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  در روایات تفسیریاعراف و اعرافیانشناسی  مفهوم
 

 ٢ روح هللا محمدی  ،*١ مهدی اکبر نژاد
 کارشناسي ارشد دانشگاه ایالم دانشجوي ٢ ،استادیار دانشگاه ایالم١
 )٢٥/١١/١٣٨٩ : ـ تاریخ پذیرش نهایي١٧/١١/١٣٨٨:تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

 است کـه در آیـات        و اصحاب اعراف    اعراف يمسأله در باب معاد،      ي قرآن  یکي از مفاهیم  
  ایـن کـه منظـور از اعـراف         ي اسـت، دربـاره     هبه آن اشاره شـد    عراف  اال ة سور ٤٩ تا ٤٦

در بـین    دیـدگاههای مختلفـی    چـه کـساني هـستند؟        یـان  و اعراف  چیست و کجاسـت،   
ا بیـان   در این میان، روایات رسیده در این باب، نکـات گونـاگونی ر            . مفسران وجود دارد  

صـاحبان مقـام و     ( شـفیعان  انـد کـه اعرافیـان،     داشته که عمدتاً  به دو نظر اشاره کرده        
از . سیئاتشان بـر یکـدیگر برتـری نـدارد         و یا گنه کارانی هستند که حسنات و       ) منزلت

توان با تکیه بـر روایـات    شود که می  گیری می بررسی و تحلیل این روایات، چنین نتیجه      
میان این مباحث به ظاهر متفاوت را با هم جمع کـرد و            لداللت،صحیح السند و صریح ا    

هـای دارای مقـام و منزلتـی        نیز انسان اي از مومنان گنه کار و        دسته آن اینکه  اعرافیان   
از این رو، تمایز و تفاوتی کـه         گنه کاران هستند؛   نفعااشو   ناجیان هستند که به عنوان   
 همنوایی روایات با آیات اعـراف       ، رهگذر آن  و از شود، برطرف شده    بین روایات دیده می   

 .شودمستفاد می
 

 .، مفهوم شناسی اعرافاعراف، رجال، بهشت، دوزخ، اصحاب اعراف ها کلیدواژه
 

 طرح مسئله 
 است روایات معاني و مراد آیات قرآن، کشف  وفهم دین منابع در جهتیکي از مهمترین 

از جملـه   . و مفـاهیم قرآنـي دسـت یافـت        توان به بسیاري از مسائل      که از رهگذر آن مي    
له اعـراف   أ و درك صحیح از روایات است، مـس        مفاهیم قرآني که فهم آن متحمل بررسي      

بـرد  از موقفي از مواقف قیامت نام مي       ، اعراف ي در آیاتي از سوره    ، این که در قرآن    است؛
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ند که هر یـک      هست ي است و بر اعراف، مردان     ي، حایل ] گروه[و میان آن دو     «: یدفرماو مي 
انـد،  شناسند و بهشتیان را که هنـوز وارد آن نـشده           يرا از سیمایشان م   ]  ز آن دو دسته   ا[

  گروه يپروردگارا، ما را در زمره    «: گوینديبینند، م د و چون دوزخیان را مي     دهنسالم مي 
کنـد  ف مي و در ادامه اصحاب اعراف را چنین وص       ) ٤٦،٤٧/عرافالا( ».ستمکاران قرار مده  

دهنـد  يد، ندا م  شناسني را که آنان را از سیمایشان م       يو اهل اعراف، مردان   «: فرمایدميو  
 يکردید، به حال شـما سـود       ي که م  يگردنکش]  همه[جمعیّت شما و آن      «:گویند يم] و[

 کردیـد کـه خـدا آنـان را بـه           يهمان کسان نبودند که سوگند یاد م      آیا اینان   «،  ».نداشت
 بر شماست و نه اندوهگین      ينه بیم . به بهشت درآیید  ]  اینک[«»  نخواهد رسانید؟  يرحمت

کنـد و   ، دو گونه صفات متضاد براي اصحاب اعراف بیان مـي          )٤٨،٤٩/عرافالا( ».شوید يم
رو،درك از این . گذاردجواب مي ما را در پاسخ این سوال که اصحاب اعراف که هستند، بي           

کـه   شتار اسـت  هستند؟ هدف این نو   این مفهوم که اعراف کجاست؟ و اصحاب اعراف که          
 . است  بررسي روایات در این زمینه و تطبیق آن روایات با آیات مورد بحثنیازمند خود

 
 مقدمه

گردد و  ي م   اطالق   و جهنم    بهشت   میان   بر مکانی    مطرح در باب معاد که      ي قرآن  از مفاهیم 
 ٤٦ در آیات  کریم  وبار در قرآن اعراف د يواژه.  در آن قرار دارند، اعراف استيافراد خاص

  ي نظریـات    پدید آمدن  ي کاربرد، سرچشمه    و همین   کار رفته است    اعراف به   ي   سوره ٤٨و  
اعـراف، پـس از   ي در سـوره .   اسـت   بوده ، و عالمان  نزد مفسران،نیا و اعراف   در باب اعراف  
 و    از بهـشت     یـادي    دنبـال   به،  ٤٩تا   ٤٦   در آیات    دین، ي اساس   از معارف   اي  بیان مجموعه 

 :  است  ترسیم شده  روز قیامت چنینيها اي دیگر از صحنه صحنه، دوزخ
ب الجَْنَّةِ أَن   ا بِسِیمَاهُمْ وَ نَادَوْا أَصح    وَ بَیْنهُمَا حِجَابٌ وَ عَلى االَعْرَافِ رِجَالٌ یَعْرِفُونَ کُال        «
 وَ إِذا صُرِفَتْ أَبْصارُهُمْ تِلْقاءَ أَصْحابِ النَّارِ قـالُوا          * نَمٌ عَلَیْکُمْ لَمْ یَدْخُلُوهَا وَ هُمْ یَطمَعُو      سال

 أَصْحابُ الْـأَعْرافِ رِجـاالً یَعْرِفُـونَهُمْ بِـسیماهُمْ            وَ نادى  *رَبَّنا ال تَجْعَلْنا مَعَ الْقَْومِ الظَّالِمینَ       
 أَ هؤُالءِ الَّذینَ أَقْسَمْتُْم ال یَنالُهُمُ اللَّهُ        * عَنْکُمْ جَمْعُکُمْ وَ ما کُنْتُمْ تَسْتَکْبِرُونَ         قالُوا ما أَغْنى  

 .)٤٦ـ٤٩/االعراف( بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ ال خَوْفٌ عَلَیْکُمْ وَ ال أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ
  دیگـری از مواقـف قیامـت و گفتمـانی از دو گـروه             يدر این آیات، در واقـع، صـحنه       
 بـه دور    ، در فضایی سالم   ، خاص قرآن  يت که با شیوه   اعرافیان با بهشتیان و دوزخیان اس     

اهل اعراف که بـر هـر دو گـروه اشـراف     .  به نمایش گذارده شده است،از هر گونه التهاب  
 . با دوزخیانيزنند و گاهي با بهشتیان حرف مي گاه،دارند
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 هـستند کـه بهـشتیان و دوزخیـان را           ين باید دید که اهـل اعـراف چـه کـسان           اکنو
 گویند؟ و این حجاب و اعراف چیست و کجاست که  ي با آنها چنین سخن م     ناسند و ش يم

 بـسیار   ،اطالعات ما از مواقـف و مـشاهد روز قیامـت          ،  اهل اعراف بر آن قرار دارند؟ اساساً      
 نقش اساسـی در     ،از آنجا که روایات   . استر به ظواهر آیات و روایات       اندک است و منحص   

  از ایـن رو بررسـی مـستندات روایـی و تفـسیری     کنند،فهم قرآن و معارف دینی ایفا می     
 .بحث، ما را در رسیدن به حقیقت کمک خواهد کرد

 
 واژه شناسي اعراف

   اعراف در لغت
   از جملـه    اسـت؛   آمده يبه چند معن  و  ) بر وزن قفل   ( است»  عُرْف«  ، جمع   در لغت » اعراف«

   و گـاه     جانوران   گردن   در پشت   ِ موي   نیز رستنگاه   شن و  ي و توده    کوه   زبَرین   بخش  اینکه
 در جوامع   .)٩/٢٣٦منظور،    ابن  : ـ  نک(  گویند   را عرف    انسان   گردن   در پشت   ِ موي   رستنگاه

یـال  (است و استعاره از عرف الفـرس و الـدیک           » عرف«جمع  » أعراف«: الجامع آمده است  
بدن  قسمتدترین   زیرا عرب به یال اسب و تاج خروس که بلن          است؛) اسب و تاج خروس   
 .)١/٤٣٨  وامع الجامع،جطبرسی، (» آنهاست، عرف گوید

