
 

 قینتحلیل آیات اعراف از منظر فری
 1سید کمال حسینی

 2شهزاد عباس

 چکیده
مفسران شیعه مقامی عالی و مکانتی علیا برای انسان است  و  اعراف از دید گاه

گتتروه اوا ااتتراد  تتام  مقتتا  و  :دو گتتروه دا اعتتراف  تتراا داانتتد هتتاآناز منظتتر 
و گتروه دو  ااترادی ، گوینتدمتی« اعترافا حاب» اا دا ا طالح هاآنمنزل  که 

شتدن و واود بته بت ت  هستتند و تظاا همراه با اضطراب برای شتفاع نکه دا ا
ولتی از منظتر مفستران اهتت ستن   ،گویندمی« اعرافاجاا» اا دا ا طالح هاآن

ایتت  کتته دا ، یتتگ گتتروه  تتراا دااد یتتا اجتتاا اعتتراف یتتا ا تتحاب اعتتراف دا اعتتراف
از  اعتراف هتای اجتااهتا دا اعتراف و وییگتیگتروه نوشتاا مقیق  اعراف و تعداد

 .دشومیاهت سن  براسی  منظر مفسران شیعه و
، بت ت ، اتریقی ، شتفاع ، اجتاا اعتراف، ا حاب اعراف، اعراف: کلیدواژه

 .جتنم

 مقدمه
و  کته مقیقت  اعتراف تیست ، است  «اعتراف» یکی از مبامت  متتم معتاد بحت 

 . ...و ؟های دااندا حاب اعراف و اجاا اعراف ته کسانی هستند و ته وییگی
اهمی  بح  اعتراف از ایت  جتت  است  کته بتا مستوله سرنوشت  و هتدای  

ولتی بته بت ت   ،که انسان ممک  اس  دا اعتراف باشتد، تراانسان ااتباط دااد
 . راا نگراته باشد تون مواد شفاع  ،نرود

کته همته ، تراهتدی للنتا  ؛ رآن کریم کتاب هدایتی برای همه مرد  اس 
اعتراف گرتته بر تی از  مستولهدا  .رده است مطال  مربوط به هدای  اا بیتان کت

؛ مثتتت شتتودنمتتیمستتا ت بتتی  مفستتران شتتیعه و اهتتت ستتن  ا تالاتتی یااتت  
 ؛اما دا بعضی از مسا ت بی  اریقی  ا تالف نظتر وجتود دااد، بودن اعرافا روی
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هتای وییگتی کهای و ؟ اعراایان ته کسانی هستند کهای مثت مقیق  اعراف و 
گردد کته میحقیق دیدگاه مفسران شیعه و سنی تحلیت دا ای  ت .تیس  هاآن

 هتایاز ای  اهگذا و دا ضتم  تنتد نوشتتاا مقیقت  اعتراف و ااتراد آن و وییگی
 .برای  واننده محتر  اوش   واهد شد هاآناهت اعراف و سرنوش  

 اعراف شناسیمفهوم: نوشتار اول
 مفهوم لغوی( الف
، 202ص، 2ج، 1221، ازهتتری) « تتی لمعراتتة اعتتر ف عرعتتر فف عراانتتا و معراتتة »
به معنای اطالع و آگاهی بر تیتزی و علتم بته  صو تیا   (854ص، 1591، سیلو

 .(52ص، 5ج، 1630، مصطفوی: ک.ا) اس  شی و آثاا آن 
باشتتند کتته متتی «العُر فَرر » و «عُررر ف» از م تتتقا  ایتت  متتاده کلمتتا  مفتترد

، منظتتوا: ابتت ک.ا. )دشتتونمتتیجمتتع بستتته  «اَعْررر اف» و «عُررر ف»های  تتوا به
، 1593، لتتتتتویس، 930ص ،1212ی، ااغتتتتت  ا تتتتتفتان ؛226و  221ص، 5ج، 1212
 .(900ص

و متراداتا  آن د ت  و توجته  (عفترف) و تی دا معانی و مصتادیق گونتاگون
 :یابیم که تتاا معنا و مفتو  کلی برای ای  کلمه وجود داادمیدا ،کنیممی

 مکان بلند و مرتفع .1
، 1204، الفتتوحابو، 611ص، 2ج، 1212، منظتواابت   )عراف مکان بلند استیکی از معانی ا

،  توای شترتونی، 900ص، 1593، لویس، 692ص، 6ج، 1215، ریکثاب ، 201ص، 4ج
 .(929ص، 6ج، 1649
زمتی   هایهستتند کته از بقیته  ستم  هاییمعااف زمی  و اعراف آن مکان»
 هایشتده است  دا برابتر  ستم شتنا ته  هاآنها و آثاا و وییگیهستند  متمایز

 «آنچتته بلنتتدی دااد و شتتنا ته شتتده استت انتتد؛ زمتمای کتته ناشتتنا ته و غیتتر
 .(655_  654ص، 5ج، 1630، مصطفوی)

 کیده و نیمعروف و پسند .2
تتاج  تام  کتتاب  .نیتگ و سستندیده است ، یکی دیگر از معنای اعتراف و عترف

