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  رگــس از مــهان پــج
  هاي توحيدي درآئين

  
  

مفھوم بھشت ودوزخ که ازضوابط بنيادی آئين ھای توحيدی است ونقش بسيارمھمی درزندگی روزمره مسيحيان 
و مسلمانان دارد، به خالف آنچه منطقا انتظار ميتوان داشت درھرکدام ازاين سه آئين بادوتای ديگر متفاوت است  

مشترک و بنابراين حقايق مذھبی مشترک و درک چنين تضادی دربرداشتھای ماوراء الطبيعه سه آئينی که خدای  
دارند از ديرباز برای بسياری ازمفسران مذھبی دشوار بوده است،  زيرا که دريکی از اين آئين ھا اساسا وجود  
بھشت و دوزخی منظور نشده است و آنچه ھم که امروز دراين زمينه درآن وجود دارد بعدھا و آنھم بصورتی 

است،  درديگری فقط ازدوزخ بصورتی کما بيش مشخص سخن ميرود و بھشت  کامال مبھم بدان افزوده شده 
ماھيتی صرفا معنوی دارد که از آن توصيف روشنی بعمل نيامده است، درسومی بطور مشخص بھشت به صورت  
باغی پھناور و ھميشه سرسبز و پر از جوی ھای شير وعسل و شراب طھور و درختان ميوه دار و حوريان  

و جھنم به صورت سياھچالی آتشين و آکنده از شياطين تازيانه بر دست وآب جوشان وغذای  وغالمان بھشتی
  چرکين و درخت زقوم توصيف شده است.  

   
درآئين يھود، چنانکه قبال گفته شد، تازمان اسارت بابلی يھوديان درقرن ششم پيش از ميالد مسيح اصوال برداشت  

يا جھنم وجود نداشت وارواح مردگان جملگی درمکان تاريک و   مشخصی اززندگی درجھان ديگروطبعا ازبھشت 
سرد و خاموش بنام شئول ميزيستند که قلمروظلمت و سکوت بود و درمحلی درزير زمين،  يا درژرفنای اقيانوس 
نامتناھی کائنات،  يا درمکان ناشناخته ای که ھر شامگاه خورشيد درآنجا غروب ميکند و ظلمات را بدنبال خود  

ورد قرار داشت.  دراين ديار خاموشان ھمه مردگان مرد و زن و نکوکار و شرير درکنار ھم بسر ميبرند و  می آ
امتيازی بريکديگر نداشتند،  زيرا پاداش و کيفر افراد درھمين دنيا و ھمين زندگی داده ميشد.  کسی که بيشتر و  

ارترو پاکتربود)از زندگی درازتر و رفاه   بھتر به فرامين ودستورھای يھوه اطاعت ميکرد (و نه کسی که نکوک
  زياد تری برخوردار ميشد و کسی که درپيروی از اوامر يھوه قصور ميکرد به مرگ زودرس گرفتار می آمد  

)   ٧، کتاب ايوب، باب بيست وھفتم،١٨، مزمورھفتاد وسوم،   ٩، مزمور يازدھم،  ٢٧(کتاب مزامير،  مزمور دھم،  
معی قوم يھود نيز به ھمين ترتيب عمل ميشد:  “اگر به فرائض من سلوک نمائيد درمورد پاداش وکيفر دسته ج

و اوامر مرا بجا آوريد آنگاه باران ھای شما را درموسم آنھا خواھم داد و زمينان محصول فراوان خواھد آورد و  
را به سيری   درختانتان ميوه خوب خواھند داد و خرمن شما تا رسيدن انگورتان کوفته خواھد شد و نان خود

خواھيد خورد و دشمنان خود را دنبال خواھيد کرد و ھمه را به شمشيرخواھيد کشت، و من نيز برشما التفات 
)  ١٢-٣خواھم کرد و درميان شما خواھم خراميد و خدای شما خواھم بود  “( سفر الويان،  باب بيست وششم،  

ايتان خوف وسل و تب خواھم فرستاد و آسمانتان رامثل . و اگر فرائض مرا آنطور که فرموده ام بجانياوريد،  بر
آھن و زمينتان را مثل مس خواھم کرد و حوش صحرا را برشما خواھم فرستاد تا شما را بی اوالد کنند و 
حيواناتتان را به ھالکت رسانند،  و ده زن نان شمارا دريک تنور خواھند پخت،  گوشت پسران خود را خواھيد  

ان خود را خواھيد خورد و شمشير را درعقب شما خواھم کشيد  “(سفر الويان،  باب بيست  خورد و گوشت دختر
  ).   ٣٣- ١۵و ششم،  

