس با سند ديگری از قول ابن

است. به نقل    نيز نقل كرده)برادر صعصعه(   زید بن صوحان عليه السالم به امام صادق قول 

 . 8۴6، ص ۴؛ و نيز: البرهان في تفسير القرآن، ج۵۳8از تأويل اآليات الظاهرة، ص

( با سند  ۴6۰)متوفي شیخ طوسی( و  9۲( )در مناسك المزار ص ۴1۳)متوفي   شیخ مفید

؛ و مصباح المتهجد و سالح  1۴۵، ص۳االحكام، ج)در تهذيب علی بن حسین عبدیمتصل از 

كنند  السالم جزء ادعيه روز غدير نقل ميعليه  امام صادق( دعايي را از  7۴8، ص ۲، جالمتعبد

كه در قسمتي از دعای مذكور آمده است: »فاشهد يا إلهي أنه اإلمام الهادی المرشد الرشيد،  

 حَكِيمٌ.«  علي أمير المؤمنين، الذی ذكرته في كتابك، فقلت: وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ



،  ۴البرهان في تفسير القرآن، ج اين روايت همچنين در دو منبع ذيل هم آمده است:

 . ۵۳8؛ تأويل اآليات الظاهرة، ص 8۴6ص

( با سند خود )در شرح األخبار في فضائل األئمة األطهار عليهم  ۳6۳)متوفي  حیون مغربیابن

السالم در مورد آيه »إِنَّهُ فِي  عليه امام صادق( روايت كرده كه كسي از ۲۴۴؛ ص  1السالم ؛ ج

أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ« سوال كرد؛ امام فرمود: »هو أميرالمؤمنين علي )صلوات اللّه  

عليه( اوتي الحكمة و فصل الخطاب و ورث علم األولين و كان اسمه في الصحف االولى و ما  

ال ذكر فيه اسم رسوله محمد صلّى اللّه عليه و آله و  أنزل اللّه تعالى كتابا على نبي مرسل إ

اسمه و أخذ العهد بالوالية له عليه السّالم«. همچنين اين مطلب در البرهان في تفسير القرآن  

 ( نيز آمده است. 8۴7، ص ۴)ج

(  ۵8۰( با سند خود در المزار الكبير )ص61۰)متوفي   ابن المشهدیدر دعای ندبه كه آن را  

، ص:  1( در دو كتاب خود، يعني اإلقبال باألعمال الحسنة )ج66۴)متوفي   وسسید بن طاوو 

السالم  عليه امام صادق( از ۵61( و نيز در جمال األسبوع بكمال العمل المشروع )ص۵1۰

 ٌٌََ« اند، آمده است: »يَا ابْنَ مَنْ هُوَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَى اللَّهِ عَلِيٌّ حَكِيمنقل كرده

روايات معصومين، اين مطلب در ميان اصحاب معصومين هم شيوع داشته، به  عالوه بر 

( در  6)قرن  شاذان القمی ابنالسالم را  طوری كه مثال تطبيق اين آيه بر حضرت علي عليه

( نيز  ۵88)متوفي  شهر آشوبابننقل كرده ويا مسعود ابن( از قول 17۴كتاب الفضائل )ص 

نقل  ابوجعفر هارونی  ( از قول استاد خود،  7۳، ص ۳در مناقب آل أبي طالب عليهم السالم )ج 

 پذيرد.كند و خود هم ميمي

عالوه بر موارد فوق كه اغلب از اصحاب ائمه و از بزرگان علمای متقدم شيعه هستند،  

ات فوق، »علي« را در آيه فوق به  بسياری از مفسران متاخر شيعه نيز به ويژه با تكيه بر رواي



(  1۰91)متوفي   مالمحسن فیض كاشانی اند. از جمله: السالم دانستهمعنای حضرت علي عليه

( در تفسير شريف  11)قرن  محمدبن علی شریف الهیجی؛ ۳8۴، ص۴در تفسير الصافي، ج

رآن،  ( در البرهان في تفسير الق11۰7)متوفي  سیدهاشم بحرانی؛   66، ص: ۴الهيجي، ج

، ص:  ۴در تفسير نور الثقلين، ج (111۲)متوفي  جمعه عروسى حویزىابن؛ 8۴6، ص:  ۴ج

( در تفسير كنز الدقائق و بحر  11۲۵)متوفي   محمد بن محمدرضا قمی مشهدی؛   ۵91

( در الجوهر الثمين في تفسير الكتاب  1۳)قرن سید عبداهلل شبر  ؛ ؛ ۳۴، ص: 1۲الغرائب، ج

( در تفسير الصراط  1۳، )قرن سید حسین حسینی بروجردی ؛  ۴1۳، ص:  ۵المبين، ج

،  1( در تفسير القرآن الكريم، ج1۴)قرن   سید مصطفی خمینی؛ ۵7۵، ص:  ۳المستقيم، ج

 . ۲۳۵، ص 6)معاصر( در تفسير جامع ، ج سید محمد ابراهیم بروجردى؛ 171ص: 