عُعْتررفف بالعقتت  و ال عترع مستنه،  تّ اعتك: اسمٌ لالْمَعْرُوفف: »نویسدمیالعرو  
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 :ر بتما.  اا تعالیكرُ: ما عنكَو الْمفنْ
ی، دیتتزب) (،102، آیتتهآا عمتتران) {بِأأُْمَعُرُو ِ ََ يَُهَوأأُ َ ََ أأِمَُْمُعُهَ أأوََِيَأأمُُرُو  ََ}( التت 

 ؛(629ص، 12ج، 1212
 «.(155، آیهاعراف) {بُِْمُرُو َََِ ُأُروَُ} (ب

 س قومیرئ .3
س  تو  و و یبه معنای ا  «عااف» یا «عری » ا  ماده عرفیکی دیگر از م تق

 .اس  «اؤسا » به معنای «عراا » جمع آن ؛ارما اس مکم
القیم بأموا  و  عرف علیتم ستمی : »گویدمی« عری » دی دا تعری یاراه

سرسرست  و متتولی  .(122ص، 2ج، 1210ی، دیاراه« )االسم كبه النه عرف بذال
و به ای  دلیت بته او عریت  گفتته  .شنا ته شده اس  هاآناموا  ومی که برای 

 .شود که با آن اسم شنا ته شده اس می
استمی است  بترای هتر  «عترف» جته گرات  کتهیتتوان نتمیاز مطال  مذکوا 

آن  صو تی  از دیگتر تیزهتا  واستطهبهتی داشتته باشتد و یکته  صو ت یزیت
 و  تتی  بلنتتدیماننتتد  صو ؛آن تمتتایز شتتنا   شتتود واستتطهبهمتمتتایز شتتود و 

به عبتاا  دیگتر دا تمتا  مصتادیق اتو  غیتر از معنتایی کته متبتادا بته  .ایاس 
کتته همتتان آگتتاهی و اطتتالع و  «عتترف» مفتتتو  ا تتلی متتاده ،شتتودمتتیذهتت  
 باشتدمتینتفتته ، است  شتی و آثتاا  ا  و اجتزایشدن و علم به  صو تشنا ته

 .(112_  119ص، 4ج، 1630، مصطفوی: ک.ا)

 ت سر هم آمدنپی در پی و پش .4
دا  ترآن کتریم ذکتر شتده  .س   سر هتم آمتدن است « عرف» یکی دیگر از معانی

سوگند به ارشتگانی کته ستی دا ستی  (1، آیهالمرسال ) ؛{ُ ُوفًأََْ ُْمُعُوَسََلتَِ} :اس 
، 2ج، 1623، جتتتتوهری، 2202ص، 6ج، 1221، ازهتتتتری) شتتتتوندارستتتتتاده متتتتی

ااغتت  « )اتتا .   : متتابعتتةجتتا  القطتتا عفرْ»: نویستتدمتتیااغتت  هتتم  .(1201ص
 .(931ص، 1212، ا فتانی
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 اعراف در اصطالح مفسرانمفهوم  (ب
 مفسران شیعه( الف

 .اعراف یگ مقامی عالی و مکانتی علیا برای انسان اس 
اعتتراف یکتتی از مقامتتا  »: نویستتدمتتیتفستتیر المیتتزان عالمتته طباطبتتا ی دا 

جتتنم  ما ت بتی  بت ت  و ها اا به مجابی کهعالیه انسانی اس  که  داوند آن
استت  مثتتاا زده استت  و ایتت  مجتتاب دااای اعتتراف و بلنتتدهایی استت  و بتتر آن 

« باشتتندهتتا اجتتالی هستتتند کتته م تترف بتتا اهتتت دوز  و بت تت  متتیبلنتتدی
 .(162ص، 4ج، 1212، طباطبا ی)

ان یتاست  م یواا بلنتدیتاعتراف د»: نویستدمتیهتم  تفسیر تستنیم ام  
همته  یولت، شتودینگتره متکوه و ، کتمقا ، به سوار یه از آن تعبکبت   و دوز  

، جتوادی آملتی« )ه معقوا بته محستو  باشتدیتواند از باب ت بیر می  تعابیا
 .(953ص، 24ج، 1652

بلکتته مکانتت  و  ،مکتتان نیستت ، ستتس از نظتتر ای تتان هتتم مثتتت عالمتته اعتتراف
: نویستدمتیکته ای تان دا ادامته تنتان؛ منزلتی  تاص بترای ااتراد  تاص است 

ت یتما یه  داونتد آن اا بته مجتابکتاس   انسانی  یاز مقاما  عال یکیف اعرا»
 .(222ص، 9ج، 1651، جوادی آملی) «ان بت   و دوز  مثاا زدهیم

 مفسران اهل سنت( ب
اکثر مفسران اهت سن  اعتراف اا مکتان  ا تی کته ما تت بتی  بت ت  و جتتنم 

ا جمتع عترف و هتو الستوا المضتروب بمنتمت»: نویستدمیآلوسی  .دانندمیاس  
و بعتتد از  (636ص، 2ج، 1219، آلوستتی« )كمستتتعاا متت  عتترف الدابتتة و التتدع

و »: نویستدمتیاا بیتان کترده  (مکان و مکانت  بتودن اعتراف) که دو دیدگاهآن
مق آن است  کته اعتراف مکتان  ؛(636ص، 2ج، 1219، آلوسی) «انكالحق انه م

