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چکیده
مسئله  »اعراف و اعرافيان« از جمله  مسائل مربوط به عالم آخرت است كه فقط يك يا دو بار در قرآن كريم 
ـ آيات 46 تا 49 ســوره  اعراف به طور مستقيم و آيه 13 سوره حديد، به طور غيرمستقيم ـ با خصوصياتی 
مبهم به كار رفته است كه اين نيز شناخت آن را مشكل تر می كند. از ديرباز مفسران فريقين ـ شيعه و اهل سنت 
ـ به بررســی چيستی »اعراف« و كيســتی »اعرافيان« پرداخته اند. در اين تحقيق سعی شده است، تا جايگاه 
و تفســير اعراف در ميراث تفســيری فريقين نمايان گردد. با بررسی تفاسير مشخص می شود كه اعرافيان در 
تفاســير شيعه، اهل بيت پيامبر)ص( و در تفاسير اهل ســنت، افرادی هستند كه خوب و بد اعمالشان مساوی 
است. اعراف مرتبه ای ميان بهشت و جهنم و نام حجابی در قيامت است كه مانع رسيدن و ورود هردو قسمت 
به يكديگر می شــود، و مانع مكالمه و مشاهده اهل بهشــت و اهل دوزخ نمی باشد و به مكان خاصی اطالق 
نمی شود. اعراف دارای دو مرتبه كنگره نشــينان و دامنه نشينان می باشد. كنگره نشينان، مردانی الهی هستند 
كه بر هردو ســوی اعراف احاطه دارند و همه اهل بهشــت و اهل دوزخ را با نشانه هايشان می شناسند. دامنه 
نشينان اعراف دو گروه می باشند: يك دسته از آنها بهشتيانی هستند كه هنوز وارد بهشت نشده اند، ولی با اميد 
به شــفاعت و عفو الهی، وارد بهشت می شوند؛ زيرا خداوند از آنها با عنوان اهل بهشت ياد می كند، اين گروه 
مســتضعفان و كسانی هستند كه حسنات و سيّئاتشــان برابر است. دسته ديگر دوزخيانی هستند كه به دوزخ 

خواهند رفت. كنگره نشينان اعراف با هريك از اين دو گروه تعامل و گفتگو دارند.

اعراف از منظر مفسران فریقین

کلیدواژه ها: اعراف، رجال اعراف، مواقف قیامت، منازل آخرت.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( فصلنامه علمی 
سال دوازدهم/ دوره جدید/ شماره 46/زمستان 1395

صص 38-23
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مقدمه
وجود خداوند متعال منبع فيوضات بی انتها است. برای 
همين به اقتضای رحمتش، جهانی پر از فيض بی نهايت 
بنا نهاد و عالم هستی را خلق كرد و موجودی به عنوان 
اشــرف مخلوقات آفريد، تا بتواند در عالم دنيا آينه ای 
از تجّلی صفاتش باشد و به ابتالئات و امتحانات الهی 
و دنيوی آزموده شود و بدين گونه پيمايش راه سعادت 
را آغاز كــرده و در راه تكامل خويش حركت نمايد؛ 
زيرا زندگی دنيايی انسان طبق اصل حكمت پروردگار 
عالميان، بهترين محك و راه رشد برای وی و سرشت 
به دست آمده از آن، مالك خوبی برای سنجش اعمال 

او می باشد.
بعد گذر از مرحله عالم فانی دنيا، نوبت به مرگ انسان 
می رسد و طبق آموزه های دينی، انسان وارد عالم برزخ 
شده و سپس عالم قيامت و محاسبه اعمال فرا می رسد. 
انســان در عالم قيامت و ســرای مجازات حسابرسی 
می شود و با دريافت كارنامه پاداش و جزا، نتيجه همه 
اعمال خوب و بد خود را می بيند. با پايان روز حساب، 
بهشت، جايگاه بهشــتيان و محّل تنعم آنها از نعمتها و 
منزل قرب و رضای الهــی، و دوزخ جايگاه مجازات 
و عقاب می شــود و در اين ميان جايی ميانه بهشت و 
دوزخ اســت كه طبق آيات قرآن كريم »اعراف« نام 

دارد.
آثاری كه تاكنون به بحث اعراف پرداخته اند، بيشــتر 
موضوع معاد را مورد بررســی و كاوش قرار داده اند و 
بحث »اعراف و اعرافيان«، در قالب محدود و نظرات 
چند تن از مفســران معروف فريقين آمده است.1 بحث 
»اعراف« در قالب معناشناسی، ذيل آيات سوره اعراف 
كه با بيان جزئيات، تعريف دقيقی از آنها را ارائه می دهد، 
مورد تفحص قرار نگرفته است، بنابراين در اين تحقيق 
مســائل مربوط به »اعراف در قــرآن كريم« از طريق 
تفاسير شيعه و سنی مورد بررسی دقيق و تفصيلی قرار 

1. از ميان مفســران معروف فريقين می توان به اين موارد اشاره نمود: 
طباطبايی، طبرسی، زمخشری و فخررازی.

گرفته و نظرات مفســران فريقين به صورت مقايسه ای 
در كنار يكديگر آمده و سعی شده است، تا به صورت 
جامع، به بحث اعراف در تفاسير فريقين پرداخته شود. 
روش جمع آوری اطالعات به صورت »كتابخانه ای« و 

روش تحقيق »توصيفی ـ تحليلی« می باشد.

حوزه معنایی »اعراف« در قرآن کریم
برای تبيين موضوع ابتدا به بررسی لغوی واژه »اعراف« 

در قرآن كريم پرداخته می شود.
1( معنای لغوی اعراف

»اعــراف« يا »عروف« را در لغــت جمع »ُعْرف« به 
معنــای »هر چيز بلند پايه و بــارز«،2 از قبيل زمين، 
كوه، تپه، درخت، پرچم، آغاز باد و باران و شــدت آن 
و غيره دانســته اند.3 لغويان و مفسران، معانی مختلفی 
را طبق معنای اصلی آن بيان داشــته اند كه عبارتند از: 
محل مرتفع و بلند،4 كوهســتاني ميان بهشت و جهنم،5 
يالهای اسب و پرهای بلند پشت گردن خروس،6 جود 
و بخشــش و به آنچه كه آن را می بخشند،7 موج دريا 
به صورت مجــاز،8 زبان عرف از حيث تلفظ و به كار 
بــردن واژه ها،9 و حجاب يا پرده اي مانند ديوار كه در 
آيه  »َفُضِرَب بَْیَنُهْم بُِســوٍر لَُه بــاٌب«؛10 »آن گاه ميان 
آنها ديواری زده می شــود كه آن را دروازه ای است«، 
»سور« ناميده شده اســت؛11 به اين معنی كه اعرافيان 
با توجه به سيمای بهشتيان و دوزخيان ناظر احوالشان 

2. لسان العرب، ج9، ص241.
3. تاج العــروس، ج12، ص377؛ المحكــم و المحيط العظم، ج2، 

ص112؛ الصحاح، ج4، ص1401.
4. تهذيب اللغة، ج2، ص208.

5. جامع البيان، ج8، ص136؛ الدر المنثور، ج3، ص86.
6. كتاب العين، ج2، ص122؛ جمهرة اللغة، ج2، ص766؛ لسان العرب، 
ج9، ص241؛ تــاج العــروس، ج12، ص377؛ مفاتيح الغيب، ج14، 

ص241؛ التبيان، ج4، ص410.
7. القاموس المحيط، ج3، ص234.

8. تاج العروس، ج12، ص377.
9. فرهنگ ابجدي، ص606.

10. حديد، 13.
11. مجمع البحرين، ج5، ص93.
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هســتند،12 اما برخی معتقدند كه اين واژه درباره حائل 
ميان مؤمنان و منافقان است، چنان كه از ماقبل و صدر 
آيه معلوم مي شود و اعراف درباره مطلق مؤمنان و كّفار 
مي باشــد.13 بنابراين، اينكه اعراف ديواری يا حائلی 
ميان بهشــت و دوزخ، يا بخــش زبرين چنين حائلی 
است، در منابع تفسيری بســيار تكرار شده است، اما 
درباره اين حائل كمتر توضيحی در منابع ديده می شود. 
مجاهد از مفســران تابعان اشــاره كرده كه اين حائل، 
سوری اســت كه دروازه ای دارد.14 از حسن بصری و 
زجاج نقل شده كه » اعراف « از ريشه معرفت به معنای 
شناخت است، به اين معنی كه در قيامت رجالی هستند 
كه از حال مردم آگاهی دارند و اهل جهنم و بهشت را 
از سيمايشان می شناسند.15 همچنين به معنای معروف 
و ضد منكر16 بيان شده است كه برای تأكيد و اعتراف و 
اقرار به كار می رود.17 به طور كلی می توان گفت: معنای 
واژه »اعراف« در قرآن كريم، ارتباط زيادی با معناي 
اوليه آن )علو و بلندی( دارد؛ زيرا با جايگاه اعرافيان 
كه نوعی انتساب به نقطه بلندی دارند، هم خوانی دارد.

2( کاربرد خاص »اعراف« از منظر مفسران
برخی از مفســران قائلند كه »اعراف« مرتبه ای خاص 
و حجابی ميان بهشــت و جهنم است كه همچون زمين 
مرتفعي حائل شده و مانع رسيدن و ورود است، نه مانع 
مكالمه و مشاهده بهشــتيان و دوزخيان، و بر بلندای 
آن مردان الهی و كنگره نشــينانی غير محجوب اند كه 
انســانهايی بزرگ و الهی هســتند و از جن يا فرشته 
نيســتند و مشرف بر بهشت و دوزخند18 و هردو گروه 
را مشاهده مي كنند و مي توانند آنها را از چهره هايشان 

12. تفسير مقاتل بن سليمان، ج2، ص38.
13. قاموس قرآن، ج4، ص324.

