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 چکیده
جويی و تالش برای رسیدن به حقیقت، از جمله خصوصیات انسان است كه او را به تحقیق در مبدأ و معاد حقیقت

رو، اديان توحیدی پیروان دارد. از همینمی های ديرين بشر بوده است، واو باور به عالم پس از مرگ كه يکی از انديشه

در كتب مقدس يهوديت و مسیحیت، از چگونگی  اند.دادهشود، وعده می ی كه به حساب همگان رسیدگیخود را به روز

مسأله زنده كردن مردگان،  ها بحث به میان آمده است.معاد و كیفیت پاداش و عذاب و همچنین جزئیات حشر انسان

در كتب عهدين به خود اختصاص  هايی به صورت كلیبرپايی قیامت و بهشت و جهنم از موضوعاتی است كه بحث

تر و با جزئیات بیشتری بررسی شده است. در اين كريم، گسترده قرآناست؛ امّا بر خالف عهدين، مسأله معاد در  داده

به اين سؤال پاسخ دهیم كه عالم پس از مرگ در اديان ايم توصیفی، كوشیدهـپژوهش با استفاده از روش تحلیلی

با  استخراج شده و قرآناست؟ برای اين مقصود، آيات مربوط به معاد و قیامت در عهدين و  توحیدی، به چه كیفیتی

 اند.يکديگر مقايسه شده

  كريم. قرآن: معاد، قیامت، عهد عتیق، عهد جديد، واژگان كلیدی
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 مقدمه -1

بخشد. توجه به گرايی رهايی میاعتقاد به معاد، زندگی را معنادار کرده و انسان را از پوچ

شود در رفتارها عاد و جهان واپسین، به زندگی دنیوی انسان، نظامی خاص بخشیده و باعث میم

و اعتقاداتش تجديد نظر کلی نمايد. همچنین با توجه به مسأله معاد است که انسان، هدف 

ها توجه به اصل رو، يکی از مسائل مهم در زندگی انسانکند. از اينآفرينش را بهتر درك می

 ندگی پس از مرگ است. معاد و ز

اين مسأله از ديرباز مورد توجه اقوام باستانی بوده است. بسیاری از اقوام اولیه و حتی نیمه 

های خاك و در جوار جانداران، متمدن، بر اين باور بودند که پس از مرگ، ارواح در زير توده

ها دهند و رنجادامه میکنند و به شکل ديگری پس از مرگ، به زندگی زندگی جديدی را آغاز می

کنند. مطابق با همین عقیده بوده است که وسايل و هايی را در زير خاك احساس میو خوشی

 ها استفاده کنند. کردند تا پس از مرگ از آنلوازم زندگی را در کنار مردگان دفن می

تقرار در کريم، آياتی در مورد زمان مردن، برزخ، قیامت، رسیدگی به اعمال و اس قرآندر 

بهشت يا دوزخ وجود دارد. در مسیحیت و يهوديت نیز مباحثی به شکل کلی راجع به معاد آمده 

آنچه ما را به بررسی است؛ اما جزئیات بحث آن، همچنان مبهم است و نیاز به بررسی دارد. 

 و عهدين )تورات و انجیل( واداشته، پاسخ به قرآنمسأله زندگی پس از مرگ )معاد( از منظر 

است که پیرامون مسأله معاد طرح شده است. نیز اين نوشتار در مقام پاسخ به کسانی  شبهاتی

کنند در کتاب مقدس يهوديان و مسیحیان )عهد عتیق و عهد جديد(، به مسأله است که تصور می

معاد توجهی نشده است. درباره پیشینه اين پژوهش بايد گفت، با مالحظه نکات فوق، نويسندگان 

های فوق مشاهده نکردند و از اين جهت نوآوری کافی را نوشتار پژوهشی با نقطه عزيمت اين

 باشد. روش تحقیق در اين نوشتار، توصیفی ـ تحلیلی با تکیه بر مطالعات تطبیقی است. دارا می

 باور به جهان واپسین در دين يهود  -2

کننده است که ترسیم مجموعه کتب مقدس عبرانی« عهد قديم»يا به عبارتی « عهد عتیق»

در کنار عهد  .فرهنگ قوم يهود بوده و در طول قرون متمادی، نگاشته و مدون گرديده است

ـ تفسیری به نام عتیق، مجموعه وجود دارد که در بین يهوديان، اعتباری همسنگ « تلمود»ای فقهی 

کیل گام استقرار و تشو پس از آن، به هن شفاهیعهد عتیق دارد. عهد عتیق ابتدا بر اساس روايات 

، 1387)کلباسی،  دولت يهوديان در اورشلیم در قرن دهم قبل از میالد، به صورت مکتوب درآمد

(. در دين يهوديت، موضوعات و مسائل مربوط به عالم پس از مرگ حجم اندك و 171ص
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 در معاد از سخن اسرائیلبنی میان در هاقرناند. از آنجا که محدودی را به خود اختصاص داده

در کتب عهد قديم از جمله تورات، به اين موضوع به شکلی بسیار اندك و مبهم  نبود، میان

 از و داشتندن رستاخیز روز به اعتقاد بابل، نجات از پیش تا توضیح آنکه آنهاپرداخته شده است. 

 پروراندند.می خاطر در مبهمی تصور جهان، آن

 ـ معاد در عهد عتیق1ـ2

، انسان دارای ماهیت دوگانه است: روح او از آسمان، و بدنش از زمین است. از ديدگاه يهود

عهد عتیق، « )روح به نزد خدا که آن را داده است، بازگردد»چنانکه در جامعه سلیمان آمده است: 

همچنین مرگ به معنای پايان حیات نیست؛ بلکه به مفهوم پايان ارتباط  (.7: 12جامعه سلیمان، 

دهد. نیز گردد و روح به حیات خود ادامه میاين دنیاست. بدن در قبر مدفون میروح و بدن در 

اين باور وجود دارد که علت مرگ و میر، خطا و گناه است. از نظر آنها دو نوع مرگ وجود دارد: 

يکی مرگ روحانی که همانا دوری از خدا و انفصال روح از پروردگار است و در نتیجه خطا و 

 ود و ديگری مرگ جسمانی است که انفصال روح از بدن است.شگناه حادث می

های کالمی يهوديان محل اختالف است. گروهی مانند فريسیان معتقد مسأله معاد بین گروه

شمارند؛ اما دانند و انکار آن را گناهی بزرگ میبه معاد هستند و آن را جزء اصول خود می

شود و مرگ، پايان موجوديت روح نیز معدوم می گروهی مانند صدوقیان معتقدند با مردن جسم،

انسان است. دلیل انکار رستاخیز مردگان توسط صدوقیان اين بود که در اسفار پنج گانه تورات، 

 که دارد وجود متعددی آيات تورات، در. اين در حالی است که ذکری از آن به میان نیامده است

 دارد. اشاره و معاد مردگان احیاء بر روشنی به آنها مضمون

 و زنندهزخم و کنندهزنده و میراننده من»است:  آمده چنین خداوند قول از تورات ـ در1 

تواند به وجود رستاخیز (. آيه فوق عالوه بر قدرت خداوند، می19: 32سفر تثنیه، « )امدهندهالتیام

 برای نمرد که گفت نتوامی آيا»گويد: می آيه اين توضیح اشاره داشته باشد. چنانکه تلمود در

 کیي)که  دنیاست معمول رسم که طوری همان ديگری، برای شدن زنده و است شده گفته يکی

 ست:ا شده گفته فوق جمله دنباله در در تورات جهت اين از «.؟(آيدمی دنیا به ديگری و میردمی

 دو هر افتني شفا و شدن مجروح که طوری همان «.داد خواهم شفا خودم و امکرده مجروح من»

 .آمده است تن يك درباره دو هر نیز شدن زنده و مردن گونهاست، همان شده گفته تن يك برای

 در مردگان رستاخیز است که معتقدند ذکری از موضوع مخالف مدعای کسانی آيه، اين پس

 (.369، ص1350است )کهن،  نیامده تورات
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 زمین، که کشید خواهم آن از ار گناهش انتقام من سبب آن به است شده نجس زمین»ـ 2

ی مستقبل هاجمله زمان به توجه (. با25: 18سفر الويان، « )نمود خواهد قی را خود ساکنان

