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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس
 1399آبان  27: تاریخ      موضوع کلی: سوره بقره     

   1442ربیع الثانی  1مصادف با:                                   _معنای جنت  _بخش اول  _ 35موضوع جزئی: آیه       

 14جلسه:                          ن جنتبودمؤیدات و معبدات زمینی  _قول اول  بررسی ادله      

 {  ارهین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 خالصه جلسه گذشته

دارد و ما تقریبا  بود. عرض کردیم چهار قول یا احتمال در اینجا وجود 35بحث درباره مراد و مقصود از جنت در آیه 

اهیم ببینیم مقتضای تحقیق در مسئله چیست؟ خومیادله یا شواهد هر یک از این احتماالت و اقوال را ذکر کردیم. حال 

یا باغی از باغ های زمینی است؟ یا یک جنت معنوی که با جنۀ الخلد هم  ؟جنۀ الخلد است ،آیا منظور از این جنت

 شواهدی برای خود دارند؟ هااینوقف شویم چون هر یک از ؟ و یا اینکه باید متمتفاوت است

انیم توقف را هم تومیرسد این جنت، جنۀ الخلد قطعا نیست. باغی از باغ های زمینی هم نیست. در صورتی ظر میبه ن

دهیم، قهرا  بپذیریم که نتوانیم شاهد و دلیل روشنی برای اثبات مدعای خود بیاوریم چون اگر توانستیم این کار را انجام

 محذوری نخواهیم داشت.

 قول اول )باغی از باغ های زمین(ادله بررسی 

این شش اما اینکه برخی ادعا کردند که این باغی از باغ های بهشت است و شش دلیل برای مدعای خودشان ذکر کردند، 

 است. اند اثبات کند که منظور از جنت باغی از باغ های زمینتومیدلیل در واقع هیچکدام ن

 بررسی دلیل اول

این بود که اگر باغی از باغ های زمینی نبود و یا به تعبیری دیگر جنۀ الخلد بود، نباید ابلیس بتواند در آن  هاآندلیل اول 

 «.ال لغوَ فیها و ال تأثیما»بهشت به نحوی است که  انسان را فریب دهد چون آن

تنها  .دکنمیناثبات که باغی از باغ های زمین است را لخلد باشد، اما اینجنۀ ااند تومید که نکنمیاین دلیل تنها اثبات 

د، این است که جنۀ الخلد نیست. این مهمترین مشکل ادله شش گانه ای است که جلسه شومیچیزی که با این اثبات 

 گذشته در قول اول ذکر کردیم. 

، باالخره پشتوانه نقلی از آیه و روایت هم دارد و اینطور حمل شده در این آیه بر باغی از باغ های بهشت نتجالبته اینکه 

 را باید کنار بزنیم و بعد برویم هاایننیست که خیلی بی پشتوانه باشد که این را بعدا عرض خواهیم کرد. ما فعال دلیل های 

 سراغ قرائنی دیگر برای این مسئله.
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 بررسی دلیل دوم

ه کسی کشد. خصوصیت جنۀ الخلد این است نباید انسان از آن خارج می بود،اگر این جنۀ الخلد می دلیل دوم این است که

 د، در حالی که انسان از آن اخراج شده است.شومیاز آن خارج ن

 است. د که این باغی از باغ های روی زمینکنمیالخلد، اما اثبات ن د عدمُ کونها جنۀکنمیاین هم اثبات 

 ومبررسی دلیل س

بشود و همین وارد آن انست تومینبود، شیطان اصال به واسطه لعن خدا گفت اگر جنۀ الخلد میدلیل سوم هم کذلک که می

 که شیطان وارد شده، حاکی از این است که جنۀ الخلد نیست.

