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چکیده
در قــرآن كريم از انواع مختلفی از جنت نام برده شــده كه اوصاف و درجات آنها نيز باهم متفاوت اســت. 
بررســی اصناف و القاب جنت در قرآن كريم از ديدگاه تفاسير مهم فريقين و نيز تحليل مراتب گوناگون آن 
در قرآن كريم از مهم ترين اهداف اين مقاله است. براساس يافته های اين مقاله كه به روش توصيفی ـ تحليلی 
به رشــته تحرير درآمده است، اوصاف و درجات مطرح شده در قرآن كريم در نهايت جزء يك جنت واحد 
هســتند و تفاوت آنها در تفاوت ايمان و عمل صالح بهشتيان است. در بهشت نظام فعلی برچيده شده و تنها 
سببی كه در آنجا كارگر است، اراده و خواست آدمی است كه هرچه بخواهد خدا برايش خلق می كند. هركس 
مرتبه باالتری در بهشــت دارد، از مراتب پايين تر هم بهره مند اســت، ولی هركس در مرتبه پايين تر باشد، از 
مراتب فوق مرتبه خود، بهره ای ندارد. باطن هر نعمت بهشتی، حقيقت اسمی از اسمای الهی است. مقام عليين 
باالترين درجه بهشــت است كه مشابه مقام وسيله اســت كه مقربان الهی در آنجا سكنی دارند. بهشت مانند 
وجود انسان يك بعد مثالی و ملكوتی و يك بعد مادی و طبيعی دارد. بهشتيان در بهشت، در سالمت و امنيت 

كامل هستند و با تسبيح و تقديس الهی به درجات كمال بيشتری نيز نايل می شوند.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( دوفصلنامه علمی 
سال سیزدهم/ دوره جدید/ شماره 48/ پاییز و زمستان 1396
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مقدمه
اســالم، آخرين آيين الهی اســت كه توسط پروردگار 
جهانيان برای راهنمايی انسانها نازل شده است. معارف 
و انديشه های ارائه شده در اين آيين آسمانی، در اوج 
قله معرفت بشــری قرار دارد و شــناخت و درك اين 
مفاهيم عميق در حيطه توانايی هركس نبوده و نيازمند 

فكری عميق و تالشی گسترده است.
واژه جنت و تعبير فارســی آن بهشت نيز از اين قاعده 
مستثنی نيســت. در اين پژوهش تالش گرديده تا به 
اين پرسشها پاسخ داده شود كه اصناف و القاب جنت 
در قرآن كريم چيســت؟ چرا مراتــب گوناگونی برای 
جنت در نظر گرفته شــده اســت؟ آيا اين بهشتها از 
نظر امكانات و شــرايط اشتراك هم دارند و قابل جمع 
هســتند؟ و به طور كلی برچه اساسی اين بهشتها ميان 
بهشتيان تقسيم می شود؟ براساس مبانی فكری اسالمی، 
حقيقت رستگاری نجات از جهنم و دستيابی به بهشت 
جاودان اســت. روش تحقيق در اين مقاله توصيفی ـ 
تحليلی می باشد و از منابع كتابخانه ای و نرم افزارهای 

تفسيری و حديثی استفاده شده است.
درباره ويژگيهای بهشــت در قرآن كريم و اوصاف آن 
و سيمای بهشــتيان، مقاالت متعددی چاپ شده كه به 
بررسی ويژگيها و اوصاف بهشت و بهشتيان می پردازند. 
در اين مقاالت، به بررســی مفهوم جنت در قرآن كريم 
و احاديث پرداخته شده و نقش پررنگ اين مفهوم در 
تفاســير و كتب فريقين بيان نشده است. جنبه نوآوری 
اين پژوهش، آن است كه به بررسی و تحقيق پيرامون 
انواع جنت با نگاه به تفاســير فريقين پرداخته و سعی 
در مقايسه انواع درجات و مقامات بهشتيان و تفاوتها و 

شباهتهای جنت از ديدگاه مفسران اسالمی دارد.

مفهوم جنت
جنت از ماده جنن است. جن در اصل به معنای پوشش 
است. بيشتر لغت شناســان و نويسندگان مسلمان اين 
واژه را عربی و از ريشــه جنن به معنای پوشيدگی و 

حفاظ داشتن دانســته اند؛ يعنی هر باغ و بوستانی كه 
دارای درختان انبوه اســت و زمين را می پوشاند،1 يا 
به خاطر پوشــيده بودن نعمتهای بهشتی با توجه به آيه 
ِة َأْعُیٍن َجَزاًء بَِما  »َفــَل َتْعَلُم نَْفٌس َما ُأْخِفَي لَُهْم ِمــْن ُقرَّ
َكانُوا َيْعَمُلوَن«،2 از اين واژه استفاده شده است.3 جنت 
در زبان عربی درباره باغی استعمال می شود كه در آن 
درخت خرما و انگور وجود داشــته باشد، اما اگر اين 
دو درخت در باغی وجود نداشــته باشــد، عرب لفظ 
حديقه را برای آن استعمال می كند و بعضی می گويند: 
به معنای درهم پوشــيده بودن درختان به خاطر تعداد 
زياد آنها است كه سايه شــاخه های درهم تنيده آنها، 
پوشش و سايه كاملی ايجاد می كند، بنابراين به بهشت، 
جنت می گويند.4 در نهايت جنت يعنی باغی كه پوشيده 

از درختان فراوان و از نعمتهای بسياری مملو است.
جنت از نظر اصطالحی، باغی اســت كــه با درختان 
مختلف پوشــيده شده و به اين سبب اين مفهوم درباره 
منازل مؤمنان و متقيان در آخرت اســتعمال می شود. 
بهشت آخرتی مانند: جنة عاليه، جنة الخلد، جنة نعيم، 
جنــة عدن و ... .5 آيت اهلل جوادی آملی می گويد: »هر 
باغی جنت نيست، جنت بوســتان سرسبزی است كه 
درختانش درهم پيچيده و پوشــيده و فراوان باشد و 
»تحتها« به معنای زير درختان يا زيرزمين نيست، بلكه 
به معنای روی زمين و زير سقف اين باغ سرسبز است. 
گويا جمعًا يك فضای سبز است كه زير آن نهر و باالی 

آن درختان و قصور است«.6
بهشــت در لغت ريشــه اوســتايی دارد و به معنای 
خوش تر، نيكوتر و جهان بهتر است، با نعمتهای فراوان، 
كه نيكوكاران پس از مرگ در آنجا جاودان باشند. از 
بهشــت در قرآن كريم، نهج البالغه و روايات ائمه)ع(، 

1.لسان العرب، ج13، ص100.
2.سجده، 17.