 رستاخیز به ناظر تواندعبارت فوق نیز می ها،آن مضمون نیز و« نمود خواهد»و « کشید خواهم»

 رد آنها انداختن بیرون که ندباش مردگان تواندمی زمین، ساکنان از منظور زيرا باشد. مردگان

 گیرد.می صورت آستانه قیامت

 اناحس آخرت در تو بر و بیازمايد و سازد ذلیل را تو تا خورانید منّ بیابان در را تو...»ـ 3

است. روشن است  آيات نیز نشانگر اعتقاد به معاد در تورات اين (.16: 9، تثنیهسفر « )نمايد

 نوعی به همه جهنم و مردگان جسمانی، داوری، رستاخیز و روحانی برزخ، معاد چون مباحثی

 است. معاد اثبات مستلزم

 برزخ در عهد عتیق ـ2ـ2

در مورد برزخ در عهد عتیق، تفسیر و تصوير روشنی که وجود چنین عالَمی را اثبات کند، به 

ه نظر خورد. ولی مطابق آيات عهد عتیق، اشاراتی به صورت کلی وجود دارد که بچشم نمی

« ئولش»رسد به عالم برزخ داللت داشته باشد. طبق اين آيات، مردگان به سرزمین اموات که می

ای قبل از زنده شدن و پاداش و مجازات روند. شئول يا برزخ، حالت میانهشود، مینامیده می

هدا از شيکی »گويد: نهائی است که در رساله دوم مکابیها هم به آن اشاره شده است. آنجا که می

عنوان يك شخص عادل الزم گويد و چون او بهنام ايلعازر درباره رفتن به عالم ارواح سخن میبه

دوم ) «بود در قیامتی که فوقاً اشاره شد، شرکت داشته باشد؛ اقامت او در عالم ارواح، موقتی بود

که مکانی تاريك برای  اند(. چنانکه يعقوب و داوود نیز هر دو اشاره به شئول کرده23: 6مکابیها، 

اند که در آنجا به فرزندان خود که قبل از موعد فوت اموات است و اظهار امیدواری نموده

زيرا جانم »(. همچنین در عهد عتیق آمده است: 37: 35)سفر پیدايش، « اند، خواهند پیوستکرده

ه فساد را ببیند. را در عالم اموات )شئول( ترك نخواهی کرد و قدوس خود را نخواهی گذاشت ک

طريق حیات را به من خواهی آموخت. به حضور تو کمال خوشی است و به دست راست تو 

 (10: 16عهد عتیق، « )لذتها تا ابد االباد

به مرحله اول حیات پس از « هاويه»بر اساس گزارش قاموس کتاب مقدس، در عهد قديم 

)هاکس،  ذاب برای بدکاران استمرگ اشاره دارد که محل رحمت الهی برای نیکان و محل ع

باشد، تعبیر شده (. همچنین از هاويه به مکانی در زير زمین که جايگاه مردگان می917، ص1377

ای متون يهودی، همیشه مقصود از هاويه، محل (. البته بنا بر پاره14: 16کتاب ايوب، است )



 117   و عهدين قرآنبررسی تطبیقی معاد در                                                                       

 
یکوکاران است تا خداوند عذاب و عقاب نیست بلکه گاه مراد از آن، جايگاه استراحت نفس ن

 وی را تفقد و مرحمتی فرمايد )همانجا(.

 رستاخیز مردگان ـ3ـ2

رستاخیز آمده است که در ارض مقدس فلسطین )اورشلیم(  در اسفار نخستین )تورات( درباره

 شد خواهند اند، مجبورشده سپرده خاك به ديگر جاهای در که گرفت و کسانی خواهد صورت

شوند.  مقدس سرزمین آمد، روانه خواهد پديد آنان برای که زيرزمینی هایهگذرگا طريق از

، در مند خواهند شداند، از تجديد حیات بهرهمردگانی که در خاك سرزمین اسرائیل خفته

در کتاب  اشاره های ديگر عهد عتیق بحث بیشتری در اين باره صورت گرفته است. اولینکتاب

است.  هشد نقل نبی حزقیال از است که ایاموات، مکاشفه ستاخیزر مقدس عهد عتیق به نوعی از

 را سیاسی تقاللاسرائیل، اسبنی قوم که کرد بینیپیش رستاخیز از کنايی تصويرپردازی با حزقیال

د: گوييافت. وی درباره تحوالت طبیعت در آستانه رستاخیز می خواهد باز خود سرزمین در

 :24حزقیال، « )نمود خواهند حکم تو را اعمالت طبق بر و هايتهرا که موافق فرمايدمی خداوند»

 را خود رفته، پاداش بهشت به نیکوکاران و شد خواهند رفته، مجازات جهنم به بدکاران» (.14

 (.14: 24)حزقیال، « خواهند يافت

 شود: چند عبارت از عهد عتیق که به وجود رستاخیز اشاره دارد بیان می

 خاك در که شما ای خاست. برخواهند من جسدهای و شد خواهند زنده تو .مردگان»..ـ 1

 بیرون را اهمتوفی زمین و است هاگیاه نم شب تو نم شب چونکه نمايید شده، ترنم بیدار! ساکنید

 (.19: 26اشعیاء، « )انداخت خواهد

 (ينان )نیکوکارانا شد، اما خواهند بیدار اندخوابیده زمین خاك در کهآنانی  از و بسیاری»...ـ 2

: 12دانیال، ) «جاودانی حقارت و خجالت جهت به جاودانی و آنان )بدکاران( حیات جهت به

معتقد است در کتاب مضامیر داوود، جامع سلیمان و « ای از تلمودگنجینه»(؛ نويسنده کتاب 2

ای رقهفشود که با عقیده به معاد سازگار نیست؛ همچنین صدوقیان که ايوب مطالبی يافت می

منشعب از يهوديت بودند که توسط )صادوق( رئیس کاهنان يهود )قرن دهم قبل از میالد( اعتقاد 

گانه  5کردند. بنا به عقیده ايشان ذکری از اين موضوع در اسفار به رستاخیز مردگان را رد می

ده اره شتورات به میان نیامده است و فقط در تورات شفاهی که مورد قبول آنها نبود بدان اش

شود که با عقیده توان گفت در کتاب ايوب مطالبی يافت می(. می363، ص1350است )کهن، 

 آمرزیمعاد سازگار نیست از آن جمله مضمون زير و مشابهات مکرر آن است؛ چرا گناهانم را نمی
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و  سازی زيرا که اآلن در خاك خواهیم خوابید و مرا تفحص خواهی کردو خطاهايم را دور نمی

 داوری چنین يهود علمای از ایعده که است ایگونه به موارد اين (.21: 7نخواهم بود )ايوب، 

 (.559، ص1947مون، یم موسی بن«. )االموات يبعث ينکر کان ايوب»اند کرده

 عتیق و تلمود  عهد داوری در ـ نظام4ـ2

 هب است. يهوديان اصلی معتقدات از يکی پاداش، و کیفر نتیجه در و نهايی داوری مسأله

 ابتدای در اول که داوری در کار خواهد بود. نخست داوری عام يا داوری نوبت آنان دو اعتقاد

 شد. خواهند جمع هاامت تمام داوری، اين در بود. خواهد زمین روی بر ساله، هزار سلطنت

 شود.می گرفته نظر در ابدی مجازات بدکاران، برای و ابدی حیات صالحان، برای

 رد که دوم فزون بر آن، داوری خاص نیز انجام خواهد پذيرفت. با اين توضیح که در داوریا

 خواهد داشت؛ اختصاص ارزيابی اعمال مردگان به ، فقط(قیامت) شد خواهد انجام هاآسمان

دارد. همچنین در عهد عتیق،  وجود آتش درياچه فقط داوری، اين در شود ومی گشوده هانامه

به جزئیات آن در رستاخیز  ها در قیامت اشاره نشده ولی در تلمود مفصالًل انساناعما نامه به

 ازير ايستاد نخواهند عادالن در جماعت محکمه، گناهکاران در که شريران»..پرداخته شده است: 

 (.1: 5، مزامیر« )شد خواهد ضايع شريران، راه اما است؛ پسنديده را عادالن راه خداوند، که

