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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 ٢٩

 بھشت و دوزخ، قيامت

 در اديان بزرگ
 بخش دوم

 قيامت در اسالم

ه و دنباله روان چنين بر  ھای محققين و علمای فق و  نوشتهھا از آنکهآن راجع به قيامت آيات زيادی گفته شده در قر

اند يکی قيامت صغری يا عالم برزخ و آن ديگری قيامت  ھا قيامت را دو نوع  تشريح داشته شود که آن داشت می

 : ھا و برای فھميدن نوع و شکل اين دو قيامت بايد بپردازيم  به تشريح مختصر آن. اصلی 

   چه می،زخ چيستکه بر  اينۀآن  و مسلمانان در بارقر حال ببينيم. ت بين دو چيزت به معنی فاصله ايسبرزخ در لغ

  ؟يندوگ

.  …زخ ھمان عالم قبر است  که پاداش و کيفر ميان دنيا و آخرت است بر:( گويد  امام صادق در تعريف برزخ می

 ارواح مؤمنين ۀ صادق در باراز امام: يد گو بن بصير می) سيم مگر از برزخ ھراسانم به خدا ما بر شما نمی تر

نوشند و از  از مايع بھشتی می. خورند ند از غذا ھای بھشتی میرادر حجره ھای بھشت مستق: م گفتند سش نمودپر

از روايات اسالمی چنين . خواھند ھر چه زود تر قيامت را بر پا کند تا به پاداش ھای نھائی خود نايل آيند  خدا می

د و اگر ارواح از گروه پاکان باشد به پاداش اعمال ندھ زخ به حيات خويش ادامه میلم برارواح در عا: (بر می آيد

 ١٩و قرآن در سوره رحمن  آيات ) کيفر گناھان خود معذب خواھند بودخوب متنعم و اگر از گروه بد کاران باشد به 

 :يدگو  می٢٠و 

در ميان آن دو .  ھم در تماسندکه با   در حالیين باھم مخلوط شود گذارد شور و شير ی است که نمیئدريای گوارا

  .کند زخی است که يکی بر ديگری غلبه نمیبر

ی ئيد که انسان پس از مرگ به دنياگو  واقعه میۀ سور٩۴ تا ٨٨منون و آيات  ؤ مۀ سور١٠٠ و ٩٩قر آن در آيات 

 فرا رسيدن بعد آن با. ماند قی می رسيدن روز قيامت اصلی باشود و در آن جا تا زمان اميده میزخ نرود که بر می

زخ خواھد بود در دنيای جاودانی که جنت و يا دورسی اعمالش برای ھميشه قيامت اصلی و ختم حساب دھی و بر

که بھشتيان البته  خواھد بود يعنی اين ھای بھشتی زخ ھم عذاب ھای دوزخی و يا نعمت براند و در عالم مباقی خواھد
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 . د ماندنزخيان از انواع عذاب ھای دوزخ بی نصيب نخواھشان مھيا  و ھمچنان دو ی برایھشت شرايط به ایتا انداز

نيکی  خودۀ مرا به دنيا باز گردان تا شايد به جبران گذشت. يد گو سد انسان به هللا  میر آنگاه که زمان مرگ فرا می

ھر کس  .خ باقی بماند تا روز قيامت فرا رسدشود اين کار امکان ندارد و او بايد در دنيای برز کنم ولی به او گفته می

 راست است ان در گاه خداست آنجا در آسايش و نعمت ابدی است  و اگر از اصحاب دستبز مقرميرد اگر ا که می

آيت . زخ و آتش است  منکران و گمراھان است  نصيبش دواو را بشارت دھيد که ترا ايمنی و سالمتيست و اگر از

زخ يعنی محلی را که بين زمان مرگ و روز قيامت برای انسان وجود راف نيز وجود بر اعۀ سور۴٧ و ۴۶ھای 

  :ذيل چنين مينگارد شرح دارد به

مردانی ھستند که به سيمای شان ) برزخ(در اعراف  است و ای پرده) بھشتيان و دو زخيان (  و ميان اين دو گروه 

و . ھا انتظار و آرزوی بخشش وورود به بھشت را دارند و آنگويند درود بر شما  شوند و به بھشتيان می  میشناخته

و . پروردگارا مکان ما را با اين ستمکاران در يک جا قرار مده : زخ به دو زخيان نگاه کنند گويند چون ساکنان بر

