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چکیده
یکی از آموزههای مهم اعتقادی که در منابع دینی بهه آ ردداتتهه هه هج د هود
بهشههو د ددزا ا،ههوج البتههه دامشههنن ا ا،ههشمی بهشههو د ددزا را از زدایههای
گوماگو مورد بحث قدار دادهام که در این مقاله تنها د ود فعلهی بهشهو د ددزا
د ایگاه آ دد مورد بحث قدار میگیدد .در بهاره د هود فعلهی بهشهو د ددزا دد
دی گاه عن ه مطدح ه ه ا،و :غالب دامشنن ا ا،هشمی بها تن هه بهه د یهل
متع د قدآمی د رداییج به د ود فعلی بهشو د ددزا معتق ه هام  .بدتهی دیگهد
البته با مق د یل مثبتا ج د طدح رارهای از د یل عقلی د مقلهیج د هود فعلهی آ
دد را امکار کدده د بهداین بادرمه کهه ت ادمه بهشهو د ددزا را در قیامهو تله
تواه کدد .در مورد ایگاه بهشو د ددزا میز دی گاهها متفادت ا،و؛ بدتهی در
این م أله توقف کدده د علم آ را به ت ا داگذار کددهام ؛ اما بدتی دیگدج بهشهو
را فوق آ،نا ها د ددزا را در قعد زمین دام تهام ج د ع های میز بد این بادرمه کهه
بهشو د ددزا در باطن این عالم قدار دارد.
واژههای کلیدی :بهشوج ددزاج هنمج د ود فعلی بهشوج د هود فعلهی ددزاج
مکا بهشوج مکا ددزا.

 .1دانشآموخته سطح چهار مؤسسه آموزش عالی امام صادق

.

مقدمه
بحث د تتبع ریدامو ها آتدتج ه تی د چی تی آ ج هنواره اذها بشهدی را
به تود مشغول کدده ا،و .م ائل مدبوط به ها آتدت از ابعهاد د،هیعی بدتهوردار
ا،و که در این مقالهه تنهها بهشهو د ددزاج آ ههم از دد ههو مهورد بدر،هی قهدار
میگیدد؛ یکی اینکه آیا بهشو د ددزا هم اکنو آفدی ه ه ه د مو ود ه تن ج یا بعه ا
تل تواهن ه ؟ دیگدی اینکه اگد بهشو آفدی ه ه هج در کجای عهالم قهدار گدفتهه
ا،و؟ البته در ضنن مباحث به رارهای از ،هاا ت د ههبهات -از قبیهل فایه ه تلقهو
فعلی بهشو د ددزا -را،خ داده تواه ه  .زم ا،و قبهل از آغهاز مباحهثج دانگها
بهشو د ددزا د اهنیو آ دد مورد بحث داقع هود.

 .1معناشناسی بهشت و دوزخ
دانه بهشوج معادل فار،ی « نو» ا،و که در لغو به معنای ب هتا ححنیهدیج
0241ج  )949 :4د باغهای رد از درتتا تدما د امگور به کار رفته د نهع آ نها د
نات ا،و حح ین یو،فج 0201ج 0011 :4؛ ب تامىج 0731ج 711؛ ابداهیم مصهطفی
د دیگدا ج 0201ج  .)020 :4-0در اصطشحج بهشو را به تامه معنوها تعدیف کهددهامه
که هیچ رمج د ت تگی به اهلش مخواه ر،هی حههیخ مفیه ج 0207ج )001ج د گهاهی
آ را بههه عههالم ثههوا( حهههیخ طو،ههىج 0717ج 23؛ هیجههىج 0717ج 110؛ قبادی هامىج
0712ج )011ج ا تناع هنهه لهذتهها در یهه طهدج ح نعهی از موی هن گا ج 0201ج
 )012د تامه بقا د ،شمو حفیض کاهامیج 0203ج  )412 :0تعدیف کددهام .
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دانه ددزا معادل فار،ی « هنم» ا،هو د در لغهو بهه معنهای آتشهی ا،هو کهه
ت ادم در آتدت با آ ج عذا( تواه کدد .اطشق دانه هنم به عذا( آتدت به تهاطد
عنی بود آ ا،و حازههدیج 0240ج 437 :1؛ ابهن ،هی هج 0240ج  .)234 :2بدتهی
دانه هههنم را فار،هی معههد( ح ههوهدیج 0731ج 0194 :1؛ ل هها العههد(؛ 004 :04؛
ابوحبیبج 0211ج )34ج بدتی دیگد ا،م عدبی حابن اثیهدج 0713ج  )747 :0د بدتهی آ
را لغو عبدی حب تامیج 0731ج  )713هنددهام .
غالب تعاریف ذکد ه ه بدای بهشو د هنمج ماظد به ادصافی ا،و کهه در قهدآ د
ردایات بدای آ دد ذکد ه ه ا،و .از هنین رد بدتی اذعا کددهام که بهتهدین بیها
بدای هناتو بهشو د ددزا د تفاصیل آ ج قهدآ د ردایهات ا،هو حغزالهیج 0240ج :1

 .)012بیش از ددی و آیه قدآ ریدامو بهشو د امواع معنهوههای آ ج ،هخن گفتهه

/ابوالفضل ساجدی

ا،و .قدآ بهشو را با ادصاج :بهشو عالی جَنَّةٍ عالِيَةٍ ححاقه44 :؛ غاههیه)01 :؛ رهد
از معنوها جَنَّاتِ النَّعيمِ حمائ ه11 :؛ یهوم)9 ::؛ تامهه ادیه ا جَنَّاات عَاْن ٍ

حتوبه34 :؛ رع  )47 :د ،دای هنیشگی دارَ الْمقامَةِ حفاطد)71 :؛ امنیو بدای اهلهش
جَنَّات الْمَأْوى ح،ج ه)09 :؛ تامهه آ،هایش دار السَّام  حامعهام)043 :؛ دیها

مهدها از زید درتتهامش جَنَّاتٍ تَجنري مِنْ تَحنتِهَا الْأَنْهاار حبقهده41 :؛ آلعنهدا  01 :د

 )071د تیلی دیگد از ادصاج د دیژگیهای بد ته که هدگز قابهل مقای هه بها دمیها د
معنوهای آ می وج توصیف کدده د رضوا تود را با تد از هنه معنوههای بهشهتی
معدفی میکن وَ رِضْوا ٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذلِكَ هوَ الْفَونز الْعَظيمحتوبه.)34 :
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هنچنینج از ددزا با تعابید متع دی یاد کدده که ردکهاربددتدین آ ج دانهی ههنم
ا،و که  33بار در قدآ به کار رفته ا،و .از دیگد دانهها « حیم» ا،هو .حهیمج بهه
معناى آتشى ا،و که به ه ّت بدافددتته ه ه ا،هو حفداهیه یج 0219ج  .)13 :7ایهن
دانه در قدآ ج  41بار تکدار ه ه کهه  41بهار آ ج در مهورد آتهش ددزا ا،هو .دانگها
دیگدی که به گومهای بد ههنم د عهذا(ههای آ د لهو دارد عبارتنه از،« :هجّین»
حمطففین .)1-3 :که مامی ا،و بدای هنمج در بدابد علیهین حراغهب اصهفهامىج 0204ج
)799؛ «هادیه» حهادیه)9 :ج به معناى ،قوط کدد از بلن ى ا،و .مامگذاری هنم بهه
هادیه ب ا هو ا،و که کافد در آ ،هقوط مهىکنه حابهن فهار ج 0212ج .)01 :1
«دارالبوار»؛ بوار از ریشه «بور» به معنهای هشکهو ا،هو حابهن اثیهدج 0713ج .)010 :0
قدآ کدیم دارالبوار را هنم معدفی میکن حابداهیم« .)49-41 :لَظهی» حمعهار)01 ::؛
به معنای هعله تالص آتش ا،وَ،« .قَد» حقنهد21 :؛ مه ّثد41 :ج  43د )24؛ ایهن دانه
در اصل به معناى ،وتتن د دگدگو ه به د،یله آتش ا،هو حابهن فهار ج 0212ج
 .)11 :7این مام اههاره بهه عهذا(ههاى هولنهاک ددزا ا،هو کهه دامها اههل تهود را
مىگیددج بعضى میهز آ را مهام یکهى از درکهات ههولامگیهز ددزا دام هتهامه حمکهارم
هیدازىج 0732ج ،« .)477 :41عید»؛ در اصل به معناى افددتته هه چیهزى د بها
آم آ ا،و حابن فار ج 0212ج  .)31 :7در قهدآ دانه «،هعید» ههامزده بهار د دانه
«ُ،عِّدتْ» یه بار آم ه ا،و،« .عید» گاهى در توصهیف آتهش ددزاج ا،هتعنال هه ه
حا،داء )93 :د گاهی به عنوا مامی از مامهای هنم بکار رفته ا،و آمجها کهه ایهن دانه
در بدابد بهشو قدار گدفته ا،و حهوری.)3 :
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در منابع دینی ورود به بهشت و خالص شدن از جهـنم ،از اهمیـت بسـیار بـا یی
برخوردار است به گونهای که خداوند بهشت را فوق تصور انسـانهـا معرفـی مـیکنـد
فَم تَعنلَم نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهمن مِنْ قُرَّةِ أَعناينٍ( سـجده  .)71پیـامبر گرامـی اسـالد ،در
توصیف بهشت آورده است که نظیر آن را هیچ چشمى ندیده و هیچ گوشى نشـنیده و
به خاطر احدى خطور نکرده است (ثقفى .)511 2 ،7931 ،از اینرو خداوند انسـانهـا
را به ورود در بهشت دعوت کرده است وَ اللَّه يَْنعوا إِلَى الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِه( بقـره
 .)227ورود به بهشت ،مورد درخواست انبیای بزرگ الهی واقع شـده اسـت چنـانکـه
حضرت ابراهیم