 عتیق و تلمود  عهد و دوزخ درـ بهشت 5ـ2

 دخداون که است اصلی، مکانی بهشت»است:  آمده جنت کلمه ذيل مقدس، کتاب قاموس در 

 اردد قرار حیات شجره آن، وسط در و است داده قرار کند، سقوط اينکه از انسان، قبل برای را آن

(. در 66، ص1350 )کهن،« است شده اطالق پادشاهان، قصرهای در باغی هر به اصطالح اين و

ن به هفت دسته عادالن و نیکوکارا گويند که «گن عدن/ باغ عدن»بهشت را  طبقه هفت عهد عتیق،

 بندیطبقه شود،می پذيرفته «عدن گن» به که کسانی (. ارواح67يابد )همان، صمی اختصاص

 رواحا که لذتی گردند. اما عالیترينمی وارد اوست، مقام شايسته که بخشی به يك هر و شده

 است خداوند حضور در آنها شد، بودن خواهند مندبهره آن از «عدن گن» در نیکوکاران و عادالن

 (.389، ص1350)کهن، 

است،  مخوف و تاريك و تنگ مکانی» کند:اما جهنم در عهد عتیق، اين گونه توصیف می

جهنم،  (. در5: 6، رمزامی ؛6: 22، سموئیل دوم« )دارند شعور آن ساکنین و است درهايی دارای

هستند. از  تاريکی عامل بدکاران و (. شريران12: 88مزامیر، فرماست )حکم ظلمت و تاريکی
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نمايد که در هر يك، هفت رودخانه آتشین و طرفی تلمود، جهنم را به هفت طبقه تقسیم می

ر آن تا اند که بدکاران دهای محیط طبیعیهفت سیالبه تگرگ وجود دارد. يخ و آتش، مجازات

 همان باشد، به بدکارتر و شريرتر انسان چه هر و (312، ص1380کشند )چايدستر، ابد عذاب می

 بود. خواهد تریطبقه پايین در او جان نسبت،
 و هارنج توانددر عهد عتیق، کیفر اخروی بیشتر با مجازات ابدی همراه است ولی اموری می

 رهايی وسیله ترينيافت. مهم رهايی آن از کلی به شودمی حتی و دهد کاهش را جهنم هایعذاب

 اثری دانشمندان بر جهنم است؛ زيرا آتش تورات مطالعه و دوزخ، آموختن عقوبت از انسان

 اهیر( )دانايان به تورات حکما شاگردان و اسرائیلبنی گنهکاران بر دوزخ آتش ندارد. همچنین

 (.386، ص1382ندارد )کهن،  تسلط ،اسرائیل گناهکاران ارواح بر جهنم آتش پس نیست.

 باور به جهان واپسین در عهد جديد ـ 3

 معاد در عهد جديد  ـ1ـ3

عهد جديد که مجموعه متون مقدس آيین مسیحی است، از مرجعیت بااليی در بین مسیحیان 

برخوردار است. اين متون دينی، شالوده هويت مسیحی و در بردارنده اصول اعتقادی اين آيین 

در اين کتاب، اصل معاد يکی از اصول اعتقادی مسیحیان شمرده شده است. از آنجا که است. 

آنان معتقدند: روح آدمی فناناپذير است؛ زندگی پس از مرگ وجود دارد که عناصر اصلی آن 

عبارتند از: روز داوری، رستاخیز مردگان و انتقال افراد به بهشت يا دوزخ بر طبق اعمال نیك يا 

 زمین و حیات ابدی برای نیکوکاران، فنا و نابودی برای بدکاران.بد بر روی 

عبارت است از جدا شدن  :ـ مرگ جسمانی1شود: میدر مسیحیت از سه نوع مرگ نامبرده 

ـ مرگ روحانی: عبارت است از جدا 2داند؛ روح از بدن. کتاب مقدس آن را از مجازات گناه می

مرگ روحانی است. در واقع مرگ ابدی يعنی  تکمیل نتیجه مرگ ابدی: ـ3شدن روح از خدا؛ 

 هاست. شود و اين مرگ بدترين مرگانسان از اتحاد و رؤيت خدا محروم می

سمانیشوند و معاد، جبنا بر سنت مسیحی، همه انسانها در قیامت برانگیخته و دوباره زنده می 

و روحی که داريم، از نو زنده روحانی است. بر اساس اصول و تعالیم دينی مسیحیان، با جسم ـ

ای که از نگاه مسیحیت کاتولیك و ارتدوکس، شادی رستگاران کامل نخواهد خواهیم شد؛ به گونه

های مسیحی از (. فرقه107، ص1380های خود را بازيابند )اونامونو، شد مگر زمانی که بدن

کتاب مقدس گرفته تا آباء  ها، ازجمله ارتدوکس، به جسمانی بودن معاد معتقدند. به عقیده آن

کنند. انسان دارنده جسم و روح نیست کلیسا، همگی بر وحدت جسم و روح انسان تأکید می
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بلکه دارنده اتحاد جسم و روح است. در نتیجه مذهب ارتدوکس، ارج بسیاری برای بدن انسان 

 قائل است.

 برزخ در عهد جديد  ـ2ـ3

 ردگان سخن به میان آمده اما چیزی درباره برزخدر عهد جديد به روشنی از رستاخیز همه م

. اما در خوردسخن صريحی به چشم نمی ،و تعبیری که بتواند وجود چنین جهانی را اثبات کند

پس با وجود آنکه خاطر جمع نیستم بیشتر خواهانیم که از بدن غائب شده نزد خدا منزل »تعبیر 

 رسد به شکل مبهم بر معنای برزخ داللت دارد.ی( به نظر م8: 5نامه دوم به قرنتیان، « )گزينیم

 توسط مسیح داوری ـ3ـ3

شود. در کانن مسیحیت، روز داوری ياد می« روز داوری»در عهد جديد از روز قیامت به نام 

شود و همه مردگان از قبر با ظهور مسیح همزمان است. در آن روز در صور اسرافیل دمیده می

 گردد. در اين داوریشوند و دادگاه الهی با داوری مسیح بر پا میمیخیزند؛ زندگان متحول برمی

شوند. گوسفندان، نیکان هستند که به غربا، همه مردم به دو گروه گوسفندان و بزها تقسیم می

اند و بهره آنان در جهان، شرکت در قلمرو مستمندان عريان و دربندان و گرسنگان ترحم نموده

اند و کیفر آنان، آتش های ملعون و شرورند که خالف نیکان عمل کردهسانالهی است. اما بزها، ان

 (.365، ص1368ابدی خواهد بود )آشتیانی، 

 بهشت و دوزخ در عهد جديد  ـ4ـ3

با بررسی و دقت در متون عهد جديد مطلبی يافت نشد که به صورت واضح دربارة بهشت  

د دارد که به صورت مبهم بر معنای بهشت داللت سخن گفته باشد؛ اما با اين همه، جمالتی وجو

اری هاست و رستگدارد. در دين مسیح، بهشت مکان خداوند و فرشتگان و سرنوشت ابدی انسان

ها، آنان که با محبت و دوستی (. در تعالیم کاتولیك817شود )همان، صمؤمنان در آنجا محقق می

ردوس برين با مسیح بوده و از مصاحبت ها و در فروند، در ملکوت آسمانخدا از دنیا می

شوند و ذات خدا را شهوداً و حتی به صورت مواجهه مستقیم، مند میفرشتگان مقدس بهره

کنند؛ بدون اينکه هیچ مخلوقی واسطه در ديدن آنان شود و از اين رؤيت ذات الهی، مشاهده می

 (.819برند )همان، صلذت می
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ن ابدی و محل عذاب لعنت ابدی است. گودالی آتشین که بنا به عقیده مسیحیان، مکا 1جهنم

افتند و تنها در زير زمین قرار دارد و مانند شئول، جهانی زيرزمینی است که اموات در آن می

روند. در اناجیل درباره دوزخ سخن به میان آمده است و شدگان به زير زمین فرو مینفرين

 است:  عبارات فراوانی به توصیف آن اختصاص يافته

نمايند و بر هالك روح قادر نیستند هراسان مباشید؛ بلکه هايی که جسم را تباه میاز آن»

انجیل « )سزوار است که از آن کس ترسید که قادر است بر هالك نمودن روح و جسم در جهنم

سبب خشم گیرد، هر که به برادر خود بی»( يا آمده است: 5ـ4: 12انجیل لوقا،  ؛38: 10متی، 

