
  
بررسي تطبيقي معاد در کتب اوستا، عهدين، تلمود و قرآن کريم با تأکيد بر اوصاف و ويژگي هاي 

  بهشت
  1غالمحسيـن اَعــرابـي
  2محمد معظمي گودرزي

  چكيده
أله معاد در کتب اوستا، عهدین، تلمود و قرآن کریم صراحتا ذکر شده است و تنهـا در اسـفار پنجگانـه تـورات سـخن مس

ً

در عهد عتیق سخني در مورد اوصاف بهشت ذکر نشده، ولي در اوستا و عهد جدید بـراي بهـشت . صریحي بر این مطلب نیست

اوصافي کلي مانند جایگاه آسایش و خوشي، بهترین زندگ
ّ

اوصاف بهشت و نعمت هاي آن بـا . ي و زندگي جاوید ذکر شده است

و کتب زرتـشت یافـت » تلمود«ّجزئیات بیشتر و بسیار شبیه به آنچه که در قرآن کریم ذکر شده است در سنت شفاهي یهود یعني 

قـرآن در  و اوصاف بهـشت  معادمبحثعالوه بر این . این کتب و الهي بودن آن هاستواحد از منشأ  مي شود و این مطلب ناشي

و دقت   تیاز جامع، تیحی مس وهودزرتشت، ی انیادکتاب هاي نسبت به کریم 
ّ

 نـشان ازله أ مـسنیـ او برخـوردار اسـت يّخاص

ِ و نقـش مهـیمن بـودن قـرآن کـریم انیـ ادي تکاملری فراتر در سيا  اسالم در مرحلهنی دگرفتن رارقتحریف کتب آسماني پیشین، 
َ ُ

  .ب آسماني استنسبت به سایر کت

  

  .قرآن، معاد، توصیفات بهشت، اوستا، تورات، عهدین، تلمود:  هاکلید واژه
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  مقدمه و بيان مسئله
یکي از آموزه هاي اصلي و ضروریات ادیان الهي در طول تـاریخ، اعتقـاد بـه مـسأله معـاد و 

. ت کـرده انـدجهان پس از مرگ مي باشد که پیامبران الهي پس از اصل توحید مـردم را بـه آن دعـو

چنین اعتقادي یک باور فطري و طبیعي است که عدم اعتقاد یا عدم شناخت درسـت از آن موجـب 

ِدر این نوشتار با مراجعه به متن اصلي منـابع دسـته اول . بیهوده و عبث انگاشتن حیات انسان است ِ
ان الهـي را در ِادیان زرتشت، یهود، مسیحیت و اسالم میزان انعکاس اصل این آموزه ي ضروري ادی

 مانند بـرزخ، - و از میان مسائل گسترده مرتبط با معاد ش قرار گرفتهکتاب هاي مقدسشان مورد کاو

قیامت و مواقف آن، حسابرسي اعمال، جسماني یا روحاني بودن معـاد، تجـسم اعمـال، بهـشت و 

ب هـاي  توصیفات و ویژگي هاي بهشت موعود را به صورت تطبیقـي در کتـا-جهنم و اوصاف آن 

اوستا، تلمود، عهد عتیق، عهد جدید و قرآن کریم مورد بررسـي قـرار داده و نقـش و جایگـاه قـرآن 

ِکریم را به عنوان تنها متن وحیاني مصون از تحریف و مهیمن بر سایر کتب آسماني،
َ  مشخص شده ُ

  : در این مقاله به دنبال پاسخ به دو مسأله و سؤال اصلي هستیماست، لذا

آیا اصل وجود مسأله معاد، رستاخیز و جهان پس از مرگ در کتـب اوسـتا، : اینکه مسأله اول

 ذکـر – که نماینده ادیان زرتشت، یهود، مـسیحیت و اسـالم هـستند -تلمود، عهدین و قرآن کریم 

شده است؟ آیا اعتقاد به معاد صراحتا از متن خود این کتاب هاي مقدس به دست مي آید یـا اینکـه 
ً

