
  

  تصویرپردازی آینده در قرآن؛
  عمران سورۀ آل 133مطرح در آیۀ » جنت«یابی زمانی  گاهتأملی بر جای

  
  1آشتیانی احمدیفرهاد 

  )27/6/1400تاریخ پذیرش مقاله:  -8/2/1400 (تاریخ دریافت مقاله:
  

  چکیده
رو و توصـیف  نگرانۀ مقـاطع زمـانی پـیش    توجهی از آیات قرآن به ترسیم آینده شمار قابل

اند. اما وحدت سنخیت مقاطعِ  مقاطع اختصاص یافتهها در این  اوضاع عالم و شرایط انسان
و نبود دانش کافی نسبت به هر کدام از این مقاطع سبب شده تـا تعیـین دقیـق    پیش رو 

همراه باشد. توجه به آیاتی کـه   هایی زمان تحقق این آیات در آثار تفسیری با در آمیختگی
تواند در تعیین  دهند، می می ههاي بهشت و اوصاف زندگي بهشتیان ارائ صویري از ویژگيت

آمیختگی مؤثر باشد. در آثار تفسـیری چهـار مصـداق    جایگاه زمانی آیات و کاهش این در
هـای دنیـایی،    در آیـات قـرآن ذکـر شـده اسـت؛ بهشـت آدم(ع)، بـاغ       » جنـت «برای واژۀ 

هـای   نمایان کردن زمینـه  های برزخی و بهشت پس از قیامت. نوشتار حاضر بعد از بهشت
گر آینـده در قـرآن، بـه بررسـی تفسـیری       یابی آیات توصیف آمیختگی در مصداقد درایجا

عمران پرداخته و نشان داده که این بهشـت در  آل ۀسور 133 ۀتوصیف شده در آی» جنت«
هـای   گیرد. توجه بـه ویژگـی   بر شمرده شده قرار نمی ۀزمرۀ هیچ یک از مصادیق چهارگان

موجود در آیات و روایاتی که به ترسیم اوضاع عـالم   خاص این بهشت به همراه سایر قرائن
سـازد کـه ایـن     انـد، روشـن مـی    در آستانۀ برپایی قیامت و ظهور امام زمان(عج) پرداخته

بهشت، یک بهشت پیشاقیامتی است که در دوران ظهور و بعد از پایان نابودی کامل بدان 
ی از فرجام دنیا است؛ بهشتی که قرآن  شود. در حقیقت آیۀ مزبور توصیفی ها برپا می و بدی

  گیرد. میفراها و زمین را  گسترۀ آن آسمان
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  . بیان مسئله1
رویـم و کوشـش جهـت دسـت یـافتن بـه        به استقبال آن مـی  ای که اندیشیدن به آینده

رو از دیربـاز تـاکنون مـورد توجـه      هـای پـیش   دقیـق از صـحنه  تصویری تا جای ممکـن  
نگرانه دارند و بـه   اندیشمندان قرار داشته است. شمار زیادی از آیات قرآن نیز سویۀ آینده

اند که خود حاکی از اهمیت پرداختن بـه   های عظیم آینده اختصاص یافته توصیف صحنه
  رو است.آیندۀ پیش

دهد که فراخور اهمیت پرداختن بـه آینـده و    ن نشان میاما تتبع در میان آثار گوناگو
پایۀ آینـده توجـه نشـده     گر آینده در قرآن، به موضوع شناخت قرآن جایگاه آیات توصیف

شناسی پرداختن به آینـده براسـاس آیـات     است. هنوز هیچ پژوهش جامع پیرامون روش
ت تا بر پایۀ آن ترسـیمی  نامید، در دست نیس» نگری قرآنی آینده«توان  را میقرآن که آن

رود،  پایه از حوادث آینده و آنچه بشـریت بـه اسـتقبال آن مـی      دقیق، روشن، یکتا و قرآن
پایـۀ نسـبت بـه      سـازی معـارف قـرآن    بخشـی و غنـی  ه لزوم عمـق ئلفراهم شود. این مس

  کند. رو را آشکار می های پیش صحنه
سـنت، در تعیـین مصـادیق    طور ویژه مفسـران اهـل  در دیدگاه مفسران مسلمان و به

اند و همچنین ترتیـب زمـانی بـین ایـن وقـایع       آیاتی که به توصیف وقایع آینده پرداخته
خورد. این درآمیختگی نه در موضوعات خـرد مربـوط بـه     نوعی درآمیختگی به چشم می

بلکه در انطباق آیات قرآن بر مقاطع کالن آینده نیز وجود دارد. در آثـار تفسـیری    ،آینده
 )عج(گر دوران آخرالزمان، دوران ظهور امام زمان ر اینکه بعضی از آیات قرآن توصیفبر س

  خورد. های گوناگونی به چشم می یا قیامت هستند، دیدگاه
یابد. به عنوان نمونه  تا دوران حضور امامان شیعه امتداد می ها آمیختگیاین در  سابقۀ
 83 ۀاینکه حشر مطرح شده در آی ضمن مردود دانستن نظر عامه مبنی بر )ع(امام صادق

هـا   را مربـوط بـه دوران رجعـت   نمل مربوط به قیامت است، با بیـان اسـتداللی آن   ۀسور
شوری را دولت  ۀسور 20 ۀدر آی» اآلخره«همچنین ایشان ]. 228، ص4، ج11[ اند دانسته

ـآخِرَةِ     «اند و در معنای  شمرده )عج(حق در دوران امام زمان ـهُ فِـي الْ صِـیب  وَ مـا لَ » مِـنْ نَ
کـه در  در حالی .]436، ص1، ج34[ »لیس له في دولة الحق مع القائم نصیب« اند؛ فرموده

، 23؛ 113، ص17، ج8[ تفاسیر شیعه و سنی این آیه مربوط به قیامت دانسته شده است
  ].488، ص36؛ 156، ص9، ج25؛ 14، ص25ج

