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 جهان پس از مرگ

 یدي توحیها نيآئ در
 

ان يحيروزمره مسی زندگ درمی مه ارينقش بس واست ی ديتوحی هان يآئی اديضوابط بن دوزخ که از مفهوم بهشت و
گر متفاوت است يدی دوتا ن باين سه آئيا کدام از هر توان داشت درمی به خالف آنچه منطقا انتظار ، و مسلمانان دارد

مشترک ی ق مذهبين حقايمشترک و بنابرای که خدای نيعه سه آئيماوراء الطبی  هابرداشت دری ن تضاديو درک چن
ن ها اساسا وجود ين آئياز ای کي را که دريز، دشوار بوده استی مفسران مذهب ازی اريبسی رباز برايدارند از د

کامال ی ارد بعدها و آنهم بصورتآن وجود د نه درين زميا منظور نشده است و آنچه هم که امروز دری بهشت و دوزخ
 صرفًای تيرود و بهشت ماهمی ش مشخص سخن يکمابی دوزخ بصورت فقط ازی گريد در، مبهم بدان افزوده شده است

پهناور و ی  بطور مشخص بهشت به صورت باغمی سو در، امده استيبعمل نی ف روشنيدارد که از آن توصی معنو
و ی غالمان بهشت ان ويوه دار و حوريعسل و شراب طهور و درختان م ر ويشی های شه سرسبز و پر از جويهم

ن و درخت زقوم يچرکی غذا آب جوشان و انه بر دست وين تازياطين و آکنده از شيآتشی اهچاليجهنم به صورت س
 . ف شده استيتوص
 
رداشت ح اصوال بيالد مسيش از ميقرن ششم پ ان دريهوديی زمان اسارت بابل تا، چنانکه قبال گفته شد، هودين يآئ در

 ک و يمکان تار دری ارواح مردگان جملگ ا جهنم وجود نداشت ويبهشت  بعا ازط و گريجهان د دری زندگ ازی مشخص
انوس ياقی ژرفنا ا دري، نير زميز دری محل ظلمت و سکوت بود و در ستند که قلمرويزمی  خاموش بنام شئول سرد و
  آوردمی  کند و ظلمات را بدنبال خودمی آنجا غروب  د دريکه هر شامگاه خورشی اخته امکان ناشن ا دري، کائناتی نامتناه

 بری ازيند و امتدبرمی کنار هم بسر  درر يکوکار و شريار خاموشان همه مردگان مرد و زن و نين ديا در. قرار داشت
ن يفرام بهتر بهشتر و يکه بی کس. شدی مداده ی ن زندگيا و همين دنيهم فر افراد دريرا پاداش و کيز، گر نداشتنديکدي
برخوردار ی ادتريزدرازتر و رفاه  ی از زندگ )بود و پاکتر که نکوکارتری و نه کس(کرد می هوه اطاعت يی دستورها و

مزمور ، ريکتاب مزام( آمد میکرد به مرگ زودرس گرفتار می هوه قصور ياز اوامر ی رويپ که دری شد و کسمی 
فر يک مورد پاداش و در) ٧، هفتم ست ويباب ب، وبيکتاب ا، ١٨، سوم هفتاد و مزمور، ٩، دهمازيمزمور ، ٢٧، دهم

د آنگاه يد و اوامر مرا بجا آورياگر به فرائض من سلوک نمائ «:شدمی ب عمل ين ترتيز به هميهود نيقوم ی دسته جمع
وه خوب خواهند داد يآورد و درختانتان منان محصول فراوان خواهد يموسم آنها خواهم داد و زم شما را دری باران ها

د خورد و دشمنان خود را دنبال يخواهی ريدن انگورتان کوفته خواهد شد و نان خود را به سيو خرمن شما تا رس
د و يان شما خواهم خراميشما التفات خواهم کرد و درم ز بريو من ن، د کشتيخواه ريد کرد و همه را به شمشيخواه
، دياورين و اگر فرائض مرا آنطور که فرموده ام بجا). ١٢-٣، ششم ست ويباب ب، انيسفر الو( »شما خواهم بودی خدا
حوش صحرا  ونتان را مثل مس خواهم کرد ويمثل آهن و زم سل و تب خواهم فرستاد و آسمانتان را تان خوف ويبرا
ک تنور ي را در و ده زن نان شما،  رسانندواناتتان را به هالکتياوالد کنند و حی شما خواهم فرستاد تا شما را ب را بر

عقب شما  ر را دريد خورد و شمشيو گوشت دختران خود را خواهد خورد يگوشت پسران خود را خواه، خواهند پخت
  ). ٣٣-١۵، ست و ششميباب ب، انيسفر الو (»ديخواهم کش

