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  مقدمهـ 1
شناختى شناختى و معرفت قرآن، دارای وجوه زيبايى داستان خلقت حضرت آدم در

بهشت اوليه حضرت آدم موضـوعى عميـق و پـر رمـز و راز اسـت كـه مطالعـه. است

حكيمانه آن مبتنى بر منابع عقلى و نقلى، اصول مهمى را در رابطه با چگونگى زنـدگى

زمينى و فهم مراتب هستى، روشن خواهد نمـود و كسـب معرفـت در ايـن خصـوص

مراتب عالم ر تبيين اين موضوع توجه به د. ارتباط نزديكى با فلسفه زندگى انسان دارد

فرض، الزم و ضروری است چون سير از وحـدت بـه كثـرت و عنوان پيش و انسان به

هرچنـد. بالعكس در قوس نزول و صعود درحركت مدور، ويژگى اصـلى نفـس اسـت

بحث بهشت حضرت آدم توسط برخـى بزرگـان فلسـفه و حكمـت و مفسـرين قـرآن

از گذشـته تـاكنون دو. گرفته ولى وجوه ناشناخته فراوانى داردتاكنون مورد مداقه قرار

جريـانى كـه) الـف: جريان فكری در تبيين و تفسير آيات و روايات حاكم بوده اسـت

ظاهر آيات و روايات تمسك نموده و هرگونه تفسـير برای درك مفاهيم دينى صرفًا به

ديدگاهى كه اسـتفاده از ظـاهر) ب. داند ها را جايز نمى عقالنى برای ورود به باطن آن

دانسته و با اسـتفاده از بـراهين و اصـول عقلـى متون دينى را كافى برای درك آن نمى

بـديهى اسـت كـه در هـر دو. هـا دارد حكمى، تالش برای دريافت باطن و حقيقت آن

ظـاهر ديدگاه مستندات آيات و روايات مشترك است؛ در ديدگاه اهل حديث صرفًا به

شده اسـت ولـى در ديـدگاه دوم ضـمن اسـتفاده كامـل از همـان منـابع و متون اكتفا

ها نهفته است چرا كه مستندات، تالش برای كشف حقايقى عميقى است كه در باطن آن

به علت تفاوت فهم مخاطبان امكان بيان صريح بسياری از حقايق ملـك ^معصومين

ورت اجمـالى يـا تفصـيلىص ها به و ملكوت را نداشتند بلكه متناسب با سطح درك آن

اشاراتى داشتند، بهشت حضرت آدم نيز از همين نوع مسائلى است كه روايات وارده از
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شـده اسـت  با تعبيرات مختلف و گاه ظاهرًا متعارض بيان ^سوی حضرات معصومين

فلذا مانند بسياری از معارف دينى، معركه آرای فراوانى بـين متفكـرين اسـالمى بـوده 

  .است

اّهللاٰ جوادی آملى  و آيت &بر آنست، تا با استقراء نظريات عالمه مجلسى اين پژوهش

منـد ايـن آراء بـه صـورتى  بندی و ارائه نظـام در زمينه مفهوم بهشت حضرت آدم با دسته

هـای  روشمند و با نگاه تطبيقى به اين موضوع، مبادرت ورزيده تا نقاط عطف و نـوآوری

ی بحـث و تبيـين  مايه سازی درون ف و به غنىاّهللاٰ جوادی آملى كش خاص در نظرگاه آيت

كاوی در اسناد موجود متأثر از زمينـه فكـری حكمـا و  پيشينه. فلسفى آراء پرداخته شود

دهنده سه  انديشمندان كه ناظر بر مشرب يا مكتب خاص حكمى يا حديثى آنان بوده، نشان

هشت موعود كه مـا ای آن را ب عده- 1نظريه عمده در تبيين بهشت حضرت آدم بوده است؛ 

؛ 82، 1ج : 1419؛ ابـن كثيـر، 53، 1ج : 1422ابن جوزی،. (دانند َوعَد بِِه الُمتقين است مى

قرطبى با استناد بـه حـديثى در خصـوص مالقـات حضـرت ) 218، 1ج  :1422ثعلبى، 

را به خـاطر  ×، حضرت آدم×حضرت موسى: نويسد مى ×با حضرت آدم ×موسى

بيرون كردن ذريه خود از بهشت مورد مالمت قرار داده و بر اين اساس بهشت حضرت آدم 

حسن بصرى و عمرو بن عبيد و واصل ) 302، 1ج : 1364قرطبى،. (داند را بهشت خلد مى

بن عطا و بسيارى از معتزله چون جبائى و رّمانى و ابن اخشيد معتقدند كه اين همان بهشت 

: 1372طبرسى، . (براى تعريف است» الف و الم الخلد«است زيرا از نظر ادبى  جاويد بوده

 &طوسـي شيخ .است ايدن باغات از ىباغ بهشت، نيا كه باورند نيبرا یا عده - 2) 133
 چـرا شده، آفريده زمين در خالفت یبرا ×آدم حضرت اگر كه پرسش اين به جواب در