14. جامع البيان، ج8، ص136؛  الدر المنثور، ج3، ص86؛ مجمع البيان، 
ج4، ص653.

15. مفاتيح الغيــب، ج14، ص248؛ كتاب العين، ج2، ص121؛ جامع 
البيــان، ج8، ص136؛ زاد المســير، ج2، ص124؛ تهذيب اللغة، ج2، 

ص209.
16. تاج العروس، ج12، ص377؛ الصحاح، ج4، ص1401.

17. تاج العروس، ج12، ص377.
18. التحرير و التنوير، ج8، ص108.

بشناسند.19
3( موارد استعمال واژه »اعراف« در قرآن کریم

موارد اســتعمال واژه »اعراف« در قرآن كريم به اين 
شرح است:

الف( مستقیم
كلمه »اعراف« دوبار در قرآن كريم به طور مســتقيم 
در ســوره اعراف ـ »و  علی  االعــراف« و »اصحاب 
االعراف« ـ هفتمين سوره از سوره های قرآن كريم به 
كار رفتــه كه خداوند متعــال در آيات مورد بحث، از 

چهار گروه ياد كرده است:
1. رجال اعراف

كنگره نشــينانی كه بر بلندای حجاب قرار دارند: »َو 
بَْیَنُهما ِحجــاٌب َو َعَلی اْلَْعراِف ِرجــاٌل َیْعِرُفوَن ُكالًّ 
بِسیماُهْم«؛20 »و ميان آن دو ]گروه [، حائلی است، و بر 
اعراف، مردانی هستند كه هريك ]از آن دو دسته [ را از 

سيمايشان می شناسند«.
2. اصحاب جنت

 بهشتيانی  كه در اعراف هستند و هنوز به بهشت نرفته اند 
و اميدوارند كه به بهشت وارد شوند، اينها دامنه نشينان 
اعراف و زيرمجموعه مردان الهی اند: »َو ناَدْوا َأْصحاَب 
الَْجنَِّة َأْن َســالٌم َعَلْیُكْم لَْم َیْدُخُلوها َو ُهْم َیْطَمُعوَن«؛21 
»و بهشــتيان را ـ كه هنوز وارد آن نشده و]لی [ ]بدان [ 

اميد دارند ـ آواز می دهند كه: سالم بر شما«.
3. اصحاب نار

دوزخيانی كه اعرافيان به ديدنشان تمايل ندارند و اگر 
نگاهشان به آنها افتد، از خداوند می خواهند كه با گروه 
ستمگر محشور نشوند: »َو ِإذا ُصِرَفــْت َأْبصاُرُهْم ِتْلقاَء 
الِمین«؛22  َأْصحاِب النَّاِر قالُوا َربَّنا ل َتْجَعْلنا َمَع الَْقْوِم الظَّ
»و چون چشمانشان به سوی دوزخيان گردانيده شود، 
می گويند: پروردگارا، ما را در زمره گروه ســتمكاران 

قرار مده«.

19. تفسير نمونه، ج6، ص184؛ تفسير تسنيم، ج28، ص594.
20. اعراف، 46.

21. همان.
22. اعراف، 47.
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4. دوزخیان در آستانه ورود به جهنم
دوزخيانی كه هنوز وارد دوزخ نشده و در آستانه جهنم 
هستند و رجال اعراف با آنها گفتگوی تحقيرآميز دارند: 
»َو نادی  َأْصحاُب اْلَْعراِف ِرجاًل َیْعِرُفونَُهْم بِســیماُهْم 
قالُوا مــا َأْغنی  َعْنُكْم َجْمُعُكْم َو ما ُكْنُتْم َتْســَتْكِبُروَن. 
َأهــُؤلِء الَّذیَن َأْقَســْمُتْم ل َینالُُهــُم اهللُ بَِرْحَمٍة اْدُخُلوا 
الَْجنََّة ل َخْوٌف َعَلْیُكــمْ َو ل َأْنُتْم َتْحَزنُوَن«؛23 »و اهل 
اعراف، مردانی را كه آنان را از سيمايشان می شناسند، 
ندا می دهند ]و[ می گويند: جمعيت شــما و آن ]همه [ 
گردنكشــی كه می كرديد، به حال شما سودی نداشت. 
آيا اينان همان كســان نبودند كه سوگند ياد می كرديد 
كــه خدا آنان را به رحمتی نخواهد رســانيد؟ ]اينك [ 
به بهشــت درآييد. نه بيمی بر شماست و نه اندوهگين 

می شويد«.
ب( غیرمستقیم

لفظ اعراف به طور غيرمســتقيم در آيه »َیــْوَم َیُقوُل 
الُْمَناِفُقــوَن َوالُْمَناِفَقاُت لِلَِّذیَن َآَمُنــوا اْنُظُرونَا نَْقَتِبْس 
ِمْن نُوِرُكْم ِقیَل اْرِجُعوا َوَراَءُكْم َفالَْتِمُســوا نُوًرا َفُضِرَب 
ْحَمُة َوَظاِهُرُه ِمْن ِقَبِلِه  بَْیَنُهْم بُِسوٍر لَُه بَاٌب بَاِطُنُه ِفیِه الرَّ
الَْعَذاُب«؛24 »آن روز، مردان و زنان منافق به كســانی 
كه ايمــان آورده اند، می گويند: ما را مهلت دهيد، تا از 
نورتان ]اندكی [ برگيريم. گفته می شود: بازپس برگرديد 
و نوری درخواست كنيد. آن گاه ميان آنها ديواری زده 
می شود كه آن را دروازه ای است: باطنش رحمت است 
و ظاهرش روی به عذاب دارد«، به كار رفته اســت. 
ايــن آيه درباره گفتگوی مؤمنان با منافقان اســت كه 
آن ديــوار مانند حجاب و حائلی بين دوزخيان و اهل 

بهشت قرار دارد.25
4( روابط مفهومي واژه »اعراف« در قرآن کریم

بهترين راهكار براي روشــن ساختن معناي يك واژه، 
مقايســه كردن اصطالحات مشابه، متقابل و معادل آن 

واژه است، تا بتوان به معنای درست آن پی برد.

23. اعراف، 48و49.
24. حديد، 13.

25. الميزان، ج8، ص122.

الف( رابطه جانشینی
در رابطه جانشينی كلمات از نظر معنا و مفهوم می توانند 
جــای يكديگر قرار گيرند. واژگان »ســور«، »مكان 
علی« )مقام بلند( و »حجاب« از جمله واژگانی هستند 
كــه می توانند طبق آيات قرآن كريــم از نظر مفهومی 

جايگزين كلمه »اعراف« شوند.
1. سور

در آيه 13 سوره حديد آمده است: »ُضِرَب بَْیَنُهْم بُِسوٍر 
ْحَمُة َو ظاِهُرُه ِمْن ِقَبِلِه الَْعذاُب«؛  لَُه باٌب باِطُنُه فیــِه الرَّ
»آن گاه ميــان آنها ديــواری زده می شــود كه آن را 
دروازه ای است: باطنش رحمت است و ظاهرش روی 
به عذاب دارد«. معنايی كه برخی از ترجمه های قرآن 
از »ســور« ارائه كرده اند، با واژه »اعراف« هم خوانی 

دارد.26
2. مقام بلند

بــا توجه به آيه »َو َرَفْعناُه َمكانــًا َعِلیًّا«؛27 »و ]ما[ او 
را به مقامی بلند ارتقا داديم«، معنای ديگری كه برای 
اعراف در نظر گرفته اند، مكان بلند می باشــد؛28 زيرا 
»ُعرف« بلندترين نقطه ای است كه اگر كسی آنجا قرار 

گيرد، بر پايين دست خود عارف می شود.29
3. حجاب

با توجه به آيات »ِمْن بَْیِننا َو بَْیِنَك ِحجاب «؛30 »ميان 
ما و تو پرده ای است «، »َفْسَئُلوُهنَّ ِمْن َوراِء ِحجاب «؛31 
»و چون از زنان ]پيامبر[ چيزی خواســتيد، از پشت 
پرده از آنان بخواهيد« و »َأْو ِمْن َوراِء ِحجاب«؛32 »يا 
از فراســوی حجابی «، معنای ديگری كه برای اعراف 
در نظر گرفته اند، حجاب می باشد. حجاب در آيه مورد 
بحــث »َو بَْیَنُهما ِحجــاب «؛33 »و ميان آن دو ]گروه [، 

26. ترجمه و تفسير قرآن عظيم، ج1، ص305.
27. مريم، 57.

28. الميزان، ج14، ص64.
29. تفسير تسنيم، ج28، ص596.

