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Abstract 

Paradise is described as "inheritance" in six verses of the Holy Quran. 

Every inheritance is made up of three elements: inheritor, giver, and 

heritage. Examples of heir and inheritance in the mentioned verses 

are: believers and heaven, but there is a difference of opinion among 

commentators regarding the giver (The one from whom believers will 

inherit paradise). This research, using library information and the 

descriptive-analytical method, examined the mentioned verses, and 

tried to reach the correct point of view in determining the giver. With 

this aim, this article meditated on the uses of the word "inheritance" 

and showed that the use of this word for paradise (the inheritance of 

heaven) in the mentioned verses can be a real use. And the giver is not 

the unbelievers, but the Almighty God, and the property of the heir 

does not conflict with the survival of the property of the giver, and the 

transfer of property from the giver to the heir arises from the property 

of the case, not the inherent property of inheritance. Based on this, the 

true owner of paradise will be God, and believers have established a 

spiritual bond with God through their faith and righteous deeds, and 

the result of this bond is the inheritance of paradise. 
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 وراثت بهشت اتیآ یو بررس لیتحل

 رانیقم، ا ،یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم اریاستاد   یبهبهان یمانیسل میعبدالرح
  

 رانیموسسه امام صادق) ع( قم، ا یرشته کالم اسالم 0دانش آموخته سطح   هنرخواه  نیحس
 

  

 چکیده
یاد  وراثت بهشت اتیآ، که از آنها به استدهوصیف شت« ارث»بهشت با عنوان ،  قرآن کریم  آیه ششدر 

در  وارث و میراثمصداق  .استمنه و میراث تشکیل شده ، موروثٌ وارث :ارثی از سه رکن . هرکنیم می

)کسی که مؤمنان، بهشت را از   منه اما نسبت به موروثٌ،  مؤمنان و بهشتعبارتند از به ترتیب ،  آیات مذکور

ای، و با  عات کتاباانهاین پژوهش با استناد به اطال مفسران اختالف نظر وجود دارد. انی، مبرند( او ارث می

تحلیلی، آیات یاد شده را بررسی نموده، و تالش کرده به دیدگاه صحیح در  -استفاده از روش توصیفی

تعمق ورزیده، و نشان داده که « ارث»منه دست یابد. با این هدف، در کاربردهای واژه  تعیین موروثٌ

تواند استعمال حقیقی باشد، و  ر، میاستعمال این واژه برای بهشت )وارثت بهشت( در آیات مذکو

منه  موروثٌمنه نیز، نه کافران، بلکه خداوند متعال است، و ملکیت وارث، منافاتی با بقای ملکیت  موروثٌ

منه به وارث، برخاسته از خصوصیت مورد است نه ویژگی ذاتی وراثت. بر  ندارد، و انتقال ملک از موروثٌ

خواهد بود و مؤمنان با ایمان و اعمال صالح خود با خداوند پیوند این اساس، مالک حقیقی بهشت، خدا 

 معنوی برقرار کرده، و نتیجه این پیوند، وراثت بهشت است.

 .وراثت بهشت، بهشت، قرآن، کافر، اعمال، خداوند :ها واژهکلید
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 و بیان مسأله مقدمه. 0

، أجر و  های آن را با تعابیری مثل جزا ، بهشت و نعمت خداوند در قرآن کریم با صراحت

أُولئِکَ جَزاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ جَنَّاتٌ تَجْری مِنْ تَحْتِهَا ﴿، مانند:  استدهکرثواب توصیف 

 مِنْ تَجْری جَنَّاتٍ لَأُدْخِلَنَّهُمْ وَ﴿و:  ؛(631 /)آل عمران ﴾ الْأَنْهارُ خالِدینَ فیها وَ نِعْمَ أَجْرُ الْعامِلین

آیاتی دیگر  ، و (691 عمران/ آل) ؛﴾ الثَّواب حُسْنُ عِنْدَهُ اللَّهُ وَ اللَّهِ عِنْدِ مِنْ ثَواباً الْأَنْهارُ تَحْتِهَا

 /؛ عنکبوت69 /؛ سجده8 /؛ لقمان698 /آل عمران ؛61 انسان/ ؛8 /ه؛ بیّن61 )ر.ک؛ احقاف/

18.) 

و بهشتیان ،  بهشت را به عنوان ارث بندگان پرهیزکار،  با این حال خداوند در شش آیه

. این آیات کنیم یاد می« آیات وراثت بهشت»، که از آنها به کند می معرفی بهشترا وارث 

 عبارتند از:

و اهل  :(13 /)اعراف ﴾تَعْمَلُونَ..وَ نُودُوا أَنْ تِلْکُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوها بِما کُنْتُمْ ﴿. الف

 به ارث بردید.،  دادید در مقابل اعمالی که انجام می را بهشت را ندا کنند که این بهشت

این همان بهشتى  :(13 /)مریم ﴾نُورِثُ مِنْ عِبادِنا مَنْ کانَ تَقِیًّا  تِلْکَ الْجَنَّةُ الَّتی﴿. ب

 دهیم. ، به ارث مى است که به بندگان پرهیزگار خود

و مرا از وارثان بهشت پر نعمت قرار  :(81 /)شعراء ﴾ مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعیم  وَ اجْعَلْنی﴿. ج

 ده.

این همان بهشتى  :(21 /)زخرف ﴾ أُورِثْتُمُوها بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُون  وَ تِلْکَ الْجَنَّةُ الَّتی﴿. د

 است که از اعمال )صالح( خود به ارث یافتید.

 -66 /)مؤمنون«  الَّذینَ یَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فیها خالِدُون  أُولئِکَ هُمُ الْوارِثُون*» .هـ

 و منزلگاه ابدى آنان است. ارث،  ، که بهشت فردوس چنین کسانی وارث هستند :(61

نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَیْثُ نَشاءُ فَنِعْمَ وَ قالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذی صَدَقَنا وَعْدَهُ وَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ ﴿. و

)مؤمنان به بهشت در آیند( و گویند: ستایش خداى را که وعده  :(21 /)زمر ﴾ أَجْرُ الْعامِلین

لطف و رحمتش را بر ما محقق فرمود و ما را وارث همه سرزمین بهشت گردانید که هر 

 اداش نیکوکاران بسیار نیکو خواهد بود.)بلى آن روز( پ،  جاى آن باواهیم منزل گزینیم
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 «فردوس»ولی در آیه پنجم ،  است (بهشت) «تجنّ»،  متعلق ارث در چهار آیه اول

:  1، ج 6321سی،  طبر ؛د )ر.کان دانستهجایگاهی در بهشت که آن را ،  متعلق ارث است

ه در آیه ک انچن،  (111 : 16، ج 6111؛ فار رازی، 121 : 1، ج 6163،  جامع؛ ابن ابی219

 ﴾إِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ کانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُال﴿: گفته شدهدیگری 

هاى بهشت  ، باغ امّا کسانى که ایمان آوردند و کارهاى شایسته انجام دادند :(612 /)کهف

 برین محل پذیرایى آنان خواهد بود.

