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         دوره دوم                   

 3شماره 

  98پاییز و زمستان  

 سوره مریم 71نقد و بررسی دیدگاه های مفسران در باره آیه 
 پيروزفر، سهيال1
 براتی، زینب2

 چکیده:

ختلفی را بیان مدر باره آن دیدگاه های  که مفسران است« إن منکم اال واردها ... » مریم سوره 71آیه  

ن و انس جاست. بسیاری از مفسران، همه  "منکم"در  مخاطبان تعیین آیه، این اصلی کرده اند، چالش

شراف و قرب و را در معنای ا« وارد»و برخی دیگر، با تکیه بر روایاتی همه انسانها را مخاطب آیه، و 

دانند، اما این  ن به جهنم را، حتمی میدخول دانسته اند. در نتیجه ورود همه، اعم از مؤمنان و خطاکارا

ا دیدگاه اند که بنظر با آیات دیگر متعارض است؛ برخی فقط منکران معاد و کفار را مخاطب دانسته

ست. از این رو، ابسیاری از مفسران و روایاتی که اشاره به ورود همه انسانها به جهنم دارند، ناسازگار 

سد بی رطرح  و کشف مراد الهی ضرورت می یابد . به نظر میواکاوی مجدد آیه برای رفع تعارض، م

ده است.  توجهی به آیات هم مضمون و ناتوانی در درک سیاق آیات، باعث بروز دیدگاه های متفاوت ش

ز بررسی دیدگاه ها در تفاسیر فریقین، با استناد به دیگر آیات تحلیلی، پس ا-این نوشتار با روش تطبیقی

یم و سرنوشت نشان داده است که آیات، مردم را در قیامت به دو دسته تقس از سیاق،گیری بهره قرآن و

 در «کم»میرض از هر دسته را بیان کرده است:  نخست کفار و پیروان آنان سپس مؤمنان. بنابراین مقصود

 هستند.  معاد منکران و مراد، مشرکان بلکه نیست انس و جن همه یا و انسانها همه آیه،

 

 سوره مریم ، جهنم ، ورود، ان منکم اال واردها.71قرآن، تفسیر، آیه  واژگان کلیدی: 

 

 

 

 

                                                           
 دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد 1
 دانشگاه فردوسی مشهد 2
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 دوفصلنامه

 
ن  قرآ ت 

یال ه تأو
نام

هش ژپو
 ی

 .بیان مساله 1

آیه( درباره حوادث پس از مرگ و معادکه مقصد نهایی  1200خداوند متعال درآیات بسیاری از قرآن )حدود

ست که در آن می فرماید:  سوره مریم ا 73تا  68آدمی است، سخن گفته است. یکی از این آیات، آیات 

مفسران فریقین در «.  مَقْضِیًّا حَتْماً رَبِّکَ َعلى کانَ وارِدُها إِلَّا مِنْکُمْ إِنْ فَوَرَبِّکَ لَنَحُْشرَنّهُمْ و الشَّیاطینَ... وَ

که دیدگاه های متفاوتی را بیان کرده اند، از جمله آن  "إن منکم"در « کم»تفاسیر خود در باره مرجع ضمیر 

کنند، اما این سؤال بر اساس دیدگاه غالب مفسران، همه انسان ها پس از محشور شدن، جهنم را درک می

شود که چگونه افراد با ایمان باید جهنم را درک کنند.  مقاالت و منابع مرتبط با این سوره  بیشتر مطرح می

ریم پرداخته ولی پاسخ قابل به اسلوب و سبک زیبایی شناختی این سوره و یا معرفی شخصیت حضرت م

اند. مقاله بررسی تطبیقی آیه مذکور که در مجله مطالعات قبولی به سؤال مطرح در این مقاله ارائه نداده

به چاپ رسیده و در آن نویسندگان مقاله، ورود را در معنای اشراف و قرب دانسته  1394تفسیری در بهار 

ند.  نگارندگان مقاله حاضر با بهره گیری از سیاق آیات این دیدگاه او دیدگاه عالمه طباطبایی را تأیید کرده

رسد  بازنگری و ارزیابی را نپذیرفته است. به عالوه این معنا با آیه بعد ناسازگار است. از این روبه نظر می

 می یابد.   گیری از راهکارهای دیگر ضرورتدیدگاه ها و رسیدن به تبیینی قابل قبول در باره این آیه، با بهره

توان به دو زمینه ها و عواملی که باعث ایجاد اشکال در آیه و خوانش های متفاوت از آن شده را می

 دستة عوامل درون متنی و برون متنی تقسیم کرد :

 عوامل درون متنی:  .1

رساند که از مصادیق آن مؤمنان و که در ظاهر نوعی عمومیت را می« منکم»در «  کم»ضمیر  -

 هستند.انبیا هم 

 « واردها»اختالف دیدگاه ها در باره مفهوم  -

 در واردها «  ها» مرجع ضمیر  -

 عوامل برون متنی: .2

کند؛ چرا که در آیات دیگری از قرآن، تناقض این آیه با سایر آیات، اشکال را دو چندان می  -

فاطر/  –دونَ خداوند گروهی از مؤمنان را از جهنمی شدن استثنا کرده است:  اُولئِکَ َعنْها مُبْعَ
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         دوره دوم                   
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  98پاییز و زمستان  

ال یَسْمَعُونَ حَسِیسَها وَ هُمْ فِی َما  -أُولئِکَ عَنْها مُبْعَدُونَ إِنَّ الَّذِینَ سََبقَتْ َلهُمْ مِنَّا اْلحُسْنى  -32

 (103-101ال یَْحزُنُهُمُ اْلفَزَعُ الْأَکَْبرُ )انبیاء -اشْتََهتْ أَْنفُسُهُمْ خاِلدُونَ

الهی:   براساس خوانش غالب مفسران ورود همه انسان ها  تعارض ظاهر آیه با عصمت اولیای -

دهد که دلیل ورود به جهنم امری مسلم دانسته شده است؛ اما آیات و آموزه های دینی نشان می

به جهنم، ارتکاب جرم است؛ در حالی که معصوم، مصون از خطا و لغزش است و کاری که 

ابراین آنان نباید وارد جهنم شوند. عقل نیز مستلزم ورود به جهنم باشد، انجام نمی دهد؛ بن

ورود مؤمنان و انبیا و اولیای الهی به جهنم که خود نوعی عذاب و عقاب است را نمی تواند 

 توجیه کند.

آراء متفاوت مفسران: یکی از عوامل چالش بر انگیز در آیه مذکور، اختالف دیدگاههای مفسران در  -

ررسی دیدگاه ها و خوانش های مختلف از آیه مذکور با توجه باره این آیه است.این مقاله ضمن ب

گیری از آیات هم مضمون تالش کرده است به تبیین دقیق تر آیات دست به بافت کالم  و بهره

یابد. گفتنی است به جز آن چه توسط مفسران در سده های گوناگون ذیل آیه مذکور مطرح شده، 

تشر شده در باره سوره مریم غالباً به نظم، اسلوب، سبک هیچ مقاله مستقلی یافت نشد. مقاالت من

 اند.شناسی و وجوه زیبایی شناختی سوره مریم و یا بعضی از آیات این سوره پرداخته

 .دیدگاه مفسران فریقین در باره آیه 2

 در آیه به چه کسانی برمی گردد، دو دیدگاه« کم»در اینکه مخاطبان این آیه چه کسانی هستند و ضمیر 

 کلی وجود دارد.