: ـ نکـ  (اند دانسته»   و مرتفع هر چیز بلند پایه« را  ِ عُرف  لغوي  مفهوم، مفسران  از يبرخ
 عالمه طبرسـی    .)٣/٣٧٥ ؛ ابن کثیر،    ١/٢١٥،  )ابو عبیده ( معمر بن مثنی  ؛  ٨/١٣٦،    طبري

طبرسـی،  (» بلنـد اسـت   ي   مکانهـا  ي اعراف بـه معنـ     :فعةاالمکنة المرت : االعراف«: گویدمی
 » عِرفـان « از      مـشتق    شـناخت،    مفهـوم   بـه »  معرفت« را از ریشه      بعضی نیز اعراف   .)٤/٦٥٢

 .)٢/١٢١ فراهیدی، : ـ نک( انددانسته
 

 اعراف در اصطالح
 مکان خاصي است میان بهشت و جهنم که همچون زمین مرتفعي             ،»اعراف« ،در اصطالح 

 اشخاصي قرار دارند که مشرف بر بهـشت    است و در روي آن   ، حائل شده   میان این دو   در
 توانند آنها را بشناسند  ميیشان،ها کنند و از چهره مشاهده ميو دوزخند و هر دو گروه را 

  .)٦/١٨٧، مکارم شیرازي(
عوض از مـضاف الیـه   ؛ الف و الم    »وَ بَیْنَهُما حِجابٌ وَ عَلَى الْأَعْرافِ رِجالٌ       «٤٦ يدر آیه 

 میـان اهـل بهـشت و    يیعن» و على اعراف الحجاب رجال «: باشداست تقدیرش چنین مي   
ـ     يها است و بر بلندي    يجهنم حجاب   ؛٣٠/٨٣ابـن عاشـور،     ( هـستند  ي آن حجـاب مردان

 ي حجـاب، رجـال    ي بـاال  يهـا  در قـسمت  : شود ي آیه اینگونه م   ي معنا ، از این رو   .)٨/١٠٨ 
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ـ   آن. قـرار دارنـد  ي زیـرا در محـل مرتفعـ      ؛ف مشرفند و طر هستند که بر هر د      يهـا مردان
 .شناسند يان مهایش هستند که اهل جهنم و بهشت را به قیافه و عالمت

 به عنوان تنها شواهد قرآنی ما از اعراف، همچنان ما را در اینکه اعراف ،در آیات مزبور
 اهمیـت مراجعـه بـه       گذارد و این مطلب،   جواب می کجاست و اهل اعراف که هستند، بی      

 . سازدتر میاخبار و روایات تفسیری را نمایان
 

 »اعراف«نظرات مفسران درباره 
 :اند در بیان منظور از لفظ اعراف، چند قول گفته  یاد شده  در تفسیر آیات

فَـضُرِبَ بَیْـنَهُمْ    «اند که در آیه       دانسته يا  حجاب یا پرده   ي، اعراف را به معن    يگروه ـ١
؛ در تفـسیر    )٥/٩٣ طریحـی،   : ـ  نکـ ( سور نامیده شـده اسـت     ) ١٣/حدیدال( »هُ بابٌ بِسُورٍ لَ 

 یعنـى   وَ بَیْنَهُما حِجابٌ یقول بین الجنة و النار سور وَ عَلَـى الْـأَعْرافِ رِجـالٌ             «: مقاتل آمده 
 .)٢/٣٩ ، يبلخ( »...الفریقین» من«على السور رجال یَعْرِفُونَ کُلا 

را   اعـراف  ،  از مفـسران   يبرخ. اندمیان دوزخ و بهشت گفته     ي آن را فاصله   ي گروه ـ٢
: ـ  نک( اند   دانسته   و جهنم   هشت ب  میان ي کوهستان  و یا     یا تپه    ریگ  هاي   دیوار، توده   جاي  به
  وجـود    پایـه    بر ایـن     غریب   تصوري ، و گاه ) ٣/٨٦،    ي؛ سیوط ٨/١٣٦ ،    ؛ طبري ١/٢٣١،    يقم

  ایـن   خواهـد شـد و در    قرار داده  و جهنم  بهشت  اُحُد بین   ، کوه    در آخرت    که   است  داشته
 .)٧/٢١٣، يقرطب: ـ نک(   است  شده  تمسک  کوه  این  در ستایش ي حدیث  به باره

 از ابن عباس نقـل شـده کـه        .  است که بر هر دو طایفه مشرف است        ي اعراف چیز  ـ٣
  .)٣/٨٦ ی، ؛ سیوط٨/١٣٦ ،  طبري( ». ء المشرف األعراف هو الشي«: گفته
آلوسـی،  ؛ ٣/٨٦ سـیوطی،    :ـنکـ (  تـاج اسـت  ي است که مانند خروس دارا  ي دیوار ـ٤

رافِ وَ عَلَـى الْـأَعْ     « :گویـد طبرسی در تفسیر جوامـع الجـامع مـی        ) ٢/١٩٤،  ي؛ بغو ٤/٣٦٣ 
، ». است که میان بهشت و دوزخ زده شـده اسـت           ي بلند دیوار  يو بر جاها  «؛ یعنی   » رِجالٌ
ـ          » عرف«ع  جم» أعراف«زیرا   یـال اسـب و تـاج       (دیک  است و استعاره از عـرف الفـرس و ال

و عرب به یال اسب و تاج خروس که بلندترین قسمت بدن آنهاست، عرف          . است) خروس
 به آنها تشبیه شـده  ، دیوار حایل میان بهشت و جهنم      ي بلندترین جا  ؛ از این رو،   گویدمي

 .)١/٤٣٨  ،جوامع الجامع ،طبرسی( است
از ابن  . نشینندياى از گنهکاران بر آن تل م        عده بین بهشت و جهنم که     است   ي تل ـ٥

 .)٣/٨٦ سیوطی، : ـ نک( ».ان األعراف تل بین الجنة و النار«: عباس نقل شده است
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  از حـال مـردم     ي،، یعنى در قیامـت رجـال      است ي تعرف و آشنای   يبه معن را   اعراف   ـ٦
به ایـن جهـت اعـراف، اعـراف         که  شده  از سدی نقل    ) ٣/٨٦ سیوطی،  : ـ  نک(  دارند يآگاه

ابـن جـوزي    ) ٨/١٣٦ ،    طبـري : ـ  نکـ ( شناسـند نامیده شده که اصحاب آن، مـردم را مـی         
 ي؛ یعنـ  )٢/١٢٤ ابن جوزی،   (  معرفة اهل الجنة و النار     ي عل يیعن) على االعراف : (گوید مي

  .شناختن ساکنان بهشت و دوزخ
) ٣/٨٦؛ سـیوطی،    ٥/١٤٨٤ ي حاتم،   ابن أب : ـ  نک(  همان صراط معروف است    ، اعراف ـ٧

؛ قرطبـی،  ١/٢٦٤ ،  يحـسکان : ـ نکـ ( است» صراط« از   مرتفع يجایگاه   اعراف:اندو یا گفته
»  چـه؟ ياعراف یعن«جواب  ده که درنقل ش) ع( و نیز از امام باقر) ٥/٥٧، ي؛ اندلس ٧/٢١٣ 

ار را شـفاعت     است میان بهشت و جهنم که ما هر یک از مؤمنین گناهک            يصراط«: فرمود
  هـالك ، از آتش جهنم نجات یافته و از صراط بگذرد و هر که را شـفاعت نکنـیم         تا کنیم

 .)٥٢؛ صفار، ٢/٥٤٩ قمی، ( ».خواهد شد
 

  اصحاب اعرافينظرات مختلف درباره
 در اقـوال علمـا و     چنانکـه    ؛ اسـت  ير اعراف قرار دارند نیز اختالفـات       که ب  ي رجال يبارهدر

  در این بـاره    ي متفاوت ياده شده و در روایات نیز تفسیرها       د يوناگون احتماالت گ  ،مفسران
 ،يقرطب( ده قول ي قرطب،)٢/١٢٤ ابن جوزی، (  قولنُه ،این باره  در،ابن جوزی. آمده است

 )١٥٨ـ٨/١٥٩ ؛ طباطبایی، ٨/١٢٤،  يآلوس( طباطبایی چهارده قول   و عالمه  ي، آلوس )٧/٢١١
 :کنیم عنوان میاًال را به نقل از المیزان مختصراند و ما در اینجا این اقو نقل کرده