 که -آیه ادامه قرینه به ، که البته باشد زمین می،  متعلق ارث ششمدر آیه 

؛ 111 : 1، ج 6313قمی، ر.ک؛ ، زمین بهشت است ) مراد از آن -﴾الْجَنَّةِ مِنَ نتَبَوَّأُ﴿فرماید می

، زیرا با اینکه جا داشت در آیه مزبور  (291 : 8، ج 6321سی،  ؛ طبر11: 9، ج تاسی، بی طو

، و  را معنا کند« ارض»ذکر شده تا کلمه « جنت»، کلمه  ه کار رودب« أرض»ضمیر کلمه 

 (.198 : 62، ج 6391طباطبایی، ر.ک؛ همان بهشت است )« أرض»بفهماند که منظور از 

است که مؤمنان و پرهیزکاران وارث بهشت  آیات وراثت بهشت اینمفاد مشترک 

ر این باره به این سؤال پاسخ ، این پژوهش در صدد است با روش توصیفی و تحلیل د هستند

 «.؟برندیبه ارث م یمؤمنان بهشت را از چه کس»دهد که: 

 پاسخ این سؤال در گرو پاسخ به چند سؤال دیگر )سؤاالت فرعی( است:

 درباره بهشت حقیقت است یا مجاز؟« ارث». آیا استعمال 6

ونه متصور در مسأله وراثت بهشت، چگ« منه به وارث انتقال بهشت از موروثٌ. »1

 است؟

 . پیشینۀ پژوهش0-0

مفسران بسیاری در تفسیر ترتیبی، این آیات را به صورت ماتصر تفسیر کردند، ولی برخی 

اهلل جوادی آملی در تفسیر تسنیم توجه بیشتری به این آیات نموده از معاصرین مانند آیت

و سوم در پاسخ به در ذیل مسأله چهل « المسائل العکبریه»است. شیخ مفید نیز در کتاب 

است سؤال حاجب ابو اللیث بن سراج دیدگاه خود را درباره وراثت بهشت را بیان کرده

(. هیچ کتاب، پایان نامه یا مقاله ای این موضوع را به صورت 666: 6163)ر.ک؛ مفید، 
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رسد این مقاله اولین اثری است، از این رو به نظر میمسقل و جامع مورد بررسی قرار نداده

های ماتلف است که در این زمینه به نگارش در آمده، که با تتبع در آثار تفسیری، دیدگاه

به همراه ادله را به صورت کامل توصیف و تبیین، و سپس مورد ارزیابی قرار داده، و آخر 

 است.دیدگاه برگزیده را ذکر نموده

 (ارث) ۀشناسی واژ. مفهوم2

عبارت از چیزی است که در ملک کسی بوده و به ، ارث  . به تعبیر برخی اهل لغت1-6

 : 1، ج 6163،  ابن فارسر.ک؛ بی یا سببی به ملکیت کسی دیگر در آید )سَواسطه نسبت نَ

:  6161راغب اصفهانی، ر.ک؛ (؛ بدون آنکه عقد و یا شبیه آن دخالت داشته باشد )611

اطالق  «موروث»شود  می (. به همین دلیل به مالی که از میت به بازماندگانش منتقل813

، ترک کردن چیزی از سوی مالک اول  شود )همان(. بنابراین در بطن واژه ارث می

:  8، ج 6391طباطبایی، ر.ک؛ آن برای مالک دوم )وارث( نهفته است ) یمنه( و بقا )موروثٌ

، که اگر باواهیم دو واژه ترک کردن و باقی ماندن را در قالب یک واژه  (662-661ص 

خواهد بود. بنابراین حقیقت ارث همان انتقال و جا به جایی است. « انتقال»، کلمه  تعبیر کنیم

یعنی مال یا شبه مال از کسی به کسی دیگر منتقل شود. در عبارت برخی لغویون به تعبیر 

 : 63، ج 6318؛ مصطفوی، 813 : 6161راغب اصفهانی، ر.ک؛ )استتصریح شده« انتقال»

 (. 29 : 61، ج6391 ؛ طباطبایی،28

فراهیدی، ر.ک؛ است مانند ابقاء )و اما معانی دیگری که برای این واژه ذکر شده

سی،  طبرر.ک؛ ، اعطاء ) (116 : 3، ج 6381مدنی، ر.ک؛ ، استفاده کردن ) (131 : 8ج :6119

، از  (811 : 1، ج 6321سی،  ؛ طبر638 : 2، ج تاسی، بی طور.ک؛ ( و مالکیت )191 : 1ج : 6321

 لوازم معنای این واژه است.

، و اوصاف  ، مقام . آیا استعمال واژه ارث در امور معنوی مانند علم2-2

 ، استعمال حقیقی است یا مجازی؟  اخالقی مثل ترس و شجاعت

( را 813 : 6161راغب اصفهانی،  ؛)ر.ک« قنیه»، تعبیر  دانان در تعریف این واژهبرخی لغت
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، و بعضی دیگر  (162 : 1، ج 6119فراهیدی، ر.ک؛ ، که به معنای مال است ) اند ذکر کرده

؛ 319 : 1، ج 6929؛ مطرزی، 121 : 6929زماشری، ر.ک؛ اند ) نیز متعلق ارث را مال دانسته

(. ولی برخی دیگر از 116-111 : 1، ج 6161،  ابن منظور ؛؛ ر.ک111 : 1، ج 6161فیومی، 

 : 1، ج 6119فراهیدی، ر.ک؛ ، مواردی همچون مجد و بزرگواری ) ون عالوه بر ماللغوی

،  6116،  ؛ ابن سیده611 : 1، ج 6163،  ؛ ابن فارس811 : 1، ج6321؛ جوهری، 311

( و 131  : 8، ج 6119فراهیدی، ر.ک؛ ، عشق ) (699 : 1، ج 6161،  ؛ ابن منظور161: 61ج

 اند. ارث بیان کردهضعف )همان( را به عنوان متعلق 

ر.ک؛ ، در عبارات اهل لغت این واژه در سایر امور معنوی مانند نیازمندی ) همچنین

، و اندوه و فراموشی  (331 : 2، ج همانر.ک؛ ، ضعف و سستی ) (621 : 1، ج 6119فراهیدی، 

 است. در اشعار شعرای عرب نیز واژگانی( به کار رفته331 : 6161راغب اصفهانی، ر.ک؛ )

،  تاسیوطی، بیر.ک؛ ، حسرت و خسارت ) (311 : 6، ج تاابن هشام بیر.ک؛ مانند مجد )

 : تا، بی ولد اباهر.ک؛ ، مهربانی ) (181،  3، ج 6312،  عباسر.ک؛ ، حمد و ستایش ) (91 : 1ج

( 11 :6929زماشری، ر.ک؛ ( و فقر )611 : 3، ج 6328،  ابن ابی الحدیدر.ک؛ ، حزن ) (391

،  به عنوان مصداق ارث به کار رفته است. در روایات نیز چنین کاربردهایی مشهود است

 : 1، ج همانر.ک؛ ، نسیان ) (111 : 1، ج 6112کلینی، ر.ک؛ مانند استعمال ارث در: نفاق )

،  (611 : 6111حرانی، ر.ک؛ ، شک ) (381 : 1، ج همانر.ک؛ غیرتی ) ، دیاثت و بی (312

ر.ک؛ ( و نبوت )313 : 6392،  ابن ابی زینبر.ک؛ ، علم ) (612 : همانر.ک؛ حسرت )

حتی در فقه نیز یکی از مصادیق ارث،  (.131 : 6، ج 6326؛ برقی، 121 : 1، ج 6112کلینی، 

؛ ر.ک؛ 183: 11، ج6111؛ نجفی، 163: 1، ج6118حق قصاص است )ر.ک؛ محقق حلی، 

صاص از امور معنوی است که توسط ( و روشن است که حق ق321: 2، ج6112کلینی، 

شناسان معاصر هر دو قسم مادی و ، برخی لغت از همین روشود. ورّاث به ارث برده می

( و انصراف 28 : 63، ج 6318،  ر.ک؛ مصطفویمعنوی را از مصادیق حقیقی آن بر شمرده )

،  در هر صورت (.381 : 8، ج 6161سی،  آلور.ک؛ دانند ) به مال را از باب غلبه استعمال می

جواز استعمال واژه ارث در امور معنوی امری مسلّم است؛ خواه از باب استعمال حقیقی 
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 باشد یا حقیقت ادعایی )مجاز سکاکی(. 