و بینتمتا مجتاب » بعضتی دیگتر از مفستران دا متواد اعتراف بیتان کردنتد .اس 
علتی » تقتدیرش .الت  و ال  عتوا از مضتاف الیته است  «وعلی االعتراف اجتاا

یعنتتی میتتان بت تتتیان و جتنمیتتان مجتتابی استت  و بتتر  ؛«اعتتراف الحجتتاب اجتتاا
 (964ص، 1ج، تتا ]بی، مقتی بروستوی. )های آن مجاب مردانتی هستتندبلندی

تانی میان بت ت  دانند و کوهسبعضی اعراف اا اا له میان بت   و جتنم می
از گناهکااان بتر آن تتت  ایدانند و یا تلی بی  بت   و جتنم که عدهو جتنم می
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 (231ص، 6ج، 1202، ستیوطی) «ان االعراف تت بتی  الجنتة و النتاا» ن ینندمی
اند و بعضی دیگتر اعراف اا  راط میان بت   و جتنم نامیده، بعضی از مفسران

داننتد و بلکته مثتت مفستران شتیعه مکانت  متی ،داننداعراف اا مکان مادی نمی
، 12ج، 1220، اختتر اازی. )استت  «علتتی معراتتة اهتتت الجنتتة والنتتاا اجتتاا» متتراد
 ی اعلتی موضتع   تی العرف: ما ااتفتع مت  ال»: نویسندمیبعضی دیگر  (22ص

اعتراف  .(12ص، 6ج، 1214، ضتاوییب) «منه ألنه اشرف و اعرف مما انخفض منه
بلنتد هتر  هایکته  ستم موضتع هتر تیتزی است  ترا  تریدمرتفتع یتا بلنت شی 

 .اس  تر  آن شنا ته شدهییسا هایتیزی از  سم 
، 3ج، 1202، ستیوطی) «.األعراف هتو ال ت   الم ترف»: نویسدمیسیوطی 

 .اعراف تیزی اس  که اشراف دااد (654ص

 بندیجمع
اهتت  توان از بیانا  معظم مفستران شتیعه و بعضتی از مفسترانکه می اینتیجه

اعتراف  اهتت ستن  اخراازی و بعضی دیگر از مفسران هسن  گرا  ای  اس  ک
ستران شتیعه ا ز جملته عالمته دا متتواد فمتتا ما. داننتداا مکتانی ماننتد دیتواا متی

اعتتراف یکتتی از مقامتتا  عالیتته انستتانی استت  و دا مقیقتت  : نویستتداعتتراف متتی
ایت  دو گتروه اا از نه مکان  ا ی که دا جایی  راا گراته باشد و  ،مکان  اس 

شتدن اتریفت  وجودداشتت  اعتراف و ما تت کتهای نتیجته  .هم جدا کرده باشد
، 24، ج1652)جتوادی آملتی،  بی  دو گتروه جتنمیتان و بت تتیان اا  بتوا داانتد

 .اما دا مواد تیستی ای  ما ت یا مانع ا تالف نظر دااند (،302ص

 اصحاب اعراف از منظر فریقین: دوم نوشتار
 درآمد

؛ مقیق  اعراف بلندای مجاب اس  و مردانی بتر ایت  بلنتدای مجتاب  تراا داانتد
نفتوذ یتا مقتتدا و ذیااترادی ؛گیرندسانی دا ای  بلندای مجاب  راا میته ک اما

بته عبتااتی دیگتر آیتا یتگ ، مستضع  و امیدواا به لط  التی و یتا هتر دواارادی
تته کستانی  هتاای  بح  که ای همچنی  ؟ گیرد یا دو گروهگروه دا آنجا  راا می
ستن  ای  زمینه بی  مفسران شیعه و اهتتدا ؟ های دااندهستند و ته وییگی
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اریقی  اتفا  نظر داانتد کته اعتراف از  هرتند ؛ وادمیا واا متعددی به ت م 
 .مسا ت آ ر  اس 

 ال ه همه مفسران شیعه  ا ت هستند که دو گروه دا اعراف  تراا  طوابه
ااتراد مستضتع  و مرجتون المتر : دو ؛ااراد مقتتدا و  تام  ستلطه: یگ :دااند
 ؛396ص، 2ج، 1622ی، طبرستتتتت ؛212ص، 2ج، تتتتتتا ]بیی، طوستتتتت: اک. )اللتتتتته

مکتتتتتاا   ؛303ص، 24ج، 1645، آملتتتتتی جتتتتتوادی ؛126ص، 4ج، 1212، طباطبتتتتتا ی
از ظتتاهر بیانتتا  ، دا مقابتتت دیتتدگاه شتتیعه ....(و ؛225ص، 3ج، 1622، شتتیرازی

شتود کته اقت  معلتو  متی هتاآنسن  متی از  رام  بیانتا  هتاکثر مفسران ا
نفتوذ یتا ااتراد مستضتع  و مرجتون یتا ااتراد ذی؛ یگ گروه دا اعتراف  تراا دااد