ساخته ذهن عالمان پیرو این کتاب هاست؟ در صورت عدم وجود چنـین اعتقـادي، چنین اعتقادي 

  دلیل و علت چیست؟ 

اگر اعتقاد به معاد و جهان پـس از مـرگ در ایـن کتـب ذکـر شـده اسـت، : اینکهمسأله دوم 

اوصاف و ویژگي هاي آن چگونه است؟ تفاوت ها، مشابهت ها و محدوده این اوصاف، به ویـژه در 

هشت، چگونه است؟ کیفیت و حقیقت نعمت هاي بهشتي در این کتب چگونه بیان شـده رابطه با ب

است؟ جایگاه و نقش قرآن کریم در مسأله معاد و توصیف بهشت، در مقایسه با سایر کتب آسماني 

  چگونه است؟
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   و قرآن معاد و اوصاف بهشت در اَوستا-1
ت آریـایي اسـت و بـه گفتـه اکثـر  از مردم مشرق ایران و نخستین پیامبر یکتاپرسـ١»زرتشت«

ي او خط بطالن بر همـه.  سال پیش از میالد ظهور کرده است١٠٠٠محققان این پیغمبر آریایي در 

کشید و آنان را از مقام الوهیت به درجـه دیـوي و ظلمـت تنـزل داد و بـه » ودایي«شمار خدایان بي

او ). ٩٧ -٩٤مـشکور، : کنـ(خواند ميخداي یکتایي قائل شد که او را اهورامزدا یعني داناي توانا

هاي قدیم را که مبتني بر اعتقاد به سحر و جـادو و بـت پرسـتي بـوده و رو بـه رسوم و مناسک آریان

  ).٣٠٩بي ناس، (زوال مي رفته، به کلي منسوخ کرده است

قـول مـشهور .  سال قبل از میالد دانسته انـد٦٠٠٠ و برخي تا ٦٠٠بعضي تاریخ ظهور او را 

 سال پیش از میالد پا به جهان گذاشته و سي سال بعد دعوي نبوت کرده و به سال ٦٦٠که او آنست 

؛ بـي ٥٨ و ٥٧تـوفیقي، : کنـ(م در آتشکده بلـخ بـه دسـت تورانیـان کـشته شـده اسـت. ق٥٨٣

  ).٣٢٠ناس،

کتاب آیین زرتشت یعني اوستا در طول زمان توسط موبدان زرتشتي به خصوص تا دوره اسالم 

ولي قـسمتي کـه اثـر مـسلم زرتـشت . فاتي شده و از صورت اولیه خود خارج شده استبه آن اضا
ّ

ترین قسمت کتاب اوستا است که اکنون در یعني قدیمي] گاهان: معادل فارسي آن [٢»گاتها«است 

امـروزه بـیش ). ١٠٢مشکور، (یکي از پنج کتاب باقي مانده از اوستا، جاي دارد» یسنا«میان کتاب 

  ).اوستا، پیشگفتار مترجم، صفحه پانزده(از دیگر بخش هاي اوستا در دست نیستاز یک چهارم 

تـاریخ «بـي نـاس در کتـاب .  جـان.عقیده به معاد به وضوح بیان شده است در دین زرتشت

دین زردشت را نخستین مذهبي مي داند که در جهان از مسأله حیات عقبـي و مـسأله » جامع ادیان

بي ناس، (طرح کرده استم را به مفهوم کامل خود »خرالزمانآ«له أ مسو قیامت سخن به میان آورده

 و ٥٧توفیقي، ( بهشت و جهنم نیز اعتقاد دارند، میزان اعمال،زرتشتیان به اموري مثل صراط). ٣١٠

در این دین اعتقاد بر این است که روح بعد از جدا شدن از بـدن تـا روز رسـتاخیز وارد عـالم  .)٦٢