 منه است؟  . انتقال شیء به وارث آیا مشروط به موت موروث2-3ٌ

باشد  پاسخ این سؤال متوقف بر تعیین مصداق ارث است؛ اگر مصداق ارث از امور مادی

، و انتقال  منه و مرگ وی شرط انتقال مال به وارث است در این صورت انسان بودن موروثٌ

، همچون سایر اسباب انتقال )مانند بیع و وقف و هبه( به طریق تجافی  مال از مجرای ارث

، و آن مال  منه دست او از ملکیت این مال خالی شده است؛ به این معنا که با مرگ موروثٌ

منه  و اما ارث در مصادیق معنوی مالزم با مرگ موروثٌ آید یت وارث در میبه ملک

باشد؛ زیرا انتقال در امور معنوی، نه به طریق تجافی، بلکه به طریق ظهور و تجلی است.  نمی

، شجاعت را به ارث  ، به این معنا نیست که وقتی فرزند مثالً انتقال شجاعت از پدر به فرزند

، فرزند هم دارای خصلت  ، بلکه با حفظ اصل شجاعت در پدر اعت شود، پدر فاقد شج برد

، به معنای ثبوت و  شود علماء وارثان انبیاء هستند شود. چنان که وقتی گفته می شجاعت می

 منه )انبیاء( در وارث )علماء( است. ظهور و تجلی صفت موروثٌ

  منه است د بین وارث و موروثٌ، وجود رابطه و پیون . شرط صحت ارث2-4

بی یا سببی است سَ، مصداق پیوند مذکور همان رابطه نَ اگر ارث از جنس امور مالی باشد

، ولی اگر ارث از جنس امور غیر مالی باشد احتمال  (611 : 1، ج 6163،  ابن فارسر.ک؛ )

بی به وارث منتقل شود مانند اوصافی که از پدر و مادر به سَدارد ارث به سبب رابطه نَ

و یا ممکن است به سبب رابطه معنوی و براساس شایستگی به ،  شود ان منتقل میفرزند

، مثالً نبوت و علم را از  وارث منتقل شود. یعنی وارث بر اساس شایستگی و صالحیت

 (.181 -181 : 13، ج 6399جوادی آملی، ر.ک؛  منه به ارث ببرد ) موروثٌ

 درباره بهشت و وارث بودن مؤمنانها نسبت به کاربرد ارث  . تحلیل دیدگاه3

، و مؤمنان و متقیان را وارث آن  ، از بهشت با عنوان ارث تعبیر نمودهشش آیه خداوند در 

،  استمنه و میراث تشکیل شده ، موروثٌ آنجا که هر ارثی از سه رکن وارث است. از دانسته
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 ، همان و میراث،  ؤمنمعبارتست از توان درباره مفاد این آیات گفت وارث  با یقین می

، میان مفسران اختالف وجود دارد که در ادامه  منه ولی نسبت به موروثٌ .بهشت است

های ماتلف مفسران نسبت به تفسیر این آیات بیان و سپس مورد تحلیل قرار  دیدگاه

 .گیرد می

 . دیدگاه ارث بردن مؤمنان از کافران3-0

 : 1، ج 6321سی،  ؛ طبر131 : 1، ج 6111ثعلبی،  ؛89 : 1، ج 6313بسیاری از مفسران )قمی، 

،  6161؛ فیض کاشانی، 661 : 1، ج 6111؛ ابن جوزی، 111 : 61، ج6111؛ فار رازی، 119

آملی،    جوادی ؛ 61 : 61، ج 6391؛ طباطبایی، 118 : 1، ج 6118؛ ابوالفتوح رازی، 391 : 3ج

( بر اساس برخی روایات معتقدند که استعمال ارث در این دسته 111 -118 : 18، ج  6111

برد. مضمون روایات مذکور آن است  از آیات به سبب آن است که مؤمن از کافر ارث می

است و با رفتن کفار که خداوند برای مومنان و کافران منزلی در بهشت و جهنم قرار داده

، منزل  شوند لک جایگاه اختصاصی خود در بهشت میمنان عالوه بر آنکه ماؤ، م در جهنم

برند. همچنین کفار نیز عالوه بر آنکه منزل اختصاصی  کفار در بهشت را نیز به ارث می

برند. طبق این  ، جایگاه بهشتیان در آتش را هم به ارث می شوند خود در جهنم را مالک می

وارث و ،  و یا کافر،  راث خواهد بود، می منه و بهشت ، موروثٌ وارث و کافر،  مومندیدگاه 

 جهنم خواهد بود. متن روایات به این شرح است:،  منه و میراث موروثٌ،  مؤمن

از سعد بن عبداهلل از  شیخ صدوق از پدرش )علی بن حسین بن بابویه( روایت اول:

-احمد بن حسین از عثمان بن عیسی از بعضی از اصحابش از امام صادق )ع( روایت کرده

، براى او جایگاهى در آتش و منزلى  آفریند اى را که مى خداوند هر بنده»است که فرمود: 

، و هنگامى که بهشتیان در بهشت و دوزخیان در دوزخ مستقر  گیرد در بهشت در نظر مى

، و آنان به دوزخ نگاه  دهد که: اى ساکنان بهشت! نگاه کنید گردند سروشى ندا در مى

شود که: این  ، سپس به آنان خطاب مى بینند د را آشکار در آتش مىکنند و جایگاه خو مى

هاى شما بود که اگر نافرمانى خدا را پیشه خود کرده بودید ناگزیر به ورود در آنها جایگاه

،  قالب تهى کند  شدید. )با شنیدن این خبر( اگر قرار بود کسى از شدّت سرور و شادمانى مى
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-ه از فرط خوشحالى و به خاطر عذابى که از آنها دور شدهبدون تردید بهشتیان بودند ک

شود که: اى دوزخیان! سر خود را )که از شرم به پایین  مردند و باز ندا مى ، مى است

، نظر کنید! و  اید( باال کنید و به جایگاهى که براى شما در بهشت مقرر شده بود انداخته

هائى که در آن است در بهشت با همه نعمت کنند و جایگاه خود را آنان سر خود را باال مى

هاى شما بود که اگر )در دنیا( پروردگار خود  شود: اینها جایگاه ، و به آنان گفته مى بینند مى

گرفتید. سپس حضرت فرمود: اگر قرار باشد )که  ، در آن جاى مى را اطاعت کرده بودید

،  ، بدون تردید و اندوه بمیرددر آن روز و پس از شنیدن این خبر( کسى از شدّت افسوس 

کردند. پس جایگاه بهشتیان در  دوزخیان در این روز از فرط حسرت و غم قالب تهى مى

به بهشتیان  -به ارث -، و جایگاه دوزخیان را در بهشت به دوزخیان -به ارث -دوزخ

( 66 و 61، آیه  واگذارند و این همان معنى کالم سانان خداوند است که )در سوره مؤمنان

اینان )مؤمنان واقعى( همان وارثانند که بهشت را به ارث خواهند برد و در آن »فرماید:  مى

 (.118 : 6111،  صدوق« )براى همیشه ماندگار خواهند شد

بن مهران از ابی روایت دوم: علی بن ابراهیم از پدرش از عثمان بن عیسی از سماعه

است مگر آن د هیچ موجودی را خلق نکردهخداون»کند:  بصیر از امام صادق )ع( نقل می

گوید: مؤمنان  است. سپس در ادامه میکه برای آنها در بهشت و جهنم جایگاهی قرار داده

برند و کفار نیز منازل مؤمنان در آتش را به ارث  منازل کفار در بهشت را به ارث می

نَ * الَّذینَ یَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ أُولئِکَ هُمُ الْوارِثُو﴿برند و این است معنای سان خداوند:  می

 (.131-136 : 3، ج 6161؛ حویزی، 89 : 1، ج 6313قمی، ر.ک؛ ) ﴾ فیها خالِدُون

روایت سوم: ابوبکر بن شیبه و احمد بن سنان از ابومعاویه از اعمش از ابوصالح از 

نیست مگر آن که هیچ کس از شما »است که پیامبر اکرم )ص( فرمود: ابوهریره نقل کرده

دو منزل دارد؛ منزلی در بهشت و منزلی در آتش. زمانی که فرد از دنیا برود و سپس داخل 

برند و این است معنای سان خداوند:  منان به ارث میؤآتش شود منزل او در بهشت را م

؛ 1-1 : 68، ج  6161؛ طبری، 211 : 1، ج 6168،  ابن ماجهر.ک؛ ) ﴾«أُولئِکَ هُمُ الْوارِثُون﴿

 (. 186:  6، ج 6113بیهقی، 
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خداوند برای هر انسانی در بهشت و »روایت چهارم: پیامبر اکرم )ص( فرمودند: 

کنند و جایگاه آنان در بهشت  است اما مومنان منازل کفار را اخذ میآتش مسکنی قرار داده

 : 1، ج 6321، سی )طبر« شود برند. و کفار منازل مومنان در آتش قرار داده می را به ارث می