سـنخیت میـان    و وحـدت  هـا  خاستگاه اصلی این پیچیدگی و درآمیختگی، مشـابهت 
، 3[ تعبیر شـده » ایام هللا«] که در بعضی آیات از آن به 106، ص2، ج20[ رومقاطع پیش
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کدام از این مقـاطع اسـت. بـر    ] و نبود دانش کافی نسبت به هر72، ص5، ج13؛ 366ص
وقایعی ماننـد تمییـز بـین نیکـان و      )،عج(اساس روایات شیعی، با شروع ظهور امام زمان

]، آشـکار  24، ص1، ج32[ ]، رجعت برخی مردگـان 339، ص25؛ 89، ص5، ج13[ بدان
] و 370، ص1، ج34[ ]، قضـاوت میـان بنـدگان   446، ص15[ شدن بعضـی امـور پنهـان   

 ۀافتد کـه بـا برپـایی قیامـت ایـن وقـایع در پهنـ        ] اتفاق می217، ص37[ اجرای عدالت
تـا مفسـران در    ها باعث شده شوند. این مشابهت تر و با شدت بیشتری محقق می گسترده

  ها بر مسیر خطا حرکت کنند. تفسیر بعضی آیات و تعیین مصداق آن
یـن  تواند در تعیین جایگـاه زمـانی آیـات و کـاهش ا     رسد می رویکردی که به نظر می

آمیختگی مؤثر باشد، توجه به آن دسته از آیات معطوف به آینده است که به توصـیف  در
مـد   ۀهای توصیف شده بـرای بهشـت در آیـ    ژگیپردازد. چرا که براساس وی ها می بهشت

  توان جایگاه زمانی وقوع آیه را تعیین کرد. نظر، می
توان چنین نتیجه گرفت که مفسران  سنت میبا تأمل در آثار تفسیری شیعیان و اهل

 82 ۀبهشت پس از قیامت مانند آیـ  ؛اند در قرآن برشمرده» جنت« ۀچهار مصداق برای واژ
، 1، ج20[ برنـد  سـر مـی   هبعد از مرگ در آنجا ببرزخی که خوبان  ایه بقره، بهشت ۀسور
کهـف و بهشـت    ۀسـور  39 ۀآیـ  های دنیایی مانند باغیس،  ۀسور 26 ۀمانند آی ،]139ص
البتـه در تعیـین مصـادیق     1بقره به آن پرداخته شده است. ۀسور 35 ۀکه در آی )ع( آدم
    2ر وجود دارد.نظدر برخی آیات میان مفسران اختالف ،»جنت« ۀواژ

صـیف یکـی از   عمران را که بـه تو سورۀ آل 133نوشتار حاضر با چنین رویکردی آیۀ 
دهـد کـه    ، مورد کاوش قرار داده است. ایـن پـژوهش نشـان مـی    رو پرداخته مقاطع پیش

اتُ وَ الْأَرْض«بهشت مطرح شده در این آیه که با وصف  هَا السَّمَاوَ رْضُ توصیف شـده  » جَنَّةٍ عَ
تواند باشد. در گـام بعـدی    ذکر شده در تفاسیر نمی ۀکدام از مصادیق چهارگان یچاست، ه

دست آمده از این آیه و آیات هم مضمون و با کمک تصویر کالنی کـه  ه بر اساس قرائن ب
اند، جایگاه زمانی تحقق ایـن بهشـت    رو ترسیم کردهآیات و روایات از مقاطع زمانی پیش

  رو تعیین شده است.پیشدر بین نشئات و مقاطع زمانی 

                                                                                                                                        
 دانند یم امتیق از پس یها بهشت از ریغ و یبرزخ یها بهشت از ریغ را(ع) آدم بهشت مفسران یبعض. 1

 ]. 139، ص1، ج20[
 ۀیـ ] و آ79ص، 17ج، 20[ سی ۀسور 36 ۀیآ لیذ ییطباطبا عالمه یها بحث به دینتوا یم نمونه یبرا. 2

 .دی] مراجعه کن31ص، 19ج، 20[ نجم ۀسور 53
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  عمرانآل 133. نقد دیدگاه مفسران در آیۀ 2
ـةٍ       «فرمایـد؛   عمران میسورۀ آل 133خداوند در آیۀ  ـمْ وَ جَنَّ وَ سـارِعُوا إِلـي مَغْفِـرَةٍ مِـنْ رَبِّکُ

 مطـابق بـا سـیاق ایـن آیـه خداونـد مؤمنـان       ». عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ اْألَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقـین 
کند تا به سوی مغفرتی از جانب  دهد و ایشان را امر می ] را خطاب قرار می130عمران:  [آل

  ها و زمین که برای متقین آماده شده است، سرعت بگیرند.   او و بهشتی به پهنای آسمان
، آنقدر غریـب و منحصـر   بر شمرده شده» جنت«آیه برای این هایی که در این  ویژگی

و حتـی   )ص(هللان دوران نزول این آیه، مورد توجه اصحاب رسولبه فرد است که از هما
گری این افراد برای فهم ماهیت و جایگاه زمانی  کتاب قرار گرفت. پرسشدانشمندان اهل

ها بسیار دور از فهـم معاصـران نـزول     دار بوده و پاسخ این پرسش این بهشت بسیار دامنه
 ۀتا جـایی کـه اساسـاً سـبب نـزول آیـ       قرآن حتی در بین دانشمندان صحابه بوده است.