30. فصلت، 5. 
31. احزاب، 53.
32. شوری، 51.
33. اعراف، 46.
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حائلی است«، حجاب رسيدن و ورود است و مكالمه 
يا مشاهده نمی باشــد؛ زيرا اواًل؛ بهشتيان و دوزخيان 
با يكديگر ســخن می گويند: »َو نادی  َأْصحاُب الَْجنَِّة 
َأْصحــاَب النَّــارِ «؛34 »و بهشــتيان، دوزخيان را آواز 
می دهند«. ثانيــًا؛ اين دو گروه همديگر را مشــاهده 
می كننــد: »َو ِإذا ُصِرَفــْت َأْبصاُرُهْم ِتْلقــاَء َأْصحاِب 
النَّار«؛35 »و چون چشمانشــان به ســوی دوزخيان 
گردانيده شــود«. بنابراين اين حجــاب »اعراف« نام 
دارد كــه بر بلندای آن مردان الهی و كنگره نشــينانی 
غير محجوب انــد، و  بر هردو ســوی حجاب كاماًل 
اشــراف دارند: »َو َعَلی اْلَْعراِف ِرجــاٌل َیْعِرُفوَن ُكالًّ 
بِســیماُهْم«؛36 »و بر اعراف، مردانی هستند كه هريك 
]از آن دو دسته [ را از سيمايشان می شناسند«. پس در 
صحنه معاد برای كسانی كه بر اعراف حجاب مستقرند، 

حجابی نيست.37
ب( رابطه هم نشینی

در رابطه هم نشينی، كلماتی با معنا و مفهوم شبيه به هم، 
كنــار يكديگر قرار می گيرند. واژه »حجاب« از جمله 
واژگانی اســت كه از نظر مفهومی كنار كلمه »اعراف« 
قرار گرفته اســت: »َو بَْیَنُهما ِحجاٌب َو َعَلی اْلَْعراِف 
ِرجاٌل َیْعِرُفوَن ُكالًّ بِسیماُهم«؛38 »و ميان آن دو ]گروه [، 
حائلی اســت، و بر اعراف، مردانی هستند كه هريك 
]از آن دو دسته [ را از سيمايشان می شناسند«. در اين 
آيه واژه های حجاب و اعراف باهم رابطه هم نشــينی 
دارند. »حجاب«  شايد همان »سور« در آيه 13 سوره 
حديد، و مفهوم هردو آيه يكی باشد؛ زيرا هردو درباره 
بازداری رســيدن نعمت بهشتيان به دوزخيان و نقمت 

دوزخيان به بهشتيان اند.39
5( مصادیق »اعرافیان« از منظر مفسران فریقین

مفسران فريقين با استفاده از روايات تفسيری، مصاديقی 
34. اعراف، 44.
35. اعراف، 47.
36. اعراف، 46.

37. تفسير تسنيم، ج28، صص603-600.
38. اعراف، 46.

39. تفسير تسنيم، ج28، ص595.

را برای اهل اعراف تعيين كرده اند كه تمام اين روايات 
به سه نگره اصلی برمی گردند.

الف( مردان الهی
مردان الهی كه اهل منزلت و كرامت هستند، هرچند در 

بيان مصداق آنها اختالف است.
1. دوستان درجه یك آل محمد)ص(

دوستان درجه يك آل محمد)ص( كه دارای باالترين 
درجه ايمان و معرفت هستند و اهل دوزخ و بهشت را 

می شناسند.40
2. انسانهای فاضلی از مؤمنان

انســانهای فاضلی از مؤمنان كه شــامل شهدا، ائمه، 
پيامبر)ص( و امام علی)ع( می باشند.41

3. انبیا
به عقيده برخی آنها انبيا هستند.42

4. عارفان به خالیق
كسانی كه در اثر نيروی عرفان و احاطه ذاتی بر سرائر 
مردم آگاه بوده و احاطه علمی دارند و به طور اطالق 
عارف به حال و ســيرت افراد بشر از اولين و آخرين 

خواهند بود.
ب( قومی با تساوی حسنات و سیئات اعمال

كســانی كه اعمال نيك و بدشان بر يكديگر رجحانی 
ندارند، هرچند در مصداقشان اختالف است.

1. ورود قوم به بهشــت با وجود تســاوی حسنات و 
سیئات اعمال

قومی كه با وجود تساوی در حسنات و سيئاتشان وارد 
بهشت می شوند، اما اين نظر رد می شود، زيرا ما معتقديم 

كه طبق اجماع علما اينها وارد بهشت نشده اند.43
2. باقی ماندن قوم میان بهشت و دوزخ 

افرادی كه كارهای خوب و بدشان باهم مساوی است 
و به خاطر مســاوی بودن اعمالشــان وارد بهشت و 
دوزخ نمی شــوند و مانند حجابی بين بهشت و دوزخ 

40. بحار االنوار، ج8، صص337-335.
41. التبيان، ج4، ص411.

42. المحكم و المحيط العظم، ج2، ص112.
43. انوار درخشان، ج6، ص344.
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قرار دارند.44
ج( فرشتگان الهی

فرشتگانی كه از روی سيمای افراد به بهشت و دوزخی 
بودن آنها پی می برند.45 بيشتر مفسران براساس روايات 
به ديدگاه دوم گرايش دارند، اما از سياق آيات برمی آيد 
كه ديدگاه نخســت پذيرفتنی است، چنان كه برخی از 
مفسران با آنكه به ديدگاه دوم می گرايند، چاره ای جز 

پذيرش ديدگاه نخست ندارند.46
6( مصادیق »محل اعراف« از منظر مفسران فریقین

»محل اعراف« از منظر مفسران فريقين دارای مصاديقی 
به قرار زير است:

الف( صراط
صراط،47 يــا جايگاه مرتفعی از صراط48 اســت. در 
حديثی از امام باقر)ع( نقل شده است: »اعراف صراطی 
ميان بهشت و جهنم اســت«.49 با توجه به مطالبی كه 
گفته شد، می توان گفت: »محل اعراف« موضع، حجاب 
يا مقام روحانی اســت50 كه بر بهشت و دوزخ احاطه 
دارد.51 مفسران برای چيستی اعراف، مصاديق متفاوتی 
را بيان كرده اند.52 اما به طور كلی می توان گفت: اعرافی 
كه مردان الهــی بر آن اســتقرار و فرمانروايی دارند، 
براســاس آيه »َرَفْعناُه َمكانًا َعِلیًّــا«؛53 »]ما[ او را به 
مقامی بلند ارتقا داديم«، مكانت و جايگاهی بلندمرتبه 
اســت، نه مكان مادی بلند همچون كوه؛ زيرا هنگامه 
قيامت بســاط زمين برچيده می شود و طومار آسمانها 
نيــز درهم می پيچــد: »َو اْلَْرُض َجميعــًا قَْبَضتُُه يَْوَم 

44. تهذيب اللغة، ج2، ص208؛ ارشاد االذهان، ج1، ص161.
45. تهذيب اللغة، ج2، ص209.

46. الميزان، ج8، صص129-126.
47. تفسير القرآن العظيم، ج5، ص1484؛   الدر المنثور، ج7، ص211.
48. شــواهد التنزيــل، ج1، ص264؛ الجامع لحــكام القرآن، ج7، 

ص213؛  البحر المحيط، ج5، ص57.
49. بصائر الدرجات، ج1، ص52.

50. التحقيق، ج8، ص99.
51. الميزان، ج8، ص122.

52. مجمــع البيــان، ج4، صــص652و653؛ مفاتيــح الغيب، ج14، 
صص249و250؛ روح المعانی، ج4، ص363.

53. مريم، 57.

ــماواُت َمْطِويَّاٌت بِيَمينِه«؛54 »و حال آنكه  الِْقياَمِة َو السَّ
روز قيامت زمين يكســره در قبضه ]قدرت [ اوست، و 
آسمانها درپيچيده به دست اوست«. پس اعراف مأذنه 
يا قّله ای نيســت، تا كسی بر فراز آن برود و همگان را 
شناســايی كند، بلكه مكانت و جايگاه برتری است كه 
هركس به اين جايگاه برســد، همگان را با نشانه های 

ويژه خودشان می شناسد.55
ب( مكان مرتفع میان بهشت و جهنم

مكان مرتفعی ميان بهشــت و جهنم كه مشرف بر اهل 
بهشت و جهنم می باشد.56

ج( تّلي میان بهشت و جهنم )جایگاه گنهكاران(
تّلي ميان بهشت و جهنم كه عده ای از گنهكاران بر آن 
مي نشينند.57 برخی معتقدند محلی ميان بهشت و دوزخ 
اســت كه هر پيامبری به همراه جانشــين و گنهكاران 
زمان خودش، در آنجا توقف می كنند، و آنها را شفاعت 

می كنند كه به بهشت بروند.58
د( مكانی نامشخص  

برخی معتقدند كه منظور از محل اعراف، مكانی نامعلوم 
مانند حجاب و مانع می باشد كه مردانی موحد و عارف 

و معروف در آن قرار دارند.59

ویژگیهای تفســیری آیات مربــوط به »محل 
اعراف« در قرآن کریم

برای شناســايی بهتر »محل اعــراف«، به ويژگيهای 
تفسيری آيات مربوط به »محل اعراف« در قرآن كريم 

پرداخته می شود.
1( منظور از »الف و الم« در االعراف

در ارتباط با »الــف و الم« كلمه االعراف در آيه 46 
سوره اعراف، دو احتمال عوض از مضاف اليه و عهد را 

54. زمر، 67.
55. تفسير تسنيم، ج28، صص605-603.

56. اطيب البيــان، ج5، ص326؛ جامع البيــان، ج8، ص136؛ الدر 
المنثور، ج7، ص211.

57 . الدر المنثور، ج7، ص211.
58. علی  تأويل اآليات الظاهرة، ج1، ص181.

