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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس
 1399آبان  28: تاریخ      موضوع کلی: سوره بقره     

 1442ربیع الثانی  2مصادف با:                نظر برگزیده  _معنای جنت  _بخش اول  _ 35موضوع جزئی: آیه       

  15جلسه: 

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

جنتی که خداوند امر فرمود که آدم  همسرش حوا در آن ساکن  سوره بقره بود. 35بخش اول آیه  ت درسخن در تفسیر جن

وقف بشود در اینجا، شوند. اقوال و انظار را گفتیم. چهارقول و چهار احتمال ذکر شد. در بین این چهار احتمال اینکه ت

مشهودٌ له  رائن و شواهد انسان باید ببیند کدام یک قوت اثباتاین ق در بین االخرهچندان مقبول و پسندیده نیست. ب

 رند.خودشان را دا

چون قرائن و  قابل قبول نیست. آناینکه مقصود از این جنت، جنۀ الخلد هم باشد، مالحظه فرمود که هیچ یک از ادله 

 فش بسیار است.شواهد بر خال

اینکه باغی از باغ های زمینی باشد، این هم یک مقرباتی دارد و هم یک مبعّداتی دارد. ما قرائنی بر اینکه باغی از باغ 

 های زمین باشد و نیز شواهدی بر علیه آن ذکر کردیم.

 نظر برگزیده

باشد. البته در  شبهاتبخواهیم ذکر کنیم، به هر حال باید پاسخگوی  اهاینحال چه باید کرد؟ اگر تفسیر دیگری غیر از 

 ،دبعد از تمر که این بهشتی است در آسمان هفتم کهین بود اشده، یک قول  هامتعرض آنگفتیم فخر رازی  بین اقوالی که

اهیم عرض خومییی که آدم به آسمان اول هبوط کرد و از آنجا به زمین آمد. آن هم ممکن است حمل شود بر همین معنا

 خیلی قابل اثبات نیست. این معناکنیم و اال 

انیم بگوییم این بهشت و این جنت، یک جنت مثالی، معنوی تومیعمده این است که بر خالف این اقوال و احتماالت، ما 

و برزخی است. این جنت محذورات زمینی بودن را ندارد. محذورات جنۀُ الخلد را ندارد. در عین حال یک محذوراتی 

 را باید پاسخ دهیم. هاآنخودش دارد که 

. برزخ یا عالم مثال، یعنی یک عالمی که داردو بهشتی در برزخ وجود  د که یک جنتشومیاز آیات و روایاتی استفاده 

و . ما یک عالم ماده داریم م مادهلعاأرض هم یعنی  و منظور از دنیا واسطه میان عالم مجرّدات تامه و أرض و دنیا است.

ا دارد. در آنجا هم قواعد و مقررات و امور خاص خودش ر عالم برزخ یا عالم مثال،که این  یک عالم مثال و عالم برزخ

اند وجود داشته باشد و هم جهنم. همانطور که بهشت برزخی داریم، تومیتنعّم قابل تصویر است و هم عذاب. هم بهشت 

اند در آن وسوسه تومیاند به آن وارد شود. تومیجهنم برزخی هم داریم. این بهشت برزخی به نحوی است که شیطان 
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ان با بدن طبیعی و مادی وارد آن شد و فی الجمله وجود برخی تکالیف و قوانین و تومیکند. خالد و جاودانه نیست. 

که در آن از جمله آنچندتا بود  د،کردیم از جنۀ الخل رفع یدمشکالتی که به واسطه آن  هم محذوری ندارد. در آن مقررات

نسان را مکلف کردند. اینکه چطور انسان با نبود و شیطان وارد شد و در آنجا انسان را فریب داد، در آنجا اجاودانگی 

 اینکه منظور باغی از باغ های زمین باشد همواقعا طبق آن بیان قابل قبول نبود.  هااینبدن مادی واردش شده، بعضی از 

 که بعضی از احکام و آثار بهشت أخروی را دارد و بعضی از احکام و آثار بهشت دنیوی است قابل قبول نیست. این بهشتی

اند در عالم تومیبهشت برزخی، جنت مثالی، نن جنت مادی و زمینی و جنت أخروی. را دارد. یعنی یک واسطی است بی

اند باغی از باغ های زمینی باشد که در عالم ماده است. پس تومیعالم، فوق عالم ماده است و ناین ماده باشد چون اصال 

 یی ندارد. چون فوق بهشت زمین است و دون بهشت أخروی است.بهشت برزخی و جنت برزخی اصال در عالم ماده جا

الب این بدن مادی خلق شد و روح در آن دمیده شد، به امر خداوند تبارک و تعالی به این مسکن انسان بعد از آنکه در ق