ون« عْلَمُ رِ إِنْ کُنْتُمْ ال تَ لَ الذِّکْ هْ وا أَ بـه   )،ع(پاسـخ دادن امیرالمـؤمنین   ،]43نحـل: ال[ »فَسْئَلُ
  است.  گری این جریان پرسش

در مـورد سـبب    البرهـان، خود و بحرانی در تفسـیر   مناقبابن شهر آشوب در کتاب 
، عـالم  »کعـب االشـرف  «کنند که مطـابق آن   ا نقل مینحل گزارشی ر ۀسور 43 ۀنزول آی

تکیه زد، در مـورد   )ص(هللایهودی، از یکی از صحابه که بعدها بر جایگاه حکومتی رسول
اتُ وَ الْأَرْض« هَا السَّمَاوَ رْضُ هـا و   بهشـت تمـام آسـمان   پرسد که اگر یـک   ال میؤس» جَنَّةٍ عَ

ت کجا جای خواهنـد گرفـت؟ او چـون    های قیام گیرد، پس دیگر بهشت برمیزمین را در
برد. بعـد از اینکـه ایشـان     می )ع(سؤال خود را نزد امیرالمؤمنین ،کند جوابی دریافت نمی

ـون     «دهنـد، آیـۀ    ال یهودی پاسخ میؤبه س عْلَمُ ـتُمْ ال تَ رِ إِنْ کُنْ ـلَ الـذِّکْ هْ وا أَ ـئَلُ نـازل  » فَسْ
  ].688، ص1، ج11؛ 352، ص2، ج5[ شود می

از صدر اسـالم محـدود   » جنت«گری پیرامون این  از جریان پرسش های حاکی گزارش
هـایی در مـورد وسـعت ایـن بهشـت از       الؤهای حـاکی از سـ   به این مورد نیست. گزارش

، 1، ج27؛ 837 ، ص2، ج22؛ 120، ص2، ج5[ در آثار تفسیری شـیعیان  )،ص(هللارسول
کتاب بـرای  از اهل عباس به عالمی ابن ۀ] و مراجع60، ص4، ج23[ ] و اهل سنت389ص

هـای دیگـری از    نمونـه  ،]7، ص2، ج17[ پرسش در مورد بهشت مطرح شده در این آیـه 
  تالش برای فهم دقیق معنای این آیه از صدر اسالم است. 

 )ع(ها از طرح پرسش دربارۀ این بهشت از امام صـادق  همچنین برخی دیگر از گزارش
طبق این نقل که  .]380، ص1، ج30؛ 198، ص1، ج28؛ 352، ص2، ج5[ حکایت دارند
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توجه قرار نگرفته است، امام صادق(ع) در مورد آیـۀ   چندان مورد ،البته در میان مفسران
وا إِلی« ـأَرْض        وَ سارِعُ ـماواتُ وَ الْ ـهَا السَّ رْضُ ـةٍ عَ ـمْ وَ جَنَّ بِّکُ إذا « :رماینـد ف مـی  »مَغْفِرَةٍ مِـنْ رَ

ها و زمـین) را   دو (آسمان، هنگامی که آنا کذا و بسط یدیه إحداهما مع األخریموضعوه
  و دو دست خود را گشودند و یکی را بر دیگری قرار دادند.» قرار دهند     گونه این

تا امروز نیـز ادامـه   » ضجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْ«معنای عبارت  ۀگری دربار این پرسش
د، احتمـاالت متعـددی از سـوی مفسـران     دهـ  پیدا کرده است. بررسی آثار تفسیری نشان می

هـای   گرفتـه در خـالل قـرن   هـای تفسـیری صـورت    پیرامون این عبارت مطرح است و تالش
 را آشـکار سـازد.  متمادی نتوانسـته اسـت، اجمـال را از چهـرۀ ایـن آیـه بزدایـد و معنـای آن        

توجـه   که مسئلۀ زمان تحقق این بهشت کمتر مورد سازد روشن میآثار  این بررسی همچنین
های شکل گرفته ذیل این آیه، معطـوف بـه معنـای عبـارت:      مفسران قرار گرفته است و بحث

  که در قالب سه دیدگاه قابل مطالعه است:شود  می» ضجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْ«
سـنت بـه نقـل از برخـی صـحابه و      مطابق با نخستین دیدگاه، بعضی از تفاسیر اهـل 

هـای   گانـه و زمـین  هـای هفـت   پهنای آسـمان ه ب دانند ا به معنای بهشتی میرتابعان، آن
؛ 415، ص1، ج16؛ 271، ص2، ج2[ دیگـر پیوسـته باشـند    هنگامی که به یک، گانههفت

سنت به تفاسیر شیعی رسوخ پیدا کـرده اسـت و   این معنا از تفاسیر اهل .]6، ص4، ج23
عبـاس،  معنـا را بـه نقـل از ابـن     برخی از مفسران چون شیخ طوسی و شیخ طبرسی این

]. عـالوه  591، ص2، ج25؛ 836، ص2، ج22[ اند جبایی، حسن بصری و بلخی ذکر کرده
  نیز مطرح شده است. ]67، ص5، ج8[ روض الجنانبر دو تفسیر مزبور این دیدگاه در 

طـرح کـرده    ،سیوطی نیز در کتاب تفسیر خود این معنا را از قول سـعید بـن جبیـر   
عباس معنای این فـراز آیـه را از یکـی از     کند که در آن ابن رشی را نقل میاست. وی گزا

دهد کـه وسـعت    گونه جواب می این )،ع(پرسد. او با مراجعه به اسفار موسی کتاب میاهل
کـه ماننـد   هنگامی ،است انهگهای هفت گانه و زمینهای هفت آسمان ۀه اندازباین بهشت 

تـوان اظهـار    ]. براین اسـاس مـی  7، ص2، ج17[ شوندهای لباس به یکدیگر پیوسته  پاره
کتـب تفسـیری    ۀکتاب است که به واسطخاستگاه این معنا کالم دانشمندان اهل ،داشت
  سنت به تفاسیر شیعی سرایت پیدا کرده است.اهل

خوانی  عمران همسورۀ آل 133نامطمئن خود با ظاهر آیۀ  أاین دیدگاه، عالوه بر منش
هـای   زمـین «به صورت مفرد آمده و حمـل معنـای   » ارض« ۀاین آیه واژندارد. چرا که در 

جهـت کشـف    ،بر آن صحیح نیست. از سوی دیگر این دیدگاه نتوانسته اسـت » گانه هفت
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  جایگاه زمانی تحقق این بهشت به مفسران سود رساند.
بق آن مـراد از ایـن   اطـ مشـود کـه بـر     نسبت داده میمسلم اصفهانی وابدومین دیدگاه به 