 از در زندگی اين دنيا گروھی: گونه تفسير نموده است عراف را به اين اۀ سور۴٧ و ۴۶ ھای تعبدهللا بن خوج آي

ه  زشت و گناه نداز نه آن اای نيک است که به بھشت بروند و ند که اعمال و کردار شان نه به اندازهدار وجود افراد

زخ شود و بين بھشت و دو خ ناميده میزمحلی که بر مرگ در جايگاه اين افراد پس از. زخ بروند آلود است که به دو

 دوی اين توانند با ھر زخ را به چشم ببينند حتی مید ساکنان بھشت و دونه تنھا قادرن اين افراد قرار دارد خواھد بود

 آتش دوزخ در پناه خود نگاه ھا را از کنند تا آن گو ھم نمايند و اين افراد ھميشه به در گاه هللا دعا می و گروه گفت

  .دارد

 ۴٧ و ۴۶ھای ت واقعه و آيۀور س٩۴ تا ٨٨منون و آيت ھای ؤ مۀسور ١٠٠ و ٩٩ھای تای که مشاھده شد آي   به گونه

اھد شد و تا قيامت خو وارد باشد زخ که ھمان گور میويند انسان پس از مرگ به دنيای بر گعراف ھمه می اۀسور

ی ئھا زخ تفاوت تعريف و موقعيت انسانی در عالم برۀ در باراما  ماھيت و تشريح اين آيت ھا. آنجا باقی خواھد ماند 

 گودالی است از قبر باغی است از باغھای بھشت و يا: نويسد يد اين مطلب میئلسی  در تأاقر مجمال محمد ب. دارند

ھر کسی : و ھمچنين بايد ياد آور شد که محمد نيز گفته است که  ) ٢٠۵ ص ۶بحار االنوار ج .  ( گودالھای آتش 

                         ) ۴٢۴ ص۴ العلوم ج ءاحيا( بميرد قيامتش بر پا خواھد شد 

توان از آن نظريات رھنمايان اسالم برداشت نمود اين است که انسان پس از مرگ و  در مجموع چيزی را که می

  نام دارد»زخ بر«شود که  ی میئقبل از  روز قيامت داخل دنيا

دازيم به قيامت اصلی يا  صغری يا عالم برزخ بپر دينی پيرامون قيامتحال بد نخواھد بود با برداشتی از تشريحات 

ين ا که نه تنھا ھميشه ذھن مسلمين و دنباله روان بر مبنای آن در پژوھش بوده  بلکه با  اضافات دری،قيامت کبر

شوند تا ھمه چنان فکر نمايند که پيشوايان دين مبين به خورد  مورد با ايجاد ترس ووحشت در ذھنيت مردم باعث می

 .اند ختهھا را گيچ  سا شان داده و آن

  

                                                                                                        قيامت اصلی 

ای رسول ھر گاه از تو پرسش کنند ( شود   طه چنين روشن میۀ سور١٠٨108 تا ١٠۵ھای ت آيھقيامت اصلی در

ھا را از ريشه در آورد که ھمه تبديل به  خدای من آنچنان  آن:  پاسخ بده ز قيامت چه خواھند شد ؟ھا در رو که کوه

ه گرداند ب را نيز بر  باد خواھد داد آنگاه پستی و بلندی ھای زمين ھموار و يگ سطح خاک شانو شوند  خاک می

صدا ھا نزد هللا . شد ه خوانده خواھد فرا گونه ای که در آن پستی و بلندی ديده نخواھد شد و مردم به پھنه ای قيامت
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: گويد   زمر  راجع به قيامت چنين میۀ سور۶٨آيت  ) آھسته شنيده خواھد شد شود و تنھا از زير لب و خاموش می

که خدا زنده ماندنش را اراده کرده است  شود و ديگر ھر که در آسمان و زمين است جر آن و در صور دميده می(

خيزند و روز  شود و ھمه آدميان بر می اه بار ديگر صور دميده میگ آنروند و سره به کام مرگ فرو می ھمه يک

وقتی . ھای مقرب است  شتهر فاسرافيل يکی از) پف(لبته بايد واضح ساخت که صور يا ا) کنند ه میقيامت را مشاھد