  ). ٥٧، جاهمان(ر روز رستاخیز به جسم خود بپیونددبرزخ مي شود؛ تا د

وهیـشته انهـو«واژه بهشت در اوستا به صـورت «
َ و در » َوهـشت«و در پهلـوي بـه صـورت » َ

 و» جایگـاه خوشـي«بهـشت ). ٤٦٣ عفیفـي،(»شـودفارسي به صورت بهشت گفته و نوشـته مـي

                                                 
1. Zoroaster. 
2. Gatha. 
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کنـد و گـاه غـروب نمـي هیچآفتاب در آنجا.  استو پندارهاي پسندیدههاي سخن اندیشهسرزمین 

وهیشت«
َ دارند و با ر نیکوکاران در آنجا از برکات و طیبات روحاني برخو.است) یعني بهترین جا(١»َ

  ). ٣١١؛ بی ناس، ١٠١مشکور، : کن(دگذارننو همنشینان سعادتمند روزگار مي یاران

َو «: ین بیان مي کنـدقرآن کریم همین مضمون آخر را با تعبیري مشابه ولي زیباتر و دقیق تر چن

َمْن ُيِطِع اللََّه َو الرَُّسوَل َفُأولِئَك َمَع الَّذيَن َأْنَعَم اللَُّه َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِّـيَن َو الـصِّدِّيقيَن َو الـشَُّهداِء َو الـصَّاِلحيَن َو َحـُسَن ُأولِئـَك                            
 که بود خواهند کسانی زمره در د،کنن اطاعت پیامبر و خدا از که کسانی و: یعنی): ٦٩النساء، (»َرفيقا

 نیکـو چـه آنـان و شایـستگانند و شـهیدان و راسـتان و پیامبران با]  یعنی [داشته گرامی را ایشان خدا

  .همدمانند

َبنابر اعتقاد زرتشتیان کساني کـه کارهـاي نیـک و بدشـان برابـر اسـت در عـالم همـستکان َ
ِ

٢ 

کنـد تـا بـه روح و روان آدمي پیوسـته صـعود مـي. یا اعراف یا برزخ خواهند ماند] همیشه یکسان[

ْگرز«یا  (٣»گروتمان«رسد که آن را اي ميترین مرتبهعالي
َ

به معني خانه نیایش یاروشـني بـي » مان

  ).١٠١مشکور، : کن(ي نغمات استخوانند که به معناي عرش اعالي خداوند و خانهمي) پایان

 مرگـشان از پـس شـب سـومین پایان در که ستشده ا داده وعده رستگاران به اوستا  کتاب در

 پوسـت بر را نوازشگري نسیم وزش و گشود خواهند چشم خوشبو گیاهان از انبوهي  میان در یکباره

 نـور یـک بـا بهـشت  باغ.وزد مي بهشت سوي از جنوب، یعني از که کرد خواهند احساس خود تن

 و ّفـر پادشـاهي يایـزدي، پاینـده نيجـاودا روشـنایي همان که است  روشن٤»خورنه«ِنام  به  ازلي

  .)٥٦٧ فقیه،(است سرزمین شکوفایي

طبــق بیــان اوســتا ارواح تمــام آدمیــان چــه خــوب و چــه بــد بایــد از فــراز پــل جــدا کننــده 

عبور کند این پل بر روي دوزخ قرار دارد و یک طرف آن به دروازه بهـشت ) ٦پل صراط(٥»چینوات«

                                                 
1. Vahishta. 
2. Hamestakan. 
3. Garodman. 
4. Xvarna.  
5. Chinvat. 

 بـوده  »چينـوات  «معـرب  صـراط  بسا. است قوي آن بودن دخيل احتمال ندارد، مشتقي عربي زبان در صراط كه اين به نظر.  6
 رفتـه  سـخن  پلـي  از زرتـشت  در فقط. نيست عهدين در و خوردمي چشم به دين زرتشت  در فقط ايمقوله چنين چون. باشد
 آن شباهت و دارد زرتشت به را شباهت ترينبيش قيامت باب در قرآن اند،گفته اساسا. است شده بسته جهنم روي بر كه است