 
ران يان با ايهوديی دوران آشنائ ربهشت و دوزخ تنها د روز حساب و مرگ و روح و جهان بعد ازی اعتقاد به بقا

تازه ی  هان برداشتيا در ١.افتيهود راه ين يد ن درين فلسطيسرزم بری ست ساله هخامنشيو حکومت دوی زرتشت
ر باغ عدن يرفتند که نظی می ثوابکاران به بهشتی ول، دندمانی می باقی مرگ ابد گر دريجهان د گناهکاران در

ک رود ي، ليکودکان اسرائی ر برايک رود شي، ليغمبران اسرائيپی  رود عسل براکي: نش چهار رودخانه داشتيآفر
وجود داشت که ی ن بهشت محرابيا در. هودين ير مومنيسای ک رود روغن برايل و ياسرائی وخ مذهبيشی شراب برا

  ٢.ر مشغول بوديمزامی آن به نواختن عود و خواندن سرودها غمبر دريتمام مدت داود پ در
___________________________ 

 . آئين های توحيدی مراجعه شود به فصل مربوط به تأثير معتقدات زرتشتی در -١
مرکز آن قرار دارد و  پايان زندگی وارد باغی آسمانی می شود که درخت خدايان در در حماسه بابلی گيلگمش نيز، پادشاه و پهلوان داستان در -٢

 . اندشاخه های آن از فيروزه ساخته شده 
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، روند و بدان به دوزخمی کان به بهشت ياساس آن ن که بر، کان و بدانيم ارواح مردگان به دو گروه نيل تقسيانج در
 : از آن سخن رفته استی ل متيانج ن بار درينخستی رد که برايگمی ا روز حساب انجام يامت يبنام روز قی روز در
حضور او گرد خواهند آمد  و تمام مردگان در، خود خواهد نشستی هتخت پادشا بر) یسيع(آنروز پسر انسان  در... «
هستند خواهد  سمت راست او که دريآنگاه به آنان. م خواهد کرديدگان و ملعونان تقسيآنان را به دو گروه آمرزی و و

ی نش عالم برايد که از آغاز آفريشوی د و وارث آن پادشاهيائيب، ديافته ايکه از جانب پدر من برکت يکسانی ا: گفت
برهنه ی وقت، ديتشنه بودم آب دادی وقت، ديکه گرسنه بودم به من خوراک داديرا که شما وقتيز، شما آماده شده است
ما ترا ، خداوندی ا: کان پاسخ خواهند دادين و. ديب بودم مرا به خانه خود برديکه غريوقت د ويبودم مرا پوشاند

د که يبدان: جواب خواهد گفت دری سيعی ول، مين کرده باشيم که چنيديب نديرا غيا برهنه و يا تشنه يچوقت گرسنه يه
من دور  از: و پس از آن به ملعونان خواهد گفت. ديد به خود من کردين برادران من کردياز کوچکتری کيآنچه به 

ه بودم به من که گرسنی را که وقتيز، دين او آماده شده است بروياطيس و شيابلی که برای د و به آتش ابديشو
کن ب بودم به من مسيغری د و وقتيبرهنه بودم مرا نپوشاندی وقت، ديتشنه بودم به من آب ندادی وقت، ديخوراک نداد

ی ول م؟يت نکرديبرای م و کاريديان ديا عريب و يا غريا تشنه يما ترا گرسنه ی ک: د وآنان جواب خواهند دادينداد
، آن پس از. ديقه کرديمن مضا د ازيقه کردين برادران من مضايکوچکتر ازی کي د که آنچه ازيبدان: خواهد گفتی سيع
 ).۴۵-٣١، پنجم ست ويباب ب، یمت(» ديخواهند رسی فرابديبدان به ک وارد خواهند شد وی ات جاودانيکان به حين

 
انگر ينما یول، د منظور نداشته استيعهد جدی متون رسم سا آنرا دريکه کل» مکاشفه پطروس رسول«رساله  در
آن  ف شده است که دريتوصی ظلمانی نيدوزخ سرزم، ان درباره بهشت و جهنم استيحيه مسياز معتقدات اولی ائيگو

آن  دری ئ هااهچاليو س، داده استی درون خود جا از آتش گناهکاران را دری ائياست و دری ِآتش جار ازی رودهائ
ان خون و نجاست و مدفوعات يم در دارند و  قرار هاا و عقربش مارهيمعرض ن ان دريآنها دوزخ وجود دارند که در

