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چکیده
در قــرآن کریم از انواع مختلفی از جنت نام برده شــده که اوصاف و درجات آنها نیز باهم متفاوت اســت.
بررســی اصناف و القاب جنت در قرآن کریم از دیدگاه تفاسیر مهم فریقین و نیز تحلیل مراتب گوناگون آن
در قرآن کریم از مهمترین اهداف این مقاله است .براساس یافتههای این مقاله که به روش توصیفی ـ تحلیلی
به رشــته تحریر درآمده است ،اوصاف و درجات مطرح شده در قرآن کریم در نهایت جزء یک جنت واحد
هســتند و تفاوت آنها در تفاوت ایمان و عمل صالح بهشتیان است .در بهشت نظام فعلی برچیده شده و تنها
سببی که در آنجا کارگر است ،اراده و خواست آدمی است که هرچه بخواهد خدا برایش خلق میکند .هرکس
مرتبه باالتری در بهشــت دارد ،از مراتب پایینتر هم بهرهمند اســت ،ولی هرکس در مرتبه پایینتر باشد ،از
مراتب فوق مرتبه خود ،بهرهای ندارد .باطن هر نعمت بهشتی ،حقیقت اسمی از اسمای الهی است .مقام علیین
باالترین درجه بهشــت است که مشابه مقام وسیله اســت که مقربان الهی در آنجا سکنی دارند .بهشت مانند
وجود انسان یک بعد مثالی و ملکوتی و یک بعد مادی و طبیعی دارد .بهشتیان در بهشت ،در سالمت و امنیت
کامل هستند و با تسبیح و تقدیس الهی به درجات کمال بیشتری نیز نایل میشوند.
کلیدواژهها :جنت ،دارالسالم ،دارالرضا ،روضات ،نعیم ،فردوس.
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مقدمه
اســام ،آخرین آیین الهی اســت که توسط پروردگار
جهانیان برای راهنمایی انسانها نازل شده است .معارف
و اندیشههای ارائه شده در این آیین آسمانی ،در اوج
قله معرفت بشــری قرار دارد و شــناخت و درک این
مفاهیم عمیق در حیطه توانایی هرکس نبوده و نیازمند
فکری عمیق و تالشی گسترده است.
واژه جنت و تعبیر فارســی آن بهشت نیز از این قاعده
مستثنی نیســت .در این پژوهش تالش گردیده تا به
این پرسشها پاسخ داده شود که اصناف و القاب جنت
در قرآن کریم چیســت؟ چرا مراتــب گوناگونی برای
جنت در نظر گرفته شــده اســت؟ آیا این بهشتها از
نظر امکانات و شــرایط اشتراک هم دارند و قابل جمع
هســتند؟ و به طور کلی برچه اساسی این بهشتها میان
بهشتیان تقسیم میشود؟ براساس مبانی فکری اسالمی،
حقیقت رستگاری نجات از جهنم و دستیابی به بهشت
جاودان اســت .روش تحقیق در این مقاله توصیفی ـ
تحلیلی میباشد و از منابع کتابخانهای و نرم افزارهای
تفسیری و حدیثی استفاده شده است.
درباره ویژگیهای بهشــت در قرآن کریم و اوصاف آن
و سیمای بهشــتیان ،مقاالت متعددی چاپ شده که به
بررسی ویژگیها و اوصاف بهشت و بهشتیان میپردازند.
در این مقاالت ،به بررســی مفهوم جنت در قرآن کریم
و احادیث پرداخته شده و نقش پررنگ این مفهوم در
تفاســیر و کتب فریقین بیان نشده است .جنبه نوآوری
این پژوهش ،آن است که به بررسی و تحقیق پیرامون
انواع جنت با نگاه به تفاســیر فریقین پرداخته و سعی
در مقایسه انواع درجات و مقامات بهشتیان و تفاوتها و
شباهتهای جنت از دیدگاه مفسران اسالمی دارد.

حفاظ داشتن دانســتهاند؛ یعنی هر باغ و بوستانی که
دارای درختان انبوه اســت و زمین را میپوشاند 1،یا
به خاطر پوشــیده بودن نعمتهای بهشتی با توجه به آیه
« َف َ
ــن ق َُّر ِة َأ ْع ُي ٍن َج َزا ًء بِ َما
س َما ُأخْ ِف َي لَ ُه ْم ِم ْ
ــا َت ْع َل ُم نَ ْف ٌ
ون» 2،از این واژه استفاده شده است 3.جنت
َكانُوا َي ْع َم ُل َ
در زبان عربی درباره باغی استعمال میشود که در آن
درخت خرما و انگور وجود داشــته باشد ،اما اگر این
دو درخت در باغی وجود نداشــته باشــد ،عرب لفظ
حدیقه را برای آن استعمال میکند و بعضی میگویند:
به معنای درهم پوشــیده بودن درختان به خاطر تعداد
زیاد آنها است که سایه شــاخههای درهم تنیده آنها،
پوشش و سایه کاملی ایجاد میکند ،بنابراین به بهشت،
جنت میگویند 4.در نهایت جنت یعنی باغی که پوشیده
از درختان فراوان و از نعمتهای بسیاری مملو است.
جنت از نظر اصطالحی ،باغی اســت کــه با درختان
مختلف پوشــیده شده و به این سبب این مفهوم درباره
منازل مؤمنان و متقیان در آخرت اســتعمال میشود.
بهشت آخرتی مانند :جنة عالیه ،جنة الخلد ،جنة نعیم،
جنــة عدن و  5. ...آیتاهلل جوادی آملی میگوید« :هر
باغی جنت نیست ،جنت بوســتان سرسبزی است که
درختانش درهم پیچیده و پوشــیده و فراوان باشد و
«تحتها» به معنای زیر درختان یا زیرزمین نیست ،بلکه
به معنای روی زمین و زیر سقف این باغ سرسبز است.
گویا جمع ًا یک فضای سبز است که زیر آن نهر و باالی
6
آن درختان و قصور است».
بهشــت در لغت ریشــه اوســتایی دارد و به معنای
خوشتر ،نیکوتر و جهان بهتر است ،با نعمتهای فراوان،
که نیکوکاران پس از مرگ در آنجا جاودان باشند .از
بهشــت در قرآن کریم ،نهج البالغه و روایات ائمه(ع)،