3.المفردات، ج1، ص415.
4.لسان العرب، ج13، ص100.

5.التحقيق، ج2، ص145.

6.تسنيم، ج13، ص342.
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غالبًا به جنت تعبير شده است.7
در حقيقت نام گذاری بهشــت به جنت از باب تسميه 
كل به جزء اســت؛ يعنی به معنای باغهايی با درختان 
بسيار و سرسبز است و اين بخش كوچكی از نعمتهای 
بهشت برين است. پس بين بهشت و معنای لغوی جنت 
تساوی كامل معنايی وجود ندارد و بهشت از نظر معنا 

اعم از جنت است.
علمای متقدم ما نيز بيان داشــته اند كه بهشــت سرای 
جاودان و جايگاه سالمت اســت. مرگ، پيری، رنج، 
آفــت و زوال در آن راه نــدارد. غم و اندوه و نياز در 
آنجا نيست و بی نيازی واقعی، خوشبختی و وطن اصلی 
آنجا است و سرای شــرف و بزرگواری است. منزلی 
است كه ســاكن آن خانه، در جوار حضرت پروردگار 

و دوستان، اوليا و مقربان درگاهش زندگی می كند.8
در حقيقت قرآن كريم از محل زندگی اخروی مؤمنان 
و متقيان، به جنات و جنت ياد كرده اســت كه منظور 
همان بهشت برين است. البته بهشت بر دو قسم است: 
بهشت حسی و بهشت عقلی. بهشت حسی، همان »ِإنَّ 
الُْمتَِّقیَن ِفي َجنَّاٍت َونََهٍر«9 است، با آن ويژگيهای مادی 
خاص كه در قرآن كريم بيان گرديده است، مانند انواع 
خوردنی و نوشــيدنی، لقای حورالعيــن و به خدمت 
گرفتن نوباوگان. بهشــت ديگر، بهشت عقلی است كه 
از آيه »ِفي َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َمِلیٍك ُمْقَتِدٍر«،10 برداشت 

می گردد.11
عامه بهشــتيان بندگانی هستند كه شأنشان تنها در اين 
حد اســت كه از نعمتهای مادی بهشت استفاده كنند و 
البته اين مقام پايين در بهشــت اســت، اما در بهشت 
عقلی، بهشــتيان كارشان تسبيح، تحليل و تمجيد ذات 
حق است و توجه زيادی به نعمتهای مادی ندارند و با 
اوليا و ابرار مأنوس هســتند و عالی ترين درجه بهشت 

7.لغت نامه، ج3، صص77-43.
8.بهشت و دوزخ از نگاه قرآن و حديث، ج2، ص72.

9.قمر، 54.
10.قمر، 55.

11.تسنيم، ج9، ص239.

هم جواری الهی و رضوان او است.

اوصاف و القاب جنت در قرآن كریم
1( دارالسالم

واژه دارالســالم دوبار در قرآن كريم آمده است: »لهم 
ِهْم َو ُهَو َولِیُُّهْم بِما كانُوا َيْعَمُلون«12  لِم ِعْنَد َربِّ داُرالسَّ
ــلِم َو َيْهدي َمْن َيشاُء ِإلى   و »َو اهللُ َيْدُعوا ِإلى  داِرالسَّ
ِصراٍط ُمْســَتقیٍم«.13 در اين آيات، بهشت و دارالسالم 
مخصوص مؤمنان؛ يعنی كســانی است كه در صراط 

مستقيم حركت می كنند.
سالم اسمی از اســمای حسنای الهی است و جنت را 
به اين جهت دارالســالم لقب داده اند كه آنجا خانه ای 
اســت كه سالمت محض است و بهشتيان را هيچ آفتی 
اعــم از درد، رنج، مريضی، فقــر، پيری و زوال نعمت 

نمی رسد.14
در حقيقت از جانب خداوند كه سالم است: »ُهَو اهللُ الَّذي 
ــلُم الُْمْؤِمُن الُْمَهْیِمُن  وُس السَّ ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو الَْمِلُك الُْقدُّ
ا ُيْشِرُكوَن«،15 جز  ُر ُسْبحاَن اهلِل َعمَّ الَْعزيُز الَْجبَّاُر الُْمَتَکبِّ
سالمت چيزی بروز پيدا نمی كند. خداوند انسان را به 
لِم  دارالسالم دعوت می كند: »َو اهللُ َيْدُعوا ِإلى  داِر السَّ
َو َيْهدي َمْن َيشــاُء ِإلى  ِصراٍط ُمْسَتقیٍم«16 و تا زمانی 
كه انسان از ســالمت كامل برخوردار نشود، به وصال 

دارالسالم در آخرت نخواهد رسيد.17
به طور كلی هدايت و دعوت به راههای ســالم، همان 
هدايت تكوينی الهی است و همان به سالمت به مقصود 
رساندن و ايصال به مطلوب است؛ چون هدايت تشريعی 
الهی كه فرســتادن انبيا و بيان احكام توسط آنها است، 
فقط به مؤمنان اختصاص ندارد، ولی دارالسالم فقط به 

مؤمنان اختصاص دارد.18
12.انعام، 127.
13.يونس، 25.

14.التبيان، ج5، ص364؛ الميزان، ج10، ص18؛ تسنيم، ج1، ص93.
15.حشر، 23.

