فصلنامه علمیـترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی (فروغ وحدت)
سال دوازدهم /دوره جدید /شماره /46زمستان 1395
صص 38-23

اعرافازمنظرمفسرانفریقین
● عباس مصالیی پور یزدی ،دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

amusallai@gmail.com

● حمید رضائی ،کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذاهب اسالمی (نویسنده مسئول)

tazkerah@chmail.ir

● فرشته مرزبان ،کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذاهب اسالمی

tazkerah@mihanmail.ir

تاریخ دریافت ،1394/12/1 :تاریخ پذیرش1395/4/29 :

کلیدواژهها :اعراف ،رجال اعراف ،مواقف قیامت ،منازل آخرت.

اعراف از منظر مفسران فریقین

چکیده
مسئله «اعراف و اعرافیان» از جمله مسائل مربوط به عالم آخرت است که فقط یک یا دو بار در قرآن کریم
ـ آیات  46تا  49ســوره اعراف به طور مستقیم و آیه  13سوره حدید ،به طور غیرمستقیم ـ با خصوصیاتی
مبهم به کار رفته است که این نیز شناخت آن را مشکلتر میکند .از دیرباز مفسران فریقین ـ شیعه و اهلسنت
ـ به بررســی چیستی «اعراف» و کیســتی «اعرافیان» پرداختهاند .در این تحقیق سعی شده است ،تا جایگاه
و تفســیر اعراف در میراث تفســیری فریقین نمایان گردد .با بررسی تفاسیر مشخص میشود که اعرافیان در
تفاســیر شیعه ،اهلبیت پیامبر(ص) و در تفاسیر اهلســنت ،افرادی هستند که خوب و بد اعمالشان مساوی
است .اعراف مرتبهای میان بهشت و جهنم و نام حجابی در قیامت است که مانع رسیدن و ورود هردو قسمت
به یکدیگر میشــود ،و مانع مکالمه و مشاهده اهل بهشــت و اهل دوزخ نمیباشد و به مکان خاصی اطالق
نمیشود .اعراف دارای دو مرتبه کنگره نشــینان و دامنه نشینان میباشد .کنگره نشینان ،مردانی الهی هستند
که بر هردو ســوی اعراف احاطه دارند و همه اهل بهشــت و اهل دوزخ را با نشانههایشان میشناسند .دامنه
نشینان اعراف دو گروه میباشند :یک دسته از آنها بهشتیانی هستند که هنوز وارد بهشت نشدهاند ،ولی با امید
به شــفاعت و عفو الهی ،وارد بهشت میشوند؛ زیرا خداوند از آنها با عنوان اهل بهشت یاد میکند ،این گروه
مســتضعفان و کسانی هستند که حسنات و سیّئاتشــان برابر است .دسته دیگر دوزخیانی هستند که به دوزخ
خواهند رفت .کنگره نشینان اعراف با هریک از این دو گروه تعامل و گفتگو دارند.
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مقدمه
وجود خداوند متعال منبع فیوضات بیانتها است .برای
همین به اقتضای رحمتش ،جهانی پر از فیض بینهایت
بنا نهاد و عالم هستی را خلق کرد و موجودی به عنوان
اشــرف مخلوقات آفرید ،تا بتواند در عالم دنیا آینهای
از تج ّلی صفاتش باشد و به ابتالئات و امتحانات الهی
و دنیوی آزموده شود و بدینگونه پیمایش راه سعادت
را آغاز کــرده و در راه تکامل خویش حرکت نماید؛
زیرا زندگی دنیایی انسان طبق اصل حکمت پروردگار
عالمیان ،بهترین محک و راه رشد برای وی و سرشت
به دست آمده از آن ،مالک خوبی برای سنجش اعمال
او میباشد.
بعد گذر از مرحله عالم فانی دنیا ،نوبت به مرگ انسان
میرسد و طبق آموزههای دینی ،انسان وارد عالم برزخ
شده و سپس عالم قیامت و محاسبه اعمال فرا میرسد.
انســان در عالم قیامت و ســرای مجازات حسابرسی
میشود و با دریافت کارنامه پاداش و جزا ،نتیجه همه
اعمال خوب و بد خود را میبیند .با پایان روز حساب،
بهشت ،جایگاه بهشــتیان و ّ
محل تنعم آنها از نعمتها و
منزل قرب و رضای الهــی ،و دوزخ جایگاه مجازات
و عقاب میشــود و در این میان جایی میانه بهشت و
دوزخ اســت که طبق آیات قرآن کریم «اعراف» نام
دارد.
آثاری که تاکنون به بحث اعراف پرداختهاند ،بیشــتر
موضوع معاد را مورد بررســی و کاوش قرار دادهاند و
بحث «اعراف و اعرافیان» ،در قالب محدود و نظرات
چند تن از مفســران معروف فریقین آمده است 1.بحث
«اعراف» در قالب معناشناسی ،ذیل آیات سوره اعراف
که با بیان جزئیات ،تعریف دقیقی از آنها را ارائه میدهد،
مورد تفحص قرار نگرفته است ،بنابراین در این تحقیق
مســائل مربوط به «اعراف در قــرآن کریم» از طریق
تفاسیر شیعه و سنی مورد بررسی دقیق و تفصیلی قرار
 .1از میان مفســران معروف فریقین میتوان به این موارد اشاره نمود:
طباطبايى ،طبرسی ،زمخشرى و فخررازى.

گرفته و نظرات مفســران فریقین به صورت مقایسهای
در کنار یکدیگر آمده و سعی شده است ،تا به صورت
جامع ،به بحث اعراف در تفاسیر فریقین پرداخته شود.
روش جمعآوری اطالعات به صورت «کتابخانهای» و
روش تحقیق «توصیفی ـ تحلیلی» میباشد.
حوزه معنایی «اعراف» در قرآن کریم
برای تبیین موضوع ابتدا به بررسی لغوی واژه «اعراف»
در قرآن کریم پرداخته میشود.
 )1معنای لغوی اعراف

«اعــراف» یا «عروف» را در لغــت جمع « ُع ْرف» به
معنــای «هر چیز بلند پایه و بــارز» 2،از قبیل زمین،
کوه ،تپه ،درخت ،پرچم ،آغاز باد و باران و شــدت آن
و غیره دانســتهاند 3.لغویان و مفسران ،معانی مختلفی
را طبق معنای اصلی آن بیان داشــتهاند که عبارتند از:
5
محل مرتفع و بلند 4،کوهســتاني میان بهشت و جهنم،
يالهاى اسب و پرهاى بلند پشت گردن خروس 6،جود
و بخشــش و به آنچه که آن را میبخشند 7،موج دریا
به صورت مجــاز 8،زبان عرف از حيث تلفظ و به كار
بــردن واژهها 9،و حجاب یا پردهاي مانند دیوار که در
آی ه « َف ُض ِر َب بَ ْی َن ُه ْم بِ ُس ٍ
ــور لَ ُه
بــاب»؛« 10آنگاه ميان
ٌ
آنها ديوارى زده مىشــود كه آن را دروازهاى است»،
«سور» نامیده شده اســت؛ 11به این معنی که اعرافیان
با توجه به سیمای بهشتیان و دوزخیان ناظر احوالشان
 .2لسان العرب ،ج ،9ص.241
 .3تاج العــروس ،ج ،12ص377؛ المحكــم و المحيط األعظم ،ج،2
ص112؛ الصحاح ،ج ،4ص.1401
 .4تهذيب اللغة ،ج ،2ص.208
 .5جامع البيان ،ج ،8ص136؛ الدر المنثور ،ج ،3ص.86
 .6كتاب العين ،ج ،2ص122؛ جمهرة اللغة ،ج ،2ص766؛ لسان العرب،
ج ،9ص241؛ تــاج العــروس ،ج ،12ص377؛ مفاتيح الغيب ،ج،14
ص241؛ التبيان ،ج ،4ص.410
 .7القاموس المحيط ،ج ،3ص.234
 .8تاج العروس ،ج ،12ص.377
 .9فرهنگ ابجدي ،ص.606
 .10حدید.13 ،
 .11مجمع البحرين ،ج ،5ص.93