  مخصوص و ممتاز   يکه از بین خالئق به کرامت خداوند       هستند   ي اشراف و بزرگان   ـ١
 .  اهـل فترتنـد    ــ ٣.  هـستند کـه حـسنات و سیئاتـشان برابـر اسـت             ي قـوم  ــ ٢. اند شده

 یدن به حـدّ    هستند از کفار که قبل از رس       ي کودکان ـ٥. هستند مؤمنین از طایفه جنّ    ـ٤
 خـود   ي هـستند کـه در دنیـا بـه خـوب           ي کسان ـ٧.  زنا زادگانند  ـ٦. اند هتکلیف از دنیا رفت   

 را از سیما    ي اعراف ناظر اشخاصند و هر کس      ي هستند که بر باال    يا  مالئکه ـ٨. بالیدند يم
  اینکـه  ي که دارند و هم برا     ي احترام جهتبه  اند که هم     انبیاء ـ٩. شناسندياش م  و قیافه 

 مردمان عادل از هر     ـ١٠.گیرند ي از مردم جدا شده و بر اعراف قرار م         ،اهان بر خالیقند  گو
 صلحا و فقها    ـ١١. روند ي بدانجا م  ، دادن بر افراد امت خود      شهادت ي هستند که برا   يامت

و جعفر طیار کـه در   ) ع(يعباس، حمزه، عل  : بارتند از  ع ، رجال اعراف  ـ١٢. و علما هستند  
 و دشـمنان خـود را بـه         ي رو يایستند تا دوستان خود را به سـفید       ي م  از صراط  يا نقطه
  هستند که از جهت ضعف عقل، حجت بر آنهـا          ي مستضعفین ـ١٣.  بشناسند ي رو يسیاه
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 . ل غیـر بـالغ     مانند مردان و زنان ضـعیف و اطفـا         ؛نداهتمام نشده و مکلف به تکلیف نشد      
 از ؛انـد  رفته و در جهاد شهید شدههاد  هستند که بدون اذن پدر به ج    ي کسان ،اعراف ـ١٤

 اهـل بهـشت     ، اهل آتش، و از جهت کشته شدن در راه خدا          ، بدون اذن پدر   ،جهت خروج 
 .)١٥٨ـ٨/١٥٩ طباطبایی، ( هستند

 در میان اقـوال مزبـور،       .توان در برخی دیگر گنجانید    ي برخی از این اقوال را م      ،ظاهراً
ـ تری در کتب حدیثی نیز به همراه داردکه مویدات بیش ـ  جامعترین و معتبرترین اقوال   

 :سه قول خواهد بود
 :انـد   گفتـه  ي که هست بعض   ي چیز ؛ صاحبان مقام و منزلت هستند     ،اصحاب اعراف . ١

 انـد گواهـان بـر اعمالنـد، و          گفتـه  يهستند و بعض  ) ع(دارندگان این مقام و منزلت، انبیا       
 . هستندي دیگراند اشخاص  گفتهرخياند علماء و فقهایند و ب  گفتهيبعض

 . هستند که حسنات و سیئاتشان بر یکدیگر برتری ندارديها کسان آن. ٢
 .ها مالئکه هستند آن. ٣

 ،انـد   کـه بـه آن اسـتناد کـرده         يل دوم را اختیار کرده و عمده چیز       ن قو ااغلب مفسر 
 . ذکر خواهیم کردي است که آنها را به زوديروایات

 :فرمایداما عالمه طباطبایی می
ایـن   شود کـه  ي و از سیاق آیات استفاده م... با قول اول سازگار است،    ،آیات اعراف سیاق  
دو جملـه اسـت     » لَمْ یَدْخُلُوها وَ هُمْ یَطْمَعُـونَ     «و جمله     همان رجال اعراف هستند    ،منادیان

وَ « جملـه    يو دیگـر  » لَمْ یَدْخُلُوها « ي جمله ي یک بهشت است؛  اصحاب   ي برا ،که هر دو حال   
 که هنوز به بهـشت داخـل        يدر حال بهشت،  اصحاب   :، و معنایش این است که     »مَعُونَهُمْ یَطْ 
ممکـن هـم هـست        و .شوندمورد ندا واقع مي   اند و اشتیاق دارند هر چه زودتر برسند،          نشده

ـ بگوییم جملـه، حـال از ضـمیر      کـه ایـن دو   ـ  هم در کشاف گفتهي هم چنان که زمخشر 
: و همان فعل عامل در حال اسـت و معنـایش ایـن اسـت کـه                است  » لَمْ یَدْخُلُوها «جمع در   
 که در بهشت بودند و لیکن دخولـشان در          ي در حال  ،به این مطلب ندا شدند    بهشت  اصحاب  
 موقـف هولنـاك قیامـت و        ي  اینکـه از مـشاهده     ي بوده، برا  يس و نومید  أ در حال ی   ،بهشت

» ...أَ هؤُالءِ الَّذِینَ    «ن جمله   لیک و.  برایشان نمانده بود   ي دیگر امید  رسي، دقت حساب  يلهأمس
 ،شود که سالم رجال اعراف به اهل بهـشت         يکند و از آن استفاده م      ياحتمال اول را تایید م    

 .)٨/١٦٢ طباطبایی، ( قبل از ورود ایشان به بهشت است
 ،داند، بررسي آیات  به رغم نظر عالمه که اصحاب اعراف را صاحبان مقام و منزلت می            

 :براي اصحاب اعراف ذکر شـده اسـت         دو گونه صفات مختلف و متضاد      دهد که نشان مي 
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اند که آرزو دارنـد  معرفي شده ، افرادي که بر اعراف قرار دارند، چنین٤٧ و ٤٦ يدر آیه
 بر آنهـا  ،کنندنگاه مي  هنگامي که به بهشتیان؛ ولي موانعي وجود دارد،وارد بهشت شوند

 توانند و هنگـامي کـه نظـر بـه        هنوز نمي   اما ؛باشندبا آنها   خواهند  فرستند و مي  درود مي 
 .برند به خدا پناه ميکرده و افکنند، از سرنوشت آنها وحشتدوزخیان مي

ـ تیان راو بهش ـ امیـد دارنـد  لي بـدان   که هنوز وارد آن نشده و   :دهنـد کـه  ي آواز مـ  
 :گوینـد  يود، مـ   دوزخیـان گردانیـده شـ      يو چـون چشمانـشان بـه سـو        » .م بر شما  سال«
 .)٤٦ـ٤٧/عرافاال( ».گروه ستمکاران قرار مدهي پروردگارا، ما را در زمره«

؛ آن  با نفوذ و صـاحب قدرتنـد       شود که آنها افرادي    استفاده مي  ٤٩ و   ٤٨ولي از آیات    
 کـه از آن  کننداعراف کمک مي کنند و به وا ماندگان در دوزخیان را سرزنش ميچنانکه

  .بگذرند و به سر منزل سعادت برسند
 صـدا   ،شناسنديکه از سیمایشان آنها را م     ) ان را از دوزخی  (ي مردان ،و اصحاب اعراف  «

 يو تکبرهـا  ) ل و ثروت و زن و فرزند      از ما ( شما   يگویند دیدید که گردآور   يزنند و م  يم
همانهـا  )  کـه بـر اعـراف هـستند        ياین وامانـدگان  (آیا اینها   !  نداد؟ يشما به حالتان سود   

ـ ( هرگز شامل حالـشان نخواهـد شـد           کردید رحمت خدا   نیستند که سوگند یاد     بـه   يول
هـم  و ود سـاخت   اعمال خیرشان خداوند آنها را مشمول رحمت خـ ي ایمان و بعض جهت

 داریـد و نـه غمنـاك        يداخل بهـشت شـوید کـه نـه ترسـ          ) شودياکنون به آنها گفته م    
 .)٤٨ـ٤٩/عرافاال( ».شوید يم

کند، امری ضروری بـه نظـر       ف را معرفی می   بر این اساس، مراجعه به روایاتی که اعرا       
  اعـراف و اصـحاب اعـراف را        يهـا در زمینـه    ترین شـواهد و ویژگـی     زیرا اساسی . رسدمی
 که نقل شده نیز در      ي روایات باید توجه داشت که    اما   ؛توان در روایات جست و جو کرد       می

 :شود که سه گروه زیر را شامل میاستمفاهیمی مختلف ي بردارنده
انبیا، ائمه، علماء و     مانند   وایاتی که اصحاب اعراف را صاحبان مقام و منزلت        ر) ١

 .توان به دو گروه تقسیم کردکنند را میمعرفی می اشخاص دیگر فقهاء و
ـ الف  نحـن : خـوانیم ينقـل شـده مـ   ) ع( که از ائمه اهل بیـت  از روایات ي در بسیار 
و مانند  » اعرافند) ص(خاندان پیامبر   «: »آل محمد هم االعراف   «یا  » مائیم اعراف «: االعراف