مفهوم جنت
جنت از ماده جنن است .جن در اصل به معنای پوشش
است .بیشتر لغت شناســان و نویسندگان مسلمان این
واژه را عربی و از ریشــه جنن به معنای پوشیدگی و

.1لسان العرب ،ج ،13ص.100
.2سجده.17 ،
.3المفردات ،ج ،1ص.415
.4لسان العرب ،ج ،13ص.100
.5التحقیق ،ج ،2ص.145
.6تسنیم ،ج ،13ص.342

.7لغتنامه ،ج ،3صص.77-43
.8بهشت و دوزخ از نگاه قرآن و حدیث ،ج ،2ص.72
.9قمر.54 ،
.10قمر.55 ،
.11تسنیم ،ج ،9ص.239

اوصاف و القاب جنت در قرآن کریم

 )1دارالسالم

واژه دارالســام دوبار در قرآن کریم آمده است« :لهم
السال ِم ِع ْن َد َر ِّب ِه ْم َو ُه َو َولِيُّ ُه ْم بِما كانُوا َي ْع َم ُلون»
دا ُر َّ
ى ِ
الســا ِم َو َي ْهدي َم ْن َيشا ُء إِلى
«و اهللُ َي ْد ُعوا إِل 
و َ
دار َّ
ِص ٍ
راط ُم ْســ َتقيمٍ » 13.در این آیات ،بهشت و دارالسالم

12

مخصوص مؤمنان؛ یعنی کســانی است که در صراط
مستقیم حرکت میکنند.
سالم اسمی از اســمای حسنای الهی است و جنت را
به این جهت دارالســام لقب دادهاند که آنجا خانهای
اســت که سالمت محض است و بهشتیان را هیچ آفتی
اعــم از درد ،رنج ،مریضی ،فقــر ،پیری و زوال نعمت
14
نمیرسد.
در حقیقت از جانب خداوند که سالم استُ « :ه َو اهللُ الَّذي
ِله ِإ َّال ُه َو الْ َم ِل ُ
الســا ُم الْ ُمؤْ ِم ُن الْ ُم َه ْي ِم ُن
ال إ َ
وس َّ
ك الْق ُُّد ُ
15
حان ا ِ
ون» ،جز
هلل َع َّما ُيشْ ِر ُك َ
زيز الْ َج َّبا ُر الْ ُم َت َك ِّب ُر ُس ْب َ
الْ َع ُ
سالمت چیزی بروز پیدا نمیکند .خداوند انسان را به
«و اهللُ َي ْد ُعوا إِلى ِ
السال ِم
دارالسالم دعوت میکندَ :
دار َّ
ى ِص ٍ
َو َي ْهدي َم ْن َيشــا ُء إِل 
راط ُم ْس َتقيمٍ » 16و تا زمانی
که انسان از ســامت کامل برخوردار نشود ،به وصال
17
دارالسالم در آخرت نخواهد رسید.
به طور کلی هدایت و دعوت به راههای ســام ،همان
هدایت تکوینی الهی است و همان به سالمت به مقصود
رساندن و ایصال به مطلوب است؛ چون هدایت تشریعی
الهی که فرســتادن انبیا و بیان احکام توسط آنها است،
فقط به مؤمنان اختصاص ندارد ،ولی دارالسالم فقط به
18
مؤمنان اختصاص دارد.
.12انعام.127 ،
.13یونس.25 ،
.14التبیان ،ج ،5ص364؛ المیزان ،ج ،10ص18؛ تسنیم ،ج ،1ص.93
.15حشر.23 ،
.16یونس.25 ،
.17تسنیم ،ج ،2ص.504
.18همان ،ج ،1ص.474

69

مفهوم شناسی جنت در قرآن کریم

غالب ًا به جنت تعبیر شده است.
در حقیقت نامگذاری بهشــت به جنت از باب تسمیه
کل به جزء اســت؛ یعنی به معنای باغهایی با درختان
بسیار و سرسبز است و این بخش کوچکی از نعمتهای
بهشت برین است .پس بین بهشت و معنای لغوی جنت
تساوی کامل معنایی وجود ندارد و بهشت از نظر معنا
اعم از جنت است.
علمای متقدم ما نیز بیان داشــتهاند که بهشــت سرای
جاودان و جایگاه سالمت اســت .مرگ ،پیری ،رنج،
آفــت و زوال در آن راه نــدارد .غم و اندوه و نیاز در
آنجا نیست و بینیازی واقعی ،خوشبختی و وطن اصلی
آنجا است و سرای شــرف و بزرگواری است .منزلی
است که ســاکن آن خانه ،در جوار حضرت پروردگار
8
و دوستان ،اولیا و مقربان درگاهش زندگی میکند.
در حقیقت قرآن کریم از محل زندگی اخروی مؤمنان
و متقیان ،به جنات و جنت یاد کرده اســت که منظور
همان بهشت برین است .البته بهشت بر دو قسم است:
بهشت حسی و بهشت عقلی .بهشت حسی ،همان «إ َِّن
ين ِفي َجن ٍ
َّات َونَ َه ٍر» 9است ،با آن ویژگیهای مادی
الْ ُم َّت ِق َ
خاص که در قرآن کریم بیان گردیده است ،مانند انواع
خوردنی و نوشــیدنی ،لقای حورالعیــن و به خدمت
گرفتن نوباوگان .بهشــت دیگر ،بهشت عقلی است که
از آیه « ِفي َم ْق َع ِد ِص ْد ٍق ِع ْن َد َم ِل ٍ
يك ُم ْق َت ِد ٍر» 10،برداشت
11
میگردد.
عامه بهشــتیان بندگانی هستند که شأنشان تنها در این
حد اســت که از نعمتهای مادی بهشت استفاده کنند و
البته این مقام پایین در بهشــت اســت ،اما در بهشت
عقلی ،بهشــتیان کارشان تسبیح ،تحلیل و تمجید ذات
حق است و توجه زیادی به نعمتهای مادی ندارند و با
اولیا و ابرار مأنوس هســتند و عالیترین درجه بهشت
7

همجواری الهی و رضوان او است.