از خداوند میخواهد که او را از وارثان بهشت نعیم قـرار دهـد وَ

اجنعَلْني مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعيمِ( شعراء  )51و فرشتگان الهی آن را برای مؤمنان ،پـدران و
خانواده آنان مسئلت میکنند رَبَّنا وَ أَدنخِلْهمن جَنَّاتِ عَْن ٍ الَّتي وَعَْنتَهمن وَ مَنْ صَلَحَ مِانْ

آبائِهِمن وَ أَزنواجِهِمن وَ ذُرِّيَّااتِهِمن( غـافر  .)5در آیـات متعـدد قـرآن ،مؤمنـان عـالوه بـر
درخواست سعادت و زیبایی دنیا و آخرت ،خواهان محفوظ ماندن از عـاا جهـنم نیـز
هستند رَبَّنا آتِنا فِي الُّْنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ( بقره 207؛ نیـز
ر.ک آل عمران  71و  .)737قرآن کریم از طرفی گرفتارشدن در آتش دوزخ را مایـهی
خواری و رسوایی معرفی کرده رَبَّنا إِنَّكَ مَنْ تُْنخِلِ النَّاارَ فَقَاْن أَخْزَينتَاه( آل عمـران
)732؛ از طرف دیگر ،مصون ماندن از عاا الهی را ،نشانه رحمت و رسـتگاری بـزرگ
الهی دانسته است مَنْ يصنرَفن عَنْه يَونمَئِذٍ فَقَْن رَحِمَه وَ ذلِكَ الْفَونز الْمبينُ( انعاد .)71
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اکثد دامشنن ا ا،شمی با ا،تناد به آیهات د ردایهات گومهاگو ج بهه د هود فعلهی
بهشههو د ددزا معتق ه ه ههتن حمیب ه ىج 0730ج 731 :01؛ زحیلههىج 0201ج 90 :2؛
مکارم هیدازیج 0732ج )94 :7؛ حتی بدتی از علنای امامیه د اهل ،نو بد آ ادعهای
ا ناع کددهام حبدد ددىج 0201ج 231 :2؛ میب ىج 0730ج 731 :01؛ طیهبج 0714ج
 .)374قائش به د ود فعلی بهشو د ددزا به د ئل گوماگومی ا،تناد کددهام :
 .1-2دالئل قرآنی

 .0-0-4قدآ از آماده ه بهشو م بو بهه اههل تقهوا د مامنها ،هخن گفتهه
ا،و حآل عندا 077 :؛ ح ی  .)40 :در دد آیهه یهاد هه ه از آمهاده هه بهشهوج بهه

صورت فعل ماضی مجهول حأُعِ َّتْ) تعبید ه ه ا،و .در ای دیگد بهه صهورت ماضهی

/ابوالفضل ساجدی

معلوم حأَعَ َّ) تبد داده ا،و أَعََّْ اللَّه لَهمن جَنَّاتٍ تَجنري مِنْ تَحنتِهَا الْأَنْهار؛ ت ادم بداى

آمها باغهایى از بهشو فداهم ،اتته که مهدها از زید درتتامش ارى ا،و حتوبهه 19 :د
011؛ احزا(49 :ج  71د )22؛ د اصل فعل ماضیج د لو بد تحق د دقوع داردج د حنهل
آ بد م تقبل قطعی الوقوعج مخصوص موردی ا،و که دلیل یقینهی بهد عه م تحقه
فعلی آ موردج اقامه هود که در محل بحث چنین دلیلی می هو حتفتهازامیج 0219ج :1
019؛ حنصی رازیج 0204ج 413 :4؛ ُوَینىج 0201ج .)010
در مورد آماده بود

هنم بدای کافدا میز هنا تعبیهد وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتي أُعِاَّْتن

لِلْكافِرين حآل عندا  )070 :به کار رفته ا،وج د ردهن ا،و که آمهاده بهود چیهزی

در ههب معهدا :میهز ا،هت ل
 .4-0-4به آیات مدبوط به مشاه ات ریامبد
بدای بار ددم بدئیل را در « ،رة الننتههی»
ه هج که بیامگد آ ا،و که ریامبد
دی هنا « ،رة الننتهایى» که جَنَّةُ الْمَأْوى مزد آ بوده ا،هو وَ لَقَاْن رَآه نَزْلَاةً

أُخْرى؛ عِنَْْ سِْنرَةِ الْمنْتَهى؛ عِنَْْها جَنَّةُ الْمَأْوى حمجم .)01-07 :اگد بهشتى مو ود مبهود
ت اى علیم اینگومه مشخصات آ را بیا منیکهدد حقنهىج 0713ج  40 :0د )771 :4ج
عشده بد این دی ه مش ه از چیزی که در آین ه تحق ری ا تواه کدد با نلهه ا،هنیه
تعبید هود ح،بحامىج 0241ج .)219
 .9-7-2از جمله آیاتی که به وجود فعلی دوزخ اسـتد ل شـده ،آیـاتی اسـت کـه
خداوند سبحان در آن ،از احاطة جهنم بر کافران خبر داده است وَ إِ َّ جَهَنَّمَ لَمحيطَاةٌ

بِالْكافِرين( توبه  93و عنکبوت  .)19هرچند در برخی از منـابع تفسـیری ،احاطـه در
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متفدع بد تلقو آ ا،و حطبد،ىج بیتاج 412 :0؛ طبد،ىج 0734ج 011 :0؛ کاههامىج
0247ج 111 :0؛ فاضل وادج 0711ج  )717 :4چدا که از هئ مع دم منیتوا به آمهاده
بود حأُعِ َّتْ) تعبیهد آدرد حابوالفتهوح رازىج 0211ج 11 :1؛ میبه ىج 0730ج .) 011 :0
به عبارتی لفظ «اِع اد» بد تق م د ،بقو د ود د لو دارد د این کلنه بهه تقهار د یها
تأتید د ودی اطشق منیهود مگد اینکه قدینههای در کهار باهه  .البتهه آمهاده هه
بهشو م بی بوده د دارای مداتب متفادت د متع د ا،و د با تو هه بهه آیهات د ردایهات
فدادا ج عنلکدد ام ا ا،و که معنوهای بهشهتی را بهدای اد رقهم مهیزمه حمو،هوى
،بزدارىج 0219ج  002 :0د .)001
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آیه ناظر به احاطه در قیامت دانسته شده (حقـى بروسـوى ،بـیتـا991 9 ،؛ طبرسـی،
11 1 ،7912؛ شریف هیجى)211 2 ،7919 ،؛ لکن برخـی بـا اسـتد ل بـه اینکـه
محیط غیر از محاط است و محیط بایستی بالفعل موجود باشد تـا احاطـه نیـز بالفعـل
صدق بکند ،آیه را دلیل بر وجود فعلی جهنم دانستهانـد (بـانو امـین)759 7 ،7917 ،؛
فلاا برخی مفسران در برداشتی دیگر ،عبارت را به معنای حقیقی آن حمل کـرده ،و بـا
این استد ل که جمله بـه لفـم مضـار و مسـتقبل نبـوده بلکـه از زمـان حـال خبـر
میدهد ،آن را ناظر به باطن دنیا دانسته و بیان کردهاند که کفار در حیات دنیـویشـان
در وسط جهنم فرو رفتهاند هرچند به خاطر حجا های دنیا ،تـثثیر آن را نمـیفهمنـد
(مدرســى939 71 ،7973 ،؛ مکــارد شــیرازى 19 1 ،7927 ،و  .)912 71عالمـــه
طباطبائی نیز حمل آیه بر احاطه بالفعل -نه در آینده را -یکی از وجوه ممکـن شـمرده
و آیات دال بر تجسم اعمال را نیز مؤید همین معنا دانسـته اسـت (طباطبـایى،7971 ،
.)901 3
 .9-7-2خداوند در قرآن به صراحت مشاهدة جهنم را برای صاحبان یقـین ممکـن
دانسته و میفرماید كَمَّ لَون تَعنلَمو َ عِلْمَ الْيَقينِ؛ لَتَرَو َّ الْجَحيمَ( تکـاثر  1و)1؛ روشـن
است که این مشاهده ،ناظر به شهود در دنیاست وگرنه پس از مرگ ،همـه مـردد آن را
مشاهده میکنند؛ چه در دنیا به علمالیقین دست یافته باشـند یـا نـه (جـوادى آملـى،
901 7 ،7915؛ مکارد شـیرازی )39 9 ،7912 ،و چـون کسـی میـان خلقـت فعلـی
جهنم و بهشت فرقی نگااشته ،پس بهشت نیز هماکنون موجـود اسـت (شـیخ بهـایى،
.)107 ،7997
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 .2-2دالئل روایی