  
اعتقاد به بقای روح و جھان بعد ازمرگ وروز حساب وبھشت و دوزخ تنھا دردوران آشنائی يھوديان با ايران 

دراين برداشتھا ی تازه      ١اه يافت.  زرتشتی و حکومت دويست ساله ھخامنشی برسرزمين فلسطين دردين يھود ر
 

    . مراجعه شود یديتوح ی ن ھايدرآئ یر معتقدات زرتشتيبه فصل مربوط به تأث - ١
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گناھکاران درجھان ديگر درمرگ ابدی باقی ميماندند،  ولی ثوابکاران به بھشتی ميرفتند که نظير باغ عدن 
آفرينش چھار رودخانه داشت:  يک رود عسل برای پيغمبران اسرائيل،  يک رود شير برای کودکان اسرائيل،  

سرائيل و يک رود روغن برای ساير مومنين يھود.  دراين بھشت محرابی  يک رود شراب برای شيوخ مذھبی ا
     ٢وجود داشت که درتمام مدت داود پيغمبر درآن به نواختن عود و خواندن سرود ھای مزامير مشغول بود.    

  
درانجيل تقسيم ارواح مردگان به دو گروه نيکان و بدان،  که براساس آن نيکان به بھشت ميروند و بدان به 
دوزخ،  درروزی بنام روز قيامت يا روز حساب انجام ميگيرد که برای نخستين بار درانجيل متی از آن سخن رفته  

  است:   
  
خواھد نشست، و تمام مردگان درحضور او گرد خواھند “.... درآنروز پسر انسان (عيسی)  برتخت پادشاھی خود   

آمد ووی آنان را به دو گروه آمرزيدگان و ملعونان تقسيم خواھد کرد.  آنگاه به آنانيکه درسمت راست اوھستند  
خواھد گفت:  ای کسانيکه از جانب پدر من برکت يافته ايد،  بيائيد و وارث آن پادشاھی شويد که از آغاز آفرينش 

برای شما آماده شده است،  زيرا که شما وقتيکه گرسنه بودم  به من خوراک داديد، وقتی تشنه بودم آب  عالم 
داديد، وقتی برھنه بودم مرا پوشانديد ووقتيکه غريب بودم مرا به خانه خود برديد. ونيکان پاسخ خواھند داد:  

ديم  که چنين کرده باشيم،  ولی عيسی درجواب ای خداوند،  ما ترا ھيچوقت گرسنه يا تشنه يا برھنه و يا غريب ندي
خواھد گفت:  بدانيد که آنچه به يکی از کوچکترين برادران من کرديد به خود من کرديد.  و پس از آن به ملعونان 
خواھد گفت:  ازمن دور شويد و به آتش ابدی که برای ابليس و شياطين او آماده شده است برويد،  زيرا که وقتی  

ودم به من خوراک نداديد،  وقتی تشنه بودم به من آب نداديد،  وقتی برھنه بودم مرا نپوشانديد و که گرسنه ب
وقتی غريب بودم به من مسکن نداديد وآنان جواب خواھند داد: کی ما ترا گرسنه يا تشنه يا غريب و يا عريان  

يکی ازکوچکترين برادران من مضايقه ديديم و کاری برايت نکرديم ؟  ولی عيسی خواھد گفت:  بدانيد که آنچه از
کرديد ازمن مضايقه کرديد.  پس ازآن، نيکان به حيات جاودانی وارد خواھند شد وبدان به کيفرابدی خواھند رسيد  

  ). ۴۵-٣١“(متی، باب بيست وپنجم،
  

انگر دررساله  “مکاشفه پطروس رسول “که کليسا آنرا درمتون رسمی عھد جديد منظور نداشته است، ولی نماي
گويائی از معتقدات اوليه مسيحيان درباره بھشت و جھنم است، دوزخ سرزمينی ظلمانی توصيف شده است که  
ِ                                                                                  درآن رودھائی از آتش جاری است و دريائی از آتش گناھکاران را دردرون خود جای داده است، و سياھچالھائی                

راردارند ودرميان خون و نجاست و درآن وجود دارند که درآنھا دوزخيان درمعرض نيش مارھا و عقربھا ق
مدفوعات متعفنی بسر ميبرند که زنان گناھکار تا گلو درآن فرو ميرود، و گاه نيزاين گناھکاران دردريائی ازيخ  
جای دارند.  دربرخی ازرساله ھای عھد جديد ميسحيانی که تعميد گرفته اند درکيفرگناھان خودازامتيازات خاصی 

