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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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 اپريل ١٣

  

 بھشت و دوزخ، قيامت

 از ديدگاه اديان بزرگ
 

                                                                                         بخش چھارم

ه اين ھمان عرشی است  که دنباله روان و غالمان شيخک ھای عرب از آن ب. قبالً راجع به عرش خدا نوشته بودم

دھن پاره .. حجت االسالمی و يا –ھی لنمايند ؟؟؟ ھنوز ھم منتظر جواب آيت ال نام علم و دانش خداوندی ياد می

 شته حمل میرا ھشت فر ھستم که  بگويند  چطوری علم و دانش خداوند... اسالمی و يا ھم غالم شيخک ھای عرب

 محلی ديگر میه تباط انتقال عرش از يک محل بکنند ؟؟؟؟  آيا با نافرمانی اين ھشت فرشته  از فرمان خدا به ار

  توان تصور نمود که خداوند  بی علم و دانش ميشود ؟؟؟؟؟

شتگانی که برای رشد ر باره اين فر شتگان و ھمچنان فرد( مثل شيطان ؟؟مانی کنند  ممکن است اين فرشتگان نا فر

وزند و   شرق و غرب می، جنوب، شمالزی که ائشتگان باد ھاموظف اند و ھمچنان فر...... ات و حيوان،نباتات

 ،سفيد ابر ھای ،ھای ابر ھای سياه وزند فرشته شتگانی که باد ھای رحمتی و يا باد ھای غضبی میھمچنان از فر

 او با بندگانش که به اصطالح دينی اسالمی مخلوق خودش ۀر  سلطنت خداوندی و مقابلکلش....... برف و باران و

  در مقابل ادشاھان روم قديمفت چون نظر به آن روايات خداوند منحيث پبايد جداگانه نوشت و به تحليل گرھستند 

کسی ...... ) ھا بايد جنگيد چون  بلی با انسان.  نمودن آنھاست  مبارزه و مغلوبۀمخلوق خود لشکر تھيه نموده و آماد

 . کند؟؟ تواند بگويد که مخلوق خدا  خالف رفتاری نمی نمی

  :ويند گ می- رفتهوچشم ھای شان فر– دلھا در آن روز تر سان شود ( ۴١ تا ٣۴ و ١٠ تا ٨ النازعات آيات ۀسور

دانيده شود  دوزخ برای کسی که رگ و ظاھر – بالئی مستولی بزرگ د پس چون آم–حالت اول ه انيم بگ آيا ما رد شد

 –اه گايجدرستی که دوزخش بود ه   ب-زيده زندکانی دنيا راگ بر   و–که زياده روی کرد در عصيان  بيندش اما آنب

درستی که بھشت باشد ه  پس ب-وردکارش و منع کرد نفسش را از خواھش م داشت از مقام پرکه بي و اما آن

 اما تکرار در «جمند تقديم نمود   بيرون نويس  و به خوانندکان ارين زمينهاتوان در ی میآيات بيشتر ) -ش ھاگايج
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ناک بوده از افتادن آسمان ظاتی وحشت لحۀنشان دھند، آن آمده است قيامت در قرۀمکرر بوده و ھمچو آياتی که در بار

) پف(دھد که با دميدن صور  دارد و ھم نشان می میو بر ھم خوردن زمين و راه رفتن بھشت و دوزخ صحبت 

وازه ھای  آفتاب در ھم پيچيده شده و در–د شو   مھتاب تاريک می،ب است مقرک چھار ملۀاسرافيل  که يکی از جمل

نده گھا راه رفته و پرا  کوه–افتند  یھا م ردد ستاره گھا از ھر طرفی سرازير می شتهردد و فر گآسمان باز می

آيد  وجود میه ردد و زمين شور خورده يعنی زلزله ای وحشتناک ب گو ذره ذره شده و با  زمين مخلوط میشوند  می

 خدا استخوانھای –ند شو  قبر ھا زير و رو می–زايند   شتر ھای آبستن می–شود  و آنچه در درون دارد بيرون می

