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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس
 1399آبان  26: تاریخ      موضوع کلی: سوره بقره     

  1442ربیع االول  30مصادف با:  اقوال چهار گانه _معنای جنت  _بخش اول  _ 35موضوع جزئی: آیه       

  13جلسه: 

 {  ارهین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 35تفسیر بخش اول آیه 

رسیم به تفسیر و توضیح مطالبی که در این آیه بیان شده است. عرض کردیم می بعد از بیان مفاد کلی آیه و مفردات آیه،

شدن به آن دوم نهی از نزدیک  سکونت در جنت به همراه حوا است. این آیه دو بخش دارد که بخش اول آن امر به 

درخت ممنوعه است. در اینجا خیلی از امور باید روشن شود مثل اینکه منظور از جنت چیست؟ اینکه امر به سکونت در 

معنایش  «کال منها...»خواهید بخورید: این جنت شده، این جنت به چه معنا است؟ اینکه دستور داده شده هر چه می

اموری است که باید در  هااین نایش چیست؟ آن درخت ممنوعه چه بوده؟چیست؟ اینکه به این درخت نزدیک نشوید، مع

 ره اش توضیح دهیم و بحث کنیم.بااینجا در

 معنای جنت

آن بهشتی که به آدم دستور داده در مورد امر اول در مورد معنای جنت است. در مورد جنت چند احتمال داده شده است. 

 چند احتمال و یا به تعبیری چند قول وجود دارد. شده که تو و همسرت حوا در آن ساکن شوید،

 منظور از جنت همان بهشت برین و جنۀ الخلد است. . 1

 منظور جنت برزخی است؛ آن بهشتی که در عالم برزخ و یا به تعبیر دیگر در عالم مثال وجود دارد.. 2

 د.کنمی ه یک جنت و باغی بر روی زمیناینجا اشاره ب. 3

هر یک از این احتماالت مؤیدات و است. زیرا  هاایندانیم که منظور از جنت کدام یک از نمی نچوشود میتوقف  .4

دانیم که کدام یک از این شواهدی دارد. به تعبیر فخر رازی بعضی ها در این مسئله توقف کردند و گفته اند که واقعا نمی

 االت قابل پذیرش است.مامور و احت

 قول اول

د است و نه ل، این است که نه جنۀ الخسکونت کنددر آن  امر شدهیکی از اقوال مهم در مورد بهشت و جنتی که به آدم 

 باغی در زمینبه جنت  اگر هم سوال شود که تفسیراشاره به باغ و جنتی در روی همین زمین دارد.  جنت برزخی، بلکه

هبوط معنایش این است که از این باغ پایین بروید  این. «اهبطا ناقل»با امر با هبوط سازگار نیست، چون بعدش دارد 

هبوط دراینجا انتقال از یک  ازمنظور  دهندها پاسخ میآند منظور باغی از باغ های زمین باشد؟ توانمیآنوقت چطور 

هی که در آن بود، به بقعه به بقعه دیگر است یعنی کأن این کار و این گناه و تمرّد باعث شد که او از آن درجه و جایگا
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کرد. آورده اند که به بعضی از این ادله اشاره خواهم  معنا برای اینهم دلیل  چند آنان .یک مرتبه نازل تری سقوط کند

این ادله  . البتهکنداشاره می باشد هاایناند مؤید تومیوجوهی که برای این قول ذکر شده و یا  فخر رازی به شش وجه از

د به جنۀ الخلد و بعضا مربوط شومیبه سلبی دارد و هم جنبه ایجابی. جنبه های سلبی آن هم بعضا مربوط هم جن و شواهد

 هااینت حتما روی زمین بوده، بلکه بعضی از د که این بهشکنمین ع اثباتاین وجود در واق باد به جنت برزخی. شومی

که ما بین این دنیا  و بعضی هم نفی بهشت برزخی است آخرت به آن وعده داده شده نفی آن بهشت جاودانه است که در

د که این بهشت، همین بهشت روی زمین شومیو آخرت است. و البته بعضی هم جنبه ایجابی دارد، یعنی از ان ادله استفاده 

 است و باغی از باغ های کره زمین است.