برخی گفتهاند :بهشــت را دارالسالم نامیدهاند؛ چون
اهل بهشت به یکدیگر سالم میکنند و فرشتگان هم بر
آنها سالم میکنند و خداوند هم بر آنها سالم میفرستد
و آنها هم در بهشت جز ســام نمیشنوند« :إ َِّل ِق ًيل
19
ذين
«و ُأ ْد ِخ َل الَّ َ
َس َل ًما َس َل ًما» و جز سالم نمیبینندَ :
حات َجن ٍ
الصالِ ِ
َّات َت ْجــري ِم ْن َت ْح ِت َها
آ َم ُنــوا َو َع ِم ُلوا َّ
20
َْ
دين فيها بِ ِإ ْذ ِن َر ِّب ِه ْم َت ِح َّي ُت ُه ْم فيها َسال ٌم».
النْها ُر خالِ َ
21
در بهشت سالم ،امنیت ،سالمت و شادی است.
از نظر ابنعربی ،بهشت عالمی روحانی است که در آن
آفت ،نقص ،فقر ،عیب و  ...نیست و خداوند هرکس از
22
مؤمنان راســتین را به این راه واحد هدایت میکند.
در حقیقت الزمه سالمت انسان ،این است که بر هرچه
دوست دارد و میخواهد ،مس ّلط باشد و هیچ چیزی
نتواند جلوی خواست او را بگیرد.
 )2داراالرث
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یکی از اوصاف و القاب جنت داراالرث است که این
نام از این آیه اســتنباط میشــودِ « :ت ْل َ
ك الْ َج َّنةُ الَّتي
ن ِ
كان َت ِق ًّيا» 23.از تفاســیر اسالمی
ُور ُث ِم ْن ِعبا ِدنا َم ْن َ
چنیــن برمیآید که در حقیقت کلمــه ارث و وراثت
به این معنا اســت که مال یا شبه مالی از شخصی به
دیگری برسد ،بعد از آنکه شخص اول آن را با مردن
24
خود یا جالی وطن و امثال آن ترک گفته باشد.
بهشت را از آن جهت داراالرث لقب دادهاند که بهشت
در معرض آن بوده که بــه تمامی افراد اعطا گردد و
چون خداوند آن را با شــرط ایمان و عمل صالح به
همه وعده داده ،پس اگر به متقیان اختصاص یافته و
دیگران به خاطر اضاعه نماز و پیروی از شــهوات از
آن محروم شدهاند ،در حقیقت از آنها به بهشتیان ارث
رسیده است.
ــد ِ
هلل الَّذي َص َدقَنــا َو ْع َد ُه َو
«و قالُوا الْ َح ْم ُ
در آیــه َ
.19واقعه.26 ،
.20ابراهیم.23 ،
.21البرهان ،ج ،2ص.479
.22تفسیر ابنعربی ،ج ،1ص.283
.23مریم.63 ،
.24المیزان ،ج ،7ص.139

َأ ْو َر َث َنا ْ َ
ض نَ َت َب َّو ُأ ِم َن الْ َجن َِّة َح ْي ُث نَشــا ُء َف ِن ْع َم َأ ْج ُر
ال ْر َ
26
لين» 25،میان ارث دادن و اجر جمع شده است.
الْعا ِم َ
از نظر برخی مفسران مفهوم ارث این است که بهشتی
که میتوانست به انسان طالح تعلق بگیرد ،از او گرفته
27
شده و به انسان صالح تعلق میگیرد.
از نظر صاحب تســنیم ،با علم و عمل صالح ،وارثان
علمی و عملی پیامبران خدا؛ یعنی مؤمنان راســتین،
وارثــان فردوس هم خواهند بود؛ زیرا آنها در دنیا از
علم انبیا و عمل آنهــا اطاعت کردند که همان علم و
عمل حقیقی میراث انبیا ،و ثمره آن بهشت عظیم الهی
28
است.
در حقیقت ،از آنجا که بهشــت باید به همه انسانهایی
اعطا میشــد که اطاعت اوامــر الهی را کرده بودند و
تنها عده کمی از انســانها شــکرگزار نعمتهای الهی
بودند و شایســته حضور در بهشــت خواهند شــد،
گویی بهشــت آنها هم به صالحان ارث داده میشود.
همچنین انســانهای مؤمن وارثان علم و عمل انبیای
الهی و صالحان هستند و در کنار آنها از نعمت بهشت
برخوردار خواهند شد.
 )3روضات الجنات

یکی از القاب بهشت روضات الجنات است .در سوره
شوری آمده استَ « :ت َرى َّ
قين ِم َّما َك َس ُبوا
مين ُمشْ ِف َ
الظالِ َ
الصالِ ِ
ي
حات ف 
ذين آ َم ُنوا َو َع ِم ُلوا َّ
َو ُه َو وا ِق ٌع بِ ِه ْم َو الَّ َ
َّات لَ ُه ْم ما َيشــاؤُ َن ِع ْن َد َر ِّب ِه ْم ذلِ َ
ضات الْ َجن ِ
َر ْو ِ
ك ُه َو
29
بير».
الْ َف ْض ُل الْ َك ُ

روضه در لغت به معنای زمین سبز و خرمی است که
گیاهان در آن به خوبی میروید و مقصود از روضات
الجنات باغهای مشــجری اســت که در وسط زمین
ســبز و خرم قرار دارد 30و در آنجا سرور و شادی و

.25زمر.74 ،
.26جامع البیان ،ج ،16ص77؛ التبیان ،ج ،7ص139؛ مفاتیح الغیب،
ج ،21ص554؛ الدر المنثور ،ج ،6ص23؛ المیزان ،ج ،14ص.74
.27التحریر و التنویر ،ج ،16ص.60
.28ادب فنای مقربان ،ج ،2ص.100
.29شوری.22 ،
.30الجامع ألحکام القرآن ،ج ،16ص21؛ مجمع البیان ،ج ،9ص.42