کته اعراایتان کبیتر  تفستیرو اخراازی دا ک اف نظیر آ ای زمخ ری دا  ؛المرالله
گتری اا بترای داننتد و ااتراد دیمتیانتد، اا اق  گروه مرجون المرالله که بالتکلی 

، اختتر اازی، 222ص، 2ج، 1202، زمخ تتری: ک.ا. )انتتداعتتراف معراتتی نکتترده
ی،  تتتابواین یثعلبتتت، 42ص، 6ج، 1202ی، وطیستتت .261ص، 4ج، تفستتتیر کبیتتتر

شتتتیعه و ) هتتتای هتتتر دو طتتترفدا ایتتت  تحقیتتتق دیتتتدگاه .(269ص، 2ج، 1222
 .شود و دیدگاه  واب نیز بیان  واهد شدبراسی می (سن اهت

 ات اعرافیان در آیبه اعرافنگاهی 
تری  مطلبی که دا مواد ای  آیا  بایتد بته آن توجته داشت  ایت  است  کته متم

ترجمته  بتا، ای به هم سیچیده اس ضما ر دا آیا  مربوطه تا اندازه تون اسما  و
نظتر  داونتد مکتیم دا  توان به معنای ا لی و متوادنمی ظاهری و سطحی و گذاا

و بتا ، تأمتت و تتدبر، آیا  مذکوا به د ت  نظتریدن معنای برد و اتمای  آیا  سی
 .اس  سذیرامکان ه دا مجموع و با همیگرات  هر تتاا آدانظر

شتود کته آیتا  متذکوا از دو گتروه ها اوش  متیسس از د   نظرها و کاوش
ستن  ه اغلت  مفستران اهتتکتتنان، نته یتگ گتروه ،کنتدهتا  تحب  متیانسان

 .شودمی ردا تهسامر  دا ادامه بهاند. سنداشته

 اصحاب اعراف .1
های  ام  مقا  و منزل  و  تامبان ای  گروه نزد  اطبه مفسران شیعه انسان

دا داجتتا  بتتاالی اعتتراف  تتراا داانتتد و  اضتتی و ارمانروایتتان ، شتتفاع  هستتتند
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نستب  بته اهتت مح تر تستل  و اماطته داانتد و همگتان اا از ستیما و اند، اعراف
بته تنظتیم امتوا آنتان و تفکیتگ هتر گتروه از ، شناستندمتی کامالًشان هایعالم 

امتر و نتتی کترده بته کستانی کته  تراا است  دا آینتده ، سردازنتدگروه دیگری می
. دهنتدآاامت  و ایمنتی متی هتاآنکنند و بته سال  می، نزدیگ به بت   بروند

 (125ص، 4ج، 1212، طباطبا ی)
تفستیر  و او تیا ؟عتتم؟مته اطتتااو ا  ؟عتتم؟انبیتادا منابع شیعه ای  گروه بته 

 .(20ح، 992ص، 2ج، 1213، بحرانی .253ص، 1ج، 1202،  فاا. )شده اس 

 رجال اعراف .2
نتتزد  هتتاآنامتتا ، از ایتت  گتتروه نیتتز نتتزد اتتریقی  بتته اعراایتتان تعبیتتر شتتده استت 

هتا کستانی هستتند کته ای ، مفسران شیعه دا داجا  سایی  اعراف  راا داانتد
 .ااتته است یتحقتق ن هتاآنمواد ااتت  بته بت ت  دا متواد   دا دا هنوز وعده

بی  بت   و دوز  به ستر  تکلیفیو دا بال رهای اعراف هستندیسذها ارمانای 
دا آازوی واود بتتته بت تتت  و دا  تتتوف و هتتترا  از واود بتتته دوز  ، برنتتتدمتتتی

 .هستند

 از آیات اعراف ه در اعرافاثبات وجود دو گرو
ََ لَأُيُ ُمَِحَجٌْبَ ََََ بَُيهَُوَعْ} ٌٌ َبِِسيَعُْهُمََ نََْدُ َْأَُصَحَْبَُْمَجهَِّةَأَُ ََسأََل َ لَىَُْْلَُ َوِْ َِرَجٌْلَيَُرِوفُ َ َُكًَلً

أُْرُهُمَلُِلاَأَْأَأَُصأَحِْبَْمهَّأِْرَوَأْمُ ََْربَّهَأََْعَلَُجَرُلهَأََْرأَ َْمَََُ إَِذَْ*َمَُمَيَُدُخلُ َهََْ ُهُمَيَُطَعُرأ  ََ ََ َأَُب ُْ َُصأِوفَ ٌِ اَأُ 

مِِعيمََ أَُصَحُْبَُْْلَُ َوِْ َِرَجًْعَيَُرِوفُ نَُوُمَبِِسيَعُْهُمَوَْمُ ََْرَْأَُغهَأىََ أُهُ ُمََجُعُرُ أُمََ َرأَُْكُهأ ُُمَََ نََْدى * ْمظَّْ

ََخأأأُ ٌ ََ لَأأأُيُ ُمََ َعَأَُنأأأ ُُمَْمَّأأأِنيَمَأَُوَسأأأُع ُُمََعَيَهَأأأْمُُوُمَمَُبَِوُحَعأأأةاَُْدُخلُأأأ َُْْمَجهَّأأأةَََعََأََهأأأُاَعأَِ * لَُسأأأ َُ ُُِو  ََ