. ایـن معنـا   هـا و زمـین اسـت    آسـمان  ۀارزش هم ۀاندازه قیمت آن ببارت، بهشتی است که ع
را خـالی از  ارتباط با ظاهر آیه است. طبرسی اگر چه این معنا را ملیح شمرده، اما آن آشکارا بی

]. غیر از او برخـی  836، ص2، ج22را نپذیرفته است [تکلف و دشواری ندانسته و در نهایت آن
  ].592، ص2، ج25؛ 68، ص5، ج2اند [ مفسران این معنا را مردود دانستهدیگر از 

بلکـه بـه    ،را نه بـه معنـای اصـطالحی آن در مقابـل طـول     » عرض« ۀدیدگاه سوم واژ
 کـار رفتـه اسـت    این معنا بهدر داند. این واژه در شعر زیر از امرؤالقیس  معنای وسعت می

  :]836، ص2، ج22[
  مواقع عیث في فضاء عریض          بالد عریضة و أرض أریضة   

  

ـماواتُ وَ  « اینکه فرمود«نویسد؛  می زانیالمعالمه طباطبایی در تفسیر  هَا السَّ رْضُ جَنَّةٍ عَ
چیزی در مقابل طول آن نیست، بلکه منظور وسعت آن  ،عرض بهشت منظور از  ،»الْأَرْض
ـهَا  «کند؛  ا اشاره می]. ابن هائم نیز در تفسیر خود به این معن20، ص4، ج20[ »است رْضُ عَ

ـو     السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ أي سعتها، و لم یرد العـرض  ]. 128، ص7[ »لالـذي هـو خـالف الطّ
، 1، ج16[ این در برخی تفاسیر دیگر نیز همین معنا مناسب دانسته شده اسـت  عالوه بر

  ].70، ص36؛ 366، ص9، ج29؛ 70، ص2، ج18؛ 415ص
مؤمنـان را امـر بـه     ،اه این مفسران، خداوند در این آیهاین اساس با توجه به دیدگ بر

گانه و زمین اسـت.  های هفت کند که وسعت آن آسمان شتاب گرفتن به سوی بهشتی می
رسد. زیرا این فرض که وسعت این بهشت به پهنای تمام  به نظر نمیگشا  راهاین معنا نیز 

ای  هـم اکنـون نبایـد نقطـه     ها و زمین باشد، به این نتیجه منجر خواهد شـد کـه   آسمان
از سـوی   ای که باطل بودن آن روشـن اسـت.    بیرون از این بهشت قرار داشته باشد. گزاره

دیگر اگر این بهشت هم اکنون زمین را در بر گرفته باشد، امر مؤمنان به سرعت گـرفتن  
انی به سوی این بهشت لغو خواهد بود. مسلماً این بهشت را نه در مکان دیگر بلکه در زمـ 

پا خوهد شـد. البتـه    دیگر باید جستجو کرد. این بهشت در یکی از مقاطع زمانی آینده بر
با فرض پذیرش این معنا نیز این پرسش که این بهشت چه هنگام محقـق خواهـد شـد،    

  ماند. همچنان بدون پاسخ باقی می
  

  عمران بر مصادیق بهشت در تفاسیر  آل 133 ۀ. عدم انطباق بهشت آی3
هَا السَّماواتُ وَ الْأَرْض«که تفاسیر به بحث در مورد جایگاه زمانی تحقق جا ناز آ رْضُ » جَنَّةٍ عَ
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بهشت مطـرح شـده در ایـن آیـه      ،توان نتیجه گرفت که از نگاه مفسران اند، می نپرداخته
ها بعد از بعـثِ بـه دنبـال نفـخ      همان بهشت غایی بعد از قیامت است که خوبان از انسان

  شوند. در آن وارد می ،شت سرگذاردن مواقف قیامتصورِ احیاء و پ
توان  نمیدهد که  عمران و سیاق آن نشان میآل  133 ۀدست آمده از آیه اما قرائن ب

دیگـر   هـای  بعد از قیامت دانست. عالوه بر آن احتمـال   را بهشتجنت مطرح شده در آن
های برزخی کـه   بهشت های دنیایی و ، باغ)ع(پیرامون جایگاه این بهشت یعنی بهشت آدم

نیز با توجه بـه ایـن قـرائن     ،]139، ص1، ج20[ شوند خوبان بعد از مرگ در آن وارد می
  قابل پذیرش نیست.

  
  . عدم انطباق بر بهشت آدم(ع)1,3

دهـد، ذکـر    بهشت آدم(ع) در نخستین ماجرایی که خداوند در قرآن و در سورۀ بقره شرح می
سورۀ طه نیز از این بهشت سـخن   117سورۀ اعراف و آیۀ  19شده است. عالوه بر این در آیۀ 

به میان آمده است. مطابق با آیات سورۀ بقره، خداوند بعد از آن کـه آدم(ع) را بـر روی زمـین    
]، امـا  35دهـد [البقـره:    ] او و همسرش را در بهشتی سکنی می30دهد [البقره: خلیفه قرار می

  ].  36شوند [البقره:  اخراج می این دو به دنبال وسوسۀ شیطان از این بهشت
چه بر اساس ارتباط معنایی آیات سورۀ بقره این بهشت را بهشتی بر روی زمین بـدانیم  

، 20و چه مطابق با دیدگاه برخی از مفسران این بهشت را حاکی از حیاتی آسمانی بـدانیم [ 
اونـد بـه   ]، این بهشت بعد از خروج آدم(ع) از آن باقی نمانـده اسـت. امـر خد   127، ص1ج

سرعت گرفتن مؤمنان به سوی این بهشت، حکایـت از آن دارد کـه ایـن بهشـت در آینـدۀ      
  که بهشت آدم(ع)، در گذشته محقق بوده است.رو تحقق خواهد یافت. در حالیپیش

سـورۀ   133بـر خـالف بهشـت توصـیف شـده در آیـۀ        )،ع(از سوی دیگر بهشت آدم
گرفـت. چـرا کـه در آن صـورت اخـراج از       نمی ها و زمین را در بر تمام آسمان ،عمران آل

توان مراد از بهشت توصـیف شـده    یافت. بنابراین دالیل نمی ] معنا نمی36 بقره:ال[ بهشت
عمران را این بهشت دانست. در بین آثار تفسیری نیز چنـین احتمـالی از   آل 133در آیۀ 

  سوی مفسران مطرح نشده است.
  