.31جامع البیان ،ج ،25ص15؛ الجامع ألحکام القرآن ،ج ،16ص.21
.32مفاتیح الغیب ،ج ،27ص593؛ الفرقان ،ج ،26ص.173
.33مجمع البیان ،ج ،9ص.42
.34تسنیم ،ج ،1ص.293
.35المیزان ،ج ،18ص.42
.36التحریر و التنویر ،ج ،25ص.143

 )4دارالرضا

یکی دیگر از اوصاف بهشت دارالرضا است که از آیات
قرآن کریم اســتنباط میشود .به عنوان مثال در سوره
مائده آمده اســتَ :
قين
ــو ُم َي ْن َف ُع َّ
الصا ِد َ
«قال اهللُ هذا َي ْ
ــن َت ْح ِت َها ْ َ
دين
ِص ْد ُق ُه ْم لَ ُه ْم َجن ٌ
النْها ُر خالِ َ
َّات َت ْجري ِم ْ
ــه ذلِ َ
ك الْ َف ْوزُ
فيها َأبَــداً َر ِض َي اهللُ َع ْن ُه ْم َو َر ُضوا َع ْن ُ
37
ظيم».
الْ َع ُ
از نظر لغوی واژه رضوان به معنای خشــنودی است
و رضا هم به این معنا اســت ،ولــی کلمه رضوان در
این معنا بلیغتر اســت .رضوان آن حقیقتی است که در
برابر احســان مستحق میگردد 38.به طور کلی رضا و
خشــنودی ،آن حالتی است که در نفس انسان ،هنگام
برخورد با چیزی که مالیم طبع او است ،پیدا میشود
و نفس از پذیرفتن آن امتناع نمیورزد و درصدد نفی
آن برنمیآید.
در بیشــتر مواردی که در قرآن واژه رضای الهی آمده
اســت ،منظور رضایت به اطاعت است؛ یعنی رضای
خــدا را با رضای بنده مقابل هم قرار داده که رضایت
خدا از بندهاش به خاطر اطاعت او اســت و رضایت
بنده از خدا به خاطر پاداشــی است که به او میدهد،
39
یا به خاطر حکمی است که به نفع او صادر میکند.
رضوان الهی مقامی نیست که هرکس بتواند آن را آرزو
کند؛ زیرا آرزوی هرکس به اندازه ادراک و اندیشه او
.37مائده.119 ،
.38مجمع البیان ،ج ،11ص43؛ المیزان ،ج ،18ص.446
.39المیزان ،ج ،3ص107؛ الفرقان ،ج ،5ص.60
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نعمتهای فراوان اســت ،برای کسانی که در دنیا ایمان
آوردند و اعمال صالح انجــام دادند .برای آنها هرچه
اشتها و میل دارند و دیدهها از دیدن آن لذت میبرند،
وجود دارد و همه چیز برای آنها مهیّا است و برای آنها
31
نعمتها و ثواب فراوان است.
از نظر برخی مفســران« ،روضات الجنات» ،بقعهها و
منازل شریف و خاصی اســت ،برای کسانی که ایمان
آورده و عمل صالح انجام داده و گناه نکردهاند و سایر
بهشــتها برای بقیه اصناف بهشتیان است 32.این پاداش
ابدی فضل عظیم و بزرگی اســت ،از جانب پروردگار
که بدون اینکه بندگان اســتحقاق آن را داشته باشند،
خداونــد به آنان تفضل فرموده اســت؛ زیرا در مقابل
اعمال اندکی در مدتی کوتاه به نعمتی همیشگی و زوال
ناپذیر دست یافتهاند 33.به طور کلی توفیق یاری دین
و فراگیری معــارف الهی و انجام دادن عمل صالح در
دنیا و رســیدن به بهشت و رضوان الهی در آخرت ،از
34
مظاهر بزرگ فضل الهی و رحمت رحیمیه او است.
از نظــر عالمه طباطبایی ،نظام دنیایی که هر چیزی به
وسیله سببش پدید میآید ،در آنجا جاری نیست .در
بهشــت این نظام برچیده شده و تنها سببی که در آنجا
کارگر است ،اراده و خواســت آدمی است .هرچه را
بخواهــد در همان آن ،خدا برایش خلق میکند و این
35
خود فضل بزرگی از خدای سبحان است.
از زیباییهــای دیگر این آیه ،این اســت که مرحله به
مرحله حضور در بهشت را به تکامل میرساند ،مانند
میهمانی کــه اول در منزل اقامــت میکند (روضات
الجنات) و سپس هرچه بخواهد برای او فراهم میشود
و پس از مدتی با صاحب خانه آشناتر شده و با فضل
36
او به میزبان نزدیکتر میشود.

بــه طور کلی ،هر نعمت بهشــتی بینهایت باطن دارد
که اهل بهشــت با استفاده از آن نعمت ،به سمت باطن
آن ســیر میکنند و باطن آن حقیقت اسمی از اسمای
الهی اســت .بنابراین اهل بهشت مدام در اسمای الهی
سیر میکنند .پس باطن بهشت را پایانی نیست؛ چون
اســمای الهی محدود به هیچ حدی نمیباشــند و این
فضل کبیر الهی و فوزی عظیم برای بهشتیان و ساکنان
روضات الجنات است.
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است .در حقیقت هیچ نعمتی از نعمتهای الهی با نعمت
رضوان الهی ،شایسته ســنجش نیست و بزرگترین
40
کامیابی رسیدن به این نعمت و فوز عظیم است.
در حقیقــت دارالرضا از عالیترین مقامات و اوصاف
بهشت است و کسی به این مرحله میرسد که در دنیا
به مقام رضایت رســیده باشد .کســی که دارای مقام
رضا است ،همیشه در آسایش است و بهشت دارالرضا
است؛ زیرا خانه آسایش است و انسان بهشتی در همه
حال از خداوند راضی است.
بهشتیان به این جهت به دارالرضا داخل شدهاند که نه
تنها اخالق و رفتارشان ،بلکه گوهر وجودشان مرضی
خداوند است 41.بزرگترین سعادت و رستگاری برای
یک انسان عاشق ،این است که رضایت معشوق خود
را جلب کند ،بدون اینکه درصدد ارضای نفس خویش
بوده باشد و رضایت الهی حقیقت هر فوز و رستگاری
بزرگ است .آری اگر بهشت دارالرضا نباشد و خدا از
42
ما راضی نباشد ،همان بهشت هم عذاب خواهد بود.