 :  ها انسان است از صنف آدم بنی عمومیت «کم» از : مراد دیدگاه اول 

 ش،1365( و مفسرانی مانند صادقی تهرانی )صادقی تهرانی، 142-143 /7 تا،شیخ طوسی )طوسی، بی

( برآنند که تمامی اجناس و اصناف از موجودات مکلف در عالم هستی اعم از جن و فرشتگان  366 /18

و انسان مخاطب این آیه هستند. عالمه طباطبایی، مالئکه را از این صنف جدا کرده و آنان را از شمول 

د داشت. این آیه خارج نموده؛ زیرا اساسا فرشتگان مکلف نیستند و در قیامت حساب و کتابی نخواهن

همه انسانها مخاطب این آیه اند  (. بسیاری از مفسران معتقدند که123 -14/125 ش،1374)طباطبایی،
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ن  قرآ ت 

یال ه تأو
نام

هش ژپو
 ی

وارد جهنم می شوند. اما در پاسخ به این سؤال که اگر خوبان و  استثنا )چه خوبان و چه بدان( بدون

اراست؟معتقدان به این باتقوایان بدون هیچ خطایی وارد جهنم شوند، چگونه با عدالت خداوند سازگ

 دیدگاه به چند دسته تقسیم می شوند:

 از اند: مقصوددر آیه پرداخته و گفته« ورد»برخی از مفسران برای پاسخ به این سؤال به معنای واژه  .1

 /6ش، 1360 ؛ طبرسی،16/85 ق،1412شدن )طبری، داخل نه است، «اشراف و رسیدن» "وارد"

این گروه این معنا را بر اساس  1(.143-142 /7 ؛ طوسی، بی تا،98-91 /14، 1417 ؛ طباطبایی،81

در معنای  رسیدن و نه داخل  "ورد"اند. هم چنین  روایتی از ابن مسعود، حسن و قتاده مطرح کرده

: که است آمده عربى هاىالمثل یکی از ضرب شدن در ادبیات عربی کاربرد داشته است: مثالً در

از  زهیر. است نزدیکتر احتیاط به برسى، آب به آب دانستن با اگر: یعنى «اکیس بماء الماء ترد ان»

 الحاضر عصى وضعن             جمامه زرقا الماء وردن فلما               :شاعران مخضرم گوید

                        المتخیم

 قامتا رحل آنجا در و کردند پا سر بر را هاخیمه رسیدند، زالل و صاف آب به که هنگامى: یعنى 

  .افکندند

 23ست؛ مانند: آیه در آنها به معنای داخل شدن نیامده ا« وَرَدَ»در قرآن کریم نیز آیاتی وجود دارد که  

 از گروهى رسید، َمدْیَن آب به چون )و «ونَیَسْقُ  النَّاسِ مِنَ أُمَّةً  َعلَیْهِ َوجَدَ مَدْیَنَ ماءَ وَرَدَ لَمَّا وَ »:قصص

 فَأَدْلى وارِدَُهمْ واَفأَرْسَلُ »سوره یوسف  19آیه  و( دادندمى آب[ را خود دامهاى] که یافت آن بر را مردم

 ( انداخت را دلوش و فرستادند را خود آورآب )پس « دَلْوَهُ

 المؤمنین نأل المشاهدة و الرؤیة مجرد هنا بالورود المراد »اند: برخی دیگر از مفسران نوشته .2

 4/2318 ق ، 1412؛ سید قطب،3/487 ق ،1398تهرانی،  ثقفی «)نقال و عقال مبعدون النار عن

 (557 /21،  ق 1420 فخر الدین رازی،  ،11/207ق ،  1398 ، خمینى نجفى

                                                           

 بالورود المراد» :ندهمین نظر را پذیرفته ا؛ 193 /5 الكاشف، ؛ 6/350 الحدیث، أحسن تفسیر نویسندگان  - 1

 ألن المشاهدة و الرؤیة مجرد هنا بالورود المراد »ده مآ 1/403 المبین، التفسیردر  «المشاهدة و الرؤیة هنا

 إرشاد ؛2318 /4، القرآن ظالل فی؛ 487 /3 جاوید، روان تفسیر  ؛«نقال و عقال مبعدون النار عن المؤمنین

 1، (شبر) الكریم القرآن تفسیر ؛207 /11،آسان تفسیر  ؛10/40،درخشان انوار ؛31/ 1،القرآن تفسیر إلى األذهان

  557 /21 الغیب، مفاتیح؛ 108 /13 تفسیرالقرآن، فی الجنان روح و الجنان روض؛ 304 /
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 3شماره 

  98پاییز و زمستان  

به معنای مشاهده و یا اشراف با آیه بعد « ورد»البته این دو دیدگاه مخالفانی دارد مخالفان معتقدند که:  

 پیشه تقوا که را جِثِیّاً ) سپس کسانى فِیها الظَّالِمِینَ َنذَرُ وَ اتَّقَْوا الَّذِینَ  نَُنجِّی ثُمَّ» فرماید:مریم( که می/72) 

کنیم( مناسب نیست، مى رها آن در درآمده، زانو به چنان هم را مکارانست و دهیممى نجات آن از کردند

کند که ورودی درکار باشد. عالمه طباطبایی این اشکال وقتی معنا پیدا می« رها کردن»و « نجات»چرا که 

 با زیرا باشند، شده آتش داخل که نیست این مستلزم آتش از متقین نجات »دهد کهرا چنین پاسخ می

 او کنیم دور هالکت از شده هالکت به مشرف که را کسى اگر و است، صادق نیز مهلکه از کردنش دور

 الرزاق عبد أخرج و »(. سیوطی نوشته است: 123 -14/125 ش،1374)طباطبایی، «ایمداده نجات نیز را

 (4/281،  1404علیهما. )سیوطی؛ق الممر هو قال وارِدُها إِلَّا مِنْکُمْ إِنْ وَ قوله:  فی قتادة عن المنذر ابن و

دانند ولی برخالف دو دیدگاه پیشین، برخی از مفسران ورود همه انسانها به جهنم را قطعی می .3

)نک به: مکارم  1اند نه اشراف و حضور و مشاهده.گرفته« داخل شدن»را به معنای« ورود»

،   34 /3ق، 1407 ،زمخشری، 56 /4 ش،1377، / طبرسى 120-119 /13ش، 1374شیرازی، 

،صادقی  21 /8 ش،1363، حسینی شاه عبدالعظیمی،21/55ق،1420فخر رازی،

 ( 43 /8ق، 1415 ، آلوسی، 366 /18 ش،1365تهرانی،

 سرد نیکان بر دوزخ اما شوند،مى جهنم داخل بد، و نیک انسانها اعم از مطابق  این دیدگاه همه

 یا»ماید:)ع( سرد شد آنجا که می فر ابراهیم بر دنمرو آتش که همانگونه بود، خواهد سالم و