 (.618 : 61، ج 6311؛ قرطبی، 96 : 8، ج 6113، لسی؛ مج119

 روایی دیدگاه اول مستندات. بررسی سندی 3-0-0

، زیرا عثمان بن سعید این روایت را از برخی  ، ضعیف است روایت اول به دلیل ارسال

امام  است و معلوم نیست این بعضی از اصحاب که روایت را ازاصحاب خود نقل کرده

اند چه کسانی هستند تا درباره آنها قضاوت شود. همچنین احمد بن حسین  صادق نقل کرده

است بن سعید اهوازی که در سند روایت وجود دارد فردی است غالی که تضعیف شده

 (.613 : 1، ج 6163؛ خویی، 22 : 6311نجاشی،  ؛)ر.ک

،  این روایت وجود دارد، زیرا عثمان بن عیسی که در سند  روایت دوم موثق است

( و او در مقابل امام رضا )ع( ایستاد و مورد 311: 6323سی،  طور.ک؛ واقفی مذهب است )

-کشی، بی ؛خشم امام )ع( قرار گرفت و اموال آن حضرت )ع( را به او تحویل نداد )ر.ک

 (. با این حال وی، به دلیل شهادت شیخ طوسی631 : 61، ج 6163؛ خویی، 811 : 1، ج تا

( و ابن شهر 1 : 6، ج 6313قمی، ر.ک؛ ، علی بن ابراهیم ) (619 : 6، ج 6162سی،  طور.ک؛ )

باشد و مؤید آن ادعای برخی  ( ثقه می311 : 1، ج 6329،  ابن شهر آشوبر.ک؛ آشوب )

،  6163؛ خویی، 836 : 1، ج تاکشی، بی ؛دانند )ر.ک است که وی را از اصحاب اجماع می

 (. 631 : 61ج

االرنؤوط و ر.ک؛ ، محمد بن خازم ضریر بوده) از ابومعاویه در روایت سوم مراد

بن اعجمی، سبط؛ ( که وی مدلّس است )ر.ک389: 1، ج 6131،  جمعی از نویسندگان

بن مهران اعمش است ، سلیمانعمش( و مقصود از ا31 : 6113؛ عسقالنی، 11 : 6111

( که او نیز به صفت تدلیس 389 : 1ج ، 6131،  االرنؤوط و جمعی از نویسندگانر.ک؛ )

(. ابوهریره نیز در زمره 33 : 6113؛ عسقالنی، 688 : 6112عالیی، ر.ک؛ است)توصیف شده

،  از این رو (.11 : 1، ج 6328،  ابن ابی الحدیدر.ک؛ رود ) جاعالن حدیث به شمار می
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،  6162آلبانی، ر.ک؛ ، ولی با این حال برخی ) باشد روایت مذکور از جهت سند ضعیف می

 : 1، ج 6111ابن جوزی،  ؛612: 1، ج 6113همو،  ؛618 : 61، ج 6311؛ قرطبی، 166 : 3ج

( این روایت را از جهت سند 389 : 1، ج 6131،  ؛ االرنؤوط و جمعی از نویسندگان611

 اند.  صحیح دانسته

سی،  برطر.ک؛ البیان به صورت مرسل نقل شده )روایت آخر نیز در تفسیر مجمع

اند  البیان بدون ارائه سند ذکر کرده( و برخی تفاسیر شیعه آن را از مجمع119 : 1، ج 6321

،  6161؛ حویزی، 89  : 1، ج 6318؛ قمی مشهدی، 692  : 1، ج 6161فیض کاشانی، ر.ک؛ )

 (.131 : 3ج

، یک روایت موثق است و بقیه روایات اگر چه  نتیجه آنکه از میان روایات مذکور

 توانند مؤید آن باشد. دشان ضعیف است ولی میسن

 بررسی داللی مستندات روایی دیدگاه اول. 3-0-2

مجموع این روایات گر چه از جهت سند قابل قبول است ولی بر داللت آنها اشکاالتی 

 وارد شده است:

، تا  اید درباره دوزخیان گفته نشده که این جهنمی است که شما ارث برده اشکال اول:

اینکه تعلیل شود که در دوزخ برای هر کس جایی مشاص شده و کسی که راه ایمان را 

، جای  ، گذشته از جای خود ، جایش خالی است و آن کس که راه کفر را بپیماید بپیماید

گویند این دوزخی است که بر اثر کفرتان به ارث بردید  گیرد. به دوزخیان نمی دیگر را می

 (.119 : 18، ج6391آملی،    جوادیر.ک؛  )

این اشکال وارد این نیست زیرا در روایت اول و دوم امام صادق )ع( با صراحت بیان  نقد:

برند. پس مفاد روایت آن است که  کند که کفار منازل مؤمنان در آتش را به ارث می می

، برای اهل  استعالوه بر آنکه برای اهل بهشت جایگاهی در بهشت و جهنم ساخته شده

است که هر کدام جایگاه دیگری را به ارث م نیز در بهشت و جهنم جایگاهی بنا شدهجهن
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است که برند. مگر آنکه مراد اشکال کننده این باشد که در قرآن درباره کفار گفته نشده می

اید. که در این صورت این سان درست است؛  این دوزخ را به سبب کفرتان به ارث برده

شود که این مطلب در قرآن بیان نشده ولی در روایات اهل بیت  یگرچه در نقد آن گفته م

 است.ذکر شده

مدلول روایات مذکور این است که باشی از بهشت محصول اعمال مؤمنان  اشکال دوم:

رسد. و حال آنکه آیات  ، ارثی بوده که از کفار به مؤمنان می بوده و باش دیگر آن

وَ نُودُوا أَنْ تِلْکُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوها ﴿ا در آیات داند؛ زیر بهشت را ارث می ة، هم وراثت

 /)مریم ﴾نُورِثُ مِنْ عِبادِنا مَنْ کانَ تَقِیًّا  تِلْکَ الْجَنَّةُ الَّتی»، و  (13/)اعراف« بِماکُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

است  ، ارث ، یعنی تمام بهشت بوده که مفید عموم است« ال»محلّی به « ةالجن»، کلمه  (13

 : 18، ج 6391جوادی آملی،  ؛ 111 : 2، ج 6326؛ قرشی، 131 : 8، ج6161سی،  آلو ؛)ر.ک

119.) 

آید این است که باشی از بهشت محصول ایمان  آنچه از آیات قرآن کریم بدست می نقد:

نَّاتُ إِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ جَ﴿، مانند سان خداوند و عمل صالح است

( و باش دیگر از پاداش بهشتی نتیجه 11 /؛ حج611 /؛ نساء61 /؛ بقره8 /)لقمان ﴾ النَّعیم

دهد:  ، زیرا خداوند به اهل بهشت پاداشی بهتر از پاداش اعمالشان می تفضل خداوند است

مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ »، و برخی را ده برابر:  (89 /)نمل« مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَیْرٌ مِنْها﴿

سَبیلِ اللَّهِ   مَثَلُ الَّذینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فی»، و بعضی را هفتصد برابر:  (611 /)انعام ﴾أَمْثالِها

(؛ 116 /)بقره« وَ اللَّهُ یُضاعِفُ لِمَنْ یَشاء کُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ  کَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فی

، همانند بذرى هستند که هفت خوشه  کنند کسانى که اموال خود را در راه خدا انفاق مى

، یکصد دانه باشد؛ و خداوند آن را براى هر کس باواهد )و  برویاند؛ که در هر خوشه

 کند. ، دو یا چند برابر مى شایستگى داشته باشد(

(؛ و براى کسى که از مقام 11 /)رحمن ﴾ وَ لِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتان﴿آیه 

« تانجنّ»، زیرا مراد از  شاهد این مطلب است ، نیز  ، دو باغ بهشتى است پروردگارش بترسد
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همین دو بهشت است؛ یعنی بهشتی که پاداش اعمال انسان است )بهشت اکتسابی( و بهشتی 

؛ 111 : 1، ج 6112زماشری،  ؛بهشت موهبتی و تفضلی( )ر.ککه تفضل خداوند است )

 (.619 : 69، ج 6391؛ طباطبایی، 621 : 1، ج 6168؛ بیضاوی، 111 : 1، ج 6161سی،  طبر

بنابراین باشی از پاداش بهشتیان به سبب اعمال و باشی دیگر به سبب تفضل خداوند 

 شود.  ، ذیل دیدگاه برگزیده بیان می است و اما اینکه چرا از تمام بهشت تعبیر به ارث شده