سال سیزدهم
شماره -48پاییز و زمستان 1396

درجات و مراتب جنت در قرآن کریم
از تعبیرات مختلف قرآن کریم اســتفاده میگردد که
باغهای بهشــتی متعدد و گوناگون ،و دارای درجات
متفاوتــی هســتند .از آنجا که ایمــان دارای مراتب
مختلفی است ،بنابراین درجاتی هم که خداوند به ازای
آن میدهد ،متفاوت است .تمامی درجاتی که خداوند
در قرآن کریم نام میبرد ،برای فرد فرد مؤمنان نیست،
بلکه مجموع آن برای مجموع مؤمنان است و مقصود
43
از درجات نیز مراتب قرب خدا است.
از منظر بسیاری از مفسران اسالمی ،درجات و مراتب
آخرت تابع اعمال انسانها ،و منزلت آنها نزد خداوند
است .در روایت است که بین عالیترین درجه بهشت
و پایینترین درجات آن ،به اندازه فاصله میان آسمان
.40تسنیم ،ج ،13ص342؛ ج ،2ص.313
.41همان ،ج ،24ص.314
.42المیزان ،ج ،9ص.348
.43همان ،ج ،9ص.8

و زمین است.
در آیات قــرآن کریم گاهی بیان میشــود که برای
مؤمنان درجات اســتُ :
«أول ِئ َ
ون َح ًّقا
ــم الْ ُمؤْ ِم ُن َ
ك ُه ُ
ريم» 45و
ــم َد َر ٌ
ــر ٌة َو ِرزْ ٌق َك ٌ
لَ ُه ْ
جات ِع ْن َد َر ِّب ِه ْم َو َم ْغ ِف َ
ُ
ــد ا ِ
صير
گاهی میفرمایدُ « :ه ْم َد َر ٌ
جات ِع ْن َ
هلل َو اهلل بَ ٌ
ون»؛ 46یعنی انسان با عین حقیقت متحد شده
بِما َي ْع َم ُل َ
و خودش درجه میشــود .بنابراین درجات بهشت و
مکان آن ،عالی اســت و انســانی که در مکان عالی
است ،با آن مکان متحد شده ،خود در حقیقت درجه
دار و عالی خواهد شد 47.از نظر آیتاهلل جوادی آملی:
«صعود در درجات بهشــت همان ظهور انس با قرآن
در دنیا اســت .هر اندازه قاری قــرآن همراه با حبل
متین الهی باشد ،همان نسبت به درجات بهشت صعود
48
دارد».
44

 )1جنت نعیم

حان َو َج َّنةُ
در سوره واقعه آمده اســتَ « :ف َر ْو ٌح َو َر ْي ٌ
نَعيمٍ » 49.در این بهشت ،بهشتیان از باغهای بهشت که
در آن انواع نعمتها موجود است ،بهرهمند میشوند .از
نظر شیخ طوسی ،هریک از مقربان در یک جنت نعیم
خواهند بود ،در نتیجه همه آنها در جنات نعیم هستند.
جنت نعیم برای مقربان همراه با روح و ریحان اســت
50
که در آن با انواع میوهها و روزیها متلذذ میشوند.
از منظر عالمه طباطبایی ،نعیم به معنای والیت است و
جنت نعیم عبارت است از :جنت والیت ،و این همان
داخل شدن به والیت خدا اســت 51.امام صادق(ع)
فرمود« :بهشتهای یاد شده در کتاب الهی ،جنت عدن،
52
جنت فردوس ،جنت نعیم و جنت مأوی هستند».
.44مجمع البیان ،ج ،6ص628؛ مفاتیح الغیب ،ج ،9ص416؛ تفســیر
نور الثقلین ،ج ،5ص200؛ البرهان ،ج ،1ص.513
.45انفال.4 ،
.46آل عمران.163 ،
.47سیره پیامبران در قرآن ،ج ،6ص.233
.48تسنیم ،ج ،12ص.156
.49واقعه.89 ،
.50التبیان ،ج ،9ص.514
.51المیزان ،ج ،19ص.139
.52البرهان ،ج ،3ص.733

در حقیقــت ،از آنجا که جنت نعیم برای مقربان همراه
با لذتهای فراوان است و در آن با انواع نعمات مسرور
میگردند ،از نظر بــزرگان منظور از جنت نعیم همان
والیت اســت؛ چون داخل شدن در والیت الهی است
که ســبب دخول انسان به بهشت و سبب ساز این همه
نعمت جاودانه است.
 )2جنت عدن

.53المیزان ،ج ،11ص.474
.54التبیان ،ج ،7ص133؛ مجمــع البیان ،ج ،6ص804؛ المیزان ،ج،9
ص.348
.55الفرقان ،ج ،18ص.345
.56مفاتیح الغیب ،ج ،21ص.131

 )3جنت مأوی

یکی دیگر از مراتب و درجات بهشــت جنت مأوی
است .در سوره سجده آمده اســتَ :
ذين آ َم ُنوا
«أ َّما الَّ َ
الصالِ ِ
َّات الْ َم ْأوى نُ ُز ًال بِما كانُوا
حات َف َل ُه ْم َجن ُ
َو َع ِم ُلوا َّ
ون» 60.جنت مأوی؛ یعنی بهشتی که مؤمنان ،برای
َي ْع َم ُل َ
همیشــه در آن منزل میکنند .چون بهشت دیگری هم
هست که موقتی است و آن بهشت برزخی است ،برخی
61
از مفســران آن را به جنت برزخی تفسیر کردهاند.
اما براساس نظر بیشــتر مفسران ،جنت مأوی پس از
قیامت است .مطابق برخی تفاسیر جنت مأوی مسکن
62
پیامبر(ص) و امام علی(ع) است.
 )4جنت فردوس