هســتند 12،اما برخی معتقدند که اين واژه درباره حائل بشناسند.
ميان مؤمنان و منافقان است ،چنانكه از ماقبل و صدر  )3موارد استعمال واژه «اعراف» در قرآن کریم
آيه معلوم ميشود و اعراف درباره مطلق مؤمنان و ك ّفار موارد اســتعمال واژه «اعراف» در قرآن کریم به این
ميباشــد 13.بنابراین ،اینکه اعراف دیواری یا حائلی شرح است:
میان بهشــت و دوزخ ،یا بخــش زبرین چنین حائلی الف) مستقیم
است ،در منابع تفسیری بســیار تکرار شده است ،اما کلمه «اعراف» دوبار در قرآن کریم به طور مســتقیم
درباره این حائل کمتر توضیحی در منابع دیده میشود .در ســوره اعراف ـ « و علی االعــراف» و «اصحاب
مجاهد از مفســران تابعان اشــاره کرده که این حائل ،االعراف» ـ هفتمین سوره از سورههای قرآن کریم به
سوری اســت که دروازهای دارد 14.از حسن بصری و کار رفتــه که خداوند متعــال در آیات مورد بحث ،از
زجاج نقل شده که «اعراف» از ریشه معرفت به معنای چهار گروه یاد کرده است:
شناخت است ،به این معنی که در قیامت رجالی هستند  .1رجال اعراف
«و
که از حال مردم آگاهی دارند و اهل جهنم و بهشت را کنگره نشــینانی که بر بلندای حجاب قرار دارندَ :
جــاب َو َع َلى ْ َ
ال ْع ِ
ون ُك ًّ
ٌ
ال
راف ِر
از سیمایشان میشناسند 15.همچنین به معنای معروف بَ ْي َن ُهما ِح
جــال َي ْع ِر ُف َ
ٌ
و ضد منکر 16بیان شده است که برای تأکید و اعتراف و بِسيما ُه ْم»؛« 20و ميان آن دو [گروه] ،حائلى است ،و بر
اقرار به کار میرود 17.به طور کلی میتوان گفت :معنای اعراف ،مردانى هستند كه هريك [از آن دو دسته] را از
واژه «اعراف» در قرآن کریم ،ارتباط زیادی با معناي سيمايشان مىشناسند».
اولیه آن (علو و بلندى) دارد؛ زیرا با جایگاه اعرافیان  .2اصحاب جنت
که نوعى انتساب به نقطه بلندی دارند ،همخوانی دارد .بهشتیانی که در اعراف هستند و هنوز به بهشت نرفتهاند
 )2کاربرد خاص «اعراف» از منظر مفسران
و امیدوارند که به بهشت وارد شوند ،اینها دامنه نشینان
حاب
«و نا َد ْوا َأ ْص َ
برخی از مفســران قائلند که «اعراف» مرتبهای خاص اعراف و زیرمجموعه مردان الهیاندَ :
21
ون»؛
و حجابی میان بهشــت و جهنم است که همچون زمین الْ َجن َِّة َأ ْن َســا ٌم َع َل ْي ُك ْم لَ ْم َي ْدخُ ُلوها َو ُه ْم َي ْط َم ُع َ
مرتفعي حائل شده و مانع رسیدن و ورود است ،نه مانع «و بهشــتيان را ـ كه هنوز وارد آن نشده و[لى] [بدان]
مکالمه و مشاهده بهشــتیان و دوزخیان ،و بر بلندای اميد دارند ـ آواز مىدهند كه :سالم بر شما».
آن مردان الهی و کنگره نشــینانی غیر محجوباند که  .3اصحاب نار
انســانهایی بزرگ و الهی هســتند و از جن یا فرشته دوزخیانی که اعرافیان به دیدنشان تمایل ندارند و اگر
نیســتند و مشرف بر بهشت و دوزخند 18و هردو گروه نگاهشان به آنها افتد ،از خداوند میخواهند که با گروه
ــت َأ ْبصا ُر ُه ْم ِت ْلقا َء
«و إِذا ُص ِر َف ْ
را مشاهده ميکنند و ميتوانند آنها را از چهرههایشان ستمگر محشور نشوندَ :
22
َّار قالُوا َربَّنا ال َت ْج َع ْلنا َم َع الْق َْو ِم َّ
حاب الن ِ
َأ ْص ِ
الظالِمين»؛
 .12تفسير مقاتل بن سليمان ،ج ،2ص.38
 .13قاموس قرآن ،ج ،4ص.324
«و چون چشمانشان به سوى دوزخيان گردانيده شود،
 .14جامع البيان ،ج ،8ص136؛الدر المنثور ،ج ،3ص86؛ مجمع البيان ،مىگويند :پروردگارا ،ما را در زمره گروه ســتمكاران
ج ،4ص.653
 .15مفاتيح الغيــب ،ج ،14ص248؛ كتاب العين ،ج ،2ص121؛ جامع قرار مده».
19

 .19تفسير نمونه ،ج ،6ص184؛ تفسیر تسنیم ،ج ،28ص.594
 .20اعراف.46 ،
 .21همان.
 .22اعراف.47 ،

اعراف از منظر مفسران فریقین

البيــان ،ج ،8ص136؛ زاد المســير ،ج ،2ص124؛ تهذيب اللغة ،ج،2
ص.209
 .16تاج العروس ،ج ،12ص377؛ الصحاح ،ج ،4ص.1401
 .17تاج العروس ،ج ،12ص.377
 .18التحرير و التنوير ،ج ،8ص.108
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 .4دوزخیان در آستانه ورود به جهنم
دوزخیانی که هنوز وارد دوزخ نشده و در آستانه جهنم
هستند و رجال اعراف با آنها گفتگوی تحقیرآمیز دارند:
حاب ْ َ
ال ْع ِ
راف ِرجا ًال َي ْع ِر ُفونَ ُه ْم بِســيما ُه ْم
«و نادى َأ ْص ُ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ُ
ون.
قالُوا مــا أ ْغنى َع ْنك ْم َج ْم ُعك ْم َو ما ك ْن ُت ْم َت ْســ َتك ِب ُر َ
َأهــؤُ ال ِء الَّ َ َ
ــم اهللُ بِ َر ْح َم ٍة ا ْدخُ ُلوا
ذين أق َْس ْ
ــم ُت ْم ال َينالُ ُه ُ
ُون»؛« 23و اهل
الْ َجن ََّة ال خَ ْو ٌف َع َل ْي ُك ْــم َو ال َأ ْن ُت ْم َت ْح َزن َ
اعراف ،مردانى را كه آنان را از سيمايشان مىشناسند،
ندا مىدهند [و] مىگويند :جمعيت شــما و آن [همه]
گردنكشــى كه مىكرديد ،به حال شما سودى نداشت.
آيا اينان همان كســان نبودند كه سوگند ياد مىكرديد
كــه خدا آنان را به رحمتى نخواهد رســانيد؟ [اينك]
به بهشــت درآييد .نه بيمى بر شماست و نه اندوهگين
مىشويد».
ب) غیرمستقیم
ــو َم َيق ُ
ُول
لفظ اعراف به طور غیرمســتقیم در آیه « َي ْ
َات لِ َّل ِذ َ َ
س
ُــون َوالْ ُم َنا ِفق ُ
الْ ُم َنا ِفق َ
ين آ َم ُنــوا ان ُْظ ُرونَا نَ ْق َت ِب ْ
ُور ُك ْم ِق َ
ِم ْن ن ِ
ُورا َف ُض ِر َب
يل ْار ِج ُعوا َو َرا َء ُك ْم َفالْ َت ِم ُســوا ن ً
اط ُن ُه ِف ِ
اب بَ ِ
بَ ْي َن ُه ْم بِ ُس ٍ
الر ْح َمةُ َو َظا ِه ُر ُه ِم ْن ِق َب ِل ِه
ور لَ ُه بَ ٌ
يه َّ
اب»؛« 24آن روز ،مردان و زنان منافق به كســانى
الْ َع َذ ُ
كه ايمــان آوردهاند ،مىگويند :ما را مهلت دهيد ،تا از
نورتان [اندكى] برگيريم .گفته مىشود :بازپس برگرديد
و نورى درخواست كنيد .آنگاه ميان آنها ديوارى زده
مىشود كه آن را دروازهاى است :باطنش رحمت است
و ظاهرش روى به عذاب دارد» ،به کار رفته اســت.
ایــن آیه درباره گفتگوى مؤمنان با منافقان اســت که
آن دیــوار مانند حجاب و حائلى بين دوزخيان و اهل
25
بهشت قرار دارد.

الف) رابطه جانشینی
در رابطه جانشینی کلمات از نظر معنا و مفهوم میتوانند
جــای یکدیگر قرار گیرند .واژگان «ســور»« ،مکان
علی» (مقام بلند) و «حجاب» از جمله واژگانی هستند
کــه میتوانند طبق آیات قرآن کریــم از نظر مفهومی
جایگزین کلمه «اعراف» شوند.
 .1سور
«ض ِر َب بَ ْي َن ُه ْم بِ ُسو ٍر
در آیه  13سوره حدید آمده استُ :
ِ
باب ِ
ذاب»؛
باط ُن ُه
الر ْح َمةُ َو ظا ِه ُر ُه ِم ْن ِق َب ِل ِه الْ َع ُ
لَ ُه ٌ
فيــه َّ
«آنگاه ميــان آنها ديــوارى زده مىشــود كه آن را
دروازهاى است :باطنش رحمت است و ظاهرش روى
به عذاب دارد» .معنایی که برخی از ترجمههای قرآن
از «ســور» ارائه کردهاند ،با واژه «اعراف» همخوانی
26
دارد.
 .2مقام بلند
«و َر َف ْعنا ُه َمكانــ ًا َع ِل ًّيا»؛« 27و [ما] او
بــا توجه به آیه َ
را به مقامى بلند ارتقا داديم» ،معنای دیگری که برای
اعراف در نظر گرفتهاند ،مکان بلند میباشــد؛ 28زیرا
« ُعرف» بلندترین نقطهای است که اگر کسی آنجا قرار
29
گیرد ،بر پایین دست خود عارف میشود.
 .3حجاب
30
با توجه به آیات « ِم ْن بَ ْي ِننا َو بَ ْي ِن َ
ك ِحجاب»؛ «ميان
31
ما و تو پردهاى است»َ « ،ف ْس َئ ُلو ُه َّن ِم ْن َورا ِء ِحجاب»؛
«و چون از زنان [پيامبر] چيزى خواســتيد ،از پشت
پرده از آنان بخواهيد» و َ
«أ ْو ِم ْن َورا ِء ِحجاب»؛« 32يا
از فراســوى حجابى» ،معنای دیگری که برای اعراف
در نظر گرفتهاند ،حجاب میباشد .حجاب در آیه مورد
«و بَ ْي َن ُهما ِحجــاب»؛« 33و ميان آن دو [گروه]،
بحــث َ

بهترين راهکار براي روشــن ساختن معناي يک واژه،
مقايســه کردن اصطالحات مشابه ،متقابل و معادل آن
واژه است ،تا بتوان به معنای درست آن پی برد.