 از بـاغي بلكـه نبـوده خلـد بهشـت آدم، حضـرت بهشت است معتقد ؛گرديد بهشت وارد

 وجـود ايـدن ىزنـدگ در مختص ىرفاه امكانات آن در كه بوده زمين گونه بهشت هاي باغ

: 1 ج ،ىطوسـ( .باشـد ىمـ اتيـروا ظاهر گروه نيا مستند است ذكر به الزم .است داشته
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حضرتاگر بهشت ها اين است كه  استدالل آن )144 ،1 ج :1379 مكارم، یرازيش ؛ 135

همان بهشت خلد باشد شيطان را در آن راهى نيست چراكه آيات قرآن هرگونه لغو ×آدم

.شـود كند و كسى كه داخل آن شود خارج نمـى و گناه و عصيان را از بهشت خلد نفى مى

خواهى تو را به درختى راهنمايى و داللت كنم كـه در گفت مى ×شيطان به حضرت آدم

بديهى است كه در صورت ابدی بودن آن بهشت، اثر خوردن ميوه آن جاودان خواهى شد؟

- 3) 133، 1 ج: 1372طبرسـى، . (دانست و نياز به داللت شـيطان نداشـت آدم آن را مى

.ه بهشت موعود بلكه بهشت معهوددانند نه بهشت زمينى و ن ای آن را بهشت برزخى مى عده

با اسـتناد &عالمه طباطبايى) 320، 9ج : 1981؛ مالصدرا،78، 3ج : 1396ابن عربى،(

گـردد و كسى كه وارد بهشت آخرت گـردد از آن خـارج نمـى«: فرمايد به آيات قرآن مى

ورود شيطان در بهشت برزخى و خروج از آن و هبوط از آن دال بر بهشت خلد نبودن آن

كه حضرت آدم در زمين قرار گيرد خداوند بهشتى برزخـى و آسـمانى ست لذا قبل از اينا

داده است، پس بهشت مزبور، بهشت برزخى و جـايى بـوده كـه آفريده و او را در آن جای

.»شـده اسـت ظاهر و هويـدا مـى ×فقط آدم سجايا و اخالق و خالصه غرايز بشرى نه 

له ضمن بررسى تفـاوت تفسـيری عالمـه مجلسـى واين مقا) 46، 8 ج: 1374طباطبايى،(

، به تبيين ايـن موضـوع×اّهللاٰ جوادی آملى در خصوص ماهيت بهشت حضرت آدم آيت

ای كـه گونـه خواهد پرداخت، كه كدام ديدگاه توفيق بيشتری در فهم و تفهيم آن داشته، بـه

ايجـادتوانسته است بين اخبار و روايات متعارض در اين خصوص، همـاهنگى مبرهنـى 

نمايد؟

  مفهوم شناسى واژه بهشت - 2
بهشت در اصل بستانى را گوينـد كـه. باشد معادل واژه جنت، در فارسي بهشت مى

از محـل زنـدگي) 258: 1383موالنـا شـوقى،( . درختان آن زمين را پوشانيده باشـند
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آيـد ايـن تعبيـر و متقين در قيامت به لفظ جنت وجنات تعبير آمده است، به نظـر مـى

گذاری براي تشبيه به جنات دنياست كه تفهيم آن آسان شود وگرنه جنات آخرت را نام

صـدرا نيـز واژه جنـت را از) 74: 1371قريشى،. (توان با باغات دنيا مقايسه كرد نمى

طور كه به قلب جنان و به ديوانه مجنون داند همان ريشه جن به معناي پوشيده بودن مى

الفـاظى از قبيـل بـا بهشـتواژه  از قرآن در) 178، 2ج : 1366مالصدرا،. (گويند مى

بـودن پوشـيده خـاطر بـه آن و شده است ادي ...و» جنات عدن «، »جنه «، »فردوس«

بـر كه هست چيزهايي سعادت، ريغ از بهشت در چون دنياست ساكنين از هايش نعمت

 َفال« دارد اشاره آن به سجده سوره 17 آيه كه همانطور ؛كند نمي خطور بشري هيچ قلب
ْخيِفَ  ما َغْفٌس  َيْعلَمُ 

ُ
ةِ  ِمنْ  لَُهمْ  أ ْقـنُيٍ  قُرَّ

َ
،1 ج :1374،طباطبـايى(. »َفْعَملُـونَ  اكنُـوا بِمـا َجـزاءً  أ

دانـد و ايـن ابن عربى بهشت را صورت رحمت حق كه همان وجـود باشـد مـى )177

مظـاهر آن كه جنت آدم را يكى از بهشت در قوس نزول و صعود دارای مظاهری است

به نظر صدرا بهشت عبـارت از)  519 - 516: 1375،قيصری. (داند در قوس نزول مى

آنچه كه در اين بحـث بايـد بـه آن) 3،83ج :1366. (منزلى از منازل روح انسان است

توجه كرد اين است كه حقيقت كنه بهشت روشن نيست و لذا امكان ارائه تعريف حقيقي

از مراتب بهشت فقـط بـراي كسـاني كحقيقت هري. ندارداز مفهوم آن برای ما وجود 

شوند و بـا تر مشرف مى های برتر بوده و بر مراتب پايين شود كه در بهشت مكشوف مى

ها و اوصاف و اعراض شايد بتوان با تعريف ويژگى. يابند علم حضوري به آن دست مى

بنـدی تعـاريف و طبقه بيت و با تحليل و بررسي با استناد به آيات قرآن و روايات اهل

.موجود در زبان فالسفه و عرفا، دور نمايي از سيماي بهشت در حد وسع ترسيم نمود

  ديدگاه عالمه مجلسى درباره مفهوم بهشت اوليهـ 3
اصول و مبانى عالمه مجلسى در رابطه با بهشت و جهنم همانند حكما برخاسـته از
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نقـش یو یبرا ^نيمعصوم ثياحاد و قرآن ظاهرمنابع دينى است با اين تفاوت كه 