 د که منظور باغی از باغ های زمین باشد.کنمیاین دلیل هم اثبات ن

 بررسی دلیل چهارم

ید: گومیحوا گذاشته و  بود که جنۀ الخلد دار تکلیف نیست. در حالی که در این آیه تکلیف به عهده آدم و یندلیل چهارم ا

 جنۀ الخلد نیست. دکنمیاین دلیل هم اثبات  «.ال تقربا هذه الشجرۀ»

این است که مماشات نهایت ییم گومیذکر کرد کاری نداریم.  توانمیما با توجیهات دیگری هم که برای بعضی از این امور 

 م، نهایتش این است که جنت مذکور، جنۀ الخلد نیست.یکنیم و همه مطالب شما را هم بپذیر

 بررسی دلیل پنجم

کرده باشد تا پاداش و  بود، در حقیقت آنجا دارُ الثواب است و باید انسان کارییند جنۀ الخلد اگر میگومیدر دلیل پنجم 

اند تومیت شده. پس نکه آدم ابتدائا بدون هیچ تکلیف و موافقت با تکلیفی وارد این جن جزای اعمالش را ببیند در حالی

 جنۀ الخلد باشد.

 .یستنکه این جنت، جنت خلد و جاودانه نای یعنیهمانطور که عرض کردم، این پنج دلیل جنبه سلبی دارد. 

 بررسی دلیل ششم

گِل آفرید و بعد روح  روی زمین و ازدم دقت کنیم، خداوند آدم را این بود که اگر ما در داستان خلقت آ هاایندلیل ششم 

سمانی غیر از جنۀ الخلد، آالزمه اینکه این جنۀ الخلد باشد یا بهشتی  اق بر روی زمین بوده،در او دمید. وقتی اصل این اتف

هبوط گوید میون به زمین چگشته باشد اشد به آن بهشت و بعد دوباره بازنسان از روی زمین منتقل شده بااین است که 

 مین منظور است.زاند جنۀ الخلد باشد، پس باغی از باغ های تومیکردند. این دلیل را قرینه گرفتند بر اینکه این ن

ها دلیلی که جنبه ما اگر بخواهیم بگوییم منظور از جنت، جنت معنوی و برزخی است، باید به این دلیل پاسخ دهیم. تن

ا برزخی بگیریم، این واقع دلیل هم نیست بلکه اشکالی است بر اینکه بخواهیم جنت را به معنای خلد یایجابی دارد و در 

 ه نحو ایجابی اثباتبکرد که منظور جنۀ الخلد نیست، اما دیگر را مالحظه فرمودید که تنها اثبات می آن پنج دلیل است.

 اشد.باغی از باغ های زمینی ب کرد که منظور از جنتاین را نمی
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 مؤیدات حمل جنت بر باغی در زمین

 نی است. در کنار این، ما روایاتی داریم که ظهور در این دارد که منظور از جنت، باغی از باغ های زمی .1

: سألتُه عن جنۀ آدم. فقال جنۀ آدم من جنان الدنیا. یطلع علیه الشمس و عن الحسن بن بشار عن ابی عبداهلل )علیه السالم(

 1لو کانت من جَنانِ الخُلد ما خَرَجَ منها أبَدا.القمر و 

غی از باغ های دنیا ن ساکن شد، باد آن جنتی که آدم با حوا در آکنمیطبق این روایت امام صادق )علیه السالم( تصریح 

آن  اه را درد و شب ها ماه. خود طلوع خورشید و مکنمیند. روز خورشید طلوع کنمیشمس و قمر در آن طلوع است و 

شدند. پس دو تا شاهد بود، از آن خارج نمیکه منظور جنان دنیایی است و اگر جنۀ الخلد می گرفتندجنت، دلیل بر این 

ن طلوع شمس و آآورده برای اینکه این باغی از باغ های بهشت است؛ یکی اینکه از آن خارج شدند و دیگر اینکه در 

 قمر وجود دارد.