فسران دالیلی برای این دیدگاه (. این دسته از م69)انبیاء/ «إِبْراهِیمَ عَلى سَالماً وَ بَرْداً کُونِی نارُ

 اقامه کرده اند:

 الظَّالِمِینَ نَذَرُ » جمله همچنین( دهیممى نجات را پرهیزگاران سپس)«اتَّقَْوا الَّذِینَ نُنَجِّی ثُمَّ »جمله .أ

است؛ زیرا  معنى این براى سوره مریم، شاهد 72در آیه( گذاریممى وا آن در را ستمگران)« فِیها

 کند. نجات و رها کردن پس از داخل شدن معنا پیدا می

                                                           
 داخلها .و اال منكم ان و قال وارِدُها إِلَّا مِنْكُمْ إِنْ وَ قوله عن سئل انه مسعود ابن عن الحاکم أخرج سیوطی :و - 1

 المأثور، تفسیر فی المنثور دخلها) الدر اال أحد یبقى ال قال اآلیة فی عباس ابن عن البعث فی البیهقی أخرج

 (281: ص ،4ج
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 دوفصلنامه

 
ن  قرآ ت 

یال ه تأو
نام

هش ژپو
 ی

به معنای عبور همه انسانها از جهنم، به دلیل مخالفت با قرآن «مرور»این گروه معتقدند احادیث  .ب

 َنذَرُ » و «اتََّقوْا الَّذِینَ نُنَجِّی ثُمَّ» و «واردها»شود و باید تأویل شود زیرا: ذیرفته نمیو سنت  پ

در عبور از  شاهد صدق بر دخول است و عذاب و یا رحمت و رها کردن ظالمان، «الظَّالِمِینَ

 کَلِمَةُ  تَمَّتْ وَ»:: : جهنم نیست؛ پس همه جن و انس وارد جهنم می شوند، خداوند فرموده

 به معنای پر کردن بدون« ءملی »و (119 هود/) «أَجْمَعِینَ النَّاسِ وَ الْجِنَّةِ مِنَ جَهَنَّمَ لَأَمْلَأَنَّ رَبِّکَ

 ( 367 /18 ش،1365استثناءِ متقین آمده است. ) صادقی تهرانی،

 جابر "از جمله از :کندمى تقویت را معنى است، این رسیده آیه تفسیر که در متعددى روایات .ج

 دو هر با جابر پرسید، آیه این درباره او از شخصى که شده نقل چنین "انصارى اللَّه عبد بن

 ( شنیدم )ص پیامبر از خود گوش دو این با مطلبى :گفت و کرد اشاره گوشش دو به انگشت

 یدخلها إال فاجرٌ ال و برٌ یبقى ال الدخول، «: الورود» :فرمودمى! باد کر دو هر بگویم دروغ اگر که

 ضجیجاً  -لجهنم قال او -للنار ان حتى ابراهیم على کانت کما سالماً و ًبردا المؤمنین على فیکون

است  دخول معنى به اینجا در ورود ":جِثِیًّا فِیها الظَّالِمِینَ نَذَرُ وَ اتَّقَوْا الَّذِینَ نُنَجِّی ثُمَّ بردها: من

 سرد مؤمنان برابر در آتش شود،مى جهنم داخل اینکه مگر نیست بدکارى و نیکوکار هیچ یعنی

 از تردید) -"جهنم "یا -"آتش "که آنجا تا بود، ابراهیم بر که همانگونه بود، خواهد سالم و

 و بخشدمى رهایى را پرهیزگاران خداوند سپس کشد،مى فریاد سردى شدت از( است جابر

 ؛ سیوطی، 352 -353 / 3ق1415عروسی حویزی،) . "کندمى رها ذلیالنه آن در را ظالمان

 (.249/  8ق، 1403؛ مجلسی ،28 /4ق/ 1404

سوره هود. ثعلبی در ذیل آیه مورد  98است. مانند: آیه« دخل»به معنای« ورد»آیاتی که در آنها  .د

 یعاقب أن یجوز: قالوا فإنّهم السنّة أهل فأمّا»بحث، نظر اهل سنت را بیان کرده و می نویسد: 

 احتجّوا، و الدخول الورود معنى: قالوا و منها یخرجهم ثم بالنار المؤمنین من العصاة سبحانه اهلل

 الْمَوْرُودُ الْوِرْدُ بِئْسَ وَ النَّارَ فَأَوَْردَهُمُ الْقِیامَةِ  یَوْمَ  قَوْمَهُ  یَْقدُمُ فرعون عن حکایة سبحانه اهلل بقول

 (.225 / 6ق، 1422 ثعلبی نیشابوری،) « 98هود/»

برخی دیگر از مفسران مخاطب آیه را همه انسانها می دانند ولی معتقدند که اشراف و یا داخل  .4

 شدن در جهنم مقصود نیست بلکه مراد از آیه، عبور همه انسانها از پل صراط است. چنانکه از
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         دوره دوم                   

 3شماره 

  98پاییز و زمستان  

 دوزخ آتش روى بر پلی زیرا است، صراط بر عبور مراد، که آمده بصرى حسن و مسعود ابن

؛ طیب، 322 / 1ق، 1423 ؛ حسینی شیرازی،55 / 4 ش،1377) طبرسی، .است شده کشیده

 (.  572 / 5 ق،1415؛ عروسی حویزی، 473 / 8 ش،1378

لیه ممر عاعتقادنا فی الصراط أنه حق و أنه جسر جهنم و أن  » مجلسی در این زمینه معتقد است که

و الصراط فی وجه « رَبِّکَ حَتْماً مَقْضِیًّا  وَ إِنْ مِنْکُمْ إِلَّا وارِدُها کانَ عَلى» جمیع الخلق قال اهلل  عز و جل

و جسر جهنم هآخر اسم حجج اهلل فمن عرفهم فی الدنیا و أطاعهم أعطاه اهلل جوازاً على الصراط الذی 

 إِنْ مِنْکُمْ إِلَّا وَ» خویی در منهاج البراعه در باره آیه شریفه(. 70/  8ق، 1403مجلسی ، )  « یوم القیامة

هما صراطان صراط فی الدّنیا »می نویسد: « یمَاهِْدنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِ»و « رَبِّکَ حَتْماً مَْقضِیًّا وارِدُها کانَ َعلى

لّدنیا و اقتدى بهداه خرة، فأّما الصراط فی الدّنیا فهو االمام المفترض الطاعة من عرفه فی او صراط فی اآل

ن الصّراط فی عمرّ على الّصراط الذی هو جسر جهنّم فی اآلخرة، و من لم یعرفه فی الّدنیا زلّت قدمه 

 (.13/  6ق، 1400هاشمی خوئى ؛ ) «اآلخرة فتردى فی نار جهنّم.

