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چکیده

از جمله آیاتی که شأن نزول آن را والیت حضرت علیی ع) دانتی هاند ،آییه  32سیرر
رن است .در این آیه بر بازجریی از میرد در روز قاامیت و
صافات ع َو ِق ُفر ُه ْم ِإن َُّه ْم َم ْتئرل ُ َ
پاسخگریی در قبال برخی پرسش ها تأکاد شد است .پرسش پژوهش حاضر این است که
داللت آیه  32سرر صافات بر والیت اما علی ع) چگرنه است .این مقاله درصدد است با
اتخاذ روش ترصافی ی تحلالی ،نظریات مفتران و راویان فریقان که این آییه را دربیار
والیت و وجرب محبت حضرت علی ع) میدانند ،بررسی و داللت آیه بر والیت حضرت
را تحلال کند .بررسیها نشان می دهند بیر اسیاش شیراهد قرآنیی ،تفتیارا ،رواییات
یم
معصرمان ع)  ،صحابه و تابعان و ناز با ترجه به سااق آیه ،داللیت آییه ع َو ِق ُفیر ُه ْم ِإن َُّه ْ
رن بر والیت اما علی ع) در حرز تعاان مصداق آیه است .این تفتار از آییه از
َم ْتئرل ُ َ
زبان برخی از معصرمان ع)  ،از جمله پاامبر اکر عص و اما حتن عتکرا ع)  ،برخی از
صحابه ،از جمله ابن عباش ،و برخی از تابعان ،از جمله سعاد بن جبار ،نقل شد و درصید
قابل مالحظه اا از آراا تفتارا فریقان ذیل این آیه را به خرد اخ صاص داد است.
رن.
کلیدواژهها :آیه  32سرر صافات ،والیت ،اما علی ع) َ ،و ِق ُفر ُه ْم ِإن َُّه ْم َم ْتئرل ُ َ
مسئول)meysam.khalili1370@gmail.com ،
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*** استادیار گروه علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم آملfaramarzi@quran.ac.ir ،
مفیدm.ghafoorimanesh@gmail.com .

 / 22شیعهپژوهی ،سال چهارم ،شماره چهاردهم

مقدمه
بر اساس روایات تفسیری فریقین ،اماام علای ( ) مااداس بسایاری اا آیاات قارآن
کریم ،اا جمله آیه  42سوره صافات ،است .در بسیاری اا آیات قارآن کاریم ،اا جملاه
آیات  91تا  42سوره صافات ،به سرنوشت مجرمان در روا قیامت اشاره شده است .در
این آیات ،ابتدا محشور شدن اا قبرها پس اا صیحهای عظیم و هدایت ایشان باه ساوی
جهنم مطرح شده است .سپس در آیه  42بر بااجویی اا مردم در «یوم الحساا » تأکیاد
شده است﴿ :وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئولُونَ﴾ (صافات)42/؛ «آنان را نگه دارید که بایاد بااپرسای
شوند» .مفسران فریقین درباره آیه  42صافات و در بیان متعلَّق سؤال در آیه کریمه ،آرا و
نظرات مختلفی بیان کرده اناد .یكای اا ایان آرا دیادگاه برااساته اا روایاات تفسایری
معاومان( ) ،صحابه ،تابعین و نیز مفسران و محدثان شیعه و اهل سنت است .طبق این
دیدگاه ،آیه  42سوره صافات با والیت علی بنابیطالب ( ) ارتباط مییابد .این نوشاتار
داللت آیه  42سوره صافات بر والیت امیرالمؤمنین( ) را بررسی میکند.
بیان مسئله
به اعتقاد شیعه ،امام علی ( ) ولی و جانشین مناوص و مناو رسول اادا (ص)
است .شیعیان دالیل بسیاری برای اثبات این موضو مطرح کردهاند .اا مهامتارین ایان
ادله ،استناد به آیات قرآن کریم ،اا جمله آیه  42سوره صافات ،است .هدف اا پاووه
حاضر پاسخگویی به این پرس ها است:
ا آیه  42سوره صافات چگونه بر والیت حضارت علای بانابایطالاب ( ) داللات
میکند؟
ا بااتا تفسیر آیه  42سوره صافات در داللت بر والیت امیرالمؤمنین ( ) در منااب
فریقین چگونه است؟
برای دستیابی به این هدف ،ضمن نقل چگونگی ارتبااط آیاه  42ساوره صاافات باا
والیت امیرالمؤمنین ( ) ،داللت این آیه بر والیت حضرت را بررسی میکنیم.
پیشینه پژوهش
آثار مستقلی درباره بررسی آیاتی که در شأن امام علی ( ) ناال شدهاند و به والیات
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ایشان داللت دارند ،نگاشته شده است؛ 1اماا دربااره داللات آیاه  42ساوره صاافات بار
والیت امام علی ( ) تاکنون پاووه مساتقلی صاورت نگرفتاه اسات .در مقالاههاایی
به صورت پراکنده و طی چند سطر محدود ،ضمن اشاره به سایر آیات در حواه والیت،
به داللت این آیه بر والیت امام علی ( ) اشاره شده؛ 2اما تاکنون اثر مستقلی باهصاورت
کتا  ،پایاننامه یا مقاله که اثبات والیت امیرالمؤمنین ( ) را طبق آیه  42سوره صاافات
بررسی کرده باشد ،جز مقالهای با عنوان «وقفوهم إنّهم مسئولون» نوشته احماد حسانین
القفل ،مشاهده نشد .در این مقاله اشارهای بسیار اجمالی به ارتباط آیه  42سوره صاافات
با والیت امام علی ( ) شده است.
مقاله حاضر درصدد است با تمرکز بر یک آیه ااص (آیه  42سوره صافات) داللات
آن بر والیت امام علی ( ) را بررسی کناد تاا کوششای بارای اثباات امامات و والیات
بالفال امام علی( ) باشد.
ضرورت و اهمیت پژوهش
اا جمله ادله اثبات والیت امام علی ( ) ،آیات قرآن کریم است .هرچند آیات قارآن
به طور مستقیم و صریح به این موضو اشاره ندارند ،با رجو به تفاسیر و روایات معتبر
شیعه و اهل سنت میتوان آن را اثبات کر د .یكای اا آیاات قارآن کاریم کاه مفساران و
محدثان آن را دال بر والیت امام علی ( ) می دانند ،آیه  42سوره صافات است .اا آنجاا
که درباره داللت این آیه بر والیت امام علی ( ) کمتر تأمل شده است ،پووهشی مستقل
در این امینه ضروری مینماید.
آرای مفسران فریقین درباره داللت آیه  42صافات بر والیت امام علی (ع)
در بسیاری اا کتا های تفسیری ،ذیل آیه  42صاافات ،در کناار آرایای کاه دربااره
ماداس سؤال روا قیامت مطرح شده اند ،پرس اا والیت حضارت علای ( ) یكای اا
مهمترین نظریههای تفسیری معرفی و بر آن تأکید شده است .بیشتر آرای مفسران درباره
ماداس آیه  42صافات و داللت آن بار والیات امیرالماؤمنین ( ) برااساته اا روایاات
تفسیری نقلشده اا معاومان ( ) ،صحابه ،تابعین و برای محدثان متقدم اسات .فارات
کوفی در تفسیرش ،ذیل آیه  42سوره صافات ،سه روایت اا ابنعباس نقل مایکناد کاه
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هر سه مضمونی مشترک دارند و آیه را دال بر وجو پذیرش والیت حضرت میدانناد
(فرات کوفی .)522 :9291 ،فرات ذیل آیه ،دو روایت را بهصورت معنعن اا ابنعباس نقال
کرده است .در تفسیر منسو به امام حسن عسكری( ) ،پرس و باااواست در برابار
ارکان دین ،یعنی توحید ،نبوت و والیت علی بنابیطالب ( ) و ائمه پس اا ایشاان ( )
عنوان شده است (حسن بن علی ( ) .)212 :9211 ،علی بناباراهیم قمای در تفسایر روایای
اود ،مقاود اا مورد سؤال واق شدن در آیه  42ساوره صاافات را پرسا اا والیات
علی بن ابی طالب( ) عناوان مایکناد و پاذیرش والیات حضارت را عامال رساتگاری
میاواند (قمای .)444/4 :9535 ،در تفسایرهای صاافی (فای کاشاانی ،)433/2 :9292 ،ناور
الثقلین (عروسی حویزی )219/2 :9292 ،و البرهان (بحرانی )212/2 :9292 ،نیز ایان روایات اا
تفسیر قمی نقل شده است .ساند دو روایات تفسایری اا فارات کاوفی در ایان امیناه
به صورت «معنعن» است که در نهایت به ابنعباس منتهی میشاود .یاک روایات نیاز اا
شعبی و ابنعباس نقل شده اسات (هماان) .طبرسای در تفسایر مجما البیاان ،اا ساعید
بنجبیر اا ابنعباس در حدیثی مرفاو اا حااکم حساكانی باه اسانادش ،ذیال آیاه 42
صافات روایت میکند کاه اا ماردم در روا قیامات دربااره والیات علای ( ) پرسایده
می شود (طبرسی .)988/8 :9534 ،گفتنای اسات کاه طبرسای ایان معناا اا آیاه را در کناار
ماادیق دیگر ،اا جمله پرس اا توحید و دالیال بادعتگاذاری در جامعاه اساالمی،
مطرح کر ده است .عاملی در تفسیر اود این معنا را اا مجما البیاان نقال کارده اسات
(عاملی.)482/3 :9531 ،
در تفسیر روض الجنان ،ذیل آیه کریماه ﴿وَقِفُاوهُمْ إِنَّهُامْ مَسْائولُونَ﴾ ،باه روایتای اا
پیامبر (ص) اشاره شده است که فرمودند« :فردای قیامت رها نكنند هیچکس را که قادم
اا قدم بردارد تا اا او اا پنج چیز بپرسند :عن شبابه فیما أباله ،و عن عمره فیما أفنااه ،و
عن ماله من أین اکتسبه و أین وضعه ،و ماذا عمل فیما علام .و فای ابار آاار :و عان
والیتنااا اهاال البیات» (ابوالفتااوح راای .)982/93 :9218 ،در ایان روایاات ،آیااه بااه والیاات
«اهلالبیت» تعمیم یافته است که والیت علی ( ) را نیز شامل میشود .همچنین پرسا
اا والیت و چگونگی براورد با حق والیت و محبت ایشان ،در کنار موضوعاتی مانناد
چگونگی گذراندن عمر و چگونگی کساب و اساتفاده ماال قارار گرفتاه اسات .تفسایر
جوام الجام تأویل ﴿إِنَّهُمْ مَسْئولُونَ﴾ به ملزم بودن در قباال پاساخ باه پاذیرش والیات