عالوه بر جایگاه خود در  دوزخظهور روایات مذکور این است که اهل  اشکال سوم:

، اما  برند را به ارث می دوزخیان در بهشت، جایگاه  که نتیجه اعمال آنها در دنیا است دوزخ

بهشتیان در جهنم  شود آن است که چرا آنها باید دوزخی را که جایگاه سؤالی که مطرح می

، جزای مطابق  ، در حالی که آیات قرآن تصریح دارد که کیفر تبهکاران ، به ارث ببرند است

هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا ما ﴿، و آیه:  (11 /)نبأ ﴾جَزاءً وِفاقا﴿، مانند آیه:  و برابر با عمل آنهاست نه بیشتر

جایگاه بهشتیان در جهنم با عدالت خداوند پس به ارث بردن  (.91 /)نمل ﴾کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

شود. به همین دلیل  در نتیجه پذیرش این روایات با مشکل مواجه می،  سازگاری ندارد

« منزل دوزخی اهل بهشت به دوزخیاندادنِ »علم این باش از روایت یعنی ،  برخی مفسران

 (.111ص  / 18، ج 6111آملی،    جوادیر.ک؛  اند ) را به اهل بیت نبوت )ع( واگذار کرده

هیچ پیوندی میان مؤمن و کافر نیست؛ نه پیوند ایمان قلبی و نه پیوند عمل  اشکال چهارم:

(. بنابراین بین دو نفر که هیچ رابطه و 119 : 18، ج 6391آملی،    جوادیر.ک؛  جوارحی )

 توان مسأله ارث را تصور کرد؟  پیوندی وجود ندارد چگونه می

منه واقعاً مالک چیزی است که از او  ، در جایی است که موروثٌ بردنارث  اشکال پنجم:

توان کفار را مالک  ، در حالی که نسبت به منزل بهشتی، چگونه می شود به وارث منتقل می

، در  واقعی منزل بهشتی دانست؟! مگر آنکه ملکیت فرضی برای کافران در نظر گرفته شود

 (.131 : 8، ج 6161سی،  آلو ؛ضی وجود ندارد )ر.کبرای چنین فر و وجهی حالی که دلیلی

 -ارث بردن مؤمن از کافر متوقف بر آن است که خداوند براى هر فردى از بشر،  نیبنابرا

با  یاحتمال نیکه چن یباشد. در حال دهیدر بهشت و جهنم آفر ىیجا -چه مؤمن و چه کافر



 0490 پاییز | 09شماره | سیزدهم سال |معارف قرآنی  پژوهشنامه یفصلنامه علم | 099

 .(136 : 1، ج 6321ی، جعفر ؛.ک)ر ستی، از قوّت برخوردار ن شده انیتوجه به اشکاالت ب

 *ارزیابی

،  و از همین رو، وارد است  ، سه اشکال اخیر . از اشکاالت ذکر شده بر مدلول روایات6

، و برخی  (131 : 8، ج 6161سی،  آلو ؛برخی مفسران این روایات را ضعیف دانسته )ر.ک

سی،  ؛ طبر639،  2، ج تابی سی، طور.ک؛ اند ) ذکر کرده« قیل»، مفاد آنها را به عنوان  دیگر

؛ ابن 18  : 3، ج 6112ی،  ؛ زماشر83  : 1، ج 6168؛ بیضاوی، 811  ، 1و ج 119 : 1، ج 6321

 (.111 : 1، ج 6111،  ؛ صدیق حسن خان311 : 1، ج 6163،  ابی جامع

( 618 : 61، ج 6311قرطبی،  ؛مطابق این دیدگاه استعمال ارث مجازی خواهد بود )ر.ک. 1

در حالی که بین  ؛پیوند نسبی یا معنوی شرط است،  استعمال حقیقی واژه ارث اوالً:زیرا 

 گونه پیوندی وجود ندارد.مؤمن و کافر هیچ

در حالی که روز قیامت  ؛منه شرط است ، موت موروثٌ در کاربرد حقیقی ارثثانیاً: 

 است.کافر نمرده است بلکه زنده

 ﴾أَمْواتٌ غَیْرُ أَحْیاء﴿اند که با توجه به آیه  فتهبرخی از مفسران برای رفع اشکال دوم گ

،  اند ( زنده21 /)یس ﴾لِیُنْذِرَ مَنْ کانَ حَیًّا﴿و مؤمنان نیز به حکم آیه ،  اند ( کفار مرده16 /)نحل

؛ 611 : 1، ج 6111ابن جوزی، ر.ک؛ برند ) در نتیجه مؤمنان زنده از کافران مرده ارث می

 (.118 : 6، ج 6112صاوی، 

ها است نه کفار  در آیه اول ناظر به بت« اموات»زیرا کلمه  ؛این مطلب درست نیست

 ؛(111 : 1، ج 6111؛ ابن جوزی، 63 : 1، ج 6111؛ ثعلبی، 326 : 1، ج تاسی، بی طو ؛)ر.ک

،  توانند خدا باشند. حتی اگر مراد آیه چگونه می،  اند هایی که خود مالوق و مرده یعنی بت

زیرا مراد از مرگ کفار و حیات مؤمنان در این  ؛هم استدالل درست نیست کفار باشد باز

، مرگ و حیات طبیعی  ، مرگ و حیات قلبی و معنوی است در حالی که در ارث آیات

 مالک است.
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 ارث درباره بهشت ۀکاربرد واژ بودنای  دیدگاه استعاره. 3-2

اند. آنها بر  بر بهشت را تفسیر کرده برخی مفسران با استفاده از قواعد ادبی، اطالق واژه ارث

 اند: ، برای تفسیر این آیات ذکر کرده ، معنایی را که مشابه معنای ارث بوده حسب ذوق خود

ر.ک؛ برخی مفسران بر این باورند که ارثی بودن بهشت به معنای اعطاء ) الف(

؛ قمی 613 : 3، ج ؛ حقی بروسوی، بی تا31 : 1، ج ؛ کاشانی، بی تا119 : 1، ج 6321سی،  طبر

، یعنی  ( است21 : 3، ج 6112سی،  ؛ سیوا116 : 3، ج 6111؛ بغوی، 89 :  1، ج 6318مشهدی، 

کند. وجه مشابهت بین معنای  خداوند بهشت را به سبب اعمال مؤمنان به آنان عطا می

زحمت به وارث  طور که مال ارثی بدونآن است که همان هم حقیقی و معنای مجازی

ر.ک؛ شود ) شود در آخرت نیز بهشت بدون رنج و مشقت به اهل بهشت عطا می منتقل می

 (.26 : 1، ج 6313؛ شاه عبد العظیمی، 31 : 1، ج تاکاشانی، بی

دانند؛ یعنی بهشت  برخی دیگر ارثی بودن بهشت را استعاره برای معنای بقا می ب(

زماشری، ر.ک؛ مال ارثی برای وارث باقی است )طور که برای وارثانش باقی است همان

،  6111،  ؛ ابوحیان131 : 8، ج 6161سی،  ؛ آلو113 : 16، ج 6111؛ فار رازی، 18 : 3، ج 6112

 : 1، ج 6311؛ عاملی، 61 : 61، ج 6391؛ طباطبایی، 612 : 1، ج 6161؛ پانی پتی، 181 : 8ج

21.) 