برای نمونه در آیه  107ســوره کهف آمده است« :إ َِّن
الصالِ ِ
َّات
َــت لَ ُه ْم َجن ُ
حات كان ْ
ين آ َم ُنــوا َو َع ِم ُلوا َّ
الَّ ِذ َ
ــر َد ْو ِس ن ُُز ًال» .فردوس ،کلمهای رومی اســت؛ به
الْ ِف ْ
معنای بستان ،و بعضی گفتهاند :سریانی است ،به معنای
تاکســتان که اصل آن (فرداس) بوده است .بعضی نیز
.57مجمع البیان ،ج ،5ص77؛ المیزان ،ج ،9ص.469
.58التحریر و التنویر ،ج ،16ص.60
.59مفاتیح الغیب ،ج ،21ص.553
.60سجده.19 ،
.61مجمع البیان ،ج ،9ص.175
.62البرهان ،ج ،5ص.199
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یکی از مراتب بهشــت جنت عدن است .برای نمونه
«جن ِ
َّات َع ْد ٍن الَّ ِتي
در آیه  61ســوره مریم آمده استَ :
ْ
كان َو ْع ُد ُه َمأ ِت ًّيا» .عدن
من ِعبا َد ُه بِالْغ َْي ِب ِإن َُّه َ
الر ْح ُ
َو َع َد َّ
به معنای اســتقرار است 53و بهشت عدن؛ یعنی بهشت
جاودان .در حقیقت کلمه عدن مصدر است و معدن را
نیز به این جهت معــدن میگویند که جواهر و فلزات
در آن قطعه از زمین مســتقر گشــته است و بنابراین
معنای جنات عدن ،بهشــتهای ماندنی و از بین نرفتنی
اســت .گویا این بهشت مشــتمل بر بهشتهایی است و
برخی میگویند در همان بهشــت بزرگ ،برای هریک
54
از مؤمنان بهشتی است.
برخی مفســران معتقدند عدن ،بهشــتی آخرتی ،و در
مقابل بهشــت برزخی اســت ـ که جاویدان نیست و
خارج شــدن از آن ممکن اســت ـ؛ یعنی این بهشت
دائمی و خالد اســت 55.در حقیقت ،اگر بهشت ابدی
نباشد ،اندوه انقطاع آن نعمت ،فرد بهشتی را میرنجاند.
56
بنابراین بهشت آخرتی زوال ناپذیر و ابدی است.
از ابوالدرداء از پیامبر(ص) نقل شــده است که فرمود:
«عدن خانه خدا اســت که هیچ چشمی آن را ندیده و
صورتش به قلب هیچ بشری خطور نکرده است و غیر
از ســه طایفه کسی را در آن راه نیست :انبیا ،صدیقین
و شهدا ،و خدای تعالی فرمود خوشا به حال کسی که
به درون تو درآید».

برخی مفسران معتقدند عدن بلندترین درجات بهشت
اســت و چشمه تسنیم آنجا است و بهشتهای دیگر در
اطراف آن قرار دارنــد 57.از منظر برخی دیگر منظور
از جنت عدن ،محل اقامت اســت و وصف خداوند به
آن ،برای زیادتی تشــریف و تحســین است و در آن
تبشیری برای مؤمنان و ســابقین در دعوت به سوی
58
ایمان است.
از نظر فخررازی دلیل این نامگذاری ،این است که این
بهشت با باغهای دنیا متفاوت است؛ زیرا باغهای دنیا
حاالت مختلفی را تجربه میکند ،از ســبزی و میوه و
زردی ،ولی بهشت عدن دائمی است و مدام حالت آن
59
بدون تغییر باقی میماند.
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گفتهاند :عربی است و به معنای باغ پردرختی است که
63
بیشتر درختانش انگور باشد.
در تفســیر روض الجنان آمده اســت :اگر در بستان
درخت خرما باشــد ،آن را جنــت خوانند و اگر در
آن انگور باشــد ،آن را فردوس میخوانند 64.ولی در
قاموس قرآن بیان شده است :فردوس باغی است که
65
جامع میوههای تمام باغات است.
در روایتی امام علــی(ع) فرمود« :برای هرچیز نقطه
برجســتهای است و نقطه برجســته بهشت ،فردوس
66
است که اختصاص به محمد و آل محمد(ع) دارد».
در روایت دیگری آمده اســت که پیامبر(ص) فرمود:
«وقتــی از خدا درخواســت میکنید ،فــردوس را
بخواهید که در وسط بهشت بر نقطه بلند آن قرار دارد
که فوق آن عرش رحمان اســت و نهرهای بهشتی از
آن میجوشد» 67.همچنین پیامبر(ص) در جای دیگر
فرمود« :بهشــت  100درجه است که مابین دو درجه
آن ،به قدر مابین آســمان و زمین اســت و فردوس
باالترین درجه آن است که نهرهای چهارگانه بهشت
از آنجا میجوشــد ،پس هر وقت خواســتید از خدا
68
درخواستی کنید ،فردوس را بخواهید».
مطابق تفاســیر ،معنای وراثت فردوس این است که
فردوس برای مؤمنان باقی و همیشــگی است و اینکه
بهشت بدون زحمت به آنها میرسد ،همچنان که مال
69
بدون زحمت به وارث میرسد.

جاللت قدر و گوارایی عیش آن است؛ چون در بهشت
حیاتی است که دنبالش مرگ نیست و لذتی است که با
درد آمیخته نیست و اهل بهشت نه تنها هرچه دوست
دارند در دسترسشان اســت ،بلکه لذایذی هست که
مافوق خواست آنها میباشــد 71.در حقیقت خداوند
اراده کرده اســت که درجات بهشت متفاوت باشد و
72
شما با اعمال صالح خود در درجه باالتر باشید.
ِ ٍ 73
ي َجن ٍَّة عال َية»؛
در سوره حاقه نیز آمده اســت« :فــ 
یعنی در بهشــتی عالی و بلندمرتبه .در آن بهشــت
بلندمرتبه اذیتی نیســت و به ایشــان گفته میشود:
بخورید و بیاشــامید ،گوارای وجودتــان ،به خاطر
آنچه مقدم داشــتید از اعمال صالح .بنابراین مقام باال
که جنت عالیه اســت از آن کسی است که گرایش به
عالم طبیعت و تنزل نداشته باشدِ « :ت ْل َ
الدا ُر ْال ِخ َر ُة
ك َّ
ون ُع ُل ًّوا ِفي ْ َ
ض َو ال َفساداً
ال ْر ِ
ريد َ
ذين ال ُي ُ
ن َْج َع ُلها لِ َّل َ
74
قين».
َو الْعا ِق َبةُ لِ ْل ُم َّت َ
خداوند رفیع الدرجات اســت و انســان با ایمان را
باال میبرد و او را رفعت میبخشــد ،تا به جنت عالیه
برساند .انســان هر اندازه از توحید بهره داشته باشد،
از اعتال ســهم دارد .اگر انسان متکلم و مستمع کلمه
اهلل شد ،عالی میشود .در حقیقت ،بهشت محصول کار
انسان اســت و انسانی که منشأ پیدایش بهشت است،
از بهشــت باالتر است و از این جهت است که بهشت
75
مشتاق اولیای الهی است.