بررسی چگونگی داللت آیه  24صافات بر والیت امام علی (ع) 97 /

حضرت علی( ) را به سعید بنجبیر و ابوسعید ادری نسبت داده است (طبرسای:9532 ،

 .)489/2در تفسیر عزّ بنعبدالسالم ،یكی اا ماادیق «مَسْئولُونَ» در آیاه شاریفه ،والیات
علی بنابیطالب ( ) عنوان شده است (ابنعبدالسالم .)952/4 :9241 ،وی این ماداس اا آیه
را در کنار ماادیقی چون پرس اا توحید آورده است .نویسنده تفسیر جالء األذهان نیز
در تطبیق آیه بر والیت علی ( ) ،به روایتی اا سعید بنجبیر استناد کرده که بر اساس آن،
سؤال این است که «آیا سؤالشونده تولّای علی ( ) را دارد؟» (جرجانی .)913/8 :9538 ،طبق
این دیدگاه ،والیت حضرت با وجو محبت ایشان ارتباط مستقیم یافته است.
استرآبادی در تأویل اآلیات الظااهر  ،پاس اا نقال روایتای اا ابانعبااس در تفسایر
این آیه به والیت اماام علای ( ) ،ایان تأویال اا آیاه را دال بار واجاب باودن والیات
امیرالمؤمنین ( ) بر تمام الق می داند و معتقد است آیه بار برتاری حضارت بار تماام
االیق ،جز حضرت ااتماألنبیاء (ص) ،داللت واضح دارد (حسینی استرآبادی.)282 :9211 ،
تأکید این روایت تفسیری ذیل آیه بر برتری حضرت بر دیگران ،باا اساتناد باه آیاه 42
صافات است .نویسنده تفسیر منهج الاادقین پس اا بیان مااادیقی بارای آیاه کریماه،
تفسیر آیه به والیت علی ( ) را به ماحف ابنمسعود نسبت میدهد و معتقد اسات در
ماحف وی اینگونه نوشته شده« :وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْائولُونَ عان والیاع علای» (کاشاانی،
 .)232/3 :9219در تفسیر اثنیعشری نیز این معنا به ابانمساعود نسابت داده شاده اسات
(شاه عبدالعظیمی .)994/99 :9535 ،این توضیح ااار اا آیاه اا ناو اضاافات تفسایری یاا
تفسیر مزجی است که ذیل برای آیاات در بعضای اا مااحفهاا ،اا جملاه مااحف
ابنمسعود ،در شده است .وی در ادامه نظریه ،ابوساعید اادری و ساعید بانجبیار را
موافق این رأی تفسیری می داند و در تأیید این دیدگاه باه روایات نباوی (ص) ماذکور
اشاره میکند که در روا قیامت اا امور مختلاف ،اا جملاه والیات امیرالماؤمنین ( ) و
اهل بیت ( ) ،پرسیده می شود (همان) .مالفتحاهلل کاشانی نیز در دیگر تفسیر اود ،تفسایر
آیه به پرس در روا قیامت اا والیت علی ( ) را ذیل آیه  42صافات ،به ابنعبااس و
ابوسعید ادری ارجا می دهد (کاشانی9245 ،س .)223/2 :در تفسیر بیاان الساعاد  ،آیاه 42
صافات با آیات ﴿عَمَّ یتَساءَلُونَ * عَنِ النَّبَإِ الْعَظیمِ﴾ (نبأ9 :و )4گره اورده است .این مفسر
هر دو آیه را مرتبط به والیت امام علی ( ) مایداناد کاه در روا قیامات اا آن پرسا
میشود ،سپس به حدیث شریف نبوی (ص) و امام باقر ( ) اشاره میکند که:
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بنده گامی برنمیدارد ،مگار آنكاه دربااره چهاار چیاز اا او ساؤال مایشاود :اا
جوانیاش که در چه چیز صرف کرده ،اا عمرش که در چه چیاز فناا کارده ،اا

مال

که اا کجاا آورده و در کجاا انفااس کارده ،و اا دوساتی ماا اهال بیات( )

