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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

 1397مهر  15:تاریخ     تفسیر سوره بقره موضوع کلی:     

 1440محرم  27مصادف با:   اصطالحات قرآنی بهشت _مفردات _25آیه موضوع جزئی:      

 2 جلسه:

ئهم اجمعینن علی ارهین و اللع الطّ  هلآد و حمم  علی الّل  یالعالمین و صّل   رّب الحمدلّل }   {  اعدا
 اصطالحات قرآنی بهشت

 ون در لغت آختلف مات به چه معناست و درباره معانی ت یا جنّعرض کردیم در مورد مفردات آیه بیست و پنج که جنّ

 موارد دارد را توضیح دادیم.تناسبی که معنای لغوی و اصطالحی در اکثر این 

 وییم؛ بحثخن بگسنم و اال اگر بخواهیم در مورد موضوع بهشت اینجا کمی ت یک توضیح اجمالی عرضباره جنّاما در

ت ضوع بهشنازل شده همین موچیزی حدود دویست آیه مبسوطی است. یکی از موضوعاتی که در قرآن درباره آن 

 است و جهنم که در مقابل بهشت است آن هم آیات زیادی در قرآن دارد.

ث زم است بحهنم المثال از مشترکاتی که درباره بهشت و جل بررسی است، موضوعات مختلفی درباره بهشت و جهنم قاب

ت، نّجام های هر کدام مباحث اختصاصی دارند از جمله نبه عالوه شود، بحث از مخلوق بودن بهشت و جهنم است 

در آن  است کهم مادی و جسمانی بودن بهشت و جهنآن، یکی دیگر از مباحث مشترک ، اوصاف انواع آنت، مراتب جنّ

نه  ،وحانی اندرهنم جبهشت و از برخی از روایاتی که شیخ صدوق نقل کرده استفاده میشود که  ، مثالًاختالف نظر است

سمانی اند جنم هم بهشت و جهکه است مادی و این مورد اعتراض شیخ مفید قرار گرفته و شیخ مفید براین نظر تاخته 

ثی است که از مباح مادی یا روحانی بودن بهشت و جهنمبه هر حال ند؛ کمی نظر اقامههم روحانی و برهان برای این 

 بعدا به مناسبت بحث شود.آن باید درباره 

است به اصطالحاتی مختصری نم اشاره کمی عرض بندهدر خصوص جنت بحث های خاصی هم وجود دارد؛ آنچه که 

درباره بهشت درقرآن یزی حدود دویست آیه چشاید که در قرآن درباره جنت و بهشت وارد شده است. به طور کلی 

بار  8 «لَهُم»بار در قرآن بکار رفته؛ با اضافه  19با همین تعبیر  «األَنهار اجنات تجری مِن تَحتِه»است، عبارت آمده 

 اما ازاست، بعضاً هم لفظ جنت به صورت مفرد آمده مرتبه این کلمه در قرآن آمده است،  27یعنی دیگر هم تکرار شده. 

ن مَلِ»ت استفاده می شود جنّ 4الرحمان  آیات سورهحداقل از  ،مجموع آیات بر می آید که جنت انواع و اقسامی دارد

آیه به چند یعنی چهار جنت و چهار بهشت در همین  «و مِن دونِهمِا جَنَتان»؛ در آیه دیگر دارد «تانه جنَربِ قامَمَ خافَ

که مشهور  ،ن مراتب جنت اندمبیّ ین هاابیان شده آیا عی که برای آنها او انوحال اینکه این جنت ها صراحت بیان شده. 
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تقریبا بسیاری از این مراتب، هم در قرآن و هم در روایات از آن  هم همین است که باالخره بهشت دارای مراتب است

 است.سخن به میان آمده 

ملی ع یمانی ولوص اورداری از عمل صالح و درجه خمسأله عمده این است که انسان ها به میزان اکتساب ایمان و برخ

 و ابع ایمانتتب همه می گیرند. این تفاوت مرادر عالم آخرت در بهشت قرار  ،کنندو قربی که به حق تعالی پیدا می 

سان ال خود انب اعمرت برای انسان پیش می آید بازتا، چون به طور کلی آنچه که در آخاعتقاد و عمل انسان ها است

ا رتر بهشت االتب ب، قابلیت حضور در مراقلب و جانی که در این دنیا آلودگی کمتری داشته باشد روح و قهراً است

 ورای ثواب یار باعمال ظاهری مع ،امراض روحی و درونی در این جهت خیلی تعیین کننده است. بله مخصوصاً ،دارد

و  سد و کینهحده به روحی که آلو باطن و روح است. حتماًولی ریشه اعمالی که از انسان سر میزند همان  ،عقاب است

ال هم حما به هر ا. تواند در بهشت قرار گیردنمیبا این زشتی ها خو گرفته قلب و جانی که است و دروغ دورویی و 

طهارت  ین از اینتب پایهم جنبه سلبی در این مسأله مهم است. اگر روحی تصفیه کامل نشده باشد یا مرا جنبه ایجابی و

 تری از بهشت قرار می گیرد.باشد قهرا در مرتبه پایینها و پاکی ها را کسب کرده 

 ی خودش راواند جامیتو کاری به قضاوت دیگران نداشته باشد، بسنجد و تأمل در این معنا کند  را ن خودشانسااگر 