 .(25_  23، آیا اعراف) {لَُحَزنُ  ََ
 یتا ظتاهرا  یتا  تریحا  اندسن   ا ت یگ گتروه دا اعتراف شتدهاکثر مفسران اهت

دا  هتاآناما همته  ،دابااه اعراایان ا واا زیاد اس »: نویسدمیاخراازی  مثالً)
تتدا از جملته ارشتتگان هستتند یتا شود اعراایان یا ااراد مقمیدو  وا  ال ه 

آلوستتی  .(224ص، 12ج، 1220اختتر اازی، : ک.ا)ن اااتتراد وا مانتتده و مستضتتعف
، 1219آلوستی، : ک.ا) .اق  یگ گتروه اا  بتوا دااد و آن مستضتعفی  هستتند

 اَنْ عرتَتررجححف ورمِینَوِذٍ: »نویسدمیهم بعد از نقت ا واا  اشیداضا .(636ص، 2ج
: ک.ا« ، غَیْترهِمْ ورمِت ْ مِتنْتمْ النَّتا ِ عَلَت  ال ُّتتدَا ر اَو  الْانْب یَا ر عْرراف االَ اَهتف ونَُكعر

تنتتتا ستتیوطی یتتگ اوایتت  اا از مذیفتته نقتتت  (649ص، 4ج، تتتا ]بی، اشیداضتتا
شود که بر اعراف غیتر از ااتراد مستضتع  ااتراد دیگتری کرده که از آن ظاهر می
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، ستیوطی: ک.ا. )کننتداا شتفاع  متیسی   تدای متعت هاآننیز هستند که از 
وجته هتی کریم بته تون  رآن ،و همی  دیدگاه  حیح اس  (43ص، 6ج، 1202

یتتگ گتتروه ؛ کنتتددو گتتروه بیتتان متتی هبلکتته دابتتاا ،گویتتداز یتتگ گتتروه ستتخ  نمتتی
و دیدگاه کسانی کته  ا تت یتگ گتروه دا  .مرتبه و گروه دیگر ااراد واماندهبلند

 .یس  ابت  بوا ن ،اعراف هستند
ه تتت و ه تم به جای ضتمیر ی رف آوادن اسم ظاهر دا آ ،به عباا  دیگر

ه یتتهفتتم و  ستتم  آ تر آوکنتد کتته آیته تتتتتایت  معنتتا اا بته ذهتت  متبتادا متتی
ه اارادی غیر از ا حاب اعراف  حب  ااجع ب {يَُدُخلُ َهََْ ُهُمَيَُطَعُرأ  َََمَمَُ}وش م تتت
هفتتم و  تتته تیتباید مانند آ، ااراد بودهمان هم سخ  از تون اگر باز ، کندمی

، 24ج، 1652، جتوادی آملتی ؛136ص، 4ج، 1212، طباطبتا ی: ک.ا) آوادضمیر می
 .(325ص

وضتوح دیتده از  ترام  اوایتا  نیتز ایت  مطلت  بته، شدهعالوه بر دلیت یاد
نمونته یتگ اوایت  اا اینجتتا بترای  ؛شتود کته دا اعتراف دو گتروه وجتتود داانتدمتی
 .آوایممی

ثْبَتان  ُكالْاَعْررافف : ؟ع؟ اا ابوجعفر»: محبوباب  ه ع ابی  م عیهی ب  ابراعل
برمْ َ الْجَنَّةِ ور النَّاا  ور الر  جَااف الْاَ ِمحتةُ: عرقِفُتونَ عَلَت  الْتاَعْرراف  مرتعَ شِتمعَتِت مْ ور  َتدْ 

َتح مِسَتابٍ اَمَقُتواف الْاَ سَبَقَ الْمفوْمِنُونَ  ِمحتةُ لِ ِتمعَتِت مْ مِت ْ اَ ْتحَاب  اِلَ  الْجَنَّتةِ بَ 
 ؛261ص، 1ج، 1632ی،  متتت) «.مْ اِتتت  الْجَنَّتتتةُِكالتتتذُُّنوب  انْظُتتترُوا اِلَتتت  اِ ْتتتورانِ

 .(669ص، 4ج، 1206، مجلسیمحمدبا ر 
، 4ج، 1206، مجلستتی) انتتدی نیتتز دا ایتت  زمینتته وااد شتتدهاوایتتا  دیگتتر

 .(20ح، 992ص، 2ج، 1213، بحرانی :ه نقت ازب ؛669ص

 هاآن و نقد مفسران اهل سنتاقوال  .4
 ستن  اعراایتان اا یکتی از دو گتروهاغل  مفسران اهتت ،طوا که گفته شدهمان

تنتتتا ستتیوطی یتتگ اوایتت  اا از  .داننتتدمتتی (ااتتراد مقتتتدا یتتا ااتتراد مستضتتع )
کته بتر اعتراف غیتر ااتراد مستضتع  ااتراد شود مذیفه آواده که از آن ظاهر می

، ستیوطی. )کننتدشفاع  متی سی   دای متعاا هاآنکه از دیگری نیز هستند 
مردانتتتی از مومتتتدی   هتتتاآن»: نویستتتدمتتتثال آلوستتتی متتتی .(43ص، 6ج، 1202