برای آماده سازی و این بهشت وارد شد. اینکه چرا وارد شد، این را در ابتدای بحث از این آیات اشاره کردم که در واقع 

ورود انسان به زندگی زمینی بود. وقتی این گِل تسویه شد و نفخ روح شد، این گِل در اینجا بود ولی با نفخ روح و خلق 

شدن انسان در روی زمین، خداوند کأنّ زمینه ورود او را به برزخ فراهم کرد. از این عالم مادی و أرض که به اصطالح 

 اشت و خلق شد، از اینجا به آن جنت برزخی راه پیدا کرد. در آن پا به عرضه وجود گذ

پس امر خداوند به مالئکه و سپس سجده  در روی زمین و عالم ماده خلق شده، ساننممکن است سوال کنید که اگر ا

سخ دارد روی زمین سجده کردند بر انسان؟ این پا به چه نحو بود؟ آیا همگی در هاآنمالئکه در کجا اتفاق افتاد و سجده 

بر روی زمین خلق شود و روحی که خدا در او دمیده، روحی باشد که قدرت ارتباط با موجود و منافاتی ندارد که این 

به  حقیقت سجده کردند و آنوقت تعلیم اسماءدر عالم خودشان، در برابر این روح و  هممالئکه را داشته باشد. مالئکه 

آدم بر کرسی تدریس نشسته باشد  اق افتاد نه اینکه در یک گوشه ای از زمینهم در همان عالم اتف از سوی آدم مالئکه

یم که خداوند این کنمیو تعلیم کند مالئکه ای را که بر گرد او جمع شدند. نه این منافات ندارد با این بیانی که ما عرض 

داد. انسان را در زمین خلق کرد بهشت برزخی و جنت برزخی را که در عالم مثال و برزخ است مأوی و مسکن آدم قرار 

 .«أسکن أنت و زوجک فی الجنۀ»و به او دستور داد 

اند تومید. انسان در حال حیات هم شومیصرفا به دوران پس از مرگ مربوط ن تن انسان از عالم مادی و به برزخ همرف

 به آن عالم وارد شود.

یک بدن مثالی وارد عالم رود، روح او در قالب میرد و از دنیا میتصور ما از برزخ این است که انسان بعد از آنکه می

. استبدن  در قالب همگی دهدسان در عالم خواب انجام میند وکارهایی که انبیمید. مثال خوابی که انسان شومیبرزخ 

ی کنمینی که حجم داری، اعضا داری، مکان اشغال بیمینی و بیمیرا هم نی و خودت بیمیشما در خواب چهره افراد را 

ی. این باالخره هوا نیست بلکه انسان بدن دارد و در عین حال روح کنمیو لذت ها و درد های روحی و جسمی را درک 
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لم برزخ، به هر حال و نفس و یک هویت هم دارد. این همان بدن مثالی است. پس روح انسانی در قالب بدن مثالی در عا

د و شومیبرای خودش سیری دارد. گمان ها و تلقی ها این است که انسان تنها پس از مرگ و مردن وارد عالم برزخ 

اند در همین دنیا و حال حیات، به نوعی خودش را تومیدرست نیست. انسان قبلش اصال امکان ندارد. در حالی که این 

، موت ارادی و یا هجرت ارادی و به عنوان موت اختیاری ه عالم مثال وارد شود که از آنب از این عالم ماده منقطع کند و

انستند موقتا به اراده و اختیار خودشان، تومی هاآنند که کنمیند. در احوال برخی از بزرگان هم نقل کنمیاختیاری تعبیر 

در برخی  د که این یک مقوله دیگری است وارد شونروحشان را منقطع کنند و از این عالم به عالم برزخ و عالم مثال و

ثال و پس عالم م اند با موت اختیاری از این دنیا بیرون برود.تومیکه انسان  ی و عرفانی به آن پرداخته شدهمباحث فلسف

جنت  واردآدم در واقع با امر خداوند آنگاه  .همین االن هم وجود دارد و فوق عالم ماده است عالم برزخ، عالمی است که

در عالم مثال وارد شود و یا تواند بدن مادی میالبته در اینجا سوال و شبهه ای است که آیا  برزخی و جنت مثالی شد.

ورود آدم به این بهشت، مانند اتفاقی است که در شب معراج برای رسول خدا پیش آمد. باید در آنجا بدن مثالی باشد؟ 

ود به معراج رفت نه با روح خود. بدن طبیعی او از مکه به بیتُ المقدس و از آنجا با بدن طبیعی خپیامبر در شب معراج 

به آسمان عروج کرد. معراج پیامبر با بدن طبیعی بود. اگر معراج پیامبر با بدن طبیعی امکان داشته باشد، ورود آدم به جنت 

 مثالی و برزخی با بدن طبیعی امکان دارد. 