جیل ان« )توجب حکم باشد و هر که به برادر خود احمق گويد، مستحق آتش جهنم خواهد بودمس

د و به میل رون(. بنا بر اعتقاد سنت کاتولیك، آنانی که با گناهان کبیره از دنیا می22ـ15: 21متی، 

 گردانند، تا ابد در جهنم خواهند بود.خود به عنوان دشمنان خدا از خیر روی برمی

ها نیز درباره بهشت و دوزخ سخن گفته شده است؛ اما هیچ حکمی درباره پروتستان در آيین

طرد ابدی در کتاب مقدس وجود ندارد و اگر خداوند، انسانها را پیشاپیش طرد کرده باشد، هیچ 

باشد و همچنین بعضی از متکلمان سخنی نیست. اگر چنین باشد، پس خدا مسبب گناه می

دانند دانند و آنها را با عدل خداوند، سازگار نمیرا قابل بحث نمی ارتدوکس، عذاب جاويدان

 (.8ـ6، صص1373)ماريوس، 

 قرآنر ـ جهان پس از مرگ د4

 قرآنمعاد يا روز جزاء )يوم الدين( از ارکان اولیه و از مهمترين اصول تعالیم اسالمی است. 

آيه را بدان اختصاص داده  1500کريم بسیار اين موضوع را مورد توجه قرار داده و در حدود 

است. در تعابیری چون يوم الدين، يوم القیامة و... از حشر همه نژادهای آدمی بحث شده است 

و هر فردی به اقتضای اعمالی که در دنیا انجام داده است، به پاداش و يا عقاب آن اعمال خواهد 

گ و امور مربوط به آن اشاره به جهان پس از مر قرآنرسید. در اينجا به مهمترين مواضعی که 

 شود.  داشته است، اشاره می

                                                           

(. منشأ آن کلمه عربي شئول و 85، ص1381( به معناي جمازات است )مينوا، Gehinnom)معرب کلمه گهينوم . 1

 (.90، ص1384( به معناي مکاين براي مردگان است )حامدي، hadsيوناين )
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 قرآنقیامت در  ـ1ـ4

ای به اين سوره قرآنهاست و در گذاری روز موعود به قیامت که از مشهورترين نامراز نام

باره قیام خواهند کرد. چنانکه نام اختصاص يافته، اين است که مردم در اين روز، ناگهانی و يك

 وَ  الرُّوُح َيُقوُم َيْومَ ﴿(؛ 6/ 83)مطففین:  اْلعاَلمنَي ِلَربِّ النَّاسُ  َيُقوُم َيْوَم﴿آمده است:  قرآندر 

 . (14/41ابراهیم: ) ﴾اْلِحسابُ  َيُقوُم َيْوَم﴿و (78/38نبأ: ) 2﴾...َصفًّا اْلَمالِئَكُة

ام بوده و ، معاد و برگشت به سوی خداوند متعال، يك مسأله کلی و عقرآناز نظر آيات 

مخصوص انسان نیست. با دقت و تدبر در نکات و تعبیرات موجود در آيات، به اين حقیقت پی 

بريم که آفرينش و ايجاد هر موجودی، مالزم با برگشت دادن آن است. يکی از رخدادهای می

کنند و خداوند همه را قیامت، آن است که تمامی مردگان اعم از جن و انس، همگی اجتماع می

کريم برای قیامت ذکر شده،  قرآنهايی که در رو يکی از نامنمايد. از اينر محشر حاضر مید

بر اين مطلب  (64/9تغابن: ) 3﴾التَّغاُبِن َيْوُم ذِلَك اْلَجْم ُِ ِلَيْوِم َيْجَمُعُكْم َيْوَم﴿است. آيه « يوم الجمع»

 داللت دارد. 

که معاد انسان تنها روحانی نبوده بلکه  شودچنین برداشت می قرآنبا نگاهی گذرا به آيات 

که داللت بر جسمانی ـ روحانی بودن معاد  قرآنآياتی از  .هم روحانی و هم جسمانی است

 شوند: دارند، به شش دسته تقسیم می

 4﴾َعليٌم َخْلٍق لِّ ِبُك ُهَو َو َمرٍَّة َأوََّل َأْنَشَأها الَّذي ُيْحييَها ُقْل﴿های مرده: ـ بازگشت زندگی به بدن1

  (.36/79يس: )

 5﴾اْلُقُبوِر ِفي ْنمَ  َيْبَعُث اللَّهَ  َأنَّ وَ  فيها َرْيبَ  ال آِتَيةٌ  السَّاَعةَ  َوَأنَّ: ـ برآمدن مردگان از قبور2

هاست و اين تعبیر به روشنی بر معاد . ناگفته پیداست که قبر، جايگاه جسم انسان(22/7حج: )

 جسمانی داللت دارد.

                                                           

 .«ايستندمی بپا جهانيان پروردگار براى مردم كه روز مهان. »1

 سخن حق كسی فقط گويند ومنی سخن فرشتگان و كشند، روحمي صف فرشتگان و ايستدمی روح كه روزی در. »2

 «.باشد داده اجازه خبشايشگر، به او كه ددار گفنت

 «.کنيدکند و مهه با هم اجتماع ميروزي که خداوند مهگي مشا را براي حضور در دادگاه قيامت حاضر مي. »3

 «.داناست یبار آن را پديد آورد و اوست كه به هر ]گونه[ آفرينش كه خنستني یبگو مهان كس. »4

 «.گيزدانیخداست كه كساىن را كه در گورهايند برم در آن نيست و در حقيقت یكش. آنكه رستاخيز آمدىن است و. »5
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قمر: ) 1﴾َسَقَر َمسَّ ُذوُقوا ُوُجوِهِهْم َعلی النَّاِر ِفي ُيْسَحُبوَن َيْوَم﴿هايشان: ها با بدننـ حشر انسا3

54/48). 

 2﴾اْلَأْقداِم َو ِبالنَّواصي َفُيْؤَخُذ ِبسيماُهْم اْلُمْجِرُموَن ُيْعَرُف﴿ـ اشاره به اعضای بدن در آخرت: 4

 . (55/41رحمن: )

فرقان: ) 3﴾ُبورًاُث ُهناِلَك َدَعْوا ُمَقرَّننَي َضيِّقًا َمكانًا ِمْنها أْلُقوا َوِإذا﴿ی: های جسمانـ يادکرد عذاب5

25/13) . 

َراًبا َوَكاُنوا َيُقوُلوَن َأِئَذا ِمْتَنا َوُكنَّا تُ ﴿کند: ـ آياتی که شبهات منکران معاد را نقل و نقد می6

 4﴾ِميَقاتِ َيْومٍ مَّْعُلوٍم یونَ ِإَلَلَمْجُموُع ُقلْ إنَّ اْلأوَِّلنَي َواْلآِخِريَن اْلَأوَُّلوَن َأَو آَباُؤَنا َوِعَظاًما َأِئنَّا َلَمْبُعوُثوَن

 .(50ـ47/  56واقعه: )

است؛ يعنی روزی که « يوم الحساب»کريم  قرآنهای قیامت در شايان ذکر است يکی از نام

ست آنکه پروردگار بر تمام شود؛ آنچه مسلم اخداوند به حساب اعمال بندگان رسیدگی می

کننده نیز گاهی نسبت به آن دقت هايی که نیتهستی احاطه کامل دارد و حتی آن افکار و نیت

ق: ) 5﴾اْلَوريِد َحْبِل ْنِم إَلْيِه أْقَرُب َوَنْحُن َنْفُسُه ِبِه ُتَوْسِوُس ما َنْعَلُم َو اْلإْنساَن َخَلْقَنا َوَلَقْد﴿ندارد: 

ا کريم آياتی وجود دارد که ب قرآن ر آنکه افزون بر فرشتگان کاتب اعمال، در. نکته ديگ(50/16

مَّ ُث ِإنَّ ِإَلْيَنا ِإَياَبُهْم﴿داند: صراحت، حسابرسی مردم را در قیامت برعهده خود خداوند متعال می