اسـت یحـدّ  به یو یسو از اصل نيا به یبنديپا اند ىقيحق علم منبع و داشته یمحور

آن مقـدمات و امـتيق فيتوصـ در معتبر ثياحاد و ديمج قرآن در آنچه« :گويد مى كه

نيتر بزرگ رايز گشود؛ ها آن در را ليتأو راه دينبا و كرد اذعان ديبا را همه شده، وارد

،ىمجلسـ(. اسـت ىنـيد یهـا گزاره در ليتأو و راديا باب فتح الحاد، به دنيرس عامل

ظاهر آيات و روايـات تكيـه كـرده و روش لذا ايشان برخالف حكما به  )385 :1380

وی در پرداختن به موضوعات عقايدی، غالبًا نقلى است؛ بـدين معنـا كـه ايشـان هـر

،1ج : 1404مجلسـى، . (نمايد روايات تفسير مىموضوعى را با اتخاذ از ظاهر آيات و 

مسئله بهشت اوليه از جمله مسائلى است كه بـا چنـين رويكـردی در آثـار وی) 3-4

ايشان با استناد به حجت بودن ظواهر آيـات و روايـات هرگونـه تفسـير و. آمده است

ن بـه جهـتتـوا گاه نمـى داند فلذا معتقد است؛ هيچ ها كامًال مردود مى تأويل را در آن

.استبعادات وهمى از ظواهر آيات و اخبار دست كشيد و به طرح وجوه عقلى پرداخت

الزم به ذكر است كه عالمه مجلسى برای عقل در تفسير علـوم) 499: 1380مجلسى،(

نظری دين هيچ ارزش و مدخليتى قائل نبوده و صرفًا جايگاه عقل را در مرحله عمـل

وی هرگونه تفسير آيات و روايـات) 399: 1380جلسى، م. (پذيرد يا رفتار انسانى مى

گويـد؛ دانسته و با چنين تفسيری از واژه تأويل، در رد سخنان حكمـا مـى» تأويل«را 

نبايد در سخنان منقول از معصومين تفكر كرد بلكه صرفا بايد به اخبار منقول از انبيـاء

يد از اصول حكمـاء دسـتايمان اجمالى آورد و به جهت منطبق شدن با متون دينى با

گيرد كه اصول فالسفه، با ضروريات ديـن وی نتيجه مى) 471: 1380مجلسى،. (كشيد

پر واضح اسـت كـه ايـن نظـرات بـا آنچـه) 490: 1380مجلسى، . (قابل جمع نيست

حكماء در خصوص ضرورت تأويل و تفكـر در قـرآن و روايـات معتقدنـد كـامال در

.تعارض است
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) ۹۷پايزي و زمستان (عقل و دين، سال دهم، شماره نوزدهم 

  های دنيا  باغى از باغ -1-3

)3(عالمه مجلسى با مبانى مفروض و با استناد به احـاديثى كـه در تفسـير القمـي 

شده بهشت حضـرت آدم را بـه دو و علل الشرايع والكافى نقل) 43، 1ج : 1367قمى،(

دليل بهشت دنيايى دانسته است؛ اوالً اگر بهشت اخـروی باشـد امكـان خـروج از آن

توانـد های آن هميشگى و ابدی بوده و نمى ت دائمى نعمتكه، بهش وجود ندارد ثانيًا اين

:1404مجلسـى،. (ای از قرآن نموده است زوال پذيرد ايشان قول خود را مستند به آيه

)208، 8 ج: 1404؛ همان، 145، 11ج 

های دنيا جنت حضرت آدم، باغى است از باغ«: نويسد وی در كتاب حق اليقين مى

كند و اگـر جنـت خلـد بـود هرگـز از آن بيـرون ب مىكه آفتاب در آن طلوع و غرو

)470: 1380مجلسى،. (»آمد نمى

  عدم قطعيت در تعريف  -2-3

هـای توان تفسير جامعى از انديشـه گاه نمى از آنجا كه با ديدگاه حديثى صرف هيچ

دينى ارائه نمود در اين خصوص نيز عالمه مجلسى عليرغم تسلط بر آيات و روايات و

ها، نتوانسته است در ايـن موضـوع بـه يـك نظـر ايجاد هماهنگى بين آن تالش برای

قاطعى دست پيدا كند و لذا در كتاب حق اليقين با دو نظر متفـاوت از ايشـان مواجهـه

های دنيا دانسته ولى سـرانجام ضـمن شويم ابتدا بهشت حضرت آدم را باغى از باغ مى

اهيت بهشت اوليه، نظر خود را بـابيان اقوال مختلف متكلمان و مفسران در خصوص م

اگـر در ايـن مسـئله اظهـارنظر«: نويسد صورت جزم مطرح نكرده و مى صراحت و به

:1363مجلسـى،. (»قطعى نشود دور از انتظار نيست چون اقوال علماء مختلـف اسـت

)230، 4 ج
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  ۹۷پايزي و زمستان (عقل و دين، سال دهم، شماره نوزدهم(

