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 *سوره اعراف 64 – 64با تأکید بر آیات 

 

 
 

 1چکيده

تئرر  اررا ، باا  اائار   64تا  64یکی از مفاهیم قرآنی در باب معاد، مسئلۀ  اررا    ارراییا  اتئک  د در آیا  
اس رالما    مفسرا  بر ات ،اا  اتک. دربارۀ اینکد منظرر از اررا  چیسک    جاتک   نیز ارراییا  چد  سانی هستنا

تا با مراجعد بد تفاتئئیر بد رئئرر    رائئامیر   انا. نرائئتار شی های گرناگرنی را مطرح  رد آیا    ر ایا ، دیاگا 
های مهم این شژ ه  آ  اتئئک  د . از یایتد نااتئئتاراو   بررتئئی  را تطبیقی، آرا   نظرا  شژ هشئئارا    مفسئئرا 

یا   ا لیای الهی( بر مردم   نیز گر هى هاى خاا )انبیا، ا راررا ، مکانى بۀنا میا  بهشک   جهنم اتک   در آ  حجک
شا  شک ن ستحق به شا  م شا قرار دارنا  د بد خاطر ارمال تزا ار خۀرد در جهنم هم ن یرما  خاا  انا،   در انتظارانا   

  ر د بد بهشک داد  ارد. ۀهستنا تا با افارک معصرما    مقربا  درگا  الهی بد آنا  اجاز

 اررا ، ارحاب اررا ، بهشک، د زخ.تحۀیل تطبیقی، : هاواژهکليد
 

 مقدمه

رالما    مفسئئرا  آرای یهم   بررتئئی آیا ، ر ایا ،  ترین مسئئا ل معاد  د درآ آ  مترقب برترین   اتئئاتئئیاز مهم
اررا ، در شی یادی از بهشک   جهنم، مراقفی   مبار  ۀترر 64ئ64اتک، مفهرم قرآنی اررا    ارراییا  اتک. در آیا  

 یرمایا:  د میاررا  د  بار در این آیا  ذ ر اا  اتک؛ چنا  ۀنام برد  اا    نیز  اژ از قیامک
ِ صَْن  وَ بَينَهُما حِجابٌ وَ عَلَى الْأَعْرافِ رِجالٌ یعْرِفُونَ کالًّ بِسییيماهُ ْ وَ داوَوْا صَحییْ ابَ الْجَنَأ

ُح  ْح ابِ النّارِ قالُوا َسالمٌ عَلَيک ْ لَ ْ یدْخُلُوها وَ هُ ْ یطْمَعُونَ. وَ اِذا  صارُهُ ْ تِلْقآءَ صَ رِفَتْ صَبْ
نا ال تَجْعَلْنا مَعَ الْقَوْمِ الظّالِمينَ. وَ داوى صَْح ابُ الْأَعْرافِ رِجاالً یعْرِفُودَهُ ْ بِسيماهُ ْ قالُوا رَبأ

َسمْتُ ْ ال ینالُهُ ُ اللّهُ بِرَحْمٍََ  ْستَکبِرُونَ. صَهؤاُلءِ الأذینَ صَقْ مآ صَغْنى عَنْک ْ جَمْعُک ْ وَ ما کنْتُ ْ تَ
میا  بهشئئئتیا    د زخیا  حا ۀى  ؛(64-64اررا : ) َِ ال خَوْفٌ عَلَيک ْ واَل صَدْتُ ْ تَ ْزَدُونَاُوْخُلُوا الْجَنأ

اناتنا،   اهل بهشک را ناا خال ق را بد تیما   رخساراا  مى  اتک   بر باالى آ  مردمى هستنا  د هم
شک درنیاما  اما، اینا  بد به تالم بر  ترى اهل اما طمع آ  را دارنا ، انادهنا  د  شا  بد    چر  دیاگان

شا   ،جهنم باردد گرینا شر ردگارا تیمای رحاب اررا  مردمى را  د بد  تتمارا  مکن. ا ما را قرین گر   
ها  ردیا  ارى براى اما نساخک. آیا همیناناتنا ناا دهنا   گرینا جمارک اما   آ  تکبرى  د مىمى

اریا نا  نمىخرردیا  د رحمک خاا بد آبردنا  د اما قسم مى اما )تحقیرااگا ( بد بهشک  ارد  رتا؟ 
 اریا. د ند بیمى داریا   ند غماین مى

از ارراییا  با بهشتیا    د زخیا  با ایرۀ خاص قرآنی، در یضایی تالم، بد د ر از هرگرند   گرییدر این آیا ، گفک
ارنا، گاهی با بهشئئتیا    گاهی با د زخیا  التهاب، بد نمای  گذارد  ائئا  اتئئک. اهل اررا  بر هر د  گر   اائئرا  د

شتیا    د زخیا  را میحر  می ستنا  د به سانی ه تنا   با آنا  چنیزننا. ا نر  بایا دیا  د اهل اررا  چد   ن انا
هایی را ها، دیاگا این شرت  .گرینا   این حجاب   اررا  چیسک    جاتک  د اهل اررا  بر آ  قرار دارناتان می
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  جرد آ رد   د نیازمنا بررتی اتک.د را  ببین مفس

   يمفهوم شناس

 قيتطب

 تعریب مقار  چنین اتک:  مقار  اتک   معنایاین  اژ  در ارل بد 
 یا ر) الفریقین یی قرارا التفسیر مقارنا لنقل آراء اآلخر یی قرارا التفسیر نقل آراء أحا  لمقارنا ّ المراد با
گر   ایعد   تنی  تفسیری د  ی  در قرارا تفسیر، نقل هم زما  آرامنظرر از مقار ؛(64: 5831میبای، 

  .اتک
 سرا  ایعی   تنی اتک. فم های تفسیری برخی ازدر مقالد حاضر تطبیق بد معنای بررتی هم زما  دیاگا 