شوند  کودکان پير می) ضرورت آن نيستکه (کند  ان را راست میگکند و ھم انگشت ھای مرد ان را جمع میگمرد

روند و آن روز برای کافران  اه میگريز گھا به  که انسان شود و خالصه اين ور شده سؤال میه گو از دختران زنده ب

ھا عرش خدا را  نان است که فر شتهچش است و ھيبت اين روز قيامت ھا عيش و نو بسيار سخت است و برای بھشتی

زمان که برای کافران الکند و آن روز عذاب و آخر سوی خدا عروج میه يکه و روح ب مال–کشند  دوش میه ب

 داشته و نگه میند عرش خدارا به باالی سر شان برشته که در آسمان ھسترش پنجاه ھزار سال است  و ھشت فرمقدا

ان تھيه نموده گ را که فرشت) مبحث پرداخته شده است اعمال در ابتدای اينۀبه تشريح نام(ان گ اعمال بندۀدارند  نام

آيد و  می سندتر شود ھمه دلھا در آن روز می شود و ھيزمش زياد می خته میشود آتش جھنم بر افرو بررسی می

 حکومت الھی را بر قرار ميکند

گردد که  با صور دوم زمين ھموار می. شود  دنيا و موجودات زير و زبر میۀيعنی با دميدن صور اول  اسرافيل ھم

 –باشد ندی در آن نمینوع پستی و بلھيچ 

 که در یھا و موجودات زنده  دنيای بر ھم زده شده  دو باره زنده شده و با سيما و شمايل  انسانۀور سوم ھمصدر  

ن يشوند  و مردگان زنده شده جھت تعي ئيده و بيرون می مثل سبزه رو زمين داشتند از خاکرۀدوران حيات خود در ک

يند و به اين گو. شوند گروه گروه وارد صحرای محشر  که محل تجمع خاليق است مینوشت نھائی شان سر

 .صحرای محشر

 مخلو قات را ۀش ھمامتداد يافته است که گنجايش پذيرو صحرای محشر که از گسترش زمين به وجود آمده و آنقدر 

 .باشد دارا می

نمايند  را حمل می شته آنخود نشسته و ھشت فرند که در عرش   اعمال خود به پيشگاه خداوۀ مردم با نامۀو ھم

شود و آنھا ھمه از پل صراط   میگناھکار  مجرم پنداشته شده و مسلمان مستحق بھشت محسوب. شوند حاضر می

تر  می گذرند بھشتيان از آن پلی که از مو باريک تر و از شمشير برنده) ھای قبلی رفته است ه شرحش در بحثک(

 .افتند ين به جھنم میئ زخيان پااست می گذرند اما دو

 شد و مردم از پل صراط گذشتند دوزخی ھا حسابات تصفيه. د صحرای محشر پديد آم. د  قيامت شحال که ديديم که

ی  بوده و دارای کدام صفاتی است  ئببينيم اين بھشت و دوزخ چه نوع مکانھا. ھا به بھشت زخ رفتند و بھشتیبه دو

خاطر ه ی که بئی انجام داده و ھم چه بد بخت ھائھاخاطر رفتن به بھشت چه کاره ی اديان ببانليونھا انسان قريکه م

ين مورد در بحث جداگانه ای  االبته در(زخ رفته و  برای ابد در عذابند ھيچ و پوچ نظر به عدالت خداوندی به دو

رويم به   قيامت گفته شد میۀبارو اکنون با اين مختصری که در ) عدالت خداوندی تماس خواھيم گر فتزير عنوان 

 .دوزخ و بھشت

  :زخ و بھشت از نظر زرتشت دو

شوند  اند زنده می شود افراد نيکو کار و بدکار از ھمان محلی که مرده گو يد  که وقتی که قيامت می  دين زرتشت می
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 بعد از قبول ھا به سن بلوغ و دانش نسبی فھم رسيدند نجا بايد ياد آوری نمود که در دين زرتشت وقتی انساناي(و

 مسلمان حکم ميدارد که او بايد ۀشود و خالف آن اسالم از روز تولد کودکی در خانواد تشی میمعتقدات  آن دين زر