-سی، بی طور.ک؛ اند ) مالکیت گرفته بعضی دیگر ارثی بودن بهشت را به معنای ج( 

-شوند همان (؛ یعنی اهل بهشت مالک بهشت می811 : 1، ج 6321سی،  ؛ طبر638  : 2، ج تا

شود. حکمت تعبیر به ارث مطابق نظر این دسته از  ، مالک مال ارثی می طور که وارث

کند؛ به  ترین لفظی است که بر ملکیت داللت میوراثت قوی ةمفسران آن است که واژ

ای که اگر کسی از راه ارث مالک چیزی شود مالکیت وی هیچ وقت فسخ و باطل  گونه

، 6161سی،  ؛ آلو621 : 1، ج تا؛ حقی بروسوی، بی61 : 1، ج 6168بیضاوی، ر.ک؛ شود ) نمی

، که همگى احتمال  هاى دیگر مانند خرید و فروش و هبه و صلح ، باالف راه (131 : 8ج

گردد  ، مال به صاحب قبلى برمى با رجوع نیز ، و در هبه را در بیع با فسخبرگشت دارند؛ زی

(. از این رو خداوند مالکیت اهل بهشت نسبت به بهشت 131 : 1، ج 6321جعفری، ر.ک؛ )
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 است.را با لفظ ارث تعبیر کرده

 ارزیابی

، همان معنایی است که در فقه  تلقی این دسته از مفسران نسبت به معنای حقیقی واژه ارث

شود و از آنجا که  منه به وارث منتقل می مطرح شده است. یعنی مالی که با مرگ موروثٌ

، قابل انطباق بر مفاد این آیات  از ارکان استعمال فقهی ارث است« منه مرگ موروثٌ»

باعث شده تا این دسته از مفسران واژه ارث در این آیات را به معنای باشد. این امر  نمی

 مجازی حمل کنند. در حالی که حمل یک واژه به معنای مجازی خالف اصل است. 

 . دیدگاه ارث بردن مؤمنان از اعمال خود3-3

اند؛ یعنی  دانسته« عمل دنیوی»منه را  ، موروثٌ برخی مفسران در تفسیر آیات وراثت بهشت

 : 1، ج 6111ابن جوزی،  ؛برند )ر.ک ، بهشت را از اعمال دنیویِ خود به ارث می مؤمنان

توان ظهور آیات مذکور  (. مستند این دیدگاه را می111 : 2، ج 6326؛ قرشی بنابی، 611

 گردند: ، وارث بهشت می دانست که داللت دارند بر اینکه مؤمنان به سبب اعمال خود

وَ »( و 13 /)اعراف« وا أَنْ تِلْکُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوها بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ..وَ نُودُ»دو آیه  الف(

، ارث بودن بهشت را  ( با صراحت21 /)زخرف«  أُورِثْتُمُوها بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُون  تِلْکَ الْجَنَّةُ الَّتی

 کند. به سبب اعمال در دنیا معرفی می

حَمْدُ لِلَّهِ الَّذی صَدَقَنا وَعْدَهُ وَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَیْثُ وَ قالُوا الْ﴿در آیه  ب(

، زمین بهشت را  «أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ»، خداوند بعد از تعبیر  (21/)زمر: ﴾ نَشاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلین

 کند. بهترین اجر و پاداش عمل کنندگان توصیف می

( بهشت را ارث 13 /)مریم« نُورِثُ مِنْ عِبادِنا مَنْ کانَ تَقِیًّا  تِلْکَ الْجَنَّةُ الَّتی»یه آ ج(

 باشند. های با تقوا اهل عمل می ، که یقینا انسان داند های با تقوا می برای انسان

( اگر چه تعبیر عمل 66 /)مؤمنون«  الَّذینَ یَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فیها خالِدُون﴿در آیه  د(

کند که افرادی که این  ، خداوند هفت عمل را ذکر می است ولی قبل از این آیهذکر نشده

،  ، این اعمال عبارتند از: خشوع در نماز باشند اعمال را انجام دهند آنها وارثان بهشت می
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داری،  امانت ، های حرام ، حفظ دامن از شهوت ، پرداخت زکات رویگردانی از اعمال بیهوده

 (. 1-9/پایبند بودن به پیمان و محافظت از نماز )همان

، مؤمنى است که در دنیا با  ، باقى مانده اعمال دنیوى است و وارث آن بنابراین بهشت

،  ، به ترتیب عبارتند از: اعمال دنیا ، ارث و وارث منه است. در نتیجه موروثٌعمل رابطه داشته

فظ ارث در بهشت در اثر ارتباط مؤمن با عمل دنیوى است بهشت و مؤمن. و اعتبار ل

 . (111 : 2، ج 6326قرشی بنابی، ر.ک؛ )

 ارزیابی*

شود تا مؤمنان  آید آن است که عمل سبب می . آنچه از ظاهر آیات بهشت به دست میالف

، بهشت  آید که مؤمنان از اعمال خود ، ولی از این مطلب بدست نمی بهشت را به ارث ببرند

، عمل مؤمنان سبب ایجاد پیوند معنوی بین آنها و  برند. به عبارت دیگر را به ارث می

 ، ارث بردن بهشت خواهد بود. ، که نتیجه این پیوند شود منه واقعی یعنی خدا می موروثٌ

های بهشتی محصول اعمال انسان است که مؤمنان از  . مطابق این دیدگاه تمام نعمتب

های بهشت به سبب تفضل  ، در حالی که باشی از پاداش برند ارث می، آن را به  اعمال خود

 برند؟ ، بهشت تفضلی را از چه کسی به ارث می خداوند است. در این صورت مؤمنان

خاطر اینکه اعمال هر کسی در  طبق این دیدگاه استعمال ارث مجازی خواهد بود بهج. 

نشئه آخرت همان رفتار و  باشد به عبارت دیگر هویت هر کس در ملک همان کس می

، و ارث بردن انسان از خود بی معنا است چرا که  ، اخالق( ، رفتار کردار اوست )اعتقادات

منه باید مغایرتی وجود داشته باشد که چنین مغایرتی در این دیدگاه  بین وارث و موروثٌ

 وجود ندارد. 

 . دیدگاه برگزیده4

 ،باشد که مؤمنان ، خداوند می اصلی و حقیقی بهشتاین دیدگاه بر این باور است که مالک 

، به  منه و میراث ، موروثٌ شوند. طبق این دیدگاه وارث با ایمان و عمل صالح وارث آن می

 ، خداوند و بهشت.  ترتیب عبارتند از: مؤمنان
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 شود: تبیین این دیدگاه نیاز به مقدماتی دارد که در ادامه بیان می

است: الف( مالکیت اعتباری: نوعی اختصاص و وابستگی  . مالکیت بر دو قسمالف

طباطبایی، ر.ک؛ ای که تصرف مالک در آن صحیح باشد ) ، به گونه مملوک به مالک

-ها برای اغراض و فوائد اجتماعی وضع شده (. این نوع مالکیت توسط انسان16 : 6، ج 6391

خانه و ماشین که با خرید و مانند مالکیت انسان نسبت به  ،(619-618 : 3، ج است )همان

 : 6، ج 6388آملی،    جوادیر.ک؛  مالک آن قابل تغییر است ) ،فروش و سایر معامالت

391 .) 

ب( مالکیت حقیقی: مالکیتی است که قیام یک شیء )مملوک( به شیء دیگر 

ای است که شیء مملوک وجود مستقل از مالک ندارد و نیازمند به آن  )مالک( به گونه

در نتیجه بین مالک و  ،(619-618 : 3و ج 11 : 61، ج 6391طباطبایی، ر.ک؛ د )باش می

تواند هر نوع تصرفی در  مملوک رابطه حقیقی و غیر قابل تغییر وجود دارد که مالک می

، مانند مالکیت انسان نسبت به اعضاء و قوای  (619-618 : 3ج ،همانر.ک؛ آن انجام دهد )

اء و قوا قائم به وجود انسان است و بدون انسان وجود مستقل بدن خود؛ زیرا وجود این اعض

 (.16 : 6، ج  همانر.ک؛ تواند هر نوع تصرفی در آن انجام دهد ) ، و انسان می ندارند

آملی،    جوادیر.ک؛  مالکیت خداوند نسبت به هستی، مالکیت حقیقی مطلق است )

مالک آسمان و زمین معرفی  خداوند خود را به عنوان که ؛ چنان(391ص  : 6، ج 6388

لِلَّهِ مُلْکُ السَّماواتِ وَ ﴿(؛ 62 /)مائده ﴾وَ لِلَّهِ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَیْنَهُما﴿کند:  می

 /؛ مائده689 /؛ آل عمران661 /؛ توبه612 /ر.ک: بقرهنیز ؛ 611 مائده/) ﴾الْأَرْضِ وَ ما فیهِن