و  (6/ 4نساء: ) ﴾ًباِبالّلِه َحِسي یَوَكفَ ﴿. همچنین آيات (25ـ26/ 88غاشیه: ) 6﴾ِإنَّ َعَلْيَنا ِحَساَبُهْم

ناظر به همین مطلب  7﴾َفِإنََّما ِحَساُبُه ِعنَد َربِِّه﴿ (8/ 65طالق: ) ﴾َفَحاَسْبَناَها ِحَساًبا َشِديًدا﴿آيات 

. در مراجعه به روايات نیز به حسابگری اعمال از سوی خداوند اشاره (117/ 23مومنون: )هستند 

                                                           

 «.را دوزخ حرارت بچشيد( شودمي گفته آهنا به و)شوند می كشيده هارخساره با آتش سوی به كه روزی در. »1

 .«فكنندامي آتش در و گريندمی را پاهايشان و سر موی شوند، ومى شناخته شانچهره از جمرمني. »2

 «.كنند هالكت آرزوی آجنا در افتند در آن تنگنای به بسته دست چون و. »3

 نيز ما تهگذش پدران گردمي؟ آيامی مبعوث و زنده دوباره شومي استخوان و خاك و مبريمي اگر آيا گفتندمی بارها و. »4

 .«خواهند شد مجع معلوم روزى ميقات در اجتماع برای قطع طور آخرين؟ به و اولني هایانسان شوند؟ بگومی مبعوث

 «.نزديكترمي او به دنگر رگ از ما و كندمى وسوسه دلش را چيزهاىي چه دانيمیم و آفريدمي را انسان ما. »5

 «.مهانا بازگشت مردم و بررسي اعمال آنان در روز قيامت با خداي متعال است. »6

 .«دانندحساب روز قيامت را از آن خداوند متعال مي». 7
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تواند اين وظیفه را به ديگران از جمله پیامبر می شده است اما بر پايه روايات ديگر، خداوند

 )ص( و امامان معصوم واگذارد.

  قرآنبهشت در ـ 2ـ4

سه سوره الرحمن، ياد شده است. اين موضع، در « جنت»مجید از بهشت با واژه  قرآندر  

به صورت گذرا و مجمل  ،قرآنهای ديگر واقعه و دهر به صورت مفصل و در برخی از سوره

، اقامتگاه ابدی مؤمنان و محل رستگاران در جهان آخرت قرآن. بهشت به گفته ان شده استبی

های مادی و معنوی آن ياد کرده و به صراحت از بهشت و نعمت قرآناست. آيات متعددی در 

عنوان وعده حیات ابدی برای نیکوکاران در نظر گرفته است. از احاديث اسالمی همچنین آن را به

شود که بهشت هشت در دارد. چنانچه در حديث صحیحی آمده است که شت میچنین بردا

است که تنها  1ها به نام ريّانهمانا بهشت، هشت درب دارد که يکی از آن» :پیامبر )ص( فرمودند

 (.507، ص4، ج1415)عروسی حويزی،  «شوندداران وارد آن میروزه

 های اهل بهشت بهکمترين منزل»ند: فرمايامام صادق )ع( در توصیفی از وسعت بهشت می

قدری گسترده است که اگر جنّ و انس در آن گرد آيند و از طعام و شراب آن استفاده کنند، 

ها سه های اهل بهشت آن است که برای آنترين درجه منزلشود. پايینچیزی از آن کاسته نمی

ا هبینید پر از جويبارها، میوهم میترين آنها درآيند تا چشباغ در نظر گرفته شده وقتی در پايین

 (.508)همان، ص« و... است

  قرآنجهنم در  ـ3ـ4

، محل قرآنبه معنای چاه بسیار گود و ژرف است و در استعمال « گهنام»ريشه واژه جهنم، 

بار در آيات مختلف تکرار شده است   77گاه کفار و ستمگران است. اين کلمه عذاب و وعده

های جسمانی دوزخیان شامل مواردی چون عذاب دردناك، غذاها (. عذاب84، ص1371)قرشی، 

های روحانی، غم و اندوه جانکاه های تاريك، عذابهای مرگبار، بادهای مهلك، زندانو نوشیدنی

 باشد.پايان و تحقیر و سرزنش فراوان میو حسرتی بی

م دارای درهای متعدد است و شود که جهنّ مجید چنین استنباط می قرآناز آيات متعددی از  

ْبَواٍب لُِّكلِّ َباٍب َلَها َسْبَعُة َأ َوِإنَّ َجَهنََّم َلَمْوِعُدُهْم َأْجَمِعنَي﴿در يك آيه تصريح به هفت در شده است: 

                                                           

 ل واهه(.، ذي1377پوری، رود )صفیکار ميه. ريان به معناي سرياب يا مرد سرياب است و مقابل کلمه عطشان ب1
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. در حديثی از امام علی )ع( نقل شده که بعد از تفسیر (44ـ43/ 15حجر: ) 1﴾مِّْنُهْم ُجْزٌء مَّْقُسوٌم

ه دوزخ، به طبقاتی که بعضی باالی بعض ديگر قرار دارند، اشاره رفته است. در درهای هفتگان

و باالی آن « جهنم»تر های اين طبقات چنین برشمرده شده است: از همه پايیناين روايت، نام

« هاويه»و برتر از آن « سعیر»و فوق آن « جحیم»و باالی آن « سقر»و فوق آن « حطمه»و « لظی»

، ذيل 1377پوری، ؛ برای معانی هر يك از واژگان فوق، رك: صفی100، ص1370است )قرشی، 

 واژگان(.

 و عهدين   قرآنمقايسه و تطبیق جهان پس از مرگ در  ـ5

آنچه مسلم است سه دين آسمانی اسالم، يهوديت و مسیحیت، در بسیاری از موضوعات  

موارد، اختالفاتی نیز وجود دارد، پس به  ای ازمعاد با هم اشتراکاتی دارند. اما از آنجا که در پاره

 ترين موضوعات خواهیم پرداخت.شکلی کلی نه از باب اشتراك و افتراق، به تطبیق مهم

 اصل معاد  ـ1ـ5

برخی باورهای سه دين يهوديت، مسیحیت و اسالم در بحث معاد، مشترك و قابل تطبیق بر 

زننده کننده و زخممن میراننده و زنده»است: همديگر است از جمله در کتاب اول سموئیل، آمده 

(. اين عبارات به نوعی به برانگیخته شدن مردگان 39: 32سفر تثنیه، « )دهنده هستمو التیام

إنَّ و﴿ذکر شده است. برای نمونه، آمده است:  قرآن)رستاخیز( داللت دارد. نظیر همین مطلب در 

 َكْيفَ ﴿آمده است:  (28/ 2. همچنین در سوره بقره )(22/7: )حج 2﴾اهلل َيبَعُث َمن ِفي الُقبور

)برای آيات بیشتر،  3.﴾ُتْرَجُعون ْيِهِإَل ُثمَّ ُيْحييُكْم ُثمَّ ُيميُتُكمْ  ُثمَّ َفَأْحياُكْم َأْمواتًا ُكْنُتمْ  وَ  ِباللَِّه َتْكُفُروَن

 (21/ 41: لتفصّ ؛ 80، 22/79: مؤمنون؛ 3/ 6: انعامر.ك. 

آيد که تمام کسانی که در ساعتی می»عهد جديد هم تکرار شده است: مشابه اين معنا در 

باشند آواز او را خواهند شنید و بیرون خواهند آمد هر کس اعمال نیکو کرد برای قیامت قبور می

(. در جای ديگر 27ـ28: 5انجیل يوحنا، « )حیات و هر کس اعمال بد کرد به جهت قیامت داوری

ايد آنچه از خدا درباره برخاستن مردگان به شما گفته شده لعه ننمودهآيا مطا»انجیل آمده است: 

                                                           

 «.اندها تقسيم شدهها است، هفت در دارد و براي هر دري گروهي از آنگاه مهه آنجهنم وعده». 1

 «.انگيزدخداوند کساين را که در قربها هستند برمي. »2

 . «گرديدو باز ميبداند و مريکرد، سپس مشا را مي اتانمرده بوديد و زنده ، حال آنکهورزيدکفر مي بر خداوندچگونه ». 3
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است که خدای ابراهیم و خدای اسحاق يعقوب منم و خدا، خدای مردگان نیست بلکه خدای 

 (.27ـ26: 12مرقس  /38ـ37: 20لوقا، / 52، 31ـ33: 12انجیل متی، « )زندگان است

الجمله و بدون در نظر گرفتن جزئیات اصل معاد فیگفته، بنابراين با توجّه به مطالب پیش

و  آنقرباشد. اگرچه در جزئیات معاد، اختالفاتی میان آن، مورد وفاق پیروان اديان ابراهیمی می

 کتاب مقدس وجود دارد.