 های دنیایی . عدم انطباق بر باغ2,3
های دنیایی به کار رفتـه اسـت. از جملـۀ     در معنای باغ» جنت«در بعضی آیات قرآن واژۀ 
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تَ مـا شـاءَ   « توان به آیات سورۀ کهف اشاره کرد؛ این آیات می تَ جَنَّتَکَ قُلْ خَلْ وْ ال إِذْ دَ وَ لَ
ـدً  لَّ مِنْکَ ماالً وَ وَلَ نَا أَقَ نِ أَ رَ هِ إِنْ تَ وَّةَ إِالّ بِاللّ هُ ال قُ ا مِـنْ       -االلّ ـرً نِ خَیْ تِیَ ـؤْ نْ یُ ـي أَ بّ عَسـي رَ فَ

ـا     ا زَلَقً ـعیدً ـبِحَ صَ صْ ـماءِ فَتُ ها حُسْبانًا مِنَ السَّ سِلَ عَلَیْ رْ امـا   ؛]39-40 کهـف: ال[ »جَنَّتِکَ وَ یُ
تمـام   ،عمـران از آنجـا کـه عـالوه بـر زمـین       سـورۀ آل  133بهشت توصیف شده در آیـۀ  

های مادی بر روی زمین باشد. عالوه بر  ند از قسم باغتوا گیرد، نمی ها را نیز فرا می آسمان
خـالی از معنـایی در    ،های دنیـایی  خداوند به سرعت گرفتن مؤمنان به سوی باغ امرِ ،این

  رسد. خور آیات قرآن به نظر می
  

  . عدم انطباق بر بهشت برزخی  3,3
زخـی  انـد، بهشـت بر   هایی را کـه در آیـات قرآنـی مطـرح شـده      مفسران برخی از بهشت

سورۀ نجم را  15بهشت مورد اشاره در آیۀ  انیالبمجمعاند. مانند آنکه طبرسی در  دانسته
وی«بهشت برزخی دانسته است؛  ها جَنَّةُ الْمَأْ بهشت برزخی در  ؛]265، ص9، ج22[ ،»عِنْدَ

] بهشتی است موقتی که مدتش تـا روز قیامـت بـه    139، ص1، ج20[ مقابل بهشت خلد
  ].31، ص19ج ،20[ رسد پایان می

عمـران بـه چنـد     سـورۀ آل  133اما این احتمال در مورد بهشت توصیف شده در آیۀ 
هـای برزخـی، گسـترۀ ایـن بهشـت       نخست آنکه بر خـالف بهشـت   ؛دلیل پذیرفته نیست

دوم  ؛بلکه این بهشت بر روی زمین هم کشـیده شـده اسـت    ،ها نیست محدود به آسمان
گونـه هـم وجـود دارد کـه در آن بـدکاران        جهنم آنکه در برزخ عالوه بر بهشت فضاهای

سـورۀ   46برای نمونه عالمه طباطبـایی آیـۀ    ؛]207، ص1، ج20[ مبتال به عذاب هستند
ا وَ عَشِـیا وَ     «داند؛  فرعون میغافر را مربوط به جهنم برزخی آل و ـدُ هـا غُ ـونَ عَلَیْ رَضُ عْ النَّارُ یُ

ـذاب  عَ شَدَّ الْ نَ أَ وْ وا آلَ فِرْعَ لُ خِ ومُ السَّاعَةُ أَدْ وْمَ تَقُ ]. اگـر تمـام وسـعت    350، ص1، ج20[ »یَ
هـای   گانه و زمین فضایی بهشتی تصور شـود، ایـن پرسـش کـه جهـنم      های هفت آسمان

  کند.   به پاسخ جدی پیدا میگیرند، نیاز  برزخی در کجا قرار می
یابـد. چـرا کـه مفسـران واژۀ      آیۀ مزبور معنای درستی نمی ،عالوه بر این با این فرض

و به معنای شـتافتن بـرای انجـام کـار و حصـول      » بادروا«در این آیه را مترداف » سارعوا«
]. 59، ص4، ج23؛ 386، ص2، ج22؛ 69، ص2، ج18؛ 66، ص5، ج8[ انـد  نتیجه دانسته

، 20[ شـود  برزخی مـی  های وجه به اینکه انسان با مرگ خود وارد عالم برزخ و بهشتبا ت
طـور  بهشت برزخی باشد، این آیـه ایـن   ،]، با فرض اینکه مراد از این بهشت68، ص15ج

  یابد که خداوند امر کرده است که اهل تقوا به سوی مرگ و حصول آن بشتابند. معنا می
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  قیامت   . عدم انطباق بر بهشت پس از4,3
ظهور امام مهدی(عج) و برپایی قیامت اشـاره شـد. امـا     ۀتر به شباهت میان دو واقع پیش

آن این دو رویـداد   کمکتوان به که مییک تفاوت اساسی میان این دو واقعه وجود دارد 
بیـت(ع)  ؛ تأمل در آیات مهدوی و تبیین اهـل شناخت هم باز را ازها  و آیات مربوط به آن

قـوانین  تغییـرات در  (عج) در فضایی از قیام امام مهدیسازد که  ر روشن میاز واقعۀ ظهو
، 35[ از جانب مشـرق  بزرگ یطلوع آتش]. وقایعی مانند 345، ص14[ شود حاکم برپا می

 سخن گفتن سنگ و ظهور فرشتگان در صـف یـاران امـام   ]، 267، ص38؛ 240، ص52ج
و ] 455، ص21؛ 431، ص2، ج4[ طلـوع خورشـید از مغـرب    ،]446، ص15[ زمان(عج)