59. الصفی، ج1، ص373.
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در نظر گرفته اند كه اگر الف و الم را عوض از مضاف 
اليه بگيريم، اين گونه می شود: »علی أعراف الّسور«60 
و اگــر آن را به عنوان الف و الم عهد در نظر بگيريم، 
اين معنا را می دهد كه همان طور كه بهشت و جهنم در 
قرآن كريم مشخص شده است، بايد جايگاه اعراف نيز 
به عنوان اتصالی ميان اين دو مشــخص شود. بنابراين 
طبق نظرات مفسران الف و الم در كلمه االعراف، الف 
و الم عهد می باشــد؛ زيرا اعراف همان حجابی است 
كه مردان الهي بر آن مســتقرند و بر همه چيز احاطه 

دارند.61
2( مقصود از االعراف

االعراف در آيه 46 سوره اعراف، حجاب و مانعی ميان 
بهشتيان و دوزخيان است.62 در منابع تفسيری زيادی 
اعراف به عنوان ديوار يا حائلی ميان بهشــت و جهنم 
يا قســمت باالی آن ذكر شده است، اما درباره كيفيت 

آن در منابع توضيحات كمتری به چشم می خورد.63
3( قابلیت حجاب بودن اعراف

»حجاب« يعنی ســاتری ميان دو چيز،64 مرتفعات،65 
مانع يكی بر ديگری،66 پرده ای مانند حصار شهر جهت 
ممانعت ورود اهل دوزخ به بهشــت،67 تّلی از مشك 
ســفيد،68 و برزخ اخروی كه واسطه ميان دو ملكوت 
جهت عبور اهل هر گروه است.69 برخی معتقدند:  چيزی 
است كه مانع رســيدن لذتهای بهشتيان به دوزخيان و 
رسيدن رنجش و آزار دوزخيان به بهشتيان می شود.70 

60. التحرير و التنوير، ج8، ص108.
61. تفسير تسنيم، ج28، ص604؛ التحرير و التنوير، ج8، ص108.

62. تفسير تسنيم، ج28، ص602.
63. »اعراف«، ج9، ص376.

64. ارشاد االذهان، ج1، ص161؛ اطيب البيان، ج5، ص327؛ التبيان، 
ج5، ص327؛ فی ظالل القرآن، ج3، ص1293.

65. البالغ، ص156؛ زاد المســير، ج2، ص123؛ اعتقادات االمامية، 
ص84.

66. تبيين القرآن، ج1، ص168؛ تفسير اثنا عشری، ج4، ص74؛ روح 
المعانی، ج4، ص363.

67. خالصة المنهج، ج2، ص105.
68. تفسير اثنا عشری، ج4، ص74.

69. تفسير بيان السعادة، ج2، ص183.
70. المفردات، ص219.

حجاب در آيــه »َو بَْیَنُهما ِحجاٌب«؛71 »و ميان آن دو 
]گروه [، حائلی است«، ديوار، پرده و در دنيايی نيست، 
بلكه حجاب امری وجودی و آخرتی اســت كه مانع 
رسيدن  دوزخيان به بهشتيان می شود و دارای مراتب 
و درجات است72 و نام آن »اعراف« است كه بر بلندای 
آن مردان الهی و كنگره نشينانی غير محجوب اند كه بر 
اعراف مســتقرند و برای آنها حجابی نيست؛ زيرا بر 
فراز آن قرار و بر هردو سوی آن كاماًل اشراف دارند.73

4( قابلیت ایستادن مردمانی بر بلندای اعراف
»علی« در آيه »و َعَلی اْلَْعــراِف ِرجاٌل َیْعِرُفوَن ُكالًّ 
بِســیماُهم«؛74 »و ميان آن دو ]گروه [، حائلی است، و 
بر اعراف، مردانی هســتند كه هريك ]از آن دو دسته [ 
را از سيمايشــان می شناسند«، حرف جاّره استعالء و 
»اعراف« به معنای بلنديها می باشد كه منظور حجابی 
ميان بهشــت و دوزخ است.75 بر پايه آيات و روايات 
شــيعه، كنگره نشــينان اعراف، اهل بيــت پيامبر)ع( 
هســتند. البته آنها به عنوان مصداقهای كاملی هستند 
و مصداقهای منحصر نيستند، از اين رو، شايد ديگران 
نيز به بركت اهل بيت)ع( سيماشــناس باشند، اما كمال 
آنان را ندارند.76 گستره سيماشناسی مردان اعراف به 
اندازه ای است كه در دنيا و آخرت، دو گروه بهشتيان 

و دوزخيان را از سيمايشان می شناسند.77

تفسیری شیعه  روایات  در  »اعرافیان«  جایگاه 
و اهل سنت

روايات تفســيری مربوط به اعراف به دو گروه كلی 
تقســيم می شــوند كه هر گروه به طور جداگانه منشأ 
نظرهای مفســران قرار گرفته اند.78 روايات تفسيری 

71. اعراف، 46.
72. تفسير تسنيم، ج28، ص601.

73. همان، ج28، صص602و603.
74. اعراف، 46.

75. تفسير تسنيم، ج28، ص604.
76. همان، ج28، صص614-610.
77. مفاتيح الغيب، ج14، ص248.

78. تفسير نمونه، ج6، ص188.
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شــامل »اعراف  موقــف  اهل  عرفــان«79 و »برابری 
حســنات و ســيّئات اهل اعراف«،80 و روايات جمع 
كننده بين دو گروه می باشد.81 از  مجموع  روايات، پی 
می بريم كه اعراف  مرتبه ای   ميان بهشــت  و جهنم است 
كــه  درجات  متفاوتی دارد، و از ســه جهتـ  جايگاه 
رفيع، مساوی و پست اعرافيان ـ قابل بررسی می باشد. 
ائمه اطهــار)ع( در جايگاه رفيع اعرافيان قرار دارند و 
نظاره گر بهشتيان و دوزخيان می باشند.82 انسانهايی كه 
حسنات و سيئاتشــان باهم مساوی است، در جايگاه 
مساوی اعرافيان هســتند و اگر وارد بهشت شوند، با 
رحمت خداوند بــه آن راه يافته اند و اگر وارد دوزخ 
شوند، به واســطه گناهانشــان دچار عذاب شده اند. 
كســانی كه خداوند آنها را به حال خودشان رها كرده 
است، وارد بهشت و جهنم نمی شوند و در جايگاه پست 

اعرافيان قرار دارند.83

ویژگیهای تفسیری آیات مربوط به »اعرافیان« 
در قرآن کریم

با توجه به آياتی كه پيرامون اعرافيان در قرآن كريم در 
سوره اعراف آمده است، در اينجا به بررسی ويژگيهای 
تفســيری بيان شــده در مورد اهل اعــراف پرداخته 

می شود.
1( آیه 46 سوره اعراف

»َو بَْیَنُهما ِحجــاٌب َو َعَلی اْلَْعراِف ِرجاٌل َیْعِرُفوَن ُكالًّ 
بِســیماُهْم َو ناَدْوا َأْصحاَب الَْجنَِّة َأْن َســالٌم َعَلْیُكْم لَْم 
َیْدُخُلوهــا َو ُهْم َیْطَمُعــون«؛84 »و ميان آن دو ]گروه [، 
حائلی است، و بر اعراف، مردانی هستند كه هريك ]از 

79. الصفی، ج2، ص86؛ اثبات الهداة، ج1، ص81؛ تفســير العياشي، 
ج2، ص19.

80. الكافي، ج2، ص381.
81. بحار االنوار، ج8، ص335؛ الصفی، ج2، ص202؛ البرهان، ج2، 
ص552؛ تفســير نور الثقلين، ج2، ص34؛ تفســير كنز الدقائق، ج5، 

ص92.
82. البرهان، ج2، ص546.

83. همان، ج2، ص547.
84. اعراف، 46. 

آن دو دسته [ را از سيمايشان می شناسند، و بهشتيان را 
ـ كه هنوز وارد آن نشده و]لی [ ]بدان [ اميد دارندـ  آواز 

می دهند كه: سالم بر شما«.
الف( بر بلندای اعراف بودن »اعرافیان«

اعــراف از مواقف عالم قيامت اســت كــه طبق آيه 
»َعَلی اْلَْعراِف ِرجاٌل«، مردان اعراف بر آن اســتقرار 
و فرمانروايی دارند. اين شــأن و منزلت سبب می شود 
كه رجال اعراف بتوانند بر دامنه نشــينان اعرافـ  اهل 
، نظر كنند، با آنها تعامل و شفاعت  بهشت و اهل دوزخـ 
و فرمان ورود به بهشت صادر كنند.85 شيخ صدوق نيز 

به اين مسئله اذعان دارد.86
ب( خصوصیت رجال در مورد »اعرافیان«

اهل محشر ســه طايفه اهل دوزخ، اهل بهشت و اهل 
اعراف می باشند، همان طور كه در دنيا نيز به سه طايفه 
مؤمنان، كّفار و مســتضعفان تقسيم می شوند. بنابراين 
برای شناسايی اصحاب اعراف، سه احتمال وجود دارد.
ج( نبودن »اعرافیان«، از جنس »فرشــته«، »جن« و 

»مستضعف«
بــا توجه به آيه »َعَلی اْلَْعــراِف ِرجاٌل«، »رجال« از 
جنس انسان هســتند و جن نمی باشند: زيرا در قرآن 
كريم معمواًل »رجال« بی قرينه بر انســان اطالق شده 
و كاربردش در برخی آيات برای جنيان: »كاَن ِرجاٌل 
«،87 »و مردانی  ْنِس َیُعوُذوَن بِِرجاٍل ِمــَن الِْجنِّ ِمــَن اْلِ
از آدميان به مردانی از جن پنــاه می بردند«، با قرينه 
همراه است و آيات مطلق به مردان الهی انصراف دارند: 
»ِرجاٌل ل ُتْلهیِهــْم ِتجاَرٌة َو ل بَْیٌع َعــْن ِذْكِر اهلل«؛88 
»مردانــی كه نه تجارت و نه دادوســتدی، آنان را از 
ياد خدا و برپا داشــتن نمــاز و دادن زكات، به خود 
مشــغول نمی دارد« و »ِمَن الُْمْؤِمنیَن ِرجاٌل َصَدُقوا ما 
عاَهُدوا اهلَل َعَلْیه«؛89 »از ميان مؤمنان مردانی اند كه به 

85. مجمع البيان، ج1، ص438؛ الميزان، ج8، ص122.
86. اعتقادات االمامية، ص70.