ی خ جاي ازی ائيدر ن گناهکاران دريا زيو گاه ن، رودمی آن فرو  برند که زنان گناهکار تا گلو درمی بسر ی متعفن
ی اصازات خيامت از گناهان خود فريک د گرفته اند دريکه تعمی انيحيد مسيعهد جدی رساله ها ازی برخ در. دارند

وان جهنم را دارد شخيبه نام برزخ که حکم پی مکان بلکه در، شوندمی داده نی جهنم جا ما دريمستقی عني، برخوردارند
ده يخاص بنام روز ارواح دارد عقی ک که روزيکاتولی سايکل. رنديد بعدا مورد بخشش قرار گيتا شا، شوندمی متوقف 

ن ين همه ايا با. ان بدرگاه خداوند شفاعت کندين برزخينجات ای براتواند می بستگان ی دارد که از راه صدقه و دعا
ت يحيمسی ان با بخشش و رحمت الهين برزخيای ابدی س قرن سوم را که سرگردانيقد» گنسياور«ده يسا عقيکل

 . را متهم به بدعت کرده است اوی رفته و حتيده خواهند شد نپذيبخشی نان سرانجام جملگيست و ايسازگار ن
 
آمده ی سياز قول ع کباريلوقا ل يانج در. ح مشخص داده نشده استيد توضيعهد جد ت آن درياره بهشت و ماهدرب

 ست  ويباب ب، لوقا(» بودی فردوس خواه من در امروز با«، ده شدهيب کشياو به صل که همزمان بای است که به مرد
ش به آسمان يشناسم که چهارده سال پمی  رای من شخص: سدينومی پائولوس ، انيرساله دوم به قرنت در). ۴٣، سوم

ف بهشت ين توصيکاملتر ).٣-٢، فصل دوازدهم(» ن مرد به بهشت برده شده بوديدانم که امی سوم باال برده شد و 
 : افتيتوان می کان ينامه اول پائولوس به تسالون د دريعهد جد را دری حيمس
 
مانند زودتر از مردگان می ما که تا روز آمدن خداوند زنده  ازی انآن کس: ميگوئمی ن را به حکم خدا به شما يما ا«

خدا  پوريدهد و شمی  س فرشتگان ندا دريشود و رئمی صادر ی همان وقت که فرمان اله بلکه در، صعود نخواهند کرد
ح مرده اند زودتر از يمان به مسيا که دری ر خواهد آمد و آنگاه کسانيد خود خداوند از آسمان به زيآی به صدا درم

ابرها باال برده خواهند  ان ما هنوز زنده مانده اند همراه با آنان دريم که دری سپس آن هائ. گران برخواهند خاستيد
رساله اول پائولوس رسول به  (»م بوديکنار خداوند خواه شه درياز آن پس ما هم. آسمان با خدا مالقات کنند شد تا در
 ).١٧-١۶، باب چهارم، کانيتسالون

 
ی نين روز که معادل با پنجاه هزار سال زميا. اد شده استيل يامت به تفصيق ه از روزي آ٧٠ و سوره ٣٠ قرآن در در

 رديگمی کائنات صورت  دری ميعظی و به دنبال آن دگرگون) ٩٩، کهف، ٧٣، ميابراه(شود می ل آغاز ياست با صوراسراف
ک يستارگان تار و، دـد فروغ خود را از دست بدهيآنگاه که خورش«: ستان آمده يچن ريسوره تکو ف آن دريکه توص
هم  بدوری وانات وحشيو ح، آنگاه که شتران آبستن به حال خود رها گردند، کنده شوندی  از جا هاو کوه، شوند
آسمان ، ودآنگاه که نامه اعمال کسان گشوده ش، زنديگر درآميکديو ارواح با ، ندياها به جوشش درآيو در، نديگردآ
خواهد دانست که بابت ی روان هر، ک آورده شوديبهشت نزد و، دوزخ فروزان گردد و تنور، خود را عوض کندی جا
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آنگاه که آسمان «: افزوده شده است که، آن سوره بعد از و در) ١٣-١، ريتکو(» د جواب پس بدهديبای می چه اعمال
 هر، مردگان واژگون گرددی  هاو تابوت، خود فراترروندی زهااها از مريو در، و ستارگان پراکنده شوند، بشکافد
، انعام(وحشتناک ی که روز ن روزيا در). ۵-١، انفطار(» افتيخواهد ی خوب و بد کرده است آگاه آنچه از بری روان
ی وزر، )۴٢، ميابراه(ی نائيب دگان ازيدن دبازمان روز، )٣٩، ميمر( حسرت پری روز، )٢۶، هود(پررنج ی روز، )١۵