 ليت ل

 راغب؛ 853 /2 :5835 مصئئئطفری،) ائئئرد  گشئئئرد  یی چیز گفتد می تحۀیل در لغک بد حل  رد ، تجزید  رد 
  (.215تا: بى ارفهانى،

م ترین را  ممکن، مفاهی نا از طریق تئئاد تحۀیل  رد  در ارئئطالح، یراینای ذهنی اتئئک  د تحۀیۀار تال  می
مفسئئئرا   هایتا دیاگا  شی  ر  تال  دارد  د نرائئئتارشیچیا  را ارزیابی   برای دیارا  تبیین   تشئئئرین  نا؛ چنا 

  (.53: 5848شرر، بهشتی) دها رمررد بررتی قرارا برجستد یریقین 

 اعراف

 يلغو يمعنا .الف

تب(   گراتى  د ر ى تر خر س « رُرْ »در لغک، از « اررا » تک   بد مرهاى ر ى گرد  جانررا  )ماننا ا گریتد اا  ا
  برد    جمع رُر« اررا »بنابراین،  .(145)هما : گرینا مى« رُر »ائئرد   گاهى بد نقط  بۀنا از هر چیز اتئئک گفتد مى

 .مقصرد از آ  نقاط مرتفع اتک

 ياحطالح يمعنا. ب

شک   د زخ  د همچر  حجابى  در« اررا » اقا   یعنى به تعاد     تک میا  د  قطب  رى ا رطالح، مکا  خا ا
تک،   ر ى آ  ایرادی قرار دارنا  رۀد گردیا  ا اا    یا همچر  زمین مرتفعى در میا  این د  یا شیا   میا  این د   

شاها  مى بهشک   د بر  ارا  دارنا   هر د  گر   را م ان آنا  مى ننا   از چهر د زخ ا تراننا آنا  هاى تاریی   ر 
 (.543 /3   38 /84تا، ؛ ابن راارر، بی533/ 4: 5836)ر.آ: مکارم ایرازی،را بشناتنا 

 دگاه مفسرانیاعراف از و

  :انا رد های گرناگر  تفسیر مفسرا  اررا  را بد ررر 
انا  د بین بهشک   جهنم  شیا  اا  اتک   در ارطالح قرآ   ریم ای دانستدگر هی، اررا  را بد معنای شرد  .5

ُسورٍ»... یرمایا:  د قرآ   ریم می؛ چنا نام دارد« ترر» ُضرِبَ بَينَهُ  بِ ؛ دیرارى میا  این د  طایفد (58)حایا: ...  فَ
 (.48/ 1: 5831؛ طریحی، 84/ 2: 5628)ر.آ: بۀای،  «اردزد  مى
انا  د میا  بهشک   جهنم های ریگ، تپد   یا  رهی )اُحُا( معریی  رد ای دیار اررا  را چیزی ماننا ترد دتتد .2



 .(258/ 3: 5641 ؛ قرطبی،584/ 3: 5643؛ طبری، 34/ 8: 5646 ؛ تیرطی،285/ 5: 5843)ر.آ: قمی، اناازد یارۀد می
تک  د بر8 تک. ابن رباس می . اررا  چیزی ا شیء المشر »گریا: هرد  طایفد مشر  ا  )طبری،« االررا  هر ال
 (.34/ 8، 5646؛ تیرطی،584/ 3: 5643
 .(546/ 2: 5624؛ بغری،848/ 5651: 6؛ آلرتی، 538/ 8: 5646)ر.آ: تیرطی، اتک دار. دیراری ماننا خر س تاو6

  بر جاهای بۀنا، دیراری اتک  د میا  بهشک   د زخ « جالٌ رۀَی االَررا  ر»نریسا: طبرتی در جرامع الجامع می
تک اا  ا تتعار  از  «رر »اررا  جمع  ازیر ،«زد   تک   ا تک.    «رر  الفرس   الایی»ا تب   خر س( ا )یال ا

تب   تاو خر س  د بۀنا سمک با  آ ررب بد یال ا تک، رر  میترین ق رار ترین جای دیر ی، بۀناگریا؛ بد همینها
 (.683/ 5: 5833 )طبرتی، ها تشبید اا  اتکل میا  بهشک   جهنم، بد آ حای

 .(34/ 8: 5646 )ر.آ: تیرطی، . اررا  بد معنای آانایی اتک، یعنی در قیامک ایرادی از حال مردم آگاهی دارنا1
رحاب آ ، مردم را می»گریا: ُتای می تک  د ا اا  اررا  آ  ا تنادلیل نامیا   / 3: 5643)ر.آ: طبری، « انا

584). 
؛ یعنی اناختن (526/ 2: 5622 )ابن جرزی، «  النار  اهل الجن  رۀی االررا  یعنی رۀی معری»گریا: ابن جرزی می

 تا نا  بهشک   د زخ. 
انا:   یا گفتد (34/ 8: 5646؛ تئئیرطی،5636/ 1: 5654 حاتم،)ر.آ: ابن ابی. اررا  هما  رئئراط معر   اتئئک 4

 (13/ 1: 5624 ؛ انالسی،258/ 3: 5641 ؛ قرطبی،246/ 5: 5655)ر.آ: حسکانی،  از رراط اتک اررا  جایااهی مرتفع
 نقل اا  اتک  د حضر  در شاتخ بد تؤال دربارۀ معنای اررا  یرمرد:  ×  نیز از امام باقر

افارک  نیم تا از آت  جهنم نجا  یا تک میا  بهشک   جهنم  د ما هر یی از مؤمنا  را   ابرراطی ا
 .(5646: 12؛ رفار، 164/ 2: 5843)قمی، از رراط باذرد   هر  د را افارک نکنیم، هالآ خراها اا   

