
 های بهشتی در سور وكی و ودنی براساس تحلیل سیر نعهت
كّهی  وحتوای 

1سعیده سادات موسوی نیا  ______________________________ 
 _______________  

 چكیده
کووزین  یزغویف دقیاوی اۀ نفهوت هوای ب شوتی وگصوتزه بفوذ خصوی و وفنوزی آن وا در قوزآن 
یجلی یافته اضت. در اینکه لرام ب شت خصی اضت یا وفنوزی ویوان وفصوزان اخوتعف نظوز 

کوووه داللوووت بوواؾنی و یووواویلی ی خصوووی ووووذ هووا نفهوووت اضووت  اۀ ایووون رو بزخووی بوووز ایووون باورنووذ 
که با ب زه نظزاضت کذ . این نزشتار بز آن اضت  گراری  گیزی اۀ روش یحلی  وحتزای کهی و 

کووه  هوز دو نفهوت وووزرد ی کهوی نفهووام أبصوته نشوان دهوذ  کیذانوذ و بوا بزرضوی دقیووق و یحلیو  
که در ضیز اۀ ضزر وکی بوه ضوزر ووذنی اۀ  کوز  ب شتی به یفکیک ضزر وکی و وذنی نشان دهذ 

کاضته شذه و یادکزد نفهام وفنزی چزن رضزان ال وی   لاوا و وحبوت ال وی  و نفهام خصی 
ها بز این در ضزر وذنی اۀ  کز جائیام چگزنگی نفهت افاون رخهت ال ی فاونی یافته اضت.

هووا و واووام و اوغوواف دقیوووق هووا و نزشوویذنیضووخنی بووه ویووان نیاوووذه و یووادکزدی اۀ خوووزردنی
بز بفذ وفنزی نفهت « اۀواج وؽّ زه»نیصتی بلکه با یفبیز های جصهی با جا به« خزرالفین»

کیذ شذه اضت.   و ااکی ههصزان ب شتی یأ

 : نفهت خصی  نفهت وفنزی لرام ب شت ضزر قزآن  اۀواج وؽ زه .کلیواژهگ ن
 

 _____________________  
لآح یجآدانش" 1  smrt87@gmail.com    .ایران  و حدیث# دانشگاه فردوشی مشهد # قرآن دکتریـ 

 81/3/0110_ سذیرش:  1/6/0110دریافت: 

 1441تابستان/155/شنویکچهلسال
 (123_143ترویجی)_نوعوقاله:علهی
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 وقّدوه
کریم# افراد نیکآکار در بهشت از  وی از قبیول انوآاؽ خووردنی  هایمآهبت به تؿبیر قرآن   حس 

هوای مؿنوآی # بسوترهای آمواده# توا  و تخوت و لبواس اـلوی و نؿموت # حورالؿینیو نآشیدن
شػحی بوآدن و  در برداشت ـارفانه#و رحمت الهی برخوردارند"   اهلل# لقاء الهی  مانند ر آان

کشوانده و  بهورهخردی نؿمت کار را به وادی تأویول  ی#  جنبوۀ  ی بهشوتیهوامنودیهای حس 
کاشوووانی# بووورای نمآنووه بنگریووود بووه: تمثیوول و تشوووبیه یافتووه اشوووت ) (؛          31/ 1: 0831فوووی  

وی و شو ز در شوور  هوا و شویر آنکه اگر به هدف قرآن در بیوان ایون نؿموتدرحالی در شوور مک 
کووه بوا آموواده و مهیووا شودن نفووآس بوورای درک و فهووم  مودنی دقووت شووآد#  آشوکار خآاهوود شوود 

شآد" در ایون مرحلوه# ای فراتری ـر ه میهلذتمسائلی باالتر از شػ  اندیشۀ ُخرد آدمی# 
گاه و دانا دشت اندیشۀ ُخرد آدموی را بگیورد و بوه  که مانند راهنمای  آ کریم بر آن اشت  قرآن 

های اظولی و فراتور رهنموآن شوده و در پرتوآ آن# هودف خلقوت را بوه او یوادآوری شآی نؿمت
ه رهای  بخشد و به   لقای خآد برشاند" کند؛ به ـبارت دیگر انسان را از حضی  ماد 

وی از ایون شویر دشوت یافوت" تطوویری یات مویات و روایآ ۀبا مػالؿ کل  توآان بوه تطوویری 
که دارا ی   یمؿنوآ ۀریورا با هرگآنه انگ یاشت و درواقؾ هر انسان یاالؿادهفآ  یتیبؿد ترب یکل 

 ایتی بوه ل به چنین ین یکند و او را برایخآانده و جل  و جذب مخآد فرا یبه شآ یو ماد  
کیوـق یشوازک  نفز# سوایتهذ خآانود" وفوور گفتوار و رفتوار فراموی یاـموال و درشوت یده# سوا

کووه از ؼریووق نؿمووت کوواهش قابوول ماحیووۀ آن در شووور موودنی  ووی و  ووی در شووور مک  هووای حس 
وی بوه دشوت موی کم  کوریم بوه تحقیوق تحلیول محتوآای  کوه قورآن  آیود# بیوانگر ایون نکتوه اشوت 

گویود" در پوو   مقتضوای فطوواحت و با وت بوور کووه فراخوور فهووم مخاؼبوان شووخن  آن اشوت 
که نفآس مردح آمادۀ تربیوت شود# شوػ  فراتوری از نؿموت  اهلل دـآت رشآل هوا هنگامی 
رو در شووور موودنی از حوورالؿین خبووری نیسووت؛ بلکوه حووورالؿین جووای شووآد؛ ازایونمؿرفوی مووی

کوه آدموی بورای دهود و """ " ایون مآ وآؽ بیوانگر رخآد را به ازوا  مػهره می اه و هودفی اشوت 
کامول موی بایود مؿنادهی به زندگی دنیآی و تربیوت نفوز خوآد بورای رشویدن بوه مقواح انسوان 

کند"   ؼی 
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کوریم»هوای آن دو مقالوه بووا ـنوآان دربوارۀ بهشوت و نؿموت نآشووتۀ « بهشوت از منیور قورآن 
« روایوات های چهارگانه براشاس قرآن ومرات  بهشتبررشی شلسله»شرفی و ر آان حاجی
وی در دشوت اشوت؛ ولوی در هویچ کامیابنآشتۀ حسین  کم  یوا از ایون دو مقالوه بوه تحلیول 

 ها به ظورت مستدل پرداخته نشده اشت" نؿمت
که در جستار حا ر مػورح موی یهاپرشش کوریم بوا مهمی  کوه در قورآن  شوآد# ایون اشوت 

ی به مدنی بر چه نؿمتتآجه به شیر نیول شوره کیود شوده اشوت  تآجوه بوه ها از مک  هوای  تأ
ی و مدنی# چه ابؿاد تربیتیهای نؿمتتفاوت  ای دارد  های بهشتی در شور مک 

کاربردساشخ به پرشش برای وی برگییوده شوده های اشاشی# روش  کم  ی تحلیول محتوآای 
هوا بوه با مؿرفی مختطر روش تحقیق جستار# تمامی نؿموتاشت" در آ از جستار# نخست 

کدگووذاری شووده گووردآوری و در جوودول اکسوول  ووی و موودنی  و شوو ز نتووایج  تفکیووا شووور مک 
 ها تحلیل شده اشت"براشاس آن