16.يونس، 25.
17.تسنيم، ج2، ص504.
18.همان، ج1، ص474.
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برخی گفته اند: بهشــت را دارالسالم ناميده اند؛ چون 
اهل بهشت به يكديگر سالم می كنند و فرشتگان هم بر 
آنها سالم می كنند و خداوند هم بر آنها سالم می فرستد 
و آنها هم در بهشت جز ســالم نمی شنوند: »ِإالَّ ِقیًل 
َسَلًما َسَلًما«19و جز سالم نمی بينند: »َو ُأْدِخَل الَّذيَن 
الِحاِت َجنَّاٍت َتْجــري ِمْن َتْحِتَها  آَمُنــوا َو َعِمُلوا الصَّ
ِهْم َتِحیَُّتُهْم فیها َسلٌم«.20  اْلَْنهاُر خالِديَن فیها بِِإْذِن َربِّ

در بهشت سالم، امنيت، سالمت و شادی است.21
از نظر ابن عربی، بهشت عالمی روحانی است كه در آن 
آفت، نقص، فقر، عيب و ... نيست و خداوند هركس از 
مؤمنان راســتين را به اين راه واحد هدايت می كند.22 
در حقيقت الزمه سالمت انسان، اين است كه بر هرچه 
دوست دارد و می خواهد، مسّلط باشد و هيچ چيزی 

نتواند جلوی خواست او را بگيرد.
2( داراالرث

يكی از اوصاف و القاب جنت داراالرث است كه اين 
نام از اين آيه اســتنباط می شــود: »ِتْلَك الَْجنَُّة الَّتي  
نُوِرُث ِمْن ِعباِدنا َمْن كاَن َتِقیًّا«.23 از تفاســير اسالمی 
چنيــن برمی آيد كه در حقيقت كلمــه ارث و وراثت 
به اين معنا اســت كه مال يا شبه مالی از شخصی به 
ديگری برسد، بعد از آنكه شخص اول آن را با مردن 

خود يا جالی وطن و امثال آن ترك گفته باشد.24
بهشت را از آن جهت داراالرث لقب داده اند كه بهشت 
در معرض آن بوده كه بــه تمامی افراد اعطا گردد و 
چون خداوند آن را با شــرط ايمان و عمل صالح به 
همه وعده داده، پس اگر به متقيان اختصاص يافته و 
ديگران به خاطر اضاعه نماز و پيروی از شــهوات از 
آن محروم شده اند، در حقيقت از آنها به بهشتيان ارث 

رسيده است.
در آيــه »َو قالُوا الَْحْمــُد هلِل الَّذي َصَدَقنــا َوْعَدُه َو 

19.واقعه، 26.
20.ابراهيم، 23.

21.البرهان، ج2، ص479.
22.تفسير ابن عربی، ج1، ص283.

23.مريم، 63.
24.الميزان، ج7، ص139.

ُأ ِمَن الَْجنَِّة َحْیُث نَشــاُء َفِنْعَم َأْجُر  َأْوَرَثَنا اْلَْرَض نََتَبوَّ
الْعاِملیَن«،25 ميان ارث دادن و اجر جمع شده است.26 
از نظر برخی مفسران مفهوم ارث اين است كه بهشتی 
كه می توانست به انسان طالح تعلق بگيرد، از او گرفته 

شده و به انسان صالح تعلق می گيرد.27
از نظر صاحب تســنيم، با علم و عمل صالح، وارثان 
علمی و عملی پيامبران خدا؛ يعنی مؤمنان راســتين، 
وارثــان فردوس هم خواهند بود؛ زيرا آنها در دنيا از 
علم انبيا و عمل آنهــا اطاعت كردند كه همان علم و 
عمل حقيقی ميراث انبيا، و ثمره آن بهشت عظيم الهی 

است.28
در حقيقت، از آنجا كه بهشــت بايد به همه انسانهايی 
اعطا می شــد كه اطاعت اوامــر الهی را كرده بودند و 
تنها عده كمی از انســانها شــكرگزار نعمتهای الهی 
بودند و شايســته حضور در بهشــت خواهند شــد، 
گويی بهشــت آنها هم به صالحان ارث داده می شود. 
همچنين انســانهای مؤمن وارثان علم و عمل انبيای 
الهی و صالحان هستند و در كنار آنها از نعمت بهشت 

برخوردار خواهند شد.
3( روضات الجنات

يكی از القاب بهشت روضات الجنات است. در سوره 
ا َكَسُبوا  الِمیَن ُمْشِفقیَن ِممَّ شوری آمده است: »َتَرى الظَّ
الِحاِت في   َو ُهَو واِقٌع بِِهْم َو الَّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ
ِهْم ذلَِك ُهَو  َرْوضاِت الَْجنَّاِت لَُهْم ما َيشــاُؤَن ِعْنَد َربِّ

الَْفْضُل الَْکبیُر«.29
روضه در لغت به معنای زمين سبز و خرمی است كه 
گياهان در آن به خوبی می رويد و مقصود از روضات 
الجنات باغهای مشــجری اســت كه در وسط زمين 
ســبز و خرم قرار دارد30 و در آنجا سرور و شادی و 

25.زمر، 74.
26.جامع البيان، ج16، ص77؛ التبيان، ج7، ص139؛ مفاتيح الغيب، 

ج21، ص554؛ الدر المنثور، ج6، ص23؛ الميزان، ج14، ص74.
27.التحرير و التنوير، ج16، ص60.
28.ادب فنای مقربان، ج2، ص100.

29.شوری، 22.
30.الجامع لحكام القرآن، ج16، ص21؛ مجمع البيان، ج9، ص42.
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نعمتهای فراوان اســت، برای كسانی كه در دنيا ايمان 
آوردند و اعمال صالح انجــام دادند. برای آنها هرچه 
اشتها و ميل دارند و ديده ها از ديدن آن لذت می برند، 
وجود دارد و همه چيز برای آنها مهيّا است و برای آنها 

نعمتها و ثواب فراوان است.31
از نظر برخی مفســران، »روضات الجنات«، بقعه ها و 
منازل شريف و خاصی اســت، برای كسانی كه ايمان 
آورده و عمل صالح انجام داده و گناه نكرده اند و ساير 
بهشــتها برای بقيه اصناف بهشتيان است.32 اين پاداش 
ابدی فضل عظيم و بزرگی اســت، از جانب پروردگار 
كه بدون اينكه بندگان اســتحقاق آن را داشته باشند، 
خداونــد به آنان تفضل فرموده اســت؛ زيرا در مقابل 
اعمال اندكی در مدتی كوتاه به نعمتی هميشگی و زوال 
ناپذير دست يافته اند.33 به طور كلی توفيق ياری دين 
و فراگيری معــارف الهی و انجام دادن عمل صالح در 
دنيا و رســيدن به بهشت و رضوان الهی در آخرت، از 

مظاهر بزرگ فضل الهی و رحمت رحيميه او است.34
از نظــر عالمه طباطبايی، نظام دنيايی كه هر چيزی به 
وسيله سببش پديد می آيد، در آنجا جاری نيست. در 
بهشــت اين نظام برچيده شده و تنها سببی كه در آنجا 
كارگر است، اراده و خواســت آدمی است. هرچه را 
بخواهــد در همان آن، خدا برايش خلق می كند و اين 

خود فضل بزرگی از خدای سبحان است.35
از زيباييهــای ديگر اين آيه، اين اســت كه مرحله به 
مرحله حضور در بهشت را به تكامل می رساند، مانند 
ميهمانی كــه اول در منزل اقامــت می كند )روضات 
الجنات( و سپس هرچه بخواهد برای او فراهم می شود 
و پس از مدتی با صاحب خانه آشناتر شده و با فضل 

او به ميزبان نزديك تر می شود.36

31.جامع البيان، ج25، ص15؛ الجامع لحكام القرآن، ج16، ص21.
32.مفاتيح الغيب، ج27، ص593؛ الفرقان، ج26، ص173.