 :از این روایات عبارتند ازاي نمونه. این تعبیرات
 آیـه وَ عَلَـى      ي معنـا  )ع( از حضرت بـاقر       روایت شده که   ي از برید بن معاویه عجل     ـ١

ازل این آیه در حق این امت ن      «:  فرمود کردم؛الْأَعْرافِ رِجالٌ یَعْرِفُونَ کُلا بِسِیماهُمْ را سؤال        
 ي اعراف یعنـ   :عرض کردم  : گفت ي است راو  )ص( ائمه از آل محمد      ،شده و مراد از رجال    

مـا  کـه    است میان بهشت و جهنم که هر یک از مؤمنین گناهکار را              يچه؟ فرمود صراط  
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 از آتش جهنم نجات یافته و از صـراط بگـذرد و هـر کـه را شـفاعت                    ،ائمه شفاعت کنیم  
 ١.)١٩٥  و٥٢؛ حلی، ٢/٥٤٩ بحرانی، ( » هالك خواهد شد،نکنیم
وَ  «ي آیـه  ي روایت شده که دربـاره     )ع(در کافی به نقل از مقرن از امام صادق         ـ٢

ابن کـوا خـدمت امیـر        :فرمود» بَیْنَهُما حِجابٌ وَ عَلَى الْأَعْرافِ رِجالٌ یَعْرِفُونَ کُلا بِسِیماهُمْ        
ئیم آن  ما: حضرت فرمود  این آیه چیست؟ آن      ي معنا  شرفیاب شد و پرسید    )ع(المؤمنین  

 يشناسیم و ما اعراف    آنها مي  يکنیم و یاران خود را از سیما       يمردان که بر اعراف توقف م     
شود مگر از راه معرفت ما و خداوند ما را روز قیامـت بـر               هستیم که خداوند شناخته نمي    

 را  اسد و مـا نیـز او       مگر آن که ما را بشن      ، داخل بهشت نشود   يگذارد و کس  پل صراط مي  
 جز آن که ما را انکـار کـرده و مـا نیـز آنهـا را                  ، داخل جهنم نمي شود    يبشناسیم و کس  

 .)١٦٩ـ١٧٠؛ ثمالي،١/١٨٤ کلینی، ( ٢... .نشناسیم
 از صراط اسـت     ي اعراف موضع بلند   :کند که گفت   ضحاک از ابن عباس روایت مي      ـ٣

قف کرده و   ناحین تو  و جعفر ذو الج    )ع( بن أبي طالب     ي عباس و حمزه، و عل     ،که در آنجا  
ــفید  ــود را از س ــیعیان خ ــشان و ديش ــیاه  صورت ــویش را از س ــمنان خ ــشان يش  روی

  .) با اندکی اختالف در لفظ حدیث٤/٣٦٣ ؛ آلوسی، ٤/٢٣٦ ثعلبی، : نکـ (٤ و٣»شناسند  يم
وَ  «ي آیـه  ي معنـ  )ع(از حضرت صادق    : و نیز از بشیر بن حبیب روایت شده که گفت         

 است میان بهـشت و      دیواري«: فرمود. را سؤال کردم  »  عَلَى الْأَعْرافِ رِجالٌ   بَیْنَهُما حِجابٌ وَ  
 فاطمـه علیـه الـسّالم و         و حـسن و حـسین و       )ع( ي و عل  )ص( در آنجا محمد      که جهنم

  .)٥٢؛ حلی، ٢/٥٤٩ بحرانی، ( »اندکرده توقف يخدیجه کبر
بـه نقـل از امیـر       ) ع( با اسناد خود از امام بـاقر       ، در معانی االخبار   ،و نیز شیخ صدوق   

  مـن و عمـویم و       ؛ف هـستیم  ما اصـحاب اعـرا    «: آورده است که فرمود   ) ع( المومنین علی 
_____________________________________________________________ 

و نیز از امام  )٢/٥٥١ بحرانی، : نکـ ( کندمعرفی می) ع( منظور از اعرافیان را امامان همچنین در حدیث دیگری .١  
صـفار،  ( نحـن أصـحاب األعـراف     : ... آمده است » وعلى األعراف رجال یعرفون کال بسیماهم     «در تفسیر   ) ع( صادق
معرفـي  ) ص( ل محمـد  آ را منظـور از اعـراف  ،)ع( ؛ و نیز در حدیث دیگری از امام باقر  )١٥، ح ٥٢٠؛  ١٣، ح ٥١٩
 .)٢/١٩٩ ؛ فیض کاشانی،٢/٥٤٩ ؛ بحرانی، ٢/١٨ عیاشی، : نکـ ( دکنمي

 ؛ عروسـی  ٢/٥٥٤؛ بحرانی،   ٢/١٩ عیاشی،  : نکـ  ( حدیث دیگری با همین مضمون در منابع دیگر آمده است         و نیز   . ٢
 .)٢/٣٤حویزی، 

 .)١٦٩-١٧٠ ثمالي،: نکـ ( قل شده استاین حدیث در کتب شیعه به نقل از ابن کواء از امیر المومنین ن. ٣ 
فـرات  (  از ابن عبـاس گـزارش شـده اسـت    ،حدیث دیگری با همین مضمون و با اندکی اختالف در متن حدیث . ٤ 

 .)١٤٤کوفي، 
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 .)٥٩ ،معاني االخبار صدوق،( »... برادرم و پسر عمویم،
ـ ب  :ي هللا تبـارك و تعـال  يهم اکرم الخلق عل«: خوانیمي دیگر از روایات مي در بعض 

هـم الـشهداء علـى النـاس و النبیـون           «و یـا    » اینـد آنها گرامیترین مردم در پیـشگاه خد      
و روایات دیگر کـه     » آنها هستند بر   گواهان   ، گواهان بر مردمند و پیامبران     ،شهدائهم؛ آنها 

 :حکایت دارد آنها پیامبران و صلحاء و بزرگانند
هم أکـرم الخلـق علـى     «:  اصحاب اعراف سوال شد، فرمود     يدرباره) ع(  از امام باقر   ـ١

ــار ــالىهللا تب ــی، ( »ك و تع ــی، ٥٢٠؛ صــفار، ٢/٥٥١ بحران ــی)١٩٤، ٥٤؛ حل ــا :؛ یعن  آنه
 .ترین مردم در پیشگاه خداي تبارک و تعالی هستند  يگرام
بـه نقـل از کـشف    ) ع( منین علـی ، از امیر المؤ   در حدیثی طوالنی   ،در نور الثقلین   ـ٢
 بـر مردمنـد و       گواهـان  ، به عنوان اصحاب اعراف    ،اوصیاء: آمده است  ،طاوس ابن جةالمح

 .)٢/٣٣ عروسی حویزی، ( ١پیامبران گواهان آنها هستند
 راه ورود بـه  ،همچنان که از ظاهر روایت پیداست و در روایات دیگر به آن اشاره شـد     

، در این روایـت نیـز       است)) ع(پیامبران و امامان  (بهشت، شناخت و معرفت به اولیاء خدا        
 اصحاب اعراف و گواهان بر مردم در روز قیامـت          به عنوان   و اوصیاء را جانشینان پیامبران   

 .شناسندکند که بهشتیان و دوزخیان را از سیماشان میمعرفی می
سـیوطی،  : نکــ   ( ها علماء و فقهاء و صلحاء هـستند        حکایت دارد آن   ، روایات دیگر  ـ٣

  .)٧/٢١١؛ قرطبی، ٣/٣٧٨ ؛ ابن کثیر، ٤/٢٣٦ ؛ ثعلبی، ٨/١٣٩ ؛ طبری، ٣/٨٩ 
د که خداوند آنها را بر کنحاب اعراف را انبیاء معرفی می اص،دیگر از روایات برخی  ـ٤

آلوسـی،  : نکــ  ( نشاند که بیانگر عزت و شرف و بلندی جایگاه آنهاسـت          بلندای اعراف می  
 .)٥/٥٧؛ اندلسی، ٤/٣٦٣ 

  هستند که حسنات و سیئاتشان بر یکدیگر برتری ندارديدوم اینکه آنها کسان) ٢
 پیـشین، مـشتمل بـر متـون معتبـر و صـحیحی نیـز            ي که مانند دسـته    این روایات، 

 يآنها واماندگان : ر این دارند که    و داللت ب   اندباشند، در منابع گوناگون روایی نقل شده       مي
 ي هستند که اعمال نیکـ ي بوده است یا گنهکارانيهایشان مساويهستند که بدیها و نیک   