در هب معدا:ج بهشهو د ددزا را از مزدیهه مشهاه ه
 .0-4-4ر،ول اکدم
کدده د از توردمیها د موهی میهای آ آگاه هه ه حههیخ صه دقج 0791ج 001؛ ابهن
ابههى طالههب طَبد،ههىج 0217ج 219 :4؛ مجل ههىج 0211ج  )417 :7د از تههوردمیهههای
بهشو میل فدمودم حفیض کاهامىج 0730ج  .)711اگد بهشو د ددزا ریش از بدچیه ه
ه مظام دمیا مو ود مبودج آ حضدت در معدا :ایهن حقهای را مشهاه ه منهیکهدد.
هنچنینج در هنا هب معهدا:ج حضهدت دارد بهشهو هه ه د ،هدزمینی را مشهاه ه
میکن که بقعههایى از مشه در آ قدار داهو د مشئکهاى را مشاه ه مهیکننه کهه
تشوهایى از طهش د مقهده را ردى ههم مهىچی مه د گهاهى ادقهات ههم د،هو مگهه

/ابوالفضل ساجدی

مىداهتن ج از آما علو اهتغال به کار د توقف را ویا میههوم ج در را،هخ مهیگوینه
اگد «تد ی» بد ،کار میکنیم د اگد مد،ه د،هو از کهار بهدمهیداریهم؛ حضهدت از
چی تی «تد ی» ،اال میکن ج در را،خ مهیگوینه تد هی عبهارت ا،هو از ذکهد
مامن از قبیل،« :بحا اللَّه د الحن للَّه د اله الا اللَّه د اللَّه اکبهد»ج ههد دقهو اینهها را
بگوی  :بنا را مىچینم د هد دقو د،و مگه دارد ما میز د،و مگه مىداریم» حابهن فهه
حلىج 0213ج 412؛ معنامىج 0240ج 092؛ حد عاملىج 0219ج .)011 :3
 .4-4-4در ردایتی دیگد از آ حضهدتج بهه زئیهاتی از ،هاتو د ،هاز د مصهال
،اتتنامی بهشو اهاره ه ه ا،و آمجا که میفدمای  :ت ادم بهشو را از دد موع آ هد
،اتته یکى طش د دیگدی مقدهج د محوطه آ را از یهاقوت د ،هقفههایش را از زبد ه
،اتته د ،نگ ریزههاى داتهل مهدهها را از مدداریه د تهاکش را از زعفهدا د مشهه
توشبو منودهج ،پ :به بهشو امد کدد حدج بز ج بهشو گفو :می هو ته ایى هز
ت ادم زم ه د ادی ا ج هد ک :به من داتل ههود ،هعادتنن ا،هو حههیخ صه دقج
0714ج 271 :4؛ هعیدىج 0717ج 010؛ حد عهاملىج 0711ج 419؛ آههتیامیج 0714ج :4
097؛ طبد،ىج 0731ج 271؛ هبّدج 0242ج .)211

 .2-4-4عب ال شم بن صال هددی از امهام رضها در بهاره آفهدینش بهشهو د
ددزا ،اال کدده د امام ضنن تصهدی بهه آفهدینش آ ددج دردد ریهامبد بهه بهشهو د
دی ددزا در معدا :را به عنوا تأیی تلقو کنهومی بهشهو بیها مهیکنه ج ،هپ:
عب ال شم عدضه میکن که قومی تلقو فعلی بهشو د ددزا را قبهول م اههته بلکهه
آ را مق ر میدامن ! امام در را،خ میفدماین  :هد ک :آفدینش بهشو د ددزا را امکهار
کن در حقیقو ریامبد د ما را امکار کدده د از د یو ما تار :ه ه د هنیشهه در عهذا(

وجود فعلی و مکان بهشت و دوزخ  /احمد شجاعی 

 .7-4-4از امام صادق مقل ه ه که هد ک :چهار چیهز :معهدا:ج ،هاال قبهدج
تلقو بهشو د ددزا را امکار کن از هیعیا ما می و؛ «لَیْ َ:مِهن هِهیعَتِنَا مَهن أَمکَهدَ
أَرْبَعَةَ أَهیَاءَ النِعْدَا َ:دَ النُ َاءَلَةَ فِی القَبْد دَ تَل َ الجَنَّة دَ النَّار دَ الشَّفَاعَةَ» حههیخ صه دقج
0714ج ص11؛ ههدج اله ینج 0247ج 717 :0؛ مجل هىج بههیتهاج 211؛ فاضهل مقه ادج
0244ج  .)112هم ایشا در بیامی دیگد فدمودم  :هناما ت ادم بهشو را قبهل از ددزاج
اطاعو را قبل از معصیوج رحنو را قبل از غضبج تید را قبل از هدج زمهین را قبهل از
آ،نا ج حیات را قبل از مدگج تورهی را قبل از مهاه د مهور را قبهل از ظلنهو آفدیه
حمازم رامیج 0714ج .)021 :04
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ددزا تواه بودج امام رضا

در ادامه ردایو بدای اثبات د ود فعلی ددزا به آیهه 27

د ، 22وره الدحنن :هذِهِ جَهَنَّم الَّتِي يكَذِّب بِهَا الْمجنرِمو َ .يطُوفُو َ بَينَهاا وَ بَاينَ حَمِايمٍ

آ ٍ میز ا،ت ل کددهام حهیخ ص دقج 0731ج 210؛ هنوج 0731ج 001 :0؛ عطاردی
قوچامیج 0207ج 09 :0؛ هدج ال ینج 0247ج  .)714 :0در منابع کشمی میز این ردایهو
بدای اثبات تلقو فعلی بهشو د ددزا مورد ا،تناد داقع ه ه ا،و حمشصه راج 0731ج
021؛ توا ههوئیج 0201ج  17د 12؛ هههبّدج 0242ج 211؛ کاهههامیج 0201ج 0474 :4؛
فاضل مق ادج 0244ج 112؛ زمجامیج 0207ج 491 :4؛ ،بحامیج 0241ج .)713 :4
مقل مىکن که فدمهود :دد ههزار ،هال رهیش از
 .1-4-4ابد از ریامبد ت ا
آ که ت ادم آ،نا ها د زمین را بیافدینه ج بهه ردی در بهشهو موههته هه ه ا،هو:
ریامبد ت ا د على بهدادر ریهامبد ته ا
معبودى ز ت ا می وج محنّ
ا،و حهیخ ص دقج 0714ج .)171 :4
 .1-4-4در تبدی دیگد مقل ه ه کهه حضهدت بدئیهل از بهشهوج کهافوری
آدردج حضدت آ را بین تود د على د فاطنه حصهلوات اللهه علهیهم)
بدای ریامبد
تق یم فدمودم حاربلىج 0710ج 111 :0؛ مجل ىج 0217ج .)011 :27
در تطبه هعبامیه د ضنن بیا فضیلو ماه رمضها ج از
 .3-4-4ریامبد اکدم
باز بود درهای بهشو د ب ته بود درهای ههنم در مهاه رمضها ج تبهد داده ا،هو
حهیخ ص دقج 0731ج )91ج د ایهن م ههله بیهامگد د هود فعلهی بهشهو د ددزا ا،هو
حطیبج 0714ج .)371
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عشده بد تلقو فعلی بهشو د ددزاج اهنیهو د
 .1-4-4در ردایتی از ریامبد
ایگاه آ دد د هنچنین ،ختی دردد به بهشو د ،هل بود دردد به ددزا میز مطهدح
ه ه ا،و« :دقتی ت ادم بهشو د ددزا را آفدی ت ادم به بدئیل د،هتور مهیدهه
که به بهشو رفته د آمچه که در آ بدای اهلش فداهم کدده را ببینه ج بدئیهل ره :از
مشاه ه بهشو د معنوهای فدادا آ ج بهه درگهاه الههی عدضهه مهیدارد :بهه عهزت د
شلو ،وگن که اح ی ا،م بهشو را مشهنود هز ایهنکهه داتهل آ ههود! در ایهن
مدحله ت ادم بهشو را به ،هختی هها ریچامه حعوامهل دردد بهه بهشهو را میهز بهد آ
ضنینه کدد) د به بدئیل د،تور داد مج داً بهشو را ببین ! بدئیل ره :از مشحظهه
بهشو د عوامل بهشو،از به درگاه ت ادم عدضه کدد که به عزتو مهیتد،هم احه ی
دارد بهشو مشود! این قضیه در مورد ددزا میز مطدح هه ه ا،هو حتدمهذىج 0209ج :2

/ابوالفضل ساجدی

211؛ م ائیج 0200ج  .)040 :7ح یث مبهوی «حُفَّهو الجنهة بالنکهارهج د حُفَّهو النهار
بالشهوات» را که در منابع متع د مطدح ه ه حمجل هیج 0212ج 074 :1؛ درامج 0719ج
091 :0؛ مجل یج 0217ج  ) )31 :13میتوا ماظد به این حقیقو دام و.