 دگاه مفسرانیساکنان اعراف از و

سرا  در این بار  احتماال   تک  د چد ایرادی بر اررا  قرار دارنا؟ رۀما   مف بحث مهمى  د در اینجا  جرد دارد این ا
اار  می انا   در ر ایا گرناگرنى داد  سک بد این اقرال    جر  ا تک. نا سیرهاى متفا تى آما  ا پس ت ارد  نیز تف
 شایا  بد ر ایاتی چنا اتتناد خراها اا. در ها ذ ر   بررتی  برخی از آ 

 اقوال ين اجمالييتب

آلرتى   رالمد    (255/ 3: 5641 )قرطبى،قرطبى د  قرل  (،526/ 2، 5622 )ابن جرزی، ابن جرزی در این بار ، نُد قرل
تى، قرل  تیزد طباطبایی  اار  نقل  رد  (523 - 524/ 3: 5653 ؛ طباطبایی،526/ 3: 5651)آلر انا  د بد این اقرال ا

 ارد: می

 انا.. اارا    بزرگانى هستنا  د از بین خال ق بد  رامک خاا ناى ماصرص   ممتاز اا 5
ند حسناتشا  بر تیلاتشا  ترجین دارد تا داخل بهشک ارنا،    ؛. قرمى هستنا  د حسنا    تیلاتشا  برابر اتک2

ین بهشک اى اتک بناچار خاا نا تا ماتى بر اررا   د درجد .ند تیلاتشا  بر حسناتشا  یز نى گریتد تا بد د زخ درآینا
 نمایا.ها را داخل بهشک مى  د زخ بازدااتشا  نمرد ، تپس بد رحمک خرد، آ 

 . اهل یتر  هستنا.8
 جن هستنا.    از طایفا. مؤمن6
 انا..  رد انى از  فار هستنا  د قبل از رتیا  بد حا تکۀیب از دنیا ریتد1
 بالیانا..  سانى هستنا  د در دنیا بد خربى خرد مى4
سى از اناتنا. اگر  ا  مىنا   هر  سى را از تیما   قیایدا. یراتاانی هستنا  د بر باالى اررا ، ناظر ااااص3



 «رجال» دها تعبیر بائئرنا، چطرر آید از آ حبا  این قرل بپرتئئا با اینکد مال کد متصئئب بد رجرلیک   انرنیک نمىرئئا
 آینا.بد اکل مرد در مى ، اماگرینا درتک اتک  د مال کد مرد   ز  ناارنادر جراب مى ، رد 
ستنا  د هم بد 3 اا ، بر اررا   احترامى  د دارنا   هم براى اینکد گراها  تبب. انبیا ه بر خالیقنا از مردم جاا 

 گیرنا.قرار مى
 ر نا.. مردم رادل از هر امتى هستنا  د براى اهاد  داد  بر ایراد امک خرد باانجا مى4

 . رۀحا   یقها   رۀما هستنا.54
ا د تتا  خرد را ایستنا تاى از رراط مى  جعفر طیار  د در نقطد ×نا از: رباس، حمز ، رۀىا. رجال اررا  ربار 55

 بد تفیاى ر ى   دامنا  خرد را بد تیاهى ر ى بشناتنا.
ها تمام نشئا    مکۀب بد تکۀیب نى هسئتنا  د از جهک ضئعب رقل، حجک بر آ ا. تئا نا  اررا ، مسئتضئعف52

 .نشانا، ماننا مردا    زنا  ضعیب   اطفال غیر بالغ
ستنا  د با   اذ  شار بد 58 سانى ه رحاب اررا    اا . ا اهیا  از جهک خر و با    ؛اناجهاد ریتد   در جهاد 

؛ 523-524/ 3: 5653 )ر.آ: طباطبایی،اذ  شار اهل آت ،   از جهک  شئئتد ائئا  در را  خاا اهل بهشئئک هسئئتنا 
 (.526/ 3: 5651 آلرتى،

تک   قادر میا  این  جر    اقرال، آنچد از همد مهم شترى دارد   ر ایا  هم آ  را تأ تر ا  ننا، د  قرل ییا مىل بی
 اتک: 
هستنا  د بر اهل بهشک   جهنم   ا ضاع قیامک مشر  هستنا    ^ امنظرر از ارراییا ، انبیا   ا لیا   معصرم .الب

 ها بد بهشتیا    د زخیا  خراهنا گفک. نا، آ نقل مى (64-64: )اررا این تانا  را  د قرآ  
رحاب اررا ، آ  گر   از مؤم .ب تک   آنا  ند منظرر از ا سا  ا شا  یک شا  با گناهان ستنا  د ارمال نیک نا  ه

 جهنم هستنا. الیق بهشک   ند تزا ار
 دی ذ ر زد بیشتر مفسرا ، قرل د م را اختیار  ردنا   مستناا  آنا  ر ایاتی اتک  د در این زمیند  جرد دارد  د ب

 (.4: 5834 جعفری،)ر.آ: خراها اا 

 اقوال  يبررس و يلين تفصييتب

 : اردمیرالما  ایعی   تنی بررتی  های برخی از مفسرا   ا نر  دیاگا 

 یيدگاه عالمه طباطبایو

د ۀتی هستنا  ییی تر مردا  با یض دیاگا   ی تا نا  اررا  در از .دارد رالمد  جرد د  گر   از تا نا  اررا  را با ر
 ار تری این منطقد از قیامک تکرنک دارنا. ید تال  آنا  افارک، دتتایری   نجا   سانی اتک  د در

 نریسا: ایشا  در این بار  می
  احتى برخی از مفسر .اتکنا( تازگار اتیاق آیا  اررا  با قرل ا ل )رجال اررا  راحبا  مقام   منزلک

نا اى نایا  جز اینکد ارترا   از قبیل آلرتى با اینکد بد قرل د م تمایل دااتد مع ذلی از نظر تیاق چار 
  ناد ا أرئئحاب الجن  أ  تئئالم رۀیکم لم یاخۀرها   هم » تئئازد.بد اینکد این قرل با تئئیاق آیا  نمى