33.مجمع البيان، ج9، ص42.
34.تسنيم، ج1، ص293.

35.الميزان، ج18، ص42.
36.التحرير و التنوير، ج25، ص143.

بــه طور كلی، هر نعمت بهشــتی بی نهايت باطن دارد 
كه اهل بهشــت با استفاده از آن نعمت، به سمت باطن 
آن ســير می كنند و باطن آن حقيقت اسمی از اسمای 
الهی اســت. بنابراين اهل بهشت مدام در اسمای الهی 
سير می كنند. پس باطن بهشت را پايانی نيست؛ چون 
اســمای الهی محدود به هيچ حدی نمی باشــند و اين 
فضل كبير الهی و فوزی عظيم برای بهشتيان و ساكنان 

روضات الجنات است.
4( دارالرضا

يكی ديگر از اوصاف بهشت دارالرضا است كه از آيات 
قرآن كريم اســتنباط می شود. به عنوان مثال در سوره 
اِدقیَن  مائده آمده اســت: »قاَل اهللُ هذا َيــْوُم َيْنَفُع الصَّ
ِصْدُقُهْم لَُهْم َجنَّاٌت َتْجري ِمــْن َتْحِتَها اْلَْنهاُر خالِديَن 
فیها َأبَــداً َرِضَي اهللُ َعْنُهْم َو َرُضوا َعْنــُه ذلَِك الَْفْوُز 

الَْعظیُم«.37
از نظر لغوی واژه رضوان به معنای خشــنودی است 
و رضا هم به اين معنا اســت، ولــی كلمه رضوان در 
اين معنا بليغ تر اســت. رضوان آن حقيقتی است كه در 
برابر احســان مستحق می گردد.38 به طور كلی رضا و 
خشــنودی، آن حالتی است كه در نفس انسان، هنگام 
برخورد با چيزی كه ماليم طبع او است، پيدا می شود 
و نفس از پذيرفتن آن امتناع نمی ورزد و درصدد نفی 

آن برنمی آيد.
در بيشــتر مواردی كه در قرآن واژه رضای الهی آمده 
اســت، منظور رضايت به اطاعت است؛ يعنی رضای 
خــدا را با رضای بنده مقابل هم قرار داده كه رضايت 
خدا از بنده اش به خاطر اطاعت او اســت و رضايت 
بنده از خدا به خاطر پاداشــی است كه به او می دهد، 
يا به خاطر حكمی است كه به نفع او صادر می كند.39 
رضوان الهی مقامی نيست كه هركس بتواند آن را آرزو 
كند؛ زيرا آرزوی هركس به اندازه ادراك و انديشه او 

37.مائده، 119.
38.مجمع البيان، ج11، ص43؛ الميزان، ج18، ص446.

39.الميزان، ج3، ص107؛ الفرقان، ج5، ص60.
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است. در حقيقت هيچ نعمتی از نعمتهای الهی با نعمت 
رضوان الهی، شايسته ســنجش نيست و بزرگ ترين 

كاميابی رسيدن به اين نعمت و فوز عظيم است.40
در حقيقــت دارالرضا از عالی ترين مقامات و اوصاف 
بهشت است و كسی به اين مرحله می رسد كه در دنيا 
به مقام رضايت رســيده باشد. كســی كه دارای مقام 
رضا است، هميشه در آسايش است و بهشت دارالرضا 
است؛ زيرا خانه آسايش است و انسان بهشتی در همه 

حال از خداوند راضی است.
بهشتيان به اين جهت به دارالرضا داخل شده اند كه نه 
تنها اخالق و رفتارشان، بلكه گوهر وجودشان مرضی 
خداوند است.41 بزرگ ترين سعادت و رستگاری برای 
يك انسان عاشق، اين است كه رضايت معشوق خود 
را جلب كند، بدون اينكه درصدد ارضای نفس خويش 
بوده باشد و رضايت الهی حقيقت هر فوز و رستگاری 
بزرگ است. آری اگر بهشت دارالرضا نباشد و خدا از 
ما راضی نباشد، همان بهشت هم عذاب خواهد بود.42

درجات و مراتب جنت در قرآن كریم
از تعبيرات مختلف قرآن كريم اســتفاده می گردد كه 
باغهای بهشــتی متعدد و گوناگون، و دارای درجات 
متفاوتــی هســتند. از آنجا كه ايمــان دارای مراتب 
مختلفی است، بنابراين درجاتی هم كه خداوند به ازای 
آن می دهد، متفاوت است. تمامی درجاتی كه خداوند 
در قرآن كريم نام می برد، برای فرد فرد مؤمنان نيست، 
بلكه مجموع آن برای مجموع مؤمنان است و مقصود 

از درجات نيز مراتب قرب خدا است.43
از منظر بسياری از مفسران اسالمی، درجات و مراتب 
آخرت تابع اعمال انسانها، و منزلت آنها نزد خداوند 
است. در روايت است كه بين عالی ترين درجه بهشت 
و پايين ترين درجات آن، به اندازه فاصله ميان آسمان 

40.تسنيم، ج13، ص342؛ ج2، ص313.
41.همان، ج24، ص314.
42.الميزان، ج9، ص348.

43.همان، ج9، ص8.