دو صراط وجود دارد یک صراط در دنیا  و دیگری در آخرت  و صراط دنیا امام مفترض  بنابراین دیدگاه

الطاعه است و صراط آخرت پلی است بر روی جهنم که  محل عبورجمیع خالیق است وکسانی که امام 

سعد بن مسلم از أبی  خود را نشناسند در جهنم سقوط خواهند کرد. در باره کیفیت عبور از صراط از

قال: سألته عن الّصراط فقال: هو أدقّ من الشّعر و أحدّ من السّیف، :» لّه علیه السّالم روایت شده که عبد ال

فمنهم من یمرّ علیه مثل البرق، و منهم من یمرّ علیه مثل الفرس و منهم من یمرّ علیه ماشیاً، و منهم من 

شبیه این روایت )همان(. « و تترک بعضه.یمرّ علیه حبوا و منهم من یمرّ علیه متعلّقا فتأخذ النّار بعضه 

ثعلبی نوشته است:  1در جامع البیان طبری و تفسیر مراغی و تفسیر ابن کثیر و....از ابن مسعود آمده است.

 تفسیر عن البیان و المرور )الکشف و الحضور هو الورود أنّ على اتّفقوا و مؤمن یدخلها ال: المرجئة قالت

 (/225: ص ،6ج القرآن،

                                                           
 الصراط عن یصدرون ثم النار، حول یقومون و الصراط، جمیعا الناس یرد»: قال مسعود ابن عن السدى روى - 1

 یمر من منهم و الطیر، مثل یمر من منهم و الریح، مثل یمر من منهم و البرق، مثل یمر من فمنهم بأعمالهم،

و 75: ص ،16ج المراغی، تفسیر ...« الرجل کعدو یمر من منهم و اإلبل، کأجود یمر من منهم و الخیل، کأجود

 225: ص ،5ج ،(کثیر ابن) العظیم القرآن و تفسیر 85: ،ص16ج القرآن، تفسیر فی البیان جامع
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ن  قرآ ت 

یال ه تأو
نام

هش ژپو
 ی

دانند اما ورود همه انسانها را حتمی می« واردها»در « ها»برخی از مفسران با استناد به مرجع ضمیر  .5

گردد. در )واردها( به قیامت برمی« ها»نه به جهنم، بلکه ورود به مرحله قیامت و معتقدند که ضمیر 

بر آن  للقیامة،( رِدُهاوا) فى الضمیر: این دیدگاه با استناد به روایتی از ابن مسعود که گفته است 

نه عبور از  و معارض است «101انبیاء/» حَسِیسَها یَسْمَعُونَ ال: است که در این صورت، نه با آیه 

(. بر 353: ص ،3ج ق،1419د نسبت به دخول در آن،.... )نک به: ابن عجیبه ،آن فضیلتی خواهد بو

کنند برخی به جهنم رفته و درک می اساس این دیدگاه، همه انسان ها ورود به مراحل قیامت را

 یابند.برخی دیگر نجات می

مفسرانی که مخاطب را همه انسانها می دانند ولی معتقدند که: مقصودِ آیه، عبور همه افراد از دنیا و   .6

 برزخ است نه دوزخ.

 کسى مگر شودنمى جهنّم داخل و است شده واقع آخرت در جهنّم درکات و درجات»با این استدالل که 

 آتش داخل کسى مراحل، این از باشد، قبل رسیده اعراف به و باشد شده خارج برزخ عقبات از و دنیا از که

 فعلیّت جز چیزى اعراف به رسیدن از پس بهشت اهل .است بسته جهنّم درهاى وقت، این تا و شودنمى

 اخالق است، جهنّم از اىنمونه دنیا .شوندنمى آتش داخل آنان پس ماند،نمى باقى آنان در بهشت با مناسب

 جهنّم جهت یک از برزخ و است جهنّم فوران از دردها و هارنج و نفس هاىخواسته اوصاف بد، و مذموم

 این به .شوندمى وارد جهنّم بر شوندمى وارد اعراف بر که همه کسانى  دنیاست، بهشت جهت یک از و دنیا

 عبور لیکن و اضطرار با چه و اختیار با چه نمایند عبور برزخ از باید ...همه بینند،مى را جهنّم آنان که معنا

با  117 -116/  9 ش،1372اهلل ریاضی، رضا و حشمت)خانی« است. متفاوت احوال و اشخاص تفاوت با

 (.31 / 1ق، 1419، صادقی تهرانی، اندکی تصرف

 زندگى، طول در که افرادی را جهنّمى، محیط این از فرماید: سپسمى: اتَّقَْوا الَّذِینَ نُنَجِّی در آیه ثُمَّ

 با این صورت در دهیم کهنجات می دادند، رشد و تربیت روحانى صفات و با نکرده آلوده را خودشان

 در و بلند سر همیشه براى و کنندمى عبور طبیعت عالم منازل از نورانّیت و آزادى و خوشى کمال

 گوید:(. حقی بروسوی در این باره می316/  13ش، 1380)مصطفوی؛ . بود خواهند آسایش

 و األولیاءِ و األنبیاءِ من کلٌ یرد الدنیا ففى االمارة النفس صورة جهنم ان المعرفة اهل عند شکّ ال»     

 حامدةً  یجدونها المطمئنة من نفوسهم لکون األنبیاء لکنّ الطبیعة بقدم الهوى هاویة الکافرین و المؤمنین



  

53 
 

 

ه 
آی

ه 
ار

ر ب
 د

ن
را

فس
ی م

ها
ه 

گا
ید

 د
ی

رس
بر

و 
د 

نق
7

1
 

یم
مر

ه 
ور

س
 

         دوره دوم                   

 3شماره 

  98پاییز و زمستان  

 بعض بهم یلتحق و الهدى بنور یطفئوها ان الى یجهدون ثم ملتهبة هى و علیها فیردون األولیاء اما و

 و أصالً بها یحترقون فال اآلخرة فى بالنار الجلیلة الطوائف هؤالءِ  یمرّ  ال و عنهم المعفو هم و المؤمنین

 فیبقون ملتهبة هى و اآلخرة فى النار یدخلون فالجرم الدنیا فى الهوى کبریت کفرهم کان فلما الکفار اما

 نور بسبب منها یخرجون لکنّهم المعذبون هم و العصاة بعض بهم یلتحق و مخلّدین محترقین هناک

 و علیها الممدود الصراط على الجواز ورودها قتادة و الحسن و مسعود ابن قال و الشرک عن تقواهم

 ؛  نیز نک به: صادقی تهرانی،350-351 / 5 سوى )حقی بروسوی، بی تا، الجنة الى طریق ال النه ذلک

 (.368 / 18ش، 1365

 آتش از نهمه مؤمنا بهره : إن الحمی حظ کلّ مؤمن من النار : تب :است فرموده پیامبر)ص( کهچنان

(. 282 / 4 ق،1404سیوطی،  ؛812 / 6ش، 1372 )طبرسی، (.باشد ایمن آن از آخرت در تا. )است دوزخ

 تبى نهما آتش، در مؤمن، به همین روایت از رسول اکرم )ص(گفته است: ورود مجاهد که با استناد

 .است جهنّم( جراحات و) چرک از تب شود،مى وارد او بدن بر دنیا در که است

 

 : ادعای نسخ دیدگاه دوم

  إِنْ مِنْکُمْ إِلَّا وارِدُها کانَ عَلىوَ -سوره مریم  71؛ به این معنا که آیه برخی از مفسران قائل به نسخ اند