گر ایـن تغییـرات    نمایان ،]253، ص2، ج32؛ 173، ص6[ تغییر منش حیوانات و طبیعت
هـا و   نظـام آسـمان   ،است. اما با وجود این تغییر قوانین، بر خالف دوران برپـایی قیامـت  

  شود و پابرجا است. در دوران ظهور امام زمان(عج) دچار فروپاشی نمیزمین 
 ۀهـا و زمـین در آسـتان    آیات قرآن به برچیـده شـدن نظـام آسـمان    در چندین آیه از 

هـا و زمـین را    سـورۀ احقـاف، آسـمان    3قیامت اشاره شده است. خداوند مطابق بـا آیـۀ   
رسیدن آن نظام و اجلی تعیین کرده است که با فرابلکه برای آن سرامد  ،جاودانه ندانسته

ـا     « ها و زمین در هم ریخته و نابود خواهند شد؛ آسمان ـأَرْضَ وَ مَ اتِ وَ الْ ـمَاوَ ـا السَّ مَا خَلَقْنَ
قّ هُمَا إِلَّا بِالحَ ـون   بَیْنَ رِضُ عْ واْ مُ نذِرُ واْ عَمَّا أُ رُ لٍ مُّسَمی وَ الَّذِینَ کَفَ جَ بسـیاری از مفسـران   ». وَ أَ

، 9، ج9ســـنت [] و اهـــل11، ص5، ج30؛ 124، ص9، ج22؛ 197، ص3، ج26[ شــیعه 
  اند. این اجل را فرارسیدن روز قیامت دانسته ،]505، ص36؛ 294، ص4، ج16؛ 431ص

ها و زمین بـا چیـزی    سورۀ ابراهیم به جایگزین شدن آسمان 48عالوه بر این در آیۀ 
احِـدِ    « :غیر از آن اشاره شده است وَ ـهِ الْ لَّ واْ لِ ـرَزُ اتُ وَ بَ وْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَیرَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَ یَ

هَّار . عالمه طباطبایی این آیه را مربوط به برپایی قیامت دانسته و با توجـه بـه اینکـه    »الْقَ
» االرض«بـه  » السماوات«برای عهد است و » السماوات« ۀو واژ» االرض« ۀدر هر دو واژ» ال«

روزی که زمین به غیر این زمـین  « طور دانسته است: معنای آیه را این ،اول معطوف شده
  .]88، ص12، ج20[ »شوند ها تبدیل می ن آسمانها به غیر ای و آسمان

سورۀ فرقان را که در آن صحبت از شکافتن و نـابود   25این اساس آیاتی مانند آیۀ  بر
منطبـق   )عـج (توان بر دوران ظهور امام زمان شدن آسمان و نزول مالئکه شده است، نمی

قُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَ نُزِّلَ«دانست؛  وْمَ تَشَقَّ عالمه طباطبایی ایـن آیـه را   ». المَلَئکَةُ تَنزِیالً وَ یَ
ــه نقــل از 202، ص15، ج20[ گــر دوران قیامــت دانســته اســت توصــیف ] و طبرســی ب
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 گانـه دانسـته اسـت    هفـت  یهـا  عباس شکافته شدن آسمان را مربوط به تمام آسمان ابن
  ].263، ص7، ج22[
  
  عمرانآل 133 ۀ. جایگاه زمانی تحقق بهشت آی4

ها  آن تمام آسمان ۀعمران که پهنسورۀ آل 133کنون تبیین شد، بهشت آیۀ آنچه تا بنابر
در آینده و پیش از برپایی قیامت برپا خواهد شد. همچنین ایـن   ،گیرد و زمین را دربرمی

  گیرند، نیست.  بهشت، بهشت برزخی خوبان که پس از مرگ در آن قرار می
 )عـج (هـای قبـل از ظهـور امـام زمـان      صحنهاما بررسی آیات و روایاتی که به ترسیم 

و شـروع دوران   )عـج (دهد که با نزدیک شدن به ظهـور امـام زمـان    پردازند، نشان می می
واقـع  های گوناگونی در زمـین   یابد. عذاب ها در دنیا گسترش می آخرالزمان، شرور و فتنه

ز ظلـم و جـور   که زمین پـر ا افزاید تا جایی . جبهۀ باطل بر ظلم و تعدی خود میشود می
؛ 338، ص1، ج34[ گیـرد  حـق و باطـل در مـی    ۀهای گسترده بین جبه شود و جنگ می
امکان تحقق نخواهـد   )عج(پیش از ظهور امام زمان ،]. براین اساس این بهشت60، ص38

حـق و باطـل    ۀهـای بـین جبهـ    نیز جنگ )عج(داشت. از طرفی به دنبال ظهور امام زمان
گانه و  های هفت بنابراین این بهشت که تمام آسمان ]،283-285، صص38[ یابد ادامه می

  گیرد، در این بازۀ زمانی نیز امکان تحقق ندارد. زمین را در بر می
اما مدتی بعد از ظهور امام زمان(عج) و بعد از پیروزی جبهۀ حـق بـر باطـل ایـن بهشـت      

ی واقع شدن ایـن  امکان تحقق خواهد داشت. در واقع تنها مقطع زمانی پیشاقیامتی ممکن برا
ها در دوران ظهور امام زمـان(عج) اسـت.    بهشت، مقطع زمانی بعد از نابودی کامل بدان و بدی

ها و زمـین را در ایـن بخـش از دوران ظهـور      براین اساس خداوند در این آیه، وضعیت آسمان
  است.معرفی کرده » وَ اْألَرْض جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ«امام زمان(عج) با عبارت 

خداوند در این آیه مؤمنان را امر به سرعت گرفتن به سوی دو مقوله کرده است؛ مغفرتـی  
هـا و زمـین. اگـر ایـن دو مقولـۀ معطـوف بـه هـم را          پهنای آسمان هاز جانب رب و بهشتی ب

هـا و زمـین، دوران    سنگ و در توالی هم در نظر بگیریم، پیش از تحقق بهشت در آسـمان  هم
ود. مؤمنان برای آنکه شایستگی ورود به بهشـت را پیـدا کننـد، نیازمنـد     مغفرت رب خواهد ب