 دلیل اول

آن فرود آمد و ساکن شد،  که آدم به امر خداوند در آن بهشتییک دلیل بر اینکه این بهشت خالد نیست، این است که اگر 

بود. نباید در آنجا  کرد در حالی که ابلیس در آنجا راه پیدا کردههمان بهشت جاودانه بود، نباید ابلیس در آن راه پیدا می

ت که شیطان در آن آدم را گمراه کند و فریب دهد برای اینکه آن بهشت جاودانه خصوصیتش این اس توانستابلیس می

وقتی گناه کردن و به گناه انداختن در آن نیست، شیطان چطور 1؛«ال لغوَ فیها و ال تأثیما»راه ندارد چون در قرآن آمده: 

 رفته به آنجا و باعث شده که آدم گناه مرتکب شود؟ آن بهشت جای گناه و فریب شیطان و فریب خوردن انسان نیست.

 دلیل دوم

شد ین از آن خارج مبود، نباید انسامیاینکه آن جنت، جنۀ الخلد نبوده، این است که اگر جنۀ الخلد یک شاهد دیگر بر 

نهفته ئمی در دلش . جنۀ الخلد یعنی جاودانگی و جنتی که جاودانگی و بقاء داچون عنوان جنۀ الخلد معنایش همین است

وقت و منفس سکونت  پس .ج شدز آن بهشت اخراتمرد و نزدیک شدن به درخت ممنوعه ا است. آنوقت انسان بعد از

 .خروج از چنین بهشتی، دلیل بر این است که این بهشت جاودانه نبوده و باغی بوده از باغ های زمین

 دلیل سوم

شد. ببینید در اینجا دو تا شاهد دیگر این است که اگر این جنت، جنت خلد و دائمی بود، شیطان نباید اصال واردش می

د شیطان در کی اینکه شیطان در آنجا کسی را فریب دهد که گفتیم بهشت جای فریب نیست. دوم اصل وروبحث است، ی

لعن خدا قرار گرفت  مورد به سجده رانده شد از درگاه الهی و نکه شیطان بعد از مخالفت با امر. برای آاین جایگاه است

ه غضب خدا ککسی  که لعن خدا شامل حالش شده باشد،اند اصال وارد بهشت باشد. کسی تومیو کسی که ملعون باشد، ن

 اند وارد در آن جنت بشود.تومین شامل او شده باشد،
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 دلیل چهارم

اینجا به آدم تکلیف شد. برای اصل ورودش  ی که درجنۀ الخلد دار تکلیف نیست. آنجا از مسئله تکلیف مبرّا است در حال

ت ولی در واقع یک رخصتی سکه درست است امر به اکل ا «کال منهما»د: بعد فرمو. «اسکن أنت و زوجک الجنۀ»فرمود: 

، این در «وال تقربا هذه الشجرۀ»ید: گومیاست برای اینکه هر نعمتی را به هر نحوه که بخواهید، استفاده کنید. ولی اینکه 

اند تومیست بر اینکه این ن. وجود یک چیزی که انسان ممنوع از آن باشد، خودش یک دلیل اواقع نهی و یک تکلیف است

 عمده ادله ای که مالحظه فرمودید، در مقام نفی بهشت جاودان است. .جنۀ الخلد باشد

 دلیل پنجم

ند به دارُ الثواب؛ یعنی جایی که پاداش و جزای عامالن داده کنمییک دلیل دیگر این است که اساسا از جنۀ الخلد تعبیر 

د، در واقع جزا و پاداش عمل کنندگان به تکلیف است. سوال و اشکال این شومیآنجا نعمت هایی که داده  ردد. شومی

معرفی به مالئکه و تعلیم اسماء و سجده است که حضرت آدم که خلق شد به محض خلقت و بالفاصله بعد از خلقت و 

لی نکرده تا بخواهد پاداش آن عمل را اینجا ببینید. تکلیفی نداشته و عملذا مالئکه، مأمور شد به سکونت در این بهشت. 

 اند جنۀ الخلد باشد.تومیبنابراین این ن

 دلیل ششم

یید این جنۀ الخلد و بهشت جاودان است، مسلما آن بهشت در روی زمین گومییک شاهد دیگر این است که اگر شما 

این آفرینش روی زمین اتفاق افتاد. خداوند فرمود:  نیست و در آسمان است. با توجه به اینکه طبق نقل قرآن و روایات

د این اتفاق روی شومیو او را از گِل، خاک و آب آفرید و بعد روح در او دمید. معلوم  «إنی جاعلٌ فی االرض خلیفۀ»

بعد از آن  اینکه بگوییم خداوند متعال از روی زمین آدم را منتقل کرد به آسمان و در آن بهشت جای داد ولذا زمین بوده. 