 :کنیمها اشاره می از آندر این جا به چند نمونه اند،نیز داشته
_____________________________________________________________ 

فاالوصیاء قوام علیکم بین الجنة و النار، ال یدخل الجنة اال من عرفهم و عرفوه و ال یدخل النار اال من أنکـرهم و      .١ 
، ألنهم عرفاء العباد عرفهم هللا إیاهم عند أخذ المواثیق علیهم بالطاعة لهم، فوصفهم في کتابه فقال عـز و                    أنکروه
و هم الشهداء على النـاس و النبیـون شـهدائهم بأخـذهم لهـم      » وَ عَلَى الْأَعْرافِ رِجالٌ یَعْرِفُونَ کُلا بِسِیماهُمْ «: جل

 .مواثیق العباد بالطاعة
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از امـام   «: آمـده اسـت   ) ع(  از امام صـادق    ،به نقل از جعفر طیار    تفسیر عیاشی    در   ـ١
 آنها کـساني هـستند کـه      :  هستند؟ فرمود  ياصحاب اعراف چه کسان   : پرسیدم) ع( صادق

 از رحمت اوست ، پس اگر خداوند آنها را به بهشت ببرد؛حسنات و سیّئات آنها برابر است
 .)٢/١٨ عیاشی، (١». به آنها ستم نکرده است،گر عذاب کندو ا

 يدربـاره « :بـه مـن فرمـود     ) ع( امـام بـاقر   :  از زراره نقل شده که گفـت       ،در کافی  ـ٢
یا مؤمنند یـا  ؛ باآلخره از دو حال بیرون نیستند     : ؟عرض کردم يگوی ياصحاب اعراف چه م   

ه خدا سوگند نه مؤمننـد و       ب: رمودف.  مؤمن، و گر نه کافرند     ،اگر داخل بهشت شوند    کافر،
 و مانند سایر مـؤمنین داخـل بهـشت        ماندند   ي در اعراف نم   ، اگر مؤمن بودند   ؛ زیرا کافر نه
  دوزخ و مانند سایر کفـار داخـل        نداشتند ي بودند، باز در اعراف کار     شدند، و اگر کافر   يم
 کلینـی، ( »... اسـت شان برابر     هستند که حسنات و سیئات     يشدند، و لیکن اینان قوم     يم
٢/٢٩٩(.  

 از ابو الشیخ و ابن مردویه و ابن عساکر از جابر بن عبد اللَّه روایت                ، در الدر المنثور   ـ٣
 داشته، حسنات و سـیئات  در قیامت میزان را بپا    : فرمود) ص(رسول خدا   : کرده که گفت  

، داخل  اگر چه بسیار کم، که حسناتش افزون بر سیئاتش باشد   يسنجند، کس يخلق را م  
 اگـر چـه بـسیار کـم، بـه           ،باشد که گناهانش افزون بر حسناتش       يشود و کس   يبهشت م 
 که حـسنات و سـیئاتش       يکس! یا رسول اللَّه  :  جناب پرسید   از آن  ي شخص ؛رود يدوزخ م 

 دخول در بهـشت، از      ي اصحاب اعرافند که با آرزو     يچنین کسان : برابر شد چطور؟ فرمود   
 .)٣/٨٧ سیوطی، ( ٢اند بهره ي دخول در آن ب

مبنـی بـر اینکـه، اصـحاب        شود  ي دیده مي   روایات ،از اهل سنت  ي   در تفاسیر دیگر   ـ٤
؛ ٨/١٣٩طبـری،   (انـد   پدرانـشان بـه جهـاد رفتـه       ي   هستند که بدون اجـازه     ياعراف قوم 
ابـن ابـی حـاتم،      ( و یا اهل عجب، یا کسانی که دینی بر گردنشان بـوده           ) ٣/٨٨سیوطی،  

و یـا   ) ٥/٥٧ اندلـسی،   ( ، یا اهل فترت، اوالد مشرکین، اوالد زنا       )٣/٨٩ ؛ سیوطی،   ٥/١٤٨٦ 
جدای از اعتبار این روایات  )٢/١٢٤ ؛ ابن جوزی،    ٤/٣٦٣ آلوسی،  ( مساکین بهشت هستند  

_____________________________________________________________ 
 ؛درباره اصحاب اعراف پرسـیدند    ) ع(ا همین مضمون در کافی نقل شده است که از امام صادق             حدیث دیگری ب  . ١ 

 به سـبب    ، پس اگر خدا آنها را به جهنم وارد کند         ؛ هستند که حسنات آنها با سیئاتشان برابر است        يقوم«: فرمود
 .)٢/٣٨١کلینی، ( ». با رحمت اوست،گناهانشان است و اگر به بهشت ببرد

 بـه » ابـو هریـره   «و  » جبیـر  بن سعید« و »عباس ابن« و »حذیفه« از تسنن، اهل تفاسیر در دیگري متعدد روایات. ٢ 
؛ قرطبـی،   ٣/٣٧٦؛ ابن کثیـر،     ٥/١٤٨٥؛ ابن ابی حاتم،     ١٣٧ـ٨/١٣٨طبری،  : نکـ  ( است شده نقل مضمون همین

 .)٣/٣٣؛ ثعالبی، ٢/١٩٤؛ بغوی، ٨٧ـ٣/٨٨؛ سیوطی، ٧/٢١١
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گان در اعـراف بـه      تـوان ذیـل وامانـد     ین روایات را می   ها وارد است، ا   و ایراداتی که بر آن    
 .حساب آورد
 :پردازیمر کرده و به بررسی آن میاز این روایات را ذک تنها نمونه ای ،در اینجا

ل کـرده    اسامه و از ابن جریر و ابن مردویه نق         ي از مسند حارث بن اب     ،در الدر المنثور  
 خدمت  يشخص: اند که گفت    روایت کرده  ،پدرش از   ي از عبداللَّه بن مالک هالل     يکه همگ 

:  هـستند؟ فرمـود    يه کسان اصحاب اعراف چ   ،ای رسول خدا  : عرض کرد ) ص(رسول خدا   
خارج شده و در ایـن راه   جهاد در راه خدا يپدرانشان برا ي  ستند که بدون اجازه    ه يقوم

-ي پدران مانع ميز اینکه به دوزخ روند، و نافرمانشود ا يمشان مانع   شهادتشهید شدند
رد  خواهنـد بـود کـه وا       ي آخرین کسان  ،شود از اینکه به بهشت درآیند و اینگونه اشخاص         

 .)٣/٨٨سیوطی، (١شوند يبهشت م
: نویـسد  در بحث روایی ذیل آیات اعـراف، ایـن روایـت را رد کـرده و مـی       ،عالمه طباطبایی 

کند، و اگـر     ي باشد که اذن ندادن پدر آن را ساقط نم         يله جهاد در راه خدا اگر واجب عین       أمس«
 حـرمتش را بـر      بیرون شدن براى آن حـرام اسـت، و مـساله شـهادت هـم               ، نباشد يواجب عین 

 ي جاهل مستضعف باشد که در چنین صورت بـاز همـان حرفهـای             ،دارد، مگر اینکه شخص    ينم
) ٨/١٤٦ طباطبـایی،    :نکــ   ( آیـد  ي مستضعف بودن اصحاب اعراف زدیم، در اینجا م        يکه درباره 

 .)٢/١٢٣ ابن جوزی، : ـ نک( از نظر سند این روایت ضعیف شمرده شده است
 :کننداتي هستند که اصحاب اعراف را مالئکه معرفي مي روای،سومي دسته) ٣
ـ          سعید بن منصور و عبد بن حمید       ـ١  حـاتم و ابـن      ي ابن جریر و ابن المنذر و ابن أب

 :آورده انـد کـه گفـت       مجلـز    ي أب از ، البعث در األضداد و أبو الشیخ و البیهقي        دراألنباري  
انـد کـه اهـل بهـشت و         ایـستاده  مکان مرتفعی است که در آنجا رجالی از مالئکه           ،اعراف

 قبل از دخول بهشتیان به بهشت و جهنمیان به          ،شناسند و این  دوزخ را از سیمایشان می    
 .)٨٨ـ٣/٨٩ سیوطی، ( ٢...دوزخ است

در ) ع( صـادق امـام    نقل کرده است کـه     مصباح الشریعة     روایتي از  ،در نورالثقلین  ـ٢
 ن اهل تواضع را اهل آسما    : فرمود» رِفُونَ کُلا بِسِیماهُمْ  وَ عَلَى الْأَعْرافِ رِجالٌ یَعْ    « يتفسیر آیه 