یکی از مراتب بهشــت جنت عالیه اســت .در سوره
غاشیه آمده اســت« :ف 
ي َجن ٍَّة عالِ َي ٍة» 70.مراد از عالی
بودن درجات بهشــت ،ارتفاع درجات و شــرافت و

مقام علیین یا مقام وسیله؛ عالیترین درجات
و مقامات بهشت
اب ْ َ
ــر ِار لَ ِفي
خداونــد میفرمایــدَ « :ك َّل إ َِّن ِك َت َ
ال ْب َ
يــن» 76.علیین ،عالیترین و شــریفترین مراتب
ِع ِّل ِّي َ
قرب پروردگار است .درباره برتری اهل علیین گفته

 )5جنت عالیه

.63مجمع البیان ،ج ،7ص159؛ المیزان ،ج ،15ص.12
.64روض الجنان و روح الجنان ،ج ،4ص.59
.65قاموس قرآن ،ج ،5ص.159
.66البرهان ،ج ،4ص253؛ المیزان ،ج ،12ص.550
.67الدر المنثور ،ج ،4ص.254
.68مجمع البیان ،ج ،4ص.216
.69مجمع البیان ،ج ،7ص159؛ المیزان ،ج ،15ص.13
.70غاشیه.10 ،

.71المیزان ،ج ،20ص.274
.72مجمع البیان ،ج ،5ص.203
.73حاقه.22 ،
.74قصص.83 ،
.75سیره پیامبران در قرآن ،ج ،6ص.233
.76مطففین.18 ،

ون» 80.در حقیقت بهشــت وسیله از همه بهشتها
ُت ْف ِل ُح َ
برتر اســت که در همه بهشــتها به صورتهای خاص
81
حضور دارد و مخصوص پیامبر(ص) است.

حقیقت بهشت
تمام مراتبی که درباره بهشــت بیان شدند ،تمثل یافته
فضایل در انسانها هستند و حقیقت بهشت همانا قرب
به خداوند متعال است .به عنوان مثال منظور از جنت
مأوی ،همان بهشت وعده داده شده است که در آیات
.77تسنیم ،ج ،16ص.214
.78تفسیر نور الثقلین ،ج ،5ص.529
.79تسنیم ،ج ،9ص.132
.80مائده.35 ،
.81تسنیم ،ج ،2ص.459

.82سیره پیامبران در قرآن ،ج ،9ص.239
.83صهبای حج ،ص.458
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مفهوم شناسی جنت در قرآن کریم

میشود که اهل بهشت آنان را مانند ستارگان آسمان
میبینند 77.امام باقر(ع) فرمود« :خداوند ما را از مرتبه
اعلی علیین آفرید و قلوب شــیعیان ما را از مرتبه ما
و بدنهای ایشان را از مرتبه پایینتر آفرید .از این رو،
قلوبشان به سوی ما گرایش دارد؛ زیرا از مرتبهای که
78
ما خلق شدهایم ،آفریده شدهاند».
از منظر آیــتاهلل جوادی آملی ،انســانی که به مقام
باالی یقین رســید ،از مرحله ابرار میگذرد و مقرب
و شاهد صحیفههای سایرین میگردد .راز این شهود
مســتمر هم آن اســت که پیامبر(ص) همواره بر متن
صراط قرار دارد .باطن صراط مستقیم به بهشت منتهی
میشود و امکان ندارد کســی بر متن صراط حرکت
کند ،اما بهشت و جهنم را نبیند .بنابراین مقربان عقاید
و اخالق و نیات و اعمال دیگران را هماکنون میبینند،
پس بر این اســاس ،کارهای ما مشهود حضرت ولی
79
عصر(عج) است و ما در حضور آن حضرت هستیم.
در روایتی از پیامبر(ص) آمده اســت« :برای من از
خداوند وســیله را مسئلت کنید که درجهای است در
بهشــت که تنها یکی از بندگان خدا به آنجا میرسد
و من امیدوارم همان بنده باشــم» .در سوره مائده نیز
ذين آ َم ُنوا ا َّتقُوا
این واژه به کار رفته است« :يا َأيُّ َها الَّ َ
َ
اهلل َو ا ْب َتغُوا ِإلَ ْي ِه الْ َوســي َل َة َو جا ِه ُدوا في َسبي ِل ِه لَ َع َّل ُك ْم