  اّهللاٰ جوادی درباره مفهوم بهشت اوليه ديدگاه آيتـ 4
استان آدم در قرآن بر مبنـای حكمـت متعاليـه، اصـالت،اّهللاٰ جوادی از د تفسير آيت

ايشان مانند سـاير حكمـای نوصـدرايى، انسـان را. باشد وحدت و تشكيك وجود مى

ای از عـوالم وجـود، عالم صغير وجهان را انسان كبير دانسته كه به محاذات هـر نشـئه

تـدريج بـرای هواسطه حركت جوهری و بـ اين مراتب به. ای در انسان تحقّق دارد مرتبه

شود لذا يافتن مراتب عالى به معنای از دسـت دادن مراتـب مـادون و نفس حاصل مى

ج: 1981صدرا، . (ها نيست بلكه هر مرتبه متمم مرتبه قبلى است كماالت مربوط به آن

عنوان حقيقت آدمى امری گسترده و ذومراتب است و از طرف ديگر، نفس به) 223، 8

النفس فى وحـدتها كـل«ب و شئون آن هستند و بنا بر قاعده قوای نفس همگى از مرات

بنابراين نفس انسان از اين. ای از نفس آدمى است هريك از قوای ادراكى مرتبه» القوی

حيث همانند نظام هستى است كه در عين وحدت و بساطت، دارای مراتـب گونـاگون

جود است و بدِن انسـاننشئة حس و عالم ماده كه اين نشئه، انزل مراتب و) است؛ الف

نشئة عالم برزخ يا عالم مثال منفصل كه در وجـود انسـان) مرادف با اين نشئه است ب

عالم عقل كه مظهـر ايـن  نشئة) ج. شود صورت قوای باطنى يا خيال متصل ظاهر مى به

هر يك. نشئه در انسان قّوة عاقله و عقل بالفعل است كه خير محض و نور صرف است

گانه فوق درجات مختلفى برحسب شّدت و ضـعف دارنـد و هـر يـك از هاز عوالم س

بنـابراين نفـس دارای) 576: 1381مالصدرا، . (ای از آن قرار دارند ها در مرتبه انسان

تر از مرتبه مادون خود است مرتبـه عـالى مراتب طولى متعددی است كه هريك كامل

يـالى و در انتهــا، مرتبـه نـازلنفس همان مرتبـه عقـالنى، مرتبه متوسط آن مرتبه خ

بنابراين ضرورتى ندارد كـه نفـس وجودهـای متعـدد حسى و طبيعى نفس قرار دارد؛

ي طبيعـت و توانند از مرتبـه ها مي مراتب نفس برخي از انسان داشته باشد؛ با عنايت به
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ای اسـت كـه دارای دو هستى ماننـد دايـره. تجرد مثالي و خيالي به تجرد عقلي برسند

)205-206: 1354صدرا، . (قوس نزول و قوس صعود: قوس است

جـايى برسـد كـه تواند با حركت جوهری به پس بر مبنای حكمت متعاليه نفس مى

ترتيـب تبيـين بهشـت ايـن ديگر نياز به بدن نداشته و بُعد عقالنى آن تقويت شود و بـه

سـت هـيچراحتـى ميسـور ا برزخى بر اساس مراتب نفس و عالم تجـرد و خيـال بـه

استبعادی ندارد كه حضرت آدم با بدن مادی در مراتبى از مراتب عالم حضور پيداكرده

و به خاطر لطافت و شفافيت روح خود شاهد ملكوت عالم باشد همچنان كه پروردگار

.را در قرآن اشاره نموده است ×ارائه ملكوت به حضرت ابراهيم

  برزخ نزولى، برزخ صعودیـ 4ـ1

ىاصـفهان. (يـك واژه قرآنـى بـه معنـای حايـل و واسـطه اسـتبرزخ در اصـل 

شيخ اشراق اولين بار اين واژه را در خصوص عـالم بـين مـاده و) 118 :1412،راغب

تجرد تام استفاده كرد و لذا حقايق برزخى نه از جـنس مـاده و ماديـات هسـتند و نـه

ای مقـدار، شـكل،جواهر مجرد تام عقلى؛ بلكه صرفا فاقد ماده جسمانى بوده ولى دار

برزخ. شود رنگ و غيره مى باشند؛ حكما معتقدند برزخ به نزولي و صعودي تقسيم مي

در ايـن بـرزخ انسـان از. شود صعودي، همان است كه انسان پس از مرگ وارد آن مي

.شـود هاي او دور است اين برزخ، از مرگ و قبر آغـاز مـي دسترس شيطان و وسوسه

توانـد از آن خبـر انسان مـي. عت و تجرد تام عقلي قرار داردبرزخ نزولي بين عالم طبي

ورود. هاي آن بهره برد و ديگران را به آن راهنمايي كند آوردها و نعمت دهد و از دست

انسان به برزخ دو قسم است يك قسم آن با مرگ طبيعي و هجرت از محدوده طبيعـت

و قسم ديگر آن بدون مـرگورود برزخي، رايج در اذهان است   شود كه اين حاصل مي

آيد؛ يعنـي انسـاِن طبيعي بلكه با موت ارادي و هجرت اختياري از قلمرو دنيا پديد مي
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دهد كـه در حـال حيـات و سـالمت و بيـداري وارد سالك گاهي حالي به او دست مي