(گنابادی.)492/94 :9534 ،

طبق این تفسیر نیز پذیرش والیت امام علی ( ) باا وجاو محبات ایشاان ارتبااط
مستقیم دارد .تفسیر عقود المرجان نیز پس اا بیان داللت آیه بر والیت امیرالمؤمنین ( )
مینویسد « :امانی که قیامت برپا میشود ،در موقف صراط به هیچکس اجااه عباور داده
نمیشود ،مگر آنكه والیت علی ( ) در قلب وجود داشته باشد» (جزایری. )431/2 :9588 ،
باید توجه داشت که با در کنار هم نهادن روایات تفسیری میتوان دریافات کاه ماراد اا
والیت ،وجو محبت و مودت حضرت است که الامه نجات اا جهنم و موقافهاای
روا قیامت به شمار میرود.
صاحب تفسیر الجوهر الثمین اابار و آرای تفسیری و روایی درباره داللات آیاه 42
صافات بر والیت علی ( ) را مستفی می داند (شبر .)423/2 :9213 ،عالمه طباطباایی در
تفسیر المیزان ،منظور اا باااواست در آیه را مورد اااتالف مفساران مایداناد ،ساپس
برای آرای تفسیری را در این امیناه نقال مایکناد ،اا جملاه پرسا اا والیات اماام
علی ( ) را به برای اا مفسران و راویان نسبت میدهد .او در اداماه ماینویساد« :ایان
وجوه ،بر فرض که درست باشند ،هر یک باه یكای اا مااادیق اشااره دارد ،ناه اینكاه
منحاراً اا فالن چیز باااواسات اواهناد کارد» (طباطباایی .)911/93 :9532 ،بناابراین اا
دیدگاه عالمه ،تمام آرای مطرحشده در تفسیر آیه محتملاند و هیچ تناقضی باا یكادیگر
ندارند؛ اا این رو انحاار آیه در ماداقی ااص نفی میشود .عالماه ساپس در بحاث
روایی ،روایاتی اا تفسیر مجم البیان و برای اا کتا های حدیثی و روایی متقدم شیعه
درباره تفسیر آیه  42صافات به وجاو پاذیرش اماام علای ( ) و اهالبیات ( ) نقال
میکند (همان .)495/93 :آیتاهلل مكارم شیراای نیز پس اا شامردن وجاوه مختلاف آیاه،
تأویلی که آیه را ناظر به والیت علی بن ابیطالب ( ) میداند را به بسیاری اا مفسران و
محدثان فریقین نسبت میدهد .او در ادامه دیادگاهی مانناد نظریاه عالماه طباطباایی را
درباره آیه کریمه مطرح میکند« :این تفاسیر با هم منافاتی ندارناد؛ چراکاه در آن روا اا
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همه چیز سؤال میشود ،اا عقاید ،اا توحید و والیت ،اا گفتار و کردار و اا نعمتها و
مواهبی که ادا در ااتیار انسان گاذارده اسات» (مكاارم شایراای .)53/91 :9539 ،بار ایان
اساس ،مكارم شیراای نیز انحااری انگاشتن پرس ها در روا قیامت را مردود میداند
و بر ملزم بودن به پاسخ باااواستها در امور مختلف ،اا جمله والیت امام علای ( )،
تأکید میکند.
عالوه بر مفسران شیعه ،بس یاری اا علمای اهل سنت نیز به این تفسیر اا آیه کریماه
اشاره کرده اند .با مراجعه به کتا های تفسیری اهل سنت ،مالحظه میشود دیدگاهی که
آیه  42صافات را ناظر به والیت امام علی ( ) و اهلبیت( ) میداند ،میزان قابل توجهی
اا آرای تفسیری را به اود ااتااص داده است .ثعلبی در تفسیر اود ،ذیل آیه ﴿وَقِفُوهُمْ
إِنَّهُمْ مَسْئولُونَ﴾ ،حدیث شریف نبوی (ص) را نقل میکند:

در روا قیامت قدم هیچ بندهای حرکت نخواهاد کارد تاا اا چهاار چیاز ساؤال

شود :اا جوانی که در چه چیز به پیری رساند ،اا عمرش که در چاه راه صارف

کرد ،اا مال

که اا کجا آورد و در چه راه انفاس و صرف کارد و اا دوساتی ماا

اهلبیت( ) (ثعلبی.)924/8 :9244 ،

حاکم حسكانی در شواهد التنزیل ،ذیل آیه  42صافات ،ش روایت نقل میکند کاه
شامل احادیث شماره  382تا  319این کتا است .مضمون هر ش روایت تطبیق آیه بر
والیت علی بنابیطالب ( ) است .در پنج روایت ،مقاود اا ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْائولُونَ﴾،
والیت حضرت و در یک روایت (حدیث شماره  )383امامت حضارت مااداس ساؤال
عنوان شده است .سند یک روایت تفسیری حاکم حسكانی (روایات  )382باه صاورت
مرفو به رسول ادا (ص) برمیگردد .یك روایت (حدیث  )319نیز اا امام باقر ( ) نقل
شده است .دو روایت (روایات  383و  )383به ابوسعید اادری ارجاا داده شاده کاه
ابوسعید نیز اا پیامبر (ص) نقل کرده است .همچنین دو روایت (روایات  381و  )311به
ابنعباس برمیگردد که واسطه یكی اا آنها سعید بنجبیر و واسطه روایت دیگر ابنعباس
است (حسكانی934 :9299 ،ا ،932ح382ا .)319در تفسایر النكات و العیاون دربااره آیاه 42
دیگاری نیسات (مااوردی،
صافات ،ش دیدگاه مطرح شده است که هیچکدام متنااق
بیتا:)22/2 :
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 .9اا توحید و اقرار به «الإله إال اهلل» پرسیده میشود؛ چراکاه مهامتارین رکان دیان
توحید است .این دیدگاه اا یحیی بنسالم نقل شده است.
 .4مقاود اا پرس در آیه ،باااواسات در برابار بادعتهاایی اسات کاه پاس اا
پیامبر (ص) گذاشتهاند .این نظریه بهصورت مرفو به انس بنمالک برمیگردد.
 .5پرسیده می شود که آیا حق والیت علی بنابیطالب ( ) را به جا آوردهاند یا ایر.
روایات این وجه تفس یری به ابوهارون و ابوسعید ادری ارجا داده شده است.
 .2اا آنان درباره نشست و برااستهایی که داشتهاند پرس میشود .ایان دیادگاه
به عثمان بن ایاد نسبت داده شده است.
 .2به اعتقاد ابن عباس ،مقاود اا «مَسْئولُونَ» در آیه پرس اا اعمال ،کردار و رفتاار
انسان در دنیا است.
« .3مَسْئولُونَ» بدون هیچ قید و توضایح و ارجااعی ،یكای اا مااادیق آیاه دانساته
شده است.
وجوه مطرحشده هیچ تناقضی با هم ندارند .برای نمونه میتوان گفت همانطور کاه
اا توحید میپرسند ،اا والیت نیز اواهند پرساید و ماورد ساؤال در موضاوعی اااص
منحار نیست .این وجوه ،عالوه بر تفسیر ماوردی ،در تفسیر رموا و الكناوا نیاز نقال
شدهاناد (رساعنی .)531/3 :9241 ،نویسانده تفسایر روح المعاانی نیاز پاس اا آنكاه آرای
تفسیری ،همچون مسئول بودن در برابر توحید و اعمال و عقاید ،را برای آیه مایشامرد،
پرس اا والیت علی بنابیطالب ( ) را به طایفه امامیه و روایات آن را به ابانعبااس،
سعید بنجبیر و ابوسعید ادری ارجا میدهد و مینویسد« :قول صحیح این اسات کاه
در مااورد عقایااد و اعمااال پرساایده ماایشااود کااه در رأس آنهااا "ال إلااه إلّااا اهلل" و اا
مهمترینشان والیت علی بنابیطالب ( ) است» (آلوسی.)38/94 :9292 ،
بررسی داللت آیه  42صافات بر والیت حضرت علی (ع)
دیدگاههای تفسیری درباره آیه  42سوره صافات که اا نظر گذشات ،آیاه ﴿وَقِفُاوهُمْ
إِنَّهُمْ مَسْئولُونَ﴾ را مرتبط با والیت امام علی ( ) می دانند .این آرای تفسایری برااساته
اا روایت صادرشده اا پیامبر(ص) ،ائمه معاوم( ) ،صحابه و تابعیناناد .اا ایان رو در
تبیین داللت آیه بر والیت امام علی ( ) ،بررسی این روایات ضروری به نظر مایرساد.
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همچنین در بررسی داللت ،میتوان آیه را با رویكرد ابانی و بالغی نگریست و محتوای
آیات قبل و بعد را بررسی ک رد تاا چگاونگی داللات آیاه بار والیات اماام علای ( ) و
جانشینی ایشان پس اا رسول ادا (ص) آشكار شود .در ادامه ،شواهد مبنای بار داللات
آیه بر والیت حضرت علی ( ) بررسی میشود.
شواهد قرآنی
عالوه بر آیه  42صافات ،در آیه هشتم سوره تكاثر نیز سخن اا پرس روا قیامات
و سؤال اا نعمتها مطرح شده اسات :ثُامَّ لَتُسْائَلُنَّ یوْمَئِاذ عَانِ النَّعایمِ  .در روایاات
تفسیری ذیل این آیه ،مقاود اا پرس اا نعیم ،سؤال اا والیت اماام علای ( ) دانساته
شده است .در تفسیر قمی ،مقاود اا «مورد سؤال واق شدن» در آیات  42صاافات و 8
تكاثر ،والیت امام علی ( ) دانسته شده و مستند به روایتی اا امام باقر ( ) ،به اهلبیات
( ) تعمیم یافته است (قمی221/4 :9535 ،؛ ابنشهرآشو  .)925/4 :9531 ،ابنعقده با ذکر سند
کامل اا علی بن ابیطالب ( ) روایت میکند که حضارت مقااود اا «نعایم» را والیات
اود و ااندانشان معرفی کردند (ابنعقاده .)441 :9249 ،شیخ طوسی در التبیان این معنا را
یكی اا وجوه تفسیری آیه هشتم سوره تكاثر نقل کارده اسات (طوسای ،بایتاا.)215/91 :
حاکم حسكانی نیز این تفسیر اا آیه را طی سه روایت با سندهای گوناگون آورده اسات
(حسكانی233/4 :9299 ،ا .)238عالمه طباطبایی چگونگی شمول آیاه بار والیات حضارت
علی ( ) را چنین توضیح داده است:

منظور اا نعیم تمامی نعمتهایی است که اداى تعاالی باه بشار انعاام فرماوده،
بدان جهت که نعمت است و والیت امام علی ( ) و اهال بیات اا ارانادهتارین

ماادیق آن است ،بلكاه باا راهنماایی اماماان اسات کاه اساتعمال نعمات شاكر

میشود ،نه کفران (طباطبایی.)313/41 :9532 ،

عالوه بر این آیات ،در آیات نخستی ن سوره نبأ نیاز ساخن اا پرسا در روا
قیامت به میان آمده است :عَ مَّ یتَساءَلُونَ * عَنِ النَّبَإِ الْعَظی مِ (نبأ9 :و )4؛ « آنان اا چه
چیز اا یكدیگر سؤال می کنند؟ * اا ابر بزرگ و پر اهمیت » .این دو آیه درصدد
بیان حوادث روا قیامت اند؛ روای بزرگ که انسان ها در هنگام برانگیخته شدن در
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مورد آن اا یكدیگر می پرسند (طوسی ،بیتا 541/ 91 :؛ طبری . )51/ 51 : 9294 ،اا این آیات،
تفسیری باطنی ارائه شده است که امیرالمؤمنین( ) را ماداس « نبأ عظیم» دانسته که
مورد ااتالف قرار گرفته  ،در روا قیامت اا والیت ایشان پرسیده می شود .بسیاری
اا روایات تفسیری این معنای باطنی را درباره آیات مذکور نقل کرده اند .برای نمونه
تفسیر قمی این تفسیر باطنی را اا امام رضا ( ) (قمی )219/4 : 9535 ،و تفسیر فرات
کوفی آن را در دو روایت اا امام باقر ( ) نقل کرده اند (فرات کوفی . )255/ 9 : 9291 ،در
روا یتی اا ا صول کافی نی ز امام باقر ( ) آیه را ناظر به امیرالمؤمنین ( ) می دانند و اا
لسان حضرت نقل می کنند که «ادای عز و جل آیه اى بزرگ تر و نبأیی اعظم اا من
ندارد» (کلینی . )413/ 9 : 9213 ،در روایات تفسیری اهل سنت نیز حاکم حسكانی طی
سه روایت ،این تفسیر باطنی را نقل کرده است (حسكانی. )293/ 4 : 9299 ،
شواهد روایی
بسیاری اا محدثان و راویان فریقین در کتا های معتبر اود ،مقاود آیه  42صافات
اا مورد سؤال واق شدن در روا قیامت را پرس اا والیت علی بن ابی طالب ( ) معناا
کردهاند .نقطه مشترک بیشتر روایات ،ملزم بودن باه پاساخ گاویی در ادای حاق والیات
حضرت در روا قیامت و موقف پل صراط است که پذیرش والیت و اطاعت اا فرامین
حضرت موجب رستگاری در روا قیامت و عبور آسان اا صراط میشود و روگردانی اا
والیت حضرت ،شقاوت در آارت و جاودانه شدن در آت جهنم را در پی دارد .قاضی
نعمان مغربی در شرح األابار با ذکر سند اا شعبی و ابن عباس ،در مورد ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُامْ
مَسْئولُونَ﴾ روایت میکند« :آنان بر صراط توقف میکنند و اا آنان درباره والیت علی ( )
پرسیده میشود» (ابنحیون.)452/9 :9211 ،
شیخ صدوس در عیون اابار الرضا ( ) به سند اود اا حضارت عبادالعظیم حسانی
روایتی را نقل میکند که به واسطه ائمه معاوم ( ) به رساول اادا (ص) برمایگاردد.
پیامبر (ص) فرمودند« :تمام امت من در روا قیامت اا حرکت بااامیایساتند و در قباال
والیت امیرالمؤمنین ( ) باااواست می شوند؛ این مطلب همان است که آیاه ﴿وَقِفُاوهُمْ
إِنَّهُمْ مَسْئولُونَ﴾ آمده است» (ابن بابویاه592/9 :9538 ،؛ فای کاشاانی .)433/2 :9292 ،پاس اا
ارائه سند ،افراد آن را بررسی میکنیم:
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حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَلِی بنأَحْمَدَ بنمحمد بانعِمْارَانَ الادَّقَّاسُ رَضِای اهلل عَنْاهُ قَاالَ

حَدَّثَنَا محمد بنأَبِی عَبْدِ اهلل الْكوفِی قَالَ حَدَّثَنَا سَاهْلُ باناِیااد الْاددَمِی عَانْ عَبْادِ

الْعَظِیمِ بنعَبْدِ اهلل الْحَسَنِی.

ا أَبُوالْقَاسِمِ عَلِی بنأَحْمَدَ بنمحمد بنعِمْرَانَ الادَّقَّاسُ :طباق نقال نجاشای ،اا شایوخ
امان اود و صاحب کتا بوده است (نجاشی.)82 :9293 ،
ا محمد بنأَبِی عَبْدِاهلل الْكوفِی :طوسی در فهرست ااود اا وی یااد کارده و وی را
صاحب کتا دانسته است (طوسی.)252 :9241 ،
ا سَهْلُ بناِیاد الْددَمِی :شیخ طوسی در رجال اود اا او با وصف ثقه یاد کرده اسات
(همان.)583 :
ا عَبْدِالْعَظِیمِ بنعَبْدِاهلل الْحَسَنِی :الفاظی همچون عابد ،ور و کان مرضیاً دال بر مادح
او است (تقیالدین حلی :9585 ،ص .)443
این روایت اا نظر سندی در وضعیت مساعدی است.
همچنین شیخ صدوس در معانی األابار با ذکر ساند کامال اا ابوهاارون اا ابوساعید
ادری نقال مای کناد کاه پیاامبر (ص) در تفسایر آیاه  42صاافات فرمودناد« :اا آناان
پرسیده می شود که در مورد والیت علی ( ) چه کرده اند؛ ایرا اداوند آنان را آگاه کارد
که او الیفه بعد اا پیامبر (ص) اسات» (ابانبابویاه .)33 :9215 ،ساند کامال ایان روایات
چنین است:
حَدَّثَنَا محمد بنعُمَرَ الْحَافِظُ الْجِعَابِی قَاالَ حَادَّثَنِی عَبْادُ اهلل بانمحماد بانسَاعِیدِ

بن اِیاد مِنْ أَصْلِ کتَا ِ أَبِیهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِی قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بنعُمَرَ الْعَمْرِی.