 گرفت  ی شنوندگانش قرار محمد در مورد قيامت مورد استھزاپايه و اساس ھای بی که نزول اين آيات  و صحبت

 روز قيامت به زودی فرا ۀمان خدا در بارفر(  نحل ۀ سور١آيت : جناب شان ھم آيات ذيل را برای خود نازل نمود 

آيت )  کار برده شوده سد پس شما کافران با تمسخر و شوخی در خواست نکنيد که نسبت به اين روز شتاب بر می

  : عاشو راۀ سور١٨

کنند ولی اھل ايمان از چنين  را می دارند با تمسخر در خواست شتاب در آمدن آنآنھای که به روز قيامت ايمان ن ( 

 آيات قرآنی  ببينيم که احاديث  ۀبعد اين  افسان)  نند که چنين روزی فرا خواھد رسيددا روز سختی ترس دارند و می

با نشان دادن انگشت ھای دوم مبر اسالم محمد پيا: نويسد  صحيح بخاری می. ی داردئز  ھايين  باره چه چامحمد در 

صحيح «.زمان ظھور من و فرا رسيدن روز قيامت مانند اين دو انگشت من است : خود گفته است ۀو ميان) سبابه(

ساعت روز قيامت را  کم و بيش در :( يد گو و در جای ديگر محمد می )  ٢٠۶ ص۶ ج -  کتاب التفسير–ی بخار

من از : گويد ين زمينه ابو ھريره میاو در ) ٩عالمات قبل از قيامت ص  کتاب - بن کثير ) بينم پيش روی خود می

ستش  که  به پر  ھنگامی»دوس« ۀکه زنان طايف روز قيامت فرا نخواھد رسيد مگر زمانی: محمد شنيدم که گفت

  ۀدر زمان جاھليت بتی بود که به طايف» ذوالخلصه«کفل ھای شان به حرکت در می آيد  رو ند می» ذوالخلصه«

) ١٨٢ ص ٨ج -صحيح بخاری کتاب الفتان . (گرفت  ستش اين طايفه قرار می اختصاص داشت و مورد پر»دوس«

  :ابو ھريره ھمچنان از قول محمد روايت کرده است که گفت

 داشته  فرات کشف خواھد شد که ھر کسی در آن زمان وجودۀ در جر يان روز قيامت يک گنج طالئی در رود خان

  :گويد  ابو ھريره روايت شده میۀسيلوه  ديگری که از قول محمد بحديث. داری کنآن بھره برباشد نبايد از 

شود و مردم بر سر آن با يکديگر   فرات کشف میۀروز قيامت زمانی فرا خواھد رسيد که يک کوه طال در رود خان«

ن خود را از دست خواھند کنند جا به جنگ خواھند پر داخت نود و نه در صد افرادی که در آن جنگ شر کت می

 کتاب -صحيح مسلم (» او خواھد شدۀھای طال تنھا بھر کند که در آن جنگ آن کوه ھا فکر می داد ولی ھر يک از آن

  : از محمد راجع به قيامت چنين است ديگریحديث) ١٧۴ ص٨ ج –الفتان 

صت تر ماده اش را دوشيده فران کسی که شير شين زماای ناگھانی فرا خواھد رسيد در  روز قيامت به گونه«

د و با آن گاو ھا و يزفت ھمچنان مردی که سطل آبی را ترميم کرده است تا در آن آب بررا نخواھد يا نوشيدن آن

يزد روز قيامت فرا رسيده است و نيز مردی که که بتواند آب در آن سطل بر سفندانش را آب بدھد پيش از آنگو

فته که لقمه بر دھانش برسد روز قيامت او را در بر گر دھان بگذارد پيش از آنای را بلند کرده است تا در  لقمه

  .٧۴ ص٩ کتاب الفتان  ج –صحيح بخار ی »است

اگر اين جوان از عمر طبيعی : سش شد او نگاھی به يک پسر جوان انداخت و گفت روز قيامت پر ۀ از محمد در بار

 - صحيح بخاری کتاب االدب«. شما روز قيامت را خواھيد ديد  دسکه به سن سالخوردگی بر ينابھره ببرد پيش از 

 آمده است) عاليم قبلی قيامت ( ين احاديث  قبالً در بخش اقسمتی از ١٨۵ ص–صحيح مسلم کتاب الفتان 

 ادامه دارد

 