و زمين است.44
در آيات قــرآن كريم گاهی بيان می شــود كه برای 
ا  مؤمنان درجات اســت: »ُأولِئَك ُهــُم الُْمْؤِمُنوَن َحقًّ
ِهْم َو َمْغِفــَرٌة َو ِرْزٌق َكريٌم«45 و  لَُهــْم َدَرجاٌت ِعْنَد َربِّ
گاهی می فرمايد: »ُهْم َدَرجاٌت ِعْنــَد اهلِل َو اهللُ بَصیٌر 
بِما َيْعَمُلوَن«؛46 يعنی انسان با عين حقيقت متحد شده 
و خودش درجه می شــود. بنابراين درجات بهشت و 
مكان آن، عالی اســت و انســانی كه در مكان عالی 
است، با آن مكان متحد شده، خود در حقيقت درجه 
دار و عالی خواهد شد.47 از نظر آيت اهلل جوادی آملی: 
»صعود در درجات بهشــت همان ظهور انس با قرآن 
در دنيا اســت. هر اندازه قاری قــرآن همراه با حبل 
متين الهی باشد، همان نسبت به درجات بهشت صعود 

دارد«.48
1( جنت نعیم

در سوره واقعه آمده اســت: »َفَرْوٌح َو َرْيحاٌن َو َجنَُّة 
نَعیٍم«.49 در اين بهشت، بهشتيان از باغهای بهشت كه 
در آن انواع نعمتها موجود است، بهره مند می شوند. از 
نظر شيخ طوسی، هريك از مقربان در يك جنت نعيم 
خواهند بود، در نتيجه همه آنها در جنات نعيم هستند. 
جنت نعيم برای مقربان همراه با روح و ريحان اســت 

كه در آن با انواع ميوه ها و روزيها متلذذ می شوند.50
از منظر عالمه طباطبايی، نعيم به معنای واليت است و 
جنت نعيم عبارت است از: جنت واليت، و اين همان 
داخل شدن به واليت خدا اســت.51 امام صادق)ع( 
فرمود: »بهشتهای ياد شده در كتاب الهی، جنت عدن، 

جنت فردوس، جنت نعيم و جنت مأوی هستند«.52

44.مجمع البيان، ج6، ص628؛ مفاتيح الغيب، ج9، ص416؛ تفســير 
نور الثقلين، ج5، ص200؛ البرهان، ج1، ص513.

45.انفال، 4.
46.آل عمران، 163.

47.سيره پيامبران در قرآن، ج6، ص233.
48.تسنيم، ج12، ص156.

49.واقعه، 89.
50.التبيان، ج9، ص514.

51.الميزان، ج19، ص139.
52.البرهان، ج3، ص733.
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در حقيقــت، از آنجا كه جنت نعيم برای مقربان همراه 
با لذتهای فراوان است و در آن با انواع نعمات مسرور 
می گردند، از نظر بــزرگان منظور از جنت نعيم همان 
واليت اســت؛ چون داخل شدن در واليت الهی است 
كه ســبب دخول انسان به بهشت و سبب ساز اين همه 

نعمت جاودانه است.
2( جنت عدن

يكی از مراتب بهشــت جنت عدن است. برای نمونه 
در آيه 61 ســوره مريم آمده است: »َجنَّاِت َعْدٍن الَِّتي 
ْحمُن ِعباَدُه بِالَْغْیِب ِإنَُّه كاَن َوْعُدُه َمْأِتیًّا«. عدن  َوَعَد الرَّ
به معنای اســتقرار است53 و بهشت عدن؛ يعنی بهشت 
جاودان. در حقيقت كلمه عدن مصدر است و معدن را 
نيز به اين جهت معــدن می گويند كه جواهر و فلزات 
در آن قطعه از زمين مســتقر گشــته است و بنابراين 
معنای جنات عدن، بهشــتهای ماندنی و از بين نرفتنی 
اســت. گويا اين بهشت مشــتمل بر بهشتهايی است و 
برخی می گويند در همان بهشــت بزرگ، برای هريك 

از مؤمنان بهشتی است.54
برخی مفســران معتقدند عدن، بهشــتی آخرتی، و در 
مقابل بهشــت برزخی اســت ـ كه جاويدان نيست و 
خارج شــدن از آن ممكن اســت ـ؛ يعنی اين بهشت 
دائمی و خالد اســت.55 در حقيقت، اگر بهشت ابدی 
نباشد، اندوه انقطاع آن نعمت، فرد بهشتی را می رنجاند. 

بنابراين بهشت آخرتی زوال ناپذير و ابدی است.56
از ابوالدرداء از پيامبر)ص( نقل شــده است كه فرمود: 
»عدن خانه خدا اســت كه هيچ چشمی آن را نديده و 
صورتش به قلب هيچ بشری خطور نكرده است و غير 
از ســه طايفه كسی را در آن راه نيست: انبيا، صديقين 
و شهدا، و خدای تعالی فرمود خوشا به حال كسی كه 

به درون تو درآيد«.
53.الميزان، ج11، ص474.

54.التبيان، ج7، ص133؛ مجمــع البيان، ج6، ص804؛ الميزان، ج9، 
ص348.

55.الفرقان، ج18، ص345.
56.مفاتيح الغيب، ج21، ص131.

برخی مفسران معتقدند عدن بلندترين درجات بهشت 
اســت و چشمه تسنيم آنجا است و بهشتهای ديگر در 
اطراف آن قرار دارنــد.57 از منظر برخی ديگر منظور 
از جنت عدن، محل اقامت اســت و وصف خداوند به 
آن، برای زيادتی تشــريف و تحســين است و در آن 
تبشيری برای مؤمنان و ســابقين در دعوت به سوی 

ايمان است.58
از نظر فخررازی دليل اين نام گذاری، اين است كه اين 
بهشت با باغهای دنيا متفاوت است؛ زيرا باغهای دنيا 
حاالت مختلفی را تجربه می كند، از ســبزی و ميوه و 
زردی، ولی بهشت عدن دائمی است و مدام حالت آن 

بدون تغيير باقی می ماند.59
3( جنت مأوی

يكی ديگر از مراتب و درجات بهشــت جنت مأوی 
ا الَّذيَن آَمُنوا  است. در سوره سجده آمده اســت: »َأمَّ
الِحاِت َفَلُهْم َجنَّاُت الَْمْأوى  نُُزاًل بِما كانُوا  َو َعِمُلوا الصَّ
َيْعَمُلوَن«.60 جنت مأوی؛ يعنی بهشتی كه مؤمنان، برای 
هميشــه در آن منزل می كنند. چون بهشت ديگری هم 
هست كه موقتی است و آن بهشت برزخی است، برخی 
از مفســران آن را به جنت برزخی تفسير كرده اند.61 
اما براساس نظر بيشــتر مفسران، جنت مأوی پس از 
قيامت است. مطابق برخی تفاسير جنت مأوی مسكن 

پيامبر)ص( و امام علی)ع( است.62
4( جنت فردوس

برای نمونه در آيه 107 ســوره كهف آمده است: »ِإنَّ 
الِحاِت كانَــْت لَُهْم َجنَّاُت  الَِّذيَن آَمُنــوا َو َعِمُلوا الصَّ
الِْفــْرَدْوِس نُُزاًل«. فردوس، كلمه ای رومی اســت؛ به 
معنای بستان، و بعضی گفته اند: سريانی است، به معنای 
تاكســتان كه اصل آن )فرداس( بوده است. بعضی نيز 

57.مجمع البيان، ج5، ص77؛ الميزان، ج9، ص469.
58.التحرير و التنوير، ج16، ص60.