 يک مسلمان در حدود تفکر به اجبارنی و بزرگسالی او مسلمان و تمام مراسم دين اسالم بر او  عملی شده و در جوا

 يک از تعاليم سه گانه مقام ستا در بھشت برای ھرمطابق کتاب او) بايد زندگی بدارد اسالمی ۀو آزادی ھای مطروح

 ياد »ھوختگاه و ھورشتگاه« و »ھومتگاه«نام ھای ه ھا ب  از آن»مينوخر« خاصی معين شده که در کتاب ۀتبو مر

   چنين آمده است »ارداوير افنامه« کتاب ٩ و -٨-٣ست راجع به اين سه طبقه از بھشت در فصلھای شده ا

.  بلند ترين روشنائی است ستارگان و دومی در فلک ماه و سومی در فضایۀ کر نيک است درۀ اولی که جای انديش

 نام دارد و »انقره رئوچه« اوستا سد که درر روان نيکو کار پس از طی اين سه مرحله به فضای فروغ بی پايان می

باشدکه آنشرح اين قصه ھا در او ستا    می عرش اعظمگاه جالل اھورا يابه معنی روشنائی بی پايان است که بار

 نيز که به معنی بھترين »انگھووھيشت«يند يعنی خان و مان ستايش  گو»گرزمان« و در ادبيات فارسی »گرونمان«

که برای بھشت چھار طبقه قايل ھستند که سه  باشد ھمانطوری ين مکان میابرين درجھان و عبارت است از بھشت 

 آن  ۀبرای دوزخ ھم چھار طبقه معين شده که سه طبق. است اھورا مزدا  چھارم بار گاهۀطبقه برای اعمال و طبق

. گويند  می»دزورشت« و »دوزخت« و »دزمت«ھا را  و کردار بد است که آن  گفتار بد،مخصوص انديشه بد

 در )ه استاقتباسی است که اسالم از دين زرتشت نمود(  يا پل صراط»چينوت« سر پل گناھکار پس از رسيدن بر

 چھارم به فضای ۀ در مرحلمھالکشود و بعد از طی اين  گامھای اول به محل انديشه و گفتار و کردار داخل می

 که خانمان دروغ ناميده  آنجا مقر و مکان اھريمن استآيد و در  نام دارد در می»انغرتمنگه«تيرگی بی پايان که 

ی ھای يانات صحبت شده و ريزه کارين جرانا گفته نبايد گذاشت که در گاتھای اوستا به قدر زياد از(شود  می

  )خوراک و پوشاک بھشتيان و دوزخيان تشريح شده است

   

  :ئيزمجنت و دوزخ از نظر ھندو

گو يند و جھان در   می»لوک«ی را که چند نفر در آن جمع شوند ئھندوان جا: يسدنو ريحان در کتاب ماللھند می ابو

ين را ئه بھشت است و جھان پا نامند ک»سفرلوک«عالم باال را. شود  ين و ميانه تقسيم میئ پا،ليه به باالقسمت او

ين زمينھا را ئا پۀد طبقنامن  نيز می»نر لوک«را  نآباشد که   میینا ھاست و جھ گويند که جايگاه مار»ناک لوگ«

  ھم می»مانش لوگ«شود و   ناميده می»ماد لوگ«کنيم   زندگی میسط که ما در آنو اما جھان او يندگو  می»پاتال«

 و جھان مردم برای اکتساب خير و شر است  و جھان باال که جايگاه ثواب کاران است به معنی جايگاه گويند که

بسيار زياد است و برای ھر گناھی  دوزخ ھا در اخبار ھندوان عدد. يفر استسفل محل بد کاران و محل عقاب و کا

 ين باورند کهاھندوان بر .  ھزار دوزخ ذکر شده است٨۶ »شن پران« يک دوزخ قايلند و در کتاب یخصوصه ب

موده و عدل و داد ن بار به زمين آمده و زمين را پر از ٩ از اول تا اخر صاحب زمان است  و تا اکنون »ويشنو«