 روش تحلیل وحتوای كّهی
کوه بوا تآجوه بوه شای  و جموؾهای شناتحلیل محتآا یکی از روش آوری اؼاـوات اشوت 

کواربردی خواص پیودا موی کآشود از کنود" ایون روش مویمآ آؽ# شرایغ و هدف هر تحقیقی# 
ؼریق بررشی اشناد مکتآب متنی و  یرمتنی به واکاوی ماهیت اشناد بپوردازد" )بنگریود بوه: 

کیفوی38_ 11: 0818هآلستی# وی و  کم  شوآد" تقسویم موی ( روش تحلیول محتوآا بوه دو دشوتۀ 
ی# پیاح کم  کدگوذاری و بوهدر روش تحلیل محتآای  بنودی ای ؼبقوهگآنوه ها به ظورت منیم 

که پژوهشگر بتآاند آنمی کنود" )کریپنودورف# شآند#  وی تجییوه و تحلیول  کم  هوا را بوه ظوورت 
کوه بوا 08: 0830؛ بنگریود بوه: هآلسوتی#  63: 0813 ( ایون روش بور ایون فورر بنوا شوده اشوت 
کشو  مؿوانی# اولویوتهای زبانی مویپیاح تحلیل هوای درک و هوا# شویآههوا# نگورشتوآان بوه 
ی بوهشازمان کم  ـنوآان یوا تفسویر# میوان یافتگی جهان دشت یافت" روش تحلیل محتآای 

گیورد و پژوهشوگر را بوه شوآی ـناظور سنهوان مآ وآؽ هودایت دو قػ  ـینی و ذهنی قورار موی
 (91: 1989کند" )باردن# می

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/185275/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%A8
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کدگذاری بسته برای تحلیل موتن# نؿموت در این کوریم جستار با  هوای مختلو  در قورآن 
هوا در هور شووره شومارش شوده و شو ز بوا تآجوه بوه آموار کدگذاری شده و بسامد ایون نؿموت

ها و تأثیر آن در بؿد تربیتی نفآس ارائه شده اشت" پیش از تحلیلی دربارۀ یادکرد این نؿمت
کوه موورد تحلیول قورارپرداختن به بحوث# تؿریو  دقیوق مقو گیرنود#  وروری بوه نیور موی آالتی 

 رشد:  می

 سور وّکی و ودنی 
های متؿددی بیان شده اشوت" اگور بوه ترتیو  نویول بوه ایون های بهشتی در شورهنؿمت

وی و مودنی تقسویمشووره انود" منیوور از شوور موودنی شودنیهوا نیوری بیفکنویم# بوه دو دشوتۀ مک 
که سز از هجرت بشوره وی شووره   ر پیوامبرهای  اشت  هوای  نوازل شوده و موراد از شوور مک 

که پیش از هجرت بر پیامبر  (68/ 0: 0106اشت" )شیآؼی#  نازل شده   اشت 
که در آنشوره وی و مؿنوآی پرداختوه شوده# بوه تفکیوا ها بوه ذکور نؿموتهای   هوای حس 

ی و مدنی ـبارت ات# ؼور# نبأ# واقؿه# مک  که # ظاف  رحمن# یوز#  اشویه# الواند از: حجر# 
وی و شووره فین# زمر# دخان# انسان و حج از زمورۀ شوور مک  ه# مػف  هوای زخرف# مرشات# حاق 

نه از زمرۀ شور مدنی"بقره# آل  ـمران# توبه# رـد# انفال# نساء# مائده# حدید# مجادله# بی 

 های حّسی و وعنوی نعهع
وووی اـووم  از نآشووویدنینؿمووت بووواس فوواخر# خادموووان و # خوووردنی# زیووورآالت# لهووای حس 

وات# چشومه و انهوار بهشوتی و """ و نؿموتحورالؿین# تخت هوای مؿنوآی های بهشتی# جن 
کودهای موورد اشوتفاده در شامل م فرت الهی# ر آان الهی# رحمت و لقای الهوی بوه ـنوآان 

 اند"جدول اکسل انتخاب شده
که تؿبیر نؿمت  که در فهم گفتنی اشت  ت اشت  ی به این ـل  ی آن# های حس  ماد 

از مفسران خآاشتهگانه دخیلحآاس سنج های جسمانی در بهشت اند وگرنه بنابر نیر برخی 
ی نیستند و نآـی تمثل و شاختۀ خیالاگرچه محسآس که اند# ماد  اند و بر این اشاس 

)ظدرالدین  شآد# فرقی بین زن و مرد نیستوشیلۀ خیال ایجاد میخآاهش نفسانی به
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های بهشتی برای ـمآح مردح (؛ به ـبارت دیگر درک دقیق نؿمت866 /3: 0330شیرازی# 
ُتٖفِجّی> قابل فهم نیست" ؼبرشی ذیل آیۀ ّروُنُها ( آورده اشت: انسان در 6)انسان/  <ْرایُفِجٕ

انتخاب مسکن دنیآی تابؾ چشمه اشت؛ هرجا چشمه وجآد داشته باشد# آنجا را برای 
: 0816خرت چشمه تابؾ انسان اشت" )ؼبرشی# کند؛ ولی در آشاختن خانه انتخاب می

کدامین روایت دربارۀ شجرۀ می ی نیر راوی از اماح ر ا؟ع؟( در روایت601/ 01 پرشد: 
کداح  اماح فرمآد:  گندح#  ممنآـه درشت اشت  آیا حضرت آدح خرما خورد یا انگور یا 

کردند: چگآنه  فرمآد: درخت بهشت یا شاخۀ آن نهمه ییر دنیا اش درشت اشت" ـرر 
گندح برنج ندهد؛ بلکه با ارادۀ انسان هر ثمری  که برای نمآنه شاخۀ  و یا شاخۀ آن نیست 

 (816/ 0: 0813دهد" )ظدو # می
که نؿمت ی در بهشت چگآنهفار  از این بحث  گآنوههای حس  کوه بوه  ای اند# هر نؿمتی 

ی بشر در ارتباع اشوت در زمورۀ نؿموت وی و هور نؿمبا حآاس ماد  کوه بوا تفکور و هوای حس  توی 
 های مؿنآی تلقی شده اشت"روان انسان مرتبغ اشت# در زمرۀ نؿمت

کدگوذاری توابؾ قوآانین ثوابتی باشود#  کوه  که در روش تحلیل محتوآا  وروری اشوت  ازآنجا
وات اگور  ها مجمآـهتر دادهبرای تحلیل دقیق ای از قآانین تؿیین شده اشوت؛ بورای نمآنوه جن 

آیود" همچنوین ذکور ن ظوفت نیور نؿموت دیگوری بوه شومار مویظفتی همراه داشته باشد# ایو
ٖلُبّسهوُنِوهٖنیُ>اوظاف مختل  برای لباس# نؿمتی جداگانه دانسوته شوده؛ بورای مثوال در آیوۀ 

ِؤٖسهُتٖبُرٓ ّوُتُقههاِبلِ ( دو نؿمووت ذکور شووده اشوت" شوو ز موتن براشوواس ۵8)دخوان/  <ُنیّسهٖنّدٓسُو
کدگووذاری و نتووایج آن قوآانین تؿیووین گرفتووه اشووت" در زیوور شووده#  مووورد تجییووه و تحلیوول قوورار 

کووه همووۀ شووورهنمآنووه کدگووذاری و ای از جوودول اکسوول آمووده  هووا براشوواس قووآانین یادشووده# 
 اند"ها شمارش شدهنؿمت