نیم که انسانی که در روی زمین آفریده شد، بعد از نفخ بیمیدوباره به زمین برگرداند، ما در هیچ جا چنین نقل و گزارشی ن

روح به آسمان رفته باشد و در آن بهشت قرار گرفته باشد و بعد هبوط کرده باشد به سوی زمین. چه اینکه اگر چنین 

شد در حالی که ما هیچ بود و باید ذکر میعمت های بسیار مهم خداوند تبارک و تعالی مینبود، باالخره این یکی از می

 نیم.بیمیجا چنین نقل و گزارشی را ن

 سوال:

یم و انشاء اهلل بعدا این را مورد بررسی قرار خواهیم داد. بله در مقام بررسی عرض کنمیاستاد: ما فعال داریم نقل اقوال را 

اثبات اینکه  ولیبهشت جاودان الهی باشد  د اینکه منظور از جنتکنمیسلبی است، یعنی نفی  هااینخواهیم کرد که بیشتر 

مجموعا ادله ای  هاایناثبات این امر بودند. قام در بین این ادله شاید دو دلیل در مکند. نمیاین باغ در روی زمین بوده، 

 کرده اند.ذکر  (که معتقدند جنت در این آیه به معنای باغی از باغ های کره زمین است)است که قائلین به قول اول 
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 دومقول 

الشاهدُ علی ذلک، آیه قرآن است که  بعضی معتقدند که خیر اساسا این جنت در همان آسمان بوده و روی زمین نبوده. و

بهشت در همان آسمان هبوط یعنی سقوط و نزول و این خودش بهترین شاهد است بر اینکه . «إهبطو منها»میفرماید: 

یند اهباط دو مرحله داشت. یک مرحله این است که اهباط از آسمان هفتم به آسمان اول بود، مرحله گومیبوده. منتهی 

به روی زمین بود. یعنی خداوند انسان را در آسمان هفتم آفرید و بعد او را در بهشتی که در آسمان  دوم از آسمان اول

اول بود جای داد. پس این بهشت روی زمین نیست و باغی از باغ های کره زمین نیست. بعد از آسمان اول دستور به 

 و بر روی زمین فرود آمد. هبوط داده شد

 قول سوم

از مفسرین معتقدند که این آیه دارد  ان دارُ الثواب و جنۀ الخلد است. برخیکه منظور از جنت هم یک قول هم این است

آمده داللت بر یک بهشت معهود دارد. این را باید بیشتر توضیح « الجنۀ»که در « ال»د. کنمییک بهشت معهودی را اشاره 

بکار برده، در « ال»شناخته شده بوده و در آیه هم که برای آدم  برای عهد است و برای جنس نیست و« ال»دهیم که این 

 شناسند که آن جنت چیست.واقع برای عهد است که مسلمین همگی می

 قول چهارم

را اقوی از  هاایناز  انیم یکی را رد کنیم یا یکیتومیمحتمل است و ما ن هااینیند همه گومیعده ای هم توقف کردند و 

ممکن است جنت برزخی یا مثالی منظور باشد و ممکن است که باغی  ت خلد منظور باشد،است جنم. ممکن دیگری بدانی

انیم برای یکی نسبت به دیگری قائل شویم، لذا امکان تومیم و ترجیحی هم ندانیچون نمیاز باغ های بهشت باشد. اما 

ایاتی که در این رابطه وجود ندارد. نوعا ادله و رو هااینقوی هم بر ترجیح هیچ یک از همگی وجود دارد و دلیل نقلی 

وارد شده ضعیف و بعضا متعارض اند، بنابراین بهتر است توقف کنیم و بگوییم همگی محتمل است و هیچکدام برای ما 

دد دارد ید متوقفیم،  یعنی چون این آیه احتماالت متعگومیمعلوم نیست. در واقع این به معنای اجمال این آیه است. وقتی 

 دانیم کدام یک مقصود است.  مجمل است و نمی

 اقوالی بود که در این مورد ذکر شده است. هااین

ان یکی از این چهار احتمال را در اینجا تقویت کرد؟ اقوال را مالحظه فرمودید هرچند ادله قول تومیباید دید آیا  حال

رده بودند اما باید دید که واقعا حق در مسئله چیست. آیا آن اول با تفصیل بیشتری ذکر شد چون بعضی هم آن را ذکر ک

مساعد این احتمال هست که بگوییم  ،جنتی که آدم در آن سکونت کرد، جنت برزخی است؟ آیا شواهدی که ذکر شده

 جنت برزخی است؟ یا منظور جنۀ الخلد است؟ یا منظور باغی از باغ های کره زمین است؟

و ما را به چه نتیجه ببینیم مجموع این ادله چه اقتضایی دارد و به مقتضای ادله توجه کنیم  آینده در جلسه انشاءاهلل باید

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»رساند.                                                                                                    ای می