 هتاهتا، آنآنهای اا از بت   باز داشته و  وبی هاها، آنآنهستند که گناهان 
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 بیتاانااترادی مقتتدا متثال  هاآنیا »: نویسددا ادامه می .«اا از جتنم دوا کرده
 .(632ص، 2ج، 1219، آلوسی) «و مال که هستند

اخراازی نیز دا تفسیر  ودش یکتی از دو گتروه متذکوا اا مصتدا  اعراایتان 
یتا اعراایتان  (50_  44ص، 12ج، تفسیر کبیتر، اخراازی: اک. )ذکر نموده اس 
بیتان کترده کته اعراایتان  کثیر  رامتا نمونه اب . برای دانندمیاا اق  یگ گروه 

ای تان  ازآنجاکته ؛مساوی اس  هاآنکسانی هستند که مسنا  و سیوا   اق 
 لتتاك و هتم؟ مت  األعتراف   تحاب ات  المفسترع  عبااا  ا تلف »: نویسدمی

 نت  ستمواتتم، و مستناتتم استتو   و   نتم هو و وامد معن  إل  ترجع  رعبة
، ثیترکابت ) «.الستل  مت  وامتد غمتر و مستعود اب  و عبا  اب  و مذعفة علمه
 .(623ص، 6ج، 1215

هتتا تتته کستتانی مختلتت  استت  کتته ایتت  دابتتااه ا تتحاب اعتتراف عبتتااا  علمتتا
گتتردد و آن ایتت  استت  کتته ولتتی همتته ایتت  عبتتااا  بتته یتتگ معنتتا برمتتی .هستتتند

بتر ایت  ، برابتر است  هتاآنکه مسنا  و سیوا   کسانی هستند، ا حاب اعراف
گذشتته تصتریح  از علمتای مسعود و عده زیتادیعبا  و اب مطل  مذیفه و اب 

 .اندکرده

 نقد و بررسی
از یتگ  وجتههی شود که  رآن بهاز لح  آیا  اعراف معلو  می ،ه گذش کتنان

همتی  طتوا  .زنتدبلکه از دو گروه مجزا و مستقت مرف می ،گویدگروه سخ  نمی
 تتوبی معلتتو  هبتت ،بینتتیمو ظتتاهر آیتتا  اا متتی کنتتیمو تتتی اوایتتا  اا مالمظتته متتی

ااتراد ) ن تینانکنگتره .1: نته یتگ گتروه ،ود که اعراایان دو گروه هستندشمی
 متتتتاال ایتتتت  گتتتتروه دو  .(ااتتتتراد مستضتتتتع ) ن تتتتیناندامنتتتته .2 (مقتتتتتدا

گروهتی کته بتا شتفاع  وااد  .1: شتوند ودشتان دو گتروه متی (ن تیناندامنه)
شتد و بته  نخواهد هاآنشامت ماا ، گروهی که شفاع  .2 .بت    واهند شد

، 1652، جتوادی آملتی، 122ص، 4ج، 1212، طباطبتا ی: ک.ا. )اات   واهند دوز 
 .(303ص، 24ج

و ایت  ، نته یتگ گتروه ،سس نتیجته ایت  شتد کته اعراایتان دو گتروه هستتند
 . وبی  ابت اثبا  اس هد آیا  هم بمطل  غیر از اوایا  از  و
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 رجال اعراف نزد فریقین: ومسنوشتار 
هتتای یتتگ گتتروه انستتان :دو گتتروه هستتتندمت اعراایتتان شتتا ،ه گذشتت کتتتنتتان

 ،انتتدوایتتان اعتتراف و  تتامبان مقتتا  شتتفاع مقتتا  و منزلتت  کتته ارمانر  تتام 
 هستتند هاآن و او یا انبیاسپس با کمگ اوایا  ثاب  شد که ای  گروه شامت 

 ؛او  تتتراا داانتتتد ؟عتتتتم؟بیتتت اهتسیتتتامبر استتتال  و  هتتتاآنا   کتتته دا طلیعتتته و 
 .«ا حاب اعراف»

هتا اا روه دیگری نیز دا آیا  مواد بح   تراا داانتد کته هتم بت تتیگ گاهآن
کنند و گتاهی نگاه نمی هاآناما به  ،توانند دوز یان اا ببینندبینند و هم میمی
شود و دا وضعی   ا ی از هتوا گردانده می هاآنا تیاا ت م ان به سوی بی

متی  محتدوده اعتراف هتا هتم دا هشود که ای معلو  می .و اضطراب  راا دااند
هنتوز واود  ، واهیم گفت  لی که بعدا اما به دالی، دااند بی  بت   و دوز   راا
دا بالتکلیفتتی بتته ستتر  تعتتی  نیااتتته استت  و ظتتاهرا  هتتاآنبتته بت تت  دا متتواد 

از ایت  گتروه  .اات  اعراف بته بت ت   واهنتدبا شفاع  ا حاب برند و بعدا می
 یهتاییگتییت  گتروه دو  بتا ویا. کنیممیبیر تع «اجاا اعراف» به دو  ا طالما 
 . وبی  ابت اثبا  اس ، بهمواد بح  ذکر شده آیا که دا  ود 