يما درجھنم جای داده نميشوند، بلکه درمکانی به نام برزخ که حکم پيشخوان جھنم را  برخوردارند،   يعنی مستق
دارد متوقف ميشوند،  تا شايد بعدا مورد بخشش قرار گيرند.  کليسای کاتوليک که روزی خاص بنام روز ارواح 

خداوند شفاعت کند.    دارد عقيده دارد که از راه صدقه و دعای بستگان ميتواند برای نجات اين برزخيان بدرگاه 
بااين ھمه اين کليسا عقيده  “اوريگنس “قديس قرن سوم را که سرگردانی ابدی اين برزخيان با بخشش و رحمت  
الھی مسيحيت سازگار نيست و اينان سرانجام جملگی بخشيده خواھند شد نپذيرفته و حتی اورا متھم به بدعت  

  کرده است.  
  

يد توضيح مشخص داده نشده است.  درانجيل لوقا يکباراز قول عيسی آمده  درباره بھشت و ماھيت آن درعھد جد
(لوقا،  باب بيست     است که به مردی که ھمزمان بااو به صليب کشيده شده،  “امروز بامن درفردوس خواھی بود“

به  ).  دررساله دوم به قرنتيان،  پائولوس مينويسد:  من شخصی راميشناسم که چھارده سال پيش ۴٣وسوم،  
).کاملترين توصيف  ٣-٢آسمان سوم باال برده شد و ميدانم که اين مرد به بھشت برده شده بود “( فصل دوازدھم،   

  بھشت مسيحی را درعھد جديد درنامه اول پائولوس به تسالونيکان ميتوان يافت:  
   
ده ميمانند زودتر از مردگان “ما اين را به حکم خدا به شما ميگوئيم:  آن کسانی ازما که تا روز آمدن خداوند زن 

صعود نخواھند کرد، بلکه درھمان وقت که فرمان الھی صادر ميشود و رئيس فرشتگان ندا درميدھد و شيپورخدا  
به صدا درمی آيد خود خداوند از آسمان به زير خواھد آمد و آنگاه کسانی که درايمان به مسيح مرده اند زودتر  

 
ان درمرکز آن قرار يشود که درخت خدايم ی آسمان یوارد باغ یان زندگيز، پادشاه و پھلوان داستان درپايلگمش نيگ ی در حماسه بابل - ٢

    . روزه ساخته شده انديآن از ف  یدارد و شاخه ھا
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ن ھائی که درميان ما ھنوز زنده مانده اند ھمراه با آنان درابرھا باال برده  از ديگران برخواھند خاست.  سپس آ
خواھند شد تا درآسمان با خدا مالقات کنند.  از آن پس ما ھميشه درکنار خداوند خواھيم بود. “( رساله اول 

  ).١٧-١۶پائولوس رسول به تسالونيکان، باب چھارم،  
  

ه تفصيل ياد شده است. اين روز که معادل با پنجاه ھزار سال زمينی آيه از روزقيامت ب ٧٠سوره   ٣٠درقرآن در
) و به دنبال آن دگرگونی عظيمی درکائنات صورت  ٩٩، کھف،٧٣است با صوراسرافيل آغاز ميشود (ابراھيم،  

ميگيرد که توصيف آن درسوره تکويرچنين آمده است:   “آنگاه که خورشيد فروغ خود را از دست بدھيد،   
تاريک شوند،  و کوھھا از جای کنده شوند،  آنگاه که شتران آبستن به حال خود رھا گردند،  و   وستارگان

حيوانات وحشی بدورھم گردآيند،  و درياھا به جوشش درآيند،  و ارواح با يکديگر درآميزند،  آنگاه که نامه 
دد، وبھشت نزديک آورده  اعمال کسان گشوده شود،  آسمان جای خود را عوض کند،  و تنوردوزخ فروزان گر
) و درسوره بعد ازآن،   ١٣-١شود، ھرروانی خواھد دانست که بابت چه اعمالی ميبايد جواب پس بدھد “( تکوير،

افزوده شده است که  “آنگاه که آسمان بشکافد،  و ستارگان پراکنده شوند،  و درياھا از مرزھای خود فراترروند،  
).  ۵-١روانی برآنچه ازخوب و بد کرده است آگاھی خواھد يافت “(انفطار،  و تابوتھای مردگان واژگون گردد، ھر

  روز  )،٣٩(مريم، )،  روزی پرحسرت٢۶)، روزی پررنج (ھود،١۵حشتناک (انعام،  و  دراين روزکه روزی 
)، روزی برگشت  ٢(بروج، )، روزموعود٨(قمر، )، روزی دشوار۴٢بازماندگان ديدگان ازبينائی (ابراھيم،