أُولئَِک عَْنها مُْبعَدُونَ ال  إِنَّ الَّذِینَ سَبَقَْت لَهُمْ مِنَّا اْلحُسْنى : »سوره انبیاء 101ا آیه ب -رَبِّکَ حَتْماً مَقِْضیًّا 

نسخ ( 103-101َیْحزُنُهُمُ الْفََزعُ الَْأکْبَرُ...)انبیاء ال -یَسْمَعُونَ حَسِیسَها وَ هُمْ فِی مَا اشْتَهَْت أَنْفُُسهُمْ خاِلدُونَ

؛ 353/ 3 ؛ ق1415؛ عروسی حویزی، 2/52ش ، 1367؛ قمی ، 726 /3 ش،1374شده است: )بحرانی،

 (11/  90ق، 1403مجلسی؛ 

مخاطب فقط مشرکان و کفار و پیروان آنان است: این دیدگاه مرجع ضمیر را دوزخ و : دیدگاه سوم

 شوند. طرفداران این دیدگاه به قرائترا مشرک و کافر دانسته است. آنها فقط وارد دوزخ می مخاطب

  اند. ( استناد کرده19 /3 ق،1415است و روایت عکرمه )بغدادی،خوانده 1مِْنهُمْ  إِنَّ وَ: عباس که ابن

 مفسران  : بررسی دیدگاه های 3-1

                                                           
 اال منهم ان و قرأ انه عباس ابن عن البعث فی البیهقی و األنباري ابن و حاتم ابى ابن و جریر ابن أخرج و  -1

 (.85 / 16 ق،1412، طبرى؛  282 /4 ق،1404قرأها )سیوطی  ذاک مؤمن یردها ال قال الكفار یعنى واردها
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 ی

ورت صبه جمیع خالیق برگردد، در این « کم»اگر ورود به معنای دخول در جهنم باشد و ضمیر    

؟ مفسران شود    این است که چگونه اهل تقوا از زیان آتش در امان خواهند بودسؤالی که مطرح می

 های مختلفی را برای پاسخ به این سؤال به کار بسته اند ازجمله:شیوه

ست، مطابق ار آتش: مانند آن چه در باره سرد شدن آتش برای ابراهیم گزارش شده، تبدیل اث .1      

شود؛ یعنی یشود و تأثیرش سلب مشوند، ولی آتش برد و سالم میاین دیدگاه، اهل تقوا وارد جهنم می

 شود.اثر طبیعی آتش که سوزاندن است از آن گرفته می

یسندگان تفسیر نمونه مؤمنان. نو برای اثر تقلیل و انبیا برای اثر به معنای سلب اثر: و سلب تقلیل .2      

کارم، شود )ممی متفاوت آتش این تأثیر ضریب باشد، چه هر آدم تقوای و ایمان نویسند: نمرهمی

این است که سر راه همه انس و  71ه منظور از آی (. بر اساس این دیدگاه، 120-121 / 13ش، 1374

اء و اولیای خدا در و برای رسیدن به بهشت باید از آن بگذرند اما متقیان، ائمه، انبیجن، جهنم قرار دارد 

 شوند و در حصن و حصار الهی قرار دارند تا به بهشت برسند. گذر از جهنم عذاب نمی

یعنی هیچ مانعی نیست بر این که خداوند در خالل آتش : هایی امن بدون آتش.  قرار دادن راه3    

 4ق، 1416 قرار دهد تا از آن عبور کنند ) نیشابوری، ، مختص مؤمنان و متقیانرا خالی از آتش هاییراه

/ 503 .)1 

ادن راههایی براساس این دیدگاه که خداوند با سرد کردن و سلب اثر آتش و یا تقلیل آن، یا قرار د

شراف با داخل شدن یا إبدون آتش و امن، با تقوایان را نجات می دهد،  سوال مطرح این است که 

است؟  تقوایان و مؤمنان بر آتش و سپس سرد شدن آن چه دلیلی دارد وچه فایده ای برآن مترتب

 دهد؟اگر قرار بر سرد شدن است چرا مسیر دیگری برای عبورآنان  قرار نمی

مومنان  اینکه لهاند از جمهرچند برخی به بیان فوائدی برای ورود همه انسانها به دوزخ پرداخته        

همچنانکه  شوند،مسرور می و خوشحال و را بیشترمی دانند بهشت نعیم و خدا   تفضل قدر با دیدن آتش

 و شتبه فوت بر حسرتشان و ترهای آن به دوزخیان     عقوبتشان سختبا نشان دادن بهشت و نعمت

 (488 /3ق، 1398 ؛ ثقفی تهرانی، 3/526 ش ،1372 )ر.ک به طبرسی، شود.بیشتر می آن نعیم

                                                           
 از نظر گذشت 3مانند روایت جابر که در صفحه - 1
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         دوره دوم                   

 3شماره 

  98پاییز و زمستان  

 خداداد بهشتی هاىنعمت از مؤمنان که بود خواهد اىمقدمه آن، هاىعذاب و دوزخ مشاهده»       

 تعرف باالضداد و( آید گرفتار مصیبتى به که داند کسى عافیت قدر) که چرا ببرند، را لذت حداکثر

به سالمت  سرعتى چنان با بهشتیان صحنه که این مشاهده از نیز دوزخیان گذشته، این از و .االشیاء

؛ نجفی 120-121 /13ش، 1374 مکارم شیرازی،« ) بینند.می بیشترى مجازات مانند،مى آنها و گذرندمى

 (211و210 /11ق ، 1398 خمینی،

صاحب ریاض السالکین در باره فائده ورود همه انسانها به جهنم چند وجه ذکر کرده از جمله: أن  

دادوا سروراً إذا رأوا الخالص منها. افتضاح الکافرین إذا اطّلع المؤمنون علیهم.أنّ المؤمنین یوبّخون یز

الکفّار و یسخرون منهم، کما سخروا منهم فی الدنیا.أن یزید التذاذهم بالجّنة و نعیمها، فبضدها یتبیّن 

(. بنابر این 351-350 /5 و حقی بروسوی، بی تا ، 117/ 5ق، ج1409کبیر مدنی شیرازی ؛ ) األشیاء.