بیند چه بنجد و ، انسان باید بسبله، در بهشت جز خوبی و خیر نیست. بداند در بهشت و مرتبه خودش را در بهشت

است که  ایش اینمعن «خسرالدنیا واآلخرۀ»این که می گویند مقدار جانش از این آلودگیها عاری و تهی شده است، 

ش این رونددر  ولی ،ممکن است کسی خودش را در اینجا در محدودیت قرار بدهد و بخاطر دیگران کارهایی را نکند

ین در م دارد؛ ارا ه چون آن آلودگی ها خودش را از لذائذ این دنیا محروم کرده قهراً پلیدی ها وجود داشته باشد.

 گرفتار خسران میشود. آخرت هم

ر نم و برای هکمی عنوان برای بهشت در قرآن ذکر شده که به صورت خالصه بیان 10چیزی حدود علی ای حال شاید 

 کدام به آیه ای  اشاره خواهم کرد.

 جنات ثبات و ودانگی،ات جایعنی جنّ «جَناتُ عَدنٍ»ستمرار و ثبات است. عدن در لغت به معنای ا ،«عدنٍ ناتُجَ». 1

اکنین ت هاست؛ سر بهشق برخی از روایات مشرف به سایت است و طبکه طبق نظر برخی این باالترین مرتبه از جنّ ،بقاء

ون این ق بروند چتب فودون نمی توانند به مراب ما، اما مراتدون رفت و آمد کنندراتب باالی بهشت می توانند به مام

 این استعداد فراهم نشده است. ی می خواهد که دیک قابلیت و استعدا
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جنات »ولی حق همان است که  ،دی داردالبته برخی گفته اند که جنات عدن جایگاهی است در بهشت که باغ های متعدّ

به یک وصفی از اوصاف بهشت اشاره  ،ه غیر از بیان مراتب بهشتتواند بیعنی جنات جاودانگی و بقاء؛ این می «عدن

 1«تَزَکَّى مَنْ جَزَاءُ وَذَلِکَ فِیهَا خَالِدِینَ األنْهَارُ تَحْتِهَا مِنْ تَجْرِی عَدْنٍ جَنَّاتُ ».هم داشته باشد

إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا »است؛  «گستردگی»به معنای  هم در برخی آیات آمده است، فردوس «جنت الفردوس». 

 و گسترده. یعنی جنت وسیع 2«الصَّالِحَاتِ کَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا

آیا این برای  3«دِ الَّتِی وُعِدَ الْمُتَّقُونَقُلْ أَذَلِکَ خَیْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْ».خلد به معنای بقاء وجاودانگی است ،«دلجنت الخ». 3

 شما بهتر است یا آن جنّت الخلدی که متقین به آن وعده داده شده اند.

در واقع یعنی بهشتی که دارای نعمت های فراوان است  «جنت نعیم» است. نعمت فراوانبه معنای نعیم  ،«جنت النعیم» .4

: ند کهکمی ند و درخواستکمی حضرت ابراهیم به درگاه خداوند دعا :رمایدفمی که خداوند در سوره شعرا مثل این آیه

در بهشت است که آیا مسأله وراثت قرار بگیرد از جمله مباحثی که باید مورد بررسی  .4«وَاجْعَلْنِی مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِیمِ»

 جنات خودش یک موضوعی است که باید بررسی شود.ها به وراثت میرسند یا خیر، مسئله وراثت هر کدام از این جنّت

یعنی بهشتی که « نُزُلًا الْفِرْدَوْسِ جَنَّاتُ لَهُمْ کَانَتْ» دقیقا مانند 5« نُزاُلً الْمَأْوى جَنّاتُ فَلَهُمْ»مثل آیه ، «الْمَأْوى جَنّاتُ». 5

اگر  آمده است.« الذین آمنوا و عملوا الصالحات»برای « جنّات»در بسیاری از این آیات مؤمنان به آن پناه می برند. 

 دقت کنید می بینید این ها همه برای ایمان و عمل صالح است.

 وَعَمِلُوا آمَنُوا وَالَّذِینَ »یا این آیه. 6«فَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِی رَوْضَةٍ یُحْبَرُونَ» :مثل، «روضۀ». 6

می روضة که محدود است و مسرت بخشی به یک باغ سر سبز و خوش منظره  ،7«الْجَنَّاتِ  رَوْضَاتِ فِی الصَّالِحَاتِ

 ،فرح بخش ترین قسمت جنتیعنی «  الْجَنَّاتِ رَوْضَاتِ »ت باشد، یا میتواند یک بخشی و شعبه ای از شعب جنّ ،گویند 

مفهوم بهشت یا مرادف است. اگر مطلق بیاید میتواند مساوی بهشت اگر به جنت اضافه شود این یک شعبه ای از شعب 

 هم باشد.