)، و به پای ترازوی  ۴٢) خوانده شده است.  ھمه مردگان ازگورھا ی خود برخواھند خواست (ق،  ۴٣ناپذير(روم،
).  آنگاه بدنبال ١٠۴-١٠٢) تا ثوابھا و گناھان آنان سنجيده شود (مومنون،   ٣٣حساب برده خواھند شد (لقمان،

ميشود گروھی از آنان برای ھميشه به بھشت خواھند رفت و گروھی  يک داوری عادالنه که ذره ای درآن تخلف ن
  ).  ۴٨ديگر به دوزخ خواھند افتاد تا بصورت ابدی درآن بمانند (بقره،

  
مسير ارواح دررفتن به بھشت يا دوزخ،  پلی است که درقرآن  “صراط الجحيم “ناميده شده است ودراصطالح 

ھنگام عبور بھشتيان اين پل صورتی پھن و زمينی نرم و ھموار ). ٢٢جاری بدان پل صراط ميگويند( صافات، 
  دارد، ولی درموقع گذشتن دوزخيان به باريکی يک موو به تيزی يک شمشير درمی آيد.   

  
نزديک به سيصد بار درقرآن ازدوزخ بصورت جھنم و جحيم نام برده شده (که ھردو اصطالح ازتورات گرفته  

ازآتش سوزان و تنور گداخته و شعله ھای فروزان دوزخ سخن رفته است،  و از درھمه آيات،     ٣شده اند).  
اينکه دوزخيان جاودانه دراين آتش خواھند ماندو ھرگز ازآن رھائی نخواھند يافت.  ديوارھای دوزخ از آتش  

دست و  )؛۴۴-۴٢ساخته شده اند و درون آنھا آکنده ازباد سوزنده و آبھای خروشان و دود غليظ است (واقعه، 
و برسرش   ) ٣٠پای ھر دوزخی درزنجيری ھفتاد زرعی بسته شده است که باآن به آتش کشانده ميشود (حاقه،  

) و آتش ازباال و پائين و از ھمه  ١٩)و گرز آھنين کوفته ميشود (حج، ۴٧آب جوشان ريخته ميشود (دخان،
ھره او نيز ازآتش پوشيده شده است  ) و چ ٢٢)، جامه اوازآتش است (حج،۵۴سواورادرميان ميگيرد (عنکبوت،  

 )، و ھر زمان که پوست تنش درآتش بريان شود پوستی تازه براو ميرويد تا عذابش ادامه يابد١٠٣(مومنون، 
) . دوزخی ميکوشد تا از شعله ھای آتش بگريزد،  اما ھربار مالئک جھنم بدو بانک ميزنند که بجای  ۵۶(نساء،   

). دراعماق دوزخ درختی تلخ روئيده است که ميوه ھائی بشکل ٢٠بچشد (سجده،  خود باز گردد و عذاب دوزخ را  
)   ۶٢(صافات،   سرھای شيطان دارد و دوزخيان اين ميوه ھا را ميخورند و روده ھايشان درشکمھا پاره ميشود

ا زياد تر  و ھنگامی که ازتشنگی فرياد برمی آورند،  مأموران دوزخ بدانان آبی چرکين مينوشانند که عطششان ر
). و چون ازخداوند درخواست خروج ازدوزخ را ميکنند تا گناھان گذشته خويش را جبران ١۶ميکند (ابراھيم، 

و مرگ تازه ای نيزبرايشان مقدرنخواھد    ، کنند، خداوند بدانان پاسخ ميدھد که عذاب آنان ھرگز فروکش نخواھد کرد
  ٤) . ٣٧شد، زيرا که برای ستمکاران ياروياوری نيست (فاطر،

  

 
ان محکومان به يروم یاليان بود که دردوران استيبزرگ کنعان یم دراصل از مراکز پرستش مولوخ خداياورشل ی کيدره جھنم درنزد - ٣

ه آن بنام ھنم گرفته شده بود که بعدا بصورت جھنم درآمد و مرادف با  ين دره از مالک اوليشدند. نام ايده ميب کشيمرگ درآنجا به صل
  دوزخ شناخته شد. 

ھفت طبقه است که  ین قرار دارد و داراير زمياست، دوزخ درزی “ديتوح“  یدوزخ ھا ی که احتماال منبع اصل یآشور یتولوژيدرم -  ٤
  ، ان خاک وگل استيده شده است. خوراک دوزخيو ھفت حصار بردور آن کش  ،  دارند  یجاگناھان خود درآنھا    یان برحسب طبقه بنديدوزخ

    . ده شده استياست که رود ظلمت نام یو راه ورود بدان رودخانه ا
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بار به صورت عدن و دوبار بصورت فردوس نام برده شده    ١٠بار نيز از بھشت به صورت جنت و جنات،     ١٣۵
درھمه اين موارد بھشت مفھوم باغی بزرگ را دارد که بھشتيان زندگانی آن جھانی خود را جاودانه    ٥است.  

