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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  .آزاد ل

 ٢٠١٢ مارچ ١٩

  

 بھشت و دوزخ، قيامت

 در اديان بزرگ
 

 بخش اول

ی در مقابل اعمال ئچنان پاداشھامفکوره زنده شدن بعد از مرگ انسانھا و جوابگو بودن از اعمال ناشايست خود و ھم

دارد از  ادرسی مید) قيامت(نام خدا که در روز ه  ب"وجودی" زندگی انجام داده اند در مقابل خوبی که در جريان

 ءزمانھای خيلی قديم در بين انسانھا  به تناسب شرايط زندگی و ر شد  اجتماعی شان موجود بوده است که آنھا ابتدا

 .طبيعی و  بعداً به معاد يا قيامت معتقد شدندالت ماوراء با اعتقاد به موجودا

 که پيشر فت ھای بشريت در مجرای علمی خيره کننده است  واپس گرا ھای دينی و مذھبی   ٢١امروز  در قرن  

وده و  سعی دارند ھمان ھنوز ھم در افکار و انديشه ھای خرافی ده ھا ھزار سال قبل غرق بو ساير اديان اسالمی 

 سال پيش گذاشته شده است  بر ھزاران ان که بنيادشاديان من جمله اسالمسيده را زنده و در چوکات کوره ھای پومف

ما چون . ر نيزه تحميل بدارندو مقدس  اجبارا و به زور س) تکامل يافته(شکل ه مردم فقير و خوشباور جھان ب

ارث برده ايم و تا آخر عمر زحمت باز نگری و ھبی خود را از پدر و مادر به فرھنگ عقيدتی و برداشت ھای مذ

ين باره عمل ا و اجداد ما درءخود نداده و نا آگاھانه باور داريم که  آباه فھم و درک موازين و احکام دينی را ب

ه تحقيقی انجام داده اند  و چون به نتيجه ای مثبت رسيده اند مسلمان باقی ماندند  و ما ھم مجبوريم مسلمان بوده و ب

يان زندگی از طرف اشته از مواد خرافی است که در جرذھنيت و مغز ما انب.  خود زحمت تحقيق و تتبع را ندھيم 

ما تلقين گرديده که آنھا ھمه چيز را می فھمند و با ه شده و بدارند پر  خدا معرفی میۀآن کسانی که خود را نمايند

سازند و  ھم ما را به ند برای ما بھشت و دوزخ را نصيب توان طبيعی ھم در تماس ھستند و  میالموجودات ماوراء 

بد بختی ما مسلمانان ھم در . تماعی سقوط دھندجکه ھم به قعر بد بختی ھای ا انسانی رسانيده و يا ايناعالی  جمدار

 ی را کهئسازد و راه ھا اين است  که دين اسالم از ابتدای تولد يک انسان تا روز مرگش برای او سر نوشت می

دور از ھر نوع آزاد ه اجبارا و قھراء بايد طی نمايد جلو پايش  گذاشته و او را در چھار چوکات افکار خرافی ب
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حال گوشه ای از گذشته ھای اين انديشه ھا را از ديدگاه  اديان و باور ھای خرافی  و خدايان . انديشی نگھميدارد

 : نمائيم رسی میر شان و ھدايات آنھا را مختصرا ب مغز ھایۀتراشيده شد

 داشته ولی به روز قيامت و جنت و دوزخ اعتقاد » تموز«در قديم ھا مردم بابل و بين النھرين اعتقاد به خدای گياھان

در يونان باستان ھم مردم به قيامت جسمی معتقد نبودند تنھا  به معاد . نداشتند و  به  جاودانی بودن ارواح معتقد بودند

و بعد از سقوط بابل ، آمدن کوروش و آشنائی مردمان يھودی با آن دين، تشت و اما دين زر .روحی اعتقاد داشتند

ی را به مردم عرضه نمودند و ئ و ھرکدام باور ھايافته بھشت و دوزخ  اعتقاد کامل ،به قيامتنيز اديان ابراھيمی 

شيد به استناد گفتار است  خواھم کوافات شالوده ای آن ستی و خررمن در باز نوشت اين عقايد که  انتقاد ازکھنه پ

 .نمايمرسی  توان و فھم  اين موضوعات  را برۀھای شان تا انداز بنيان گذاران آن اديان و  کتاب