 .26ترجمه و تفسير قرآن عظيم ،ج ،1ص.305
 .27مریم.57 ،
 .28الميزان ،ج ،14ص.64
 .29تفسیر تسنیم ،ج ،28ص.596
 .30فصلت.5 ،
 .31احزاب.53 ،
 .32شوری.51 ،
 .33اعراف.46 ،

 )4روابط مفهومي واژه «اعراف» در قرآن کریم

 .23اعراف48 ،و.49
 .24حدید.13 ،
 .25الميزان ،ج ،8ص.122

حائلى اســت ،و بر اعراف ،مردانى هستند كه هريك
[از آن دو دسته] را از سيمايشان مىشناسند» .در این
آیه واژههای حجاب و اعراف باهم رابطه همنشــینی
دارند« .حجاب» شاید همان «سور» در آیه  13سوره
حدید ،و مفهوم هردو آیه یکی باشد؛ زیرا هردو درباره
بازداری رســیدن نعمت بهشتیان به دوزخیان و نقمت
39
دوزخیان به بهشتیاناند.
 )5مصادیق «اعرافیان» از منظر مفسران فریقین

مفسران فریقین با استفاده از روایات تفسیری ،مصادیقی

 .34اعراف.44 ،
 .35اعراف.47 ،
 .36اعراف.46 ،
 .37تفسیر تسنیم ،ج ،28صص.603-600
 .38اعراف.46 ،
 .39تفسیر تسنیم ،ج ،28ص.595

 .40بحار االنوار ،ج ،8صص.337-335
 .41التبيان ،ج ،4ص.411
 .42المحكم و المحيط األعظم ،ج ،2ص.112
 .43انوار درخشان ،ج ،6ص.344
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حائلى است» ،حجاب رسیدن و ورود است و مکالمه
یا مشاهده نمیباشــد؛ زیرا او ً
ال؛ بهشتیان و دوزخیان
حاب الْ َجن َِّة
«و نادى َأ ْص ُ
با یکدیگر ســخن میگویندَ :
حــاب الن ِ
َأ ْص
َّــار»؛« 34و بهشــتيان ،دوزخيان را آواز
َ
مىدهند» .ثانیــ ًا؛ این دو گروه همدیگر را مشــاهده
ــت َأ ْبصا ُر ُه ْم ِت ْلقــا َء َأ ْص ِ
حاب
«و إِذا ُص ِر َف ْ
میکننــدَ :
النَّار»؛« 35و چون چشمانشــان به ســوى دوزخيان
گردانيده شــود» .بنابراین این حجــاب «اعراف» نام
دارد کــه بر بلندای آن مردان الهی و کنگره نشــینانی
غیر محجوبانــد ،و بر هردو ســوی حجاب کام ً
ال
«و َع َلى ْ َ
ال ْع ِ
ون ُك ًّ
ٌ
ال
راف ِر
جــال َي ْع ِر ُف َ
اشــراف دارندَ :
بِســيما ُه ْم»؛« 36و بر اعراف ،مردانى هستند كه هريك
[از آن دو دسته] را از سيمايشان مىشناسند» .پس در
صحنه معاد برای کسانی که بر اعراف حجاب مستقرند،
37
حجابی نیست.
ب) رابطه همنشینی
در رابطه همنشینی ،کلماتی با معنا و مفهوم شبیه به هم،
کنــار یکدیگر قرار میگیرند .واژه «حجاب» از جمله
واژگانی اســت که از نظر مفهومی کنار کلمه «اعراف»
جاب َو َع َلى ْ َ
ال ْع ِ
راف
«و بَ ْي َن ُهما ِح ٌ
قرار گرفته اســتَ :
ون ُك ًّ
ِر ٌ
ال بِسيما ُهم»؛« 38و ميان آن دو [گروه]،
جال َي ْع ِر ُف َ

را برای اهل اعراف تعیین کردهاند که تمام این روایات
به سه نگره اصلی برمیگردند.
الف) مردان الهی
مردان الهی که اهل منزلت و کرامت هستند ،هرچند در
بیان مصداق آنها اختالف است.
 .1دوستان درجه یک آل محمد(ص)
دوستان درجه یک آل محمد(ص) که دارای باالترین
درجه ایمان و معرفت هستند و اهل دوزخ و بهشت را
40
میشناسند.
 .2انسانهای فاضلی از مؤمنان
انســانهای فاضلی از مؤمنان که شــامل شهدا ،ائمه،
41
پیامبر(ص) و امام علی(ع) میباشند.
 .3انبیا
42
به عقیده برخی آنها انبیا هستند.
 .4عارفان به خالیق
کسانی كه در اثر نيروى عرفان و احاطه ذاتى بر سرائر
مردم آگاه بوده و احاطه علمى 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
کســانی که اعمال نیک و بدشان بر یکدیگر رجحانی
ندارند ،هرچند در مصداقشان اختالف است.
 .1ورود قوم به بهشــت با وجود تســاوی حسنات و
سیئات اعمال
قومی که با وجود تساوی در حسنات و سیئاتشان وارد
بهشت میشوند ،اما این نظر رد میشود ،زیرا ما معتقدیم
43
که طبق اجماع علما اینها وارد بهشت نشدهاند.
 .2باقی ماندن قوم میان بهشت و دوزخ
افرادی که کارهای خوب و بدشان باهم مساوی است
و به خاطر مســاوی بودن اعمالشــان وارد بهشت و
دوزخ نمیشــوند و مانند حجابی بین بهشت و دوزخ

قرار دارند.
ج) فرشتگان الهی
فرشتگانی که از روی سیمای افراد به بهشت و دوزخی
بودن آنها پی میبرند 45.بیشتر مفسران براساس روایات
به دیدگاه دوم گرایش دارند ،اما از سیاق آیات برمیآید
که دیدگاه نخســت پذیرفتنی است ،چنانکه برخی از
مفسران با آنکه به دیدگاه دوم میگرایند ،چارهای جز
46
پذیرش دیدگاه نخست ندارند.
44
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سال دوازدهم
شماره  -46زمستان 1395

«محل اعراف» از منظر مفسران فریقین دارای مصادیقی
به قرار زیر است:
الف) صراط
صراط 47،یــا جایگاه مرتفعی از صراط 48اســت .در
حدیثی از امام باقر(ع) نقل شده است« :اعراف صراطی
میان بهشت و جهنم اســت» 49.با توجه به مطالبی که
گفته شد ،میتوان گفت« :محل اعراف» موضع ،حجاب
يا مقام روحانى اســت 50كه بر بهشت و دوزخ احاطه
دارد 51.مفسران برای چیستی اعراف ،مصادیق متفاوتی
را بیان کردهاند 52.اما به طور کلی میتوان گفت :اعرافی
که مردان الهــی بر آن اســتقرار و فرمانروایی دارند،
«ر َف ْعنا ُه َمكان ًا َع ِل ًّيــا»؛[« 53ما] او را به
براســاس آیه َ
مقامى بلند ارتقا داديم» ،مکانت و جایگاهی بلندمرتبه
اســت ،نه مکان مادی بلند همچون کوه؛ زیرا هنگامه
قیامت بســاط زمین برچیده میشود و طومار آسمانها
«و ْ َ
ض َجميعــ ًا قَ ْب َضتُ ُه يَ ْو َم
ال ْر ُ
نیــز درهم میپیچــدَ :
 .44تهذيب اللغة ،ج ،2ص208؛ ارشاد االذهان ،ج ،1ص.161
 .45تهذيب اللغة ،ج ،2ص.209
 .46الميزان ،ج ،8صص.129-126
 .47تفسير القرآن العظيم ،ج ،5ص1484؛ الدر المنثور ،ج ،7ص.211
 .48شــواهد التنزيــل ،ج ،1ص264؛ الجامع ألحــكام القرآن ،ج،7
ص213؛البحر المحيط ،ج ،5ص.57
 .49بصائر الدرجات ،ج ،1ص.52
 .50التحقيق ،ج ،8ص.99
 .51الميزان ،ج ،8ص.122
 .52مجمــع البيــان ،ج ،4صــص652و653؛ مفاتيــح الغيب ،ج،14
صص249و250؛ روح المعانی ،ج ،4ص.363
 .53مریم.57 ،

ات بِيَمينِه»؛« 54و حال آنكه
الس
ــماوات َم ْط ِوي َّ ٌ
ُ
يام ِة َو َّ
ال ْ ِق َ
روز قيامت زمين يكســره در قبضه [قدرت] اوست ،و
آسمانها درپيچيده به دست اوست» .پس اعراف مأذنه
یا ق ّلهای نیســت ،تا کسی بر فراز آن برود و همگان را
شناســایی کند ،بلکه مکانت و جایگاه برتری است که
هرکس به این جایگاه برســد ،همگان را با نشانههای
55
ویژه خودشان میشناسد.
ب) مكان مرتفع میان بهشت و جهنم
مكان مرتفعى میان بهشــت و جهنم که مشرف بر اهل
56
بهشت و جهنم میباشد.
ج) ت ّلي میان بهشت و جهنم (جایگاه گنهکاران)
ت ّلي میان بهشت و جهنم که عدهاى از گنهکاران بر آن
مينشینند 57.برخی معتقدند محلی میان بهشت و دوزخ
اســت که هر پیامبری به همراه جانشــین و گنهکاران
زمان خودش ،در آنجا توقف میکنند ،و آنها را شفاعت
58
میکنند که به بهشت بروند.
د) مکانی نامشخص
برخی معتقدند که منظور از محل اعراف ،مکانی نامعلوم
مانند حجاب و مانع میباشد که مردانی موحد و عارف
59
و معروف در آن قرار دارند.
ویژگیهای تفســیری آیات مربــوط به «محل
اعراف» در قرآن کریم
برای شناســایی بهتر «محل اعــراف» ،به ویژگیهای
تفسیری آیات مربوط به «محل اعراف» در قرآن کریم
پرداخته میشود.
 )1منظور از «الف و الم» در االعراف

در ارتباط با «الــف و الم» کلمه االعراف در آیه 46
سوره اعراف ،دو احتمال عوض از مضاف الیه و عهد را
 .54زمر.67 ،
 .55تفسیر تسنیم ،ج ،28صص.605-603
 .56اطيب البيــان ،ج ،5ص326؛ جامع البيــان ،ج ،8ص136؛ الدر
المنثور ،ج ،7ص.211
57 .الدر المنثور ،ج ،7ص.211
 .58على تأويل اآليات الظاهرة ،ج ،1ص.181
 .59األصفى ،ج ،1ص.373

جاب»؛« 71و ميان آن دو
«و بَ ْي َن ُهما ِح ٌ
حجاب در آیــه َ
[گروه] ،حائلى است» ،دیوار ،پرده و در دنیایی نیست،
بلکه حجاب امری وجودی و آخرتی اســت که مانع
رسیدن دوزخیان به بهشتیان میشود و دارای مراتب
و درجات است 72و نام آن «اعراف» است که بر بلندای
آن مردان الهی و کنگره نشینانی غیر محجوباند که بر
اعراف مســتقرند و برای آنها حجابی نیست؛ زیرا بر
73
فراز آن قرار و بر هردو سوی آن کام ً
ال اشراف دارند.