دیدگاه تنها دلیل ورود به جهنم گناه نیست گاه ورود به جهنم به دلیل دیدن عذاب دیگران است.اما این 

رسد، زیرا با توجه به توصیفی که از جهنم شده، دیدنش عالوه بر این که پاسخ نیز مناسب به نظر نمی

ز هست؛ چرا که اطالع از حال عذاب شوندگان، مستلزم ورود به آنجا و عذاب است، مستلزم وهن نی

 توانند از طریق دیگری عذاب دوزخیان را ببینند.هم مکانی نیست، بلکه می

سئل عنه فقال إذا دخل أهل »: که نموده روایت )ص( رسول اکرم حضرت از در روایتی دیگر جابر 

)  «.ا ربُنا أن نرد النار فیقال لهم قد وردتموها و هی خامدةالجنة الجنة قال بعضهم لبعض ألیس قد وعدَن

(. ترجمه: بعضی از 4/281ق،1404، سیوطی ،445 / 5 ش ،1336، کاشانی ،250/ 8 ق،1403مجلسی،

 ما که بود چگونه « وارِدُها إِلَّا مِنْکُمْ إِنْ وَ » که بود فرموده وعده را ما سبحانه حق که پرسندمی بهشتیان

 نشست. فرو شما ایمان نور سبب به آتش اما شدید، وارد شما:  گویند مالئکه ندیدیم؟ را آتش

هایی که گفته شوند، بنابراین فائدهبهشتیان متوجه عبور از جهنم نمی -به شرط صدور-طبق این گزارش 

از شد، اصالً حاصل نخواهد شد. به عالوه، این حضور و اشراف و مشاهده دوزخیان برای لذت بیشتر 

روایت  )ع(از امام صادق االنوار بحارتواند بعد از مستقر شدن در بهشت باشد. چنانکه در بهشت، می

فرمود: ... آنگاه که وارد بهشت شدید و با همسرانتان (  )عبه امیرالمؤمنین  )ص(: پیامبرشده که فرمودند

درهاى جهنم »  کند که:امر مى -مخزنه  جهنّ - خداوند به مالک ،مستقرّ شدید و در منازلتان جاى گرفتید

شود و درهاى جهنم باز مى«. امرا باز کن تا اولیاء من بنگرند به فضیلتى که ایشان را بر دشمنانشان داده
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(. طبق این روایت، إشراف مؤمنان بر 8ح  355 / 8ق، 1403مجلسی؛ ) شوید.شما بر آنها مشرف مى

 بهشت است نه قبل از آن و در هنگام عبور از صراط.  جهنم و جهنمیان، بعد از استقرار مؤمنان در

شوند و یا برآن اشراف این سؤال همچنان مطرح است که چگونه مؤمنان و با تقوایان داخل جهنم می     

» و « مُبْعَدُونَ عَنْها أُولئِکَ»فرماید: می 102و101کنند؛ در حالی که خداوند در سوره انبیاء آیات پیدا می

در حالی که الزمه داخل شدن یا اشراف و مشاهده، نزدیک شدن و شنیدن صدای « حَسِیسَها عُونَیَسْمَ ال

ای نخواهد داشت و این خود باعث تعذیب و آتش و یا دیدن جهنم است و گرنه این حضور، فایده

 قرارگاه و دائمى جایگاه به آیات سوره انبیاء مربوط»عقاب مؤمنان است. برخی در پاسخ گفته اند: 

مؤمنان است و مؤمنان در بهشتی که جایگاه دائمی آنان است از جهنم دورند وصدای شعله  همیشگى

( اما دلیلی برای این نظر ارائه نشده 119-120 /13 ش،1374مکارم شیرازی،)  .«شنوندهای آن را نمی

ل از استقرار در جایگاه های آتش آن، برای متقیان و مؤمنان باید قباست و این دوری از جهنم و شعله

به همه انسانها چه مؤمن و چه کافر برگردد، معنای مشاهده « کم»دائمی شان در بهشت باشد و اگر ضمیر 

 حتماً مقضیًا. و اشراف برای کافران معنا نخواهد داشت، زیرا دخول آنها به جهنم حتمی است،

د، پس تکلیف پیامبران و اوصیای ایشان سوال دیگر این است که اگر ورود به معنای دخول در جهنم باش

 رسوالن قدسیه ارواح»ها این است که: شود؛ آیا آنها نیز وارد جهنم خواهند شد؟ از جمله پاسخچه می

 إِنْ) آیه خطاب از هستند عملى عصمت و خلقى طهارت و روح قدس واجد که السّالم علیهم اوصیاء و

 (10/406ق، 1404حسینی همدانی،) « بود خواهند خارج تخصیص بطور( وارِدُها إِلَّا مِنْکُمْ

 و امامان و پیغامبران از نماند کس هیچ که کندمى آن اقتضاى آیت ابو الفتوح رازی نوشته است: عموم

) ابو  .است اجماع خالف این و آیند بیرون آنگه و شوند دوزخ اال در صالحان و شهیدان و صدّیقان

 النار؟ األنبیاء یدخل فهل: قیل (. فإن225 /6 ق،1422؛ثعلبی نیشابوری، 108 /13 ق1408الفتوح رازی، 

 یدخلونها فالعُصاة -جابر حدیث علیه دل کما -یردونها جمیعا الخلق إن: نقول لکن و هذا نطلق ال: قلنا

،  61: ص ،9بی تا، ج )نک : طنطاوی، ..« بون الدخولین فبین لشفاعتهم، السعداء و األولیاء و بجرائمهم،

دهد که آن دسته از مفسرانی که (. بررسی دیدگاهها دراین باره نشان می13 ص 11 ج القرطبی تفسیر

ای برای تخصیص پیامبران، امامان ، شهدا اند دلیل قانع کنندهاند، نتوانستهگرفته« دخل»را به معنای« ورد»

 و... از حکم آیه ارائه دهند. 
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         دوره دوم                   

 3شماره 

  98پاییز و زمستان  

در نظر بگیریم و بخواهیم تکلیف پیامبران و امامان را « ورد»رای اگر معنای اشراف و حضور را ب      

رسیم که بیشتر با عبور از صراط منطبق است که همان معنای اشراف و جستجو کنیم به روایاتی می

پیامبر)ص( به امیرالمؤمنین )ع( »کند که: رساند، از جمله شیخ صدوق گزارش میحضور را نیز می

وز قیامت شود من و تو و جبرئیل می نشینیم بر صراط و نمی گذرد بر صراط فرمودند: یا على چون ر

(. شیخ صدوق می 70ق ،ص1414،  صدوق ) «مگر کسى که براتى داشته باشد به والیت و محبت تو

جهنم است و گذار  -پل-نویسد: اعتقاد ما در باره صراط اینست که آن حق است و آنکه آن راه و جسر

صدوق، ) حقتعالى فرمود، احدى از شما نیست مگر آنکه وارد شونده جهنم است ...کل خلق بر آن است 

  .(86ش، ص1371

به معنای عبور از پل صراط باشد باز هم « ورد»پل صراط باشد و «  واردها»در « ها»اگر مقصود از ضمیر

ود، بلکه بر اساس در این معنا پیامبراکرم )ص( و امام علی)ع( جزو عبورکنندگان از پل صراط نخواهند ب

روز قیامت، راه به سوى بهشت مانند پلى است  روایتی آنها آنجا نشسته اند و حضور و اشراف دارند.

ایستد و امیرالمؤمنین گذرند و آن صراطى است که رسولخدا )ص( طرف راست آن مىکه مردم از آن می

می رسد که: أَلْقِیا فِی جَهَنَّمَ کُلَّ  )علیه السالم( طرف چپ آن و ندایی از جانب خداوند تعالى به آنان

 .(86ص )همان، ( 24کَفَّارٍ عَنِیدٍ )سوره ق/ 

توان گفت که به آتش دوزخ برگردد، می« ها»به معنای اشراف و حضور باشد و ضمیر« ورود»اما اگر 

پیامبر)ص( و پیامبر )ص( و امامان نیز اشراف بر آتش جهنم دارند اما با توجه به تفاوت جایگاه و رتبه 

باتقوایان -رسد که ایشان در این اشراف و حضور همراه همه انسانها امامان معصوم)ع(، بعید به نظر می

که ریشه وارد در آیه مذکور است به معنای اشراف و « ورود»باشند. بنابراین حتی اگر  -و بی تقوایان

یت حکم آیه دانست و روایت فوق از توان پیامبران و اولیای الهی را داخل در عمومحضور باشد، نمی

دهد، بر این تفاوت جایگاه و رتبه پیامبر)ص( که خبر از نشستن ایشان و موال علی)ع( بر پل صراط می

 و عدم همراهی با انسانها اشاره دارد.