نکته ديگر آنکه، در هر سه آيین يهوديت، مسیحیت و اسالم به رستاخیز اشاره شده است 

 قبر از دارد. از جمله آنکه در تلمود، برخاستن قرآنهای هايی با آموزهيهود، تفاوت دينولی در 

اختصاص داده و گناهکاران را از اين سهم محروم دانسته است )کهن،  درستکاران و عادالن را به

(. مسئله ديگر آنکه محل رستاخیز، سرزمین فلسطین )اورشلیم( معرفی شده 367، ص1350

 ُيعيُدُه ُثمَّ  اْلَخْلَق َيْبَدُؤا اللَُّه﴿خیز را برای عموم مردم ذکر کرده است: ، رستاقرآناست؛ در حالی که 

. همچنین در پاسخ به اينکه گاه و جايگاه رستاخیز کی و (11/ 30روم: ) 1﴾ُتْرَجُعوَن ِإَلْيِه ُثمَّ

 (.44/ 79داند )نازعات: آن را مجهول و علم آن را در انحصار خدا می قرآنکجاست، 

 معاد جسمانی ـ2ـ5

در آيین يهود، معاد به صورت جسمانی است؛ زيرا در کتاب ايوب از کتب عهد عتیق آمده 

دانم که رهاننده من، حیّ است و روز واپسین به زمین خواهد ايستاد و بعد به درستی می»است: 

 :19عهد عتیق، « )از پوسیده شدن پوست و ]جسدم[ ديگر به همین جسد خدا را خواهم ديد

های گوناگونی مطرح شده است. در (. همچنین در عهد جديد مسأله رستاخیز به صورت27ـ25

های ديگر بر روحانی بودن آن بعضی عبارات، به جسمانی بودن معاد اشاره شده و در بخش

 تأکید شده است. 

مسیح »برخی فقرات کتاب مقدس که بر معاد جسمانی داللت دارند، از اين قرار است: 

کند، بدن شود. بدنی که مسیح در آن قیام میفردی است که پس از مرگ زنده می نخستین

. اين مسأله بر اين امر داللت دارد که رستاخیز (27: 20يوحنا،  ؛39: 24لوقا، « )جسمانی است

خلق، همچون رستاخیز مسیح خواهد بود؛ زيرا در رساله رومیان، کتاب متأخر عهد جديد آمده 

: 8رساله رومیان، « )های فانی ما را برخواهد انگیختالقدس بدنوسیله روحخداوند به »است: 

                                                           

ها به سوي خداوند دهد و سپس مشا انسانکند و سپس آن را اعاده و برگشت ميخداي متعال خلق را آغاز مي». 1

 .«شويدبرگشت داده مي
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روح است »(. نمونه ديگری که بر روحانی بودن معاد تصريح دارد، از اين قرار است: 11ـ13

گويم، روح است و هايی که من به شما میکند و جسم، هیچ فايده ندارد. سخنآنچه زنده می

اند، مزاج ها جسمانی است و آنانی که تابع روحاند، سرشت آنید جسمهايی که در قحیات و آن

 (.63: 6انجیل يوحنا، « )روحانی دارند

اين مسأله در اسالم سرگذشت مشابهی دارد و بر اساس آيات و روايات، معاد هم جسمانی 

 ناَل َرَبَوَض﴿دارد:  کريم، بر جسمانی بودن معاد داللت قرآنآيات زيادی از و هم روحانی است. 

توان نتیجه . به طور کلی می(78ـ36/79يس: ) 1﴾َرميٌم َوِهَي اْلِعظاَم ُيْحيِ  َمنْ  قاَل َخْلَقُه َوَنِسَي َمَثاًل

 ، معاد هم روحانیقرآنگرفت که در آيین يهود، رستاخیز جسمانی است اما در کتب عهد جديد و 

 . (106ـ 83، صص1391و هم جسمانی است )ر.ك. وحیدی، 

 برزخ ـ3ـ5

نام برده شده « شئول»چنانچه قبال ذکر شد، در عهد عتیق از جهان پس از مرگ به عنوان 

ود ای به نام برزخ وجاست. اين داللت بر اين دارد که بین عالم اين دنیا و معاد يا قیامت، فاصله

ت عهد عتیق، شود. طبق برخی از رواياو هم در عهد جديد يافت می قرآندارد. اين مورد هم در 

روند. چنانکه در سفر پیدايش آمده است: شود، میمردگان به سرزمین اموات که شئول نامیده می

اند که مکان تاريك است و اظهار يعقوب و داوود هر دو اشاره به شئول )عالم برزخ( کرده»

 «اهند پیوستاند خواند که در آنجا به فرزندان خود که قبل از موعود فوت کردهامیدواری نموده

(. عهد عتیق درباره جزئیات ثواب و عقاب اين عالم، مطلب خاصی ندارد، 35/ 37: پیدايش)سفر 

اما در کتاب مقدس مسیحیان، اشاره مستقیمی به عالم برزخ نشده است، ولی فقرات متعددی از 

 دهد وکتاب مقدس گويای آن است که انسان بین مرگ و رستاخیز، به حیات خود ادامه می

؛ مکاشفه، 8 /5دوم قرنتیان،  ؛16/31لوقا، اند )صالحان در لذت و نعمت، و بدکاران در عذاب

14/ 13 .) 

ست. تعبیر کرده ا« برزخ»کريم نیز از زندگی پس از مرگ تا قیامت کبری، با کلمه  قرآندر 

 استهمچنین در آياتی، برزخ به معنای مکانی ما بین جهان دنیوی و عالم اخروی معرفی شده 

                                                           

را كه چنني پوسيده است  هااين استخوان یش خود را فراموش كرد گفت چه كسآورد و آفرين یما مثل یو برا. »1

 یاوست كه به هر ]گونه[ آفرينش کند.اش ميدوباره زندهبار آن را پديد آورد  كه خنستني یكسآن بگو  کند؟زنده مي

 «.داناست
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 23: ، مؤمنون55/20: رحمنو برای نیکوکاران و بدکاران، عقاب و پاداش مشخص شده است )

 (.53/ 25: ، فرقان100/

 برپايی قیامت هاینشانه ـ4ـ5

دهد و تغییر و تحوالت ناگهانی آن، وار عظیمی رخ میدر آستانه رستاخیز، حوادث  زنجیره

تدا توصیف کنیم. ابتی از عهد عتیق در اين باره اشاره مینشانه برپايی قیامت است. اينك به فقرا

ولوله کنید؛ زيرا که روز خداوند نزديك است؛ مثل »اشعیاء نبی از عقابی که فرا خواهد رسید: 

های همه شود و دلها سست میآيد. از اين جهت، همه دستهالکتی از جانب قادر مطلق می

شود؛ مثل ها و دردهای زه بر ايشان عارض میده، المگردد و ايشان متحیر شمردم گداخته می

ور های ايشان شعلهاندازند و رویکشند؛ بر يکديگر نظر حیرت میزايد درد میزنی که می

آيد تا جهان را ويران سازد کشی میباشد. اينك روز خداوند با غضب و شّدت خشم و ستممی

 (. 6/10: 13عیاء، )اش« کاران را از میانشان هالك نمايدو گناه

بر اساس عهد جديد، در هنگامه قیامت، نظیر همین حوادثی که در عهد عتیق ذکر شد به 

وای بر حال آبستنان و شیردهندگان در آن ايام؛ دعا کنید که فرار شما در »پیوندد: وقوع می

فرينش که زمستان واقع نگردد. زيرا که چنان زحمتی در آن ايام واقع خواهد گشت که از آغاز آ

خدا خلق نموده است تا اين زمان نبوده است و نخواهد بود. در آن روزها، خورشید تاريك 

های های آسمان خواهند افتاد و قوتخواهد شد و ماه، نور خود را باز خواهد گرفت و ستاره