87. جن، 6.
88. نور، 37.

89. احزاب، 23.
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آنچه با خدا عهد بستند، صادقانه وفا كردند«. همچنين 
از آيات قرآن كريم برنمی آيــد كه خداوند در صحنه 
قيامت به جنيان مسئوليت كارهای كليدی، حكومت يا 
حق سخن گفتن داده باشد، ولی برای انسان و فرشته 
مسئوليتهايی ياد شده اند. مقصود از رجال در اين آيه، 
فرشته نيز نمی تواند باشد؛ زيرا قرآن كريم از فرشتگان 
به »رجال« و »نســاء« ياد نمی كنــد. مردان الهی در 
قيامت حق ســخن گفتن دارند.90 ولی درباره ســخن 
گفتن فرشتگان در ســاحت قيامت، بهشت يا دوزخ، 

شاهدی نيست.
تعبير رجال به طور نكره و بــدون »الف و الم« طبق 
عرف لغت، داللت بر احترام و اعتنا به شأن اشخاصی 
دارد كه مقصود از آن هســتند؛ زيرا كلمه »رجل« بر 
انســان قوی در اراده و تعّقل داللت دارد، مانند آيه: 
ــُروا«؛91 »در آن مردانی  »ِفیــِه ِرجاٌل ُیِحبُّوَن َأْن َیَتَطهَّ
هستند كه دوست دارند خود را پاكيزه كنند«. بنابراين 
رجال افرادی هستند كه در انسانيت خود به باالترين 
درجات كمال رسيده اند، و مستضعفان چون از جنس 
زنان، اطفال و مردان ديوانه هستند، از اين رو، نمی توانيم 
مراد از »ِرجاٌل َیْعِرُفوَن« را چنين كســانی بدانيم؛ زيرا 
در آن صورت بايد می فرمود: »قوم يعرفون«، »طائفة 

يعرفون« يا »اناس يعرفون«.92
د( شناخت مردم با عالمتهایشان توسط رجال اعراف

براساس آيات قرآن كريم مردم در قيامت با نشانه های 
ويژه ـ ســفيد رويی يا روســياهی و ... ـ محشــور 
می شــوند.93 مردان الهی اعراف مــردم را با اين گونه 
ويژگيها می شناســند؛ زيرا در مواقف مختلف قيامت، 
چهره هر فرد متناسب با مرتبه پاكی و آلودگی اش، با 

نشانه های همان موقف آشكار می گردد.94
هـ( تعامل رجال اعراف با دامنه نشینان اعراف

90. ر.ك: روم، 55و56.
91. توبه، 108.

92. الميزان، ج8، ص122.
93. ر.ك: آل عمران، 106.

94. تفسير تسنيم، ج28، ص611.

كنگره نشــينانی كه بر بلندای اعــراف قرار دارند، به 
بهشتيان ســالم می كنند كه اين گويای رفتار مسالمت 
آميز با آنها است و اين افراد سرگردان را كه مشمول: 
ئًا«؛95 »و كار شايسته  »َخَلُطوا َعَماًل صالِحًا َو آَخَر َســیِّ
را با ]كاری[ ديگر كه بد اســت درآميخته اند« هستند، 
شفاعت می كنند و به اذن الهی به آنها می گويند: »اْدُخُلوا 
الَْجنََّة ل َخْوٌف َعَلْیُكْم َو ل َأْنُتْم َتْحَزنُون«؛96 »]اينك [ 
به بهشــت درآييد. نه بيمی بر شماست و نه اندوهگين 
می شويد«. اينها كسانی هستند كه طمع رفتن به بهشت 
را دارند، ولی داخل بهشــت نمی شوند و اميدوارند كه 
پيامبر يا امام آنها را شــفاعت كند.97 گروه ديگری از 
دامنه نشــينان دوزخيان را تحقير و سرزنش می كنند: 
»ما َأْغنــی  َعْنُكْم َجْمُعُكْم َو ما ُكْنُتْم َتْســَتْكِبُرون«؛98 
»جمعيت شــما و آن ]همه [ گردنكشی كه می كرديد، 
به حال شما ســودی نداشت«؛ زيرا دوزخيان در دنيا 
همين رفتار را با آنها داشــتند: »َأهُؤلِء َمنَّ اهللُ َعَلْیِهْم 
ِمْن بَْیِننا«؛99 »آيا اينانند كه از ميان ما، خدا بر ايشــان 
منّت نهاده اســت؟«. كنگره نشــينان نيز در قيامت به 
دوزخيان با تحقير می گويند: شــما كه اينها را در دنيا 
ســرزنش می كرديد، اكنون بنگريد كه آنها چه جايگاه 

بلند و شكوهمندی دارند.100
و( امیدواری و طمع ورود به بهشت

انتهای آيه 46 ســوره اعــراف »لَْم یْدُخُلوَهــا َوُهْم 
یْطَمُعوَن«، به اميدواری و طمع بهشتيانی كه هنوز وارد 
بهشت نشده اند، اشاره می كند كه نكات تفسيری آن به 

قرار زير است:
1. مرجع ضمایر »لَْم یْدُخُلوَها َوُهْم یْطَمُعوَن«

در ارتباط با مرجــع ضماير در »لَــْم یْدُخُلوَها َوُهْم 

95. توبه، 102.
96. اعراف، 49.

97. مجمــع البيان، ج4، ص653؛ علی  تأويــل اآليات الظاهرة، ج1، 
ص181؛ التبيــان، ج4، ص411؛ مفاتيح الغيب، ج14، ص250؛ روح 

المعانی، ج4، ص364.
98. اعراف، 48.

99. انعام، 53.
100. تفسير تسنيم، ج28، صص606و607.
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یْطَمُعوَن«، دو نظــر وجود دارد:101 گروهی مرجع اين 
ضميرها را »اَْصحاَب الَْجنَّة« دانسته اند؛102 يعنی كنگره 
نشينان اعراف به كسانی كه هنوز وارد بهشت نشده اند، 
ولی اميد آن را دارند، ســالم می كننــد. آن گاه به اين 
گروه می گويند: شما شايسته بهشت هستيد، اكنون وارد 
شويد: »ل َخْوٌف َعَلْیُكْم َو ل َأْنُتْم َتْحَزنُون«.103 گروهی 
ديگر برخــی ضميرهای جمع در »لَــْم یْدُخُلوَها َوُهْم 
یْطَمُعوَن« را به رجال مســتقر بر اعراف برگردانده اند؛ 
زيرا آنها مســئوالن امتهايند و تا امتهايشان به بهشت 
نروند، خودشــان وارد نمی شوند. از ميان اين دو نظر، 
نظريه نخست قوی تر است و در جمله »َسالٌم َعَلْیُكم«، 
ضميری نيســت كه مرجع داشته باشــد، اما مخاطب 
ضمير »كم« اصحاب جنت اند و بهتر است همه اين پنج 
ضمير در جمع مذكر در »لَْم یْدُخُلوَها َوُهْم یْطَمُعوَن« و 
»َو ِإذا ُصِرَفْت َأْبصاُرُهْم ِتْلقاَء َأْصحاِب النَّاِر قالُوا«؛104 
»و چون چشمانشــان به ســوی دوزخيان گردانيده 
شــود، می گويند«، به »اَْصحــاَب الَْجنَّــة« برگردند، 
الِمین«؛105  چنان كه گويندگان: »ل َتْجَعْلنا َمَع الَْقْوِم الظَّ
»پروردگارا، ما را در زمره گروه ستمكاران قرار مده«، 

آنها هستند.106
2. راز طمع دامنه نشینان

دامنه نشــينان اعرافی كه بهشتی هســتند، هنوز وارد 
بهشت نشــده اند: »لَْم یْدُخُلوَها«، اما طمع آن را دارند: 
»َوُهْم یْطَمُعوَن« و اين طمع پســنديده ای اســت؛ زيرا 
خداونــد آن را رد نكرد: »لَْم یْدُخُلوَها َوُهْم یْطَمُعوَن«. 
برخی از مفســران مانند فخررازی و قرطبی، طمع در 
آيــه را همانند طمع حضرت ابراهيــم)ع( در آيه 82 

101. جامع البيان، ج8، ص141.
102. الميزان، ج8، صص129و130؛ تفسير روح البيان، ج3، ص169؛ 

التحرير و التنوير، ج8، ص110.
103. اعراف، 49.
104. اعراف، 47.

105. همان.
106. تفسير تسنيم، ج28، صص621و622.