حاصل آ که با تو ه بهه د یهل متعه د قدآمهی د ردایهی بهشهو د ددزا بالفعهل
مو ود ا،و د اگد بدتی از تعبیدات قدآمی د ردایی ظهور در ح دث قیامهو -د بهشهو
د هنم -در آین ه داردج به این معنا،و که ام ا ها بع اً به قیامو میر،هن ج مهه ایهن
که قیامو هماکنو مع دم ا،و د بع یافو میهود ح وادی آملیج 0731ج .)212 :0

 .3متکلمان و وجود فعلی بهشت و دوزخ

 .1-3دالیل مثبتان :متکلنا ا،هشمی بهدای اثبهات د هود فعلهی بهشهو د ددزاج

وجود فعلی و مکان بهشت و دوزخ  /احمد شجاعی 

اکثد متکلنا به د ود فعلی بهشو د ددزا تصدی د تأکیه کهددهامه حطحهادىج
4111ج 241؛ ُوَینىج 0201ج 010؛ هیخ طو،ىج 0213ج 719؛ تَغلِبى آمِه ىج 0247ج
743 :2؛ تفتههازامیج 0213ج 31؛ تفتههازامیج 0219ج 013 :1؛ ف هیض کاهههامىج 0713ج :0
11؛ مجل یج بی تاج )211ج هیخ ص دق حره) در این باره میموی  :اعتقهاد مها در بهاره
بهشو د ددزا این ا،و که هد دد هماکنو آفدی ه هه ه د مو هود ه هتن د ریهامبد
در هب معدا :داتهل بهشهو هه ه د ددزا را رؤیهو کهدده ا،هو حههیخ
اکدم
ص دقج 0202ج  .)39از معتزله میز ابوعلی بائیج بشد بن معتنهد د ابوالح هین بصهدی
د ود فعلی بهشو د ددزا را رذیدفتهام با این تفادت که بدتی از اینها قائلنه کهه آ
دد فامی تواه ه دلی بدتی دیگد به ع م فنای آ دد معتق هه م حتَغلِبهى آمِه ىج
0247ج  .) 743 :2در این میا ج گدده توار :د طائفهای از زی یهه ح،هبحامیج 0204ج :2
209؛ ،بحامیج بی تاج 411 :7؛ منصور بهالج 0244ج  )714 :0د نهاعتی از معتزلهه از
نله :منذر بن ،عی بلوطی ام ل ی حابهن عاههورج بهی تهاج )440 :7ج عبهاد صهیندیج
ضداربن عنددج ابوهاهم د عب الجبارج تلقو فعلی بهشو د ددزا را منتنهع دام هتهامه
با این تفادت که عباد صیندی امتناع آ را عقلی دام ته دلی ابوهاهم امتنهاع تلقهو را
،نعی میدام ج د هنه اینها گفتهام که بهشو د هنم در قیامو آفدی ه تواهنه هه
حتَغلِبى آمِ ىج 0247ج 743 :2؛ مجل یج بی تهاج  .)211از امامیهه میهز بهه ،هی رضهی
چنین م بتی داده ه ه ح،بحامیج 0204ج 209 :2؛ ،هبحامیج بهی تهاج  )411 :7ا،هو.
هد چن در بدتی منابعج در امت ا( این مظد به ،ی ج تددی ه ه ا،هو حههبدج 0242ج
211؛ مجل یج بی تاج 211؛ بدد ددىج 0201ج 231 :2؛ ).

010

عشده بد آیات د ردایاتی که بیا ه ج دلیل ا ناع را میز اضافه کددهام بهه ایهن صهورت
که هنه امو قبل از ظهور مخالفا ج بد د ود بهشو د ددزا اتفاق داههته د احه ی آ
را تا ظهور مخالفا امکار مکدده ا،و بنابداینج چنین اتفهاقیج بهد مخالفها میهز حجهو
تواه بود حتَغلِبى آمِ ىج 0247ج .)749 :2
از دیگد د ئل بد تلقو فعلی بهشوج دا،تا حضدت آدم د حوا د ،کومو آمهها در
بهشوج بیا ه ه ا،و ح ُوَینىج 0201ج 010؛ تفتازامیج 0219ج011 :1؛ فاضل مقه ادج
0244ج )242؛ البته ع های از متکلنا ج بهشو آدم را باغی از باغهای دمیا دام هتهامه ؛
با این ا،ت ل که اگد بهشو حضدت آدمج اب ی بود مبایه از آ اتهدا :مهیهه ج د بها
د ود چنین احتنالیج ا،ت ل بد د ود فعلی بهشو مادر،و تواهه بهود ح،هبحامیج
0204ج .)241 :2
مطالب یاد ه ه حاتتشج در د ود فعلی بهشو د هنم) مبتنی بد این ا،هو کهه
بهشو د ددزا را قطع مظد از اعنال مکلفا لحاظ کدده د در د هود تهار ی آ بحهث
کنیم؛ لکن اگد حقیقو بهشو د ددزاج مبتنی بد تج م عنهل ام ها باهه ج بهشهو د
ددزا مو ود ه تن ج هد چن اکثد مددم به تاطد علقههای دمیویج تهوا دیه آ را
م ارم ج زیدا عنلج اعم از های ته د ماهای و آ ج د ود د تحقی عینی داهته د بهشهو
د ددزا میز -طب فدض -تج م یافتهی هنین اعنال ا،و ح،بحامیج 0241ج .)210
 .2-3دالیل منکران :منکدا د ود فعلی بهشو د ددزا میهز بهدای مه عای تهود
د ئل مقلی د عقلی متع دی بیا کددهام :
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 .0-4-7اگد ددزا آفدی ه ه ه باه  :یا در عالم افشک ا،وج یها در عهالم عناصهد د
یا در عالم دیگدى که ما منىدامیم .در عالم افشک منىتوام باهه چهو تهدق افهشک
زم مىآی د در عالم عناصد هم منىتوامه باهه چهو م هتلزم تنا،هخ ا،هو؛ زیهدا
مفو،ی که به ب های عنصدی تعل گدفته از آمها ا ه ه د به ب های ی تعله
میگیددج عالم دیگدی هم منىهنا،یم حایجیج 0741ج .)714 -710 :1
را،خ :محال بود تدق افهشک غیهد قابهل قبهول ا،هو .تنا،هخ مهورد ادعها ههم
هنگامى زم مىآی که به اعاده ردح در ب هاى دیگد قائل هویم در حالی کهه محهل
بحث از این قبیل می و .چه اهکالى دارد که بهشو د ددزا در عالم دیگدى باهه کهه
ما از آ تبد م اریم؟ حایجیج 0741ج 714 :1؛ تفتازامیج 0219ج .)011 :1
 .4-4-7تلقو فعلی بهشو د ددزا بهه لحهاظ عقلهی می هو؛ زیهدا افعهال الههی

/ابوالفضل ساجدی

بای تی تالی از فای ه د حکنو مباه د فایه ه آفهدینش بهشهو د ددزاج مجهازات بهه
ثوا( د عقا( ا،وج د به ا نهاع م هلناما چنهین مجهازاتی قبهل از ردز قیامهو قابهل
تحق می و حتَغلِبى آمِ ىج 0247ج )749 :2؛ بنابداین بهشو د ددزا بعه از تکلیهف د
در دقو زا آفدی ه تواه ه تا دار تکلیف با دار زاج در دمیا نهع مشهود حقدطبهىج
0712ج .)411 :2
را،خ :تلقو فعلی بهشوج چه ب ا دارای حکنتی ا،و که ما به آ علم مه اریم د
به طور یقینی میز منیتوا به مفی آ ردداتو حتَغلِبى آمِ ىج 0247ج  .)770 :2عهشده
بد آ تلقو فعلی بهشوج لطف در دع د دعی ت ادم بهوده ح هیجهىج 0717ج )110
د هم اکنو میز محل ،کومو مفو مق ،ه از مشئکه د امبیای الههی ا،هوج از ایهن رد
میتوا گفو که آفدینش بهشو قبل از ظهور تکلیف امجام ه ه ا،و حابن عاهورج بهی
تاج 21 :42؛ هیخ مفی ج 0242ج 721؛ هنوج 0207ج .)11
 .7-4-7اگد بهشو مو ود باه بهد ا،ها