 زخی و معنوی محذوری ندارد چون:بنابراین حمل جنت بر جنت بر

ورود به  ند برای آماده سازیسازد که انسان در این دنیا خلق شده و بدن طبیعی داشته ولی خداوبا این مطلب می :اوال

. ممکن است ا شودیطان، توبه، فریب و این امور آشنزمین او را وارد این بهشت کرده و گفته آنجا ساکن شو تا آنجا با ش

چه ضرورتی داشت؟ چه دلیلی داشت که خداوند تبارک وتعالی به آدم بگوید به این بهشت برو  که این آمادگی سوال کنید

انست این حقایق و این امور را با تومیاو را آماده کند برای ورود به زمین؟ او که در زمین بود و به مرور هم  بخواهد و

به هر  ر واقع تحلیل و توصیفش مشکل است.این از آن مسائلی است که د زندگی در روی زمین بدست بیاورد و بفهمد.

 د.آدم با بدن طبیعی خودش وارد این بهشت شحال 

 خروج از بهشت برزخی مشکلی ندارد.عدم بقاء آدم در این بهشت محذوری ندارد چون  ثانیا:

محذوری رات وجود داشته باشد، یف در بهشت برزخی مشکلی ندارد. اینکه در بهشت برزخی بعضی قوانین و مقرلتک ثالثا:

 د است که در آن تکلیف راه ندارد.ۀ الخلاین غیر از جنندارد. 

 اند وارد شود.تومیبهشت محذوری ندارد. در عالم مثال و بهشت برزخی و معنوی، شیطان  نورود شیطان به ای رابعا:

ت شیطان هم دعو ومت و ایستادگی است ون طرف مقااند انسان را وسوسه کند چه اینکه به هر حال از آتومی خامسا:

 است. امکانش فراهم

 ر این بهشت گرسنگی و تشنگی نیست.د سادسا:
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در این بهشت اگر جای گرفته باشد، آنگاه امر به هبوط إلی األرض محذوری ندارد که از آن مقام و منزلت هبوط  :سابعا

 کند و به زمین بیاید.

مجموعه آن مشاکل و محاذیری که برای حمل جنت بر جنۀ الخلد و حمل جنت بر باغی از باغ های زمین وجود  پس

 وجود ندارد. داشت، دیگر

 پاسخ به شبهات

 .حل کنیمها را آنمحذور و مشکل وجود دارد که باید فقط گفتیم سه 

و تشنگی است  د که انسان گرفتار گرسنگیشومیه یدبه نوعی فهم «کال منها رَغَدا حیثُ شئتما»باالخره از  یکی اینکه .1

ید گومیآید. چون از طرفی جور در نمی« إن لک أن ال تجوعَ فیها و ال تعری»یفی که در سوره طاها شد که صواین با تو 

إن »ید گومیبه گرسنگی و تشنگی است. از طرفی هم در سوره طاها  و خوردن هم مسبوقاهید بخورید خومیهر چه 

 چطور با هم قابل جمع اند؟ هااین، «أن ال تجوع و ال تعریلک 

آید که خداوند متعال به نحوی این بهشت رسد که این مشکل و محذوری ندارد چون از آیات سوره طاها بر میبه نظر می

اصال گرسنگی و  این است که «أن ال تجوع فیها وال تعری»د. معنای شومیامور فراهم ناین را قرار داده که اساسا زمینه 

د از تصرف و قدرت انسان و آزادی انسان در بهره برداری شومیدر واقع کنایه  «کال منها رغدا»عریانی راه ندارد. آنوقت 

 از تمتعات و نعمت های الهی.

«. القمرجنۀ آدم من جنانِ الدنیا یطلعُ علیه الشمس و » ماند.آمده باقی میمسئله طلوع شمس و قمر و آنچه که در روایت 

د. در اینجا باید دو تا مشکل را حل کنیم؛ یکی اینکه کنمیدم از جنت های دنیا بود که در آن شمس و قمر طلوع آجنت 

آید؟ بر جنت برزخی و مثالی ید من جنان الدنیا که این من جنان الدنیا چطور با بهشت برزخی و مثالی جور در میگومی

 له دوم هم مسئله طلوع شمس و قمر است.. مسئدشومیکه جنان الدنیا اطالق ن

، به این نحو قابل پاسخ است که دنیا در برابر آخرت است. ما یک بر آن اطالق جنان الدنیا شده در مسئله اول اینکه .2

آخرت داریم و یک دنیا داریم. دنیا در برابر آخرت یک معنای عامی دارد که زمین و عالم ماده بخشی از آن است؛ یعنی 

، ت بدانیماست چیزی به عنوان موجود دنیایی باشد اما در عین حال آسمانی باشد. ما اگر دنیا را در برابر آخر ممکن

مرادف با انیم تصویر کنیم که جنتی است دنیایی، اما غیر مادی. کأن دنیا دو اطالق دارد، یک دنیا مساوق و تومیاینچنین 

د. لذا اگر شومیخرت به نحو أعم است که شامل عالم ماده و غیر ماده هم أرض و عالم ماده است، یک دنیا هم در برابر آ

 اینطور تفسیر کنیم دیگر محذور و مشکلی نیست.