سوره شــعراء به معنای يقين پنداشته اند،107 در حالی 
كه طمع حضرت ابراهيم)ع( به اعتبار متعلقش )بخشش 
الهی( به معنای اميد اســت، بنابراين طمع همان يقين 
نيست و گاهی براساس خصوصيت مورد، معنای يقين 

را دربر دارد.108
3. سرانجام دامنه نشینان

كنگره نشــينان اعراف كه فرمانروايان و اميران صحنه 
قيامت و بــه يقين اهل بهشــت و در بهشــت  اعلی 
هســتند.109 همه را با ســيما و نشــانه های ويژه شان 
می شناســند و با بهشتيانی كه در ســاهره قيامت اند و 
هنوز وارد بهشت نشده اند، ندايی مسالمت آميز دارند: 
»َو ناَدْوا َأْصحاَب الَْجنَِّة َأْن َسالٌم َعَلْیُكْم« و با اذن الهی 
اين گروه را به داخل شــدن به بهشت فرمان می دهند: 
»اْدُخُلوا الَْجنََّة ل َخْوٌف َعَلْیُكْم َو ل َأْنُتْم َتْحَزنُون« و با 
دوزخيان ســخنی عتاب آلود دارند: »ما َأْغنی  َعْنُكْم 
َجْمُعُكْم َو ما ُكْنُتْم َتْســَتْكِبُرون«. گفتگوی ميان كنگره 
نشــينان و آنها پيش از ورود آنها  به بهشــت يا جهنم 
است. دامنه نشينان اعرافی كه انسانهای صالحی هستند 
به دو دليل بهشــتی اند: يكی اينكــه خداوند از آنها به 
»بهشتيان« ياد می كند: »َأْصحاَب الَْجنَّة«. ديگری اينكه 
»طمــع و اميد« اين گروه در صحنه قيامت مورد تأييد 
باری تعالی قرار گرفته اســت كه اين سرانجام نيكو و 
ورود آنها به بهشت می تواند به خاطر ترجيح حسنات 

بر سيئات و يا شفاعت كنگره نشينان باشد.
2( آیه 47 سوره اعراف

»َو ِإذا ُصِرَفْت َأْبصاُرُهْم ِتْلقاَء َأْصحاِب النَّاِر قالُوا َربَّنا 
الِمیَن«؛110 »و چون چشمانشان  ل َتْجَعْلنا َمَع الَْقْوِم الظَّ
به سوی دوزخيان گردانيده شود، می گويند: پروردگارا، 

ما را در زمره گروه ستمكاران قرار مده«.
الف( نگاه ناخواسته بهشتیان به دوزخیان

107. مفاتيــح الغيب، ج24، ص513؛ الجامــع لحكام القرآن، ج14، 
ص111.

108. تفسير تسنيم، ج28، ص627.
109. همان، ج28، صص624و625.

110. اعراف، 47.
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برخی از مفسران معتقدند كه علت آمدن فعل »صرف« 
بــه صورت مجهــول و به جای فعل »نظــر« در اين 
آيه، به دليل بی رغبتی انســان به چشم اندازهای آزار 
دهنده، به ويژه حالت دلخراشی همچون كيفر دوزخيان 
اســت، اما دلنگرانی، ديده او را ناخواسته به سوی آن 
می كشاند، گويا عاملی بيرونی وی را به ديدن آن منظره 
وامی دارد.111 بر اين اساس، گروه مذكور نه تنها در پی 
ديدن دوزخيان نيســتند، طبعًا تمايلی ندارند كه آنها را 

ببينند، با آنكه خود هنوز وارد بهشت نشده اند.112
ب( »دعای اعرافیان« هنگام نظاره دوزخیان

در آيــه »َو ِإذا ُصِرَفْت َأْبصاُرُهــْم ِتْلقاَء َأْصحاِب النَّاِر 
الِِمیَن«، بهشتيان هرگاه  قالُوا َربَّنا ل َتْجَعْلنا َمَع الَْقْوِم الظَّ
چشمشان ناخواسته به اهل دوزخ می افتد، از خداوند 
می خواهند كه هرگز آنان را با گروه ستمگران محشور 
نكند.113 در آيه شــريفه »تلقاء« از ريشه »لقاء« )ل ق 
ی( به معنای مقابله و برخورد دو چيز باهم اســت.114 
»تلقاء« يا مصدر است يا غير مصدر )ظرف مكان(، اگر 
مصدر باشد، معمواًل بر وزن »تَفعال« ـ به فتح ـ می آيد 
نــه تِفعال، هرچند گاهی بــر وزن تِفعال نيز می آيد115 
كه به معنای روبه رو قرار گرفتن اســت. چنانچه تلقاء 
ظرف مكان باشد و نه مصدر، بر وزن »تِفعال« می آيد 
و به معنای جهت و روبه رو اســت، چنان كه برخی از 
مفسران آن را به معنای ســويه، جهت و ظرف مكان 
دانسته اند.116 تعبير »ربّنا« در آيه شريفه برای اعرافيان 
گونه ای التذاذ معنوی و دعا و عبادت تكليفی نيســت، 
تــا در پرتو آن، ثوابی ببرند و دعاها و خواســته های 
بهشــتيان در صحنه قيامت و پيش از ورود به بهشت و 

111. الميزان، ج8، ص130؛ مجمع البيان، ج4، ص654؛ تفسير شريف 
الهيجی، ج2، ص39.

112. تفسير تسنيم، ج28، صص641و642.
113. مفاتيح الغيب، ج14، ص251؛ الكشــاف، ج2، ص107؛ التبيان، 
ج4، ص413؛ روح المعانــی، ج4، ص364؛ التحريــر و التنوير، ج8، 

ص110.
114. المفردات، ص745.

115. المصباح المنير، ج2، صص699و700.
116. التبيان، ج4، ص413؛ تفسير تسنيم، ج28، ص640.

پس از استقرار در آن، دستاورد عبادتهای آنها در دنيا 
است.117 خداوند دعاي آنها را رد نفرمود؛ زيرا دعای 

آنها در دنيا و آخرت مستجاب است.118
ج( شناسایی مرجع ضمیر جمع غایب

پيرامــون مرجع ضماير »أَبصارهم« و »قالوا« اختالف 
نظر وجود دارد كه برخاســته از اختالف نظر پيرامون 
مرجــع ضماير جمله »لَــْم یْدُخُلوَها َوُهــْم یْطَمُعوَن« 
می باشــد. برخی از مفســران مرجع آنهــا را »رجال 
اعراف«119 و برخــی ديگر همانند عالمه طباطبايی به 
دليل تصريح اســم ظاهر، »اصحاب جنت« می دانند؛ 
زيرا اگر مرجع اين دو ضمير »اصحاب اعراف« بودند، 
مناســب بود در آغاز آيه آينده ضمير آورده شود، نه 
اسم ظاهر.120 بنابراين طبق ســياق آيات، اينها دامنه 
نشينان بهشتی هســتند كه هنوز وارد بهشت نشده اند، 

ولی اميد ورود به آن را دارند.121
3( آیه 48 سوره اعراف

»َو نادی  َأْصحاُب اْلَْعراِف ِرجاًل َیْعِرُفونَُهْم بِســیماُهْم 
قالُوا ما َأْغنی  َعْنُكْم َجْمُعُكْم َو ما ُكْنُتْم َتْسَتْكِبُروَن«؛122 
»و اهــل اعراف، مردانی را كه آنان را از سيمايشــان 
می شناسند، ندا می دهند ]و[ می گويند: »جمعيت شما و 
آن ]همه [ گردنكشی كه می كرديد، به حال شما سودی 

نداشت«.
خداوند برای معرفی و بيان جايگاه رفيع كنگره نشينان 
اعراف و نازِل دوزخيان، واژگان نكره به كار می برد و 
درباره مردان الهــی تعبيری تعظيم آميز دارد: »َو َعَلی 
اْلَْعراِف ِرجاٌل َیْعِرُفوَن ُكالًّ بِسیماُهْم«، تنوين »رجاٌل« 
برای تعظيم و تفخيم اســت، ولــی در مورد دوزخيان 
تعبيری تحقيرآميز دارد: »َو نــادی  َأْصحاُب اْلَْعراِف 
ِرجاًل َیْعِرُفونَُهْم بِسیماُهْم«؛ زيرا نكره آمدن »رجااًل«، 

117. تفسير تسنيم، ج28، ص643.
118. الميزان، ج8، ص131.

119. جامع البيان، ج8، ص141؛ مجمع البيان، ج4، ص654.
120. الميزان، ج8، ص131.

121. تفسير تسنيم، ج28، صص642و643.
122. اعراف، 48.
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به همراه تنوين، نشان دهنده رفتار تحقيرآميز اصحاب 
اعراف اســت.123 كنگره نشــينان اعراف دامنه نشينان 
دوزخی اعراف را مورد تحقير و ســرزنش خود قرار 
می دهند: »َونَاَدی َأْصَحــاُب اْلَْعَراِف ِرَجاًل یْعِرُفونَُهْم 
بِِســیَماُهْم َقالُوا َما َأْغَنــی َعْنُكْم َجْمُعُكــْم َوَما ُكْنُتْم 
َتْســَتْكِبُروَن«؛ زيرا دوزخيان قبــل از اين در دنيا اين 

دامنه نشينان را مورد سرزنش خود قرار می دادند.124
4( آیه 49 سوره اعراف

ُتْم ل َینالُُهــُم اهللُ بَِرْحَمٍة اْدُخُلوا  »َأهُؤلِء الَّذیَن َأْقَســمْ
الَْجنََّة ل َخْوٌف َعَلْیُكْم َو ل َأْنُتْم َتْحَزنُون«؛125 »آيا اينان 
همان كسان نبودند كه ســوگند ياد می كرديد كه خدا 
آنان را به رحمتی نخواهد رســانيد؟ ]اينك [ به بهشت 
درآييد. نه بيمی بر شماست و نه اندوهگين می شويد«.
برخی از مفســران قائلند كه فرشتگان گوينده »اْدُخُلوا 
الَْجنََّة« هستند.126 اين نظريه درست نيست؛ زيرا در اين 
آيات سخنی از فرشــتگان نيست. در حقيقت گوينده 
حقيقی آن خداوند اســت و رجال اعراف سخنگويان 
الهی هســتند، چنان كه با توجه به روايات تفســيری 
ٌن بَْیَنُهْم َأْن لَْعَنُة اهلِل َعَلی  َن ُمــَؤذِّ »مؤّذن« در آيه »َفَأذَّ
الِمیــَن«؛127 »پس آواز دهنــده ای ميان آنان آواز  الظَّ
درمی دهــد كه: لعنت خدا بر ســتمكاران باد«، وجود 
مبارك امام علی)ع( اســت، بنابرايــن او به اذن الهی 

سخنگوی خداوند است.128
الف( عدم خلود »اعرافیان« در »اعراف«

اعرافيان در اعــراف باقی نمی ماننــد و هريك طبق 
جايگاهی كه دارند، به بهشت يا دوزخ وارد می شوند، 
حتی مســتضعفان فكری و فرهنگی كه معارف الهی به 
آنها نرســيده است، از مصاديق »ُمْرَجْوَن ِلَْمِر اهلل«؛129 

123. تفسير تسنيم، ج28، صص647و648.
124. همان، ج28، ص607.