 های بهشتی. نعهع1
وی و نووه  61هوای بهشوتی درنؿموت کوه از آن میوان هجووده شووره مک  شووورۀ قورآن ذکور شووده 

 شوره مدنی اشت"
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کدگذاری  های نكرشده در سور وّکینعهع .1_ 1     :نمآنۀ جدول 
گآنی در ایون شوور نواح بورده شوده" از نؿمت گآنوا های بهشوتی 

اینکه فراوانی ذکور هور نؿموت چقودر اشوت# نکتوه درخوور توآجهی 
ووی#  نؿموت نوواح 038اشوت" از مجموآؽ   63بورده شوده در شوور مک 
نؿموت بوه مقواح  66نؿمت به جنات#  ۵3ها# نؿمت به خوردنی

 هووا و تنهووا یوواحووورالؿین و اوظوواف آن نؿمووت بووه 66بهشووتی# 
نؿمووووت بووووه م فوووورت الهووووی اختطوووواص دارد" از نیوووور فراوانووووی 

وی# خووردنی نؿمت درظود در  83هوا  بوا های بهشوتی در شوور مک 
درظود در رتبوۀ دوح# مقواح بهشوتی و  86رتبۀ نخسوت# جنوات بوا 

گرفتهحورالؿین با چهار  اند" ده درظد در رتبۀ شآح  قرار 

1_1 نوشیدنی.خوردنی1_ هاهاو
اؼؿموووه و اشوووربۀ بهشوووتی از نیوووور فراوانوووی در رتبوووۀ نخسووووت 

کووه نؿمووت کووریم آمووده اشووت  هووای بهشووتی قوورار دارد" در قوورآن 
ننود# یمػبآؽ و هرآنچوه بهشوتیان برگی یها آهی# میبهشت ی ذاها

ِکُهه >شووآد:  یشوان آمواده میا یبورا (؛ 61)واقؿووه/ < روُنٕیهُتُخیُِوههاُوفا
کننود" همچنوین یوآه از هرچه اختیم ُوُاٖوهُددناهنبفاکهههولحهٓن>ار 

گآشوتیو(؛ )بوا هور نوآؽ( م66)ؼوور/  <شهُتهوُنیُوهها کوه دلخووآاه  یآه و 
 یبوور  ووذاهاافوویون .میکن ی( مو راییهاشوت آنووان را موودد )و سووذآن

کوه توازه#  یها یدنیمػبآؽ# انآاؽ نآش گوآارا در بهشوت وجوآد دارد 
 یهوووا ان از بادهبخش اشووت و بهشوووتی خووالض# خآشوووبآ و لوووذت

" <ٓ ُوختهههههّومیهههههّیسهههههُقوُنوهههههنرح>شوووووآند:  یُمهرشووووده نآشوووووانده م
کووه نآشووندگان را لووذتیشووخت شوو  یا ( بوواده6۵ن/ ی)مػففوو  ید 

 یمسوت شان از آن بهیخاص دهد# نه در آن فساد ـقل اشت و نه ا
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هاِربِیٖبُ >افتنود:  ٓةِللٕشُ
ُ

فِ*ُنیُضهاُسُلهٕذ ( و شووراب 11_ 16)ظوافات/ <ٖنُرّفهوُنیُّههاُغهٖؤلُوالّههٖنُعٖنُههایال
وشوویلۀ ( همووۀ ایوون تشووریفات بووه61بهشووتی از چشوومۀ تسوونیم و ؼؿووم زنجبیوول" )مػففووین/ 

کوه هرچووه ظوورت موی یخادموان بهشوت سووذیرد# اگرچوه بهشوتیان نیواز بوه خووادح ندارنود؛ چورا 
کننوود حا وور م  چرخنوود و از آنووان یگوورد آنووان م یبووارویز یهووررو نآجآانووانشووآد" بووه یؼلوو  

هّدوُنیّٖطهوّفُعُلهیُ>کننود:  یم  راییسذ
ُ
ُبهارِ*ِهٖنِوٖلهُدأنّوُخٕل

ُ
ٖکُوآبُوأ

ُ
ٓسِوهٖنُوِعهیِبهأ

ٖ
)واقؿوه/  <ٓنیُ ُوُکهأ

گردشان سسران03_ 01 کاشوهیهوا# آبرگردنود بوا جواح یجاودان به خدمت م ی(؛  از   های رهوا و 
که دراشاس نؿمت بادۀ ناب روان" سوت# ین یا حود و حطوربهشوت ر یها ها و لذت ازآنجا

گفته شد# محدود نمییبهشت یها نؿمت کیوآ یرو# برخونیشآد؛ ازاان به آنچه  د بور یوات بوا تأ
ک ینامحدود بآدن مآاه  بهشت کوه بهره یان میوت بیوفیاز نیر مقودار و  ن یواز ا یمنود دارنود# 

اْلٖعهِهاْلٖنّفهّ ُوُتُلهیُههاُوهاُتٖشهُتِهیُوفِ>ان اشوت: یها تنها بوه خآاشوت بهشوتنؿمت
ّ

)زخورف/  <ّنیّٕذ
هوای شووره د# وجوآد دارد"یودگانشوان را خوآش آیها بخآاهود و د(؛ و در آنجا آنچه را دل آن10

کووه او  تطووویرپردازی نؿمووترحمن و انسووان شووه شووورهالوومبارکووۀ واقؿووه و  هووای ای اشووت 
کلمووات بیووان شوووده اشووت" از مجمووآؽ نؿمووتبهشووتی در آن هووای بهشوووتی# هووا در قالوو  

های خوردنی اـم از اشربه و اؼؿمه و تشوریفات متؿلوق بوه مندیکه به ذکر بهره های  نؿمت
درظود  83کننوده اختطواص دارد# آن؛ ازجمله ظروف  ذا و نآشیدنی و یا خادمان سذیرای 

که باالترین میران فراوانی نؿمتها را دربرمیاز نؿمت  های بهشتی اشت"گیرد 

1_1 .جٕناتبهشتی2_
خوورد و از نیور در بیشتر آیات مرتبغ با تآظی  بهشوت بوه چشوم موی ذکر نؿمت جنات

کوریم# گیرد" تطوویر خیوالفراوانی در رتبۀ دوح قرار می انگیور بهشوت مآـوآد ظوالحان در قورآن 
کوه جوبآشوتان ۀ یر شوایوشواران متؿوددی در آن از ز ( و چشمه80بارهوا )کهو / یهوای  اشوت 

گذر م سوته یهوای  شاهوای بهشوتی منرلگواهبآشوتان( در ایون 1۵کند" )حجور/  یشاخساران 
کوه بهشوت گآنوه آلوآدگیقرار دارد  هوا بوه شور ش در آنیت آراموش و آشوایوو در نها یان منوره از هور 

ُذُواُتها>(# 01های بهشتی با اوظافی چآن ـالیه ) اشویه/( با 06؛ ظ / 16برند" )توبه/  یم
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ٖفُنههههآن
ُ
درظوووود از  86اشووووت"  ( وظوووو  شووووده18(# النؿوووویم )ظووووافات/ 13رحمن/ الوووو) <أ

ی به این با  نؿمت  ها اختطاص دارد"های بهشتی در شور مک 

1_1 .وقامبهشتی3_
کسوآت شواهانهنؿمت ازجمله کوه های ذکرشده در بهشت مقامات و جلآه و  ای اشوت 