نایی است که و لو کانَ من استثقیاس  یکادله شش گانه ذکر کردیم. اینکه ما خَرَجَ منها أبَدا  را که ما جزء یکی از این دو

ه چون نباید از آن خارج د آن جنت، جنۀ الخلد نبودکنمیجنان الخلد ما خَرَجَ منها أبَدا. این نهایتش این است که اثبات 

یی باشد. ولی آن جنت دنیا د که اینکنمیین اثبات ناشد. این همان دلیل دومی است که ذکر کردیم و پاسخ دادیم که می

ات این اه از خصوصید و مبا توجه به اینکه طلوع خورشی چون اولی که یطلعُ علیه الشمس و القمر، جنبه ای ایجابی دارد

 جنتی دنیایی است. ،د که این جنتشومیمعلوم  دنیا است

نوی و أخروی اطالق فکر نکنید که جنت فقط بر بهشت مع د لذاباغ دنیایی در قرآن نظیر دار به عالوه اطالق جنت بر .2

که بر خودش ظلم  ، او داخل در باغ خودش شد در حالی«وَ دَخَلَ جنته و هو ظالمٌ لنفسه»د. خداوند میفرماید: شومی

اینجا هست و لذا  اطالق جنت بر یک باغ دنیایی در قرآن هم بر بهشتی دنیایی اطالق شده بود. پس کرده بود. این جنت

 مشکلی نیست.

نت باغی از باغ جز که منظور ا این احتمال را دکنمیند، تقویت کنمیید خورشید و ماه در آن طلوع گومیاین روایت که 

 های دنیا است.

، باغی از باغ های د که منظور از جنتکنمیگفت خداوند انسان را از آب و گِل آفریده هم تقویت دلیل ششم هم که می .3

 زمین است.

، غیر از آن آخری پس آن ادله ای که تا به حال ذکر شده بود برای اینکه منظور از این جنت باغی از باغ های زمین است

اند واقعا شاهد و قرینه باشد، این چند مسئله است. یکی اینکه انسان را تومیدلیل بر این مطلب نبودند. آنچه که هیچکدام 

، باالخره باید این چند دانیمرا بهشت برزخی یا معنوی بجنت این  یعنی ما اگر بخواهیمزمین آفریده شده،  باالخره روی

                                                            
 .117، حدیث 62، ص 1. تفیسر نور الثقلین، ج 2، حدیث 80، ص 1. تفسیر برهان، ج  1
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ید طلوع شمس و قمر. اگر گومیخره منظور از این روایت چیست؟ چون مسئله را حل کنیم. یکی این روایت است که باال

 د؟شومیبهشت مذکور غیر از باغ های زمینی باشد، طلوع شمس و قمر چه 

ود همین آیه، خاند شاهد باشد بر اینکه منظور از جنت باغی از باغ های زمین است، در تومییک مسئله دیگر که  .4

اهم شدن انواع غذاها و ن فررسنگی و در مقابل آاین گ«. کال منها رَغَدا حیثُ شئتُما»ماید و فرخداوند تبارک و تعالی می

ین دنیا است. در امنظور باغی از باغ های دنیایی بوده. چون گرسنگی و سیر شدن برای مأکوالت، حاکی از این است که 

دش قرینه ای است ، خو«منها رَغَدا حیثُ شئتُماکال »ید گومیبهشت معنوی یا بهشت خلد گرسنگی راه ندارد. پس اینکه 

 بر اینکه جنت بر روی زمین بوده است.

 سوال:

دند هیچکدام به غیر از آخری بیان کرده بوپاسخ دارند و بنده فعال در مقام بیان هستم. آن ادله ای را که برخی  هاایناستاد: 

 های بهشت است نداشت. باغ اینکه اثبات کند این جنت باغی از شأنیت استدالل برای

 سوال:

در  آن شش دلیل، م پنج دلیل ازگوید برخی چنین گفته اند و استداللشان هم این است. عرض کرداستاد: خیر، او هم می

قط دلیل ششم این فد این جنۀ الخلد نیست نه اینکه اثبات کند این باغی از باغ های زمین است. کنمیواقع فقط اثبات 

 منظور از جنت باغی از باغ های زمین باشد. دو مؤید هم ما ذکر کردیم کهشأنیت را داشت و 

 مبعدات حمل جنت بر باغی در زمین

 باغ های بهشت باشد. عنای باغی ازاند این جنت به متومیاصال ن هابر اساس آن قرائن دیگری داریم که ، ماهاایندر کنار 