59.مفاتيح الغيب، ج21، ص553.
60.سجده، 19.

61.مجمع البيان، ج9، ص175.
62.البرهان، ج5، ص199.
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گفته اند: عربی است و به معنای باغ پردرختی است كه 
بيشتر درختانش انگور باشد.63

در تفســير روض الجنان آمده اســت: اگر در بستان 
درخت خرما باشــد، آن را جنــت خوانند و اگر در 
آن انگور باشــد، آن را فردوس می خوانند.64 ولی در 
قاموس قرآن بيان شده است: فردوس باغی است كه 

جامع ميوه های تمام باغات است.65
در روايتی امام علــی)ع( فرمود: »برای هرچيز نقطه 
برجســته ای است و نقطه برجســته بهشت، فردوس 
است كه اختصاص به محمد و آل محمد)ع( دارد«.66 
در روايت ديگری آمده اســت كه پيامبر)ص( فرمود: 
»وقتــی از خدا درخواســت می كنيد، فــردوس را 
بخواهيد كه در وسط بهشت بر نقطه بلند آن قرار دارد 
كه فوق آن عرش رحمان اســت و نهرهای بهشتی از 
آن می جوشد«.67 همچنين پيامبر)ص( در جای ديگر 
فرمود: »بهشــت 100 درجه است كه مابين دو درجه 
آن، به قدر مابين آســمان و زمين اســت و فردوس 
باالترين درجه آن است كه نهرهای چهارگانه بهشت 
از آنجا می جوشــد، پس هر وقت خواســتيد از خدا 

درخواستی كنيد، فردوس را بخواهيد«.68
مطابق تفاســير، معنای وراثت فردوس اين است كه 
فردوس برای مؤمنان باقی و هميشــگی است و اينكه 
بهشت بدون زحمت به آنها می رسد، همچنان كه مال 

بدون زحمت به وارث می رسد.69
5( جنت عالیه

يكی از مراتب بهشــت جنت عاليه اســت. در سوره 
غاشيه آمده اســت: »في  َجنٍَّة عالَِیٍة«.70 مراد از عالی 
بودن درجات بهشــت، ارتفاع درجات و شــرافت و 

63.مجمع البيان، ج7، ص159؛ الميزان، ج15، ص12.
64.روض الجنان و روح الجنان، ج4، ص59.

65.قاموس قرآن، ج5، ص159.
66.البرهان، ج4، ص253؛ الميزان، ج12، ص550.

67.الدر المنثور، ج4، ص254.
68.مجمع البيان، ج4، ص216.

69.مجمع البيان، ج7، ص159؛ الميزان، ج15، ص13.
70.غاشيه، 10.

جاللت قدر و گوارايی عيش آن است؛ چون در بهشت 
حياتی است كه دنبالش مرگ نيست و لذتی است كه با 
درد آميخته نيست و اهل بهشت نه تنها هرچه دوست 
دارند در دسترسشان اســت، بلكه لذايذی هست كه 
مافوق خواست آنها می باشــد.71 در حقيقت خداوند 
اراده كرده اســت كه درجات بهشت متفاوت باشد و 

شما با اعمال صالح خود در درجه باالتر باشيد.72
در سوره حاقه نيز آمده اســت: »فــي  َجنٍَّة عالَِیٍة«؛73 
يعنی در بهشــتی عالی و بلندمرتبه. در آن بهشــت 
بلندمرتبه اذيتی نيســت و به ايشــان گفته می شود: 
بخوريد و بياشــاميد، گوارای وجودتــان، به خاطر 
آنچه مقدم داشــتيد از اعمال صالح. بنابراين مقام باال 
كه جنت عاليه اســت از آن كسی است كه گرايش به 
اُر اْلِخَرُة  عالم طبيعت و تنزل نداشته باشد: »ِتْلَك الدَّ
ا ِفي اْلَْرِض َو ال َفساداً  نَْجَعُلها لِلَّذيَن ال ُيريُدوَن ُعُلوًّ

َو الْعاِقَبُة لِْلُمتَّقیَن«.74
خداوند رفيع الدرجات اســت و انســان با ايمان را 
باال می برد و او را رفعت می بخشــد، تا به جنت عاليه 
برساند. انســان هر اندازه از توحيد بهره داشته باشد، 
از اعتال ســهم دارد. اگر انسان متكلم و مستمع كلمه 
اهلل شد، عالی می شود. در حقيقت، بهشت محصول كار 
انسان اســت و انسانی كه منشأ پيدايش بهشت است، 
از بهشــت باالتر است و از اين جهت است كه بهشت 

مشتاق اوليای الهی است.75

مقام علیین یا مقام وسیله؛ عالی ترین درجات 
و مقامات بهشت

ْبــَراِر لَِفي  خداونــد می فرمايــد: »َكلَّ ِإنَّ ِكَتاَب اْلَ
«.76 عليين، عالی ترين و شــريف ترين مراتب  یــنَ یِّ ِعلِّ
قرب پروردگار است. درباره برتری اهل عليين گفته 

71.الميزان، ج20، ص274.
72.مجمع البيان، ج5، ص203.

73.حاقه، 22.
74.قصص، 83.