 ئيد بی اندازه میأ را که اسالم بر آن تأکيد و تی ديگرمھمألۀ افتد تا مس که راجع به قيامت بنويسم الزم می يناقبل از 

رسی مختصر قرار دھم ستقيم به روز قيامت دارد مورد برھا است و ارتباط م  اعمال انسانۀمنمايد و آن عبارت از نا

 ؟شود آن از آن بار ھا  گفته چيست ؟ در کجا است ؟ و توسط کی نوشته شده و می اعمال که قرۀتا ببينيم اين نام

 ۀسيلوه و افکار نيک و بد انسان ب قايد ع، گفتار،روان وابسته به آنھا اعمالپينظر به آيات قرآنی و احاديث محمدی و 

 موظف که در بعضی ۀو اين دو ماليک شوند اند در کتابی ثبت می ين کار گمارده شدها هشتگانی که از جانب خدا بفر

اند  برای ثبت اعمال خوب و بد ھر انسان موظف ھستند و به روايتی   گفته شده» کرام الکاتبين«از روايات اسالمی

دارند  و  ام الکاتبين  زير ھدايت و دستور يکی از ماليک مقرب خدا بنام ميکائيل اجرای وظيفه میھم ھمه اين کر

ده ھمانا که محافظانی بر شما گمار (١٢ تا ١٠ انفطار  آيات ۀ اعمال آياتی داردمثال در سورۀ اين نامۀآن ھم در بارقر

 »کتاب« و »طائر«آن ھا به اصطالح قر آن نوشته -) دانند دھيد می  آنچه را انجام می.اند نويسندگان بزرگوار شده

بر ) خوب يا بد(دھد  آنچه را انسان انجام می(گو يد   می١۴ و ١٣  آيات ء اسراۀگفته شده است و ھمچنان در سور

 کتاب »شود به او گفته می«دنش آويخته ايم و در روز قيامت کتابی را گشوده برايش بيرون آوريم تا در آن بنگرد گر

موران الھی ھستند برای ھر أفر شتگان که م. ) برای حساب رسی از خود کافی ھستید را بخوان که امروز توخو

سيه ھا در گردن شخص دھند و اين دو سيه اعمال نيک تشکيل میی دوسيه اعمال بد و دون دوسيه يع–شخص دو 

را بخوانند و به  اشد تا در قيامت آنب دوسيه دار از روز تولد الی صحرای محشر و تطبيق عدالت الھی آويزان می

روزی که (گويد   می٣٠يت آ  آل عمران  ۀآن  در سوردر قر. و سر زده است آگاھی يابد اعمالی که در دنيا از ا

کس ھمه کار ھای نيک و بد خود را در برابر خويش حاضر ببينند آرزو کنند که ای کاش ميان او و کردار بدش  ھمه

 کھف ۀھمچنان در سور) ترساند و به بندگانش مھربان است  خودش می»عذاب«شما را از فاصله وجود داشت خدا 

وای بر ما : يد گو بينی که  از آنچه در آن آمده بيم ناکند و می مان را میدفتر اعمال گشوده شود پس مجر (۴٩يت آ

ده است آنگاه ھر عملی را اين چه دفتری است که ھيچ عمل کوچک و بزرگی را فرو گذار نکرده و ھمه را ثبت نمو

  )کند اند نزد خود حاضر بيابند و پروردگار تو بر کسی ستم نمی که انجام داده

 خير و شر اعمال انسان با او خواھند بود و:  گفته است ت ابوالجارود از حضرت باقر  نقل کرده که در تفسير آي

 از امام صادق نقل کرده خالد بن نجيع. .  يافت کند  عملش را درۀکه در قيامت  نام ی وجود ندارد تا اينئامکان جدا

. کتاب خود را بخوان: وقتی قيامت بر پا شود کتاب انسان به او داده خواھد شد آنگاه به او گفته خواھد شد(که گفت 

آورد پس ھيچ  خدا ھمه را به ياد او می: مود ته شده است ؟ فرداند در کتاب او چه نوش آيا می: راوی عرض کرد

ياد می آورد به ه که ھمه را ب شم به ھم زدن و کلمه و قدم بر داشتن و آنچه در طول حيات انجام داده است جز اينچ