د که زمین به گرد کنمیأرض معنا پیدا  که به حسب ظاهر شمس و قمر درمسئله طلوع شمس و قمر است  دیگری. 3

طلوع شمس و نهار استفاده شود. لکن بر  و شب و روز و هااینخورشید بچرخد و قمر هم به گرد زمین و از چرخش 

برای غیر این أرض هم آسمان و زمین تصویر شود  دانتومیسوره هود،  108و  107اساس برخی از روایات از جمله آیه 
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ه دور زمین و گردش زمین بنیم مربوط به بیمیو نیز شمس و قمر متناسب با خود داشته باشند. این شمس و قمری که ما 

خورشید و گردش قمر به دور زمین است. در اینجا طلوع شمس و قمر به این ترتیب است. اما طلوع شمس و قمر برای 

منتهی ممکن است آن شمس  آید.الزم نمیهیچ محالی هم  اند تصویر شود وتومیغیر أرض و جنت برزخی و مثالی هم 

روز مخصوص به خودش را داشته باشد. در واقع منظور از طلوع  و قمر به نحو دیگری تصویر شوند. یعنی آنجا هم شب و

 . شمس و قمر این است که یکنواختی وجود نداشته باشد

 نتیجه

دم مأمور شد به سکنی در آن و بعد به واسطه نزدیک شدن به د که آن جنتی که آشومیلذا از مجموع این مطالب استفاده 

برزخی و مثالی بوده و این بهشت برزخی و مثالی در واقع چیزی ما بین باغ درخت ممنوعه از آن اخراج شد، یک بهشت 

اند تومیآدم بعضی از احکام و آثار آن عالم را دارد و  کام و آثار این عالم را دارد وزمینی و جنت خلد است. بعضی از اح

اینکه چه ضرورتی بوده که خدا آدم را از زمین به بهشت ببرد و آن اتفاق بیافتد  اما وارد آن شده باشد و بعد اخراج شود.

و ملموس مخاطرات زندگی بر روی  تصویر کرد، تفهیم عینی آند برای شومی. مهمترین احتمالی که ج کنداخرا او را و بعد

تنزل کند  ایگاه مناسب شأنشمقام و ج کند و از ند در اثر وسوسه شیطان چگونه سقوطاتومیه زمین و اینکه انسان کر

تحت تأثیر وسوسه ها قرار نگیرد و در یک دوره بسیار فشرده روح و جوهره و تا مراقب باشد  لذا خداوند خواست

ک تمرد و مخالفت در اثر اند با یتومیزندگی در کره زمین را بچشد و ببیند که چگونه انسان با آن عظمت و جایگاه 

ید من به گومیدم آنجا هم به حضرت آدر  زند، سقوط کند.را در لباس ناصح جا میوسوسه شیطان رجیم که خودش 

ن جا هم در لباس خیر خواهی وارد آاهید جاودانه بمانید از این درخت بخورد. خومییم که اگر گومیعنوان خیرخواهی 

ا کشف عورت بشود برای او و خود این اتفاق افتاد ت د.شومیانسان بفهمد که شیطان چگونه باعث سقوطش  شد. لذا باید

 کرد برای ورد به زمین.این کشف عورت مسئله بسیار مهمی برای آدم بوده است. این دوره فشرده به نوعی او را آماده می

 سوال:

یید که گومیاستاد: این بدن طبیعی در جا درست شده؟ یعنی شما قبول دارید که منظور از جنت، جنت برزخی است ولی 

ید ا؟ شما یا ب«أسکن أنت و زوجک الجنۀ»ید: گومیآدم و بدن طبیعی آدم همانجا بوده؟ اگر آنجا بوده چرا  خلق جسم

اند در برزخ بدن طبیعی باشد، اما در آن تومیبگویید جنت برزخی است و یا بگویید عالم ملکوت است. اگر برزخ باشد، 

 عالم بدن معنا ندارد چون عالم مجردات تامه است.

 

 «العالمین ه ربّحمد للّوال»