 صـورت  بـه  صـراط  نيـز . صين به چين مثل شود؛ مي تبديل »ص «به »چ «گاهي عربي در. است اندك بسيار نصاري و يهود به
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ر آن روز  به آخر برسد رستاخیز عام واقـع خواهـد شـد؛ دهنگامي که جهان هستي. منتهي مي شود

ها را شمار خواهند کرد و براي امتحان بدکاران و نیکوکاران جایگاهي پـر از آتـش و ها و بديخوبي

 دان و اشرار جاویـدان درَب. دآید و بدان و زشتکاران را درآنجا خواهند افکنآهن گداخته به وجود مي

ِدر مقابل، در طرف دیگر پـل چینـوات، ). ٣١٠بي ناس، ( عقاب مي شوندگداز آنجا مدام به سوز و
ُ
ِ

ِدر بهشت برین جاي دارد نیکان و ابرار، آتش را گوارا و مهربان مي یابنـد و آن ، لکن )١٠١مشکور، (ِ

  ).٣١٠بي ناس، (تر از شیر مي شوداعنصر سوزان بر پیکر ایشان خوشتر و گوار

  :باشددر اوستا به صورت ذیل مي ١یک نمونه از شواهد چنین عقایدي

-مـي او بـر دوزخـيِ بدکارِ دیوان بمیرد، و شود سپري کسي زندگي روزگار که هنگام بدان «-
 او کـه دیـوي ... برآیـد روشـنایي و شـود پدیـدار پگـاه بامـداد و بگـذرد شـب سومین  چون.تازند

ویزرش«را
َ
ِ
ِدروندان هايروان خوانند، »َ

َ َ روان درونـدان .بـردمـي بسته فرو را زیسته گناه در ِ تبهکار٢ُ ُ

ُچینودپل«ْتبهکار و نیکوکار، هر دو از راه زمان ساخته که به  ُبر سر چینودپل . گذرندپیوندد، ميمي» َ َ

 پل اهورایي مزدا آفریده–
َ

 آنان پاداش کردارهاي نیک جهاني را که پـیش از آن بـراي جـان و روان -

  ).٢٩ و ٢٨ندیداد، فرگرد نوزدهم، بند و(»جوینداند ميخویش به جاي آورده

  : مشابه چنین تعبیري در قرآن نیز وجود دارد

ُثمَّ . اُثمَّ َلَنْنِزَعنَّ ِمْن ُكلِّ شيَعٍة َأيُُّهْم َأَشدُّ َعَلى الرَّْحمِن ِعِتي. َفَو َربَِّك َلَنْحُشَرنَُّهْم َو الشَّياطيَن ُثمَّ َلُنْحِضَرنَُّهْم َحْوَل َجَهنََّم ِجِثيا«

ُثمَّ ُنَنجِّي الَّذيَن اتََّقْوا َو َنَذُر الظَّاِلميَن .  َربَِّك َحْتمًا َمْقِضيا َو ِإْن ِمْنُكْم ِإالَّ واِرُدها كاَن َعلى.  ِبها ِصِليا َلَنْحُن َأْعَلُم ِبالَّذيَن ُهْم َأْولى
 خـواهیم محـشور شـیاطین بـا را آنهـا کـه سـوگند پروردگارت به پس،): ٧٢ -٦٨مریم، (»فيها ِجِثيا 

 از گـاه  آن.کـرد خواهیم حاضر دوزخ گرداگرد را آنان اند، درآمده زانو به که حالی در سپس ساخت،

 از  پس.کشید خواهیم بیرون اند، بوده تر سرکش رحمان]  خدای [بر که را آنان از کسانی ای، دسته هر

 مگـر نیست شما از کس هیچ  و.داناتریم خود دسزاوارترن]  ّجهنم [به درآمدن برای که کسانی به آن،