75.سيره پيامبران در قرآن، ج6، ص233.
76.مطففين، 18.
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می شود كه اهل بهشت آنان را مانند ستارگان آسمان 
می بينند.77 امام باقر)ع( فرمود: »خداوند ما را از مرتبه 
اعلی عليين آفريد و قلوب شــيعيان ما را از مرتبه ما 
و بدنهای ايشان را از مرتبه پايين تر آفريد. از اين رو، 
قلوبشان به سوی ما گرايش دارد؛ زيرا از مرتبه ای كه 

ما خلق شده ايم، آفريده شده اند«.78
از منظر آيــت اهلل جوادی آملی، انســانی كه به مقام 
باالی يقين رســيد، از مرحله ابرار می گذرد و مقرب 
و شاهد صحيفه های سايرين می گردد. راز اين شهود 
مســتمر هم آن اســت كه پيامبر)ص( همواره بر متن 
صراط قرار دارد. باطن صراط مستقيم به بهشت منتهی 
می شود و امكان ندارد كســی بر متن صراط حركت 
كند، اما بهشت و جهنم را نبيند. بنابراين مقربان عقايد 
و اخالق و نيات و اعمال ديگران را هم اكنون می بينند، 
پس بر اين اســاس، كارهای ما مشهود حضرت ولی 
عصر)عج( است و ما در حضور آن حضرت هستيم.79

در روايتی از پيامبر)ص( آمده اســت: »برای من از 
خداوند وســيله را مسئلت كنيد كه درجه ای است در 
بهشــت كه تنها يكی از بندگان خدا به آنجا می رسد 
و من اميدوارم همان بنده باشــم«. در سوره مائده نيز 
اين واژه به كار رفته است: »يا َأيَُّها الَّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا 
اهلَل َو اْبَتُغوا ِإلَْیِه الَْوســیَلَة َو جاِهُدوا في  َسبیِلِه لََعلَُّکْم 
ُتْفِلُحوَن«.80 در حقيقت بهشــت وسيله از همه بهشتها 
برتر اســت كه در همه بهشــتها به صورتهای خاص 

حضور دارد و مخصوص پيامبر)ص( است.81

حقیقت بهشت
تمام مراتبی كه درباره بهشــت بيان شدند، تمثل يافته 
فضايل در انسانها هستند و حقيقت بهشت همانا قرب 
به خداوند متعال است. به عنوان مثال منظور از جنت 
مأوی، همان بهشت وعده داده شده است كه در آيات 

77.تسنيم، ج16، ص214.
78.تفسير نور الثقلين، ج5، ص529.

79.تسنيم، ج9، ص132.
80.مائده، 35.

81.تسنيم، ج2، ص459.

ديگر به جنات عدن و مانند آن تعبير شــده است و يا 
مقام عليين كه باالترين درجه بهشت است، هم رديف 
و مشــابه مقام و مرتبه وسيله است كه مقربان در آن 

جای دارند.
در حقيقت انواع و مراتب بهشتها نشان دهنده تفاوتها 
نيست، بلكه مراتب مختلفی از يك بهشت واحد است 
و تفاوت اينها بر حسب اختالف درجه ايمان و توحيد 
در بهشتيان اســت كه به صورت اين باغ و بستانها با 
آن شــرايط خاص تمثل يافته است. افراد بهشتی كه 
در درجات گوناگون قرار دارند، از آنچه خود دارند، 
لذت می برند و نســبت به آنچــه ديگران دارند غبطه 
می خورند؛ يعنی هركس در جای خود قرار دارد و اگر 
حسرت و اندوهی وجود دارد، در صحنه قيامت قبل 
از ورود به بهشت اســت؛ زيرا جنت دارالسالم است 
و در خانه ســالمت، مجالی برای رنجش و ناراحتی 

نيست.82
بنابراين، ذومراتب بودن نعمتهای جنت به اعتبار تفاوت 
انســانها در خصال و ملكات آنها است و هركس در 
هر درجه چنان با سعادت مطلوبش عجين می شود كه 
جايی برای نظر كردن به ديگران و بروز كينه و رشك 
در او باقی نمی ماند. چيزی كه مهم اســت، اين است 
كه مقامها و مراتب بهشــت جمع الجمعی است؛ يعنی 
در بهشت هركس مرتبه دوم را دارد، مرتبه اول را هم 
دارد و هركس مرتبه سوم را دارد، مرتبه اول و دوم را 
هم دارد و كســی كه در مرتبه اعلی عليين است، همه 

مراتب را دارد.
گروهی از بهشتيان دو بهشت دارند: هم بهشت ديدار 
)َواْدُخِلي َجنَِّتي( و هم بهشتی كه در بسياری از آيات 
ْنَهاُر(.  بدان تصريح شده اســت )َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلَ
ولی برای مؤمنان متوســط تنها بهشتی است كه زير 
آن جويبارها جاری اســت و بهشــت لقا برای آنان 
نيســت؛83 يعنی هركس به قدر همت خود از جنات 
بهره مند می شود. باالترين مرتبه از آن كسانی است كه 

82.سيره پيامبران در قرآن، ج9، ص239.
83.صهبای حج، ص458.
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به تعبير امام صادق)ع( خدا را از روی محبت عبادت 
می كردند.

به طور كلی بهشت مانند وجود انسان يك بعد مثالی 
و ملكوتی و يك بعــد مادی و طبيعی دارد. اگر فقط 
بهشت روحانی بود و انســان فقط به همان نعمتهای 
معنوی بســنده می كرد، ديگر نيازی به بهشتهای ياد 
شــده در قرآن كريم نبود، ولی انســان حقيقتی است 
مركب از روح و جســم و هميــن حقيقت در قيامت 
لذتهای معنــوی و روحی را در كنــار لذايذ و آالم 
جســمی می طلبد. بايد به اين نكته توجه كرد كه در 
قيامت سخن از دنيا نيست، بلكه اعمال دنيايی انسان 
در آنجــا ظهور می كند و نعمتهای بهشــتی با عقايد، 

عبادات، اخالق و اعمال شايسته فراهم می شود.84
بهشــتيان در پرتو عنايت الهی و الطــاف او روز به 
روز به خداوند نزديك تر می شــوند و در مسير قرب 
او پيش می روند. پس در بهشــت تكامل وجود دارد، 
اما نه با طاعتها و عبادتها؛ زيرا بهشــت خانه تكليف 
نيست، بلكه در پرتو اعمالی كه انجام داده اند، همچنان 
به مســير تكامل خود ادامــه می دهند. پس آنچه در 
بهشت برای بهشــتيان وجود دارد، فضل الهی، اعمال 
دنيايی و عبادتها و اذكار عاشــقانه ای است كه همراه 
خــود دارند. خداوند حكيم، جان و مال را به بندگان 
عطا فرموده است، سپس داده خود را از آنان بازخريد 
می كند و بهشــت ابدی را بهای آن قرار می دهد. در 
نتيجه انسان از ذات خود هيچ سرمايه گذاری نكرده و 
در اثر هدايت الهی سود كالن و سرشاری كسب كرده 
است.85 در واقع، هدف خداوند در اين معامله تكميل 
خلقت بشــر اســت؛ يعنی خداوند می خواهد با اين 
هدايت تشــريعی، هدايت تكوينی را تقويت نموده و 
مخلوق را به آن هدفی كه در خلقت او است، برساند.