ج ،5ص327؛ فى ظالل القرآن ،ج ،3ص.1293
 .65البالغ ،ص156؛ زاد المســير ،ج ،2ص123؛ اعتقادات االمامية،
ص.84
 .66تبيين القرآن ،ج ،1ص168؛ تفسير اثنا عشرى ،ج ،4ص74؛ روح
المعانی ،ج ،4ص.363
 .67خالصة المنهج ،ج ،2ص.105
 .68تفسير اثنا عشرى ،ج ،4ص.74
 .69تفسير بيان السعادة ،ج ،2ص.183
 .70المفردات ،ص.219

 .71اعراف.46 ،
 .72تفسیر تسنیم ،ج ،28ص.601
 .73همان ،ج ،28صص602و.603
 .74اعراف.46 ،
 .75تفسیر تسنیم ،ج ،28ص.604
 .76همان ،ج ،28صص.614-610
 .77مفاتيح الغيب ،ج ،14ص.248
 .78تفسير نمونه ،ج ،6ص.188
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در نظر گرفتهاند که اگر الف و الم را عوض از مضاف
60
السور»
الیه بگیریم ،اینگونه میشود« :على أعراف ّ
و اگــر آن را به عنوان الف و الم عهد در نظر بگیریم،
این معنا را میدهد که همانطور که بهشت و جهنم در
قرآن کریم مشخص شده است ،باید جایگاه اعراف نیز
به عنوان اتصالی میان این دو مشــخص شود .بنابراین
طبق نظرات مفسران الف و الم در کلمه االعراف ،الف
و الم عهد میباشــد؛ زیرا اعراف همان حجابی است
که مردان الهي بر آن مســتقرند و بر همه چیز احاطه  )4قابلیت ایستادن مردمانی بر بلندای اعراف
61
«علی» در آیه «و َع َلى ْ َ
ِ
ون ُك ًّ
ــراف ِر ٌ
ال
ال ْع
دارند.
جال َي ْع ِر ُف َ
 )2مقصود از االعراف
بِســيما ُهم»؛« 74و ميان آن دو [گروه] ،حائلى است ،و
االعراف در آیه  46سوره اعراف ،حجاب و مانعی میان بر اعراف ،مردانى هســتند كه هريك [از آن دو دسته]
62
جاره استعالء و
بهشتيان و دوزخيان است .در منابع تفسیری زیادی را از سيمايشــان مىشناسند» ،حرف ّ
اعراف به عنوان دیوار یا حائلی میان بهشــت و جهنم «اعراف» به معنای بلندیها میباشد که منظور حجابی
یا قســمت باالی آن ذکر شده است ،اما درباره کیفیت میان بهشــت و دوزخ است 75.بر پایه آیات و روایات
آن در منابع توضیحات کمتری به چشم میخورد 63.شــیعه ،کنگره نشــینان اعراف ،اهلبیــت پیامبر(ع)
 )3قابلیت حجاب بودن اعراف
هســتند .البته آنها به عنوان مصداقهای کاملی هستند
65
64
«حجاب» یعنی ســاترى میان دو چيز ،مرتفعات ،و مصداقهای منحصر نیستند ،از این رو ،شاید دیگران
مانع یکی بر دیگری 66،پردهاى مانند حصار شهر جهت نیز به برکت اهلبیت(ع) سیماشــناس باشند ،اما کمال
ممانعت ورود اهل دوزخ به بهشــت 67،ت ّلى از مشك آنان را ندارند 76.گستره سیماشناسی مردان اعراف به
ســفيد 68،و برزخ اخروى كه واسطه میان دو ملكوت اندازهای است که در دنیا و آخرت ،دو گروه بهشتیان
77
جهت عبور اهل هر گروه است 69.برخی معتقدند:چيزى و دوزخیان را از سیمایشان میشناسند.
است كه مانع رســيدن لذتهای بهشتيان به دوزخيان و
رسيدن رنجش و آزار دوزخيان به بهشتيان مىشود 70.جایگاه «اعرافیان» در روایات تفسیری شیعه
و اهلسنت
 .60التحرير و التنوير ،ج ،8ص.108
ص.108
ج،8
التنوير،
و
التحرير
 .61تفسیر تسنیم ،ج ،28ص604؛
روایات تفســیری مربوط به اعراف به دو گروه کلی
 .62تفسیر تسنیم ،ج ،28ص.602
تقســیم میشــوند که هر گروه به طور جداگانه منشأ
« .63اعراف» ،ج ،9ص.376
78
 .64ارشاد االذهان ،ج ،1ص161؛ اطيب البيان ،ج ،5ص327؛ التبيان ،نظرهای مفســران قرار گرفتهاند .روایات تفسیری

ل عرفــان» 79و «برابری
شــامل «اعراف موقــف اه 
80
حســنات و ســیّئات اهل اعراف» ،و روایات جمع
کننده بین دو گروه میباشد 81.از مجموع روايات ،پی
ای میان بهشــت و جهنم است
میبریم که اعراف مرتبه 
كــه درجات متفاوتی دارد ،و از ســه جهت ـ جایگاه
رفیع ،مساوی و پست اعرافیان ـ قابل بررسی میباشد.
ائمه اطهــار(ع) در جایگاه رفیع اعرافیان قرار دارند و
نظارهگر بهشتیان و دوزخیان میباشند 82.انسانهایی که
حسنات و سیئاتشــان باهم مساوی است ،در جایگاه
مساوی اعرافیان هســتند و اگر وارد بهشت شوند ،با
رحمت خداوند بــه آن راه یافتهاند و اگر وارد دوزخ
شوند ،به واســطه گناهانشــان دچار عذاب شدهاند.
کســانی که خداوند آنها را به حال خودشان رها کرده
است ،وارد بهشت و جهنم نمیشوند و در جایگاه پست
83
اعرافیان قرار دارند.
30

سال دوازدهم
شماره  -46زمستان 1395

ویژگیهای تفسیری آیات مربوط به «اعرافیان»
در قرآن کریم
با توجه به آیاتی که پیرامون اعرافیان در قرآن کریم در
سوره اعراف آمده است ،در اینجا به بررسی ویژگیهای
تفســیری بیان شــده در مورد اهل اعــراف پرداخته
میشود.
 )1آیه  46سوره اعراف

جــاب َو َع َلى ْ َ
ال ْع ِ
ون ُك ًّ
راف ِر ٌ
ال
«و بَ ْي َن ُهما ِح
جال َي ْع ِر ُف َ
ٌ
َ
َ
حاب الْ َجن َِّة َأ ْن َســا ٌم َع َل ْي ُك ْم ل ْمَ
بِســيما ُه ْم َو نا َد ْوا أ ْص َ
84
َي ْدخُ ُلوهــا َو ُه ْم َي ْط َم ُعــون»؛ «و ميان آن دو [گروه]،
حائلى است ،و بر اعراف ،مردانى هستند كه هريك [از
 .79األصفى ،ج ،2ص86؛ اثبات الهداة ،ج ،1ص81؛ تفســير العياشي،
ج ،2ص.19
 .80الكافي ،ج ،2ص.381
 .81بحار االنوار ،ج ،8ص335؛ األصفى ،ج ،2ص202؛ البرهان ،ج،2
ص552؛ تفســير نور الثقلين ،ج ،2ص34؛ تفســير كنز الدقائق ،ج،5
ص.92
 .82البرهان ،ج ،2ص.546
 .83همان ،ج ،2ص.547
 .84اعراف.46 ،

آن دو دسته] را از سيمايشان مىشناسند ،و بهشتيان را
ـ كه هنوز وارد آن نشده و[لى] [بدان] اميد دارند ـ آواز
مىدهند كه :سالم بر شما».
الف) بر بلندای اعراف بودن «اعرافیان»
اعــراف از مواقف عالم قیامت اســت کــه طبق آیه
« َع َلى ْ َ
ال ْع ِ
راف ِر ٌ
جال» ،مردان اعراف بر آن اســتقرار
و فرمانروایی دارند .این شــأن و منزلت سبب میشود
که رجال اعراف بتوانند بر دامنه نشــینان اعراف ـ اهل
بهشت و اهل دوزخ ـ ،نظر کنند ،با آنها تعامل و شفاعت
و فرمان ورود به بهشت صادر کنند 85.شیخ صدوق نیز
86
به این مسئله اذعان دارد.
ب) خصوصیت رجال در مورد «اعرافیان»
اهل محشر ســه طايفه اهل دوزخ ،اهل بهشت و اهل
اعراف میباشند ،همانطور که در دنيا نیز به سه طايفه
مؤمنان ،ك ّفار و مســتضعفان تقسيم مىشوند .بنابراین
برای شناسایی اصحاب اعراف ،سه احتمال وجود دارد.
ج) نبودن «اعرافیان» ،از جنس «فرشــته»« ،جن» و
«مستضعف»
بــا توجه به آیه « َع َلى ْ َ
ِ
ــراف ِر ٌ
جال»« ،رجال» از
ال ْع
جنس انسان هســتند و جن نمیباشند :زیرا در قرآن
کریم معمو ً
ال «رجال» بیقرینه بر انســان اطالق شده
«كان ِر ٌ
جال
و کاربردش در برخی آیات برای جنیان:
َ
87
ون بِ ِر ٍ
الن ِ
ــن ْ ِ
ــن الْ ِج ِّن»« ،و مردانى
ْس َي ُعو ُذ َ
جال ِم َ
ِم َ