  .ھا را انجام داده استای که ھمان ساعت آن گونه
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لين روز ورود به جھان آخرت اوالد روز زندگی دنيوی و اوآدمی در آخرين :  علی چھارمين خليفه اسالم گفته است

من به تو حريص و بخيل : يد گو کند و می پس به مال خود توجه می. بند وال و اعمالش برای او تجسم می ياو ام

     :گو يد کنی؟ در جواب می من چه کمکی میه بودم امروز ب

ه َمحبت داشتم و حمايت کردم امروز ب يد من به شماگو اندازد و می پس به اطفال خود نظر می. دھم  من کفنت را می

  :گويند ھا می ؟  آنکنيد ن چه کمکی میم

وتاھی کمن در حق شما : گويد کند و می آنگاه به اعمالش توجه می. کنيم  بريم و دفن می را به سوی گور میو ت

  :يندگو ای من بکنيد ؟ میتوانيد بر امروز چه کار می. کردم بر من دشوارتر بوديد

  ...........…دگار حضور يابيم   نزد پرورکه ما و تو زمانی ما در قبر و د ر  قيامت به ھمراه تو ھستيم تا 

  :گويد  می۶آن در سوره زلزله آيت اين اعمال قرۀدر مورد محاسب

ای کاش در ه زيکه ھر کس کار ھای نيک خود را حاضر ببيند و ھمچنان کار ھای بد خود را و آرزو کند کرو  (

 . )داشت  زيادی وجود میۀميان او و کردار بدش فاصل

  :خوانيم  می۶۵ يس آيت ۀدر سور

کار ھای که انجام «يند و پاھای شان بر گو ھيم و دستھای شان با ما سخن میامروز بر دھانھای شان مھر می ن(

  می٢١ و٢٠ فصلت آيات ۀھمچنان در سور) .دھند گواھی می. اند ی که فرا چنگ می آوردهئ و چيزھا»ميداده اند

  :خوانيم 

ست آنان به پو) (دھند  گوشھا و چشمھا و پوستھای تن شان به آنچه ميکردند گواھی می. د سنر وقتی به آن می (

خداوند ما را به گفتار در آورده است  که ھمه : دھند   ضد ما شھادت داديد؟ پاسخ میهچرا ب: گويند ھای خود می

ايان زندگی و بعد از ممات دو باره  در پ« آفريده است و » از عدم «چيز را گويا نموده است  و او  در آغاز شما را

 و نبايد از سخن گفتن انسان با )ايد   به سوی او بر گردانده شده»جامه حيات به تن تان کرده و برای حساب و کتاب 

 پوستش تعجب نمود؟؟؟؟

 .آن و اسالم اعمال انسان از ديد قرۀ نامۀاين بود مختصر ی در بار

 قيامت بزرگ سراغ رويم به حال می

 پايان زندگی انسانی ۀمندان و متفکرين و تعداد زيادی از مردم در دوره ھای مختلف تاريخ زيست بشری در باردانش

 و بعداً تبديل به يک –  قيامت و باز گشت به زندگی دو باره  جان يافته ۀورکھا مف الی اين انديشهه انديشيده و در الب

 . باور انسانی شده است

ين اديان به قيامت و يا معاد جسمی اعتقاد نداشته و تنھا به قيامت اولی بعضی از. باشد میمندی اديان مروج اين باور

الی اين نوشته به  ه روحی معتقد اند و بعضی ديگر از اديان معاد روحی و جسمی را باور دارند که البته در ال ب

ھا بعد از  نسانباشد روح ا  روحی میاھيمی که معتقد به معاد  جسمی واور اديان ابربه ب. ھا بر خواھيم خورد آن

 زباشند که در رو نام قيامت صغرا ياد نموده اند و منتظر قيامت کبرا میه زخ شده که ازآن ھم بمرگ وارد عالم بر

ه زخی به جھنم بعد از گذشتن پلی که بی اشخاص بھشتی به بھشت و دوئات خوب و بد دنياسابحقيامت بعد از تصفيه 

  .برند ود تشر يف  میش نام صراط ياد می

شليم و ورود شان به بابِل ھا از اور رات پس از اخراج يھودی تو»تواريخ ايام«بخش  : ديان راجع به قيامتعتقاد يھوا