گفتهه قهدآ ج بای هتی دائنهی باهه :

أُكُلُها دائِمٌ وَ ظِلُّهاا حرعه )71 :؛ از طدفهی بهد ا،ها

آیهه ، 11هوره قصهصج هنهه

مخلوقات از نله بهشوج در ردز قیامو مابوده ه ه د از بین تواه رفهو :كُلُّ شَاينءٍ

هالِكٌ إِلَّا وَجنهَه؛ ر :زمه آفدینش فعلی بهشهوج ددام آ ا،هوج در حهالی کهه اگهد

هنچنینج ت ادم متعال در قدآ کدیم د،عو عدض بهشو را تنهام آ،هنا هها د
زمین معدفی میکن وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّاماوات وَ الْاأَرن  حآلعنهدا )077 :ج ره:
د،عو آ،نا ها د زمین گنجایش بهشو موعود را م ارد؛ بنابداین بهشهو ههم اکنهو
آفدی ه مش ه ا،و حتَغلِبى آمِ ىج 0247ج 771 :2؛ تفتازامیج 0219ج .)019 :1
را،خ :در مق اهکال فوقج د وه متع دی ذکد ه ه از نله اینکه:
 .0مداد از ددام بهشوج ددام آ بع از دارد هه
0211ج .)011

مکلفها در آ ا،هو حبحدامهیج

 .4مداد از ددام مأک و ت بهشتیج فامی مشه آمهها می هوج چهدا کهه ههد معنهو
بهشتی با تورد آ از بین میرددج بلکه مهداد از ددامج تجه د ریو،هتهی معنهوههای

وجود فعلی و مکان بهشت و دوزخ  /احمد شجاعی 

بهشو اآل مو ود باه دائنی مخواه بودج ددام د ع م ددام بها ههم متنهاقض بهوده د
محال ا،و حمنصور بهالج 0244ج 714 :0؛ تَغلِبهى آمِه ىج 0247ج 771 :2؛ تفتهازامیج
0219ج 019 :1؛ فخدال ین رازىج 0241ج 23 :09؛ آلو،ىج 0201ج .)011 :3
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بهشتی ا،و د این با مابود ه بهشو منافات م ارد حتَغلِبهى آمِه ىج 0247ج 770 :2؛
فاضل مق ادج 0244ج  .)242به عبارتی مداد از ددامج ددام موعی بوده د مداد از هشکهو د
مابود ه ج هشکو هخصی ا،و د ددام موع با تج د امثال هنیشه باقی تواهه مامه
حآلو،ىج 0201ج .)011 :3
 .7مداد از هشکوج مواردی ا،و که در ،دموههتش فنهاء موههته هه ه باهه ج در
حالی که در ،دموهو بهشو د ددزا بقها موههته هه ه مهه هشکهو حطحادیهةج 4111ج
 .) 242هنچنینج منکن ا،و بهشهو از عنهوم فهامی هه کهل عهالم م هتثنا باهه
حتَغلِبى آمِ ىج 0247ج 770 :2؛ فاضهل مقه ادج 0244ج )242ج د بها تو هه بهه ایهنکهه
بهشو د ددزا بد آ،نا ها د زمین احاطه داردج تدابهی آ،هنا د زمهین بهد بهشهو د
ددزا ،دایو مخواه کدد حصهادقى تهدامهىج 0711ج  .)711 :1از ایهن رد دقتهی در ردز
قیامو ت ادم ،بحا ج آ،نا ها را در هم ریچیه ه د مهابود مهیکنه حامبیهاء)012 :ج د
هنچنین زمین را به زمینی دیگد تب یل مهیکنه حابهداهیم)21 :ج در آ ردز بهشهو د
ددزا را از مکا فعلیها تنزل دادهج بهشو در ایگهاه آ،هنا هها -البتهه بها تفهادت
در ات د مداتب اهل آ  -ا،تقدار یافته د ددزا در طبقات زمین -آ ههم متنا،هب بها
تفادت معصیوهای اهلش -قدار میگیدد حهبدج 0242ج .)213
 .2منکن ا،و بهشو د ددزا بدای یه لحظه فامی هوم د ایهن مقه ار از فنهاج بها
ددام د بقای عدفی منافات م ارد حتفتازامیج 0219ج 011 :1؛ هیجىج 0717ج )110؛ یها
به تاطد ام ک بود زما فناج در مقابل زما بقای آ ج لفهظ ددام بهد آ اطهشق هه ه
ا،و حمیشابورىج 0201ج .)711 :1
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 .1مداد از هشکو هد هیءج هشکو د بطهش آ م هبو بهه ذاتهش ا،هوج د ههد
حضهدت حه د صهفات
چیزی با تو ه به ذاتش باطل بوده د در ارتباط با ذات مقه
کدیم آ ج از هیهیو د ه تی بدتوردار ا،و حتفتهازامیج 0213ج 31؛ ،هبحامیج 0204ج
 .)247 :2این در صورتی ا،و که مداد از هشکوج هشکو بالفعل باه  .اما اگهد منظهور
از هشکوج فامی ه در آین ه باه ج هشکو به این اعتبار بهه معنهای مهابودی مطله ج
بع از د ود د تحق ج می و بلکه مداد تب ل مشأهی د ود د امتقال از دمیا بهه آتهدت د
ر وع هد چیزی به ریشگاه ت ادم ا،و د ایهن در مو هوداتی ا،هو کهه بهه گومههای
صبغه دمیوی داههته د ههامل مو هودات اتهددی از قبیهل بهشهو د ددزا منهیههود
ح،بحامیج 0204ج .)247 :2

 .4مکان بهشت و دوزخ

/ابوالفضل ساجدی

اما اشکال در مورد عرض آسمان ،مبتنی بر تصویر هیئت بطلمیوسی از عالم اسـت
که علم جدید آن را باطل دانسته است ،از این رو نظاد عالم به گونهای وسیع اسـت کـه
اعداد و ارقاد نجومی بر آن احاطه ندارد و ممکن است که بهشت و دوزخ در این فضـای
وسیع و بینهایـت باشـد (سـبحانی929 9 ،7972 ،؛ جـوادی آملـی291 1 ،7951 ،؛
تَغْلِبى آمِدى.)997 9 ،7929 ،

آیه  44حاقه د  01غاهیه میز در اثبات اینکه بهشهو مهزد ،ه رهالننتههی ا،هوج
مورد ا،تناد بدتی از منابع تف یدی داقع ه ه ا،و؛ در ایهن آیهات بهشهو بهه صهفو
علوج متصف ه ه ا،و« :في جَنَّةٍ عالِيَةٍ»؛ د در د ه عالی بود بهشهو گفتهه هه ه کهه
چو بهشو مزد  ،رةالننتهی ا،و ر:ج از مدتبه علو بدتوردار ا،و حصادقى تهدامهىج
0209ج  111د .)194
البته مف دا در اینکه « نة النادى» که ام بهشهو ا،هو؟ اتهتشج کهددهامه ج
بعضى آ را هنا بهشو ادی ا ح نة الخل ) مىدامن که در امتظار تنام اهل اینها
د ردهیزگارا بوده د محل آ را در آ،هنا دام هته د آیهه ، 09هوره ،هج ه فَلَهامن

جَنَّات الْمَأْوى نُزُلًا بِما كانُوا يَعنمَلُو َ را هاه بد آ مىگیدم  .هد چن ایهن دیه گاه بها
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بع از اثبات د ود فعلی بهشو د ددزاج این م ههله مطهدح ا،هو کهه آ دد در
کجای عالم داقع ه هام ج ع های از متکلنا ا،شمی بد این بادرمه کهه دلیهل قطعهی د
مص صدی ج بدای تعیهین مکها بهشهو د ددزا د هود مه ارد د آمچهه از د ئهل مقلهی
ریدامو این مطلب ارائه ه ه تنها در ح ظهور ا،و؛ از این رد در ایهن م ههله توقهف
کدده د علم آ را به ت ادم داگذار کددهام حتفتهازامیج 0219ج 000 :1؛ ههیخ طو،هىج
0211ج 791؛ طیبج 0714ج  .)371اما اکثد دامشنن ا ا،شمی بها ا،هتناد بهه آیهات د
ردایاتج بهشو را فوق آ،نا های هفتگامه د زیهد عهدش دام هتهامه ؛ آیهه چههاردهم د
رامزدهم از ،وره مجمج بهشو را مزد  ،رة الننتهی معدفی کددهج د  ،رة الننتههی میهز
فوق آ،نا هفتم قدار دارد حهیخ طو،ىج بی تهاج 9ج 241؛ طبد،هىج 0734ج 173 :4؛
میب ىج 0730ج 039 :7؛ ابنعجیبههج 0209ج 117 :1؛ فهیض کاههامىج 0201ج 91 :1؛
مجفههى تنینههىج 0791ج 271 :4؛ بدد ههددىج 0711ج 233 :1؛ هههیخ طو،ههىج 0211ج
791؛ هیجىج 0717ج 114؛ هبدج 0242ج .)213