از آدميان به مردانى از جن پنــاه مىبردند» ،با قرینه
همراه است و آیات مطلق به مردان الهی انصراف دارند:
88
«ر ٌ
ِ
ــن ِذ ْك ِر اهلل»؛
جار ٌة َو ال بَ ْي ٌع َع ْ
ــم ِت َ
جال ال ُت ْلهي ِه ْ
«مردانــى كه نه تجارت و نه دادوســتدى ،آنان را از
ياد خدا و برپا داشــتن نمــاز و دادن زكات ،به خود
نين ِر ٌ
جال َص َدقُوا ما
مشــغول نمىدارد» و « ِم َن الْ ُمؤْ ِم َ
عا َه ُدوا َ
اهلل َع َل ْيه»؛« 89از ميان مؤمنان مردانىاند كه به

 .85مجمع البيان ،ج ،1ص438؛ الميزان ،ج ،8ص.122
 .86اعتقادات االمامية ،ص.70
 .87جن.6 ،
 .88نور.37 ،
 .89احزاب.23 ،

 .90ر.ک :روم55 ،و.56
 .91توبه.108 ،
 .92الميزان ،ج ،8ص.122
 .93ر.ک :آل عمران.106 ،
 .94تفسیر تسنیم ،ج ،28ص.611

بهشت نشدهاند ،اشاره میکند که نکات تفسیری آن به
قرار زیر است:
يدخُ ُلو َها َو ُه ْم ْ
ون»
يط َم ُع َ
 .1مرجع ضمایر «لَ ْم ْ
يدخُ ُلو َها َو ُه ْم
ــم ْ
در ارتباط با مرجــع ضمایر در «لَ ْ

 .95توبه.102 ،
 .96اعراف.49 ،
 .97مجمــع البيان ،ج ،4ص653؛ على تأويــل اآليات الظاهرة ،ج،1
ص181؛ التبيــان ،ج ،4ص411؛ مفاتيح الغيب ،ج ،14ص250؛ روح
المعانی ،ج ،4ص.364
 .98اعراف.48 ،
 .99انعام.53 ،
 .100تفسیر تسنیم ،ج ،28صص606و.607
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آنچه با خدا عهد بستند ،صادقانه وفا كردند» .همچنین
از آیات قرآن کریم برنمیآیــد که خداوند در صحنه
قیامت به جنیان مسئولیت کارهای کلیدی ،حکومت یا
حق سخن گفتن داده باشد ،ولی برای انسان و فرشته
مسئولیتهایی یاد شدهاند .مقصود از رجال در این آیه،
فرشته نیز نمیتواند باشد؛ زیرا قرآن کریم از فرشتگان
به «رجال» و «نســاء» یاد نمیکنــد .مردان الهی در
قیامت حق ســخن گفتن دارند 90.ولی درباره ســخن
گفتن فرشتگان در ســاحت قیامت ،بهشت یا دوزخ،
شاهدی نیست.
تعبير رجال بهطور نكره و بــدون «الف و الم» طبق
عرف لغت ،داللت بر احترام و اعتنا به شأن اشخاصى
دارد كه مقصود از آن هســتند؛ زیرا كلمه «رجل» بر
انســان قوى در اراده و تع ّقل داللت دارد ،مانند آیه:
جال ي ِحب َ َ
« ِف ِ
ــروا»؛« 91در آن مردانى
يــه ِر ٌ ُ ُّ
ون أ ْن َي َت َط َّه ُ
هستند كه دوست دارند خود را پاكيزه كنند» .بنابراین
رجال افرادى هستند كه در انسانيت خود به باالترین
درجات كمال رسیدهاند ،و مستضعفان چون از جنس
زنان ،اطفال و مردان ديوانه هستند ،از این رو ،نمىتوانيم
«ر ٌ
مراد از ِ
ون» را چنين كســانى بدانيم؛ زيرا
جال َي ْع ِر ُف َ
در آن صورت باید مىفرمود« :قوم يعرفون»« ،طائفة
92
يعرفون» یا «اناس يعرفون».
د) شناخت مردم با عالمتهایشان توسط رجال اعراف
براساس آیات قرآن کریم مردم در قیامت با نشانههای
ویژه ـ ســفید رویی یا روســیاهی و  ...ـ محشــور
میشــوند 93.مردان الهی اعراف مــردم را با اینگونه
ویژگیها میشناســند؛ زیرا در مواقف مختلف قیامت،
چهره هر فرد متناسب با مرتبه پاکی و آلودگیاش ،با
94
نشانههای همان موقف آشکار میگردد.
هـ) تعامل رجال اعراف با دامنه نشینان اعراف

کنگره نشــینانی که بر بلندای اعــراف قرار دارند ،به
بهشتیان ســام میکنند که این گویای رفتار مسالمت
آمیز با آنها است و این افراد سرگردان را که مشمول:
«خَ َل ُطوا َع َم ً
ــيئ ًا»؛« 95و كار شايسته
ال صالِح ًا َو آخَ َر َس ِّ
را با [کاری] ديگر كه بد اســت درآميختهاند» هستند،
شفاعت میکنند و به اذن الهی به آنها میگویند« :ا ْدخُ ُلوا
الْ َجن ََّة ال خَ ْو ٌف َع َل ْي ُك ْم َو ال َأ ْن ُت ْم َت ْح َزنُون»؛[« 96اينك]
به بهشــت درآييد .نه بيمى بر شماست و نه اندوهگين
مىشويد» .اینها کسانی هستند که طمع رفتن به بهشت
را دارند ،ولی داخل بهشــت نمىشوند و اميدوارند كه
پيامبر يا امام آنها را شــفاعت كند 97.گروه دیگری از
دامنه نشــینان دوزخیان را تحقیر و سرزنش میکنند:
98
«ما َأ ْغنــى َع ْن ُك ْم َج ْم ُع ُك ْم َو ما ُك ْن ُت ْم َت ْســ َت ْك ِب ُرون»؛
«جمعيت شــما و آن [همه] گردنكشى كه مىكرديد،
به حال شما ســودى نداشت»؛ زیرا دوزخیان در دنیا
همین رفتار را با آنها داشــتندَ :
«أهؤُ ال ِء َم َّن اهللُ َع َل ْي ِه ْم
ِم ْن بَ ْي ِننا»؛« 99آيا اينانند كه از ميان ما ،خدا بر ايشــان
منّت نهاده اســت؟» .کنگره نشــینان نیز در قیامت به
دوزخیان با تحقیر میگویند :شــما که اینها را در دنیا
ســرزنش میکردید ،اکنون بنگرید که آنها چه جایگاه
100
بلند و شکوهمندی دارند.
و) امیدواری و طمع ورود به بهشت
يدخُ ُلو َهــا َو ُه ْم
انتهای آیه  46ســوره اعــراف «لَ ْم ْ
ْ
ون» ،به امیدواری و طمع بهشتیانی که هنوز وارد
يط َم ُع َ

ْ
ون» ،دو نظــر وجود دارد 101:گروهی مرجع این
يط َم ُع َ
حاب الْ َجنَّة» دانستهاند؛ 102یعنی کنگره
ضمیرها را «اَ ْص َ
نشینان اعراف به کسانی که هنوز وارد بهشت نشدهاند،
ولی امید آن را دارند ،ســام میکننــد .آنگاه به این
گروه میگویند :شما شایسته بهشت هستید ،اکنون وارد
شوید« :ال خَ ْو ٌف َع َل ْي ُك ْم َو ال َأ ْن ُت ْم َت ْح َزنُون» 103.گروهی
يدخُ ُلو َها َو ُه ْم
ــم ْ
دیگر برخــی ضمیرهای جمع در «لَ ْ
ْ
ون» را به رجال مســتقر بر اعراف برگرداندهاند؛
يط َم ُع َ
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سوره شــعراء به معنای یقین پنداشتهاند 107،در حالی
که طمع حضرت ابراهیم(ع) به اعتبار متعلقش (بخشش
الهی) به معنای امید اســت ،بنابراین طمع همان یقین
نیست و گاهی براساس خصوصیت مورد ،معنای یقین
108
را دربر دارد.
 .3سرانجام دامنه نشینان
کنگره نشــینان اعراف که فرمانروایان و امیران صحنه
قیامت و بــه یقین اهل بهشــت و در بهشــت اعلی
هســتند 109.همه را با ســیما و نشــانههای ویژهشان
میشناســند و با بهشتیانی که در ســاهره قیامتاند و
هنوز وارد بهشت نشدهاند ،ندایی مسالمت آمیز دارند:
حاب الْ َجن َِّة َأ ْن َسال ٌم َع َل ْي ُك ْم» و با اذن الهی
«و نا َد ْوا َأ ْص َ
َ
این گروه را به داخل شــدن به بهشت فرمان میدهند:
«ا ْدخُ ُلوا الْ َجن ََّة ال خَ ْو ٌف َع َل ْي ُك ْم َو ال َأ ْن ُت ْم َت ْح َزنُون» و با
دوزخیان ســخنی عتاب آلود دارند« :ما َأ ْغنى َع ْن ُك ْم
َج ْم ُع ُك ْم َو ما ُك ْن ُت ْم َت ْســ َت ْك ِب ُرون» .گفتگوی میان کنگره
نشــینان و آنها پیش از ورود آنها به بهشــت یا جهنم
است .دامنه نشینان اعرافی که انسانهای صالحی هستند
به دو دلیل بهشــتیاند :یکی اینکــه خداوند از آنها به
«بهشتیان» یاد میکندَ :
حاب الْ َجنَّة» .دیگری اینکه
«أ ْص َ
«طمــع و امید» این گروه در صحنه قیامت مورد تأیید
باری تعالی قرار گرفته اســت که این سرانجام نیکو و
ورود آنها به بهشت میتواند به خاطر ترجیح حسنات
بر سیئات و یا شفاعت کنگره نشینان باشد.