ازسوی دیگر، روایات مربوط به صراط نیز مختلف است که بررسی صحت و سقم آنها مجال دیگری  

راه مؤمن به سوی بهشت، صراط مستقیمی است که امام حسن عسگری)ع(، طلبد؛ مثالً در روایتِی از می

 ص ق،1403 صدوق،). به سوی جهنم راهی ندارد. بنابراین بهشتیان جهنم را هنگام عبور نخواهند دید
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توجه به  . در برخی منابع از ابن مسعود آمده که همه مردم بر صراط وارد می شوند که با(4 ح ،33

اعمالشان از آن عبور خواهند کرد. روایاتی نیز از امام صادق)ع( و امام باقر)ع( قبال ًاز نظر گذشت،خود 

؛  1ق، ج1404اند. )صفار ؛ امام مفترض الطاعه و موال علی )ع( به عنوان صراط مستقیم معرفی شده

 و شودمی نصب دوزخ متن بر هک شده یاد طریق و صراط از (. بنابراین در باره مقصود106، ص 79ص

و صراطی که مستقیم است و فقط مؤمنان و متقیان از آن عبور  کنند عبور آن از باید محشر اهل همه

روند و اولیاء اهلل آن جا نشسته و بر آن اشراف دارند، اختالف بسیار است. در کرده و به بهشت می

مربوط به عبور همه انسانها از پل صراط می دانند، / مریم را  71نتیجه، نظر آن دسته از مفسران که آیه 

 تواند صحیح باشد.نمی

گیری از آیات دیگر قرآن که اولیای الهی را از آتش بعید بررسی آیات این مجموعه در کنار هم و با بهره

به نظر  -کندکه ورود به جهنم را نوعی عذاب و خالف عدالت تلقی می-دانسته و با استفاده از عقل 

به مشرکان و کفار یا منکران « منکم»رسد مخاطبان آیه، فقط مشرکان و منکران معاد باشد و ضمیر در می

انذار است و هم با سیاق آیات سازگار  و این معنا  با محتوا و غرض سوره که بشارت 1معاد برگردد.

به آنان می بوده و پاسخ گوی شبهات مطرح شده نیز هست. مقصود آیه این است که خداوند خطاب  

به بعد  68وارد دوزخ خواهید شد. در این راستا با توجه به آیات   -منکران معاد -فرماید: همه شما 

 توان تفسیری مناسب ارائه کرد:سوره مریم، می

 که هستند خاصى طبقه تنها که شودمى استفاده  (68مریم/«)جِثِیًّا جَهَنَّمَ حَوْلَ  لَنُحِْضرَنَّهُمْ  ثُمَّ» آیه از   

( که به سوی جهنم 195-196: ص ،15ش ،ج1360 ) طبرسی، .شوندمى آورده گرد جهنم اطراف نخست

 َجهَنَّمَ َحوْلَ لَُنحْضَِرنَّهُمْ ثُمَّ»سوق داده می شوند  و سپس در کنار جهنم به زانو در آمده حاضر می شوند 

( از هر گروهی 69(  ثُمّ لنَنِْزعَن ِّمنْ کُلّ شیعَه أیُّهُمْ أشَّد علی الرَّحْمَنِ عِتِیّا      )مریم /  69)مریم/« جِثِیًّا

هستند را به  -اشد علی الرحمن عتیاً -از آنان که پیرامون جهنم هستند، آنهایی که سرکشتر و عاصی تر 

: ما به این که چه کسانی سزاوار 70بِالّذینَ هُم أولی بها صلیا مریم/کنیم. ثُمّ لَنَحْنُ أعَْلمُ زور جدا می

 إِنْ وَ» سوختن در آتش اند، آگاه تریم. آن گاه روی سخن را به این دسته جدا شده کرده می فرماید 

: 140) «جَمِیعاً جَهَنَّمَ فِی ینَالْکافِرِ وَ الْمُناِفقِینَ جامِعُ اللَّهَ إِنَّ» چنانکه خداوند فرمودند: «وارِدُها إِلَّا مِنْکُمْ

                                                           
 إال منهم إن و یقرؤها عباس ابن سمع عمن السائب بن اللّه عبد أخبرنی: شعبة قال: الطیالسی داود أبو قال و - 1

 224: ص ،5ج ،(کثیر ابن) العظیم القرآن تفسیر« 366 /8 الطبري تفسیر انظر( 4» ) الكفار یعنی واردها
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 َلها أَنْتُمْ َجهَنَّمَ حََصبُ اللَّهِ دُونِ مِنْ تَعُْبُدونَ ما وَ إِنَّکُمْ» اند:و همچنین خطاب به آنان فرموده (النساء

بنابراین ورود به جهنم، فقط برای اهل کفر و شقاوت، نه همه جن و انس قضای  .(األنبیاء: 98) «وارِدُونَ

است؛ پس صحیح نیست بگوییم مومنان و انبیاء و اولیاء که همواره در راه خدا و به حب  لقاء  حتمی

 شوند. در حالی که  خداوند فرموده اند:اهلل تالش و کوشش کرده اند، در اولین دیدار به جهنم وارد می

 به که ( کسانى101حَسِیسَها )انبیاء/ یَسَْمعُونَ ال ونَمُبْعَدُ عَْنها أُولئِکَ  الْحُسْنى مِنَّا َلهُمْ سََبقَتْ الَّذِینَ إِنَّ»

 أَنْفُسُهُمْ  اشْتََهتْ مَا فِی هُمْ شنوند  و فرمود: وَنمى را آن صداى و دورند جهنم از اند،رسیده ما نیکى

 (األنبیاء: 103 -101) «تُوعَدُونَ کُنْتُمْ الَّذِی یَوُْمکُمُ هذا الْمَالئِکَةُ تَتَلَقَّاهُمُ وَ الْأَکَْبرُ الَْفزَعُ َیحْزُُنهُمُ ال خالِدُونَ

عطف بر آیه قبل نیست بلکه ..  «جِثِیًّا فِیها الظَّالِمِینَ نَذَرُ وَ اتَّقَوْا الَّذِینَ نُنَجِّی ثُمَّ»: اما ثم در آیه بعد   

است که در آن   68جِثِیًّا / جَهَنَّمَ حَوْلَ هُمْ لَنُحْضَِرنَّ ثُمَّ الشَّیاطِینَ وَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ رَبِّکَ فَوَ»: معطوف به آیه

جایگاه ؛ از هر گروهی که در اطراف جهنم حاضر می شوند اهل شقاوت و سرکش ترینشان  به بال و 

-759:ص ،8بی تا ، ج عذاب گرفتار می شوند و همگی وارد جهنم خواهند شد ) خطیب، عبد الکریم،