84.تسنيم، ج13، ص344.
85.سيره رسول اكرم، ج4، ص260.

نتیجه گیری
1. مراتب و درجات بهشــت متفاوت است و شامل 
جنت نعيم، جنت مأوی، جنت عدن، جنت فردوس و 
جنت عاليه است و عالی ترين درجات بهشت نيز مقام 
قرب پروردگار است كه همان عليين يا بهشت وسيله 
است. اين بهشت از تمام بهشتها برتر است و در انواع 
بهشــت به صورتهای گوناگون حضور دارد و مختص 

انسان كامل است.
2. در حقيقت بهشــت و جنــت تمثل يافته فضايل و 
اعمال صالح بهشتيان و قرب آنها به مقام باری تعالی 
است. انسان بهشتی با عمل صالح خود در اين دنيا اين 
بهشتها را می سازد و گاهی خود درجه می شود؛ يعنی 
بهشت را خود خلق می كند و خودش بهشت می شود 
و چون بهشــت آفرين از بهشت باالتر می باشد، پس 
انسان بهشــتی از بهشت باالتر است. همچنين تفاوت 
مراتب و درجات بهشــت به تفاوت ايمان انســانها 
برمی گردد و چون مراتب تقوا و عمل صالح متفاوت 
است، پس جنات آنها هم با يكديگر متفاوت خواهد 

بود.
3. در نهايت اين بهشــتها با يكديگر هم پوشانی دارند 
و برخی بهشتيان مقام جمع الجمعی دارند؛ يعنی كسی 
كه مراتب باالتر در بهشت را دارد، از مراتب پايين تر 
نيز بهره مند می گردد، ولی همه در نهايت رضايت، از 
باری تعالی هســتند و از مرتبه و موقعيت خود كمال 

لذت را می برند.
4. در حقيقت بهشــت مكانی فرح بخش و متكامل 
اســت كه در آن پيری، زوال، فقر، شكست و بيماری 
وجود ندارد و خانه تكليف نيســت و انسانها با جان 
و مالی كه خداوند به آنها عطا كرده، آن را خريداری 
می كنند و در اثر هدايت الهی شــامل اين مقامات و 
فيوضات غيرقابل تصور می شوند كه گوشه ای از آنها 

در قرآن كريم و روايات بيان شده است.
5. به طور كلی، ذات باری تعالی برای تكميل خلقت 
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بشــر، با هدايت تشريعی خواســتار تكميل هدايت 
تكوينی او است، تا با ايصال به مطلوب او را به مقصد 
نهايی خود در خلقت؛ يعنی اتصاف به كمال محض و 

قرب به ذات حق و مقام واالی شهود برساند. بهشت 
معنوی و حسی منتهای رحمت رحيميه الهی است.

- قرآن كريم، ترجمه ناصر مكارم شيرازی.
- ابن عاشور، محمدطاهر بن محمد، التحرير و التنوير، 

بيروت، دارإحياء التراث العربی، 1422ق.
- ابن عربی، محمد بن علی، تفسير ابن عربی، بيروت، 

دارإحياء التراث العربی، 1422ق.
- ابن منظور، محمد بن مكرم، لســان العرب، قم، نشر 

ادب حوزه، 1405ق.
- ابوالفتوح رازی، حســين بن علی، روض الجنان و 
روح الجنان فی تفسير القرآن، مشهد، بنياد پژوهشهای 

اسالمی آستان قدس رضوی، 1408ق.
- بحرانی، هاشــم بن ســليمان، البرهان فی تفسير 

القرآن، تهران، بنياد بعثت، 1416ق.
- جوادی آملی، عبداهلل، ادب فنای مقربان، به كوشش 

محمد صفايی، قم، اسراء، 1389ش.
- همو، تسنيم، قم، اسراء، 1389ش.

- همو، ســيره پيامبران در قرآن، به كوشــش علی 
اسالمی، قم، اسراء، 1389ش.

- همو، سيره رســول اكرم، به كوشش حسن واعظی 
محمدی، قم، اسراء، 1387ش.

- همــو، صهبای حج، به كوشــش حســن واعظی 
محمدی، قم، اسراء، 1388ش.

- حويزی، عبدعلی بن جمعه، تفسير نور الثقلين، قم، 
اسماعيليان، 1415ق.

- دهخدا، علی اكبر، لغت نامه، تهران، سازمان لغت نامه 
دهخدا، 1352ش.

- راغب اصفهانی، حســين بن محمد، المفردات فی 
غريب القرآن، دمشق، دارالقلم؛ بيروت، الدار الشامية، 

1412ق.
- ســيوطی، عبدالرحمن بن ابی بكر، الدر المنثور فی 

التفســير المأثور، قم، كتابخانه آية اهلل مرعشی نجفی، 
1404ق.

- صادقی تهرانی، محمد، الفرقان فی تفســير القرآن 
بالقرآن و السنة، قم، فرهنگ اسالمی، 1365ش.

- طباطبايی، سيد محمدحســين، الميزان فی تفسير 
القرآن، قم، دفتر انتشارات اسالمی، 1417ق.

- طبرسی، فضل بن حســن، مجمع البيان فی تفسير 
القرآن، تهران، ناصرخسرو، 1372ش.

- طبــری، محمد بن جرير، جامع البيان فی تفســير 
القرآن، بيروت، دارالمعرفة، 1412ق.

- طوسی، محمد بن حسن، التبيان فی تفسير القرآن، 
بيروت دارإحياء التراث العربی، بی تا.

- فخررازی، محمد بــن عمر، مفاتيح الغيب، بيروت، 
دارإحياء التراث العربی، 1420ق.

- قرشــی، ســيد علی اكبر، قاموس قــرآن، تهران، 
دارالكتب االسالميه، 1371ش.

- قرطبی، محمد بن احمــد، الجامع لحكام القرآن، 
تهران، ناصرخسرو، 1364ش.

- محمدی ری شهری، محمد، بهشت و دوزخ از نگاه 
قرآن و حديث، با همكاری سيد رسول موسوی، قم، 

دارالحديث، 1393ش.
- مصطفوی، حسن، التحقيق فی كلمات القرآن الكريم، 
بيروت، دارالكتب العلمية؛ تهران، مركز نشر آثار عالمه 

مصطفوی، 1430ق.
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