  .  کند مغفرت خداوندی هستند و خداوند در دورانی این مغفرت خود را شامل ایشان می
دوران همراهـی بـا امـام     ،دوران مغفـرت رب  یابی زمانی انجام شـده،   براساس جایگاه

هـا و   منـدی از تربیـت   ان و بهـره هـای بعـد از ظهـور ایشـ     در خـالل صـحنه   )،عـج (زمان
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عمـران در   سـورۀ آل  133های ایشان است. امر خداوندی به سرعت گرفتن در آیۀ  هدایت
 )،ع(بیـت های بعد از ظهور و همراهـی اهـل   امر به سرعت گرفتن به سوی جنگ ،حقیقت

حـاکی از   ،نامـد  ها را دوران مغفرت رب می ها است. اینکه خداوند آن صحنه در آن صحنه
ها، تربیـت و مغفـرت جـاری     بیش از ظاهر سخت صحنه ،ن است که در منظر خداوندیآ

هـا آن   جایگاه دارد. هدف خداونـد از برپـایی ایـن صـحنه     ها شده بر مؤمنان در خالل آن
بـه آن اشـاره شـده     ،است که مؤمنان را الیق ورود به بهشتی کند که در فراز بعدی آیـه 

  یابد. معنایی فرازهای این آیه توضیح مقبولی می است. با این تبیین توالی و ارتباط
عمران نیز توصیف گردیـده اسـت. خداونـد در ایـن آیـه      آل 142 ۀاین مضمون در آی

ـمَ        «فرماید؛  می عْلَ وا مِـنْکُمْ وَ یَ ـدُ ـذینَ جاهَ ـهُ الَّ ـمِ اللَّ عْلَ ـا یَ جَنَّةَ وَ لَمَّ وا الْ خُلُ نْ تَدْ أَمْ حَسِبْتُمْ أَ
کند، اما بر خالف آیۀ پیشـین نـه    ن آیه نیز خداوند از بهشت صحبت میدر ای». الصَّابِرین

جَنَّةَ«بلکه به صورت  ،در قالب نکره سـازد کـه ایـن     روشـن مـی   ،عهد» ال«قرار گرفتن ». الْ
بهشت همان بهشت توصیف شده در آیات پیشین است. مطابق ایـن آیـه مؤمنـان بـرای     

کنـد وارد شـوند و در    که خداوند برپا میهای جهادی  ورود به این بهشت، باید در صحنه
در ایـن   133ها صبر پیشه کنند. بر اساس تبیین صـورت گرفتـه از آیـۀ     خالل آن صحنه

در صحنۀ جهاد که مغفرت رب  )عج(آیه نیز دو مقطع زمانیِ متوالیِ همراهی با امام زمان
جَنَّةَ«را به دنبال دارد و بعد از آن ورود به    توصیف شده است.» الْ

ها و زمین بعد از رسیدن بـه سـرانجامی خـدایی خـود،      بر آسمان» جنت«اطالق واژۀ 
فرمایـد؛   مـی  سورۀ انبیاء 105عمران نیست. خداوند در آیۀ  سورۀ آل 133منحصر به آیۀ 

ون« ها عِبادِيَ الصَّالِحُ رِثُ نَّ الْأَرْضَ یَ رِ أَ عْدِ الذِّکْ ورِ مِنْ بَ بُ این آیه به اتفـاق  ». وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِي الزَّ
ت اهلو یان شیع نظر ؛ 243، ص3، ج33؛ 110، ص10، ج12[ از آیات مهـدوی اسـت  سنّ
کسانی که زمین را به ارث خواهند برد،  ،آنچه در روایات آمده ۀ]. بر پای48، ص51، ج35

، 2، ج32؛ 106، ص7، ج22؛ 848، ص3، ج11[ و اصحاب ایشان هسـتند  )عج(امام زمان
و یاران ایشـان بـه ارث خواهنـد بـرد،      )عج(زمین را که امام زمان )ع(]. امام کاظم77ص

  ]. 326، ص10[ اندزمین بهشت خوانده
سورۀ زمر نیز سخن از بهشتی است که بر روی زمین محقق خواهـد شـد؛    74در آیۀ 

وَّأُ« ثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَ وْرَ هُ وَ أَ هِ الَّذِی صَدَقَنَا وَعْدَ لَّ حَمْدُ لِ واْ الْ رُ  وَ قَالُ جْ جَنَّةِ حَیْثُ نَشَاءُ  فَنِعْمَ أَ مِنَ الْ
لِین عَمِ جالـب توجـه    ۀدر این آیه نیز مفهوم به ارث بردن زمین مطرح شده است. نکت». الْ

سـورۀ   105جنت یاد شده که بـا روایـات ذیـل آیـۀ      ۀآنکه در این آیه از این زمین با واژ
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ارض «تعبیـر   ،سـورۀ زمـر   74در آیـۀ  خوانی دارد. در روایات برای بهشت مطرح  انبیاء هم
سورۀ انبیـاء   105یعنی همان تعبیری که برای زمین در آیۀ  ،]735، ص4، ج11[ »الجنه

ـی الـدَّارِ  «آمده ذکر شده است. عالمه طباطبایی با توجه به عبارت قرآنی  هُمْ عُقْبَ ولئِکَ لَ  »أُ
ر فرجام همـین زمـین   سورۀ زم 74این معنا را که بهشت مطرح شده در آیۀ  ،]22رعد:ال[

  ].298، ص17، ج20[ دنیا است، تفسیری صحیح از این آیه دانسته است
کند که از آن  سورۀ الرحمن، خداوند از دو بهشتی صحبت می 46عالوه بر این در آیۀ 

هِ جَنَّتَان«کسانی است که از مقام پروردگار خویش بترسند؛  بِّ نْ خَافَ مَقَامَ رَ و بعد از » وَ لِمَ
به دو بهشت دیگر که فروتر از دو بهشت مذکور هسـتند، اشـاره   » مدهامّتان«وصف  آن با
ونِهِما جَنَّتان«کند  می بان - وَ مِنْ دُ بِّکُما تُکَذِّ يِّ آالءِ رَ أَ هامَّتان - فَبِ  ؛]62-64: الرحمن[ »مُدْ