 .(11 /؛ نور11

وَ لَمْ ﴿کند:  ای دیگر خداوند وجود شریک را نسبت به مالکیت خود نفی می در آیه

 (.1 /)فرقان ﴾یَکُنْ لَهُ شَریکٌ فِی الْمُلْک

 -از جمله بهشت -شود که مالک حقیقی تمام هستی با توجه به این نکته روشن می

(؛ آنچه از 13 /)نحل ﴾ فَمِنَ اللَّهوَ ما بِکُمْ مِنْ نِعْمَةٍ ﴿فرماید:  که می باشد؛ چنان خداوند می

هایی است که خداوند آن را  . و بهشت یکی از نعمت ، همه از سوى خداست ها داریدنعمت
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، به همین  کند ، به آنان عطا و تفضل می کنند بر اساس استحقاقی که افراد در دنیا کسب می

 /)اعراف ﴾ةُ أُورِثْتُمُوها بِماکُنْتُمْ تَعْمَلُونَوَ نُودُوا أَنْ تِلْکُمُ الْجَنَّ﴿دلیل از تمام بهشت در آیات 

است؛ (؛ تعبیر به ارث شده13 /)مریم ﴾نُورِثُ مِنْ عِبادِنا مَنْ کانَ تَقِیًّا  تِلْکَ الْجَنَّةُ الَّتی﴿(؛ و 13

خداوند آن را بر  ودر ملکیت خداوند بوده  ،زیرا تمام بهشت خواه اکتسابی باشد یا تفضلی

دهد. با این بیان نادرستی دیدگاه کسانی که  و عمل صالح به مؤمنان ارث می اساس ایمان

بهشت ارثی را به عنوان یک قسم مستقل در کنار بهشت اکتسابی و موهوبی )تفضلی( قرار 

 شود. ( روشن می181-181ص  : 13، ج 6399آملی،    جوادی اند ) داده

ند نه از کافران و یا اعمال خود. بر بنابراین مؤمنان بهشت را از خداوند به ارث می

وَ قالُوا ﴿، و  (13: می)مر ﴾نُورِثُ مِنْ عِبادِنا مَنْ کانَ تَقِیًّا  تِلْکَ الْجَنَّةُ الَّتی﴿ ، آیات: مؤیّد این نظر

 ﴾ نَشاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلینالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذی صَدَقَنا وَعْدَهُ وَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَیْثُ 

آید متقین بهشت را از خداوند  بدست می« أَوْرَثَنَا»و « نورث»که از تعبیر ،  است (21)زمر: 

 برند. به ارث می

منه رابطه و پیوندی وجود داشته باشد که طبق  . در ارث باید بین وارث و موروثٌب

شود به این صورت که  ند معنوی برقرار میاین دیدگاه بین مؤمنان و خداوند رابطه و پیو

( و اعمال صالحی که برخی از آنان را قرآن کریم بیان 13مریم/ مؤمنان با رعایت تقوا )

، حفظ دامن  ، پرداخت زکات ، رویگردانی از اعمال بیهوده است مانند: خشوع در نمازکرده

،  (1-9 /افظت از نماز )مؤمنون، امانت داری، پایبند بودن به پیمان و مح های حرام از شهوت

ای که شایستگی ارث بردن بهشت از خداوند را  با خداوند پیوند معنوی برقرار کرده به گونه

 شود.  ند. در نتیجه بهشت به مؤمنان منتقل مینک پیدا می

تنزل اشیا از مکان یا مکانت باال بر دو گونه است: یکی به نحو تجلّی و دیگری به  ج.

 -  تنزل اشیای مادّی و جسمانی، مانند باران و سایر نزوالت جوّی از فضای باالگونه تجافی. 

، جایگاه پیشین  به صورت تجافی است؛ بدین معنا که با فرود آمدنِ آن - نه از مازن غیب

،  همان گونه که وقتی در باال ؛، دیگر در باال نیست ء شود و آن شی )اَجْوَف( میی آن ته

  .(691 : 1، ج 6389آملی،    جوادیر.ک؛  بود در پایین حضور نداشت )یعنی، در فضای فوق 
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، هرگز موطن اصلی  ، به نحو تجلّی است بدین معنا که با فرود آمدن امّا تنزل بهشت

، بلکه حقیقت آن همواره در موطن خود  کند خود را در عالم باال رها و آن را تهی نمی

( لیکن جلوه و رقیقه آن نیز در 16 /)حجر ﴾  عِنْدَنا خَزائِنُهءٍ إِالَّ وَ إِنْ مِنْ شَیْ﴿موجود است: 

با توجه به اینکه  6(.691 : 1، ج 6389آملی،    جوادی ؛ )ر.ک یابد تر تحقّق می مراحل نازل

تنزل و انتقال بهشت از خداوند به مؤمنان به نحو تجلی است. طبق ،  حقیقت ارث انتقال است

، و  شود که در ملکیت حقیقی خداوند بوده ، مالک چیزی می(مؤمن )فرداین تفسیر وارث 

 منه پیوند معنوی وجود دارد.  بین وارث و موروثٌ

، زیرا بهشت  ، اطالق حقیقی خواهد بود مطابق این دیدگاه اطالق ارث بر بهشت  

های مادی و معنوی  های مادی و معنوی است و اطالق ارث بر نعمت ای از نعمت مجموعه

،  ، و اگر بر فرض در مفهوم شناسی واژه ارث اتااذ شده است حقیقی است طبق آنچه

، با این توضیح که  استعمال ارث در امور معنوی حقیقی نباشد حقیقت ادعائی، خواهد بود

امور مالی مصداق حقیقی ارث است ولی با این حال امور معنوی نیز از مصادیق ادعائی 

مورد زید که شیر اگر چه مصداق حقیقی واژه اسد باشد مانند استعمال اسد در  ارث می

شود که زید نیز به عنوان یکی از  با تصرف عقلی ادعا می« زید اسد»است ولی در جمله 

سکاکی، ر.ک؛ است. که این همان دیدگاه سکاکی در بحث استعاره است)« اسد»افراد 

 (.122 : تابی

شود. عالوه بر آنکه قوام هر  می فرق دیدگاه ماتار با نظریه دوم روشن ،با این بیان

ارثی به سه رکن است که این سه رکن در دیدگاه برگزیده وجود دارد به خالف نظریه 

 شود. دوم که با حمل واژه ارث به معنای مجازی، وجود سه رکن منتفی می

 گیرینتیجهبحث و 

یا شبه مال از  انتقال و جا به جایی است. یعنی مال ،«ارث»الف. حقیقت و رکن اصلی معنای 

، استعمال حقیقی است، کسی به کسی دیگر منتقل شود. استعمال واژه ارث در امور معنوی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 باشد. مصادیق این نکته می. این مطلب درباره قرآن ذکر شده است ولی بهشت نیز یکی از 6
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منه نیست؛ ثانیاً در قالب انتقال به نحو تجافی  اوالً مالزم با موت موروثٌ و در این موارد،

 منه است. نیست، و ثالثاً مشروط به پیوند معنوی میان وارث و موروثٌ

برخی بر اساس های ماتلفی دارند. بت به تفسیر آیات وراثت بهشت دیدگاهب. مفسران نس

یعنی مؤمنان جایگاه کفار در بهشت را به  ؛منه است موروثٌ،  که کافر روایات بر این باورند

معتقدند که انسان بهشت را از  با تمسک به ظاهر برخی از آیات برند. برخی دیگر ارث می

عدم انطباق معنای ارث  فرضِ اساس پیش بسیاری از مفسران بربرند. میاعمال خود به ارث 

حمل  -، بقاء و مالکیت اعطاء همچون: -ی مجازینمعایکی از  راین واژه را ببهشت، بر 

هایی روبروست که اشکال مشترک هر سه دیدگاه، کرده اند. سه دیدگاه مذکور با چالش

 مجاز بودن اطالق ارث بر بهشت است.