 در نزد فریقین رجال اعراف هاییژگیو
 هتاآنی  تترمتماما  ،دنداشته باشهای متعددی ییگیوممک  اس  اجاا اعراف 

 :عبااتند از ،بیان شده اس  که دا آیا  اعراف

 رود به بهشتو مندآرزو .1
ََ لَُيُ ُمَمَُمَيَُدُخلُ َهََْ ُهُمَيَُطَعُر  ََََ نََْدُ ْ} ٌٌ  (23، آیهاعراف) {أَُصَحَْبَُْمَجهَِّةَأَُ ََسََل

الجنه کستانی ای  ا حاب .اس  «نادوا» مفعوا برای اعت «ا حاب الجنه»
تتون کستی ، اس ا حاب الجنه گفته شده هاآنهستند که به اعتباا آینده به 

واود بته  شتود یعنتی دا آستتانهوااد بت   متی «بالقوة القریبة م  الفعت» که
جتوادی : ک.ا. )الجنه گفت توان ا حابمی، ولی هنوز وااد ن ده ،بت   اس 

 (303ص، 24ج، 1650، آملی
، 1623، دیبتاجی) «مجتاز مرستت» از بتاب ،اگر  ا ت به مجاز دا  رآن باشتیم

مثتت آیته  ؛تواند باشتدمی، گراته اس  که به اعتباا زمان آینده شکت (144ص
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ُوََخُعًوَْإِنِّي}: شریفه َِ کته بته انگتوا بته اعتبتاا آینتده ( 63، آیتهیوست ) {أََرْنِيَأَُ 
ًرََْ َعَ}یا آیه شریفه  ،اس   مر گفته شده َفَِْجًوََْكفَّْ تتون  (22، آیتهنتوح) {يَلُِد َْإِعَّ
ه اعتباا آینده به او اتاجر و نه ااجر اس  و نه کاار و ب ،شودمیکسی که متولد 

، المنتتاا، اشیداضتتا، 144ص، همتتان، دیبتتاجی: ک.ا. )کتتاار گفتتته شتتده استت 
لتم »  وا  نتیجه یکی است  و همچنتی  جملتهو دا هر  (642ص، 4جتا ، ]بی

 .الجنه اس  رینه بر مدعاس  و ماا از ا حابنیز  «ید لوها و هم یطمعون

 انیمناک از مصاحبت با دوزخیب .2
مِِعيمََََذَْ إَِ} َْمظَّْ ٌِ ِرَوَْمُ ََْربَّهَََْعَلَُجَرُلهَََْرَ َُْماَُ  ُْرُهُمَلُِلاََْأَأَُصَحِْبَْمهَّْ ََ َأَُب ُْ  {ُصِوفَ

، بته هتر کستی برگ ت  «لتم یتد لوها و هتم یطمعتون» دو ضمیر موجود دا
، تتون ایت  دو ضتمیر بته گترددر بعدی دا ای  آیه نیز به همتان برمتیتما  ضمای

گانته دا ایت  آیته کته ر ستن تما  ضتمای، برگ   (به اعتباا آینده) جنهالا حاب
 « تالوا» «ابصتااهم» « ترا » ر بتااز و مستتتر موجتود داانتد از ضتمایعباا 

، جتوادی آملتی: ک.ا. )گرددبرمی «ا حاب الجنه» به همی  «التجعلنا» «ابنا»
نته  ،است  فکه بح  از ا حاب اعرا 24لذا دا آیه  ؛(322_  321ص، 24ج، 1652

َ نَأأَْدىَأَُصأأَحُْبَُْْلَُ أأَوِْ َِرَجأأًْعَيُرِوفُأأ نَُوُمَ}: استتم ظتتاهر آواده و ارمتتود، از اجتتاا اعتتراف

اگتر دا اینجتا بته جتای استم  .و  ف  شنا   سیما اا نیتز تکتراا کترد، {...بِِسيَعُْهمَُ
الجنته شتد کته ضتمیر بته همتی  ا تحابامتمتاا داده متی ،آوادضمیر می، ظاهر
همتتتان ، دد و یتتتا دا مقیقتتت  تخیتتتت شتتتود کتتته ایتتت  ا تتتحاب اعتتترافگتتتربرمتتتی
استم ظتاهر  24نتد و یتا بته عبتاا  دیگتر همتی  کته دا آیته الجنه مذکواا حاب

أُْرُهُمَلُِلاَأَْأَأَُصأَحِْبَََ إَِذْ} 22شود که آیه آواده و ضمیر نیاواده معلو  می ََ َأَُب ُْ ُصأِوفَ

ِرَوَْمُ ََْربَّهَََْعَلَُجَرُلهََْرََ َْمظَّأْمِِعيمََْمهَّْ ٌِ بته ااتراد دیگتری غیتر از ا تحاب اعتراف کته  {َ َُْماَُ 
: اک) گترددبرمتی، الجنه به اعتباا آینتده یتا اجتاا اعتراف هستتندهمان ا حاب