 ھا و زشتيھا پاک می سپ ظھور کرده دنيا را از پليدی بر اشود به صورت کالکی سوار زمان می دھم که آخر الۀمرتب

  .بينند  پاداش کار خود را میھا جزا و کند و انسان

 

  :جھنم و بھشت از نظر يھود

 در کتاب .شود ن میيآنجا تعينوشت ارواح بد کاران در گويند و سر  می»مگھی نو«جھنم و دوزخ به زبان عبری  

  :کار رفته و جھنم به ھفت اسم خوانده شده استه مقدس تورات اسامی متعددی برای ناميدن جايگاه مجازات ب
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بور شائون که  -۴ ، شحت که به معنی فساد و ھالکت است- ٣ ،اودون که به معنی فنا و نابودی است - ٢ ، شئول-١

 -٧ ، صلماوت به معنی سايه مرگ است- ۶ ،ون که به معنی گل و لجن استطبط ھياو - ۵ ،به معنی چاه ھالکت است

 طبقه است و ٧ جھنم در )گر فته شده از مزامير داوود. (باشد  ارص ھتح تيت که به معنی زمين يا جھان زيرين می

 ن عنصر وتري مھم. تری خواھد بود ينئپاۀ ھمان نسبت جای او در طبق باشد به تر شرير تر و بدکارھر چه انسان

: گويد می)  ب۵٧در براخوت( است شود آتش واح گنھگاران و شريران يافت می ارۀه در جھنم برای شکنجعاملی ک

تش از عرق حيوت که اين نھر آ) ١٠ - ٧دانيال . (آمد   از پيش روی او بيرون مینھری از آتش جاری بود که

يران و بد کارانی که در جھنم ھستند فرو رواح شرگيرد و بر سر ا  است سر چشمه میشتکان آسمانیای از فر دسته

 ماه در جھنم ١٢واح شريران و بد کاران را مدت اور ھستند که ذات قدوس متبارک ارقوم يھود بر اين ب. ريزد می

ز آن دھد بعد ا د عذاب شان میکند و با آن در  ايشان را مبتال به خارش و جرب میءکند ابتدا محاکمه و عذاب می

برد و با  ھا را در برف فرو می زنند و سپس آن ياد میکند و آنھا فر ستد و شکنجه می به درون آتش می فرايشان را

نشيند و   میخل جھنمابراھيم خليل در مدآمده در جھان آينده ) بر شيت ربا(ر ھمچنان د. کند مای شديد معذب میسر

 خداوند خدای نو آتش سوزنده که:  در سفر تثينه آمده . درو آيھيچ فرد يھودی که ختنه شده باشد بدانجا فگذارد که  نمی

آتش : است ؟ حگيگاکه کالم من مثل آتش  مايد مگر نه اين خداوند می فر:ميا  آمده است در ار. تو خدای غيور اس

غم گناھکاری شان ھنوز به اندازه دارد گناھکاران اسرائيل که علی رجھنم بر ارواح گناھکاران اسرائيل تسلطی ن

گن عدن يا  :راجع به بھشت. . شود  ھا مسلط نمی ھای انار پر از نيکو کاری ھستند پس آتش جھنم بر ار واح آن دانه

گن ۀ اگر ھفت طبق.  در طبقات متناسب سکنی دارندانبھشت مانند جھنم ھفت طبقه دارد که ھفت دسته از نيکو کار

  :تھا چنين اس ين بشماريم اسامی آنئعدن را از باال به پا

در کتاب مقدس تورات .  مقام مقدس-٧ ، کوه خداوند-۶ ، کوه مقدس-۵، خيمه - ۴ ،خانه - ٣ ، دربار-٢ ، حضور-١

. . بح کرد و به عنوان غذا به قوم ساکن در بيابان داد ذکند که خداوند او را  صحبت می)  تانيالو(نام ه از موجودی ب

 .شت  داده شده استالبته شرح و بسط زيادی پيرامون مھمانی خدا در بھ

 ادامه دارد

 


