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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  .آزاد ل

 ٢٠١٢ اپريل ١٩

 

 بھشت و دوزخ، قيامت

  بزرگدر اديان
 

 بخش پنجم

 بھشت در قرآن و اسالم 

 انجيل ،تورات (ۀراه ھمانا مطالع بھترين  بھشت و دوزخ–مت  را بطه با اديان ابراھيمی برای فھميدن مفاھيم قيادر

ھای دنباله روان اديان به ارتباط ھمين موضوعات الزمی  و نوشتهھا   کتاباست  و ھمچنان خواندن) ھا و قرآن

 صحبت می آن مندی خاصی از  غرق و با عالقهئیين خرافه گواھا آنقدر در  چون تعدادی از آن ،شود  میشمرده

زخ رول مھم داشته است و قيامت را قبالً ديده کند او خودش در بنيان گذاشتن بھشت و دو  که خواننده فکر میدارند

 .  است

 زندگی جھنمی را می گذشتاندند و در صحرا ھای خشک و بی آب و علف از ه ئیاعراب وحشی  که به شکل قبيل

ختان ھای سرد در  سرد و نشستن در سايهنوشيدن آب. نمودند راه رھزنی و دزدی قافله ھای تجارتی امرار معاش می

 که از موجوديت چنين محالتی در ۀ آنعالوه شان بود و محمد با طرح بھشت خيالی ب آرزو ھای بزرگ برایيکی از

وريان حذا ھای متنوع در ظرف ھای زرين و يان و غآن آورد  که مرغ ھای بردر قررا بھشت سخن گفت آياتی 

 .ژده داد م،شان رويائی بود ه خوردن گوشت سوسمار برایکی آنانبھشتی را ھم  برای 

 وحشی  را که در گرمای ی که در آن موجود است دھن ھر فرد عربئھا ين باغھای بھشت و نعمت شيرۀشنيدن افسان

ھای  حور،ختان سردھای در  سايه، عسل،مثل جوی ھای شير. ختا آب می اند داشتبستان زيستسوزان  عر

 را یسش ھای بيشمارول تاريخ  پر داخلی آن که در طھای  و چگونگی بھشت و نعمتامحتو........ ن و  غلما،ھشتیب

 . دکانداران دين و تاجران سياسی خرافات بی پاسخ مانده استوجود آورده که متأسفانه از سویه ب

 :خوانيم ھای آن در قرآن چنين می در مورد بھشت و نعمت

آسمانھا و  »ۀبه انداز« نيل به آمرزش از پروردگار خود و بھشتی که پھنای آن برای (١٣٣ آل عمران آيت ۀسور
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 برای نيل به آمرزش: (گويد  چنين می٢١ حديد آيت ۀسور) ھيز گاران  آماده شده است بشتابيد و برای پرزمين است

آماده شده که به خدا و  و برای کسانی  پھنای آن به اندازه پھنای آسمان و زمين استاز پروردگار تان و بھشتی که

 ).اند بر يکديگر سبقت جوئيد پيامبرش ايمان آورده

 زمين و آسمان و در ديگری زمين و آسمانھا گفته شده ۀين دو آيت به وضاحت در يکی وسعت بھشت به اندازادر

ھای  جلو در  و نگھبان شتهی دارد و فرئوازه ھامان ھفت طبقه بوده که ھر کدام درالبته از نظر اسالم آس(است  

حال در اندازه وسعت )  آسمان نشوندۀطات ديگر بدون اجازه در  داخل محودھند تا مانع عبور موجود کشيک می

 شود که پھنای  بھشت به اندازه زمين و آسمان است يا زمين و آسمانھا ؟؟ فھميده نمی بھشت مردد خواھيم بود و

گيری است به اين نتيجه خواھيم رسيد که بزرگی  آن قابل اندازهای قبول کنيم که زمين مسطح و  طول  حال اگر لحظه

نيست؟؟ اين  . يک کمی تعجب انگيز استبھشت مساوی است با پھنای زمين و وسعت مليارد ھا سال نوری ؟؟ 

ھا و  ھا ھم جدی است چون دين اسالم در ابتدای موجوديت خود از عاقبت انسان زخ در اسالم خيلی بھشت و دوۀمسأل

تباط دارد کنون برای ين مسايل که به عاقبت حيات ما اری صحبت داشته  است  و فھميدن ائ آن در چنين محل ھاختم

گيرد چه نوع مکانی و  ما مھم شده است و بايد بدانيم که آنچه در مقابل اعمال خوب  خود يک مسلمان پاداش می

ين ا خرابی از ما در ر کجا است ؟؟ و يا ھم اگر عملو داست  ......  خواراکه و نوشابه و ،دارای چه نوع امتيازھا

ی را متقبل خواھيم شد ؟؟ فھميدن اين موضوعات برای ھر مسلمانی مھم است  و بايد ئدنيا سر زند چه عذاب ھا