زیرا آنها مســئوالن امتهایند و تا امتهایشان به بهشت
نروند ،خودشــان وارد نمیشوند .از میان این دو نظر،
«سال ٌم َع َل ْي ُكم»،
نظریه نخست قویتر است و در جمله َ
ضمیری نیســت که مرجع داشته باشــد ،اما مخاطب
ضمیر «کم» اصحاب جنتاند و بهتر است همه این پنج
يدخُ ُلو َها َو ُه ْم ْ
ون» و
يط َم ُع َ
ضمیر در جمع مذکر در «لَ ْم ْ
104
حاب الن ِ
«و إِذا ُص ِر َف ْت َأ ْبصا ُر ُه ْم ِت ْلقا َء َأ ْص ِ
َّار قالُوا»؛
َ
«و چون چشمانشــان به ســوى دوزخيان گردانيده
حــاب الْ َجنَّــة» برگردند،
شــود ،مىگويند» ،به «اَ ْص
َ
105
چنانکه گویندگان« :ال َت ْج َع ْلنا َم َع الْق َْو ِم َّ
الظالِمين»؛
«پروردگارا ،ما را در زمره گروه ستمكاران قرار مده»،
106
آنها هستند.
 .2راز طمع دامنه نشینان
دامنه نشــینان اعرافی که بهشتی هســتند ،هنوز وارد
يدخُ ُلو َها» ،اما طمع آن را دارند:
بهشت نشــدهاند« :لَ ْم ْ
«و ُه ْم ْ
ون» و این طمع پســندیدهای اســت؛ زیرا
يط َم ُع َ
َ
ْ
َ
ُ
ون» )2 .آیه  47سوره اعراف
يدخُ لو َها َو ُه ْم يط َم ُع َ
خداونــد آن را رد نکرد« :ل ْم ْ
َ
َ
حاب الن ِ
«و إِذا ُص ِر َف ْت أ ْبصا ُر ُه ْم ِت ْلقا َء أ ْص ِ
َّار قالُوا َربَّنا
برخی از مفســران مانند فخررازی و قرطبی ،طمع در
َ
آیــه را همانند طمع حضرت ابراهیــم(ع) در آیه  82ال َت ْج َع ْلنا َم َع الْق َْو ِم َّ
مين»؛« 110و چون چشمانشان
الظالِ َ
به سوى دوزخيان گردانيده شود ،مىگويند :پروردگارا،
ما را در زمره گروه ستمكاران قرار مده».
الف) نگاه ناخواسته بهشتیان به دوزخیان
 .101جامع البيان ،ج ،8ص.141
 .102الميزان ،ج ،8صص129و130؛ تفسير روح البيان ،ج ،3ص169؛
التحرير و التنوير ،ج ،8ص.110
 .103اعراف.49 ،
 .104اعراف.47 ،
 .105همان.
 .106تفسیر تسنیم ،ج ،28صص621و.622

 .107مفاتيــح الغيب ،ج ،24ص513؛ الجامــع ألحكام القرآن ،ج،14
ص.111
 .108تفسیر تسنیم ،ج ،28ص.627
 .109همان ،ج ،28صص624و.625
 .110اعراف.47 ،

 .111الميزان ،ج ،8ص130؛ مجمع البيان ،ج ،4ص654؛ تفسير شريف
الهيجى ،ج ،2ص.39
 .112تفسیر تسنیم ،ج ،28صص641و.642
 .113مفاتيح الغيب ،ج ،14ص251؛ الكشــاف ،ج ،2ص107؛ التبيان،
ج ،4ص413؛ روح المعانــی ،ج ،4ص364؛ التحريــر و التنوير ،ج،8
ص.110
 .114المفردات ،ص.745
 .115المصباح المنیر ،ج ،2صص699و.700
 .116التبيان ،ج ،4ص413؛ تفسیر تسنیم ،ج ،28ص.640
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حاب ْ َ
ال ْع ِ
راف ِرجا ًال َي ْع ِر ُفونَ ُه ْم بِســيما ُه ْم
«و نادى َأ ْص ُ
َ
122
َ
ون»؛
قالُوا ما أ ْغنى َع ْن ُك ْم َج ْم ُع ُك ْم َو ما ُك ْن ُت ْم َت ْس َت ْك ِب ُر َ
«و اهــل اعراف ،مردانى را كه آنان را از سيمايشــان
مىشناسند ،ندا مىدهند [و] مىگويند« :جمعيت شما و
آن [همه] گردنكشى كه مىكرديد ،به حال شما سودى
نداشت».
خداوند برای معرفی و بیان جایگاه رفیع کنگره نشینان
اعراف و ِ
نازل دوزخیان ،واژگان نکره به کار میبرد و
«و َع َلى
درباره مردان الهــی تعبیری تعظیم آمیز داردَ :
َْ
ال ْع ِ
ون ُك ًّ
راف ِر ٌ
ٌ
«رجال»
ال بِسيما ُه ْم» ،تنوین
جال َي ْع ِر ُف َ
برای تعظیم و تفخیم اســت ،ولــی در مورد دوزخیان
حاب ْ َ
ال ْع ِ
راف
«و نــادى َأ ْص ُ
تعبیری تحقیرآمیز داردَ :
ِرجا ًال َي ْع ِر ُفونَ ُه ْم بِسيما ُه ْم»؛ زیرا نکره آمدن «رجا ً
ال»،
 .117تفسیر تسنیم ،ج ،28ص.643
 .118الميزان ،ج ،8ص.131
 .119جامع البيان ،ج ،8ص141؛ مجمع البيان ،ج ،4ص.654
 .120الميزان ،ج ،8ص.131
 .121تفسیر تسنیم ،ج ،28صص642و.643
 .122اعراف.48 ،
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اعراف از منظر مفسران فریقین

برخی از مفسران معتقدند که علت آمدن فعل «صرف»
بــه صورت مجهــول و به جای فعل «نظــر» در این
آیه ،به دلیل بیرغبتی انســان به چشماندازهای آزار
دهنده ،به ویژه حالت دلخراشی همچون کیفر دوزخیان
اســت ،اما دلنگرانی ،دیده او را ناخواسته به سوی آن
میکشاند ،گویا عاملی بیرونی وی را به دیدن آن منظره
وامیدارد 111.بر این اساس ،گروه مذکور نه تنها در پی
دیدن دوزخیان نیســتند ،طبع ًا تمایلی ندارند که آنها را
112
ببینند ،با آنکه خود هنوز وارد بهشت نشدهاند.
ب) «دعای اعرافیان» هنگام نظاره دوزخیان
َ
حاب الن ِ
ــم ِت ْلقا َء َأ ْص ِ
َّار
در آیــه َ
«و إِذا ُص ِر َف ْت أ ْبصا ُر ُه ْ
قالُوا َربَّنا ال َت ْج َع ْلنا َم َع الْق َْو ِم َّ
ين» ،بهشتیان هرگاه
الظالِ ِم َ
چشمشان ناخواسته به اهل دوزخ میافتد ،از خداوند
میخواهند که هرگز آنان را با گروه ستمگران محشور
نکند 113.در آیه شــریفه «تلقاء» از ریشه «لقاء» (ل ق
114
ی) به معنای مقابله و برخورد دو چیز باهم اســت.
«تلقاء» یا مصدر است یا غیر مصدر (ظرف مکان) ،اگر
مصدر باشد ،معمو ً
ال بر وزن «تَفعال» ـ به فتح ـ میآید
115
نــه تِفعال ،هرچند گاهی بــر وزن تِفعال نیز میآید
که به معنای روبهرو قرار گرفتن اســت .چنانچه تلقاء
ظرف مکان باشد و نه مصدر ،بر وزن «تِفعال» میآید
و به معنای جهت و روبهرو اســت ،چنانکه برخی از
مفسران آن را به معنای ســویه ،جهت و ظرف مکان
دانستهاند 116.تعبیر «ربّنا» در آیه شریفه برای اعرافیان
گونهای التذاذ معنوی و دعا و عبادت تکلیفی نیســت،
تــا در پرتو آن ،ثوابی ببرند و دعاها و خواســتههای
بهشــتیان در صحنه قیامت و پیش از ورود به بهشت و

پس از استقرار در آن ،دستاورد عبادتهای آنها در دنیا
است 117.خداوند دعاي آنها را رد نفرمود؛ زیرا دعای
118
آنها در دنیا و آخرت مستجاب است.
ج) شناسایی مرجع ضمیر جمع غایب
پیرامــون مرجع ضمایر «أَبصارهم» و «قالوا» اختالف
نظر وجود دارد که برخاســته از اختالف نظر پیرامون
ــم ْ
ون»
يط َم ُع َ
ــم ْ
يدخُ ُلو َها َو ُه ْ
مرجــع ضمایر جمله «لَ ْ
میباشــد .برخی از مفســران مرجع آنهــا را «رجال
اعراف» 119و برخــی دیگر همانند عالمه طباطبایی به
دلیل تصریح اســم ظاهر« ،اصحاب جنت» میدانند؛
زیرا اگر مرجع این دو ضمیر «اصحاب اعراف» بودند،
مناســب بود در آغاز آیه آینده ضمیر آورده شود ،نه
اسم ظاهر 120.بنابراین طبق ســیاق آیات ،اینها دامنه
نشینان بهشتی هســتند که هنوز وارد بهشت نشدهاند،
121
ولی امید ورود به آن را دارند.