  .است قطعي حکمي پروردگارت بر همواره] امر [این. گردد می وارد آن در]  اینکه[

 از و بـاریکتر مـو از شـده، کـشیده جهنم روي بر اسالمي، پلي است که روایات در صراط پل

  ).١٧٦؛ صدوق، ٣١٢/ ٨ کلیني، : کن(است تیزتر شمشیر

                                                                                                                   
 شـده  تبـديل  صـراط  بعد و صينواد به چينواد بسا. رساندمي هم به را زيادي شباهت چينواد با اين و است هشد ضبط هم سراد
  .است رفته كار به روايات در اما است؛ نرفته كار به شده، بسته جهنم روي بر كه پلي معناي به هرگز قرآن در صراط البته. باشد

  .4: 30؛ گاهان، اَهونَودگاه، يسنه، 30ي بزرگ، بند و سي روزه8 آبان نيايش، بندخُرده اوستا،: هاي ديگر نك براي ديدن نمونه. 1
  .باشد مي ويرانگر و نابكار،پيرو دروغ، گمراه از راستي و پاكي، زيان رسان، نادرست و تبهكاردروند به معاني .  2
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 مبني بر اینکه نیکوکـاران بـر روي پـل چینـوات پـاداش -از پایاني تعبیر اوستا مشابه قرآني فر

 را آنچـه و ):٤٩کهـف، (»َوَجُدوا ما َعِمُلـوا حاِضـراً  «:  چنین است-کردارهاي دنیایي خود را مي جویند

  .یابند حاضر اند داده انجام

هاي مختلف اوستا از بهشت با تعابیر کلي روشـنایي، جایگـاه آسـدر بخش
ّ

ایش و خوشـي و 

  :کنیمدر ذیل به چند نمونه آن اشاره مي. بهترین زندگي تعبیر شده است

َویـسپرد، کـرده (»سـتاییم، روشنایي همه گونه آسایش بخش را مي)بهشت(بهترین زندگي «-
ِ

  ).١هفتم، بند

َآن کس که به سوي اشون آید در آینده جایگاه او روشنایي خواهد بود «- َ َگاهان، اهونود(»َ َ َ
گاه، 

  ).٢٠: ٣١یسنه، 

ــوره ِآذر اي «- اه
َ

ــزدا  ــرا!َم ــه  م ــامروا آنچ ــازد، ک ــبخش س ــون!ب ــا و  اکن ــد، ت ــشت اب  به

َاشونان
َ َ

 و نیـک ِپـاداش بـه مـن تـا دار ارزانـي مرا بخش، آسایش گونه همه روشنایي و )درستکاران(

َرسم َردان ِخوش زندگي َ؛ یشتها، رشـن ٦: ١٩یسنه، : ک.؛ براي موارد مشابه دیگر ن٦: ٦٢یسنه، (»ِ

؛ خرده اوستا، سي روزه٣٦یشت، بند
ُ

  ).٤٤َ؛ وندیداد، فرگرد نهم، بند٢٧ي بزرگ، بند

 ؛ ٣٤ق،(ترین سرودهاي اهورائي زرتشت یعنـي گاتهـا، ماننـد قـرآنهایي از قدیميدر بخش

 به مسأله جاودانگي بعـد از مـرگ در بهـشت و جهـنم، ،)١٩٨؛ آل عمران، ١٣ ؛ النساء، ٢٢التوبة،

  :شاره شده استا

َروان اشون «- َ َبه جاودانگي و کامروایي خواهد پیوست و روان دروند) پیروان راستي(َ پیـروان (ُ

ُشـهریاري مینـوي«بـا » مـزدا اهـوره«این فرمان را . ، به راستي هماره در رنج خواهد بود)ناراستي َ
 «

َگاهان، اشتودگاه، یسنه، (»خویش برنهاده است َ ُ٧: ٤٥.(  

هاي مرا ارج بگزارند و پیروي کنند، به رسایي و جاودانگي خواهند رسید و وزشآنان که آم «-