019

تو ه به آیه دیگدی که عدض بهشوِ ادی ا را آ،نا هها د زمهین معدفهی مهیکنه ج
بعی هندده ه ه ا،و ؛ زیدا ظاهد آیات مورد بحثج مشا مىده که « نهة النهادى»
در آ،نا بوده د غید از بهشو ادی ا ا،و که د،عتش به ام ازه تنهام آ،هنا هها د
زمین ا،و .لذا گاهى آ را به ایگاه دیژهاى از بهشو تف هید کهددهامه کهه در کنهار
« ،رة الننتهى» بودهج د محل تاصّها د مخلصها ا،هوج د بدتهی آ را بهه بهشهو
بدزتى تف ید کدده که ارداح هه اء د مامنا ج موقتها بهه آمجها مهىردمه د بهدای ایهن
عه های را در ایهن بهشهو متهنعم
تف ید به ردایو معدا :ا،تناد ه ه که ریامبد
دی م ج با این ا،هت ل کهه قبهل از ردز قیامهوج ههیچکه :در بهشهوِ ادیه ا ج دارد
منیهود حمکارم هیدازىج 0732ج  291 :44د .)299
در را،خ از ا،تبعاد فوقج گفته ه ه که مداد از عدضج در مقابل طول می و بلکهه
عدضج در این قبیل آیاتج بیامگد د،عو آ ا،و؛ چه اینکه آ،نا هها د زمهین اصهو ً
کددی بوده د فاق طهول د عهدض ا،هو ح،هبحامیج 0204ج 242 :2؛ صهادقى تهدامهىج
0711ج .)014 :41
در بدتی از منابع تف یدی د کشمی بدای اثبات مکا بهشو در آ،هنا ج بهه آیهه
 44ا،وره ذاریات وَ فِي السَّماءِ رِزنقُكُمن وَ ما تُوعَْو َج ا،تناد ه ه ا،و؛ در ایهن آیهه
آ،نا به عنوا محل رزق ام ا هاج د آمچه به اد دع ه داده ه هج معدفهی هه ه ا،هوج
با این بیا که «د ما توع د » بد «رزقکهم» عطهف هه ه د مهداد از آ ج بهشهو ا،هو
حطباطبایىج 0203ج 74 :09؛ ،بحامیج 0241ج .)210
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از دیگد آیات مورد ا،تناد در م هلهج آیه  21از ،وره اعداج ا،وج این آیههج بیهامگد
هدح حال د عاقبو تکذیب کنن گا آیات الهی د تکبد درزا در مقابهل آ ا،هو کهه
درهای آ،نا را م بو به ردی آمها ب ته دام ته د درددها را بهه بهشهوج تعلیه بهه
محال کدده ا،و :إِ َّ الَّذينَ كَذَّبوا بِآياتِنا وَ اسنتَكْبَرُوا عَنْها ال تُفَتَّح لَهمن أَبنواب السَّاماءِ وَ ال

يَْنخُلُو َ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ في سَمِّ الْخِياطِ وَ كَذلِكَ نَجنزِي الْمجنرِمين حقنىج 0713ج
471 :0؛ هبدج 0242ج .)211
در مورد مکها ددزا میهزج بیشهتد متکلنها آ را در زمهین حتفتهازامیج 0219ج :1
 )000د بدتی آ را در طبقه هفتم زمین دام تهام ح هیجیج 0731ج .)011
دی گاه دیگد این ا،و که بهشو د ددزا در غیب د باطن ایهن عهالم داقهع هه ه

/ابوالفضل ساجدی

ا،ههو حمکهارم ههیدازىج 0732ج 92 :7؛ تنینهیج 0201ج  )23 :7د لزدمههی در کشههف
زئیات آ د ود م ارد حتنینیج هنا ؛ مجل یج بی تاج .)230
مطاب بدتی آیاتج ددزا از اماکن منقول ا،و که چوما تامههای ریش ،هاتتهج
آ را به صحنه محشد میآدرمه « :د هیءَ یومههذ بجههنم» حفجهد .)47 :در ایهن بهاره
ردایات فدادامی میز آم ه ا،و حمجل هیج 0217ج 497 :1؛ عدد،هى حهویزىج 0201ج :1
 .)132مفاد این آیه با مکا ددزا میز ،ازگار ا،و؛ زیدا ددزا اکنو مو ود بهوده د در
باطن این عالَم د ود دارد .معاد عبارت از ظهور بهاطن ا،هو د ظههور ههیء بهاطن بهه
منزله تدد :از ح ّی به ح ّ دیگد ا،و .هنین تهدد :د تطهورج مصهحّ اطهشق کلنهه
آدرد د مامن آ ا،وج بنابداینج آدرد ددزا به معنهای ظههور آ از بهاطن بهه ظهاهد
ا،و که مقل مکامو ا،وج مه مقل مکهامی ح هوادی آملهیج 0713ج 277 :1؛ طبد،هیج
0734ج 320 :01؛ فخدال ین رازىج 0241ج )019 :70؛ از این رد،و که بدتهیج مکها
ددزا را مف :اماره دام تهام حص رالنتألهینج 0711ج .)297 :0

در منابع ردایی میز به ایگاه بهشو د ددزا اهاره هه ه ا،هوج امهام علهی در
را،خ ،اال از مکا بهشهو د ددزاج مکها بهشهو را در آ،هنا د ددزا را در زمهین
معدفی کددم حهیخ ص دقج 0714ج 191 :4؛ دیلنىج 0204ج 701 :4؛ فهیض کاههامىج
0730ج  .)710هم ایشا در را،خ ،اال اثلی از ایهنکهه بهشهو در دمیا،هو یها در
آتدت د آتدت م بو به دمیاج در کجا داقع ه ه ا،و؟ فدمودم  :دمیها در آتهدت داقهع
ه ه د آتدت بد دمیا احاطه دارد حدیلنهىج 0204ج  .)719 :4هنچنهین در ردایهات بهه
،اکنا ادلیه بهشو د ددزا اهاره ه ه ا،و چنا که امام باقد فدمودمه  :بهه ته ا
،وگن بهشو از آ ردزی که تل ه ه تالی از ارداح مامنها ج د ددزا تهالی از ارداح
کافدا گناهکار مبهوده ا،هو حههیخ صه دقج 0714ج 719 :4؛ فهیض کاههامىج 0730ج
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بنابد دی گاه دیگدج عالم آتدت محیط بد این عالم ا،و د به اصهطشحج ایهن هها
در هکم د درد آ ها قدار گدفتهج در،و هنامن عهالم نهین کهه در درد عهالم
دمیها داقههع هه ه ا،ههو حمکهارم ههیدازىج 0732ج  .)91 :7بنههابداین بهشههو د ددزا از
مح دده تاریخ دمیایی د زما د مکا تار :بهوده د قبهلج بعه ج کهیْ د کجهای دمیهوی
ا مبوده د به مجدد مدد ج رهددههها کنهار رفتهه د
بدمنیداردج بهشو د ددزا از ام ا
آدمی یه باره تود را در بهشهتی مهیبینه کهه د،هعتشج آ،هنا هها د زمهین ا،هو
ح وادی آملیج 0713ج .)421
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.)710

نتیجه
با تو ه به د ئل متع د قدآمی د رداییج بهشو د ددزا ههماکنهو د هود دارمه د
د یل منکدا ج ماتنام ا،و .در مورد مکا بهشو د ددزاج ع های در این م هله توقهف
کدده د علم آ را به ت ادم داگذار کددهامه ج امها بدتهی دیگهد مکها بهشهو را فهوق
آ،نا هفتم د زید عدشج مزد  ،رةالننتهی دام تهام ج د مکا ددزا را در زمین یها در
طبقه هفتم زمین بیا کددهام  .عه های دیگهد در م ههلهج مکها بهشهو د ددزا را در
باطن این عالم دام ته د علم به زئیات آ را زم مشنددهام  .دیه گاه دیگهد -مزدیهه
به دی گاه ریشین -بهشو د ددزا را محیط بد این عالم مادی دام ته ا،و.
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 .0ابداهیم مصطفی د دیگدا ج 0201قج المعجم الوسیطج ا،تامبولج دارال عوه.

/ابوالفضل ساجدی

فهرست منابع

 .4ابن اثیدج مبارک بن محن ج 0713شج النهایة فی غری ب الح دیث و األث رج
تحقی  :محنود محن طنهاحى د طهاهد احنه زادىج قهمج مو ،هه مطبوعهاتی
ا،ناعیلیا .
 .7ابن ،ی هج على بن ا،ناعیلج 0240قج المحکم و المح یط األعظ مج تحقیه :
عب الحنی هن ادىج بیددتج دار الکتب العلنیة.
 .2ابن عاهورج محن بن ظاهدج بیتاج التحریر و التنویرج بی اج بی ما.