_____________________________________________________________ 
؛ ٨/١٣٩ ؛ طبـری،    ٥/١٤٨٤ ابـن ابـی حـاتم،       :  نکــ    ی مشابه در منابع دیگر نیز آمده است؛       این حدیث با مضمون   . ١ 

 .٤/٣٦٣؛ آلوسی، ٤/٢٣٦ ثعلبی، 
؛ ٨/١٣٩ طبری، : نکـ : (این حدیث به طرق گوناگون از ابی مجلز، با همین مضمون در کتب دیگر نیز آمده است               . ٢ 

 .)٤/٣٦٣ آلوسی، :  نکـ از ابی مسلم و نیز ٣/٣٧٨ ؛ ابن کثیر، ٥/١٤٨٦ ابن ابی حاتم، 
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 )٢/٣٤  عروسی حویزی،(١شناسند ميان، از سیمایشاز مالئکه و اهل زمین از عارفان
 

 بحث و بررسی 
 روایـت   ، نخست، در تفاسیر اهل تسنن، از ابی مجلـز و ابـی مـسلم              حدیث،  در این دسته  

شریعة، شده است که هر دو موقوفه است، و روایت دوم در نور الثقلین به نقل از مصباح ال    
 در شـمار احادیـث      ، هـر دو روایـت     ، از این رو، از نظر سـند       است؛روایت شده که مرسل     

 .گیرندضعیف قرار می
 ملـک   و جنّي از دو طایفهي، انسان نباشند، و از یک اعراف از نظر داللت، اینکه رجال    

شامل ملک  » رجال«ا اطالق لفظ     زیر کرد؛توان به آن اعتناء      ي است که نم   يباشند، احتمال 
 بـه   ياگر چـه گـاه    . گردند ي متصف به رجولیت و انوثیت نم      ،ایفه این دو ط   ؛ زیرا شودينم

 ؛ مـصحح اطـالق نیـست      ، ظاهر شوند، و لیکن صرف تمثل به صورت انسان         يشکل مردان 
بـا  همچنـین،  ) ٨/١٢٢ طباطبایی، (  هم بر این معنا نداریميمعتبرعالوه بر این که دلیل     

تنها مطلبی کـه  . کندسیاق آیات نیز در تناقض است و روایات معتبر نیز آن را تایید نمی         
 به عنوان گمان و تفـسیری از        ،توان گفت، این است که، روایت ابی مجلز و ابی مسلم          می

 ، باید توجه داشت بیان منقول در روایت دوم.خود آنان است که هیچ پایه و اساسی ندارد
 را از   هرگز در صدد بیان این که اصحاب اعراف مالئکه هستند که بهـشتیان و دوزخیـان               

 . و مفاد روایت بر این منظور روشن نیستشناسند، نیستسیمایشان مي
مـردود  ) کنـد مالئکه معرفي مي تفسیري که اعراف را (نتیجه آن که چون این تفسیر       

 یک دسته از    :شودهر دو رویکرد متفاوت دیده می     به ظا ،  معتبربا توجه به روایات      ید،گرد
 و  حـسنات  آنهـا را افـرادي کـه         ، اصحاب اعراف را اولیاء و بزرگـان و دسـته دوم           ،روایات

شـود کـه در      اما شواهد گوناگونی یافـت مـی       ؛کنند، معرفي مي  است یکسانشان  سیئات  
فیـان هـیچ گونـه    درباره اعراف و اعرا  ي  که در بیانات رسیده   توان اذعان کرد    پرتو آنها می  

 به گروهی از اصحاب اعـراف اشـاره   ، بلکه هر دسته از روایات مذکور ؛تناقضی وجود ندارد  
 امکـان   جمع کردن تا حـدّ   :»الجمع مهما أمکن أولى من الطرح     « ياند و بنا بر قاعده    کرده

توان این روایات را بـا هـم    می.)٣/٣٤٧، يغروي اصفهان: ـ نک( بهتر از کنار گذاشتن است  
ماننـد ایـن    ؛شـود ي دیـده مـ  ي این جمع به خـوب  ، از روایات  ي چنانکه در بعض   ؛دجمع کر 

 : نقل شده است) ع(امام صادق روایت که از 
_____________________________________________________________ 

 .و ألهل التواضع سیماء یعرفه أهل السماء من المالئکة، و أهل األرض من العارفین. ١ 
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، یقفون على األعراف مع شـیعتهم       )ع(األعراف کثبان بین الجنة و النار، و الرجال األئمة          «
إلى الجنة بال حساب، فیقول األئمة لشیعتهم من أصحاب الذنوب انظروا           و قد سیق المؤمنون     

إلیها بالحساب، و هو قولـه تبـارك و تعـالى سَـالمٌ             ] سبقوا[إلى إخوانکم في الجنة قد سیقوا       
عَلَیْکُمْ لَمْ یَدْخُلُوها وَ هُمْ یَطْمَعُونَ ثم یقال لهم انظروا إلى أعدائکم في النار و هـو قولـه وَ إِذا                     

 أَصْـحابُ    رِفَتْ أَبْصارُهُمْ تِلْقاءَ أَصْحابِ النَّارِ قالُوا رَبَّنا ال تَجْعَلْنا مَعَ الْقَـوْمِ الظَّـالِمِینَ وَ نـادى                صُ
 عَنْکُمْ جَمْعُکُمْ في الدنیا وَ مـا کُنْـتُمْ           الْأَعْرافِ رِجالًا یَعْرِفُونَهُمْ بِسِیماهُمْ في النار قالُوا ما أَغْنى        

نَ ثم یقولون لمن في النار من أعدائهم أ هؤالء شیعتي و إخواني الذین کنـتم أنـتم                  تَسْتَکْبِرُو
تحلفون في الدنیا أن ال یَنالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ثم یقول األئمة لشیعتهم ادْخُلُـوا الْجَنَّـةَ ال خَـوْفٌ                   

 الْجَنَّةِ أَنْ أَفِیضُوا عَلَیْنـا مِـنَ الْمـاءِ أَوْ            أَصْحابُ النَّارِ أَصْحابَ    عَلَیْکُمْ وَ ال أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ثم نادى      
 )٢/٣٤ ؛ عروسی حـویزی،     ٢٣١؛ حلی،   ٢/٥٥٢ ؛ بحرانی، ٢٣١ـ١/٢٣٢ القمي،  (».مِمَّا رَزَقَکُمُ اللَّهُ  

ـ            يااعراف، تپه «: یعني  هـستند کـه بـر       ي است میان بهـشت و دوزخ، و امامـان، آن مردان
بـدون  ) خالص(منان   که مؤ  ي در حال  ؛گیرنديار م قر) گنهکارشان( کنار شیعیان    اعراف در 

 بـه پیـروان     ، در ایـن موقـع     ، امامان و پیشوایان   ؛اند گرفته ي در بهشت جا   ،نیاز به حساب  
 خوب نگاه کنید، برادران با ایمان خود را چگونه بدون حساب به             :گوینديگناهکار خود م  
ا بـه بهـشتیان درود   آنهـ : گویـد ياند، و ایـن همـان اسـت کـه خداونـد مـ             بهشت شتافته 

سپس بـه آنهـا     .  آرزو دارند  اند و  که خودشان هنوز وارد بهشت نشده      يفرستند در حال   يم
تشند و این همان است که خداوند       شود، دشمنان حق را بنگرید که چگونه در آ        يگفته م 

م و اذا صـرفت ابـصارهم تلقـاء اصـحاب النـار قـالوا ربنـا ال تجعلنـا مـع القـو                      : فرمایديم
 يگناهـان بـه    کـه آلـوده      يپیروان و شیعیان  [ اینها   :گوینديبعد به دوزخیان م   ... ین  الظالم
 امـا [ نخواهند شد،    يگفتید هرگز مشمول رحمت اله    يهمانها هستند که شما م    ] اندبوده

 اثر ایمان و اعمـال      که بر (و به این دسته از گنهکاران       ] رحمت الهى شامل حال آنها شده     
 شود  ي امامان و پیشوایان دستور داده م       از طرف  ،)زش دارند  عفو و آمر   ي شایستگ يصالح

 .»ي دارید و نه غمينه ترسکه  بهشت بروید يکه به سو
 

 بررسی سندی 
مسند نقـل شـده اسـت کـه سـند      به شکل    ١ در تفسیر علی بن ابراهیم قمي      ،حدیثاین  

] یزیـد [حدثني أبي عن الحسن بن محبوب عن أبي أیوب عـن بریـد              : ایشان چنین است  
 ... .عن أبي عبد هللا ع