دیگر به جنات عدن و مانند آن تعبیر شــده است و یا
مقام علیین که باالترین درجه بهشت است ،همردیف
و مشــابه مقام و مرتبه وسیله است که مقربان در آن
جای دارند.
در حقیقت انواع و مراتب بهشتها نشان دهنده تفاوتها
نیست ،بلکه مراتب مختلفی از یک بهشت واحد است
و تفاوت اینها بر حسب اختالف درجه ایمان و توحید
در بهشتیان اســت که به صورت این باغ و بستانها با
آن شــرایط خاص تمثل یافته است .افراد بهشتی که
در درجات گوناگون قرار دارند ،از آنچه خود دارند،
لذت میبرند و نســبت به آنچــه دیگران دارند غبطه
میخورند؛ یعنی هرکس در جای خود قرار دارد و اگر
حسرت و اندوهی وجود دارد ،در صحنه قیامت قبل
از ورود به بهشت اســت؛ زیرا جنت دارالسالم است
و در خانه ســامت ،مجالی برای رنجش و ناراحتی
82
نیست.
بنابراین ،ذومراتب بودن نعمتهای جنت به اعتبار تفاوت
انســانها در خصال و ملکات آنها است و هرکس در
هر درجه چنان با سعادت مطلوبش عجین میشود که
جایی برای نظر کردن به دیگران و بروز کینه و رشک
در او باقی نمیماند .چیزی که مهم اســت ،این است
که مقامها و مراتب بهشــت جمع الجمعی است؛ یعنی
در بهشت هرکس مرتبه دوم را دارد ،مرتبه اول را هم
دارد و هرکس مرتبه سوم را دارد ،مرتبه اول و دوم را
هم دارد و کســی که در مرتبه اعلی علیین است ،همه
مراتب را دارد.
گروهی از بهشتیان دو بهشت دارند :هم بهشت دیدار
(وا ْدخُ ِلي َج َّن ِتي) و هم بهشتی که در بسیاری از آیات
َ
َ
ْ
ِ
ِ
بدان تصریح شده اســت ( َت ْج ِري م ْن َت ْحت َها ال ْن َها ُر).
ولی برای مؤمنان متوســط تنها بهشتی است که زیر
آن جویبارها جاری اســت و بهشــت لقا برای آنان
نیســت؛ 83یعنی هرکس به قدر همت خود از جنات
بهرهمند میشود .باالترین مرتبه از آن کسانی است که
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به تعبیر امام صادق(ع) خدا را از روی محبت عبادت
میکردند.
به طور کلی بهشت مانند وجود انسان یک بعد مثالی
و ملکوتی و یک بعــد مادی و طبیعی دارد .اگر فقط
بهشت روحانی بود و انســان فقط به همان نعمتهای
معنوی بســنده میکرد ،دیگر نیازی به بهشتهای یاد
شــده در قرآن کریم نبود ،ولی انســان حقیقتی است
مرکب از روح و جســم و همیــن حقیقت در قیامت
لذتهای معنــوی و روحی را در کنــار لذایذ و آالم
جســمی میطلبد .باید به این نکته توجه کرد که در
قیامت سخن از دنیا نیست ،بلکه اعمال دنیایی انسان
در آنجــا ظهور میکند و نعمتهای بهشــتی با عقاید،
84
عبادات ،اخالق و اعمال شایسته فراهم میشود.
بهشــتیان در پرتو عنایت الهی و الطــاف او روز به
روز به خداوند نزدیکتر میشــوند و در مسیر قرب
او پیش میروند .پس در بهشــت تکامل وجود دارد،
اما نه با طاعتها و عبادتها؛ زیرا بهشــت خانه تکلیف
نیست ،بلکه در پرتو اعمالی که انجام دادهاند ،همچنان
به مســیر تکامل خود ادامــه میدهند .پس آنچه در
بهشت برای بهشــتیان وجود دارد ،فضل الهی ،اعمال
دنیایی و عبادتها و اذکار عاشــقانهای است که همراه
خــود دارند .خداوند حکیم ،جان و مال را به بندگان
عطا فرموده است ،سپس داده خود را از آنان بازخرید
میکند و بهشــت ابدی را بهای آن قرار میدهد .در
نتیجه انسان از ذات خود هیچ سرمایه گذاری نکرده و
در اثر هدایت الهی سود کالن و سرشاری کسب کرده
است 85.در واقع ،هدف خداوند در این معامله تکمیل
خلقت بشــر اســت؛ یعنی خداوند میخواهد با این
هدایت تشــریعی ،هدایت تکوینی را تقویت نموده و
مخلوق را به آن هدفی که در خلقت او است ،برساند.

.84تسنیم ،ج ،13ص.344
.85سیره رسول اکرم ،ج ،4ص.260

نتیجه گیری
 .1مراتب و درجات بهشــت متفاوت است و شامل
جنت نعیم ،جنت مأوی ،جنت عدن ،جنت فردوس و
جنت عالیه است و عالیترین درجات بهشت نیز مقام
قرب پروردگار است که همان علیین یا بهشت وسیله
است .این بهشت از تمام بهشتها برتر است و در انواع
بهشــت به صورتهای گوناگون حضور دارد و مختص
انسان کامل است.
 .2در حقیقت بهشــت و جنــت تمثل یافته فضایل و
اعمال صالح بهشتیان و قرب آنها به مقام باری تعالی
است .انسان بهشتی با عمل صالح خود در این دنیا این
بهشتها را میسازد و گاهی خود درجه میشود؛ یعنی
بهشت را خود خلق میکند و خودش بهشت میشود
و چون بهشــت آفرین از بهشت باالتر میباشد ،پس
انسان بهشــتی از بهشت باالتر است .همچنین تفاوت
مراتب و درجات بهشــت به تفاوت ایمان انســانها
برمیگردد و چون مراتب تقوا و عمل صالح متفاوت
است ،پس جنات آنها هم با یکدیگر متفاوت خواهد
بود.
 .3در نهایت این بهشــتها با یکدیگر همپوشانی دارند
و برخی بهشتیان مقام جمع الجمعی دارند؛ یعنی کسی
که مراتب باالتر در بهشت را دارد ،از مراتب پایینتر
نیز بهرهمند میگردد ،ولی همه در نهایت رضایت ،از
باری تعالی هســتند و از مرتبه و موقعیت خود کمال
لذت را میبرند.
 .4در حقیقت بهشــت مکانی فرح بخش و متکامل
اســت که در آن پیری ،زوال ،فقر ،شکست و بیماری
وجود ندارد و خانه تکلیف نیســت و انسانها با جان
و مالی که خداوند به آنها عطا کرده ،آن را خریداری
میکنند و در اثر هدایت الهی شــامل این مقامات و
فیوضات غیرقابل تصور میشوند که گوشهای از آنها
در قرآن کریم و روایات بیان شده است.
 .5به طور کلی ،ذات باری تعالی برای تکمیل خلقت

بشــر ،با هدایت تشریعی خواســتار تکمیل هدایت
تکوینی او است ،تا با ایصال به مطلوب او را به مقصد
نهایی خود در خلقت؛ یعنی اتصاف به کمال محض و

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