 .1ابن عطیه ام ل ى عب الح بن غالبج 0244قج المحرر ال و یز ف ی تفس یر
الکتاب العزیزج تحقی  :محن عب ال شم عب الشافىج بیددتج دارالکتب العلنیه.
 .1ابن فار ج احن بن فار ج 0212قج معجم مقاییس اللغةج تحقی  :عب ال هشم
محن هارد ج قمج مکتب ا عشم ا ،شمی.
 .3ابن فه حلىج احن بن محنه ج 0213قج ع د ال داعی و نج ا الس اعیج
تحقی  :احن موح ى قنىج قمج دار الکتا( اإل،شمی.

 .9ابنعجیبهج احن بن محن ج 0209قج البح ر المدی د ف

تفس یر الق رنن

المجیدج تحقی  :احن عب ال قدهى ر،هش ج قهاهدهج امتشهارات ح هن عبها
زکی.

 .01ابوالفتوح رازىج ح ین بن علىج 0211قج روض الجن ان و رو الجن ان ف ی
تفسیر الق رننج تصهحی  :محن مهه ى ماصه د محنه عفد یهاحقىج مشهه
مق

ج آ،تا ق

رضوىج بنیاد رژدهشهاى ا،شمى.

 .00ابو یبج ،ع ىج 0211قج القاموس الفقهی لغة و اصطالحاج دمش ج دارالفکد.

 .04ازهدىج محن بن احن ج 0240قج ته

یب اللغ ةج بیهددتج دار احیهاء التهداث

العدبی.
 .07آهتیامیج میدزا احن  -هاگددا ج 0714شج طرائف الحکم یا اندرزهاى ممتازج
تهدا ج کتابخامه ص دق.
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 .8ابن منظورج محن بن مکدمج 0202قج لسان العربج بیددتج دار صادر.
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 .02آلو،ىج ،ی محنودج 0201قج رو المعانی ف ی تفس یر الق رنن العظ یمج
بیددتج دارالکتب العلنیة.
 .01بامو امینج ،ی ه مصدت بهیگمج 0710شج مخزن العرف ان در تفس یر ق رننج
تهدا ج مهضو زما م لنا .
 .01بحدامیج میثم بن علیج 0211ق ،قواعد المرام فی علمالک المج تحقیه ، :هی
احن ح ینیج قمج منشورات مکتبه آیة العظنی مدعشی النجفی.
 .03بدد ددىج ،ی ح ینج 0201قج تفسیر الصراط المستقیمج تحقی  :غشمدضها
مو ما بدد ددىج قمج مو ،ه امصاریا .
 .01بدد ددىج ،ی محن ابداهیمج 0711شج تفسیر امعج تهدا ج امتشارات ص ر.
 .09ب تامىج فواد افدامج  0731شج فرهنگ ابجدیج تهدا ج امتشارات ا،شمی.

 .41تدمذىج محن بن عی ىج 0209قج الجامع الصحیح و ه و س ن الترم

یج

تحقی د هدح :احن محن هاکدج قاهدهج دار الح یث.

 .40تغلبی آمِ ىج ،یفال ّین ابوالح ن على بن ابى علىج 0247قج أبک ار األفک ار
فی أصول الدی ج تحقی  :احن محن مه ىج قاهدهج دار الکتب.
 .44تفتازامیج ،هع ال ینج 0213قج شر العقائد النسفیةج تحقیه  :حجهازى ،هقاج
قاهدهج مکتبة الکلیات األزهدیة.
 .47تفتازامیج ،ع ال ینج 0219قج شر المقاصدج قمج هدیف رضی.
 .42ثقفىج ابداهیم بن محن بن ،عی بن ههشلج 0791قج الغاراتج تحقیه  :هشل
ال ین مح ثج تهدا ج امجنن آثار ملى.
 .41د امىج مید ،ی هدیفج 0741قج شر المواقفج تصحی  :ب رال ین مع هامیج
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اف و قمج الشدیف الدضی.
 .41نعى از موی ن گا ج 0201قج شر المصطلحات الکالمی ةج مشهه ج آ،هتا
ق

رضوى.

 .43وادی آملیج عب الج 0713شج معاد در قرنن ،تحقی  :علی زمهامی قنشههایج
قمج ا،داء.
 .41وادى آملىج عب اللَّهج 0731شج تسنیمج قمج ا،داء.
 .49وهدىج ا،ناعیل بن حنادج 0731قج الصحا ج تحقی  :احن عب الغفور عطارج
بیددتج دار العلم للنشیین.

ُ .71وَینىج عب النَلِه بن عب اللههج 0201قج اإلرشاد إل قواطع األدلة ف ی أول

االعتقادج بیددتج دار الکتب العلنیة.

/ابوالفضل ساجدی

 .70حقى بدد،وىج ا،ناعیلج بىتاج تفسیر رو البیانج بیددتج دارالفکد.

 .74حنصى رازىج محنود بن علیج 0204قج المنق م التقلیدج قمج ما ،ة النشد
اإل،شمی.

 .77حنیدىج مشوا بن ،عی ج 0241قج شمس العلوم و دواء ک الم الع رب م
الکلومج تحقی  :مطهد بن على اریامى /یو،ف محن عب ال  /ح ین بن عبه ال
عندىج دمش ج دار الفکد.
 .72تنینىج ،ی مصطفىج 0201قج تفسیر القرنن الکریمج مو ،ه تنظیم د مشهد
آثار امام تنینى .
 .71دیلنىج ح ن بن ابى الح نج 0204قج إرشاد القلوب إل الص وابج الشهدیف
الدضی.
 .71راغب اصفهامىج ح ین بن محن ج 0204قج مفردات ألفاظ القرننج بیددتج دار
القلم.

 .73زحیلى دهبة بن مصطفىج 0201قج التفسیر المنیر ف العقید و الش ریعة و
المنهجج بیددتج دار الفکد النعاصد.
، .71بحامیج عفدج بی تاج بحوث فی الملل والنحلج قمج ما ،ة النشهد اإل،هشمی-
ما ،ة اإلمام الصادق

.

الندکز العالنی لل را،ات اإل،شمیة.
، .21بحامىج عفهدج 0241قج محاض رات ف ی اإللهی اتج تلخهیص :علهى ربهامى
گلپایگامىج قمج ما ،ه امام صادق

.

 .20هبدج ،ی عب الج 0242قج حق الیقی فی معرفة أصول ال دی ج قهمج أمهوار
اله ى.
 .24هدج ال ینج ،ی عب الح ینج 0247قج الفصول المهمة فی ت للیف األم ةج
مشحظات :دکتد عب الجبار هدارهج تهدا ج النجنع العالنی للتقدیب.

 .27هدیف هیجىج محن بن علىج 0737شج تفسیر ش ریف الهیج

ج تههدا ج

دفتد مشد داد.
 .22هعیدىج تا :ال ین ج 0717شج امع االخبارج قمج امتشارات رضى.
 .21هیخ بهایىج محن بهن ح هینج 0270قج األربع ون ح دیثاج تحقیه  :بخهش
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، .79بحامىج عفهدج 0204قج اإللهیات عل هدى الکتاب و السنة و العقلج قهمج
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فدهنگی امعه م ر،ین حوزه علنیه قمج ماهد :قمج امعه م ر،ین حوزه علنیه
قم.

 .21هیخ حد عاملىج محن بن ح نج 0711شج الجواهر السنیة ف ی األحادی ث
القدسیة ح کلیات ح یث ق ،ى)ج تهدا ج امتشارات دهقا .
 .23هیخ ص دقج محن بن علیج 0731شج األمالیج تهدا ج امتشارات کتابچى.
 .21هیخ ص دقج محن بن علیج 0202قج االعتقادات ،قمج کنگده هیخ مفی .
 .29هیخ ص دقج محن بن علىج 0714شج الخصالج تحقی  :على اکبد غفارىج قهمج
امتشارات امعه م ر،ین.
 .11هیخ ص دقج محن بن علىج 0714شج صفات الشیعةج تهدا ج اعلنی.

 .10هیخ ص دقج محن بن علىج 0731قج عیون أخبار الرضا

ج تحقی  :مهه ی

وردىج تهدا ج مشد ها .
 .14هیخ ص دقج محن بن علىج 0791قج التوحیدج قمج ما ،ة النشد اإل،شمی.
 .17هیخ مفی محن بن محن ج 0242قج تفس یر الق رنن المجی دج قهمج مدکهز
امتشارات دفتد تبلیغات ا،شمى.
 .12هیخ مفی ج محن بن محن ج 0207قج المسائل العکبریةج تحقیه  :علهی اکبهد
الهى تدا،امىج قمج دار النفی .
 .11هیخ مفی ج محن بن محنه ج  0207قج تص حیح اعتق ادات اإلمامی ةج قهمج
الناتند العالنی للشیخ النفی .
 .11صادقى تهدامىج محن ج 0711شج الفرقان فی تفسیر الق رنن ب القرننج قهمج
امتشارات فدهنگ ا،شمى.
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 .13صادقى تهدامىج محن ج 0209قج البالغ فی تفسیر القرنن بالقرننج قمج مالف.
 .11ص رالنتالهین محن بن ابداهیمج 0711شج تفسیر الق رنن الک ریم ،تحقیه :
محن توا وىج قمج امتشارات بی ار.
 .19طباطبایىج ،ی محن ح هینج 0203قج المیزان فی تفس یر الق رننج قهمج
دفتد امتشارات ا،شمى امعهى م ر،ین حوزه علنیه قم.