                                                           
 .76. سوره طه: آیه 1

 .107سوره طه: آیه  2

 .15آیه :سوره فرقان 3

 .85آیه  :سوره شعراء 4

 .19سوره سجده: آیه  5

 .15آیه  :سوره روم 6

 .22. سوره شوری، آیه  7
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لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ »: آیه یعنی محل سالم و سالمت و پیراستگی از آفات ظاهری و باطنی مثل ،«دارالسالم». 7

 1.«وَهُوَ وَلِیُّهُمْ بِمَا کَانُوا یَعْمَلُونَ

الَّذِی »مثل آیه:، در لغت به معنای اقامت کردن و مسکن گزیدن است یعنی دار مسکن و اقامت. مقامه ،«قامهلمُدارا». 8

 2.«أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا یَمَسُّنَا فِیهَا نَصَبٌ وَلَا یَمَسُّنَا فِیهَا لُغُوبٌ

 مثل: ،رسدنمیهستند کسانی که در این جایگاه  یعنی یک جایگاهی که هیچ گزندی به ساکنان آن و ؛«مقامٍ أمین». 9

 3.«ینٍإِنَّ الْمُتَّقِینَ فِی مَقَامٍ أَمِ»

یعنی محل و موقعیتی که در آن صدق است. این معنایش این است که هیچ سختی و دوری در آن  ،«مَقعدُ صدقٍ». 10

 4.«فِی مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیکٍ مُقْتَدِرٍ» مثل:  ،نیست و حزن و اندوه هم در آن راه ندارد

نوان وصف به ع بهشت و جهنم شناخته نشود و بیشتر برخی تعابیر دیگر هم هست که ممکن است به عنوان اسم برای

ر رض کردم دعآید، اما که اسم معروف بهشت هم هستند در واقع از آنها توصیف بهشت هم بدست می باشد هرچند اینها

ورت این به ص وضوعی و، یا در ضمن آیات و یا به نحو مدرباره بهشت به نحو مبسوط بحث خواهیم کردانشاءاهلل آینده 

 چون در این صورت ده الی بیست موضوع فرعی قابل رسیدگی است. ،ضوعی بهتر استمو

واند اشاره به برخی میت ر واقعمیتوانیم بگوییم غیر از اینکه این نام ها د اجماالً با توجه به این آیاتی که بیان شداما 

صطالحاتی ان و عرفا البته بزرگا). ..قرآن در اصطالح «جنت القرب»یا  «جنت رضوان» مثالً ،مراتب بهشت داشته باشد

باید به  که «لرضوانجنت ا»، «جنت القرب» ،«جنت األخالق»، «مالجنت االع»که برگرفته از روایات است مثل: دارند 

 است یخصوصیات با قطع نظر از آن اصطالحات خاص  وتعابیر آن، اشاره به اوصاف و .(سخن گفتآن تفصیل درباره 

رتبط یات قبل مه به آن جنبه برجسته شده ک آن جلوه و آمعموالً ،تناسب آیاتی که قبل ذکر شده هکه در بهشت است. ب

 لِکَ خَیْرٌ أَمْقُلْ أَذَ» :رمایدفمی خداوند ،پذیر هستنددنبال هوس های فانی و اغراض فنا در مورد کسانی که به مثالً ،است

 پذیر.نا ه باقی است و فناکنت الخلد ج ند یاای این لذت هایی که فانی هستند بهتر یعن« جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِی وُعِدَ الْمُتَّقُونَ

یچ کند که ه ا القارمیخواهد این وید مأوی و پناهگاه مؤمنین و صالحین است، گمی که یا مثالً در مورد جنت المأوی

 بی ارزش است.پناهی بهتر از جنت نیست، پناه بردن به هر چیزی غیر خدا و جنت وعده داده شده 

ه در ضمن د البتگانه اشاره به یک خصوصیت و یک بعد از ابعاد بهشت دارناز این عناوین ده یکلوم شد هر پس مع

  اینکه برخی از این ها مبین مراتب بهشت هم هستند.

                                                           
 .127آیه  :سوره انعام 1

 .35آیه  :سوره فاطر 2

 .51آیه  :سوره دخان 3

 .55-54آیه  :سوره قمر 4
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 «انهار». 6

 ک ترند.ریا کوچداست و نهر به رودخانه های بزرگ می گویند و از  «أنهار»مفرد دیگری که در اینجا وجود دارد 
 «تجری». 7

نه برای  ی آب است، جریان برانسبت داده مجازاً «نهر»در اینجا جریان را به  «تجری»ری هم معنایش روشن است. تج

 رودار میوقتی بکی مجاز سنادمعموالً این ااست. وجه آن هم این است که  یسناد تجری به أنهار، اسناد مجازولی اِ نهر،

مجاز  ؛ و این«بلمیزااجَرَی » :ویندگمی نهر لب به لب پر از آب باشد، مانند ناودان وقتی که باران شدید می آید که

م از این ه «انهارته األتجری من تح»وقتی به کار می رود که آنقدر آب پر شده که کأنّ ناودان دارد حرکت می کند، این 

در حال  ه خود نهرکیرسد سناد جریان به نهر برای این است که این نهر آنقدر در آن آب است کأنّ به نظر مباب است و ا

 حرکت است. 

 بحث جلسه آینده

   انشاءاهلل بقیه مفردات جلسه بعد.

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