لم یاخۀرها   »  منادیا  هما  رجال اررا  هستنا،   جمۀ ارد  د ایناز تیاق آیا  اتتفاد  مى «یطمعر 
   «لم یاخۀرها» باائئنا، یکى جمۀدد  جمۀد اتئئک  د هر د  حال براى ارئئحاب جنک مى «هم یطمعر 
شک داخل «  هم یطمعر » دیارى جمۀد رحاب جنک در حالى  د هنرز بد به تک  د: ا ،   معنای  این ا

 .(584-524/ 3: 5653 ارنا )ر.آ: طباطبایی،دتر برتنا، ناا مىانا   ااتیاق دارنا هرچد ز نشا 

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/190/%db%8c%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8_%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/190/%db%8c%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8_%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1%db%8c


 یيدگاه عالمه طباطبایدقد و

اکال  رد را  راحبا  مقام   منزلک میای بد  الم رالمد ا رحاب اررا  را  ترر  اررا  انا  د ا تی آیا   دانا، برر
شا  می اا  ن رحاب اررا  ذ ر  ضاد برای ا رفا  ماتۀب   مت تک؛ چنا دها  د د  گرند  این  63-64 د در آیا  ا

ها را جۀر آ انا: آرز  دارنا  ارد بهشئئک ائئرنا  لى مرانعى چنین معریى ائئا  ،تئئرر ، ایرادى  د بر اررا  قرار دارنا
 ترانناها باانا، اما هنرز نمىخراهنا با آ یرتتنا   مىها در د مى ننا بر آ هناامى  د ناا  بد بهشتیا  مى گیرد.می

  بهشتیا  را ئئئ  د  .برنا  بد خاا شنا  مى  ننامیها  حشک ایکننا، از ترنراک آ هناامى  د نظر بد د زخیا  مى  .
ئ آ از می تالم بر اما   چر  چشمانشا  بد تری د زخیا  گردانیا  » د  دهناهنرز  ارد آ  نشا   لی باا  امیا دارنا 

 .«گر   تتمکارا  قرار ما  ۀگرینا: شر ردگارا، ما را در زمرارد، میمی
تتفاد  مى 64-63 لى از آیا   راحب قار ا رحاب اررا ، ایرادى با نفرذ    نا، د زخیا  را مؤاخذ    اارد  د ا

مى  د   هناا نماینا  د از آ  باذرنا   بد تر منزل تعاد  برتنا ننا   بد  اماناگا  در اررا   می مىترزن  مى
ترى د زخ تتمکارا  قرار ما .   همچنین  ،ارد، گرینا: شر ردگارایا  برگردانیا  مىدیاگا  آنا   بد  ما را همرا  گر   

ا تردى  ردیا، اما رگرینا: جمعیک اما   آ  گردنکشى  د مىدهنا، مىاناتنا ناا مىمردانى را  د بد تیمایشا  مى
ترگنا مى ستنا  د  سانى ه اک. آیا اینا  هما    تانا؟  لی بد جهک خرد را بد آنا  نمى خرردیا  د خاا رحمکناا ر

ارد  ارد بهشک اریا ا نر  بد آنا  گفتد میایما    ارمال رالن خاا نا آنا  را مشمرل رحمک خری  قرار داد   هم
 .(53ئ54: 5834)محمای، اریا  د ند ترتی داریا   ند غمناآ می

 يل و بررسيت ل

بۀکد  ،را ، انحصار ارحاب اررا  در مردا  راحب مقام   منزلک نیسکار ۀترر 64 - 64تبیین آیا   رالمد از منظرر
وَ داوَوْا »  آی شذیرد.  ی منادیا  درایشئئا  نیز  جرد د  گرند رئئفا  متضئئاد برای د  گر   از تئئا نا  اررا  را می

َسالمٌ عَلَيک ْ لَ ْ یدْخُلُوها وَ هُ ْ یطْمَعُونَ ْح ابَ الْجَنأَِ صَنْ   رامک   یضئیۀک ماننا معصئرما    ایراد با را «صَ
 ننا  د از آ  باذرنا   بد تئئئعاد  اررا   می می دانا   بر این با ر اتئئئک  د آنا  بد  اماناگا  درا لیای الهی می

 ابای برتنا.
 : ک  اتگرند تفسیر  رد ی در ادامد، آیا  مررد بحث را این

تیاق این آیا   ِ ...»از  ْح ابَ الْجَنَأ َسالمٌ عَلَيک ْ لَ ْ یدْخُلُوها وَ هُ ْ یطْمَعُونَ وَ داوَوْا صَ ، «...صَنْ 
تتفاد  مى د  جمۀد  «لم یاخۀرها   هم یطمعر »  ارد  د این منادیا  هما  رجال اررا  هستنا،   جمۀا

  هم »    دیارى جمۀ «لم یاخۀرها»  باائئئنا، یکى جمۀاتئئئک  د هر د  حال براى ارئئئحاب جنک مى
ا انا   ااتیاق دارناین اتک  د: ارحاب جنک در حالى  د هنرز بد بهشک داخل نشا  ،   معنای «یطمعر 

 .(584-524/ 3: 5653 )ر.آ: طباطبایی،ارنا هرچد ز دتر برتنا، ناا مى
َسالمٌ عَلَيک ْ لَ ْ یدْخُلُوها وَ هُ ْ یطْمَعُونَ ...»ایشئئا  در این آید  از منظر ِ صَنْ  ْح ابَ الْجَنَأ د   «...وَ داوَوْا صَ

ا نا  د نق  هاایتاری   راهنمایی را ایفایضیۀک گر    جرد دارنا: گر   ناسک  د ناا دهناگا  هستنا   ایراد با  رامک  
ستنا  می ارناگا  ه شک می  ننا   گر   د م  د ناا  تعاد  ابای ارنا  در انر شیر ی از مردا   اال مقام،  ارد به  بد 