قوط کرده و نزول سدر یک جایی و موقعیتی قرار داشته که از آنجا  از طرفی اهباط یعنی سقوط و نزول و کأن انسان .1

عضی توجیه کردند باینکه  بود، معنا نداشت که خدا بفرماید که هبوط کن.کرده به زمین. اگر باغی از باغ های بهشت می

دارد که ما مرتکب  جودواقعا خالف ظاهر است. چه دلیلی و قال از بقعه ای به بقعه ای دیگر است،تکه منظور از هبوط ان

هیم، آنوقت باید معنوی قرار دخی و زباغ های آسمانی یا جنت بربله اگر نتوانیم این باغ را از  ر بشویم؟خالف ظاه

 معنایی برایش تصویر کرد. توانمیمعتقدیم  جیهی داشته باشیم در حالی کهتو

 پس یکی مسئله هبوط است.

تا  115آیات  این مضمون در سه موضع در قرآن آمده است. یکی این آیات است، یکی هم قرینه دیگر این است که .2

و دیگری آیات سوره اعراف است. در توصیف این جنتی که آدم در آن سکونت یافته به امر خداوند، در  سوره طاها 126

ار نیست. می فرماید: ین سازگباغی از باغ های زمبر جنت با حمل  شده کهسوره طاها اوصافی ذکر  119و  118آیات 
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این خصوصیت که در آن سختی، گرسنگی، تشنگی، سرما و 1«.إن لک ألّا تجوعَ فیها و أنک ال تظمؤا فیها و ال تضحی»

 گرما وجود ندارد، حاکی از این است که منظور باغی از باغ های دنیا نیست.

اشد، یک دسته هم بکه این جنت باغی از باغ های دنیا  دکنمیما االن با دو دسته شاهد مواجه هستیم. یک دسته تقویت 

توجهی دارند. اینکه  قابل قرائنهر دو هم  د و مبعّد این است که منظور باغی از باغ های بهشت باشد.کنمیاین را تضعیف 

ی جهت یلی بی مؤیدشان است، خد که بعضی توقف کردند چون هر دو طرف شواهدی دارند و روایاتکنمیفخر رازی نقل 

در اینجا باید قضاوت  روایات شواهد و قرائن جانبی وجود دارد و به هر حال ن وآنیست. مالحظه میفرمایید که از آیات قر

 کرد.

اهد هم بر اینکه شپس ما حداقل دو یا سه شاهد ذکر کردیم مبنی بر اینکه این جنت باغی از باغ های بهشت است و چند 

ر وجود دارد؟ اینکه از باغ های بهشتی باشد ذکر کردیم. حال چه باید کرد؟ آیا راهی دیگاند منظور از جنت باغی تومین

اند باشد، آیا بهشت تومیهم این است که جنۀ الخلد هم ن ضاند از باغ های زمینی باشد، پس این چیست؟ چون فرتومین

 دیگری در اینجا قابل تصویر است؟

اغ های زمینی هم با بصویر کنیم که خصوصیات جنۀ الخلد را نداشته باشد و عمده این است که اگر بتوانیم بهشتی را ت

یم؟ این چیزی است شومیمتفاوت باشد و دو مسئله ای را که گفتیم بتوانیم در آن جای دهیم، آیا از این مشکالت رها 

ر آن ورود کند، دابلیس هم اند جنتی باشد که تومیجلسه آینده درباره اش بحث کنیم که باالخره این جنت  که باید در

ر آن باشد؟ دفریب دهد و گناه هم در آن صورت بگیرد و خورشید و قمر هم در آن طلوع کند و گرسنگی و تشنگی هم 

ش مشکل ویراین یک مجموعه ای است که تص باشد که بدن طبیعی هم بتواند داخلش شود.باید آنوقت این مسئله هم 

د. پس باید تصویری هبوط هم بتواند بکناز آنجا طبیعی رفته در آنجا و در عین حال با بدن  است و فرض کنیم که انسان

 از این بهشت ارائه دهیم که جامع همه این جهات باشد.

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»

                                                            
 .119و  118. سوره طاها، آیات  1