 .11طَبد،ىج ابو منصور احن ابهن ابهى طالهبج 0217قج االحتج ا عل
اللجا ج تحقی  :محن باقد تد،ا ج مشه ج مشد مدتضى.

أه ل

 .10طبد،ىج ح ن بن فضلج 0731شج مکارم األخالقج قمج هدیف رضى.
 .14طبد،ىج فضل بن ح هنج 0734شج مجمع البیان ف تفسیر القرننج مق مهه

محن

واد بشغىج تهدا ج امتشارات ماصد ت دد.

/ابوالفضل ساجدی

 .17طبد،ىج فضل بن ح هنج 0733شج تفسیر وامع الجامعج تههدا ج امتشهارات
دامشگاه تهدا د م یدیو حوزه علنیه قم.

 .12طحادى -ابن ابى العز حنفىج 4111مج شر العقید الطحاویةج تحقیه  :ماصهد
ال ین آلبامىج بغ ادج دار الکتا( العدبی.

 .11طو،یج توا ه مصید ال ینج 0213قج تجرید االعتقادج تحقی  :ح ینى شلىج
دفتد تبلیغات ا،شمى.
 .11طو،ىج توا ه مصید ال ینج  0717شج تصورات یا روض ة التس لیمج تههدا ج
مشد امى.
 .13الطو،ىج توا ه مصیدال ینج 0211قج تلخیص المحصلج بیددتج داراألضواء.

 .11طو،ىج محن بن ح نج بی تاج التبیان فی تفسیر القرننج بیددتج دار احیهاء
التداث العدبى.
 .19طیبج ،ی عب الح ینج 0714شج کلم الطی ب در تقری ر عقای د اس المج
کتابخامه ا،شم.
 .31عاملىج هیخ حدج 0219قج وسائل الشیعهج قمج ما ،ه آل البیو

.

 .30عدد،ى حویزىج عب علهى بهن نعههج 0201ق تفس یر ن ور الثقل ی ج قهمج
امتشارات ا،ناعیلیا .
 .37عشمه مجل ىج محن باقدج حق الیقی ج امتشارات ا،شمیه.
 .47غزالیج محن بن محن ج 0240قج احیاء علوم الدی  ،بیددتج النکتبه العصدیه.
 .31فاضل وادج واد بن ،عی ج 0711شج مسالک األفهام إل نی ات األحک امج
تصحی  :محن تقى کشفى  /محن باقد هدیفزادهج تهدا ج مدتضوى.
 .31فاضههل مق ه ادج 0244قج اللوام ع االلهی ةج تحقی ه د تعلی ه  :ههههی قاضههى
طباطبائىج قمج دفتد تبلیغات ا،شمى.
 .33فخدال ین رازىج ابوعب ال محن بن عندج 0241قج مفاتیح الغیبج بیهددتج دار
احیاء التداث العدبى.
 .31فداهی ىج تلیل بن احن ج 0219قج کتاب العی ج قمج مشد هجدت.

 .39فیض کاهامیج مش مح نج  0203قج المحجة البیضاء ف ته

یب االحی اءج

تحقی  :على اکبد غفارىج قمج مو ّ،ه امتشارات ا،شمى امعه م ر،ین.

وجود فعلی و مکان بهشت و دوزخ  /احمد شجاعی 

 .34عطاردى قوچامىج عزیز الج 0207قج مسند اإلمام الرضا

 ،بیددتج الصفوة.
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 .11فیض کاههامىج 0713شج رسائل فیض کاشان ج تههدا ج م ر،هه عهالى هههی
مطهدى.

 .10فیض کاهامىج محن مح ن بن هاه مدتضهىج 0730شج نوادر األخب ار فیم ا
یتعلق بلصول الدی ج تحقی  :مه ى امصارى قنىج تهدا ج ما ،هه مطالعهات د
تحقیقات فدهنگى.
 .14فیض کاهامىج مش مح نج 0201قج تفسیر الصافیج تحقیه  :ح هین اعلنهىج
تهدا ج امتشارات الص ر.
 .17قبادیامىج ماصد ت ددج  0712شج خوان اإلخ وانج تصهحی  :علهى اکبهد قهویمج
تهدا ج امتشارات ا،اطید.
 .12قدطبىج محن بن احن ج 0712شج الجامع ألحکام القرننج تههدا ج امتشهارات
ماصد ت دد.
 .11قنىج على بن ابداهیمج 0713شج تفسیر قمیج قمج دار الکتا(.
 .11کاهامىج مش فت الج 0247قج زبد التفاسیرج قمج بنیاد معارج ا،شمى.

 .13هیجیج ح ن بن عب الدزاقج 0731شج رسائل فارس

ج تصهحی د تحقیه :

على ص رائى تویىج تهدا ج میداث مکتو(.
 .11هیجىج فیاضج 0717شج گوهر مرادج قمج ما ،ه امام صادق

.

 .19مازم رامىج محن صال بن احن ج 0714شج شر الکافی -األصول و الروضةج
تحقی  :ابوالح ن هعدامىج تهدا ج النکتبة اإل،شمیة.

 .91مجل ىج محن باقد بن محن تقىج 0217قج بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار
األئمة األطهار
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ج بیددتج دار إحیاء التداث العدبی.

 .90مجل ىج محن باقد بن محن تقىج 0212قج مرن العقول فی ش ر أخب ار
نل الرسول ،تحقی  :هاهم ر،ولى محشتىج تهدا ج دار الکتب اإل،شمیة.

 .94مجل ىج محن تقى بن مقصودعلىج 0211قج روضة المتقی فی شر م

ال

یحضره الفقیهج تحقی  :ح ین مو،وى کدمامىج د علهی رنهاه اههتهاردىج قهمج
ما ،ه فدهنگى ا،شمى کوهامبور.
 .97مح ث اربلىج 0710شج کشف الغمة فی معرف ة األئم ةج تبدیهزج چها بنهى
هاهنى.

 .92م ر،ههىج ،ههی محنهه تقههىج 0209قج م
محبىالح ین.

ه دى الق رننج تهههدا ج دار

 .91مداغىج احن بن مصطفىج تفسیر المراغ ج بیددتج داراحیاء التداث العدبى.

/ابوالفضل ساجدی

 .91مکارم هیدازىج ماصدج 0732شج تفسیر نمونه ،تهدا ج دارالکتب اإل،شمیة.

 .93مکارم هیدازىج ماصدج 0240قج األمثل فی تفسیر کتاب اهلل المنزلج تد نه د
تحقی  :محن على آذرهبج قمج م ر،ة اإلمام علی بن أبی طالب

.

 .91منصور بالج 0244قج مجموع رسائل اإلم ام المنص ور ب اهللج تحقیه  :عبه
ال شم د یهج صنعاءج ما ،ة اإلمام زی بن علی.

 .99مو،ههوى ،ههبزدارىج ،ههی عبهه ا علههىج 0219قج مواه بالرحم ان ف ی
تفسیرالقرننج بیددتج مو ،ه اهل بیو
.011

.

مو،ىج ح ین یو،ف0201ج قج اإلفصا ف

فق ه اللغ ةج قهمج مکتهب

ا عشم ا ،شمی.
.010

میب ىج رهی ال ین احن بن ابى ،ع ج 0730شج کشف األسرار و ع د

األبرارج تهدا ج امتشارات امید کبید.
.014

مجفى تنینىج محن

وادج 0791قج تفس یر نس انج تههدا ج امتشهارات

ا،شمیه.
.017

م ائىج احنه بهن علهىج 0200قج الس ن الکب رىج تحقیه  :عبه الغفار

،لینا بن ارىج احن هن:ال ینج ح هن ،هی ک هددىج بیهددتج دار الکتهب
العلنیةج منشورات محن علی بیضو .

بن الح ینج تحقی  :على هاد ح امىج بیددتج ما ،ة البشغ.
.011

میشابورىج مظام ال ین ح ن بن محن ج 0201قج تفسیر غرائب الق رننج

بیددتج دارالکتبالعلنیة.
.011

درام بن ابى فدا ج م عود بن عی یج 0719شج مجموع ه ورامج تحقیه :

محن رضا عطاییج مشه ج بنیاد رژدهشهای آ،تا ق

رضوی.
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 .012معنامىج محن بن ابداهیمج 0240قج اآلیات الناسخة و المنس وخة م
روایة أب عبد اهلل محمد ب ابراهیم النعمان ج ر ی آدرم ه :علماله ىج علهى
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