به همراه تنوین ،نشان دهنده رفتار تحقیرآمیز اصحاب
اعراف اســت 123.کنگره نشــینان اعراف دامنه نشینان
دوزخی اعراف را مورد تحقیر و ســرزنش خود قرار
ــاب ْ َ
ال ْع َر ِ
اف ِر َج ًال ي ْع ِر ُفونَ ُه ْم
«ونَا َدى َأ ْص َح ُ
میدهندَ :
َ
ــم َو َما ُك ْن ُت ْم
بِ ِس َ
ــيما ُه ْم قَالُوا َما أ ْغ َنــى َع ْن ُك ْم َج ْم ُع ُك ْ
ون»؛ زیرا دوزخیان قبــل از این در دنیا این
َت ْســ َت ْك ِب ُر َ
124
دامنه نشینان را مورد سرزنش خود قرار میدادند.
 )4آیه  49سوره اعراف
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سال دوازدهم
شماره  -46زمستان 1395

«أهؤُ ال ِء الَّ َ َ
َ
ــم اهللُ بِ َر ْح َم ٍة ا ْدخُ ُلوا
ذين أق َْس ْ
ــم ُت ْم ال َينالُ ُه ُ
الْ َجن ََّة ال خَ ْو ٌف َع َل ْي ُك ْم َو ال َأ ْن ُت ْم َت ْح َزنُون»؛« 125آيا اينان
همان كسان نبودند كه ســوگند ياد مىكرديد كه خدا
آنان را به رحمتى نخواهد رســانيد؟ [اينك] به بهشت
درآييد .نه بيمى بر شماست و نه اندوهگين مىشويد».
برخی از مفســران قائلند که فرشتگان گوینده «ا ْدخُ ُلوا
الْ َجن ََّة» هستند 126.این نظریه درست نیست؛ زیرا در این
آیات سخنی از فرشــتگان نیست .در حقیقت گوینده
حقیقی آن خداوند اســت و رجال اعراف سخنگویان
الهی هســتند ،چنانکه با توجه به روایات تفســیری
«مؤذّن» در آیه « َف َأ َّذ َن ُمــؤَ ِّذ ٌن بَ ْي َن ُه ْم َأ ْن لَ ْع َنةُ ا ِ
هلل َع َلى
َّ
الظالِ
ميــن»؛« 127پس آواز دهنــدهاى ميان آنان آواز
َ
درمىدهــد كه :لعنت خدا بر ســتمكاران باد» ،وجود
مبارک امام علی(ع) اســت ،بنابرایــن او به اذن الهی
128
سخنگوی خداوند است.
الف) عدم خلود «اعرافیان» در «اعراف»
اعرافیان در اعــراف باقی نمیماننــد و هریک طبق
جایگاهی که دارند ،به بهشت یا دوزخ وارد میشوند،
حتی مســتضعفان فکری و فرهنگی که معارف الهی به
129
آنها نرســیده است ،از مصادیق « ُم ْر َج ْو َن ِ َل ْم ِر اهلل»؛
 .123تفسیر تسنیم ،ج ،28صص647و.648
 .124همان ،ج ،28ص.607
 .125اعراف.49 ،
 .126الکشف و البیان ،ج ،4ص.237
 .127اعراف.44 ،
 .128تفســير القمى ،ج ،1ص31؛ تفسير العياشي ،ج ،2ص17؛ تفسیر
تسنیم ،ج ،28صص658و.659
 .129توبه.106 ،

«موقوف به فرمان خداست» ،محسوب میشوند و اگر
مشمول عنایت الهی واقع شوند ،وارد بهشت میشوند و
130
مقصر باشند ،به دوزخ میروند.
اگر ّ
ب) عدم حزن و اندوه «اعرافیان» در بهشت
مطابق انتهای آیه  49ســوره اعراف« :ا ْدخُ ُلوا الْ َجن ََّة ال
خَ ْو ٌف َع َل ْي ُك ْم َو ال َأ ْن ُت ْم َت ْح َزنُون» ،خداوند فرمان دخول
آنها را به بهشــت بدون هیچ غم و اندوهی میدهد .به
اعتقــاد برخی واژه پژوهان ،مــاده «حزن» به معنای
«حزن» از همین ریشه و
خشــونت و صالبت و واژه َ
«حزن»
به معنی زمین درشــت و ناهموار اســت ،اما ُ
131
«حزن»
به همان معنای غم و اندوه اســت .بعضی ُ
«حــزن» را در یک مدخــل آوردهاند و هردو را به
و َ
معنــای «ناهمواری زمین و خشــونت در نفس بر اثر
«حزن»
غــم و اندوه» میدانند و تصریــح میکنند که ُ
در برابر شــادمانی اســت 132.برخی دیگر معتقدند که
واژه «خوف» به معنای تــرس 133و «انتظار رخدادی
ناخوشایند» ،ضد «امن» است و در امور دنیا و آخرت
134
به کار میرود.
دستهبندی کلی «اعرافیان» از منظر مفسران
فریقین
مفســران فریقین در ارتباط با کیســتی «اهل اعراف»
نظرات متفاوتی دارند که به آنها پرداخته میشود.
 )1امامیه

بسیاری از دانشمندان امامیه ضمن اشاره به دیدگاههای
مختلف درباره «اصحــاب اعراف» به عنوان صاحبان
مقــام و منزلت ـ انبيا ،گواهــان اعمال ،علما و فقها و
 ...ـ و با توجه به روایاتــی که از اهلبیت(ع) در این
باره رســیده 135،قائلند که «اصحــاب اعراف» پیامبر
 .130تفسیر تسنیم ،ج ،28صص659و.660
 .131معجم مقاييس اللغة ،ج ،2ص.54
 .132معجم مقاييس اللغة ،ج ،2ص230؛ تفسیر تسنیم ،ج ،28ص.656
 .133معجم مقاييس اللغة ،ج ،2ص.230
 .134المفردات ،ص.303
 .135بصائــر الدرجات ،ج ،1ص453؛ تفســير القمى ،ج ،1ص231؛
شواهد التنزيل ،ج ،1ص.198

اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) میباشــند 136.برخی آنها را
از بلندپایهترین بهشتیان میدانند که به منظور شفاعت
137
یا شهادت بر فراز اعراف جای گرفتهاند.
 )2اهلسنت

 .136الميــزان ،ج ،8ص126؛ روض الجنــان و روح الجنــان ،ج،8
ص204؛ اعتقادات االمامية ،ص70؛ اسفار االربعة ،ج ،9ص.318
 .137الفتوحات المکیة ،ج ،1صص434و.435
 .138الدر المنثور ،ج ،7ص399؛ روح المعانی ،ج ،4ص363؛ الجامع
ألحكام القرآن ،ج ،7ص211؛ البعث و النشور ،ص.109
 .139الكشــاف ،ج ،2ص107؛ مفاتيح الغيــب ،ج ،14ص248؛ روح
المعانی ،ج ،4ص.363
 .140الدر المنثور ،ج ،3ص.87
 .141مفاتيح الغيــب ،ج ،14ص248؛ الجامع ألحــكام القرآن ،ج،7
صص211و.212
 .142الكافي ،ج ،1ص.184
 .143تفسير نور الثقلين ،ج ،2ص.35
 .144التبيان ،ج ،4ص.410

نتیجهگیری
 .1عالم آخرت دارای ویژگیهایی است که دستیابی به
فهم و درک کامل آنها ،برای ما بســیار مشکل است.
مسئله «اعراف و اعرافیان» هم از همین مسائل مربوط
به قیامت است.
« .2اعــراف» نام حجابی در قیامت ،میان بهشــت و
دوزخ یا بهشــتیان و دوزخیان است که مانع رسیدن و
ورود هردو قسمت به یکدیگر میشود .محل اعراف نیز
مرتبهای میان بهشــت و جهنم است و به مکان خاصی
اطالق نمیشود.
 .3کنگره نشــینان «اعراف» مردانی الهی هستند که بر
هردو سوی اعراف احاطه دارند و اهل بهشت و دوزخ
را با نشانههایشان میشناسند .دامنه نشینان اعراف دو
گروه میباشــند :یک دسته از آنها بهشتیانی هستند که
هنوز وارد بهشت نشــدهاند ،ولی با امید به شفاعت و
عفو الهی وارد بهشت میشوند؛ زیرا خداوند از آنها به
اهل بهشت یاد میکند .این گروه مستضعفان و کسانی
هستند که حسنات و سیّئاتشان برابر است .دسته دیگر
دوزخیانی هســتند که به دوزخ خواهند رفت .کنگره
 .145الفتوحات المکیة ،ج ،4ص.475
« .146اعراف چیست؟ و اعرافیان چه کسانی هستند؟»؛ تفسير نمونه،
ج ،6ص.189
 .147اعتقادات االمامية ،ص.70
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بیشتر مفسران اهلسنت معتقدند که «اصحاب اعراف»
138
کسانی هستند که سیئات و حسناتشان باهم برابرند.
زمخشــری و فخررازی قائلند که آنها به دلیل کوتاهی
139
اعمالشان به اذن الهی با تأخیر وارد بهشت میشوند.
در برخی از روايات اهلسنت آمده است :آنها شهدايى
هستند كه نواقصى در پرونده آنها وجود دارد 140.برخی
نیز قائلند کــه اصحاب اعراف ،آن دســته از مالئکه
هستند که بر باالی اعراف ناظر اشخاصاند و هرکس
141
را از سیما و قیافهاش میشناسند.
برخی از منابع روایی شیعه به روایاتی که مستند علمای
اهلسنت است 142،اشاره میکنند که آنها کسانی هستند
که حسنات و سیئاتشان مساویاند و اگر خداوند آنها
را به دوزخ ببرد ،به خاطر گناهانشــان است و اگر به
بهشــت ببرد از رحمت او است 143.شیخ طوسی قائل
است که اعرافیان چهار گروه هستند :فضالی مؤمنان،
فرشتگانی در قالب مردان ،مردمانی که کوچکترینشان
به سوی مردمان دیگر با تأخیر به سوی آنها میآیند و
144
مردمی که خوبیها و بدیهایشان باهم مساوی است.
ابنعربی نیز گفته است« :آنها کسانی هستند که حسنات
و سیئاتشان مســاوی است یک چشم به سوی بهشت

و چشــم دیگر به جهنم دوختهاند ،در حالی که ورود
به هیچکدام برای آنها رجحان ندارد ،اما وقتی دســتور
سجده به آنها داده میشود ،همه سجده میکنند و وارد
145
بهشت میشوند».
با توجه به نظرهای مفســران فریقین میتوان گفت :به
طور کلی دو گروه در اعــراف حضور دارند :گروهی
که اعمال خوب و بد آنها مســاوی اســت و ورود به
بهشت و جهنم برای آنها رجحانی ندارد و گروه دیگر
پیامبران و ائمه اهلبیت(ع) هســتند که برای کمک به
آنها در اعــراف حضور دارند 146.چنین جمعی از کالم
147
شیخ صدوق نیز استفاده میشود.