 گردنا.نایل می

 يردگاه زمخشیو

 نا  د در زناگی قصئئرر    رتاهی داائئتنا   بد  ظایفشئئا  درتئئک رمل ایشئئا  ارئئحاب اررا  را مردانی معریی می
ستنا، تا  اانا   منتظر یرما  الهی   رحمک شر ردگار رالمیا  ه تاس، آنا  بین بهشک   جهنم حبس  نکردنا؛ بر این ا

 (.543/ 2 تا:)ر.آ: زماشری، بی رنایک خاا نا اامل حال آنا  گردد



 يدگاه زمخشریدقد و

 بد چنا دلیل مراد از رجال اررا ، مستضعفا    قاررا  در انجام  ظایب نیسک: 
اهل   این رجال در محۀى قرار دارنا بد نام اررا ،   در مقامى هسئئتنا  د از خصئئررئئیاتى  د در تئئیماى هم .1

ریل ارمال آنا  شى مى سانى   تفا تک بد جمیع امتیازا  نف شک را شس از ریتن بد محشر ا برنا   حتى اهل د زخ   به
شک نیز مى تک، ند د زخیا  داراى د زخ   به صرص آنا  ا تک  د ما ای مقام   منزلک رییعى ا بیننا،   این با   

اهاد  اینکد قرآ   ریم از زبا  اهل د زخ مى ستنا   ند اهل بهشک، بد  ریتى ه  ىما لَنا ال دَر»یرمایا: چنا  خصر
ْشرارِرِجالًا  اا  ارد ما را  د نمى  گفتنا چد مى ؛(42: )ص کنأا دَعُدُّهُ ْ مِنَ الْأَ ارار بینیم مردانى را  د همرار  از ا

 ؟«شناااتیممى
 یرمایا:   نیز مى

لأادا مِنَ الْجِنو وَ الْنِدْ ِ دَجْعَلْهُما تَ ْتَ صَقْدامِنا لِيکودا مِنَ الْ فَلِرَبأنا صَرِدَا الأذَینِ صَضییَ   ينَأَسییْ
صۀک /  تفار  را بد یکایار مى ؛(24)ی  ،گرینا: شر ردگارا ردنا( در آخر  مىهمین  فار  د در دنیا آ  

 .گمرا   نناگا  جنى   انسى را بد ما نشا  با  تا آنا  را زیر شا گذاریم تا خرارتر از خرد ما ارنا
ْح ابُ وَ داوى» اررا  ۀترر 63   د در آی «تیما» معناى ِسيماهُ ْ قالُوا ما  صَ الْأَعْرافِ رِجالًا یعْرِفُودَهُ ْ بِ
َسمْتُ ْ ال ینالُهُ ُ اللأهُ بِرَحْمٍََ صَغْنى ْستَکبِرُونَ صَ هؤاُلءِ الأذِینَ صَقْ سک آما «عَنْک ْ جَمْعُک ْ وَ ما کنْتُ ْ تَ   این نی

ر از قبیل ر تفیاى   ر تیاهى نشا   رد  باانا تا رالمتى دیا  د در قیامک اهل بهشک را بد رالمتى   اهل د زخ را بد
د ائئرد  زیرا از این آید اتئئتفاد  مى، هر  س بترانا از آ  رالمک شى بد بهشئئتى برد    یا د زخى برد  اائئااص ببرد

 ننا، بۀکد از ارئئحاب اررا  ند تنها از تئئیماى اائئااص  فر   ایما    بهشئئتى برد    د زخى برد  آنا  را درآ مى
ریا  احرال   ارمال آنا  شى مىیدقیا صر ااص مىها بد جمیع خ تیماى  از  یهمنا  د این یردبرنا   نیز حتى از دیا  
اا ،   ناگفتد شیااتک  د مردم مستضعب هرگز داراى آ رى مال دنیا مىا قات  رر  جمع  هایى اتک  د در دنیا همآ 

 .چنین قارتى نیستنا
محا ر  آنا  با اهل د زخ این اتئئک  د آنا  را  د  .محا ر  دارنا   هم با بهشئئتیا . رجال اررا  هم با د زخیا  2

  با اهل آنا ۀ ننا.   محا رشر ا اماتک   ترزن  مىنا بد احرال   اقرالشا  بىاهما  شیشرایا   فر   ضاللک   طغیا 
ال یتَکلأمُونَ »    با اینکد بد مقتضاى آی با این حال .گریناهاى بهشتى در د مىبهشک بد این اتک  د آنا  را با تحیک

َحواباً سک،   مى. (83: )نبا« إِلأا مَنْ صَذِنَ لَهُ الرأحْمنُ وَ قالَ  سى مجاز بد حر  زد  نی دانیم  د در ر ز قیامک هر  
 ترا  گفک مراد از رجال اررا  مردم مستضعفنا؟گرى خاا حق تکۀم دارنا، چارند مىتنها بناگا  حق

قار مقامشا  بۀنا اتک  د تالمشا  بد اهل بهشک بارث ارد  د ارحاب اررا  آ ز تیاق آید بعا اتتفاد  مى. ا8
شک مىآرام  آنا  مى ایمنى   ضعف .ارناارد   بد یرما  آنا   ارد به ست تک براى م   اچنین مقامى چطرر ممکن ا
 بااا؟
ها با ارئئحاب جنک   ارئئحاب جهنم را بیا  آ  ۀمحا راى  د جاى این رجال   مقام   منزلتشئئا    . آیا   ریمد6
شا  نمى نا هیچمى ضطرابى دربارۀ ایشا  ن َضرین )احضار ااگا (   در گرند قۀِق   ا دها   ایشا  را ارال داخل در مُح