125. اعراف، 49.
126. الكشف و البيان، ج4، ص237.

127. اعراف، 44.
128. تفســير القمی، ج1، ص31؛ تفسير العياشي، ج2، ص17؛ تفسير 

تسنيم، ج28، صص658و659.
129. توبه، 106.

»موقوف به فرمان خداست«، محسوب می شوند و اگر 
مشمول عنايت الهی واقع شوند، وارد بهشت می شوند و 

اگر مقّصر باشند، به دوزخ می روند.130
ب( عدم حزن و اندوه »اعرافیان« در بهشت

مطابق انتهای آيه 49 ســوره اعراف: »اْدُخُلوا الَْجنََّة ل 
َخْوٌف َعَلْیُكْم َو ل َأْنُتْم َتْحَزنُون «، خداوند فرمان دخول 
آنها را به بهشــت بدون هيچ غم و اندوهی می دهد. به 
اعتقــاد برخی واژه پژوهان، مــاده »حزن« به معنای 
خشــونت و صالبت و واژه »َحزن« از همين ريشه و 
به معنی زمين درشــت و ناهموار اســت، اما »ُحزن« 
به همان معنای غم و اندوه اســت.131 بعضی »ُحزن« 
و »َحــزن« را در يك مدخــل آورده اند و هردو را به 
معنــای »ناهمواری زمين و خشــونت در نفس بر اثر 
غــم و اندوه« می دانند و تصريــح می كنند كه »ُحزن« 
در برابر شــادمانی اســت.132 برخی ديگر معتقدند كه 
واژه »خوف« به معنای تــرس133 و »انتظار رخدادی 
ناخوشايند«، ضد »امن« است و در امور دنيا و آخرت 

به كار می رود.134 

مفسران  منظر  از  »اعرافیان«  کلی  دسته بندی 
فریقین

مفســران فريقين در ارتباط با كيســتی »اهل اعراف« 
نظرات متفاوتی دارند كه به آنها پرداخته می شود.

1( امامیه
بسياری از دانشمندان اماميه ضمن اشاره به ديدگاههای 
مختلف درباره »اصحــاب اعراف« به عنوان صاحبان 
مقــام و منزلت ـ انبيا، گواهــان اعمال، علما و فقها و 
... ـ و با توجه به رواياتــی كه از اهل بيت)ع( در اين 
باره رســيده،135 قائلند كه »اصحــاب اعراف« پيامبر 

130. تفسير تسنيم، ج28، صص659و660.
131. معجم مقاييس اللغة، ج2، ص54.

132. معجم مقاييس اللغة، ج2، ص230؛ تفسير تسنيم، ج28، ص656.
133. معجم مقاييس اللغة، ج2، ص230.

134. المفردات، ص303.
135. بصائــر الدرجات، ج1، ص453؛ تفســير القمی، ج1، ص231؛ 

شواهد التنزيل، ج1، ص198.
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اكرم)ص( و ائمه اطهار)ع( می باشــند.136 برخی آنها را 
از بلندپايه ترين بهشتيان می دانند كه به منظور شفاعت 

يا شهادت بر فراز اعراف جای گرفته اند.137
2( اهل سنت

بيشتر مفسران اهل سنت معتقدند كه »اصحاب اعراف« 
كسانی هستند كه سيئات و حسناتشان باهم برابرند.138 
زمخشــری و فخررازی قائلند كه آنها به دليل كوتاهی 
اعمالشان به اذن الهی با تأخير وارد بهشت می شوند.139 
در برخی از روايات اهل سنت آمده است: آنها شهدايی 
هستند كه نواقصی در پرونده آنها وجود دارد.140 برخی 
نيز قائلند كــه اصحاب اعراف، آن دســته از مالئكه 
هستند كه بر باالی اعراف ناظر اشخاص اند و هركس 

را از سيما و قيافه اش می شناسند.141
برخی از منابع روايی شيعه به رواياتی كه مستند علمای 
اهل سنت است،142 اشاره می كنند كه آنها كسانی هستند 
كه حسنات و سيئاتشان مساوی اند و اگر خداوند آنها 
را به دوزخ ببرد، به خاطر گناهانشــان است و اگر به 
بهشــت ببرد از رحمت او است.143 شيخ طوسی قائل 
است كه اعرافيان چهار گروه هستند: فضالی مؤمنان، 
فرشتگانی در قالب مردان، مردمانی كه كوچك ترينشان 
به سوی مردمان ديگر با تأخير به سوی آنها می آيند و 
مردمی كه خوبيها و بديهايشان باهم مساوی است.144 
ابن عربی نيز گفته است: »آنها كسانی هستند كه حسنات 
و سيئاتشان مســاوی است يك چشم به سوی بهشت 

136. الميــزان، ج8، ص126؛ روض الجنــان و روح الجنــان، ج8، 
ص204؛ اعتقادات االمامية، ص70؛  اسفار االربعة، ج9، ص318.

137. الفتوحات المكية، ج1، صص434و435.
138. الدر المنثور، ج7، ص399؛ روح المعانی، ج4، ص363؛ الجامع 

لحكام القرآن، ج7، ص211؛ البعث و النشور، ص109.
139. الكشــاف، ج2، ص107؛ مفاتيح الغيــب، ج14، ص248؛ روح 

المعانی، ج4، ص363.
140. الدر المنثور، ج3، ص87.

141. مفاتيح الغيــب، ج14، ص248؛ الجامع لحــكام القرآن، ج7، 
صص211و212.

142. الكافي، ج1، ص184.
143. تفسير نور الثقلين، ج2، ص35.

144. التبيان، ج4، ص410.

و چشــم ديگر به جهنم دوخته اند، در حالی كه ورود 
به هيچ كدام برای آنها رجحان ندارد، اما وقتی دســتور 
سجده به آنها داده می شود، همه سجده می كنند و وارد 

بهشت می شوند«.145
با توجه به نظرهای مفســران فريقين می توان گفت: به 
طور كلی دو گروه در اعــراف حضور دارند: گروهی 
كه اعمال خوب و بد آنها مســاوی اســت و ورود به 
بهشت و جهنم برای آنها رجحانی ندارد و گروه ديگر 
پيامبران و ائمه  اهل بيت)ع( هســتند كه برای كمك به 
آنها در اعــراف حضور دارند.146 چنين جمعی از كالم 

شيخ صدوق نيز استفاده می شود.147

نتیجه گیری
1. عالم آخرت دارای ويژگيهايی است كه دستيابی به 
فهم و درك كامل آنها، برای ما بســيار مشكل است. 
مسئله »اعراف و اعرافيان« هم از همين مسائل مربوط 

به قيامت است.
2. »اعــراف« نام حجابی در قيامت، ميان بهشــت و 
دوزخ يا بهشــتيان و دوزخيان است كه مانع رسيدن و 
ورود هردو قسمت به يكديگر می شود. محل اعراف نيز 
مرتبه ای ميان بهشــت و جهنم است و به مكان خاصی 

اطالق نمی شود.
3. كنگره نشــينان »اعراف« مردانی الهی هستند كه بر 
هردو سوی اعراف احاطه دارند و اهل بهشت و دوزخ 
را با نشانه هايشان می شناسند. دامنه نشينان اعراف دو 
گروه می باشــند: يك دسته از آنها بهشتيانی هستند كه 
هنوز وارد بهشت نشــده اند، ولی با اميد به شفاعت و 
عفو الهی وارد بهشت می شوند؛ زيرا خداوند از آنها به 
اهل بهشت ياد می كند. اين گروه مستضعفان و كسانی 
هستند كه حسنات و سيّئاتشان برابر است. دسته ديگر 
دوزخيانی هســتند كه به دوزخ خواهند رفت. كنگره 

145. الفتوحات المكية، ج4، ص475.
146. »اعراف چيست؟ و اعرافيان چه كسانی هستند؟«؛ تفسير نمونه، 

ج6، ص189.
147. اعتقادات االمامية، ص70.
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نشينان اعراف كه بر بلندای آن قرار دارند، با هريك از 
اين دو گروه تعامل و گفتگو دارند.

4. مفسران شيعه و اهل ســنت به طور عمده اعرافيان 
را يك گروه دانســته اند. »اعرافيان« در تفاسير شيعه 
اهل بيت پيامبر اســالم)ص( و در تفاســير اهل سنت 

افرادی هستند كه خوب و بد اعمالشان مساوی است.