_____________________________________________________________ 
 .)٢٦٠نجاشی، ( »...المذهب، صحیح معتمد، ثبت، الحدیث، في ثقة«: گویدنجاشی درباره وی می. ١ 
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با نگاه رجالی، همه رجال این سند، به جز ابراهیم بن هاشم، به وصف وثاقت سـتوده                 
نـوری،  : ـ  نکـ (، أبـي أیـوب      )٦/٩٦ ؛ خویی،   ٢/٥٦ تفرشی،  : ـ  نک(حسن بن محبوب    . اندشده

ایان دت پیشوبه شها) ٤/١٩٥ ؛ خویی، ١١٢نجاشي، :  ـنک( برید بن معاویة ،)٦/٢٩ ؛ ٥/٣٩٩ 
ه تصریح به وثاقت وی نشده،      و ابراهیم بن هاشم گرچ    . ، در شمار موثقان قرار دارند     لرجا
 )١/٩٤ ؛تفرشی، ١/٢٨٩ ؛ خویی، ١٦،   نجاشي :نکـ ( ممدوحین شمرده شده استازاما 

 
 بررسی داللی

در این حـدیث، در تفـسیر آیـات اعـراف و اینکـه اعـراف                ) ع( بیان منقول از امام صادق    
 .باشدجاست، و اصحاب اعراف که هستند، میچیست و ک

 اعراف و اصحاب اعراف، چنان که بیان شد، در روایات گوناگون دیگری هـم               يألهمس
 است بین بهشت و جهنم و یـا         دیواري :ه اعراف گفته شد   ي درباره مثالً. مطرح شده است  

 ایـن   در.رهمکان مرتفعی بین آن دو است و یا صراطی اسـت بـین بهـشت و دوزخ و غیـ               
کند کـه اعرافیـان بـر روی آن    روایت نیز، اعراف را تپه ای بین بهشت و دوزخ معرفی می      

 مکـانی مرتفـع میـان       ، هیچ تفاوتی در روایات نیست که اعـراف        ،و از این نظر   . اندایستاده
 هـر یـک از      وبهشت و دوزخ است و اعرافیان بر آن قرار دارند و مشرف بر آن دو هستند                 

در واقع، سـخن بـر سـر اخـتالف احادیـث دربـاره              . شناسندمایشان می دو گروه را از سی    
 .اصحاب اعراف است، نه اعراف

 رفع شده ،ای درخور توجه و قابل قبول  به گونه  ،اما در روایت مورد بحث، این اختالف      
خـود، حـاکی از     ي   بیانگر آن است که روایات مختلف، هر یک به نوبـه           ، این روایت  ؛است

ي اعـراف اسـت و ممکـن اسـت همـه          ي   از اقوال گوناگون درباره    ،صحیحوجهی معتبر و    
 بـر مـردم، در روز       ١ گواهانی ، صریح قرآن  وجوه در کنار هم صحیح باشند؛ زیرا طبق نصّ        

 و به حکم عقل نیز ثابـت اسـت          ٢.کنندقیامت وجود دارند که به اذن خداوند شفاعت می        
 . باشندکه باید شفاعت شدگانی باشند تا شفعایی وجود داشته 

 اشـاره   ،برای مشخص شدن این مفاد، مناسب است به روایت دیگری در همین زمینه            
 در جوامـع .  بر وجه یاد شـده تطبیـق شـده اسـت    ، بیان تفسیری امام نوعِکنیم که عمالً  

 :نقل شده است) ع( الجامع، از امام صادق
_____________________________________________________________ 

 .٧٨/ الحج ؛٦٩/؛ الزمر٨٤/؛ النحل٧١/؛ االسراء٦٩/؛ النساء١٤٠/؛ آل عمران١٤٣/البقره: نکـ . ١ 
 .٨٦/؛ الزخرف٢٨/؛ االنبیاء٢٥٥/البقره. ٢ 
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فة نبيّ مع المذنبین    کثبان بین الجنّة و النّار یوقف علیها کلّ نبيّ و کلّ خلی           : األعراف
ـ من أهل زمانه   و قد سیق المحـسنون  ـ  کما یقف صاحب الجیش مع الضّعفاء من جنده 

 انظروا إلى إخـوانکم المحـسنین     : إلى الجنّة، فیقول ذلک الخلیفة للمذنبین الواقفین معه       
ـ      «: قد سیقوا إلى الجنّة، فیسلّم علیهم المذنبون، و ذلک قوله          دْخُلُوها وَ  سَالمٌ عَلَـیْکُمْ لَـمْ یَ

أن یدخلهم اللّه إیّاها بشفاعة النّبيّ و اإلمام، و ینظر هـؤالء المـذنبون إلـى                » هُمْ یَطْمَعُونَ 
 ،اعـراف «:  یعنـي  .)٤٣٨ــ ١/٤٣٩طبرسی،  .( إلى آخره » رَبَّنا ال تَجْعَلْنا  «: أهل النّار فیقولون  

اه با گنهکاران   ر با جانشینش هم   يت میان بهشت و دوزخ که هر پیامبر        اس ني ش يهای تپه
نده سپاه با ناتوانان لـشکر خـود    آن گونه که فرما؛شوند ي آن متوقف م   يزمان خود، بر رو   

 ،سپس جانشین پیامبر. شوند يایت م نیکوکاران به بهشت هد،ایستد، و در همین حال يم
 يسـو ران نیکوکار خود بنگرید که بـه        به براد : گوید ي م ،اند  که با او ایستاده    يبه گنهکاران 

وَ «: يفرستند و این است معنـا      ي آنها بر بهشتیان درود م     ،گاهآن. شونديبهشت هدایت م  
 . »نادَوْا أَصْحابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَالمٌ عَلَیْکُمْ

 امیدوارند که با شـفاعت      ياند ول   آنها داخل بهشت نشده    »لَمْ یَدْخُلُوها وَ هُمْ یَطْمَعُونَ    «
نگرنـد،   ي که به دوزخیـان مـ      يا وارد بهشت گرداند و در حال      ان ر پیامبر و امام، خداوند آن    

 . قرار مدهي ما را با این ستمکاران در یک جا!پروردگارا: گویند يم
کند، بر وجود انبیـاء و       عالوه بر اینکه وجود گواهان در قیامت را ثابت می          ،این روایت 

ه در اعراف نیز داللـت  امامان به عنوان شفاعت کننده و گنهکاران به عنوان شفاعت شوند 
 . دارد

از ایـن روایـت را      )  و شـیعه   يسن(عامه و خاصه    : گویدي م ، در مجمع البیان   ،طبرسی
انـد کـه آن جنـاب از پـدران            کرده نقل صحیح   يبا سندها ) ع( الرضا   ي بن موس  يعلامام  

 أُنـاسٍ  یَوْمَ نَـدْعُوا کُـلَّ   «ي آیهاند که در تفسیر  روایت کرده ) ص(بزرگوارش از رسول خدا     
 از امام زمان خـود و از کتـاب          ، در آن روز   ي،هر قوم :  فرموده است   )٧١/سراءاال(» بِإِمامِهِم
 .)٦/٦٦٣ طبرسی، ( شوند يگار و سنت پیغمبر خود بازخواست مپرورد

 : که در اعراف دو گروه وجود دارنـد        شود چنین استفاده می   ،از مجموع آیات و روایات    
  محــشرند انانــد و بــه عنــوان شــافعام و منزلــتان مقــ کــه صــاحبيپیــشوایان بزرگــ. ١
 اشاره به   ، قسمت اول آیات و روایات     ، بنابراین . که به امید رحمتند    ي ضعیفان و آلودگان   .٢

 قسمت دوم اشاره بـه گـروه دوم          بزرگان و انبیاء و امامان و صلحا و        ي یعن ،گروه نخستین 
 .دارد ضعفاء و واماندگان يیعن
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شیخ صدوق  . ز همین نظر را دارند     شیخ صدوق و شیخ مفید نی      از دانشمندان گذشته،  
 : گوید يم

 میان بهشت و جهنم اسـت کـه در   ي اعراف این است که آن، حائل ياعتقاد ما درباره  «
 يشناسند و آنان پیامبران و اوصـیا       يان را م   قرار دارند که بهشتیان و دوزخی      ي مردان ،آن

اسند، و   که آنها را بشناسد و آنهـا او را بـشن           يشود مگر کس   يداخل بهشت نم  . او هستند 
 ،، و در اعـراف    کنندا انکار کند و آنها او را انکار          که آنها ر   يشود مگر کس   يداخل آتش نم  

برند که یـا آنهـا را عـذاب کنـد و یـا               يند که در انتظار امر خدا به سر م         هم هست  يکسان
 .)٧٠،االعتقاداتصدوق، (١».ببخشد