کووریم چنووین آمووده اشووت: بهشووتیان بوور بووه بهشووتیان ارزانووی مووی شووآد؛ بوورای نمآنووه در قوورآن 
ه یووهووم تک یرو( روبووه01؛  اشوویه/ ۵1رحمن/ الووهووای شووبر )سشووتی هووای  باشووکآه و تخت
 ( 61؛ ؼور/ 08؛ انسان/ 18؛ ظافات/ ۵۵؛ یز/ 88؛ فاؼر/ 06_ 0۵اند" )واقؿه/  داده

کووه بهشووتیان بووه آن یهووا گوور نؿمتیآراشووته از د یهووانووتیفوواخر و ز یهووا لباس   اشووت 
بهشوووتیان بوووا  .شوووآندهوووا آراشوووته موووی نتیهوووای فووواخر پآشوووانده شوووده و بوووه انوووآاؽ زلبووواس
ان یووشوبر از پرن  های شوآند و جامووه ی( آراشوته م88از ؼووا و مرواریود )فوواؼر/  ی بنودها دشوت

نؿموت  66پآشوند" درمجموآؽ  ی( م88ر شوتبر )فواؼر/ یو( و حر۵0؛ دخان/ 80)که /  کناز
کوه در رتبوۀ شوآح قورار موی مرتبغ به مقاح د گیورد و از نیور فراوانوی# سوانرده درظوبهشتیان اشت 

ی را به خآد اختطاص مینؿمت  دهد" های بهشتی در شور مک 

1_1 .حورالعین4_
کوه بوا وظوو  هوای بهشوتی زنووان زیبواروییکوی دیگور از نؿمووت در قوورآن « حوورالؿین»انوود 

کوه یوا بوار بوه تنهوای  و شوه بوار بوا  قورآن چهار بوار در« حور»واژۀ " کریم آمده اشت ذکور شوده 
( حوورالؿین قرآنوی زنوانی 66؛ واقؿوه/ 61؛ ؼور/ ۵1)دخان/  .همراه شده اشت« ـین»ظفت 

(# ۵3رحمن/ الووو(# یووواقآت و مرجوووان )68_ 66هسوووتند ماننووود مرواریووود در ظووودف )واقؿوووه/ 
ن از دیووود موووردان بیگانوووه ها و سنهوووا (# پآشووویده در خیموووه11رحمن/ الووونیکآخلوووق و زیبوووا )

کره )واقؿووه/ ( همیشووه16رحمن/ الو) ( دارای 81( شوویفتۀ شوآهران خووآد )واقؿووه/ 86_ 8۵بوا
زبوان  خآش(# 81( همخآابگانی باالبلنود )واقؿوه/ 13_ 13های مملآ از حیا )ظافات/ نگاه

 (88شن و شال" )نبأ/ و حوریانی هم( 81و فطی  )همان/ 
کوهـقیودهنویسان هومل ت  حوور جموؾ حووراء و بوه مؿنوای شو یدی چشوم در مقابول  انود 

https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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؛ ابوون اثیووور# 603/ 1: 0833؛ ابوون منیووور# 633/ 8: 0113شوویاهی چشووم اشووت" )فراهیوودی# 
کوه واژۀ حوورالؿین ـربو  نیسوت و واح0/1۵3: 0861 گرفتوه از ( مستشورقان نیور بور ایون باورنود 

دارنود و ـقیودۀ رایوج آنوان ایوون زبوانی دیگور اشوت؛# اموا در اینکوه از چوه زبوانی# اخوتاف نیور 
که شرچشمه  Berthels( :; Wensinck, 1971: 581) ,1925ای ایرانی دارد" اشت 

های بسویاری درگرفتوه اشوت" برخوی چوآن لوآکرنبرگ دربارۀ حورالؿین و  مؿنای آن بحث
کورده کوه ایون برداشوت بوا انتقادهوای متؿوددی روبوهحووری را انگوور شوفید مؿنوا  رو شووده انود 

 (Luxenberg, 2007: 263) اشت"
کوورده و کووه لووآکرنبرگ دانووش مووی فرانسووآا دوبلووآا از ایوون ادـووای لووآکرنبرگ انتقوواد  نویسوود 

کوه تحووآل در مؿنوی ل ووات  زبوان شناشوی الزح را نداشووته اشوت" همچنووین دبلوآا آورده اشووت 
کوه پویش از نویول قورآن# همگوان حوورالؿین چگآنه می؛ افتدیکباره اتفا  نمی را تآان سذیرفت 
گهووان همووۀ ـالمووان مسوولمان بووه اشووتباه و شووآءفهمیوودهانگووور شووفید مووی تؿبیوور از انوود و نا

کوورده رو ایوون ادـووا فاقوود مسووتندات الزح اشووت و انوود؛ ازایوونحووورالؿین# زنووان بهشووتی را درک 
 (63۵: 0836ادـای  بیش نیست" )ریپین و دیگران# 

کهن ـربو  بوه خووب   کاربسوت آرتور جفری نیر با اشتناد به اشؿار  کوه  نشوان داده اشوت 
این واژه در مؿنای زنان زیبارو در میان اـراب جواهلی توداول داشوته و مفهوآمی ناآشونا نبوآده 

وی چهوارده درظود از نؿموت033: 0816اشت" )جفوری#  هوای ( حوریوان بهشوتی در شوور مک 
 اند"  بهشتی را به خآد اختطاص داده
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نعهت الة(نهودار سور وٕکیهایبهشتیدر


 

 
 های بهشتی در سور ودنی. نعهع2_ 1

ی در شور مدنی# نؿمت گآنی در وظ  بهشت ذکور شوده در مقایسه با شور مک  گآنا های 
که البته تفاوت هوا از های آشکاری نیر در این میان هست: نخست آنکوه در ایون شوورهاشت 
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هوا و نآشویدنی هوا وها خآدداری شده؛ به ـبارت دیگر ذکری از خوردنیذکر جرئیات نؿمت
« ؼهوارت»های جسمی نیست؛ بلکوه بوا آوردن واژۀ مقاح و اوظاف دقیق حورالؿین با جاذبه

کیود شوده اشوت" دوح اینکوه از نؿموت هوای  مؿنوآی ماننود م فورت بر بؿد مؿنآی نؿموت تأ
وی بوه ایون  کوه در شوور مک  الهوی# ر وآان الهوی# رحموت الهوی و ماقوات الهوی نواح بورده شوده 

 ای نشده اشت" ها اشارهنؿمت
که در شور مدنی ناح برده شده#  11از مجمآؽ  نؿمت به جنات# سنج نؿموت  6۵نؿمتی 

به م فرت# سنج نؿموت بوه ر وآان الهوی#  سونج نؿموت بوه همسوران بهشوتی# شوه نؿموت بوه 
رحمووت الهووی و یووا نؿمووت بووه  ماقووات الهووی اختطوواص یافتووه اشووت" از نیوور فراوانوووی 

درظود در رتبوۀ نخسوت# م فورت الهوی و ر وآان الهوی و  ۵1های بهشتی# جنات بوا  نؿمت
همسووران بهشووتی# هرکووداح  بووا یووازده درظوود در رتبووۀ دوح# رحمووت الهووی بووا هفووت درظوود و 