َضرُونَ إِلأا عِباوَ اللأهِ الْمُ»یرمایا: دانا، بۀکد مىهرل   یزرى  د دارنا نمى ِصينَفَنِدأهُ ْ لَمُ ْ  ،آرى (؛523 :رایا ) خْلَ
اا مار بناگا  ماۀص خااهمد ضار خراهنا  ضار   هر  «.اا  اح بنابراین، خاا نا بناگا  ماۀص خرد را از حکم  ۀى اح

ا ال نوَ إِذا ُحرِفَتْ صَبْصارُهُ ْ تِلْقاءَ صَْح ابِ النأارِ قالُوا رَبأ»   نا   از اینکد در جمۀگریتارى   هرل دیارى اتتثنا مى
تتفاد  مى« تَجْعَلْنا مَعَ الْقَوْمِ الظأالِمِينَ شا  را نقل نمرد    آ  را رد نفرمرد ، ا ارد  د رجال اررا  در هر حریى درای

 ، رددرایشئئا  را رد مى طرر نبرد قطعاً د باراهنا بزننا مجاز هسئئتنا   درایشئئا  هم مسئئتجاب اتئئک، چر  اگر این
  نمایا نا، بالیارئئۀد آ  را جراب داد    رد مىهاى اهل د زخ را حکایک مىمع   خراتئئتد د هرجا دراى اهل جهمچنا 



 .(524 - 522/ 3: 5653)ر.آ: طباطبایی، 

 خ حدوقيدگاه شیو

ضیۀک    رامک   گنهکار    امانا  ارترا  دارد؛  را ق نیز بد  جرد د گر   از مردا  با ی ایخ  شین،  شمناا  شی از دان
  گریا: د مىچنا 

ارتقاد ما در اررا  این اتئئک  د آ ، حایۀى میا  بهشئئک   جهنم اتئئک  د در آ  مردانى قرار دارنا  د 
سى ارد مار  اناتنا   آنا  شیامبرا    ا ریاى ا  هستنا. داخل بهشک نمىبهشتیا    د زخیا  را مى

ها ها را انکار  نا   آ آ  ارد مار  سى  دها ا  را بشناتنا،   داخل آت  نمىها را بشناتا   آ  د آ 
ستنا  د در انتظار امر خاا بد سانى هم ه ها را رذاب برنا  د یا آ ترمىا  را انکار نماینا،   در اررا   

 .(34: 5656 نا   یا بباشا )را ق، 

 ديخ مفيدگاه شیو

 دارد: از تانا  ایخ را ق؛ شس از آ رد  مقاماتى چنین اظهار مى مذ رر ۀایخ مفیا در ارح یقر
ترا  بد آ  یقین حارل  رد این اتک  د اررا  مکانى میا  بهشک   جهنم اتک   در آ  آنچد اجماالً مى

هاى خاا بر مردم  د نام بردیم، قرار دارنا   نیز گر هى از  سئئئانى قرار دارنا  د در انتظار امر خاا حجک
 دانا.هستنا. بیشتر از این را خاا مى

شا  این گر   را  د  ستنا، چنین معریى مىای د   انااز مردم گر هی نا  د آنا  در انتظار امر خاا ه
شا  ستحق خۀرد در جهنم ن ستحق بهشک   م شا  م  شنا   انا   انتظار یرما  خاا را مىبد خاطر ارمال

 هاتک   آنا  همچنا  در اررا  خراهنا برد تا  قتى  د با افارک شیامبر   امیرالمؤمنینافارک براى آ 
 .(543: 5656)مفیا، بهشک داد  ارد  بد ر د  ۀها اجازبد آ  ^  ا مد

 اتیروا

 انا: ر ایاتى  د دربارۀ اررا    ارراییا ، نقل اا  تد دتتد
 ارد: هایی از آ  ااار  میانا  د بد نمرند  رۀحا تفسیر  رد  × ا. ر ایاتى  د اهل اررا  را بد معصرم5

 لَا الأذِینَ الْأَعْرَافُ دَعْرِفُ صَدْصَارَدَا بِأَسْمَائِهِ ْ وَ دَ ْنُ الْأَعْرَافُ نُدَ ْقال:  ×عن امير المؤمنين
َا وَ دَ ْنُ يلِ مَعْرِفَتِن بِ أا بِسییَ أهُ إِل ْأَعْرَافُ یعْرَفُ الل َا  ال أَِ وَ النأارِ فَل يامََِ بَينَ الْجَن دُوقَفُ یوْمَ الْقِ

أا مَ أََ إِل َا یدْخُلُ الْجَن أا مَنْ صَدْکرَد أارَ إِل َا یدْخُلُ الن َاهُ وَ ل َا وَ عَرَفْن ؛ 563/ 5: 5848) ۀینی،نْ عَرَفَن
ستیم  د یارا  خرد را مى × امؤمن (؛ امیر534 - 544: 5624 نمالی، تیم. اررا  یرمرد: اررا  ما ه انا

اناختد نمى اناخک ما  ستیم  د خاا نا جز از طریق  ست .اردما ه یم  د ر ز قیامک میا  اررا  ما ه
ستیم؛ شس  ارد بهشک نمىجهنم مى بهشک   تیم   ای شنا تا   ما ا  را ب شنا ارد مار  سى  د ما را ب

 ارد مار  سى  د ما را انکار  نا   ما ا  را انکار  نیم. ارد آت  نمى
ِسيماهُ ْ وَ عَلَى الْأَعْرافِ رِجالٌ فِي قَوْلِ اللأهِ عَزأ وَ جَلَ ×جَعْفَرٍعَنْ ابي  قَالَ یعْرِفُونَ کلًّا بِ

 ُسورِ الْجَنأَِ یعْرِفُ کلُّ إِمَامٍ مِنأا مَا یلِيه الْأَئِمأَُ مِنأا صَهْلَ الْبَيتِ فِي بَابٍ مِنْ یاقُوتٍ صَحْمَرَ عَلَى
سی) تان خاا نا:  ۀدربار ×(؛ امام باقر881/ 3: 5648، مجۀ ستنا  د ه»این  مد را   بر اررا ، مردانى ه

اى از یاقر  یرمرد: منظرر از اررا ، اماما  از ما خاناا  اتئک  د در در از « ائناتئناائا  مىاز قیاید
 اناتا.گیرنا   هر امامى امام بعاى را مىترخ بر حصار بهشک قرار مى

  ... نُ عَمويصَدَا وَ عَموي وَ صَخِي وَ ابْ الْأَعْرَافِ صَحییْ َابُ قال: وَ دَ ْنُ ×عن امير المؤمنين



یرمرد: ما ارئئحاب اررا  هسئئتیم، من   رمریم   برادرم   شسئئر  × امؤمن امیر(؛ 22: 5834رئئا ق، )
 رمریم.