ا محمد بنعُمَرَ الْحَافِظُ الْجِعَابِی  :کان من حفاظ الحدیث و أجالء أهل العلم (نجاشی،

.)512 :9293
ا عَبْدُاهلل بنمحمد بنسَعِیدِ بناِیاد :من أصحا الجواد ( ) (اویی.)518/91 :9588 ،
ا حَفْصُ بنعُمَرَ الْعَمْرِی :الفقیه (همان.)924/3 :
شیخ طوسی در امالی به سند کامل اا انس بنمالک اا رسول ادا (ص) نقل می کند:
«در روا قیامت تنها به افرادی مجوا عباور اا صاراط داده مای شاود کاه والیات علای
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بن ابی طالب ( ) را داشته باشند و ایان تفسایر قاول ﴿وَقِفُاوهُمْ إِنَّهُامْ مَسْائولُونَ﴾ اسات»

(طوس ای411 :9292 ،؛ فاای

کاشااانی433/2 :9292 ،؛ عروساای حااویزی219/2 :9292 ،؛ بحراناای،

.)215/2 :9292
ابنشاذان نیز در ذکر شانزدهمین منقبت اا حضارت علای ( ) در کتاا مائاع مان
مناقب امیرالمؤمنین ( ) اا ابوسعید ادری اا پیامبر (ص) روایت می کند کاه« :اداوناد
در روا قیامت دو فرشته را بر صراط میگمارد تا به افرادی کاه انادکی برائات اا علای
بن ابی طالب ( ) دارند ،اجااه عبور اا صراط داده نشود و این تفسیر قول اداوند تعاالی
در آیه  42صافات است» (ابنشاذان53 :9213 ،؛ ابنطاووس228 :9295 ،؛ همو.)32/9 :9211 ،
عمادالدین طبری در بشار الماطفی اا انس بنمالک اا رساول اادا (ص) روایتای
درباره مسئول بودن در قبال والیت امیرالماؤمنین ( ) و هالکات روگرداناان اا والیات
حضرت نقل کرده است( .طبری آملی .)922 :9585 ،ابنشهرآشو نیز طی روایتی طاوالنی
اا سعید بنجبیر و ابن عباس ،به نجات امت با پذیرش والیت علای بان ابای طالاب ( )
اشاره و نتیجه روگردانی اا والیات حضارت را ساقوط در جهانم عناوان کارده اسات
(ابنشهرآشاو  .)924/4 :9531 ،در کتا فضائل ابنشااذان و در نقال احاادیثی در مناقاب
قرآنی امیرالمؤمنین ( ) ،طی روایتی اا ابان عبااس در تفسایر قاول اداوناد در آیاه 42
صافات ،بر وجو پذیرش والیت حضرت تأکید شده اسات (ابان شااذان .)33 :9535 ،در
کتا عمد العیون نیز پس اا نقل چند آیه در فضیلت امام علی ( ) ،باه آیاه  42ساوره
صافات اشاره و پذیرش والیت حضرت واجب دانسته شده است (ابنبطریق.)483 :9213 ،
عالمه حلی در نهج الحق با انتسا این تفسیر اا آیه  42صاافات باه جمهاور محادثان
مایدهاد (حلای.)989 :9299 ،

شیعه ،روایات آن را به ابن عباس و ابوسعید ادری ارجاا
دیلمی هم در غرر األابار اا امام باقر ( ) روایت مای کناد کاه مقااود اا «مسائولون»،
پرس در روا قیامت اا والیت امیرالمؤمنین( ) است (دیلمی.)924 :9243 ،
برای اا کتا های روایی شیعه در بیان آیات ناال شده در فضیلت امام علای ( ) باا
اشاره به آیه﴿ :وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئولُونَ﴾ در اطبه پیامبر (ص) در روا غدیر ،آن را یكی اا
آیات فضایل حضرت دانسته و بر پاسخگویی در روا قیامت در قبال ادای حاق والیات
تأکید کردهاند (طوسی923/5 :9213 ،؛ همو321/4 :9299 ،؛ ابن مشهدی481 :9291 ،؛ ابانطااووس،
.)281/9 :9211
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کتا تذکر الخواص ،تفسیر ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئولُونَ﴾ به والیت امام علی ( ) را باه
مجاهد نسبت داده است (سبط بنجوای .)44 :9298 ،همچنین ارندی حنفای در نظام درر
السمطین تفسیر قول اداوند در آیاه  42ساوره صاافات را والیات حضارت علای ( )
می داند و معنای آیه را اینگونه شرح می دهد که اا مردم پرسایده مایشاود کاه آیاا باه
وصیت نبی مكرم (ص) عمل کرده و حاق والیات علای بان ابای طالاب ( ) را باه جاا
آوردهاند یا آن را ضای کرده و اا آن غافل شدهاند ( ارندی.)911 :9519 ،
شواهد زبانی (سیاق و تناسب)
در آیات  98تا  58سوره صافات بر هشدار اداوناد باه کاافران دربااره وعاده حاق
آارت و چشیدن عذا های دردناک ااروی در قبال نافرماانی اا اداوناد تأکیاد شاده
است .با توجه به محوریت آیه  42این سوره﴿ :وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئولُونَ﴾ در این مقاله باید
گفت «وَقِفُوهُمْ» به این معنا است که ایشان را نگاه داریاد و نگذاریاد بروناد کاه بایاد
باااواست شوند .اا سیاس آیه نیز استفاده میشود که امر به بااداشت و باااواست ،در
راه جهنم صورت می گیرد و آنچه اا آن باااواست میشاود ،مطلبای اسات کاه جملاه
﴿ما لَكمْ ال تَناصَرُونَ﴾ (صافات )42 :مشتمل بر آن است« :شما را چه شده کاه یكادیگر را
یارى نمیدهید ،همانطور که در دنیا پشتیبان یكدیگر بودید و در برآوردن حوائج ااود
و به مقاد رسیدن ،اا یكدیگر کمک میگرفتیاد؟» جملاه بعاد ،یعنای ﴿بَالْ هُامُ الْیاوْمَ
مُسْتَسْلِمُونَ﴾ (صافات )42 :نیز دلیل است بر اینكه مراد اا جمله ﴿ما لَكمْ ال تَناصَرُونَ﴾ این
است که چرا اا اطاعت حق استكبار نمیکنید ،همانطور که در دنیا استكبار مایکردیاد.
در حقیقت به دلیل استكبار در دنیا ،در قیامت اا ایشان دربااره یااری نكاردن یكادیگر
پرسیده می شود .با ایان بیاان روشان مایشاود کاه اا هار حقای کاه در دنیاا اا آن رو
گرداندهاند ،باااواست می شود ،چه اعتقاد حق باشد و چه عمال حاق و صاالح .دلیال
روگردانی آنان نیز دو چیز بوده است :کبر ورایدن و پشاتگرمای باه داشاتن یااران و
کمککاران (طباطبایی .)411/93 :9532 ،در نتیجه ،ساخن گناهكاارانی کاه در روا قیامات
نافرمانی و کفر اود را به بزرگان و پیشوایان قوم اود نسابت مایدهناد ،قابال توجیاه
نیست؛ چراکه در دنیا هیچ سلطهای بر ایشان نبوده و هر فرد مسئول پاسخگاویی اعماال
اوی در دنیا است.
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اا آیه برمیآید که در روا قیامت اا امور مختلاف پرسایده مایشاود .جملاه «إِنَّهُامْ
مَسْئولُونَ» در آیه کریمه ،علت توقف در روا جزا را بیان میکند .بنا بر دیدگاه نحویاان،
این جمله استیناف تعلیلی است (صاوی592/5 :9243 ،؛ درویا  .)498/8 :9292 ،اطاا در
«وَقِفُوهُمْ» به صورت جمله امریه اسات و افاراد ملازم باه توقاف اناد؛ همچناین جملاه
«مَسْئولُونَ» نكره اسات کاه افااده عماوم مایکناد (علاوان9134/5 :9243 ،؛ کرباسای:9244 ،
 .)234/3بنابراین مسئول بودن منحاار باه موضاوعی اااص نیسات و افاراد ملازم باه
پاسخگویی در قبال امور مختلف و سؤاالت متعددند .یكی اا ماادیق پرسا  ،والیات