 (.21/17، 13)مرقس: « فلکی مضطرب خواهد گرديد

های پايان جهان مسبوق همراه با پديده: »کندگونه توصیف میروز رستاخیز را اين قرآن

(. آسمان، 73/14: مزمل« )ها، خواهند لرزيدکیهانی گوناگون است؛ زمین به لرزه خواهد آمد و کوه

هايی از آتش و مسی گداخته فرو فرستاده ( و شراره44/10دودی نمايان برخواهد آورد )دخان: 

ای مردم؛ از پروردگار خود »آورده است:  در توصیفی ديگر قرآن(. 35/ 55خواهد شد )رحمن: 

ی اپروا کنید، چرا که زلزله رستاخیز، امری هولناك است؛ روزی که آن را ببینید، هر شیردهنده

نهد و مردم را گذارد، و هر آبستنی بار خود را فرو میدهد )از ترس( فرو میآن را که شیر می

(. در آن 2ـ22/1)حج: « خدا شديد است بینی و حال آن که مست نیستند، ولی عذابمست می

ند گردد تا به سرعت مردگان را بیرون افکروز، يعنی رستاخیز با خروج از )قبر(، زمین شکافته می

(. خداوند کسانی را که در 4/ 82(. گورها زير و رو خواهند گرديد )انفطار: 44ـ42/ 50)ق: 
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نت به کار رفته است، در س قرآننهايی در انگیزد. مضامینی که در وصف زلزله گورها هستند برمی

 آيد.يهودی و مسیحی هم به چشم می

  داوری نهايی پاداش و كیفر ـ5ـ5

ياد شده و يکی از اعتقادات اصلی يهوديان « روز حکم»در عهد عتیق از روز داوری اعمال به 

ها جمع ، تمام امتاست. بنا به باور آنان، مسیح در دو نوبت داوری خواهد کرد. در داوری اول

د شوخواهند شد. برای صالحان، حیات ابدی و برای بدکاران، مجازات ابدی در نظر گرفته می

ها انجام خواهد شد، فقط به اعمال مردگان ولی در داوری دوم يعنی قیامت که در آسمان

 اختصاص دارد. 

سد ديدگاه يهوديان با ربه نظر می .در عهد عتیق اين داوری را خداوند متعال بر عهده دارد

وم ي»کريم از روز آخر به عنوان  قرآنديدگاه اسالم در مسأله داوری مشابه است. مطابق روايات 

( ياد شده 27 /23: مؤمن؛ 26، 16، 5 /38: صو همچنین يوم الدين و روز حساب )« القیامة

(. زيرا در آن 18و 6 /58: مجادلهايستند )است؛ روزی که مردگان بیرون قبرهای خود برپا می

شود و داوری همگان بر عهده دقت ارزيابی میها از سوی برترين داور، بهروز، اعمال انسان

 ( .57 /6: انعامخداوند است )

آمده است:  اما ديدگاه مسیحیان در مسأله داوری با ديدگاه اسالم متفاوت است. در اناجیل

پدر نمايان خواهد شد و در آن هنگام هرکس به همانا فرزند انسان با فرشتگان و در پناه شکوه »

(. آنان معتقدند حضرت عیسی )ع( نه فقط 27: 16، )متی«. فراخور کردارش، پاداش خواهد ديد

مردگان را زنده خواهد کرد، بلکه جمیع مردم را داوری خواهد نمود. جمیع ما، از هر ملت و هر 

اهیم ايستاد تا بر طبق کارهايی که در موقع مذهبی که باشیم، روزی در پیشگاه عادالنه مسیح خو

؛ 31: 17، رسوالن ؛ اعمال22: 5يوحنا، ايم، داوری شويم )زندگی خود در اين جهان انجام داده

(. در اين داوری نهايی، دو نقش به عیسی مسیح )ع( داده شده است: يکی 10: 5دوم قرنتیان، 

مگان که مشابه آن در اسالم هم مشاهده منجی بودن برای مؤمنان و ديگری داور بودن برای ه

: احزاب، خدا داور همگان است )قرآنخورد آنکه در شود. اختالفی که در اينجا به چشم میمی

 اند.(؛ در حالی که اناجیل، داوری را بر عهده حضرت عیسی دانسته39/ 33

بر  نقرآدر اينجا ذکر اين نکته ضروری است که در سنت اسالمی، بازگشت عیسی )ع( که 

رود. اما در اين زمینه بايد به دو ( انتظار می157ـ156/ 4: نساءزنده بودن او تصريح کرده است )

نکته توجه داشت: يکی اينکه بازگشت عیسی )ع( پس از بازگشت شخصیت ديگری است که 
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 زبنا بر احاديث اسالمی، ظهور خواهد کرد و جهان را پس از آنکه از ظلم پر شده است، لبريز ا

 شود.عدل و داد خواهد کرد؛ اين شخص که از فرزندان پیامبر است، مهدی )عج( خوانده می

نکته دوم اين است که طبق باورهای اسالمی، بازگشت اين دو شخصیت در اين دنیاست نه 

ای از عدل و داد را برپا ساخته و سپس وفات خواهند دنیای ديگر. آنان در همین جهان، دوره

گر مبعوث خواهند شد. بنابراين در اصل بازگشت مسیح و زنده بودن او بین يافت و بار دي

مسلمانان و مسیحیان، اختالف وجود دارد؛ چرا که مسلمانان معتقدند مسیح قبل از مسلوب شدن، 

به آسمان عروج کرد. اّما مسیحیان معتقدند مسیح پس از مسلوب شدن و دفن شبانه در میان 

اْبنَ َمْرَيَم َرُسوَل  یَوَقْوِلِهمْ ِإنَّا َقَتْلَنا اْلَمِسيحَ ِعيسَ »فرمايد: می قرآنآورد. اما مردگان، از قبر خود سربر

ِمْن ِعْلٍم ِإلَّا  َوَما َقَتُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلِكْن ُشبَِّه َلُهْم َوِإنَّ الَِّذيَن اْخَتَلُفوا ِفيِه َلِفي َشك  ِمْنُه َما َلُهْم ِبِه اللَِّه

 (.157/ 4)نساء:  1«َباَع الظَّنِّ َوَما َقَتُلوُه َيِقيًنااتِّ

 بهشت ـ6ـ5

( يا باغ عدن نام برده شده و به صورت gan edenدر تلمود از بهشت به عنوان گن عدن )

مفصل به آن پرداخته است؛ اما در عهد عتیق به صورت مستقیم از بهشت سخنی به میان نیامده 

ه کار رفته که به نوعی داللت بر معنای بهشت در آخرت دارد. است ولی عباراتی در آن ب

خداوند به غیر »شود، عبارت است از: ترين جمله که در اين زمینه در عهد قديم يافت میصريح

از تو چشمی نديده است؛ آنچه را که )خداوند( برای کسی که منتظر انجام و رحمت است، انجام 

نین در آيین مسیحت، بهشت به عنوان مکان خداوند، فرشتگان، (. همچ4 :46اشعیاء، « )خواهد داد

سرنوشت ابدی و رستگار شدن است؛ اما در عهد جديد، در مورد بهشت سکوت شده و گذرا 

 همچون عهد عتیق به اين مطلب اشاراتی رفته است. 