 ؛د م از ر ایا ، داللک دارنا  د منظرر از اهل اررا   سانى هستنا  د گناهانشا  با نرابشا  مسا ى اتک  . دتت2
 ارد: آ  بسنا  می ،نیز چناین ر ایک نقل اا  اتک  د بد ذ ر د  نمرند  ند اهل جهنم. در این بار   اناند اهل بهشک

تَوَتْ وَ مَا صَحییْ َابُ الْأَعْرَافِق قَالَ: قَوْمٌاده سیی ل عنه:  ×عن الصییاوق نَاتُهُ ْ وَ  اسییْ حَسییَ
أََ  ِذُدُوبِهِ ْف وَ إِنْ صَوْخَلَهُ ُ الْجَن أارَ فَب َنِنْ صَوْخَلَهُ ُ الن َاتُهُ ْف ف ي  ِهِسییَ / 2: 5848) ۀینی،  فَبِرَحْمَت

رادق835 سنا  آ  ۀدربار ×(؛ از امام  ستنا  د ح تیانا، یرمرد: قرمى ه شا  اهل اررا  شر تیلات ها با 
ها را بد جهنم  ارد  نا بد تئئبب گناهانشئئا  اتئئک   اگر بد بهشئئک ببرد با برابر اتئئک؛ شس اگر خاا آ 

 رحمک ا تک.
ي قَالَ: قُلْتُ لَه ×اللأهِعَبْدِ عَنِ الطأيارِ عَنْ ابي تَوَتِ اي شییَ  ءٍ صَحییْ َابُ الْأَعْرَافِ قَالَ اسییْ

َسنَاتُ ي َاتُ فَنِنْ صَوْخَلَهُ ُ اللأهُ الْجَنأََ فَبِرَحْمَتِهِ وَ إِنْ عَذأبَهُ ْ لَ ْ یظْلِمْهُ ْ الْ َ سأ ا) وَ ال ى، ریا
ها ا  آ لد  سانى هستنا؟ یرمرد: حسنا    تیشرتیام: ارحاب اررا  چ ×(؛ از امام رادق53/ 2تا: بی

تک؛ شس اگر خاا نا آ  ها تتم نکرد  ها را بد بهشک ببرد از رحمک ا تک   اگر رذاب  نا بد آ برابر ا
 اتک.

خراهنا برد   هم  سانى  د ایما   ترم از ر ایا  بر این داللک دارنا  د در اررا ، هم ا لیا، رۀحا   ا مد  . دتت8
 ا لیا   ا مد ائئفارک این گر   را ، لى در آ  حا نیسئئتنا  د بد جهنم بر نا ،انارنا   مرتکب گناهانى ائئا ضئئعیفى دا

 انا از: هایى از این احادیث ربار ها نیز بد بهشک خراهنا ریک. نمرندخراهنا  رد   آ 
أهِعَنْ ابي ْدِ الل أَِ وَ ا ×عَب َانٌ بَينَ الْجَن ْأَعْرَافُ کثْب َالَ: ال أَِق ْأَئِم أارِ وَ الروجَالُ ال  لَىعَ یقِفُونَ ×لن
ِشيعَتِهِ ْ  الْأَعْرَافِ َسابٍ فَيقُولُ الْأَئِمأَُ لِ َسبَقَ الْمُؤْمِنُونَ إِلَى الْجَنأَِ بِلَا حِ ِشيعَتِهِ ْ وَ قَدْ  مَعَ 

ْح َابِ الذُّدُوبِ ادْظُرُوا إِلَى إِخْوَادِک ْ فِي الْجَنأَِ قَدْ  َسابٍ وَ هُوَ قَوْلُ مِنْ صَ َسبَقُوا إِلَيهَا بِلَا حِ
المٌ عَلَيک ْ لَ ْ یدْخُلُوها وَ هُ ْ یطْمَعُونَ اللأهِ تَبَارَک وَ تَعَالَى ثُ أ یقُولُونَ لَهُ ُ ادْظُرُوا إِلَى  سییَ

ا ابِ النأارِ قالُوا رَبأنا ال تَجْعَلْنوَ إِذا ُحرِفَتْ صَبْصارُهُ ْ تِلْقاءَ صَْح  صَعْدَائِک ْ فِي النأارِ وَ هُوَ قَوْلُهُ
ِسيماهُ ْ مَعَ الْقَوْمِ الظأالِمِينَ وَ داوى ْح ابُ الْأَعْرافِ رِجالًا یعْرِفُودَهُ ْ بِ ا فِي النأارِ فَقالُوا م صَ

 صَعْدَائِهِ ْ فِي النأارِ مِنْثُ أ یقُولُونَ لِمَنْ  فِي الدُّدْيا وَ ما کنْتُ ْ تَسْتَکبِرُونَ عَنْک ْ جَمْعُک ْ صَغْنى
يعَتِي وَ إِخْوَادِي ٍَ ثُ أ ال ینالُهُ ُ اللأهُ بِرَحْمَ الأذِینَ کنْتُ ْ صَدْتُ ْ تَ ْلِفُونَ فِي الدُّدْيا صَنْ هَؤُلَاءِ شییِ
(؛ 285/ 5: 5843قمى، ) زَدُونَاوْخُلُوا الْجَنأََ ال خَوْفٌ عَلَيک ْ وَ ال صَدْتُ ْ تَ ْ یقُولُ الْأَئِمأَُ لِشِيعَتِهِ ْ