در دنیـا محقـق خواهنـد    » مـدهامّتان «در روایات تفسیری اشاره شده است که دو بهشت 
بصــائر بحرانــی بــه نقــل از کتــاب مختصــر  ].346، ص2، ج32؛ 243، ص5، ج11[ شــد

ضمن شرح بعضی از وقایع بعـد از   )،ع(که در آن امام صادقاست حدیثی آورده الدرجات 
تان در مسـجد کوفـه و   مـدهامّ  زمـان دو بهشـتِ   آندر ، فرمایند می )عج(ظهور امام زمان

و عنـد ذلـک تظهـر الجنتـان     «؛ د شـد کـه خـدا بخواهـد برپـا خواهـ     اطراف آن تا جـایی 
  ].448، ص1، ج11[ » بما شاء هللا  المدهامتان عند مسجد الکوفة و ما حوله

، حاکی از عظمـت آسـمان ایـن بهشـت اسـت کـه       »و ما حوله بما شاء هللا« ... تعبیر 
بنـابر مفـاد    هـا باشـد.   عمران به پهنای تمام آسمان سورۀ آل 133تواند با توجه به آیۀ  می
تـر از  ای پـایین  کـه مـراد از دو بهشـتی کـه در رتبـه      نتیجـه گرفـت  توان  روایت می این

  ست.ا بعد از ظهور در دنیا ۀگون، فضای بهشتقرار دارند  های پس از قیامت بهشت
در رد کـالم کسـانی کـه منکـر      )،ع(همچنین بنابر نقل فیض کاشانی، امیرالمـؤمنین 

هود  ۀسور 108تا  105یامت بودند به آیات پاداش و عقاب خداوندی در دنیا و پیش از ق
خداونـد در   ،عمران سورۀ آل 133]. در بیانی مشابه با آیۀ 320، ص31[ کردند استناد می

وَ «ها و زمین بر پا اسـت؛   گوید که تا زمان سرآمدن آسمان این آیات از بهشتی سخن می
جَنَّةِ خالِدینَ فیها ما  وا فَفِي الْ عِدُ مَّا الَّذینَ سُ ـکَ      أَ بُّ ـماواتُ وَ ْاألَرْضُ إِالّ مـا شـاءَ رَ ـتِ السَّ دامَ

وذ جْذُ رَ مَ   .]108 :[هود »َعطاءً غَیْ
 )عـج (بعد از ظهور امام زمـان  ۀبهشت گونطور کلی روایاتی را که به توصیف فضای  به
هـا و  ظهور برکات آسمانی و زمینی، آشکار شدن گنج بهجمله احادیثی که پردازد، از  می

تغییـر مـنش    ،تکامل عقول مردمان، نـابود شـدن بـدان، برقـراری عـدالت      زمین،  معادن
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، 19[ اشاره دارنـد مودت میان آنان  و همدلی مردمان، یاری فرشتگان، حیوانات و طبیعت
توان در ارتباط با توصیف این بهشت دانست. بهشتی که زمـین آن   می ]،472-486صص

برند و در برابر این زمین، آسمانی  یهمان زمینی است که بندگان صالح خداوند به ارث م
  گانه است. های هفت عمران به وسعت آسمان سورۀ آل 133دارد که بنابر آیۀ 

  
  گیری نتیجه

انـد، در   رو پرداختـه در تعیین مصداق آیاتی از قرآن که به توصیف مقاطع زمانی در پیش
ورد. بعضـی از  خـ  چشم مـی   سنت بههایی در میان آثار تفسیری شیعیان و اهل آمیختگی

اختصاص دارنـد، بـه دلیـل     )عج( آیاتی که به ترسیم فضای قبل و بعد از ظهور امام زمان
، بـه  و نبود دانش کافی نسبت به هر کدام از این مقـاطع  رووحدت سنخیت مقاطعِ پیش

  اند. قیامت نسبت داده شده
ند کـه  دهنـد، آیـاتی هسـت    رو به دسـت مـی  از جمله آیاتی که ترسیمی از مقاطع پیش

. مفسـران بـرای   دنـ ده هاي بهشت و اوصاف زندگي بهشـتیان ارائـه مـي    صویري از ویژگيت
 ،بهشـت پـس از قیامـت   انـد؛   های مطرح شده در قرآن، چهار مصـداق را برشـمرده   »جنت«

و بهشت آدم(ع). اما تأمل بیشتر در بعضی آیـات قرآنـی    های دنیاییباغ ،برزخی های بهشت
کـه جنـت مطـرح شـده در برخـی آیـات قـرآن بـا توجـه بـه            گر این موضوع است نمایان
  ها قابل انطباق نیست. یک از این بهشت هایی که برای آن شمرده شده است، بر هیچ ویژگی

ها و زمـین   عمران که به پهنای آسمان سورۀ آل 133گسترۀ جنت مطرح شده در آیۀ 
هـا و زمـین    سـمان زمان تحقق این بهشت که قبل از فروپاشـی نظـام آ   سو واست از یک

است از سوی دیگر، به همراه سایر قرائن موجود در آیات و روایاتی که به ترسـیم اوضـاع   
اند، این نتیجه را بـه دسـت    پرداخته )عج(برپایی قیامت و ظهور امام زمان ۀعالم در آستان

 )عـج (ها در دوران ظهور امام زمان دهد که این بهشت بعد از نابودی کامل بدان و بدی می
عمران توصیفی قرآنی از فرجام این دنیـا   سورۀ آل 133شود. بر این اساس آیۀ  محقق می

ذکر شده برای بهشت در قـرآن، وضـعیت    ۀاست. بر این اساس عالوه بر مصادیق چهارگان
های قرآنی دانست که  »جنت«ها و زمین را باید پنجمین مصداق برای  پساظهوریِ آسمان

  ین مفهوم هستند.  آیات و روایات دیگری مؤید ا
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