شود که پس از   شرح داده مییين کتاب وقايعاو آشنائی يھوديان با زرتشتيان به رشته نگارش در آمده است  و در 

ين اعتقاد به معاد نداشته و بعد از اخراج و زيستن نيم اوع پيوسته است  و يھوديان قبل ازورود يھوديان به بابِل به وق
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قرن در پارس و آشنائی با زرتشتيان و آزادی شان از طرف کوروش و باز گشت دو باره به اور شليم اعتقاد به معاد 

 راه يافت و    در »تلمود«گر يھوديان ين طريق بعداً در کتاب دياو از  نمودند»کتاب دانيال«را وارد کتاب تورات 

.   بول نداشتندقبول داشتند و در نتيجه قيامت را رات را قست که   صدوقيان فقط پنج سفر  توی از منابع آمده اخبر

  :گويد  روز قيامت میۀکتاب دانيال تورات در بار

فت ھا مورد قضاوت قرار گر فتار آن رکه اعمال و يناشوند و پس از  مردم نکو کار و بد کار پس از مرگ زنده می

ين موھبت اکاران ازاودانی خواھند يافت ولی بدجوائی پيامبر نجات دھنده زندگانی مانردر ھنگام فرنيکو کاران 

 . محروم خواھند ماند

بول ی عھد قديم را قھا دند اما فريسيان که تمام کتابمروئی ھا يا سامره ای ھا ھم منکر اعتقاد به رستا خيز بوسو  

  .داشتند معتقد به قيامت بودند

 معاد از موسويت به مسيحيت راه يافت وليکن معاد جسمی در عيسويت شکل اساسی  اعتقاد به:مسيحيت و قيامت

بر . دارد زيرا مسيحيان باور دارند که عيسی در روز سوم پس از مصلوب شدن دو باره زنده شد و به آسمان رفت 

 پس از که عيسی مسيح خاطريسته از بزرگترين اعياد عيسويان جھان است ب که يکی »روزی عيد پاک«گذاری

و ھمين زنده شدن عيسی پس از مرگ و اعتقاد به معاد جسمانی در )  اوشانۀبه عقيد(مرگ دو باره زندگی يافت 

 . حنا به تفصيل آورده شده استو يو لو قا،  مر قس،انجيل متی

  :نيز است چون در انجيل نقل شده که عيسی گفتورد اعتقاد مسيحيت صورت کلی مه آنچه که در تورات آمده ب 

 عيسی اعتقاد .سانمام تا به کمال بر  کنم بلکه آمدهھای پيامبران را منسوخ ام تا تورات و نوشته  فکر نکنيد که من آمده

 .دارد پذيرد و بر  آن تأکيد می عھد قديم را می

  :رد قيامت بزرگ چنين عقيده داۀمسيحيت در بار

پطرس .  سيارات و کواکب از بين خواھند رفت ،شود و تمام زمين شتگان خدا نواخته می شيپوری توسط يکی از  فر

  :گويد رسول می

 ملخ ھا خواھند ۀفتند مدت پنج ماه در محاصرآتش بيۀ چيارکه به د ينا مردگان زنده خواھد شد و گناھکاران قبل از 

باشد به ملخ ھا  سوزاند که شعله ھای آن در عقب شان می ی شان آتش میبود و بدين ترتيب که ملخ ھا پيش رو

ساند بلکه بندگانی که مھر خدا را بر پيشانی ندارند  ھيچ از گياھان و سبزه ھا ضرر نرشود که به دستور داده می

واح ملخ ھا ار............اھد بود و مدت پنج ماه آنان را با گزيدن معذب بدارند و نيش آن ملخھا مانند نيش عقرب خو

به دستور خداوند .  کنند شريری ھستند که در زمان مصيبت عظيم از چاه جھنم بيرون می آيند تا مردم را اذيت

خدا از آسمان نازل خواھد شد و مردگان در قيامت اول بر خواھند خاست آنگاه نيکو . دمد شتگان سور میرئيس فر

نده شده در ابر ھا ربوده خواھند شد تا خداوند را در ھوا استقبال کنند  و کاران که زنده و باقی ھستند با مردگان ز

 .آنان ھميشه با خداوند خواھند بود

 پايان بخش اول

 