 گیرند"ماقات الهی با دو درظد به ترتی  در رتبۀ شآح و چهارح قرار می

.جناتبهشتی1_2_1
ووی نیور بهشووتیان بوه جنوواتی وـووده داده شوده هوای متفوواوتی بووا کوه ویژگوویانوود در شوور مک 

و شویر و شوراب جواری اشوت  اهای دنیآی دارند: از زیر درختان# نهرهای  از ـسول مطوف با 
د/  که در این بآشتان( و خانه06)محم  هوای ایون بوا  (# میوآه16هوا مهیوا اشوت )توبوه/ های  

ور انوود" ذکور جنووت در شووهوا جاویوودان( و بهشوتیان در ایوون بآشووتان8۵دائموی اشووت )رـوود/ 
ی# از باالترین فراوانی برخوردار اشت و بویش از نیموی از نؿموت هوا بوه مدنی نیر مانند شور مک 

 ذکر این جنات اختطاص یافته اشت"

.رضوانالهی2_2_1
ُوُعههُداهَّلّل>در شووور موودنی# ر ووآان الهووی بوواالترین نؿمووت بهشووتی مؿرفووی شووده اشووت: 

ههیاٖلّههٖؤِونِ ٖنُهههاّرُخاِلههِدیرِآتُتٖجههُنُواٖلّهٖؤِوُنههاِتُجٕنُ
ُ
ِکُنُطیُنفِیِوهٖنُتٖحِتُهههااْٖل ههیِفههْ ُبههیُِٕهههاُوُوُسها اِتُعههٖدٓنُجٕنُ

ّهُواٖلُفٖوّزاٖلُعِظ َُ ٖکُبّرُذِل
ُ
ِرٖضُوأنِوُناهَّلِلأ  (16  )توبه/ "<ّنیُو

کرده )ؼبرشی# اند برخی از مفسران ر آان الهی را به احساس شادی و شرور قلبی تؿبیر 
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کرامت اهل بهشت نورد خداونود تبوارک و 11/ ۵: 0816 ت قرب ونردیکی و  که بیانگر شد   )
هوای بهشوتی ( این نؿموت در زمورۀ واالتورین نؿموت163/ 0: 0166تؿالی اشت" )ابن ـرب # 

( قرار دارد و ـلت اهمیت آن 633/ 6: 0111؛ زمخشری# 036/ 6: 0168مان# ی)مقاتل بن شل
که به دیگر نؿمت  (066/ 01: 0106ـػ  نشده اشت" )ؼبری#  هااین اشت 

ی بهشوتی بواالترین نؿموت بهشوت مؿرفوی هوادر روایات نیر ر ایت بهشوتیان از نؿموت
تؿبیور واالتوری از ایون واژه ارائوه داده و آن  ؟( امامان6۵1/ 8: 0106شده اشت" )شیآؼی# 

کوورده کوه وقتووی آ در روایتوی از امواح شووجاد؟ع؟ انود"را ـشوق و محبوت الهوی مؿنوا  موده اشوت 
کوه را وی هوا خػواب مویشوآند# خداونود بوه آنمنود مویها بهرهبهشتیان از انآاؽ نؿمت کنود 

  یور لنوا و صؼیوا ربنا ر اك ـنوا و محبتو  لنوا خی نؿم»هستید و بهشتیان ساشخ می دهند: 
کوها و نؿمتیتر اشت از آن ـػا؛ خشنآد  تآ از ما و محبت تآ برا  ما خآش«النفسنا  های  

کرده  ( 631/ 6: 0818جی# یا " ) شری  اله به ما احسان 
کند؛ زیرا ر آان خدا محودود و مقودر  کتآاند ر آان و حدود آن را در نمیمؿرفت انسان 

نفور ـاشوق و  ایون شؿادت و رشتگار  برا  یترابد و بیرگیست تا وهم بشر بدان دشت ین
کوه ر وایدوشتدار ا کنود# بوین اشوت  نکوه درظودد ار وای یدون ات مؿشوآ  خوآد را جلو  
 (883/ 3 : 0831ش باشد" )ؼباؼبای #ینفز خو

کسو  درحقیقت ر آان بیرگ ترین دشوتاورد ـاشوق از مؿشوآ  اشوت و بنودۀ ـاشوق بوا 
کمترین ثمرۀ ر آان الهی نؿمتر ایت الهی به مقطآدش می های بهشوت اشوت و رشد" 

کووورهوووای بهشوووتی جلوووآهنؿموووت هوووا را بوووه ـبوووآدیتی یم انسوووانای از ر وووای اوشوووت" قووورآن 
کسو  بهشوت و نوه از تورس جهونم؛  فرامی که با ـشق و محبوت خودا باشود# نوه بورای  خآاند 
کاح اماح ـلیچنان که در  تو  و ال خآ»آمده اشت:  ؟ع؟که  فوا الهی ما ـبدت  شآقا الوی جن 

ووی# «" فؿبوودت موون نووارك بوول وجوودت  اهووا للؿبووادة ( تموواح آنچووه در 063: 0113)ـامووه حل 
کووه بووا بهشوت اشووت ؛ یؿنووی اشوجار و انهووار و ابنیووه و  رفوات# حیوواتی ذاتووی دارنود" حیوواتی 

کووه آن را ادراک و ایجوواد موی کنوود# یکووی اشووت" ادراک ایون ظووور ـینوواف ایجوواد حیوات نفسووی 
هاشووت؛ چراکووه ادراک و فؿوول در آنهووا یکووی اشووت و مشوویت او نیوور ـینوواف همووان مشوویت  آن
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کووه چنوین  کسوی بووه مقواح ر ووا و ـبآدیوت رشوویده خداونود اشوت" ـلووت ایون اموور آن اشوت 
 (  830/ 0تا:خآاهد")ابن ـرب # ب خآاهد نمیاشت؛ یؿنی جر آنچه خدا می

وی بوه آن اشواره ای نشوده اشوت" تنها در شور مدنی از ر آان الهی یواد شوده و در شوور مک 
 های ذکرشده در بهشت قرار دارد" این نؿمت از نیر فراوانی در رتبۀ دوح نؿمت

غفرتالهیو.3_2_1
هوووای بهشوووتی سووونج بوووار نووواح بووورده شوووده ـنوووآان یکوووی از نؿموووتاز م فووورت الهوووی بوووه

کوووریم 660؛ بقوووره/ 068؛ آل ـموووران/ 11؛ انفوووال/ 3؛ مائوووده/ 60)حدید/ اشوووت" ( در قووورآن 
ت و م فرت به چشم می هم هٓ ساِرّعوٖاِؤلُی و>خورد؛ برای نمآنهآی  جن  ُجٕنُ کهٖنُو ٕبِ هنٕرُ ُوٖغِفهُرٓةٕوِ
ِقهینُع ٖتِلٖلّهٕتُ ِعهٕدُ

ّ
ٖرّضأ

ُ
اْٖل هُهاُواّتُو ۀ  (088)آل ـموران/ " <ٖرّضهُهاالٕسُ و در «  فور» فوران از مواد 

کووه انسووان را از  کنوود" ایوون واژه در  می حفووظ زشووتیل ووت بووه مؿنووی پآشوویدن چیووری اشووت 
کووها پآشوواند  را مووی بنوودگان گناهووان ـیووآب و خداونوود ظووػاح قرآنووی بووه ایوون مؿنووی اشووت 

کورده  کیفور و ـذاب ها را از( و آن111/ 6: 611۵؛ جآهری# 116/ 1: 0113)فراهیدی#  حفوظ 
 (613: 0106کند" )را   اظفهانی# را محآ می گناه و اثر