برای متقین، نجات از آتش جهنم است؛  «جِثِیًّا فِیها الظَّالِمِینَ َنذَرُ وَ اتَّقَوْا الَّذِینَ نَُنجِّی ثُمَّ»: و در آیه (757

عاشور در التحریر ابن(11انسان/) «سُرُوراً وَ نَْضرَةً لَقَّاهُمْ وَ الْیَْومِ، ذلِکَ َشرَّ اللَّهُ فََوقاهُمُ» چنانکه فرمودند:

کسانی که سزاوارترند برای آتش از سائر طوائف کفر، عطف بر بعد از جدا کردن »گوید: و التنویر می

کند که جمیع طوائف شرک داخل آتش می شوند، برای دفع این توهم که گروه دوم گمان نکنند آن می

که عذاب فقط به بزرگانشان می رسد وآنان در آتش فداء پیروانشان می شوند و پیروان از عذاب دور 

خداوند با جمله ثم لننزعنهم من کل شیعه.... پیروانی که سرکش تر بودند را  می مانند می فرماید:  بلکه

نیز مشمول همان عذاب بزرگان دانسته و بر همه آنان عذاب را واجب کرده است. و این نظیر این آیه 

 لَمَوْعِدُهُمْ  جَهَنَّمَ إِنَّ وَ الْغاوِینَ مِنَ اتَّبَعَکَ مَنِ إِلَّا سُْلطانٌ عَلَْیهِمْ لَکَ لَْیسَ عِبادِی إِنَّ» است که فرمود:

 ( 69-71 /16 تا ،نک به:  ابن عاشور، بی  43 ،42: )الحجر« أَجْمَعِینَ

اتََّقوْا  به معنای این نیست که با تقوایان را از میان عذاب شوندگان نجات  الَّذِینَ نَُنجِّی ثُمَّ جملة اما 

که در اطراف جهنم گرد آورده است از ورود به آتش نجات  دهد؛ بلکه بدین معناست که آنها رامی

 «الشَّیاطِینَ وَ لَنَحُْشرَنَّهُمْ رَبِّکَ فَوَ» دهد، این معنا با سیاق سازگارتر است. چنانکه در صدر کالم فرمود:می

: مریم«) وِْرداً جَهَنَّمَ إِلى الْمُجْرِِمینَ نَسُوقُ وَ وَفْداً الرَّحْمنِ إِلَى الْمُتَّقِینَ َنحْشُرُ یَوْمَ »:و نیز فرمود (68: )مریم
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و این آیات صراحت دارد بر اختالف حشر دو گروه مومنان و منکران. منکران و پیروان سرکش  (،86 ،85

آن ها جهنمی خواهند شد و مؤمنان نجات یافته و رستگار خواهند بود. توجه به سیاق آیات این معنا را 

به کسانی است که در آیات قبل  خطاب «وارِدُها إِلَّا مِنْکُمْ إِنْ وَ»گوید: آشوب میابن شهر کند.تایید می

 من ینزع إنه و جثیا حولها یحضرهم صِلِیًّا. إنه قوله...  إلى مِتُّ ما أَإِذا الْإِنْسانُ یَقُولُ وَ »سخنشان بود که 

 (2/107،  ق1410 آشوب، شهر ابن)  «صِلِیًّا بِها أَوْلى هو بمن أعلم إنه و عِتِیًّا الرَّحْمنِ عََلى َأشَدُّ الذین
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 گیرینتیجه

 را: تواند همه انسانها و یا همه جن و انس باشند زیسوره مریم نمی 71در آیه« کم»مقصود از ضمیر 

روایاتی که راه اشراف و حضورهمه انسانها اعم از با تقوایان و مشرکان و ظالمان و...بر دوزخ با توجه به  -1

ونیز با توجه به روایت جابر و 1داند که به جهنم راه نداردعبور متقین و مومنین را صراطی به سوی بهشت می

که خبر از عدم اشراف و اطالع بهشتیان از احوال جهنم و جهنمیان قبل از استقرار در  2روایت امام صادق)ع(

 تواند صحیح باشد.دهد، نمیبهشت می

دن جهنم برمومنان و متقین، شحضور و مشاهده جهنم و یا داخل شدن در آن و سپس سرد  اشراف و -2

مچون لذت اند ههایی که برخی از مفسران آوردهفاقد فایده است. بلکه خود نوعی عذاب است و فایده

اه اهده از رتواند بعد از استقرار در بهشت و مشبیشتر از بهشت و نعمتهایش و شکرگزاری خداوند، می

پل صراط  دور  نیز محقق شود و نیازی به عبور از دوزخ و یا اشراف بر آن و یا مشاهده آن از روی

 نیست.

ا یه، همه انسانها و یا همه جن و انس باشد، ورود همه انبیا و اولیای الهی به جهنم باگر مقصود آ -3

ین معنا احضور بگیریم به  را به معنای اشراف و« ورد»مقام عصمت ایشان منافات خواهد داشت و اگر

 جود ندارد.که اشراف و حضور ایشان از مرتبه و جایگاه برتری است، دلیلی بر این تفاوت در اشراف و

یاتِ انها اعم از متقین و غیر متقین را مقصود آیه بدانیم، با آیات دیگر قرآن از جمله آاگر همه انس -4

 اْشتَهَتْ  مَا فِی هُمْ وَ حَسِیسَها یَسْمَعُونَ ال نَمُبَْعدُو عَْنها أُولئِکَ الْحُسْنى امِنَّ لَهُمْ سَبََقتْ الَّذِینَ إِنَّ »شریفه

: 103 -101) «تُوعَدُونَ کُنْتُمْ  الَّذِی یَوْمُکُمُ هذا مَالئَِکةُالْ تََتلَقَّاهُمُ وَ الَْأکْبَرُ  الْفََزعُ َیحْزُُنهُمُ ال خالِدُونَ أَنْفُسُهُمْ

حتی شنیدن  ومنافات خواهد داشت؛ زیرا در این آیه خداوند اهل ایمان و تقوا را از جهنم  (األنبیاء

 داند.های آتش و هر چیزی که مستلزم حزن و اندوه است دور میصدای شعله

با توجه به سیاق، ائمه کفر و شرک و پیروان آن هستند از هر گروهی که سرکش « کم»بنابراین مقصود از 

ین نظر هم با محتوا و غرض سوره که انذار و تبشیر است، سازگار است و هم با سیاق ترین هستند. ا

اینگونه نیست که حتما، دخول . «جِثِیًّا فِیها الظَّالِمِینَ نَذَرُ وَ اتَّقَْوا الَّذِینَ نُنَجِّی ثُمَّ»آیات و الزمه آیه شریفه 

                                                           
 مقاله 9روایت امام حسن عسگري)ع( ص - 1
 مقاله7ص - 2
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متقین از همین دنیا به سبب اعمالشان تضمین و یا اشرافی بر جهنم باشد و بعد نجات یابند؛ بلکه نجات 

شده است و این آیه بشارتی است به اهل تقوا، برای رهایی و نجات آنها از آتش جهنم و انذاری است 

 برای ظالمان.
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