نشینان اعراف که بر بلندای آن قرار دارند ،با هریک از افرادی هستند که خوب و بد اعمالشان مساوی است.
این دو گروه تعامل و گفتگو دارند.
 .4مفسران شیعه و اهلســنت به طور عمده اعرافیان
را یک گروه دانســتهاند« .اعرافیان» در تفاسیر شیعه
اهلبیت پیامبر اســام(ص) و در تفاســیر اهلسنت
کتابنامه
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 قرآن کریم ،ترجمه محمدمهدی فوالدوند. آلوســى ،محمود بن عبداهلل ،روح المعانى فى تفسيرالقــرآن العظيم و الســبع المثانی، بيــروت،دارالكتب
العلمية1415 ،ق.
 ابنابىحاتم ،عبدالرحمن بن محمد ،تفســير القرآنالعظيم ،عربستان ،مكتبة نزار مصطفى الباز،1419ق.
 ابنبابويه ،محمد بن علــى ،اعتقادات االمامية ،قم،كنگره شيخ مفيد1414 ،ق.
 ابنجوزى ،عبدالرحمن بن على ،زاد المسير فى علمالتفسير ،بيروت ،دارالكتاب العربي،1422ق.
 ابندريد ،محمد بن حســن،جمهــرة اللغة ،بيروت،دارالعلم للماليين،1988م.
 ابنســيده ،على بن اســماعيل ،المحكم و المحيطاألعظم، بيروت ،دارالكتب العلمية،1421ق.
 ابنعاشور ،محمدطاهر بن محمد ،التحرير و التنوير،تونس ،الدارالتونسیة1984 ،م.
 ابنعربی ،محیالدین ،الفتوحات المکیة ،مصر ،مکتبةالعربی۱۳۹۵ ،ق.
 ابنفارس ،احمد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة، قم،مكتب االعالم االسالمي1404 ،ق.
 ابنمنظور ،محمد بن مكرم ،لســان العرب ،بيروت،دارصادر1414 ،ق.
 ابوالفتوح رازى ،حســين بن على ،روض الجنان وروح الجنان فى تفسير القرآن ،مشهد ،بنياد پژوهشهاى
اسالمى آستان قدس رضوى،1408ق.
 -ابوحيان اندلسى ،محمد بن يوسف،البحر المحيط فى

التفسير ،بیروت ،دارالفكر،1420ق.
 ازهرى ،محمد بــن احمد ،تهذيــب اللغة ،بيروت،داراحياء التراث العربي،1421ق.
 اکبرنژاد ،مهدی و روحاهلل محمدی« ،مفهوم شناسیاعــراف و اعرافیــان در روایات تفســیری» ،مجله
پژوهشهای قرآن و حدیث ،شماره ١٣٨٩ ،١ش.
 بحرانى ،سید هاشم ،البرهان فى تفسير القرآن، تهران،بنياد بعثت،1416ق.
 بستانى ،فؤاد افرام ،فرهنگ ابجدي ،تهران، اسالمي،1375ش.
 بلخى ،مقاتل بن ســليمان،تفسير مقاتل بن سليمان،بيروت،داراحياء التراث،1423ق.
 بیهقی ،احمد بن حســین ،البعث و النشور ،بیروت،مرکز الخدمات و االبحاث الثقافیة۱۴۰۶ ،ق.
 پاکتچی ،احمد« ،اعراف» ،در :دائرة المعارف بزرگاســامی ،ج ،9تهــران ،مرکز دائــرة المعارف بزرگ
اسالمی1367 ،ش.
 ثعلبی ،احمد بن ابراهیم ،الکشف و البیان عن تفسیرالقرآن ،بیروت ،داراحیاء التراث العربی1422 ،ق.
 جوادی آملی ،عبداهلل ،تفســیر تســنیم ،قم ،اسراء،1392ش.
 جوهرى ،اســماعيل بن حماد ،الصحــاح، بيروت،دارالعلم للماليين،1376ق.
 حاکم حســكانى ،عبيداهلل بن عبداهلل ،شواهد التنزيللقواعد التفضيل ،تهران ،وزارت ارشاد اسالمى،1411ق.
 -حرعاملى ،محمد بن حسن ،اثبات الهداة بالنصوص
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و المعجزات ،بيروت ،اعلمى1425 ،ق.
 حسینی استرآبادى ،سيد شــرفالدين ،على تأويلاآليات الظاهرة ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى،1409ق.
 حسينى شــاه عبدالعظيمى ،حسين بن احمد ،تفسيراثنا عشرى ،تهران ،ميقات1363 ،ش.
 حسينى شيرازى ،سید محمد ،تبيين القرآن ،بيروت،دارالعلوم،1423ق.
 حسينى همدانى ،سيد محمدحسين ،انوار درخشان،تهران،كتابفروشى لطفى1404 ،ق.
 حقى بروسوى ،اسماعيل ،تفسير روح البيان ،بيروت،دارالفكر ،بیتا.
 راغب اصفهانى ،حســين بن محمــد ،المفردات فيغريب القرآن، دمشــق ،دارالقلم ،بيروت ،الدار الشامية،
1412ق.
 زمخشــرى ،محمود بن عمر ،الكشــاف عن حقائقغوامض التنزيل ،بيروت،دارالكتاب العربي،1407ق.
 ســبحانی ،جعفر« ،اعراف چیست؟ و اعرافیان چهکسانی هستند؟» ،در :خبرگزاری حوزه.
 سبزوارى نجفى ،محمد بن حبيباهلل ،ارشاد االذهانالى تفســير القرآن ،بيروت ،دارالتعــارف للمطبوعات،
1419ق.
 ســيوطى ،عبدالرحمن بن ابیبکر ،الدر المنثور فىتفســير المأثور ،قم،كتابخانه آيةاهلل مرعشــى نجفى،
1404ق.
 شــريف الهيجى ،محمد بن على، تفســير شريفالهيجى، تهران، دفتر نشر داد1373 ،ش.
 صادقى تهرانــى ،محمد ،البالغ فى تفســير القرآنبالقرآن، قم،مؤلف،1419ق.
 صدرالدین شیرازی ،محمد بن ابراهیم ،اسفار االربعة،بیروت ،داراحیاء التراث العربی ،بیتا.
 صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات في فضائلآل محمــد(ص)، قم، کتابخانه آيةاهلل مرعشــي نجفي،

1404ق.
 طباطبايى ،ســید محمدحســين ،الميزان فى تفسيرالقرآن ،قم،دفتر انتشارات اسالمى،1417ق.
 طبرســى ،فضل بن حســن، مجمع البيان فى تفسيرالقرآن ،تهران ،ناصرخسرو،1372ش.
 طبرى ،محمــد بن جرير ،جامع البيان فى تفســيرالقرآن،بيروت ،دارالمعرفة،1412ق.
 طريحى ،فخرالدين بن محمد ،مجمع البحرين ،تهران،المکتبة المرتضویة الحیاء اآلثار الجعفریة،1375ش.
 طوســى ،محمد بن حسن، التبيان فى تفسير القرآن،بيروت ،داراحياء التراث العربى ،بیتا.
 طيب ،ســید عبدالحســين ،اطيب البيان في تفسيرالقرآن، تهران ،اسالم،1378ش.
 عروســى حويزى ،عبدعلي بن جمعه ،تفســير نورالثقلين، قم ،اسماعيليان1415 ،ق.
 عياشى ،محمد بن مسعود ،تفســير العياشي ،تهران،المطبعة العلمية1380 ،ق.
 فخررازى ،محمد بن عمــر ،مفاتيح الغيب ،بیروت،داراحياء التراث العربى1420 ،ق.
 فراهيدى ،خليل بن احمد ،كتاب العين ،قم ،دارالهجرة،1410ق.
 فیومی ،احمد بــن محمد ،المصباح المنیر فی غریبالشرح الکبیر ،قم ،دارالهجرة1414 ،ق.
 فيروزآبادى ،محمد بن يعقــوب ،القاموس المحيط،بيروت،دارالكتب العلمية1415 ،ق.
 فيض االسالم ،على نقى، ترجمه و تفسير قرآن عظيم،تهران ،فقيه،1378ش.
 فيض كاشانى ،محمدمحسن بن شاه مرتضى، األصفىفى تفسير القرآن، قم، دفتر تبليغات اسالمى،1418ق.
 قرشى ،سید علىاكبر ،قاموس قرآن ،تهران ،دارالكتباالسالميه، 1371ش.
 -قرطبــى ،محمد بن احمد ،الجامــع ألحكام القرآن،

تهران ،ناصرخسرو1364 ،ش.
 قطب ،ســيد، فى ظــال القرآن ،بيــروت ـ قاهره،دارالشروق،1412ق.
 قمى مشــهدى ،محمد بن محمدرضا ،تفســير كنزالدقائق و بحر الغرائب ،تهران ،وزارت ارشاد اسالمى،
1368ش.
 قمى ،علی بن ابراهيم ،تفسير القمى ،قم،دارالكتاب،1367ش.
 كاشانى ،مال فتحاهلل، خالصة المنهج ،تهران ،اسالميه،1373ق.
 كلينى ،محمد بــن يعقوب ،الكافي ،تهران ،دارالكتباالسالميه1407 ،ق.
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 گنابادى ،ســلطان محمد ،تفســير بيان السعادة فىمقامات العبادة ،بيروت ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات،
1408ق.
 مجلســى ،محمدباقر بن محمدتقــى، بحار االنوار،بيروت، داراحياء التراث العربي،1403ق.
 مرتضی زبیــدی ،محمد بن محمد ،تاج العروس منجواهر القاموس، بيروت ،دارالفكر،1414ق.
 مصطفوى ،حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم،تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب1360 ،ش.
 مكارم شيرازى ،ناصر ،تفسير نمونه ،تهران ،دارالكتباالسالميه1374 ،ش.
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