کوور ووت قوورار داده و ام در بیشووتر مووآارد میقورآن  سووت# مگوور بووه ین نیو فورت را در مقابوول جن 
کووه هنوووز بووه قووذارتیـلووت ا کسووی  کووان اشووت؛ سووز  گناهووان و  هوواینکووه بهشووت خانووۀ سا

شآد# مگر آنکه خدا  تؿالی با آمورزش خوآد  ها  مؿاظی آلآده اشت# داخل آن نمی یدیسل
کنوود" )ؼباؼبووای # یهووا  او را از بووقوذارت ( م فوورت الهووی  بووا 61 /1: 0831ن بوورده و سوواکش 

 های ذکرشده در شور مدنی قرار دارد"یازده درظد در رتبۀ دوح نؿمت

.ههسرانبهشتی4_2_1
؛ 6۵هوووای بهشوووت در شوووور مووودنی ازوا  مػهوووره اشوووت )بقوووره/ یکوووی دیگووور از نؿموووت

کوه یووازده درظود از نؿمو۵1؛ نسواء/ 0۵ـموران/  آل هوای بهشووتی را بوه خوآد اختطوواص ت( 
ر مودنی ذکوری از حوورالؿین نیاموده و بوا ظوفت ؼهوارت بور بؿود مؿنوآی واژه دهود" در شوو موی

کید شده اشت"  تأ

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%81%D8%B8
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B0%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87
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.والقاتالهی5_2_1
گورفتن بنوده در  «ِلقاء  اهلل» های بهشتی لقای الهی اشت" مراد ازیکی دیگر از نؿمت قرار 

که د ر بودان یواموت نیکوه روز قن او و پروردگارش حجاب  نباشود؛ چنوانیگر بیمآقؿیتی اشت 
کوه روز ظهوور حقوا کوریشوب   ُو>م در ایون بواره فرموآده اشووت:یق اشوت# چنوین اشووت" قورآن 

اٖلّهبِیُ اهَّلُلّهُواٖلُحٕ ّ ٕنُ
ُ
أ که خدا حق  آشکار اشت" ن مییقی(؛ آن روز 6۵)نور/   <ّنیٖعُلّهوُن  کنند 

و منیوربدون شا در اینجا  ی پروردگار نیسوت؛ چراکوه ماقوات حس  ی تنهوا ماقات حس 
کیفیات دیگرند؛ چنان که دارا  مکان# زمان# رن  و  هوا توآان آنکه مویدربارۀ اجساح اشت 

شوهآد بواؼنی و دیودار و ماقوات روحوانی و مؿنوآ  بووا  منیووربنوابراین  .را بوا چشوم ظواهر دیود
کنوار مویاشت؛ زیرا در قیاموت حجواب خدا قواُء ُهنوا »: فرمایودموی ؟ع؟رود" امواح ـلویهوا  لل ِ ا 

ی  ل   ؤ  ز  ِبالر ُ ا ر#ی  نوی ِبوذِلا  ل   لو  ؿ  وُه ی  ان   ِکتواِب اهلل ِمون  ِلقاِئوِه ف  میوؾ  موا فوی  م  ج  ه  واف  وُث ف  ؿ  ب  قاُء ُهآ  ال 
وث   ؿ  ب  لقووا بوه مؿنووی مشواهده بوا چشووم نیسوت؛ بلکووه لقوا همووان  (؛661: 0833)ظودو # « ال 

اص دارد و در رشتاخیر و برانگیخته شدن مردگوان اشوت" ایون نؿموت بوه شوور مودنی اختطو
 در بهشت اشت"  انسان  دهندۀ تؿالیهای بهشتی ذکر شده و نشانزمرۀ نؿمت

 ودنیهایبهشتیدرسورب(نعهت
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 های بهشتی. تحلیل وحتوای كّهی نعهع2
ووی نؿمووت کم  ووی و موودنی هووای بهشووتبووا نگوواهی دقیووق و تحلیوول  ی بووه تفکیووا شووور مک 

وی بوه شوو درمی کوه در شویر از شوور مک  کاشوته شوده و ر مودنی از ذکور نؿموتیابیم  وی  هوای حس 
هوای مؿنوآی ماننود ر وآان الهوی# لقوا و محبوت الهوی# و رحموت الهوی فیونوی یادکرد نؿمت

کید بر م فۀ ـشق الهی در پ  تؿالی و تػهیر افکار جاهانوه مخاؼبوان اولیوۀ ؤیافته اشت" تأ ل 
گاهی و مؿرفت به همراه دار د" این پیاح مهوم بیوانگر آن اشاح# پیاح مهمی در ارتقای شػ  آ

کووه ذکوور نؿمووت ووی در راشووتای هوودایت فرهنگووی# بووا تآجووه بووه شووػ  درک اشووت  هووای حس 
گذشت شیرده شال از دـآت پیوامبر و شوؿی    مخاؼبان اولیۀ اشاح بآده اشت و سز از 

گنجووایش  کووه ظوورف اشووتؿداد نفووآس  و مجاهوودت حضوورتش در تربیووت نفووآس# هنگووامی 
وی ذکوری از مدنی شخن از نؿمتبیشتری یافته# در شور  کوه در شوور مک  هوای  بوه میوان آموده 

کوه قورآن بوه لسانشوان ظوادر شوده ایون آن نؿمت ها نیست" به تؿبیور ماظودرا آن جمواـتی 
امووور در چشووم آنووان ـیوویم بووآد و نهایووت شووآ  و شووهآت را بوودان داشووتند وگرنووه در بهشووت 

رو در شووور ( ازایوون11/ 1: 0860هرآنچووه نفووز بخآاهوود# مهیاشووت" )ظوودرالدین شوویرازی# 
ت وی نیسوت و در ها و پآشیدنیها# خوردنیمدنی ذکری از لذ  های فاخر یادشده در شوور مک 

ی# از تؿبیر با جاذبه« حورالؿین»مقابِل ذکر  بهوره بورده « ازوا  مػهره»های جسمی در شور مک 
که یادآور ؼهارت مؿنآی در جلآه  شآد" ای واالتر میشده 

انوود؛ هووای بهشووتی متفوواوتبر اشووتؿداد نفآششووان در برخووورداری از نؿموتبهشوتیان بنووا
کآالت و مشوروبات و چنان که ماظدرا آورده اشت: اظحاب یمین محسآشواتی از قبیول موأ

ب جر مؿنویوات و روحانیوات درخآاشوتی ندارنود" منکآحات ؼل  می کنند و ظالحان مقر 
از   برخووی  کووه  اشووت  یووادآور شوودهشوویخ ظوودو  نیوور ( 866/ 3: 0330)ظوودرالدین شوویرازی# 

ت  بهشتیان ی  هایتنها از لذ  که  برخی  کهبرخوردارند؛ درحالی  حس  واالتر دارند#   ای درجه  دیگر 
کنار فرشتگان ت  الهوی  ذات  و تهلیول  اند و از تسوبی  در  _ 16: 0861برنود" )ظودو #  می  لوذ 