رادق شک   جهنم   منظرر از مردا  ) د در آییرمرد: اررا  تپد ×امام  تک میا  به اریفد آما (   اى ا
انا. در حالى  د مؤمنا  با   حساب بد بهشک ریتد ،ایستنااماما  هستنا  د با ایعیا  خرد بر اررا  مى

گرینا: بد برادرا  خرد در بهشک ناا   نیا  د انا مىگنا   رد شس اماما  بد آ  گر   از ایعیا  خرد  د 
تالم بر اما؛ آنا  هنرز بد بهشک  ارد »انا   این هما  تان خااتک  د با   حساب  ارد بهشک اا 

شا  امنا  خرد در جهنم ناا   نیا   این ها گفتد مىتپس بد آ  .« لى امیا آ  را دارنا ،انان ارد بد د
تان خا تک  د هما   ترى اهل آت  برمى»ا شا  بد  شمان ما را با  ،گرینا: شر ردگاراگردد مى قتى چ

گرینا:  ارد بهشک اریا؛ ند ترتى بر اماتک   آناا  اماما  بد ایعیا  خرد مى«... قرم تتمار قرار ما 
 اریا.انا هاین مى ند

وَ عَلَى الْأَعْرافِ رِجالٌ یعْرِفُونَ کلًّا  وْلِ اللأهِعَنْ قَ ×سَأَلْتُ صَبَا جَعْفَرٍ عَنْ بُرَیدٍ الْعِجْلِي قَالَ
ِسيماهُ ْ قَالَ صُدْزِلَتْ فِي هَذِهِ الْأُمأَِ وَ الروجَالُ هُ ُ الْأَئِمأَُ مِنْ آلِ مُ َمأدٍ قُلْتُ فَالْأَعْرَافُ قَالَ  بِ



فَعَ لَهُ الْأَئِمأ رَا ٌ بَينَ الْجَنأَِ وَ النأارِ فَمَنْ شییَ  لَ ْ َُ مِنأا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُذْدِبِينَ دَجَا وَ مَنْحییِ
ْشفَعُوا لَهُ هَوَى سی) ی   »قرل خاا نا:  ۀدربار ×گریا: از امام باقربریا رجۀى مى ؛(881/ 3: هما ، مجۀ

شتیا    د زخیا ( را از چهر  ستنا  د همد )به شا  مىبر اررا  مردانى ه تناهای تیام. امام« انا  شر
هسئئئتنا. گفتم: شس  |این امک نازل ائئئا    منظرر از مردا ، اماما  از آل محما ۀیرمرد: این آید دربار

اررا  چیسک؟ یرمرد: راهى میا  بهشک   جهنم. شس هر س از مؤمنا  گنهکار را  د اماما  ما افارک 
 ارد.یابا   هر س را  د افارک نکننا هالآ مى ننا، نجا  مى

 جه يدت

آ  د  اتئئک  د هم  آیا  د اررا ، مکا  بۀنای بین بهشئئک   جهنم   مشئئر  بردتئئک مید گفتد بی از مطالب ش
شاها  شتیا    هم جهنمیا  قابل م تى آیا    مجمرع ر ایا  بد   آنا  نیز ارراییا  را می انابه بیننا. نیز آنچد از برر

برخررداری از ایما    منا  گنهکاری  د بد  اتطا ل مؤ  دتت :رتا این اتک  د ارحاب اررا  د  گر   هستنانظر مى
 آنا  منتظر ائئئفارک شیشئئئر ا  .اناانا   نیز بد جهک انجام گناها  ترییق  ر د بد بهشئئئک را شیاا نکرد بد د زخ نریتد

هاایک هسئئتنا   طمع   امیا آ  دارنا  د رحمک   مغفر  الهی ائئامل حال آنا  ائئرد   تئئپس ایتاار همجراری با 
   ا لیای الهی را در بهشک تعاد ، شیاا  ننا. معصرما  
 هایهای الهی بر مردم، ایراد با نفرذ   قارتمنای هسئئتنا  د بد رنرا  یرائئتاا  نجا  در تئئاتید م حجک  دتئئت

 ا  را بد ننا   آنرتنا   از آنا  دتتایری   افارک مییرتای قیامک، بد اذ  الهی بد داد  اماناگا    نیازمناا  میطاقک
 رتاننا. تاحل نجا  می
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A Comparative Study of A'raf and Ashab al-A`raf with Emphasis on Verses 64-64 

of Surah Al-A'raf* 
 

 

Abstract 

One of the Quranic concepts about resurrection and life in the hereafter is the term A'raf and 

the people of A'raf (ashab al-a`raf) as mentioned in verses 44 to 41 of Chapter al-A'raf. What 

is A’raf? Who are the people called Ashab al-A`raf? What is their next home (if any)?  The 

interpretations of the Holy Qur’an are replete with differences, because the word A’raf has 

different connotations. This brief study explains the Qur’anic term al-A’raf, in the light of 

different interpretations of the word, albeit relying on a comparative study within the 

commentaries and works authored by researchers and exegetes.  One of the important findings 

of this research is that A'raf refers, literally, to the heights or prominent places or elevated 

surfaces between the hell and the heaven. These heights are inhabited by some people having 

the facility to observe the companions in paradise and those who are in the hell. The men on 

the heights are such souls as are not decidedly on the side of merit or decidedly on the side of 

sin, but evenly balanced on a partition between heaven and hell. Their case is yet to be decided, 

but they hope for God’s Mercy and intercession of the Infallibles and those near to Allah 

expecting to be allowed to enter Paradise.  
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