امام علی ( ) و چگونگی براورد با ایشان در دنیا است؛ آیاا حاق محبات ایشاان را ادا
کردهاند؟ این ماداس اا آیه انحاااری نیسات؛ باه ایان معناا کاه اا اماور مختلاف ،اا
جمله توحید و نبوت ،پرسیده می شود و یكای اا مهامتارین پرسا هاا ،والیات اماام
علی ( ) است.
پرسش از والیت امام علی (ع) ،یکی از مصادیق بازخواست در قیامت
در آیه  42سوره صافات آرای تفسیری متفااوتی مطارح شادهاناد کاه هایچکادام باا
نیستند؛ اا جمله مسئول بودن در برابر قول «ال إلاه إلّاا اهلل» (سامرقندی،
یكدیگر متناق
951/5 :9293؛ قرطبی32/92 :9532 ،؛ ابوحیان13/1 :9241 ،؛ طبرسی )233/41 :9532 ،که روایاات
آن به ابن عباس منسو است ،پرسا اا اعماال و افعاال دنیاوی (طباری59/45 :9294 ،؛
طبرانی511/2 :4118 ،؛ فخر راای541/43 :9241 ،؛ ثعالبی )42/2 :9298 ،که ایان دیادگاه نیاز اا
ابن عباس نقل شده است ،پرس اا دلیل تعجب ورود به جهنم با وجود ارسال رسوالن
اا ناحیه اداوند (بلخی )312/5 :9245 ،که مقاتل بنسلیمان مطرح کارده ،و مسائول باودن
در مقابل ادای حق والیت امام علی ( ) که روایات آن اا نظار گذشات .ایان اقاوال در
طول و مكمل یكدیگرند و میتوان آنها را ماداسهای باااواست در آیه به شمار آورد.
به این معنا که در روا قیامت اا توحید ،نبوت و والیت علی ( ) ،که همان والیت اادا
و رسول (ص) است ،پرسیده میشود؛ چراکه والیات مكمال و ماتمم توحیاد و نباوت
است .چنانكه در روا غدیر ،با اعالن والیت امام علای ( ) دیان کامال و نعمات تماام
می شود﴿ :الْیوْمَ أَکمَلْتُ لَكمْ دینَكمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیكمْ نِعْمَتی وَ رَضیتُ لَكمُ الْإِسْاالمَ دینااً﴾
(مائده)5 :؛ 3اا این رو در تبیاین داللات نظریاات مفساران فاریقین دربااره مااداس آیاه
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﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئولُونَ﴾ و تطبیق آن بر والیت علی بنابیطالب ( ) میتوان گفات کاه
پرس اا والیت حضرت ،اا مهمترین ماادیق آیه  42سوره صافات است و در درجاه
اهمیت ،پس اا توحید و یگانگی اداوند قرار میگیرد.
حرکت در مسیر والیت امیرالماؤمنین( ) و تاالش بارای ادای حاق والیات ایشاان
رستگاری در آارت را به دنبال دارد و برای روگردانی اا والیت ایشان سرنوشاتی جاز
جاودانگی در آت نیست .احادیث و روایاتی که به نقل اا معاومان ( ) و صاحابه در
مهمترین مناب روایی و حدیثی متقدم و متأار شایعه و باا اساناد گونااگون و مضاامین
نزدیک به هم ،درباره آیه  42صافات مطرح شده نیز یكی اا ماادیق آیاه را پرسا اا
والیت حضرت میدانند و تأکید تماام آنهاا بار لازوم و وجاو پاذیرش والیات اماام
علی ( ) و اطاعت بیچونوچرا اا فرامین ایشان است .مؤیاد اساتدالل آیاه کریماه باه
اطاعت اا علی ( ) نیز آیه ﴿یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اهلل وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِای الْاأَمْرِ
مِنْكم( ﴾...نساء )21 :است که بنا بر روایات تفسیری نقلشده ذیل آیه ،اطاعات اا فارامین
علی ( ) را واجب و ضروری میاواند (کلینی ،481/9 :9588 ،ح2و3؛ ابانعقاده918 :9249 ،؛
ابن بابویه ،بیتا945/9 :؛ همو451/9 :9531 ،؛ همو433 :9539 ،؛ طوسی949 :9292 ،؛ اهاواای:9511 ،

912؛ ثقفی .)913/9 :9213 ،بنابراین یكی اا ماادیق پرس در روا قیامت ،سؤال اا والیت
علی ( ) به معنای اطاعت اا فرامین ایشان است؛ آیا انسانها در دنیا طباق فرماان الهای
عمل کردهاند و مطی فرامین ایشان بوده اند؟ البته این اطاعت در امتداد اطاعات اادا و
رسول (ص) است و عالوه بر پرس درباره اطاعت اا فرامین اادا و پیاامبر (ص) ،اا
والیت امام علی ( ) نیز پرسیده میشود.
داللت عبارت «مَسْئولُونَ» به حبّ اهلبیت (ع)
در برای اا روایات ،معنای گستردهتری برای آیاه  42ساوره صاافات مطارح شاده
است؛ به این معنا که مسئول بودن در قبال والیت ،عالوه بر والیت حضرت علی ( ) ،به
وجو محبت اهل بیت ( ) و ادای حق والیت ایشان تعمیم یافته است .شایخ صادوس
در علل الشرای در تفسیر آیه﴿ :وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئولُونَ﴾ مینویسد:
اا نبی مكرم (ص) مروی است که فرمودند« :در روا قیامات قادم هایچ بنادهای
حرکت نخواهد کرد تا اا چهار چیز سؤال شود :اا جوانی کاه در چاه چیاز باه
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پیری رساند ،اا عمرش که در چه راه صرف کارد ،اا ماال