 همه مردگان از. استخوانده شده ) ۴٣، روم( ريبرگشت ناپذی روز، )٢، بروج( موعود روز، )٨، قمر( دشوار
 و  هاتا ثواب) ٣٣، لقمان(حساب برده خواهند شد ی ترازوی و به پا، )۴٢، ق(خود برخواهند خواست ی گورها

شود می آن تخلف ن دری عادالنه که ذره ای رک داويآنگاه بدنبال ). ١٠۴-١٠٢، مومنون(ده شود يگناهان آنان سنج
آن  دری گر به دوزخ خواهند افتاد تا بصورت ابديدی شه به بهشت خواهند رفت و گروهيهمی از آنان برای گروه

ده شده است ينام» ميصراط الجح«قرآن  است که دری پل، ا دوزخيرفتن به بهشت  ر ارواح دريمس). ۴٨، بقره(بمانند 
نرم ی نيپهن و زمی ن پل صورتيان ايهنگام عبور بهشت). ٢٢، صافات( نديگومی بدان پل صراط ی اصطالح جار در و

 . ديآی ر درميک شمشيی زيو به ت ک مويی کيان به باريموقع گذشتن دوزخ دری ول، و هموار دارد
 
  ١.)تورات گرفته شده اند دو اصطالح از هر که(م نام برده شده يدوزخ بصورت جهنم و جح قرآن از صد بار دريک به سينزد
 
ان ينکه دوزخيو از ا، فروزان دوزخ سخن رفته استی آتش سوزان و تنور گداخته و شعله ها از، اتيهمه آ در

دوزخ از آتش ساخته شده اند و ی وارهايد. افتينخواهند ی آن رهائ و هرگز از ن آتش خواهند مانديا در جاودانه
 دری هر دوزخی  دست و پا،)۴۴-۴٢، واقعه(ظ است يخروشان و دود غلی  هابباد سوزنده و آ درون آنها آکنده از

می خته يسرش آب جوشان ر و بر )٣٠، حاقه(شود می آن به آتش کشانده  بسته شده است که بای هفتاد زرعی ريزنج
رد يگمی ان يم در را او ن و از همه سويباال و پائ و آتش از) ١٩، حج(شود می ن کوفته يو گرز آهن )۴٧، دخان(شود 

و هر ، )١٠٣، مومنون(ده شده است يآتش پوش ز ازي و چهره او ن،)٢٢، حج(آتش است  از  اوجامِه، )۵۴، عنکبوت(
 کوشدی می دوزخ). ۵۶، نساء( ابديد تا عذابش ادامه يرومی او  تازه بری ان شود پوستيآتش بر زمان که پوست تنش در

خود باز گردد و عذاب دوزخ را ی زنند که بجامی  گمالئک جهنم بدو باناما هربار ، زديآتش بگری تا از شعله ها
ان يطان دارد و دوزخيشی بشکل سرهای وه هائيده است که ميتلخ روئی اعماق دوزخ درخت در). ٢٠، سجده(بچشد 

اد يفری تشنگ که ازی و هنگام) ۶٢، صافات( شودمی  پاره  هاشکم شان دريخورند و روده هامی وه ها را ين ميا
 و چون از). ١۶، ميابراه(کند می ادتر ينوشانند که عطششان را زمی ن يچرکی مأموران دوزخ بدانان آب، آورندی برم

دهد که می خداوند بدانان پاسخ ، ش را جبران کننديکنند تا گناهان گذشته خومی دوزخ را  خداوند درخواست خروج از
 و ستمکاران ياری زيرا که برا، نخواهد شد برايشان مقدر نيزی او مرگ تازه  .عذاب آنان هرگز فروکش نخواهد کرد

 ٢).٣٧، فاطر(نيست ی ياور
  

 بار به صورت عدن و دوبار بصورت فردوس نام برده شده ١٠،  بار نيز از بهشت به صورت جنت و جنات١٣۵
 گذرانندمی آن  خود را جاودانه دری آن جهانی بزرگ را دارد که بهشتيان زندگانی همه اين موارد بهشت مفهوم باغ در  ٣.است
نشيمنگاه (مقعدالصديق  و )خانه آرامش(قرآن بصورت دارالسالم  اين باغ در. برخوردارندی نوع لذايذ جسمان و از
) ١٣٣، آل عمران(آن باندازه آسمان و زمين است ی که پهنا، توصيف شده است) یابدی باغ ها( جنات خلد و) یراست
، محمد(ی و چهار رودخانه اصل )٢۵، بقره(بسيار ی های آن جو و در) ٢٢، حاقه(دارد ی ال جابسيار بای مکان و در
، روم(آن همواره به گل آراسته اند ی و چمنزارها) ۴۵، حجر(جوشند می جريان دارند و چشمه ها از زمين ) ١۵
 یاز پاداش و) ١٣، نساء (برخوردارندی سعادت ابد ازی جاودانی اين سرا در) ٨٢، بقره(ی ميهمانان بهشت). ١۵