الكتاب را به معنای سوره  مموارد فوق عمدتا با استناد به روايات و غالبا با توجه به اينكه ا

اند، اما برخي از مفسران هم  السالم دانستهحمد بگيريم، آيه را ناظر به حضرت علي عليه

اند كه بنابر اينكه ام الكتاب به معنای مرتبه لوح محفوظ باشد، باز آيه را ناظر به  بوده

عرفاني، اتحاد حقيقت  اند. آنها مفسراني بوده اند كه با توجه به رويكرد حضرت علي دانسته

قرآن و اهل بيت )كه در حديث ثقلين هم بر آن تاكيد شده( را در تفسير اين آيه جدی  

،  گرفته اند. صريحترين موردی كه از اين جهت حضرت علي را مصداق اين آيه دانسته

( در مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين عليه السالم،  81۳)متوفي    حافظ برسی

،  1( در مقتنيات الدرر و ملتقطات الثمر)ج1۴)قرن  میرسیدعلی حائری تهرانی ( و۲۳۴)ص

( در تفسير القرآن  11)قرن  صدرالمتالهین شیرازی باشند؛ اما از عبارات ( مي116ص

،  1( در تفسير القرآن الكريم )ج1۴)قرن سید مصطفی خمینی( و ۲۴-۲۲، ص6الكريم )ج

 وان همين تحليل را برداشت كرد.بسا بت( نيز چه1۳9، ص ۲؛ و ج 171ص



ايم كه  اميه قرار گرفتهسازی بنيبا اين اوصاف آيا نبايد اذعان كرد كه ما تحت فرهنگ

 باورمان شده كه اسم علي در قرآن نيامده است.

 تذكر پایانی 

السالم مستقيما در  ( توجه شود كه بحث ما درباره آياتي بود كه نام حضرت علي عليه1

. اما در قرآن كريم  [37]۳8آمده است )كه ظاهرا چند مورد ديگر هم وجود دارد( قرآن 

السالم نازل شده است تاحدی كه برخي  آيات فراوان ديگری نيز در شأن حضرت علي عليه

مورد از اين آياتي را كه مستقيما »درباره   ۳۰۰از بزرگان شيعه )مانند ابن شاذان قمي( تا 

اند. در اين دسته از آيات، نام حضرت امير  باشند برشمردهالسالم« ميحضرت علي عليه

السالم  مستقيما نيامده، بلكه يا به صورت وصفي آمده كه تنها مصداق آن، حضرت علي عليه

و يا مربوط به مقام حكومت بوده كه با   [38]۳9است )مانند آيه دادن صدقه در ركوع نماز( 

در اين گونه   [39]۴۰االمر(. ند آيه اوليشده است )مانشرح پيامبر مصداقش معلوم مي

السالم )جانشيني  موارد كه عمدتا آيات در مقام بيان شأن واليت برای حضرت علي عليه

 

( و  1432اند با نام »لماذا ذکر اسم علی فی القرآن کثیراً« )بیروت: دارالهدی الحیاء التراث،  . آقای نجاح الطایی کتابی نوشته  [37]38

و نکات جالبی را به   اند. با اینکه ایشان بسیار زحمت کشیدهمیرالمومنین دانسته عالوه بر دو آیه فوق، پنج آیه دیگر را نیز مشتمل بر نام ا

اند، اما به نظر حقیر، استداللهای ایشان کامل نیست و مخصوصا ممکن است ویژه از منابع اهل سنت در این باب ذکر کرده 

شاءاهلل در مقاله دیگری مورد بحث قرار خواهند  شد؛ و انای به موارد دیگر نهایی را پدید آورد و لذا در مقاله حاضر اشاره سوءتفاهم 

 گرفت.

(  تنها  55کَاةَ وَهُمْ رَاکِعُونَ« )مائده/ . آیه چنین است: »ِإنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُواْ الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّالَةَ وَیُؤْتُونَ الزَّ [38]39

 السالم بوده است از مالی به نیازمند بخشید، حضرت علی علیهکسی که در حین رکوع نم

نَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ ِإلَى اللّهِ . آیه چنین است: »یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی األَمْرِ مِنکُمْ فَإِن تَ [39]40

اند و خود آیه ادامه  ( که در این آیه مردم اختالف کرده59مْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ اآلخِرِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیالً )نساء/وَالرَّسُولِ ِإن کُنتُ

ه  دهد که اگر اختالف کردید باید مطلب را با مراجعه به خدا و رسول حل کنید نه با آراء شخصی خود؛ و مراجعه به رسول هم بمی

 . دهد که مصداقش حضرت علی استخوبی نشان می



آمده  بيت اين سوال پيش ميباشند، گاه برای مردم زمان اهلپيامبر در مساله حكومت( مي

قرآن نيامده است؛ و ائمه السالم صريحا در كه چرا در اين موارد نيز، اسم حضرت علي عليه