َگاهان، اشتودگاه، یسنه،(»خواهند پیوست» مزدا اهوره«، به »منش نیک«با کردارهاي  َ ُ ٥ :٤٥.(  

هـاي  ماننـد منـابع و مـتن-هاي اوستا و کتب تفسیري و روایي زرتـشتیان البته در سایر بخش

بندهشن،  خرد، دیني، مینوي دادستان(، پهلوي)یشت، وندیداد سک، ویشتاسبن هادخت(اوستایي

 جزئیات بیشتر درباره بهشت و جهـنم -فارسي  منابع و دیگر) اشوهشتان امید ارداویرافنامه، روایت

مرگ، با توصیفات نسبتا کاملي آمـده اسـت کـه یـک مـورد را بـه  از پس دنیاي و سرنوشت روح در
ً

]   :کنیميعنوان نمونه بیان م
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بر اساس این متون جایگاه بهشت در آسمان است و تعـداد طبقـات آن برابـر تعـداد طبقـات 

ِهـا را بـا توجـه بـه میـزان آسمان است و از لحاظ مرتبه متفاوتند؛ هر طبقه گـروه خاصـي از انـسان
ْمثال در گرز). ٢٠٤ سرگلزایي،(دهدثوابشان در خود جاي مي َ ً

 مـان، کـه عـالیترین درجـه بهـشت و

-جا مستقر هستند، رواندر آن) مقدسان بي مرگ(ترین مکان است و اهورامزدا و امشاسپندانروشن
هـا نشـسته و هـا بـر تخـتي روانهاي بخشندگان مال باالتر از همهروان: ها بدین صورت هستند

 گـویي انـد کـهها تا آن حد نورانياند، آنلباس زربفت بر تن دارند و تاج جواهرنشان بر سر گذاشته

و بـه پادارنـدگان دسـتورهاي » گاتها«ِها از الماس است؛ در جاي دیگري روان سرایندگان گوهر آن

هـاي پادشـاهان عـادل، غـرق جواهرنـد و بـا هاي نوراني هستند؛ در سمتي دیگر رواندین با لباس

ران، با شکوه گفتاشوند؛ در مکاني دیگر بزرگان و راستهایي از نور و بسیار درخشنده دیده ميلباس

و جالل و بسیار شادمان و زیبا هستند، چون در حیات دنیایي راستي را برگزیدند؛ و در جایي دیگـر 

گیـرد؛ در طـرف ِروان زنان نیک و فرمانبردار شوهر با پوششي آراسته از زر و سیم و گـوهر آرام مـي

هـاي  سـایر جاهـا روانوجود دارد؛ و در) معلم و روحاني زرتشتي(دیگري روان موبدان و هیربدان

ــوذي ــشداران، کــشندگان موجــودات م ــاک ارت خ(ُپ
ْ

ــستران ْرف ْ ــشه١)َ وران، شــبانان، ، کــشاورزان، پی

-هـاي زیبـا بـر بـسترها آرمیـدهبعـضي بـا لبـاس. سـاکنند... ِکدخدایان، دادگران ده، آموزگاران و 
  ).١٥-١٢ارداویرافنامه، فرگردهاي(اند

بهشتیان داراي لباس :  با اندک تفاوتي مطرح شده استدر قرآن نیز چنین توصیفاتي از بهشت

؛ الـدخان، ٣١الکهـف، (و سـندس و اسـتبرق) ١٢؛ اإلنسان، ٣٣؛ فاطر، ٢٣الحج،(هایي از حریر

؛ اإلنـسان، ٧٦ و٥٤؛ الرحمن، ٢٠الطور، (مي باشند و بر تخت ها تکیه زده اند) ٢١؛ اإلنسان، ٥٣

) ٢١؛ اإلنـسان، ٣٣؛ فاطر، ٢٣؛ الحج، ٣١الکهف، (قرهو با دستبندهایي از طال و مروارید و ن) ١٣