________________________________ 
دوران استيالی روميان محکومان به مرگ  اصل از مراکز پرستش مولوخ خدای بزرگ کنعانيان بود که در نزديکی اورشليم در دره جهنم در -١
 . ده بود که بعدا بصورت جهنم درآمد و مرادف با دوزخ شناخته شدنام اين دره از مالک اوليه آن بنام هنم گرفته ش. آنجا به صليب کشيده می شدند در
زير زمين قرار دارد و دارای هفت طبقه است که  است، دوزخ در" یتوحيد"ميتولوژی آشوری که احتماال منبع اصلی دوزخ های  در -٢

گل است، و  خوراک دوزخيان خاک و.  شده استدور آن کشيده آنها جای دارند، و هفت حصار بر دوزخيان برحسب طبقه بندی گناهان خود در
 . راه ورود بدان رودخانه ای است که رود ظلمت ناميده شده است

عروس " :غزل غزل های سليمان گفته شده است در. قرآن آمده است انجيل و هم در تورات، هم در اين کلمه فارسی، بهمين صورت، هم در -٣
باالی صليب به او گفت  و عيسی در:"... انجيل آمده است ، و در)١٢ل غزل ها، باب چهارم، غز( "من فردوسی است که درهايش بسته است

رساله دوم پائولوس به قرنتيان، ( "می دانم که اين مرد به فردوس برده شد"، )۴٣سوم،  لوقا، باب بيست و( "فردوس خواهی بود من در امروز با
 قرآن در در). ٧مکاشفه يوحنا، باب دوم، " (فردوس خدا می رويد خواهد خورد انی که درکسی که رستگاری شود از درخت زندگ"، )۴باب دوم، 

  .، اين کلمه به همين صورت فردوس بکار رفته است١١ و مومنون، آيه ١٠٧ آيه سوره اسری،دو 



 در آئين های توحيدی، هان پس از مرگ ج                                                                        تولدی ديگر  

  صفحه۴ از ۴صفحه 

 فراوانی های و نوشيدن) ۵٧، يس(دسترسشان است  همواره دری بهشتی ميوه ها). ٩، مائده(برند می بيکران بهره 
سپيد ی حوريان ،)۴۴، دخان(شود می آنها عرضه  که توسط حوريان بر) ٢۵، مطففين(و شراب پاک ) ۴۵، صافات(

 آرامندی  م هاکنارشان زير سايبان که در )٢٣، واقعه(صدف  دری به لطافت مرواريدهائ، )٢٠، طور(فراخ چشم  اندام و
ياقوت و مرجانند ی به زيبائ و) ۵۶، الرحمن(نرسيده است بدانان ی آن دست هيچ جن يا آدم و پيش از )۵۶، يس(
باده گوارا  های  و صراح هاجام که در )غلمان(جوان ی نيز پسران و، )٣۶، واقعه(و هميشه باکره اند ، )۵٨، الرحمن(

آنان  برنوع که خواسته باشند  هر ندگان ازرپی  هاقسم که برگزينند و گوشت هر ازی آورد و ميوه هائی که درد سر نم
 ). ٢١-١٧، واقعه(گردانند می دور 

 
نشسته اند ی تخت هائ بر و) ٣١، کهف(دست دارند  ن دريزری تن و دستبندهائ استبرق سبز بر ازی ان جامه هائيبهشت

ی انيکنار حور در، )٧۶، رحمن(زنند می ه ير سبز تکيحر ازی ئ هابالش بر، آنها گسترده است با بريزی ئ هاکه فرش
 اننديده ماکيپرده پوش دری ضه هايدگانشان بيدی و گوئ) نگرندمی که جز به مصاحبشان ن(ه نگاه و کوتدرشت چشم 

  ١).۴٩، ۴٨، صافات(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
قا يرود دقمی که به بهشت ی کند که به هر مرد مسلمانمی قل امبر اسالم نيقول پ از، اثر معروف و معتبر خود، نياء علوم الدياح دری غزال -١

 ). ی هجر١٣۴٨، چاپ قاهره، جلد چهارم(رد يگمی تعلق ی همسری وه برايدست دوم و هشتهزار بی پانصد حور باکره و ی چهارصد حور