اند كه همان گونه كه جزئيات بسياری از احكام مانند احكام نماز و  السالم توضيح دادهعليهم

زكات و حج در قرآن نيامده و توضيح آنها به عهده پيامبر گذاشته شده، در اين موارد نيز  

دو آيه فوق،  توضيح و تفصيل مطلب بر عهده پيامبر گذاشته شده است. )مثال در خصوص 

 (  ۲89و    ۲86، ص 1ر.ك: الكافي، ج

تذكر اين نكته را از اين جهت الزم دانستم كه گمان نشود اين روايات با تحليل فوق  

السالم اصال در قرآن نيامده  گويند كه نام حضرت علي عليهمنافات دارد. اين روايات نمي

ضرت امير هست اما نام  است؛ بلكه در مقام توضيح مواردی هستند كه مطلبي درباره ح

ايشان نيامده است. به تعبير ديگر، توجيه مواردی كه نام حضرت نيامده و به وصف ايشان  

بسنده شده، مستلزم آن نيست كه در جاهای ديگر قرآن نامي از حضرت نيامده باشد؛ و  

ا  چنانكه ديديم روايات متعددی از ائمه اطهار درباره اينكه »علي« در دو آيه محل بحث م 

باشد، نقل شده و مخصوصا مورد اول بقدری  زخرف( نام اميرالمومنين مي۴مريم و   ۵۰)

وضوح داشته كه وقتي از برخي از اصحاب ائمه )مانند يونس بن عبدالرحمن( مطالبه نام  

السالم هم بر اين  كنند و امام رضا عليهشود، صريحا آن را ذكر مياميرالمومنين در قرآن مي

 گذارند.  اقدام صحه مي

السالم در قرآن آمده، بسيار  ( اولين بار كه كسي به حقير گفت كه اسم حضرت علي عليه۲

فرمايند: »النَّاسُ أَعْدَاُء مَا  تعجب و تاحدودی انكار كردم. اميرالمومنين عليه السالم مي

ام  هكرد( پس بنا گذاشتم به صرف اينكه تاكنون گمان مي17۲البالغه، حكمت  جَهِلُوا« )نهج

نام نيامده، بر انكارم اصرار نكنم و حاصل مطالعه و تحقيقم اين شد كه اكنون پيش روی  

السالم در وصف قرآن آمده كه اگرچه ظاهرا در وصف  شماست. روايتي از امام صادق عليه



فرمايند: »إِنَّ الْعَزِيزَ  امام زمان )ع( است اما با مجال حاضر نيز بسيار تناسب دارد. ايشان مي

نْ بَعْدَكُمْ وَ  الْجَبَّارَ أَْنزَلَ عَلَيْكُمْ كِتَابَهُ وَ هُوَ الصَّادِقُ الْبَارُّ فِيهِ خَبَرُكُمْ وَ خَبَرُ مَنْ قَبْلَكُمْ وَ خَبَرُ مَ

كتابش  خَبَرُ السَّمَاِء وَ الْأَرِْض وَ لَوْ أَتَاكُمْ مَنْ يُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ لَتَعَجَّبْتُمْ: خداوند عزيز جبار  

را بر شما نازل كرده كه در آن حكايات خود شما و حكايات گذشتگان و آيندگانتان و  

تواند اينها را از قرآن درآورد برای شما  اخبار زمين و آسمان آمده است و اگر كسي كه مي

القاعده زماني تعجب كردن معنا  ( علي۵99، ص ۲درآورد، تعجب خواهيد كرد.« )كافي،ج

آيد  از قرآن را به ما بگويند كه ما ببينيم واقعا اين نكته از ظاهر قرآن درميای دارد كه نكته

ايم. تلقي حقير اين بود كه حكايت اسم حضرت علي در قرآن نيز از  ولي تاكنون غافل بوده

اين جمله است. مشوق من در اين تحقيق، رواياتي بود كه در اين زمينه ديدم و به نظرم اين  

طلبي را بگويند كه از ظاهر آيه هم قابل استفاده بوده است. لذا با اينكه  خواهند م روايات مي

كنم اما اميدوارم افراد صرفا به خاطر اينكه خالف  از هرگونه نقدی با كمال ميل استقبال مي

 اند، به مخالفت برنخيزند. انتظارشان بوده و تعجب كرده

 والسالم علیکم و علی من اتبع الهدی 

افزارهای موسسه تحقيقاتي نور  ابع شيعي مقاله حاضر، عمدتا از نرمدر خصوص من تذكر:

( استفاده شده و در منابع اهل سنت  ۲، و جامع فقه۲، جامع تفاسير ۳.6)جامع االحاديث  

استفاده شده است. در بسياری از موارد هم اطالعات    ۴.۵افزار جوامع الكلم عمدتا از نرم

 ل قول آمده است. كتابشناختي به طور كامل در اولين نق

 

 

 

 