  .زینت داده شده اند

  و بهشت، این مـسألهمعادبا وجود توصیفات بسیار محدود اوستا از  شودچنانچه مشاهده مي

ایست بر الهي  و این خود قرینه.ه به معاد مورد نظر اسالم استی بسیار شب،ّدر سنت شفاهي زرتشت

  .بودن اصل دین زرتشت

                                                 
1. xrafstarān 
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   معاد و اوصاف بهشت در اسفار پنجگانه تورات-2
یـابیم درمي) هاي قانوناسفار خمسه، تورات، کتاب(= ّبا تأمل در پنج کتاب اول از عهد عتیق

که در این کتب سخني از رستاخیز، جزا، بهشت و جهنم به میان نیامده؛ در سایر کتـب عهـد قـدیم 

باشد یعني مکاني سرد و تاریک در به عالم مردگان ميهم در مورد مرحله پس از مرگ تنها اشاراتي 

؛ کتـاب ١٧: ١١٥ و ١٢: ٨٨ و ١٩: ٤٩مزامیـر، : کنـ(دل زمین که قلمرو ظلمت و سـکوت اسـت

  ).١٠: ٩؛ کتاب جامعه، ١٦-١٣: ١٧ و  ٢٢ -٢١: ١٠ایوب، 

: دنویسدر این باره مي» هاي بزرگخالصه ادیان در تاریخ دین«محمد جواد مشکور در کتاب 

یهودیان بر خالف مسلمین و مسیحیان اعتقاد روشني به آخرت و روز جزا ندارنـد و سـزا و جـزاي «

 و اعتقاد به قیامـت و معـاد کـه در دینـشان ذکـر شـده از ١اعمالشان را بیشتر در این جهان مي دانند

 کـوروش از اعتقاد اولیه آنها نیست بلکه این عقیده را پس از آزادي ایشان از اسارت بابل بـه دسـت

  ).١١٠؛ توفیقي، ١٤٢و١٣٤مشکور، : کن(» نشست و معاشرت با ایرانیان زرتشتي فرا گرفتند

عقیده داشـتند کـه بـا ) نداکه االن منقرض شده (٢»صدوقیان«حتي گروهي از یهودیان به نام 

ر مردن جسم، روح نیز معدوم مي شود و مرگ پایان موجودیت انسان است و دلیل این گروه بر انکـا

کهـن، : کنـ(معاد این بود که در اسفار پنجگانه تورات ذکري از این موضوع به میـان نیامـده اسـت

شومروني ها یا سـامره اي هـا هـم منکـر ). ٢٣: ٢٢؛ انجیل متي، ٩٦ -٩٥؛ توفیقي، ٣٦٣ -٣٦٢

  ).٣٦٥کهن، (در تورات دلیل رستاخیز مردگان نیست: اعتقاد به رستاخیز مردگان بودند و مي گفتند

                                                 
 بـه موقـع بـراي    يـد كن تمامي اوامر مرا اطاعتاگر « :يان شده استچنين بپاداش و كيفر اعمال به عنوان مثال در سفر الويان  . 1

خرمن شما تا   كوبيدن   و زمينتان محصول فراوان خواهد داد و درختانتان ميوه ي خوب خواهند داد و                شما باران خواهم فرستاد   
 و دشمن خود را دنبال داشت خوراك كافي خواهيد داشت و در امنيت زندگي خواهيد كرد خواهد   ادامهرسيدن انگورتان   زمان  

خواهيد كرد و همه را به شمشير خواهيد كشت و من نيز به شما التفات خواهم كرد و در ميان شما خـواهم خراميـد و خـداي         
خـواهم فرسـتاد و     و امراض مهلك    تب  و  ام به جاي نياوريد برايتان خوف        اگر فرائض مرا آنگونه كه فرموده      د و شما خواهم بو  

 و حيواناتتان را بـه      فرزندانتان را بكشند   خواهم فرستاد تا     حيوانات وحشي را   و   و زمينتان خشك خواهد شد    بي باران   آسمانتان  
 دختران خود را خواهيد خورد و شمشير و پسران  آرد شما را از بين خواهم برد طوري كه از شدت گرسنگي           هالكت رسانند و    