، با این است یقیحق، از سنخ استعمال استعمال ارث درباره بهشتاس نظر ماتار، ج. بر اس

توضیح که: تمام هستی در ملکیت خداوند بوده و مالک حقیقی بهشت نیز خدا است، و 

به  )وارث(، نه به شکل تجافی، بلکهبه مؤمنان  (منه موروثٌاز خداوند متعال )بهشت انتقال 

 شود. ای به مالکیت مطلق الهی وارد نمی ثت مؤمنان، لطمه، و به سبب ورااست یتجل نحو

د. شرط ارث بردن بهشت از خداوند، این است که انسان با ایمان آوردن و انجام اعمال 

صالح به خداوند تقرب جسته و با او پیوند معنوی برقرار کند. این ارتباط معنوی، شایستگیِ 

 کند. ارث بردن از خداوند را فراهم می
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  . ادب الحوزه : قم چاپ اول. .شرح شواهد المغنی (.تابی).  عبد الرحمن بن ابی بکر ،سیوطی

. :. بیروت تحقیق: احمد عزو عنایه چاپ اول. . همع اللوامع (.تابی). ___________________

  .دار احیاء التراث العربی

  . . میقات:تهران چاپ اول. .تفسیر اثنی عشری (.ش6313).  حسین ،شاه عبد العظیمی

-دار:  دمشقچاپ اول. .  حاشیه سنن ابن ماجه(. ق6131).  األرنؤوط و جمعی از نویسندگان ،شعیب

 . االرساله العالمیه

الهیئه  : تحقیق: ابراهیم آبیاری. قاهرهچاپ اول. .  کتاب الجیم (.م6921).  بن مراداسحاق  ،شیبانی

  . العامه لشئون المطابع االمیریه

تصحیح:  چاپ چهارم. . حاشیه الصاوی علی تفسیر الجاللین(. ق6112).  احمد بن محمد ،صاوی

  . . دار الکتب العلمیه . بیروت شاهین محمد عبد السالم

. مؤسسة :بیروت چاپ دوم. . ثواب االعمال و عقاب االعمال(. ق6136). محمد بن علی. ،صدوق

  . االعلمی للمطبوعات

 :بیروت چاپ اول. . فتح البیان فی مقاصد القرآن(. ق6111).  محمد صدیق ، صدیق حسن خان

  . دارالکتب العلمیه

مؤسسة  : بیروت چاپ دوم. . القرآنالمیزان فى تفسیر (. ق6391).  سید محمد حسین ،طباطبایی

  . االعلمى
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  .دار الکتاب الثقافی : اردن چاپ اول. . تفسیر القرآن العظیم(. م1118).  سلیمان بن احمد ،طبرانی

  . مرکز مدیریت حوزه علمیه قم : قم چاپ اول. . جوامع الجامع(. ق6161).  فضل بن حسن ،سی طبر

. با مقدمه محمد چاپ سوم.  بیان فى تفسیر القرآنالمجمع(. ش6321). ______________

  . ناصر خسرو :جواد بالغی. تهران

 .   دارالمعرفه چاپ اول. بیروت: .  جامع البیان فى تفسیر القرآن. (ق6161).  محمد بن جریر ،طبری

. :تحقیق احمد الحسینی. تهرانچاپ سوم. .  مجمع البحرین. (ش6321).  فار الدین ،طریحی

 مرتضوی. 

.  تحقیق احمد قصیرعاملىچاپ اول. .  التبیان فى تفسیر القرآن.  (تابی).  محمد بن حسن ،سی طو

  . دار احیاء التراث العربى : بیروت

  . انتشارات محمد تقی عالقبندیان : قم چاپ اول. . العده (.ق6162). ______________

جامعه  : تحقیق جواد قیومی. قم چاپ سوم. .سی رجال طو(. ش6323). ______________

  . مدرسین حوزه علمیه قم

کتابفروشی  : تصحیح: علی اکبر غفاری. تهران چاپ اول. .تفسیر عاملی(. ش6311).  ابراهیم ،عاملی

  . صدوق

  . اصر خسرو: تهران چاپ دوم. .النحو الوافی(. ش6312).  حسن ، عباس

تحقیق: عاصم بن عبد اهلل قریونی.  چاپ اول. . بقات المدلسینط(. تابی)احمد بن علی.  ،عسقالنی

  .المنار:.عمان

تحقیق: علی محمد  چاپ اول. . . الکتاب و الشعر الصناعتین(. تابی).  حسن بن عبد اهلل ،عسکری

  . . العصریه:بجاوی. بیروت

  . عالم الکتب : بیروت چاپ دوم. . جامع التحصیل(. ق6112)ابو سعید بن خلیل بن کیکلدی.  ،عالیی

  . هجرت : قم . چاپ دوم.العین(. م6929).  خلیل بن احمد ،فراهیدی

  . . الصدر:تهران چاپ دوم. .صافیالتفسیر  (.ق6161)محمد بن شاه مرتضی.  ی،فیض کاشان

 . چاپ اول. قم: بیدار. علم الیقین فی اصول الدینق(. 6168. )_____________________

:  قمچاپ دوم.  .  المصباح المنیر فى غریب الشرح الکبیر للرافعى(. ق6161).  . احمد بن محمد،فیومى

 ه.دار الهجر

  . دار الکتب االسالمیه:  تهران چاپ ششم. . قاموس قرآن(. ش6326).  علی اکبر ،قرشی بنابی
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انتشارات ناصر . :. تهران چاپ اول.  الجامع ألحکام القرآن(. ش6311).  محمد بن احمد ،قرطبی

 . خسرو

-. بیروت: المکتبهالتذکرة فی احوال الموتی و امور االخرهق(. 6113. )______________

 العصریه. 

تحقیق: حسین درگاهی.  چاپ اول. . کنز الدقائق(. ش6318).  محمد بن محمد رضا ،قمی مشهدی

  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی:  تهران

  . درا الکتاب :قمچاپ سوم. . تفسیر قمی(. ش6313).  علی بن ابراهیم ،قمی

  .کتابفروشی اسالمی : تهران چاپ اول. . منهج الصادقین(. تابی).  فتح اهلل بن شکر اهلل ،کاشانی

تحقیق: مهدی رجایی. تصحیح:  چاپ اول. . اختیار معرفه الرجال (.ق6111).  محمد باقر ،کشی

  . مؤسسه آل البیت ألحیاء التراث : . قم محمد باقر میرداماد

تحقیق: علی اکبر غفاری و . چاپ چهارم. الکافی(. ق 6112).   کلینی. محمد بن یعقوب اسحاق

 .  هدارالکتب اإلسالمیتهران: محمد آخوندی. 

  . دار الکتب العلمیه: بیروت چاپ اول. . النکت و العیون(.  تابی).  علی بن محمد ،ماوردی

 .دار احیاء التراث العربی : بیروت چاپ دوم. . بحار االنوار. ( ق6113).  باقرمحمد  لسی،مج

. مؤسسه آل البیت علیهم :مشهد چاپ اول. . الطراز األول .ش6381.  علی خان بن احمد ،مدنی

 . السالم الحیاء التراث

وزارت .  :تهران چاپ اول. . التحقیق فی کلمات القرآن الکریم(. ش6318) .  حسن ،مصطفوی

  .فرهنگ و ارشاد اسالمی

تحقیق: محمود فاخوری و عبد الحمید  چاپ اول. . المغرب(. م6929).  ناصر بن عبد السید ،مطرزی

  . اسامه بن زید : . حلب ماتار

  . دار الکتب االسالمیه : تهران چاپ دهم. . تفسیر نمونه(. ش6326).  ناصر ،مکارم شیرازی

چاپ دوم. قم:  شرائع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام.ق(. 6118محقق حلی، جعفر بن حسن. )

 اسماعیلیان.

 . چاپ اول. قم: کنگره بین المللی شیخ مفید. المسائل العکبریهق(. 6163مفید، محمد بن نعمان. )

  . السالم . دار:قاهره چاپ اول. . شرح التسهیل(. تابی).  محمد بن یوسف یش،ناظر الج

  . . نشر صدوق  تهران چاپ اول. . هالغیب(. ق6392).  محمد بن ابراهیم ،نعمانی
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. چاپ هفتم. تصحیح: عباس جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالمق(. 6111نجفی، محمد حسن.) 

 قوچانی و علی آخوندی. بیروت: دار احیاء التراث العربی. 

.  تحقیق: نعیم چاپ اول. . ریح نحو العربی فی المغرب و المشرقتا(.  تابی).  محمد ماتار، ولد اباه

 .  دار التقریب بین المذاهب االسالمیه:  . بیروت علویه و ابوعلی محمد توفیق
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