باشد ؟ که چه چيز   ھا می کرد انسان تر است معيار ھای سنجش و قضاوت در عمل  ھمه مھمزو اما چيزی که ا. بفھمند

 توان گفت ؟  را خوب و يا بد میو عملی

 الھی که  پر از نعمات، محل خوش آب و ھوا،  يعنی جھان بھتر،داريم  از بھشت دو باره از بھشت صحبت می  

 ،نام جنته ين مکان بادر قرآن از. دارند  ھا استفاده می نيکو کاران پس ازمرگ در آنجا زندگی نموده و از آن نعمت

به کسانی که ايمان آورده و کار ھای . ( چنين گفته شده است٢۵ بقره آيتۀ  در سورعدن و فردوس ياد شده است

 ای از ھا روان است ھر گاه ميوه يبار ھا از زير آنی خواھند داشت که جوئھا که باغاند بشارت بده  شايسته انجام داده

شان آورده  ھای ھمانندی برای وهمي. يند اين ھمان است که از پيش روزی ما شده بودگو ھا روزی آنان گردد می آن

  می١٩٨ آل عمران  آيت ۀھمچنين در سور.)  جاودان خواھند بود ھمسرانی پاکيزه دارند و در بھشتشود و می

ختان آن جويبار ھای روان  در زير در زندگی خواھند کرد که»بھشت«ھای ھيز گارند در باغکسانی که پر: (خوانيم

از ) .سته ای است از جانب خدا و آن چه نزد خداست بھتراست برای نيکو کارانپذيرائی شاي. جاودانه اند. است 

گو شده  و ت متشابھی گفت و چندين آي٣١ نحل آيتۀ سور، رعدۀ سور٣۵ و٢۴-٢٣جويبار ھای بھشت در آيات

  .است

ای ايستاده   المنتھی فرشتهةگھای درخت سدرمن ديدم که روی ھر برگی از بر: محمد گفت : ھمچنان روايت است که 

که سدر اسم جنس است يعنی جنس درخت سدر است : گو يد  راوی می.  است است و مشغول ذکر و تسبيح خداوند

ی که اين درخت در آنجا است و يا به معنی منتھی اليه ئ يعنی درخت سدر و منتھی اسم مکان است يعنی جاةو سدر

 المنتھی در ة سدر:ھا است و اين معنی با آنچه در حديث آمده که   آسمانۀخت در آخرين نقطيعنی اين در. آسمانھاست

 دو قوس يا کمتر ۀئيل نتوانست جلو تر از آن برود و يا پيامبر در آنجا با خداوند به انداز است و يا جبرآسمان ھفتم

     .فاصله داشت سازگار تراست

 اعمال ۀخوانيم کسانی که نام ھی را با پيشوايان میوزی را که ھر گروبه ياد آوريد ر (٧٢و٧١ آياتء اسراۀسور

 با آنان ئیما خرۀ ھست شکافۀخوانند و به قدر رشت می) آنرا با شادی و سرور(دست راست شان داده شوده شان ب
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 .)اند در آخرت نيز کورند و گمراه تر ين  دنيا کور بودهااما کسی که در( )شود ستم نمی

 در دارد اما در مورد بھشت در ھيچ آيتی به ٧جھنم :  ھای جھنم آمده است که  حجر در مورد درۀ سور۴۴در آيت

  در٧١ بھشت در ھای بھشت اشاره نشده است اما در روايتی از مال باقر مجلسی  در  بحاراالنوار گفته شده که

) لمجاھدين اببا( نامه برای بھشت دری است ب: که محمد گفت   ھر درب بھشت اسم خاصی دارد از جمله اين.دارد

 .گويد شوند و ماليکه به آنان خوش آمد می که رزمندگان مسلحانه از آن وارد بھشت می

   :ھای بھشتخصوصيات در

بيده  در بھشت کوۀای از طال نصب شده است که وقتی حلق  در بھشت از ياقوت سرخ است که بر روی صفحهۀ حلق

لکترونيک ھم استفاده شده  اايد گذاشت که در بھشت از وسايلنا گفته نب(آيد شود و زنگ در بھشت به صدا در می می

درب کوچکی است که فقط :  باب صبر -٢ شودی صدای يا علی از آن بلند م)  آنستۀو زنگ دروازه بھشت نمون

دارای دو لنگه است و از ياقوت سفيد :  باب شکر -٣.دارای يک لنگه است و حلقه ھم ندارد و از ياقوت سرخ است 

 »خدايا اھل مرا بياور«خواند  است که مرتب با آواز خوش می پانصد سال راه  آنۀ ما بين دو لنگۀد و فاصلباش می

 -۵ –شوند   اين در از ياقوت زرد است و دارای يک لنگه است و اھل بال و مصيبت از آن وارد می– باب بال -  ۴

و عرض ھر در چھل سال  در دارد  ٨ھشت ب: در روايت ديگر آمده است که .  از ياقوت سرخ است –باب رحمت 