غ درقرآن بصورت دارالسالم (خانه آرامش)  درآن ميگذرانند و ازنوع لذايذ جسمانی برخوردارند. اين با
(باغ ھای ابدی)  توصيف شده است، که پھنای آن باندازه آسمان   ومقعدالصديق (نشيمنگاه راستی)  وجنات خلد 

) و درآن جوی ھای بسيار (بقره،  ٢٢) و درمکانی بسيار باال جای دارد (حاقه، ١٣٣و زمين است (آل عمران،  
) و چمنزارھای  ۴۵) جريان دارند و چشمه ھا از زمين ميجوشند ( حجر،   ١۵محمد،)و چھار رودخانه اصلی (٢۵

) دراين سرای جاودانی ازسعادت ابدی  ٨٢). ميھمانان بھشتی (بقره،  ١۵آن ھمواره به گل آراسته اند (روم،
سترسشان  ).  ميوه ھای بھشتی ھمواره درد٩) واز پاداشی بيکران بھره ميبرند (مائده، ١٣برخوردارند (نساء،

) که توسط حوريان برآنھا  ٢۵) و شراب پاک (مطففين، ۴۵(صافات،  ) و نوشيدنی ھای فراوان۵٧است (يس،  
)، به لطافت مرواريدھائی درصدف (واقعه،   ٢٠)، حوريانی سپيد اندام وفراخ چشم (طور،۴۴عرضه ميشود (دخان،  

آن دست ھيچ جن يا آدمی بدانان نرسيده است  و پيش از )۵۶که درکنارشان زير سايبانھا می آرامند (يس،  )٢٣
)،  ونيز پسرانی  ٣۶)، و ھميشه باکره اند (واقعه، ۵٨) وبه زيبائی ياقوت و مرجانند (الرحمن،۵۶(الرحمن، 

که درجامھا و صراحی ھاباده گوارا که درد سر نمی آورد و ميوه ھائی ازھرقسم که برگزينند و   جوان (غلمان) 
  ). ٢١-١٧ع که خواسته باشند برآنان دور ميگردانند (واقعه،  گوشتھای پندگان ازھرنو

  
) وبرتخت ھائی نشسته  ٣١بھشتيان جامه ھائی ازاستبرق سبز برتن و دستبندھائی زرين دردست دارند (کھف، 

)،  درکنار حوريانی  ٧۶اند که فرشھائی زيبا برآنھا گسترده است،  بربالشھائی ازحرير سبز تکيه ميزنند (رحمن،  
  ت چشم و کوته نگاه (که جز به مصاحبشان نمينگرند)  و گوئی ديدگانشان بيضه ھای درپرده پوشيده ماکيانند درش

  ٦).    ۴٩،  ۴٨(صافات، 
   
   

 
  مان گفته شده است:يسل یل و ھم درقرآن آمده است. درغزل غزلھايھم درانج ، ھم درتورات ، ن صورتيبھم ی، ن کلمه فارس يا - ٥
  یدرباال یسي... و ع“ ل آمده است:ي، و درانج) ١٢، باب چھارم ، (غزل غزلھا“ ش بسته استياست که درھا یعروس من فردوس“
(رساله  “  ن مرد به فردوس برده شديدانم که ايم“  )،  ۴٣  ،  ست وسوميباب ب  ،  ( لوقا“  بود    یب به او گفت امروز بامن درفردوس خواھيصل

( مکاشفه “  د خواھد خورد  يرويکه درفردوس خدا م  یشود از درخت زندگان  یکه رستگار  یکس “  )،  ۴،  ب دومبا،  انيدوم پائولوس به قرنت
    . ن صورت فردوس بکار رفته استين کلمه به ھمي، ا١١ه يآ ، و مومنون ١٠٧ه يآ ی،  ). درقرآن دردو سوره استر٧، باب دوم ، وحناي
معتبر خود، ازقول پيامبر اسالم نقل ميکند که به ھر مرد مسلمانی که به بھشت ميرود غزالی دراحياء علوم الدين،  اثر معروف و  - ٦

  ١٣۴٨دقيقا چھار صد حوری باکره و پانصد حوری دست دوم و ھشتھزار بيوه برای ھمسری تعلق ميگيرد (جلد چھارم،  چاپ قاھره،  
  ھجری). 