شود كه در آنجا حقايق عيني وجود دارد، نه پنداري و مرحله برتر از قلمرو طبيعت مي

كه امكان نفوذ آن نيز مطرح است زيرا فّظ از وسوسه ابليس وجود دارد؛ چنانامكان تح

تر از مرحله ُمْخلَصين است كه در آن مرحله، مجـالي بـراي اين مرحله وجودي، پايين

؛ 228، 20ج : الـف 1389؛ همـان  333، 3ج  : 1388جـوادی،. (نفوذ ابليس نيسـت

)361: 1381آشتيانى،

وصـف نزولـى و صـعودی. يك شى است نه دو شى صفت نزولى و صعودی برای

اند و داخل صفت حقيقى بهشت نيست بلكه وصف كسانى است كه متصف به اين صفت

؛)چه قبل از قيامت كبری و چه هنگـام قيامـت كبـری(شوند  در آن يا خارج از آن مى

باشد لـيكن قـوس صـعود را آنچه در قوس نزول هست مابإزاء آن در قوس صعود مى

طور كامل قطـع كند و در آن مرحله ارتباط با عالم ماده به با اختيار خود طى مى انسان

.شود مى

  عالم مثال متصل و منفصلـ 4ـ2

برزخ متصل كه آن را عالم مثـال) الف: بندی ديگر، برزخ بر دو قسم است در تقسيم

.شود ميگويند و در هر فردي كه به تجرد وهم و خيال رسيده است يافت  متصل نيز مي

بيننـد و مربـوط هاي وهمي و نيز آنچه افراد در عالم رؤيا مي تصورهاي خيالي و ادراك

به حقايق بيرون از خود نيست همگي در همين عالم؛ يعني برزخ متصل مربوط به خود

آن چه در عالم رؤيا مى بينيم دارای ابعاد و اندازه است ولى مـاده نـدارد .شخص است

ن است در عالم طبيعت بدن حجـم، ابعـاد، جـرم و جسـم دارد دركه بدن مثالى شبيه آ

عالم رؤيا بدن طبيعى در بستر آرميده است ولى روح ما با آن بدن مثالى بدون جـرم و

تمام اعمال و حركات مـا. گويند» بدن مثالى«اين را . دارای ابعاد در حال حركت است
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منفصل كه از آن به عالم مثال برزخ) ب) 4. (گيری آن بدن مثالى دخالت دارد در شكل

شود، مربوط به افراد نيست، بلكه در سلسله علل و معاليل صـادر از منفصل نيز ياد مي

مبدأ متعالي و منتهي به عالم ماده، وجود دارد انسان قبل از مرگ داراي بـرزخ متصـل

كه در عالم رؤيا از برزخ متصل برخـوردار اسـت؛ است و در آن ترديدي نيست، چنان

د تـام اسـت
ّ
.اما برزخ منفصل بعد از مـرگ يعنـي وجـود عـالمي بـين مـاده و مجـر

كه بـه عـالم طبيعـت تنـزل پيـدا كننـد و اشيا قبل از اين) 228، 20ج : 1388جوادی،(

هـای ايـن نشـئه را بپذيرنـد، وجـود صورت ماده و عنصر تكّون يافته و خصوصيت به

شود عـين شده و يافت مي بيعت واقعآنچه در جهان ط. ها در عالم ديگر است خاص آن

آن در عالم ديگر و الواح عاليه به گونه مناسب با آن عالم وجود داشـته و دارد و عـين

همان به نحو تجلّي نه تجافي ظهور كرده است عينيت يادشده، هم در قوس نزول و هم

)350، ص 8ج : همان. (در قوس صعود موجود است

×بهشت آدمـ 4ـ3
دی معتقد است بهشت برزخى و اخروی از نظـر ذات و ماهيـت يكـىآيت اّهللاٰ جوا

اكنون موجود اسـت و لـيكن در مرتبـه است؛ همچنين از نظر ايشان بهشت برزخى هم

هـای دنيـا مقـامي غيبى و باطن اين عالم است، چرا كـه اوالً، بـودن در بـاغي از بـاغ

الـف و) الجنّـة(الف و الم  ثانيًا،. آيد تا هبوط و سقوِط از آن تصور شود حساب نمي به

معهـود ×الم عهد خارجي است و بيانگر آن است كه اين بهشت بـراي حضـرت آدم

بوده است و در قرآن كريم جز بهشت معنوي و اخروي، بهشِت معهود ديگري نيست تا

با الف و الم از آن ياد شود، مگر در موارد خاص كه عهـد ذكـري و ماننـد آن در كـار

و دخـل جنّتـه و«اي باشد كه مراد از جنّت، بهشت دنيايي است؛ نظير  هباشد؛ يعني قرين

از آن حالت معنـوي ×ثالثًا، فرض اين است كه هنوز آدم) 35كهف (» هو ظالم لنفسه
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  ۹۷پايزي و زمستان (عقل و دين، سال دهم، شماره نوزدهم(