ت  ـالمان از مآ ؾ  برخیرو ( ازاین11 وی  هوایاظرار بر لذ  هوای گرفتوه و نؿموت  فاظوله  حس 
 ( 8۵1: 0318اند" )ابن رشد#  برتر برشمرده  جسمانی  هایرا در بهشت از نؿمت  روحانی
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کاهش نؿمت ی در برابر نؿمتدر نمآدار زیر به خوب   هوای مؿنوآی بوه نموایش های حس 
کووه در ادامووه بوو کاهشووی پیوواح مهمووی در تربیووت نفووآس دارد  ه ذکوور آن درآمووده اشووت" چنووین 

  خآاهیم پرداخت"

 

 . ابعاد تربیتی  3
 شوووازد"نوووآؽ نگووورش هووور انسوووانی بوووه جهوووان دیگووور ـملکووورد او را در زنووودگی مؿوووین موووی

کوورده و امووور مشو آلی دل گوواه انسوان را از تأموول و فهووم دقیووق هودف زنوودگی دور  هووای دنیووآی 
 دارد"فرـی او را از تآجه به اظل بازمی

کووه بوودفهمی دینووی از هووای بهشووتی و تآجووه افراؼووی بووه بووه لووذت بشووارت آشووکار اشووت 
گاهی این سندار را در انسان سدید مینؿمت ی بهشت#  که چنانچه رشیدن بوه های حس  آورد 

ها هدف اشت# چرا شخض اشباب آن را در دنیا فراهم نیاورد و نقد را فودای مندیاین بهره
که همان بهشت گاه در پ  آن اشت  کند" بنابراین انسان  مآـوآد را در دنیوا بورای خوآد  نسیه 

  خواص  در بهشوت# تآجوه  حوریوان  مآ وآؽ  بیشوتر بوه   ربو   فراهم آورد؛ برای نمآنه در محافل
اشوت" )بورای   شوده  تحلیول  جنسوی  منودی انگیر از بهره خیوال  تطوری  ـنآان و ـمآماف به  شده

 (Horovitz, 1925: 543Ruthven ;263 :2000 ,نمآنه بنگرید به: 

کوه از  وؿ  ایموان مجاهدان بوهمچنین این مآ آؽ مورد شآءاشتفادۀ ه ظواهر مسولمان 
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گرفتووه و وـووده بووه نؿمووتهووای بنیادگرایانووه و متحجرانووه رنووج موویو اندیشوه هووای برنوود# قوورار 
گشته اشت" ویژه حورالؿین# انگیرهبهشتی به  ای برای ـملیات تکفیری و انتحاری آنان 

گریر از این نآؽ نگاه  گورایش گآنوه نؿموتایون  تأویول  بوه   دینوی  بازاندیشان # برخی برای  هوا 
کتچی و دیگران# یافته وا بوا تآجوه بوه یافتوه۵610/ 08: 0861اند )سا هوای تحقیوق حا ور (؛ ام 
وی بوه تآان برای این مسهله ساشخی دیگر یافت: با در نیر داشتن شیر نؿمتمی ها از شوور مک 

که بیانگر ترتی  نویول اشوت وی# هودف از ذکور نؿموتمدنی#  ای ماننود حوورالؿین# هوای حس 
کآدکی نوسوا ـر وه مویمایهدشت که برای تشویق  کوه دشوت ای اشت  شوآد؛ بوه ایون ظوورت 

که با نازل گرفته شده و با او همراهی مویترین شػ  از برخورداری اقناؽ میکآدک  شوآد شآد# 
کوه لقوا# ر وآان و مقواح ه ها بر او ـر وتا در مرحلۀ بلآ  فکری# شػ  دیگری از نؿمت شوآد 

کیفیت از شیر نؿموتقرب الهی اشت" بدین کوه هوا بوه ایون مسوهله تآجوه مویشان این  دهود 
 گآنه باشد"یافته نیر باید اینشیر یا انساِن تکامل

کووه هووای بهشووتی موویبووه ـبووارت دیگوور بووا نگوواهی دقیووق در شوویر نؿمووت تووآان دریافووت 
کموال و تؿوالی ؿمتترین هدف زندگی فقغ رشیدن به نظحی  وی نیسوت؛ بلکوه  های حس 

کموواالت اشووت و  .وجوآدی انسووان در پرتووآ تقوورب و ـشوق الهووی اشووت کوه منبووؾ  خداونوودی 
بوه ـبوارت دیگور# آورد؛ رنگی با ظوفات او زنودگی آرموانی را بورای انسوان بوه نموایش درموی هم

و ظووفات هووای درونوی و برونوی کننودۀ زشوتیو زایوول گوور وجوآدی انسوانمحبوت الهوی تطوفیه
ر د .رذیلوۀ ناشوی از خآدخوآاهی از قبیول بخول# امسواک# جوبن# تنبلوی# تکبور و ـجو  اشووت

کووه پیووامبر همووآاره پیووروان خووویش را بووه محبووت و ـشووق الهووی   روایووات نیوور آمووده اشووت 
کلینی# اند" )فراخآانده  (068/ 0: 086۵برای نمآنه بنگرید به: 
کماِل وجآدی ا ـشق شت# در همۀ مراتو  هسوتی حضوور کماِل وجآدی اشت و هرچه 

انود و ایون ـشوق دارد؛ بنابراین همۀ مآجآدات از درون به ـشق الهی# خیور حقیقوی# مشوتا 
که وظال به آن در جهان دیگر با تؿابیری همچآن ر ای الهی# لقای الهی و """  الهی اشت 

کوه بوه ـاشوق داده موی ؿنوآی شوآد" تآجوه بوه ایون نؿموت مآمده اشت و برترین نؿمتی اشت 
کند و شبا زندگی متؿوالی را بورای آنوان تآاند ـشق نهفتۀ انسانشده میفرامآش ها را بیدار 

که خآد را در زندگی دنیآی شوبیه مؿشوآ  خوآد ـاشق حقیقِی خداوند می سدید آورد" کآشد 
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گرو خیور مػلوق و بگرداند" او همچنین ـالم را میهری از خداوند می بیند و تماح افؿالش در 
 لهی اشت" لقای ا

 نتیجه 
ووی از نیوور فراوانووی نؿمووت درظوود در رتبووۀ  83هووا  بووا هووای بهشووتی# خوووردنیدر شووور مک 

درظد در رتبۀ دوح و مقاح و حورالؿین با چهارده درظود در رتبوۀ شوآح  86نخست# جنات با 
 گیرند" قرار می

وی بووا تفواوتی آشووکار# نؿموت گآندر شوور موودنی نیور در مقایسووه بوا شووور مک  گآنووا ی در هووای 
هوا شوخن بوه میوان نیاموده؛ وظ  بهشت ذکر شده اشت: نخست اینکه از جرئیات نؿمت

هوای جسومی ها و مقاح و اوظاف دقیق حورالؿین با جاذبوهها# نآشیدنیکه از خوردنیچنان
کید شده اشت؛ دوح اینکه « ؼهارت»نشانی نیست؛ بلکه با آوردن واژۀ  بر بؿد مؿنآی نؿمت تأ

ای چوآن م فورت الهوی# ر وآان الهوی# رحموت الهوی و هوای مؿنوآیتدر شوور مودنی از نؿمو
ی به این نؿمتماقات الهی ناح برده شده؛ حال  ای نشده اشت"ها اشارهآنکه در شور مک 

درظود در رتبوۀ نخسوت#  ۵1های بهشتی# جنات بوا در شور مدنی از نیر فراوانی نؿمت
با یازده درظد در رتبوۀ دوح# رحموت  م فرت الهی و ر آان الهی و همسران بهشتی هرکداح 