کاه اا کجاا آورد و

در چاه راه انفاااس و صارف کاارد ،و اا دوسااتی ماا اهاالبیات ( )» (اباانبابویااه،

.)493/9 :9582

شیخ صدوس در اعتقادات نیز در توضیح توقفگاه های محشر ،به عقباهای در صاراط
به نام «والیت» اشاره میکند که تمام االیق در آن متوقف مایشاوند و اا آنهاا دربااره
میشود؛ هر کس
والیت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب ( ) و امامان بعد اا او ( ) سؤال 
که به جا آورد اا صراط میگذرد و نجات مییابد و هر کاه باه جاا نیااورد ،باه جهانم
میافتد و این تفسیر قول اداوند﴿ :وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئولُونَ﴾ است (ابن بابویه .)39 :9292 ،در
مناقب ابنشهرآشو نیز بر مسائول باودن در برابار والیات امیرالماؤمنین ( ) و حاب
اهلبیت ( ) تأکید شده است .این تأویل اا آیه  42صافات به محمد بناسحاس ،شاعبی،
اعم  ،سعید بنجبیر ،ابن عباس ،ابونعیم اصفهانی ،حاکم حساكانی ،نطنازی و جماعاع
اهلبیت ( ) ارجا داده شده است (ابنشهرآشو .)924/4 :9531 ،
بیان این ماداس درباره آیه کریمه را میتوان با آیه  45سوره شوری﴿ :قُلْ ال أَسْائَلُكمْ
عَلَیهِ أَجْراً إِالَّ الْمَوَدَّ َ فِی الْقُرْبی﴾ ،که به آیه مودت مشهور است ،نیاز تطبیاق داد؛ چراکاه
بن ا بر تفاسیر و روایات معتبر فریقین ،تأکیاد ایان آیاه بار وجاو محبات باه اانادان
عامت ( ) است (قمی433/4 :9535 ،؛ امخشاری ،بایتاا449/2 :؛ قرطبای98/95 :9532 ،اا91؛
حساكانی . )418/4 :9299 ،با در کنار هم قرار دادن روایات شأن نزول آیه مودت و احادیث
مذکور ذیل آیه  42صافات ،میتوان ارتباط تنگاتنگ دو آیه را دریافات؛ چراکاه ماودت
اهل بیت ( ) و پذیرش والیت ایشان واجب و ضروری و اجر رسالت نبوی (ص) است
که در قیامت اا آن پرسیده میشود.
نتیجه
مسئله کلیدی این پووه چگونگی داللت آیه  42ساوره صاافات﴿ :وَقِفُاوهُمْ إِنَّهُامْ
مَسْئولُونَ﴾ بر والیت امام علی ( ) است .این پووه نقال و تحلیال شاواهد تفسایری،
روایی و ابانی درباره داللت آیه بر والیت امام علی ( ) را رهیافتی مناسب جهت پاسخ
به این پرس میداند و نشان میدهد:
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 .1روایات تفسیری که مقاود اا «مَسْئولُونَ» در آیه  42صافات را پرس اا والیات
امام علی ( ) می دانند ،به واسطه صحابه ای چاون ابانعبااس ،ابوساعید اادری ،اناس
بنمالک و ابنمساعود ،و تاابعینی مانناد ساعید بانجبیار ،ابوهاارون ،شاعبی و مجاهاد
بنجبر به رسول اادا (ص) برمای گردناد .همچناین ایان روایاات تفسایری اا براای
ائمه معاوم ( ) ،یعنی امام باقر ( ) و امام حسن عسكری ( ) ،نیز نقل شدهاند .داللات
آیه بر والیت امام علی ( ) دیدگاهی است که اا روایات تفسیری منقاول اا ساوی ایان
افراد نشئت می گیرد و در مناب حدیثی و روایی متقدم و معتبر نقل شده است .مفسرانی
که آیه را دال بر والیت امیرالمؤمنین ( ) میدانند نیز تحت تأثیر ایان روایاات تفسایری
قرار گرفتهاند.
 .4با توجه به شواهد قرآنی ،مانند آیه هشتم سوره تكاثر و آیات ابتدایی سوره نباأ ،و
بنا بر روایات تفسیری فریقین که داللت آیه را در مورد امام علای ( ) مایدانناد ،و نیاز
طبق سیاس آیات مورد بحث اا سوره صاافات کاه دربااره سرنوشات انساانهاا در روا
قیامتاند ،میتوان نتیجه گرفت که آرای تفسیری و روایی کاه آیاه «إِنَّهُامْ مَسْائولُونَ» را
ناظر به والیت امام علی ( ) میدانند ،درصدد بیان یكی اا ماادیق آیاهاناد؛ اا ایان رو
انحااری انگاشتن آیه نفی ،و روشن میشود که در روا قیامات پرسا هاای مختلفای
پرسیده اواهد شد که والیت امام علی ( ) اا مهمترین آنها است.
 .5با توجه به شواهد سیاقی آیه  42صافات و آیات قبل و بعد اا آن ،پرس در روا
قیامت ماداس هایی دارد که پرس اا والیت امام علی ( ) اا جمله آنها است.
 .2در برای اا روایات تفسایری آیاه  42صاافات ،ساؤال اا حاب اهالبیات ( ) و
والیت ایشان مطرح شده است .تأکید اصلی این روایات تفسیری بر الازام باه پاساخ باه
ادای حق والیت اهلبیت ( ) در موقفهای متعدد قیامت است.
پینوشتها

 .1برای اا این آثار عبارتاند اا کتا های :آیات والیت در قرآن ( ،)9589مكارم شایراای؛ بررسای
تطبیقی تفسیر آیات والیت اهلالبیت ( ) در دیدگاه فریقین ( ،)9588نجاراادگان؛ آیات والیت در
قرآن ( ،)9515مرتضوی.
 .2برای اا این مقاالت عبارتاند اا« :سبكی نوین در تفسایر روایای کتاا تفسایر األثاریالجاام »
( ،)9585رضایی اصفهانی؛ «بررسی کوتاهی اا ذیالقربی در قرآن ،سنت و تاریخ» ( ،)9532حسنی.
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 .3جهت مشاهده روایات نزول آیه در شأن امام علی ( ) در روا غدیر نک :.کلینای323 /1 :1211 ،؛
ابنعساکر432 /24 :1211 ،؛ حسكانی 403 /4 :1211 ،و....