یعنی و تتی . (324ص، 24ج، 1652، جوادی آملی، 136ص، 4ج، 1212، طباطبا ی
یتان گردانتده ا تیتاا بته طترف دوز های ای  اجاا اعراف بدون  صد و بتیت م
متا اا بتا ایت   :کننتدبه سروادگاا عرضه متی، بیننداا می هاآنشود و به ناگاه می

 .دوز یان  راا مده
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 از آینده نگرانمحزون از گذشته و  .3
برنتد تتون به سر متی، ای  اجاا اعراف دا مال  انتظاای که همراه با تر  اس 

تتی نداانتد و مال تان بتا متاا مناست  و اام،  ره اعراف جتای مانتدن نیست باال
متتزن و نتتااامتی از گذشتتته  تود و اعمتتالی کتته دا دنیتتا  .است  توف و  تتون همتتراه 

متوادثی کته دا آینتده دا انتظااشتان است  و بتودن  اند و  توف و تتر  ازداشته
آیته ، دلیت بر مدعای ما .شوددا همی  مال  سب  تخفی  گناهان ان می هاآن
ُْمَجهَّأةَََعََخأُ ٌ ََُْدُخلُأ ْ}: ارماینتدمتی هاآنکاا به اس  که ا حاب اعراف دا آ ر  25

یعنی معلتو  است  کته تتا آن لحظته دا  توف و متزن بته ستر  {َ لَُيُ ُمََ َعَأَُن ُُمَلَُحَزنُ  ََ
گونته  توف و مزنتی هتی  ،شتونداند و از آن به بعد کته وااد بت ت  متیبردهمی

 .بود دندااند و دا کماا سروا و آاام   واهن

 مورد عداوت ائمه کفر .4
: گوینتدکه ا تحاب اعتراف بته دوز یتان متی: ارمایدمی 25 دای متعاا دا آیه 

کته شتما  َسَتم یتاد  (آینتده) الجنتهکنند به ا حابها بودند و اشااه میآیا ای 
هتا اهتت استد و ایت هتا نمتیکردید که هی  اممتی از جان   داونتد بته ایت می

 !؟دوز  هستند
یا متواد شتمات  و دشتمنی شود که اجاا اعراف دا دنمعلو  می از ای  بیان

 اند.بوده( ا مه کفر) دوز یان
  تتتاا وییگتی بترای اجتاا اعتراف برشتمرد کته آیا  مواد بحت که:آنحاصل 
مربتوط بته عتالَم  هاآندا عالم  یام  و یکی از  هاآنآن مربوط به ماا سه مواد 
بیمنتاک  .2 .دا آازوی واود بته بت ت  .1 :از اندها عباا ای  وییگی .دنیا اس 

متتواد  .2 .محتتزون از گذشتتته و  تتا   از آینتتده .6 .از مصتتامب  بتتا دوز یتتان
 .عداو  ا مه کفر
شود کته میدسته دو  ا حاب اعراف ثاب   ،شدههای یادگییبا توجه به وی

 .باشدمیادعای مفسران شیعه 

 گیرینتیجه

دا مواد اعراایتان است  ، بح  اعراف اس یکی از ا تالااتی که بی  اریقی  دا 
نفتوذ دا آنجتا آیتا اقت  ااتراد مقتتدا و ذی؟ که ته کسانی دا اعتراف  تراا داانتد
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یتا بتالعکس اقت   ،هستند و  بری از ااراد مستضع  و وامانتده دا آنجتا نیست 
و یتا هتر دو گتروه ، ااراد مستضع  آنجا  راا دااند و ااراد مقتتدا آنجتا نیستتند

 .یکی از مبام  متم بی  اریقی  همی  مسوله اس ؟ دااند آنجا  راا
ای  مسوله با تما  ابعادش مواد براسی  راا گراتته و بعتد از ، دا ای  مقاله

دیتدگاه  تواب بتا دلیتت بیتان شتده است  و توضتیح داده ، ذکر دیدگاه اریقی 
 ،که دو گتروه دا اعتراف  تراا داانتد اندشده اس  که همه مفسران شیعه  ا ت

تعبیتر « ا تحاب اعتراف» بته هتاآنگتروه ااتراد مقتتدا کته از : یگ :یگ گروه نه
 بتته هتتاآناز و ااتتراد مستضتتع  کتته دا انتظتتاا امتتر  تتدا هستتتند : دو .شتتودمتتی
 .کنیممیتعبیر « اجاا اعراف»

دستت  هامتتا دا مقابتتت از ظتتاهر متتتی از  تتریح بیتتان مفستتران اهتتت ستتن  بتت
و یتا « ا تحاب اعتراف» ا ااتراد مقتتدا ا ت یگ گروه هستند یت هاآنآید که می

 .«اجاا اعراف» ااراد مستضع 
 .اد شتده است  ؟عتتم؟ای  دیدگاه با ظاهر آیا  اعتراف و اوایتا  معصتومی 

، های اجاا اعتراف از منظتر اتریقی  بتا استتفاده از آیتا  اعترافطوا وییگیهمی 
مصتامب   نتاک ازبتیم، دا آازوی واود به بت ت : بیان شده اس  که عبااتند از

مواد عداو  و دشمنی امامتان  و محزون از گذشته و  ا   از آینده، با دوز یان
 اس .بودن نظر مفسران شیعه مق که همگی شاهد بر  واب و؛ کفر
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