هـای تا مـأمور شـود در يكـي از بـاغ) گرچه بدن او در زمين بود(به زمين نيامده بود 

رابعـًا، اوصـافي. يابد از اين تحقق مي زميني سكنى گيرد؛ زيرا اصل هبوط به زمين بعد

)گرسنگي و تشنگي(های دروني  كه براي اين بهشت ذكرشده، نظير عاري بودن از رنج

 فِيَهـا َوَال «): سرما و گرما(های بروني  و رنج
ُ
َك َال َيْظَمـأ نَـّ

َ
ُوَع فِيَها َوَال َيْعَرى وَك

َ
الَّ جت

َ
إِنَّ لََك ك

 َ ،3ج  : 1388جـوادی،. (های دنيايي همـاهنگي نـدارد با باغ) 119-118طه (  »تَْضـ

بهشت خلد از«: نويسد وی درباره تفاوت اين بهشت با بهشت اخروی مى) 330-329

تـوان گفـت بنابراين، نمـي. هرگونه گناه و معصيت و نفوذ و وسوسه شيطان منزه است

رد وبهشت حضرت آدم همان جنّت خلد بود و عصيان وي را بر معناي ظاهري حمل ك

منطقه بهشت را جاي گناه دانست و خصوصيت طهارت آن قلمرو را نپذيرفت و تفاوت

ايشان رواياتى) 334، 3ج  : 1388جوادی،. (»آن را به ساكنان بهشت داد، نه به مسكن

دانند با اسـتفاده از برهـان خلـف را كه بهشت حضرت آدم را دنيايى يا بهشت خلد مى

رو شامل موجود آسـماني ازاين. دنيا در برابر آخرت است) الف: نمايند چنين تبيين مى

بنابراين موجـود آسـماني كـه در زمـين. هم خواهد شد؛ زيرا دنيا مرادف زمين نيست

طلوع شمس و قمر) ب. نيست هرچند به زمين هبوط كند مصداق موجود دنيايي است

خـروج از) د؛ جكه با پديد آمدن شب و روز همراه است در غير قيامت كبرا امكان دار

كه آن بهشت، جنّـت خلـد كـه در قيامـت بهشت معهود حضرت آدم داللت دارد بر اين

كـه، خالصـه آن. كه در دنياي ماّدي بوده اسـت كبراست نبوده، ولي داللت ندارد بر اين

؛)144، 11 ج: 1404مجلسـى، (طلوع شمس و قمر در برزخ مثالى نيز حاصـل اسـت 

موجود برزخـي) د. ي، معقول و ممكن بلكه محقق استكه خروج از بهشت برزخ چنان

×قابل انقسام است و اگـر جنّـت حضـرت آدم... به برزخ نزولي و برزخ صعودي و 
بهشت برزخي باشد منحصرًا برزخ بعد از مرگ كه بـين دنيـا و قيامـت كبراسـت اراده

)270، 28، ج 1392؛ همو، 356، 3ج  : 1388جوادی،. (شود نمي



   247     بخش  نفيسه فياض/  محمدعلى اكبری

) ۹۷پايزي و زمستان (عقل و دين، سال دهم، شماره نوزدهم 

های دنيا و بهشت آخرت را دارد كه بهشت برزخى ويژگى دالل به اينايشان در است

بهشت برزخى بعضى احكام بـاغ«: مى نويسد ،و بهشت آدم همان بهشت برزخى است

های بهشت ُخلد را ندارد؛ نظير مصـونيت از شـيطان و دنيا را داراست و برخي ويژگى

لقـاء راه نـدارد، امـا دروسواس شيطاني؛ زيرا شيطان گرچه در جنـة الخلـد و جنـة ال

هايى كه از جسم و مقدار و شكل و حجـم برخـوردار جنّت(های مثالي و برزخي  جنّت

چنين بهشتي طبعًا جايگاهش زمين نيسـت؛ زيـرا. كند يابد و وسوسه مي راه مي) است

تر از عالم مثال است و فرض بـر اي پايين زمين بخشي از عالم ماّده و دنياست و مرحله

،3ج  : 1388جـوادی،. (»كه استقرار آدم در زمين پس از هبوط از بهشت بود اين است

332(  

  اّهللاٰ جوادی درباره بهشت اوليه مقايسه ديدگاه عالمه مجلسى و آيتـ  5
مقايسه ديدگاه عالمه مجلسى و آيت اّهللاٰ جوادی آملى مستلزم شناخت دقيق مبانى

متعاليـه نسـبت بـه سـاير مهمتـرين امتيـاز حكمـت. دو مشرب متفاوت فكری است 

.جامعيت آن در استفاده از دو بـال عقـل و شـهود اسـت ،های فلسفى و كالمى مشرب

سـعه بـا متناسـب زين گرانيد ىول است كامل یها انسان مختص قرآن باطن به دنيرس

دايـپ دسـت ليـتأو از ىمراتبـ و اتيروا و قرآن از ىقيحقا به توانند ىم خود یوجود

كـه اسـت گنجـي كريم قرآن بواطن« :سدينو ىمار اين خصوص  یجواد اّهللاٰ  تيآ. كنند

ايـن پنهـان معارف خود ريناپذ ىخستگ یها كوشش با تا طلبد مي را متبحري غّواصان

روايات نيز مانند قرآن ظاهر و باطن و )139: ج1388 ،یجواد(. »كنند كشف را كتاب

تأويل و تنزيلى دارد و لذا بايد ظاهر قرآن را با روايات ظاهر و باطن آن را با روايـات