 : نویسد ن فقره از سخنان صدوق مى در شرح ای،شیخ مفید
 میـان بهـشت و      ي این است که اعراف مکان     ،توان به آن یقین حاصل کرد      يآنچه اجمالًا م  «

 ي از کـسان ي خدا بر مردم، که نام بردیم، قرار دارند و نیز گروهـ         يجهنم است و در آن حجتها     
 .)١٠٧مفید، ( ٢».داند يبیشتر از این را خدا م. قرار دارند که در انتظار امر خدا هستند

 : کند ي مي چنین معرف، این گروه را که در انتظار امر خدا هستند،شیخ مفید
انـد و    مـستحقّ بهـشت نـشده   ، اعمالشانجهت از مردم هستند که به       يا  طائفه  ،آنان«

ي کشند و شفاعت برا    يها انتظار فرمان خدا را م     اند و آن   مستحقّ خلود در جهنم هم نشده     
  کـه بـا شـفاعت پیـامبر و امیـر           يچنان در اعراف خواهند بود تا وقتـ        هم ، آنان آنهاست و 

 .)وهم(٣». ورود در بهشت داده شودي به آنها اجازه،المؤمنین و ائمه
 در تفـسیر    ؛انـد ونه نیز همین نظر را پذیرفتـه       و نم  ٤از معاصران، صاحبان تفسیر کوثر    

یـات اعـراف وجـود نـدارد، آگـاهی و            پس از بیان اینکه اختالفی میان آیـات و روا          ،نمونه

_____________________________________________________________ 
ـ اعتقادنا في األعراف أنه سور بین الجنة والنار، علیه رجال یعرفون کال بسیماهم والرجال هم النبـي وأوصـیاؤه  . ١    

ـ علیهم السالم وعنـد األعـراف   . نکـرهم وأنکـروه   ال یدخل الجنة إال من عرفهم وعرفوه ، وال یدخل النار إال مـن أ  
 .المرجون ألمر هللا، إما یعذبهم، وإما یتوب علیهم

ـ وقد وردت به أخبار. وکل ما ذکرناه جائز في العقول. ٢   إال أن المقطـوع بـه فـي     ـ  وهللا أعلم بالحقیقة مـن ذلـک   
لى خلقه ، ویکون بـه یـوم        جملته أن األعراف مکان بین الجنة والنار یقف فیه من سمیناه من حجج هللا تعالى ع               

 .القیامة قوم من المرجین ألمر هللا ، وما بعد ذلک فالله أعلم بالحال فیه
وقد جاء الحدیث بأن هللا تعالى یسکن األعراف طائفة من الخلق لم یستحقوا بأعمالهم الجنة على الثبات من غیر  .٣ 

ولهم الشفاعة، وال یزالون على األعـراف حتـى یـؤذن           عقاب، وال استحقوا الخلود في النار وهم المرجون ألمر هللا،           
 . وأمیر المؤمنین واألئمة من بعده علیهم السالم)ص(لهم في دخول الجنة بشفاعة النبي 

 .٩٠ـ٤/٩١ ، جعفری: نکـ . ٤ 
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دانـد و در     دستی بر آتش داشـتن، مـی       ر، مانند از دو   ،تصورات ما را از مشاهد روز قیامت      
 :نویسدیک مقایسه بین این دنیا و جهان آخرت می

 است کـه از ایـن      یي بر اساس الگوها   ، در جهان دیگر   ي قابل توجه اینکه زندگ    ينکته«
 مـردم سـه     ، زیرا در این دنیـا     ؛گونه است اعراف نیز همین   در مورد    ،شوديجهان گرفته م  

انـد و از هیچگونـه      ل رسیده منان راستین که در پرتو ایمان به آرامش کام        ؤمـ  ١: گروهند
 بـه راه    ، معاندان و دشمنان لجوج حـق کـه بـه هـیچ وسـیله              ـ٢؛   دریغ ندارند  يمجاهدت

انـد و   دو گـروه قـرار گرفتـه       میان این    ي که در گذرگاه صعب العبور     ـ کساني ٣؛  آیند ينم
بیشتر توجه رهبران راستین و پیشوایان حق نیز به آنها است که در کنارشـان بماننـد و                  

ار  قـر  يمنان حقیقـ  ؤ نجاتشان دهند تا در صف م      ،اعرافي  را بگیرند و از مرحله    دستشان  
ر شود که دخالت انبیـاء و امامـان در وضـع ایـن گـروه د               يو از اینجا نیز روشن م     . گیرند
 بـا قـدرت     ي در ایـن دنیـا هیچگونـه منافـات         ي همانند دخالتشان در زمینه رهبر     ،تقیام

کننـد بـه اذن و      ي بلکه هر چه آنها م     ؛ار و حاکمیت او بر همه چیز ندارد        پروردگ يمطلقه
 .)١٩٠ـ٦/١٩١شیرازی،  مکارم( فرمان او است

 
 نتیجه 

 است بین بهشت و جهنم      ي مکان مرتفع  ،آید که اعراف  از مطالب پیش گفته به دست می      
 د و هـم اهـل جهـنم و آنهـا نیـز            شـون و مشرف بر آن دو که هم اهل بهشت مشاهده مي          

 از بررسـی آیـات و روایـات دریافـت          .کننـد  که در اعراف هستند را مـشاهده مـي         يکسان
شود که اصحاب اعراف دو دسته هستند؛ یک دسته، گنهکارانِ مؤمنین هستند که به               می

آنان چـون  . اند داخل بهشت نشده   ياند و به واسطه معاص     به دوزخ نرفته   ،واسطه ایمانشان 
دهند؛ چون در عقیده بـا آنهـا مـشترکند و            به آنها سالم مي    ،کنندنظر به اهل بهشت مي    

 محشر  عان شامل حال آنها شود و شاف      يآن را دارند که رحمت و مغفرت اله       طمع و امید    
، کرده ت از سرنوشت آنها وحش،افکنندوزخ ميآنان را شفاعت کنند و چون نظر به اهل د

ما را با آنها قرار مده زیرا آنها کفار هستند و ما            !  خداوندا :گویند مي  و برندبه خدا پناه مي   
 که  ـو بهشتیان را«گوید  آنان میي درباره، آیاتاینان همان کسانند که. ن هستیممؤمنی

و چـون  » .م بـر شـما  سـال «: دهند کـه  يز م آوا ـ  امید دارندلي بدان نشده وهنوز وارد آن
 گروه  يپروردگارا، ما را در زمره    «: گویند ي دوزخیان گردانیده شود، م    يچشمانشان به سو  

ـ      ) ٤٦ـ٤٧/عرافاال( ».ستمکاران قرار مده    کـسانی کـه حـسنات و      ه  و در روایات نیز آنها ب
 .اند معرفی شده،سیئاتشان بر یکدیگر برتری ندارد



  ١٣٨٩، چهل و سومسال ، ١مجله پژوهشهای قرآن و حدیث، شماره                      ٢٨

 

و صـالحان  ) ع( و ائمـه اطهـار    ) ص(  پیامبر اکـرم   ؛ مانند فعاء هستند  ش ،یگر د يدسته
اینـان اهـل بهـشت و       . کننـد پاک که به اذن خداوند از واماندگان در اعراف شفاعت مـی           

بـا نفـوذ و صـاحب        يآنها افـراد  . شناسنددوزخ و اهل اعراف را به سیما و چهره شان مي          
 که  کننداعراف کمک مي  ر واماندگان د  کنند و به   دوزخیان را سرزنش مي    ؛ چنانکه ندقدرت

:  کرده است چنین وصفشان،همانان که قرآن. از آن بگذرند و به سر منزل سعادت برسند
شناسـند صـدا    يکـه از سیمایـشان آنهـا را مـ         ) ان را از دوزخی  (يو اصحاب اعراف مردان   «
 يو تکبرهـا ) ل و ثروت و زن و فرزند   از ما ( شما   ي دیدید که گردآور   :گوینديزنند و م   يم

 آیـا اینهـا     :گویندو با لحنی سرزنش آمیز خطاب به آنها می        !  نداد؟ يشما به حالتان سود   
 همانها نیستند که سوگند یاد کردید رحمت خـدا،        )  که بر اعراف هستند    ياین واماندگان (

 خداونـد   ، اعمال خیرشـان   ي به خاطر ایمان و بعض     يول(هرگز شامل حالشان نخواهد شد      
داخل بهشت شـوید    ) شوديرحمت خود ساخت هم اکنون به آنها گفته م        آنها را مشمول    

 .)٤٨ـ٤٩/عرافاال( ».شویدي دارید و نه غمناك ميکه نه ترس
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