خداوند بھشت را با خشتی از طال و خشتی از نقره آفريده و : کند که گفت  امام صادق از محمد نقل می. راه است

ديوار ھای آن از ياقوت و سقف آن از زبرجد و سنگريزه ھای آن از مرواريد و خاکش از زعفران و مشک ناب 

 .است

بانان بھشت به  و درنشوند و نگھبانا رسند در ھا باز می که بھشتيان به در ھای بھشت میوقتی  (٧٢ زمرآيتۀسور

 .)دھن ايشان سالم می

 ) در ھای بھشت يا در ھای باغھای بھشتی بر روی ايشان کامالً باز است (۵٠ ص آيتۀسور

طر صبر و استقامت و خاه گردد و ب شتگان از ھر دری برايشان وارد میماليکه و فر( رعد ۀ سور٢۴و٢٣آيات 

 )سر انجام آخرت شما چه نيکو ست: گويند  می دھند و پايداری شان بر ايشان سالم می

آنھا  (۵٨ رحمان آيت ۀ سور»به نا محرم«گاهنده نشينانی ھستندچشم نگھدار ازو نزد شان پر (۴٨صافات آيت  

دست «ی که در زير بال مرغ پنھان از شدت سفيدی مانند تخم مرغ (۴٩صافات اين )  دھمچو ياقوت و مرجانن

ھا  پس آن. نگاريم چه نگارشی  ھا را می ما آن. و ھمبستران بلند باال (٣٧ تا ٣۴ واقعه آيات ۀسور.)  ھستند»نخورده

 ١٨ تا١۵ واقعه آيات ۀسور) دارد  دختران ھمسال که ھمسرش را بسيار دوست می)مانند (دھيم را باکره قرار می

که بر آن تکيه کرده و رو  در حالی. ھم پيوسته است قرار دارنده ی که صف کشيده و بئتخت ھا بر »بانمقر«ھا  آن(

در آنجا جامی راکه نه  (٢٣ طور آيتۀسور.) ی از نھر جاریئ با کوزه ھا و آفتابه ھا و جامھا.ديگرند روی يکه ب

گيرند   درد سر می»شراب«نه از آن ( ١٩ واقعه آيت ۀسور) .گيرند  و نه گناه است از دست ھم میئیمايه بيھوده گو

گردند که مانند  مین غلمان شاھا  و بر گرد آن (٢۴ طور آيتۀسور) .گردند  می»ناشی از مستی«و نه بی عقل 

دست  «حوريان ھمچو مرواريد در صدف پنھان (٢٣واقعه سورۀ  . ھستند»دست نخورده«مرواريد در صدف پنھان 

 ۀدر بار مال و  ياچلی اگر. ره از حوريه ھا و غلمان دست نخورده صحبت شده ينجا در ھر دو سوا)  ھستند»نخورده

  .غلمان دست نخورده صحبتی بدارند مشکل غلط فھمی بر طرف خواھد شد

 و »ابريشم و يا چيزی مانند آن«اند که درون شان استبرق  تکيه کرده» بالشھای«شھای ھا بر فر آن (۵۴ رحمن آيت 

 کسانی ھستند که در باغ عدنی »اينان« ( ٣١ کھف آيت ۀسور.) اغ بھشتی در دسترس استھای رسيده از دو ب ميوه
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 »بالشھای«پو شند و بر    می»يشم نازکابر«ھا جوی ھای آب جاری است و لباس سبز از سندس  که در زير آن

و  (۵٣ دخان آيت ۀسور .) از استبرق ھم پاداشی نيکو است و ھم مجلسی نيکو»پر شده«ھا  زنند که در آن تکيه می

ھا  بر اندام آن (٢١  انسان آيت ۀسور.) روی ھمنده که رو ب شند از سندس و استبرق در حالی می پو»لباسھای«

اند و پروردگار  ئين شدهتبرق و يا دستبند ھای از نقره تز سبز رنگ و از اس»حرير نازک«لباسھای است از سندس 

اند و حوران درشت چشم  تخت ھای رديف ھم تکيه زده (٢٠ طور آيت ۀسور .)ھا می نوشاند  شراب طھور به آنشان

 .)را ھمسر آنان گردانيده ايم

 . کنيم تزويج می ) حورالعين(ھا را با  نين اند بھشتيان و آناينچ (۵۴ دخان آيت ۀسور

ھشت تنھا چند از حيوانات دنيائی در ب: موده امام صادق فر: اھيم آمده است که در روايتی در تفسير علی بن ابر

 در داستانھا و روايتھای ه ئیشخصيت افسان)(غورامشھور به بلعم با( االغ بلعم بن باغور -١: حيوان خواھد بود 

 - ٢)  آمده است١٧۶ و١٧۵ اعراف آياتۀ سفر اعداد و سور٢٢يھودی و اسالمی است که شرح داستان او در فصل 

 ھف سگ اصحاب ک-۴ - سف گرگ حضرت يو- ٣ناقه حضرت صالح 

 ادامه دارد

 