جوادی،. (مربوط به باطن و تأويل و تنزيل آن را با روايات تأويل و تنزيل، تبيين نمود

طن قـرآن و اعتصـامشهود حقائق عيني بهترين مقدمه براي نيل به با) 393: ب 1388
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.باشد و براي اعتصام به باطن قرآن، علوم ظاهري هرگز كـافي نيسـت به درون آن مى

نكته ديگـر نقـش تقـوا و رياضـت مشـروع اسـت كـه) 29، 1ج : ب 1386جوادی،(

رياضـِت«: نويسـد مالصدرا آن را سبب قابلى برای تنزل علوم الهى مى دانـد؛ وی مـى

باشد چـه اينكـه تفكّـر ل رسيدن به معارف بلند عقلي مىمشروع مانند تفكِّر ناب، عام

ع، سبِب قابلي براي تنّزل علوم الهي است
ّ
،3ج : 1981مالصـدرا، . (»درست مانند تضر

فهم دقيق آيات و روايات به روش تأويل كه ناظر به درك و كشف امـور) 516و  504

تـوان رو مى ت ازاينشده در حكمت متعاليه اس ظاهری و باطنى است از اصول پذيرفته

گفت بهشت اوليه، بهشت دنيايى از حيث برزخى آن بوده است نه از جهت مادی آن، و

لذا بر خالف بهشت اخروی، دخول در آن خلود را به همراه نـدارد و طلـوع و غـروب

خورشيد در آن محال نبوده و به اين معنا است كه چون خورشيد بـر ايـن دنيـا طلـوع

.كند شود هم طلوع مى تانى كه از آن به برزخ تعبير مىكند بر دنيای تح مى

×از طرفى پذيرش نظر عالمه مجلسى مبنى بر دنيايى بودن بهشـت حضـرت آدم
ظاهر روايات و نپذيرفتن تاويل آن، تناقضات و تعارضاتى را بـه دنبـال دارد با ابتناء به

موجـود، نتيجـه رسد تنـاقض و تعارضـات به نظر مى. كه در بيان ايشان مشهود است 

تفاوت ظاهر روايات و تفاوت فهم مخاطبان بوده است كه اين مهم نزد پيروان حكمـت

به عنوان مثـال بـر مبنـای. متعاليه از طريق تفكر دقيق عقلى و حكمى قابل جمع است

اّهللاٰ جوادی، نفس تا زمانى كه تعلق به بدن دارد لذات بهشتى يا عذاب جهنم را نظر آيت

ون ماده حجاب و مانع است اما وقتى تعلق به بـدن قطـع گـردد در آنكند چ درك نمى

×حـواء و حضرت آدم ورود مى توان گفت مراد از. شود صورت حقايق مكشوف مى
و مادی و عنصـری بدن با بوده نه» ای ورود مكاشفه«درمعراج،  |پيامبر و بهشت در

مـادی بدن است چون شرايط آن از هوشياری و بيداری واقع در هم آن از شدن بيرون

هنـوز كهاست  ىمعن نيا بهای  منظور از ورود مكاشفه ندارد جايگاهى مجرد محيط در
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و رددا تعلـق بوده مستقر نيزم در كه یماد بدن به روح و نشده قطع كامال بدن به تعلق

َفَكَشـْفَنا َعنـَك « اسـت تام كشف ،زمان آن در كشف و بوده تعلق نيا قطع یكبر امتيق
نكـهيا كما است آن علت و ايدن نيا باطن ،برزخنكته ديگر اين كه ) 22حديد ( »ِغَطاءكَ 