کتابنامه

قرآن کریم ،ترجمه ناصر مكارم شیراای.
آلوسی ،محمد بنعبداهلل (1213س) ،روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السب المثانی ،بیروت :دار
الكتب العلمیع.
ابنبابویه ،محمد بنعلی (1212س) ،إعتقادات اإلمامیع ،قم :کنگره شیخ مفید.
ابنبابویه ،محمد بنعلی (1313ش) ،علل الشرای  ،قم :کتا فروشی داوری.
ابنبابویه ،محمد بنعلی (1331س) ،عیون أابار الرضا ( ) ،تحقیق مهدی الجوردی ،تهران :نشر جهان.
ابن بابویه ،محمد بنعلی (1203س) ،معانی األابار ،تحقیق علیاکبر غفاری ،قم :دفتر انتشارات وابساته
به جامعه مدرسین حواه علمیه قم.
ابنبطریق ،یحیی بنحسن (1203س) ،عمد عیون صحاح األابار فی مناقب إمام األبرار ،قام :جماعاع
مدرسین بقم ،مؤسسع النشر اإلسالمی.
ابنحیون ،نعمان بنمحمد (1201س) ،شرح األابار فی فضائل األئمع األطهار ( ) ،تحقیق محمدحسین
حسینی جاللی ،قم :جامعه مدرسین حواه علمیه قم.
ابنشاذان ،محمد بناحمد (1203س) ،مأئع منقبع من مناقب أمیرالمؤمنین و األئمع ( ) ،تحقیاق مدرساه
امام مهدی ( ) ،قم :مدرس امام مهدی ( ).
ابنشاذان قمی ،أبوالفضل شاذان بنجبرئیل (1333ش) ،الفضائل ،قم :رضی.
ابنشهرآشو  ،محمد بنعلی (1331ش) ،مناقب آلابیطالب ( ) ،قم :عالمه.
ابنعقده ،احمد (9249س) ،کتا الوالیع ،قم :انتشارات دلیل.
ابنطاووس ،علی بنموسی (1201س) ،إقبال األعمال ،تهران :دارالكتباإلسالمیع.
ابن طاووس ،علی بنموسی (1213س) ،التحاین ألسرار ما ااد من الكتاا الیقاین ،تحقیاق اساماعیل
انااری انجانی اوئینی ،قم :مؤسسه دار الكتا .
ابنعبدالسالم ،عبدالعزیز بنسالم (1241س) ،تفسیر العز بنعبدالسالم ،بیروت :دار الكتب العلمیع.
ابنمشهدی ،محمد بنجعفر (1211س) ،المزار الكبیر ،تحقیق جواد قیومی اصفهانی ،قم :دفتر انتشارات
جامعه مدرسین حواه علمیه قم.
ابوحیان ،محمد بنیوسف (1240س) ،البحر المحیط فی تفسیر القرآن ،بیروت :دارالفكر.
ابوالفتوح راای ،حسین بنعلی (1201س) ،روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن ،مشهد :بنیاد
پووه های اسالمی.
اهواای ،حسین بنسعید (9511س) ،الزهد ،قم :بیجا.
بحرانی ،هاشم بنسلیمان (1213س) ،البرهان فی تفسیر القرآن ،قم :مؤسسع البعثع.
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بلخی ،مقاتل بنسلیمان (1243س) ،تفسیر مقاتل بنسلیمان ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
تقی الدین حلی ،حسینبنعلی ،)1313( ،رجال ابن داوود حلی ،تهران :دانشگاه تهران.
ثعالبی ،عبدالرحمن بن محمد (1211س) ،جواهر الحسان فی تفسیر القرآن ،بیروت :دار إحیااء التاراث
العربی.
ثعلبی ،احمد بنمحمد (1244س) ،الكشف و البیان فی تفسیر القرآن ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
جرجانی ،حسین بنحسن (1331س) ،جالء األذهان و جالء األحزان ،تهران :دانشگاه تهران.
جزایری ،نعمتاهلل بنعبداهلل (1311ش) ،عقود المرجان فی تفسیر القرآن ،قم :نور وحی.
حسكانی ،عبیداهلل بنعبداهلل (1211س) ،شواهد التنزیل لقواعد التفضیل ،تهران :واارت ارشاد اسالمی.
حسن بنعلی ( ) (1201س) ،التفسیر المنسو إلی اإلمام الحسن العسكری ( ) ،قام :مؤسساع اإلماام
مهدی (عج).
حسینی استرآبادی ،علی (1201س) ،تأویل اآلیات الظاهر فای فضاائل العتار الطااهر  ،قام :جماعاع
المدرسین فی الحوا العلمیع بقم.
حلی ،حسن بن یوسف (1211س) ،کشف الیقین فی فضائل أمیرالمؤمنین ( ) ،تحقیق حسین درگاهی،
تهران :واارت ارشاد.
حلی ،حسن بنیوسف (1111م) ،نهج الحق و کشف الادس ،بیروت :دار الكتا اللبنانی.
اویی ،ابوالقاسم ،)1311( ،معجم رجال الحدیث ،قم :مؤلف.
دروی  ،محیالدین (1213س) ،اعرا القرآن الكریم و بیانه ،سوریه :االرشاد.
دیلمی ،حسن بنمحمد (1243س) ،غرر األابار ،قم :دلیل ما.
رسعنی ،عبدالرااس بنراساهلل (1241س) ،رموا الكنوا فی تفسیر الكتا العزیز ،مكاه مكرماه :مكتباع
األسدی.
ارندی ،محمد بنیوسف (1311ش) ،نظم درر السمطین فی فضائل المرتضی و البتول و السبطین ( )،
قم :مجم العالمی ألهلالبیت ( ).
سبط ابنجوای ،یوسف بنغزاوغلی (1211س) ،تاذکر الخاواص باذکر اااائص األئماع ( ) ،قام:
منشورات شریف رضی.
سمرقندی ،نار بنمحمد (1213س) ،تفسیر بحرالعلوم ،بیروت :دارالفكر.
شاهعبدالعظیمی ،حسین (1333ش) ،تفسیر اثنیعشری ،تهران :میقات.
شبر ،عبداهلل (1203س) ،الجوهر الثمین فی تفسیر الكتا المبین ،کویت :شرکع مكتبع األمین.
صاوی ،احمد بنمحمد (1243س) ،حاشیع الااوی علی تفسیر الجاللین ،بیروت :دار الكتب العلمیع.
طباطبایی ،سید محمدحسین (1332ش) ،تفسیر المیزان ،ترجمه محمدباقر موسوی ،قم :جامعه مدرسین
حواه علمیه قم.
طبرانی ،سلیمان بناحمد (4001م) ،تفسیر القرآن العظیم ،اردن :دار الكتا الثقافی.
طبرسی ،فضل بنحسن (1333ش) ،تفسیر جوام الجام  ،مشهد :بنیاد پووه های اسالمی.
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طبرسی ،فضل بنحسن (1334ش) ،مجم البیان فی تفسیر القرآن» ،تاحیح فضالاهلل یازدی ،تهاران:
ناصراسرو.
طبری آملی ،عمادالدین أبیجعفر محماد بانأبایالقاسام (1313س) ،بشاار المااطفی (ص) لِشایعع
المرتضی ( ) ،نجف :المكتبع الحیدریع.
طبری ،محمد بنجریر (1214س) ،جام البیان عن تأویل آی القرآن ،بیروت :دار المعرفع.
طوسی ،محمد بنالحسن (1212س) ،األمالی ،قم :دار الثقافع.
طوسی ،محمد بنالحسن (بی تا) ،التبیان فی تفسیر القرآن ،بیروت :دارإحیاءالتراثالعربی.
طوسی ،محمد بنالحسن (1203س) ،تهذیب األحكام ،تهران :دار الكتب اإلسالمیع.
طوسی ،محمد بنالحسن ( 9241س) ،الفهرست ،قم :مكتبۀ الطباطبایی.
عاملی ،ابراهیم (1330ش) ،تفسیر عاملی ،تهران :کتا فروشی صدوس.
عروسی حویزی ،عبد علی جمعه (1213س) ،تفسیر نورالثقلین ،قم :اسماعیلیان.
علوان ،عبداهلل بنناصح (1243س) ،اعرا القرآن الكریم ،مار :دار الاحابع للتراث.
فخر راای ،محمد بنعمر (1240س) ،تفسیر الكبیر أو مفاتیح الغیب ،بیروت :دار إحیاء لتراث العربی.
فرات کوفی ،بنابراهیم (1210س) ،تفسیر الفرات الكوفی ،تهران :واارت ارشد اسالمی.
فی کاشانی ،محمد بنشاه مرتضی (1213س) ،تفسیر الاافی ،تهران :مكتبع الادر.
قرطبی ،محمد بناحمد (1332ش) ،الجام ألحكام القرآن ،تهران :ناصراسرو.
قمی ،علی بنابراهیم (1333س) ،تفسیر قمی ،تحقیق طیب موسوی جزایری ،قم :دار الكتا .
کاشانی ،فتحاهلل بنشكراهلل (1243س) ،ابد التفاسیر ،قم :مؤسسع المعارف اإلسالمیع.
کاشانی ،فتحاهلل بنشكراهلل (1201س) ،منهج الاادقین فی الزام المخالفین ،تهران :کتا فروشی اسالمیع.
کرباسی ،محمدجعفر (1244س) ،اعرا القرآن ،بیروت :دار و مكتبع الهالل.
کلینی ،محمد بنیعقو ( ،)9588الكافی ،طهران :دار الكتب اإلسالمیع.
گنابادی ،سلطان محمد بنحیدر (1334ش) ،تفسیر بیان السعاد فی مقامات العباد  ،تهران :سر األسرار.
ماوردی ،علی بنمحمد (بیتا) ،النكت و العیون ،بیروت :دار الكتب العلمیع.
مرتضوی ،سیدمحمد (1313ش) ،آیات والیت در قرآن ،قم :آشیانه مهر.
مكارم شیراای ،ناصر (1311ش) ،آیات والیت در قرآن ،قم :نسل جوان.
مكارم شیراای ،ناصر (1331ش) ،تفسیر نمونه ،تهران :دار الكتب اإلسالمیع.

نجاشی ،احمد بنعلی 9293( ،س) ،رجال النجاشی ،قم :مؤسسه نشر اسالمی.
نجاراادگان ،فتحاهلل (1311ش) ،بررسی تطبیقی تفسیر آیات والیت اهلالبیت ( ) در دیدگاه فاریقین،
قم :پووهشگاه حواه و دانشگاه.