ه ت را بهای بهشتر و به تفصیل به اين مسأله پرداخته و نعمتبه صورت گسترده قرآنولی 

ها، آيات فراوانی را به دو بخش جسمانی و روحانی تقسیم کرده است. هر کدام از اين نعمت

، 43/71؛ زخرف: 37/4؛ صافات: 18/31؛ کهف: 3/15خود اختصاص داده است )ر.ك: آل عمران: 

 (.76/21؛ انسان: 55/54؛ الرحمن: 47/15؛ محمد: 44/54دخان: 

                                                           

دند آنان او را نكشتند و مصلوبش نكربن مرمي پيامرب خدا را كشتيم و حال آنكه  یو گفته ايشان كه ما مسيح عيس. »1

 یاند و هيچ علمقطعا در مورد آن دچار شك شده ،ليكن امر بر آنان مشتبه شد و كساىن كه در باره او اختالف كردند

 «.كنند و يقينا او را نكشتندیم یبدان ندارند جز آنكه از گمان پريو
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 های آنجهنم و ويژگی ـ7ـ5

 شريرتر انسان چه تلمود مرجع دينی يهوديان، جهنم دارای هفت طبقه است و هر در کتاب

اند بارتع بود. اين هفت طبقه خواهد ترپايین طبقه در او جان نسبت همان باشد، به بدکارتر و

 -4(؛ 10 :16، شحت )همان -3(؛ 12: 88مزامیر داود، وادون ) -2(؛ 2: 2يونس، شئول ) -1از: 

ارض  -7(؛ 10، 107، صلمات )همان -6طیط هیاوون )همانجا(؛  -5(؛ 40: 2، بورشائون )همان

(. در عهد عتیق نیز تعداد درهای جهنم، هفت عدد ذکر کرده که 384، ص1350هتحیت )کهن، 

: 9؛ مزامیر، 10: 38، اشعیاء ؛17: 38ايوب، هر يك نامی دارد و به هر کدام اشاراتی رفته است )

 ای نشده است.ت به طبقات جهنم اشاره(. اما در آيین مسیحی13

 45(. با استناد به آيه 15/44کريم نیز جهنم را دارای هفت باب دانسته است )حجر:  قرآن

، طبقه است و هر طبقه، به افرادی با گناهان «باب»يا « در»توان گفت منظور از سوره نساء، می

ـ4ـ سعیر؛ 3ـ جهنم؛ 2یم؛ ـ جح1خاص اختصاص دارد. اسامی اين طبقات بدين قرار است: 

 ـ لظی.7ـ حطمه؛ 6ـ سقر؛ 5هاويه؛ 

 مجازات ابدی ـ8ـ5

در هر سه دين يهود، مسیحت و اسالم، عذاب جهنم ابدی معرفی شده است و تفاوتی در 

 : کنیمشود. در اينجا به برخی از آيات مربوط به مجازات ابدی اشاره میاين زمینه، ديده نمی

ند کرم ايشان نخواه»يکی از کتب عهد عتیق ـ در توصیف دوزخ آمده است:  در کتاب ارمیاه ـ

(؛ و از يك آتش بیرون رفته، آتش ديگر 24ـ23 :5رمیاه، )ا« مرد و آتش ايشان منتفی نخواهد شد

(. در اناجیل هم از دوزخ، بیشتر با تعبیر عذاب 7ـ6: 24حزقیال نبی، ايشان را خواهد سوزانید )

های بدنجايی که کرم»و جاويد نام برده است در توصیف دوزخ آمده است: ابدی و آتش ابدی 

( و نیز در جای 48/ 49: 10مرقس، « )شودمیرند و آتش هیچگاه خاموش نمیخوار هرگز نمی

القدس کفر گويد، هرگز آمرزيده نخواهد شد؛ بلکه مستوجب هر کس به روح»ديگر آمده است: 

 (.28/ 29: 3مرقس، « )عذاب ابدی است

/ 3: آل عمرانهای متعدد بر دائمی بودن مجازات تصريح کرده است )نیز در سوره قرآن

سوره فرقان  65(. برای نمونه در آيه 5/ 33: ؛ احزاب20/ 32: ؛ سجده107/ 11: ؛ هود87ـ86

اند کشد و کسانی که گرفتار آتشآمده است که آتش جهنم با هر بار فروکش، دوباره شعله می

 ای جز خداوند ندارند.هدهندنجات
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 گیرینتیجه

ها درباره معاد در دين يهود، در عهد قديم و تلمود بازتاب بیشترين و معتبرترين آموزه (1

آيد که در اين کتاب، ويژه بخش اسفار تورات چنین برمیيافته است. از بررسی عهد عتیق به

ه در آن، غالباً مبهم و متفرق است دربردارنده اشاره صريحی از معاد نیست و عبارات به کار رفت

ای از يهوديان به نام صدوقیان، منکر رو، فرقهو برای بازخوانی آن، نیاز به تفسیر دارد. از همین

رو که ذکری از برآمدن از قبور در اسفار خمسه، نرفته است. نکته رستاخیز مردگان هستند، از آن

نِ همه و گروهی ديگر زندگی آينده و پاداش را ديگر آنکه گروهی از يهوديان، رستاخیز را از آ

دانند و معتقدند شريران و بدکاران با مرگ جسمانی، برای همیشه از آن عادالن و نیکوکاران می

نابود خواهند شد. افزون بر اين، معتقدند واقعه عظیم و شگرف رستاخیز مردگان، در ارض 

ارض مقدس باشند و در عین حال، مقدس فلسطین رخ خواهد داد و مردگانی که خارج از 

 مستحق پاداش باشند، اجسادشان بايد قبل از رستاخیز به ارض مقدس انتقال يابد.

تری از معاد در کتب مقدس مسیحیان وجود دارد. اين مطالب غالبًا در مقابل، تعابیر روشن (2

و جهنم آمده تحت عناوين گوناگونی چون روز رستاخیز، کیفر و جزا، داوری، حیات جاويدان 

است؛ با اين حال، درباره کم و کیف حقايق پس از مرگ، کمتر سخن رفته است. مسیحیان 

 مانند و بالفاصله برایروند، بلکه باقی میمعتقدند ارواح آدمیان با مرگ جسمانی از بین نمی

قضاوت و داوری اولیه )داوری خاص( در محکمه عدل الهی حاضر شوند. اين داوری بر طبق 

گیرد. در اين مرحله، نیکان و پاکان به بهشت مال نیك و بد افراد در زندگانی ماّدی صورت میاع

اند، سريعا به دوزخ شان را در سرپیچی از امر خدا گذراندهاروند و گناهکاران که زندگانیمی

 شاناشوند. اما کسانی که تکلیفشان مشخص نیست، يعنی کسانی که در زندگی زمینیفرستاده می

اند، در ابتدا به برزخ اند و در عین حال خالصانه توبه و اظهار ندامت کردهبه گناه آلوده شده

روند. اما داوری نهايی )داوری عام( پس از شوند و پس از پاك شدن، به بهشت میفرستاده می

؛ زمانی ددهد که دنیا به پايان رسگیرد. رستاخیز مردگان زمانی روی میرستاخیز مردگان انجام می

که به خواست و اراده الهی، عیسی )ع( به عنوان داور نهايی دوباره ظهور کند. در اين رستاخیز، 

شود و در برابر خدا برای هايش، زنده میهايشان با همه ويژگیها به همراه بدنارواح تمام انسان

در اين داوری، شوند. ارزيابی و داوری نهايی بر اساس اعمالشان در زندگی دنیوی حاضر می

تقوا بی روند و کسانی کهکسانی که اعمالشان بر طبق تعالیم عیسی )ع( بوده است، به بهشت می

 آيند.اند و به دوزخ درمیو گناهکار باشند مستوجب عقوبت
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کريم، سیمای آخرت در آيات متعددی به تصوير  قرآندر کتاب مقدس مسلمانان يعنی  (3

ترين عناصر آن عبارتند از: مرگ، ورود به عالم برزخ، رخدادهای کشیده شده است. از جمله مهم

پیش از رستاخیز، نفخ صور، ظهور زندگانی اخروی، حساب اعمال، شاهدان اعمال، جزا، جهنم 

 و بهشت. 

گانه، مسأله معاد مطرح بوده و هر يك به توان گفت در آيین اديان سهبه طور کلی می (4

حت هايی که صراسیر کردند؛ اما نقطه قابل ذکر اين است که جملههای گوناگونی آن را تفشکل

قط در کتاب شود و فبیشتری درباره مسئله معاد دارند، در کتب عهد عتیق بسیار ضعیف يافت می

تلمود به صورت مفصل به آن پرداخته است. در مقابل، پرداختن به آخرت در عهد جديد بیشتر 

به تفصیل به جزئیات آن پرداخته نشده است. از میان اديان شود اما در آنجا نیز مشاهده می

توان گفت دين اسالم با جزئیات بیشتری به تبیین معاد پرداخته است. در توحیدی، به يقین می

و شفاف رتشناسی دين اسالم در مقايسه با ساير اديان ابراهیمی يا توحیدی، روشننتیجه، آخرت

 هاست.ها و اختالفها بیش از افتراقن اديان، اشتراكتر است. نکته پايانی آنکه در اي
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