گرفته  اند"الهی با هفت درظد  و ماقات الهی با دو درظد در رتبۀ شآح و چهارح قرار 
ووی نؿمووت کم  ووی و موودنی بووا نگوواهی دقیووق و تحلیوول  هووای بهشووتی بووه تفکیووا شووور مک 

وی بوه شوور مودنی از ذکور نؿموت درمی کوه در شویر از شوور مک  کاشوته شوده ویابیم  وی   هوای حس 
ای چآن ر آان الهی# لقا و محبوت الهوی# و رحموت الهوی فیونوی های مؿنآییادکرد نؿمت

کید بر مآلفۀ ـشق الهی بورای تؿوالی و تػهیور افکوار جاهانوۀ مخاؼبوان اولیوۀ  یافته اشت" تأ
گواهی و مؿرفوت بوه هموراه دارد" ایون مآ وآؽ بیوانگر آن  اشاح# پیاح مهمی در ارتقای شػ  آ

کووه ذکوور نؿمووت ووی در راشووتای هوودایت فرهنگووی# بووا تآجووه بووه شووػ  درک هوواشووت  ای حس 
گذشووت شوویرده شووال از دـووآت پیووامبر و شووؿی و مجاهوودت    مخاؼبووان بووآده و سووز از 

گنجوایش بیشوتری یافتوه#  که ظرف اشتؿداد مخاؼبان  حضرتش در تربیت نفآس# هنگامی 
که ذکری از آننؿمت ی بههای  در شور مدنی تآظی  شده   میان نیامده اشت"  ها در شور مک 
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کاهش نؿمت شده در نمآدارها به خوب اؼاـات ارائه کیود بور نمایانگر  ی و تأ های حس 
هووای مؿنووآی در شووور موودنی اشووت و ایوون اموور پیوواح مهمووی در تؿیووین شووبا زنوودگی نؿمووت

کوه هوای بهشوتی مویبا نگواهی دقیوق در شویر نؿموت اشامی دربردارد؛ درواقؾ توآان دریافوت 
کموال و تؿوالی ف زندگی فقغ رشیدن به نؿمتترین هدظحی  وی نیسوت# بلکوه  های حس 

کمواالت وجآدی انسان کوه منبوؾ  ها در پرتآ تقرب و ـشق الهی اشت" وظال بوه خداونودی 
آورد" تآجه به ایون شویر تربیتوی رنگی با ظفات او زندگی آرمانی را به نمایش درمیاشت و هم

کند"تآاند ت ییر شگرفی در شبا زندگی# جهتمی  گیری اـمال و رفتارهای آدمی ایجاد 

 منابع
 "قرآن كرین .1

؛ قوم# مؤشسوه ث و ا ثاریب الحدیغر یة فیالنها (؛  616ر جیری# مبارك بن محمد )د"ی بن اث .2
 ش" 0861ان# یلیمػبآـاتی اشماـ

 "  ح0318#  بویژ# بیروت  موریز  کآشش  به # التهافع  تهافع رشد# محمد#  ابن .3
رب # محی ا .4  تا"روت# ب ی#  دار الطادر# بةیالفتوحات الهکلدین# ابنـ 

 . 0833# دار الفکر# بیروت# لسان العربابن منیور# محمد بن مکرح#  .5

# ترجموۀ ملیحووه آشوتیانی و  محموود یمنوی دوزی# انتشووارات تحلیال وحتااوابواردن# لووورنز#  .6
 ش"081۵تهران#  هید بهشتی#دانشگاه ش

کتچی# احمووووود و دیگووووووران#  .7 # مرکوووووور          08#  الهعااااااارف بااااا ر  اساااااالویةایااااارد# در «بهشوووووت»سوووووا
 ش" 0861المؿارف بیرگ اشامی# تهران# ةدایر

ای# انتشارات تآس# تهران# # ترجمۀ فریدون بدرههای دخیل در قرآن وجیدواژه جفری# آرتور# .8
 ش"0816

# ر# تحقیوووق خلوووی مووووأمآن شووویحا# # دار المؿرفووووالصااااحا جوووآهری# اشوووماـیل  بوووون حمووواد#  .9
 ح" 611۵بیروت# 

# بیوووروت# ر# دار الشووامیب القااارآنیااغر یالهفاااردات فاااظووفهانی# حسوووین بوون محموود#  را وو  .10
0106 .  

بیاان(# انودرو و دیگوران# ریپوین .11 # ترجمووۀ زباان قارآن، تفساایرقرآن )وجهوعاه وقااالت قارآن پژوهای غر
کریمی  ش"0836نیا# هرمز# تهران# مرتضی 

موور#  .12 ل فاای وجاااوه یاااون ا قاویاال و عیااالکشاااف عااان حقاااجق غاااواوا التن زمخشوور # محمووآد بووونـ 
بلیالتأو   "0111# بیروت#  # دار الکتاب الؿر

https://www.gisoom.com/search/book/author-473080/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86/
https://www.gisoom.com/search/book/author-473080/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86/
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  " 0106# دار الفکر# بیروت# علوم القرآن یاإلتقان فشیآؼی# جال الدین#  .13

لی#  .14  "ش"وه 0818تهران#  -# دفتر نشر داد جیی  الهیر شریتفسشری  الهیجی# محمد بنـ 

 ش"0860دار# قم# ی# نشر بنیر القرآن الکریتفسم# یراز # محمد بن ابراهین شیظدرالد .15

# دار ةاالربعااا ةیاافااای االساافار العقل ةیااالهتعال ةالحکهاا# میراز # محموود بووون ابووراهین شوویظوودرالد .16
 ح"0330احیاء التراث# بیروت# 

لی# .17 طاح # االعتقادات ظدو # محمد بنـ   "   0108#  ـبد السید# قم  تحقیقـ 
لی .18   " 0833# جامؿۀ مدرشین# قم# التوحید# ظدو # محمد بنـ 
لووی .19 # تطووحی  شوید محمود حسوینی# جهووان# ؟ع؟عیاون اخباار الر اا #ظودو # محمود بونـ 

  "0813تهران# 

 . 0101# جامؿۀ مدرشین# قم# الهیزان فی تفسیر القرآنؼباؼبائی# محمد حسین#  .20

 ش"0816# ناظر خسرو# تهران# ر القرآنیان فی تفسیوجهع البؼبرشی# فضل بن حسن#  .21

لبنوان  -ر الػبور (# دار المؿرفور ی)تفسو ر القارآنیان فای تفسایجاوع البر# یؼبر # محمد بن جر .22
 ه" " 0106روت# یب -

  "0113قم# #  _ # هجرتنیا لفـامه حلی#  .23
# ةدار الهجور ر# تحقیوق مهودی المخیوموی# مؤشسوكتاب العاینفراهیدی# خلیل بن احمد#  .24

  " 0113قم# 
کلوآس#  .25 # ترجمووۀ هآشون  نوائینی# انتشووارات شناساای تحلیال وحتاواوباانی روشکریپنودورف# 

 ش"0813جا# روش# ب 

بوویوو# دار  حهانیر وقاتاال باان سالیتفساامان# یمقاتول بوون شوول .26 روت# یووب_ لبنووان _   اء التووراث الؿر
 " "وه 0168

اموووه تحلیاال وحتااوا در علااوم اجتهااااعیهآلسووتی# ال ار#  .27 # ترجمووۀ نووادر شوواالرزاده# انتشوواراتـ 
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