- قرآن كريم، ترجمه محمدمهدی فوالدوند.
- آلوســی، محمود بن عبداهلل، روح المعانی فی تفسير 
القــرآن العظيم و الســبع المثانی،  بيــروت،  دارالكتب 

العلمية، 1415ق.
- ابن ابی حاتم، عبدالرحمن بن محمد، تفســير القرآن 

العظيم، عربستان ، مكتبة نزار مصطفی الباز،  1419ق.
- ابن بابويه، محمد بن علــی، اعتقادات االمامية، قم ، 

كنگره شيخ مفيد، 1414ق.
- ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی، زاد المسير فی علم 

التفسير، بيروت ، دارالكتاب العربي،  1422ق.
- ابن دريد، محمد بن حســن،  جمهــرة اللغة، بيروت، 

دارالعلم للماليين،  1988م.
- ابن ســيده، علی بن اســماعيل، المحكم و المحيط 

العظم،  بيروت، دارالكتب العلمية،  1421ق.
- ابن عاشور، محمدطاهر بن محمد، التحرير و التنوير، 

تونس، الدارالتونسية، 1984م.
- ابن عربی، محی الدين، الفتوحات المكية، مصر، مكتبة 

العربی، 1395ق.
- ابن فارس، احمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة،  قم، 

مكتب االعالم االسالمي، 1404ق.
- ابن منظور، محمد بن مكرم، لســان العرب، بيروت، 

 دارصادر، 1414ق.
- ابوالفتوح رازی، حســين بن علی، روض الجنان و 
روح الجنان فی تفسير القرآن، مشهد، بنياد پژوهشهای 

اسالمی آستان قدس رضوی  ،  1408ق.
- ابوحيان اندلسی، محمد بن يوسف،  البحر المحيط فی 

التفسير، بيروت، دارالفكر،  1420ق.
- ازهری، محمد بــن احمد، تهذيــب اللغة، بيروت، 

داراحياء التراث العربي،  1421ق.
- اكبرنژاد، مهدی و روح اهلل محمدی، »مفهوم شناسی 
اعــراف و اعرافيــان در روايات تفســيری«، مجله 

پژوهشهای قرآن و حديث، شماره 1، 1389ش.
- بحرانی، سيد هاشم، البرهان فی تفسير القرآن،   تهران، 

 بنياد بعثت،  1416ق.
- بستانی، فؤاد افرام، فرهنگ ابجدي، تهران،   اسالمي،  

1375ش.
- بلخی، مقاتل بن ســليمان،  تفسير مقاتل بن سليمان،  

بيروت،  داراحياء التراث،  1423ق.
- بيهقی، احمد بن حســين، البعث و النشور، بيروت، 

مركز الخدمات و االبحاث الثقافية، 1406ق.
- پاكتچی، احمد، »اعراف«، در: دائرة المعارف بزرگ 
اســالمی، ج9، تهــران، مركز دائــرة المعارف بزرگ 

اسالمی، 1367ش.
- ثعلبی، احمد بن ابراهيم، الكشف و البيان عن تفسير 

القرآن، بيروت، داراحياء التراث العربی، 1422ق.
- جوادی آملی، عبداهلل، تفســير تســنيم، قم، اسراء، 

1392ش.
- جوهری، اســماعيل بن حماد، الصحــاح،  بيروت، 

 دارالعلم للماليين،  1376ق.
- حاكم حســكانی، عبيداهلل بن عبداهلل، شواهد التنزيل 
لقواعد التفضيل، تهران، وزارت ارشاد اسالمی،  1411ق.

- حرعاملی، محمد بن حسن ، اثبات الهداة بالنصوص 

  کتابنامه
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و المعجزات، بيروت، اعلمی، 1425ق.
- حسينی استرآبادی، سيد شــرف الدين، علی  تأويل 
اآليات الظاهرة، قم، دفتر انتشارات اسالمی،  1409ق.

- حسينی شــاه عبدالعظيمی، حسين بن احمد، تفسير 
اثنا عشری،  تهران، ميقات  ، 1363ش.

- حسينی شيرازی، سيد محمد، تبيين القرآن،  بيروت، 
دارالعلوم،  1423ق.

- حسينی همدانی، سيد محمدحسين ، انوار درخشان، 
تهران،  كتاب فروشی لطفی، 1404ق.

- حقی بروسوی، اسماعيل، تفسير روح البيان، بيروت، 
دارالفكر، بی تا.

- راغب اصفهانی، حســين بن محمــد، المفردات في 
غريب القرآن،  دمشــق، دارالقلم، بيروت ، الدار الشامية، 

1412ق.
- زمخشــری، محمود بن عمر، الكشــاف عن حقائق 

غوامض التنزيل، بيروت،   دارالكتاب العربي،  1407ق.
- ســبحانی، جعفر، »اعراف چيست؟ و اعرافيان چه 

كسانی هستند؟«، در: خبرگزاری حوزه.
- سبزواری نجفی، محمد بن حبيب اهلل، ارشاد االذهان 
الی تفســير القرآن ، بيروت، دارالتعــارف للمطبوعات، 

1419ق.
- ســيوطی، عبدالرحمن بن ابی بكر، الدر المنثور فی 
تفســير المأثور، قم،  كتابخانه آيةاهلل مرعشــی نجفی، 

 1404ق.
- شــريف الهيجی، محمد بن علی،  تفســير شريف 

الهيجی،  تهران،  دفتر نشر داد، 1373ش.
- صادقی تهرانــی، محمد، البالغ فی تفســير القرآن 

بالقرآن،  قم،  مؤلف،  1419ق.
- صدرالدين شيرازی، محمد بن ابراهيم، اسفار االربعة، 

بيروت، داراحياء التراث العربی، بی تا.
- صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات في فضائل 
آل محمــد)ص(،  قم،  كتابخانه آيةاهلل مرعشــي نجفي، 

1404ق.
- طباطبايی، ســيد محمدحســين ، الميزان فی تفسير 

القرآن، قم،   دفتر انتشارات اسالمی،  1417ق.
- طبرســی، فضل بن حســن،  مجمع البيان فی تفسير 

القرآن، تهران، ناصرخسرو،  1372ش.
- طبری، محمــد بن جرير، جامع البيان فی تفســير 

القرآن،  بيروت، دارالمعرفة،  1412ق.
- طريحی، فخرالدين بن محمد، مجمع البحرين، تهران، 

المكتبة المرتضوية الحياء اآلثار الجعفرية،  1375ش.
- طوســی، محمد بن حسن،  التبيان فی تفسير القرآن، 

بيروت،  داراحياء التراث العربی ، بی تا.
- طيب، ســيد عبدالحســين ، اطيب البيان في تفسير 

القرآن،  تهران، اسالم،   1378ش.
- عروســی حويزی، عبدعلي بن جمعه، تفســير نور 

الثقلين،  قم،  اسماعيليان، 1415ق.
- عياشی، محمد بن مسعود، تفســير العياشي، تهران،   

المطبعة العلمية، 1380ق.
- فخررازی، محمد بن عمــر، مفاتيح الغيب، بيروت، 

داراحياء التراث العربی، 1420ق.
- فراهيدی، خليل بن احمد، كتاب العين، قم، دارالهجرة، 

1410ق.
- فيومی، احمد بــن محمد، المصباح المنير فی غريب 

الشرح الكبير، قم، دارالهجرة، 1414ق.
- فيروزآبادی، محمد بن يعقــوب، القاموس المحيط، 

بيروت،  دارالكتب العلمية، 1415ق.
- فيض االسالم، علی نقی،  ترجمه و تفسير قرآن عظيم، 

تهران، فقيه،  1378ش.
- فيض كاشانی، محمدمحسن بن شاه مرتضی،  الصفی 
فی تفسير القرآن،  قم،  دفتر تبليغات اسالمی،  1418ق.

- قرشی، سيد علی اكبر، قاموس قرآن، تهران، دارالكتب 
االسالميه،  1371ش.

- قرطبــی، محمد بن احمد، الجامــع لحكام القرآن، 
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تهران، ناصرخسرو، 1364ش.
- قطب، ســيد،  فی ظــالل القرآن، بيــروت ـ قاهره  ، 

دارالشروق،  1412ق.
- قمی مشــهدی، محمد بن محمدرضا، تفســير كنز 
الدقائق و بحر الغرائب، تهران، وزارت ارشاد اسالمی، 

   1368ش.
- قمی، علی بن ابراهيم ، تفسير القمی، قم،  دارالكتاب،  

 1367ش.
- كاشانی، مال فتح اهلل،  خالصة المنهج ، تهران، اسالميه، 

 1373ق.
- كلينی، محمد بــن يعقوب، الكافي، تهران، دارالكتب 

االسالميه، 1407ق.

- گنابادی، ســلطان محمد، تفســير بيان السعادة فی 
مقامات العبادة، بيروت،  مؤسسة العلمي للمطبوعات، 

1408ق.
- مجلســی، محمدباقر بن محمدتقــی،  بحار االنوار، 

بيروت،  داراحياء التراث العربي،   1403ق.
- مرتضی زبيــدی، محمد بن محمد، تاج العروس من 

جواهر القاموس،  بيروت، دارالفكر،  1414ق.
- مصطفوی، حسن،  التحقيق في كلمات القرآن الكريم،  

تهران،  بنگاه ترجمه و نشر كتاب ، 1360ش.
- مكارم شيرازی، ناصر، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب 

االسالميه، 1374ش.
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