بـه ورود در حقيقـت بـرزخ بـه انسان ورودو  است آن علت و برزخ باطن عقول عالم

بـه هـم نشـئه آن از آدم خـروج وى مكـان نزول اي صعود نهاست  عتيطب و ايدن باطن

.است عتيطب و ماده عالم به باطن از خروج یمعنا

نكته مهم ديگر در مقايسه دو ديدگاه اين است كه قرآن سكونت در بهشت را ماننـد

دانـد مؤيّـد ايـن تعليم اسماء و سجود فرشتگان امتيازی بزرگ برای خليفه خـود مـى

به خلود در بهشت اسـت؛ ×مطلب به تصريح قرآن، عالقه فطری و وافر حضرت آدم

هـای دنيـا را بـاغى از بـاغ ×مه مجلسى بهشت آدمدر حالى كه كه اگر طبق نظر عال

فرض كنيم سكونت در يك باغ بزرگ و مجلل هيچ امتيـازی بـرای انسـان محسـوب

نهج البالغه آمده است؛ خداوند 192شود كما اينكه در بيان اميرالمومنين در خطبه  نمى

دنيـا ارادههـای جـواهرات را در  های سرسبز و معدن برای هيچ يك از انبياء خود باغ

مطابق بيـان آيـت اّهللاٰ جـوادی سـكونت در فلذا) 277: 1379دشتى، . (نفرموده است

ضمن مشاهده ×تفصيل مقام ملكوتى انسانيت بوده و آدم ×جنت برای حضرت آدم

را شهود نموده است و علت شيفتگى او نيـز خود بلند ملكوتى حقيقت مقام خود، مقام

بطوری كه اين بوده ملكوتى و معنوی هبوط هم اهجايگ آن از هبوط همين بوده است و

روايات در كه نموده فراهم را او فروان زاری و ناله موجبات و زجرآور او برای مسئله

بـا آدم حضـرت ديگـر عبارت ؛ به)40 ،1 ج :1380 عياشى،( .است شده اشاره آن به

بـود يافته تجلى برزخى بهشت در كه انسانيت حقيقت و ملكوتى خود مقامات مشاهده

ايـن تفسـير در. كـرد اسـتفاده سوء شيفتگى اين از هم شيطان و گرديد مقام آن شيفته

تعارض با نظر عالمه مجلسى و ساير مفسرين اخباری و حديثى است و همـاهنگى آن
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.با آيات و روايات بيشتر است

  گيری نتيجه
جـوادی و عالمـهاّهللاٰ  هـای آيـت از بررسى متون، آيات و روايات و مقايسه ديدگاه

منـدی از فهم و بهـره: مجلسى در خصوص مفهوم بهشت اوليه، نتايج ذيل به دست آمد

آيات و روايات نزد پيروان حكمت متعاليه، مبتنى بر ظاهر و تـالش بـرای فهـم بـاطن

از. متون است كه اين مهم بر حسب مراتب خلوص قلبى نزد فرد منكشف خواهـد شـد

توان گفت گفتمـان حكمـى و تعقلـى در فهـم پژوهش مى های ديگرسو بر مبنای يافته

صحيح وحى و متون نقلى نسبت به روش نقلى از ارجحيت برخوردار اسـت چـرا كـه

توانسته متون و عبارات به ظاهر متعارض را جمع نموده و به نوعى به وحـدت نظـری

بيان مـىبرساند؛ حال آن كه فقدان اين مهم در آراء عالمه مجلسى همان گونه كه خود 

.دارد، مشهود است

مقايسه نظرات دو انديشمند يادشده نشان داده است كه بر مبنـای ديـدگاه آيـت اّهللاٰ

یمبنـا بر لذا و هستند مشترك تيماه و ذات نظر از یاخرو و ىبرزخ بهشتجوادی، 

بلكه دنيا، یها باغ از باغي نه و است خلد بهشت نه ×آدم حضرت بهشت ،شانيا نظر

پيـروی ايـدن بـاغ احكـام از هم و آخرت بهشت احكام از هم ،است كه برزخي بهشت

قطـع بـدن از تعلقـش كامـل طـور به و دارد بدن به تعلق روح كه یا مرحلهدر  كند؛ مى

بـه مربـوط، خلـود .ندارد دنبال به را خلود بهشت، در ×آدم حضرت حضور دينگرد

و مـرگ از بعـد مرحله نيا كه گردد ىم قطع كامالً  بدن به نفس تعلق كه است یا مرحله

چيهـ یبـرا ايدن یباغها از ىباغ در سكونت ديگر اينكه. است یكبر امتيق دنيفرارس

عنـوان به ×آدم حضرت خود فهيخل یبرا را آن قرآن كهيحال در ستين ازيامت ىانسان

یبلند از سقوط یمعنا به تواند ىنم زين هبوط گريد طرف از است فرموده ىمعرف ازيامت
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از سـقوط جـنس از و كـرده ىتلقـ یمـاد را هبوط نيمفسر یاريبس چنانكه هم باشد

.گشا است راه هيمتعال حكمتبا مبانى  موضوع نيا نييتب لذا .نمودند ريتعب يىايدن ارتفاع

از ديگرسو با عنايت به اصالت وجـود در حكمـت متعاليـه و تشـكيكى بـودن آن،

خلق انسان و دميدن روح در او و نـزول اوتوان استدالل نمود كه خداوند بر مبنای  مى

به نشئه طبيعت، ابتدا بهشت نزولى را تجلى نمود و در مرحله بعدی بعد از خلع روح از

شـود؛ و لـذا بدن، بهشت صعودی متجلـى و انسـان بـه همـراه اعمـالش وارد آن مـى

گونه كه بيان شد تجلى خداوند برای يك شـىء در دو مرحلـه بـوده كـه ايـن دو همان

وضعيت نابرابر اوصاف و شرايط، منجر به. مرحله از نظر اوصاف و شرايط برابر نيستند

كيفيت متفاوت ورود و خروج در بهشت خواهد بود كه اين امر با لحـاظ كـردن زمينـه

درك عرفــا، حكمــا و مفســرين از آيــات و روايــات باعــث بــروز نظــرات متعــدد و

تـوان گفـت ورود انسـان بـه نهايت مـىهای متعدد از بهشت شده است در بندی تقسيم

بهشت اوليه نياز به شفافيت و لطافت روح دارد، از اين رو هـيچ اسـتبعادی نـدارد كـه

با بدن مادی در مراتبى از مراتب عالم حضـور پيـداكرده و بـه خـاطر ×حضرت آدم

.لطافت و شفافيت روح خود شاهد ملكوت عالم بوده است
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