؛ 7-6: 11 و   16: 10مزاميـر،   : ك.؛ براي نمونـه هـاي ديگـر ر        )33-3: 26،  سفر الويان : ك.ر(.» ...را در عقب شما خواهم كشيد     
  . 23-13: 27كتاب ايوب، 

2. Saduuqees. 
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لبته این اعتقاد را دانشمندان یهود به شدت رد کرده و با زیرکي و استادي بسیار و با اسـتناد بـه ا

. هایي از تورات سعي کرده اند که نشان دهند در تورات به رستاخیز مردگان اشاره شده استقسمت

  : شوددر ذیل به دو نمونه از این استنادات اشاره مي

 خـدا  من تنها  که بدانید«لماء و روحانیون یهود با استناد به آیه از ع» ربان گملیئل«: نمونه اول

 شـفا و  کـنم مـي  ، مجـروح سـازم مـي  زنـده و  میـرانم  مـي. نیست  من از غیر  دیگري  خداي و هستم 

از تورات براي صدوقیان دلیل بر ) ٣٩: ٣١تثنیه، (»برهاند  من  دست از تواند نمي  کسي ، و بخشم مي

آیا مي توان گفت که مردن براي یکي گفته شـده و زنـده شـدن بـراي «: گویدرد و ميرساخیز مي آو

؟ از این جهت در )میرد و دیگري به دنیا مي آیدیکي مي(دیگري، همانطور که رسم معمول دنیاست

همـانطور کـه . »من مجروح کرده ام و خودم شفا خواهم داد«تورات در دنباله جمله فوق گفته شده 

گونه مردن و زنده شدن نیز هـر  شفا یافتن هر دو براي یک تن گفته شده است، همانمجروح شدن و

پس این آیه ادعاي کـساني را کـه مـي گوینـد موضـوع رسـتاخیز . دو درباره یک تن گفته شده است

  ").ب٩٠سنهدرین، "، به نقل از ٣٦٤کهن، (»کندمردگان در تورات نیامده است تکذیب مي

  البتـه  جـان  آن«در پاسخ به شومروني ها در تفسیر آیـه » یوسهربن ربيربي الیعز «:نمونه دوم

البتـه منقطـع «عبـارت : گویدمي) ٣١: ١٥اعداد، (»بود خواهد  وي بر  گناهش و خواهد شد  منقطع

براي چه وقت گفته شده » بود خواهد  وي بر  گناهش«یعني در این جهان؛ پس عبارت » خواهد شد

؛ بـراي دیـدن نمونـه "ب٩٠سنهدرین، "، به نقل از ٣٦٥کهن، (ینده نیست؟است؟ آیا براي جهان آ

  ).٣٦٥-٣٦٣همان، : ک.هاي بیشتر از چنین استناداتي ر

حال سؤال این است که چطور در معتبرترین قسمت عهد عتیق یعني اسفار پنجگانـه تـورات، 

 به صریحي، سخن ان کندکه هر پیامبري باید به طور واضح براي مردم بیاز مسأله مهمي چون معاد 

  میان نیامده است؟

اوال: در پاسخ باید گفت
ً
 و شـهادت )٧٨؛ آل عمران، ٧٩، ةالبقر: کن( به تصریح قرآن کریم،

 اسفار  است و یهود و مسیحیت دچار تحریف شدهّ هیچ تردیدي وجود ندارد که کتب مقدستاریخ

. باشـدنازل شـده، نمـي) ع(موسيپنجگانه تورات همان تورات واقعي که از طرف خدا بر حضرت 

بـه عنـوان نمونـه . این مطلب از طرف برخي از دانشمندان یهودي و مسیحي نیز مطرح شده اسـت

) ع(حـضرت موسـي: گویـدّکه خود مفـسر تـورات اسـت مـي) م١١٦٤ ـ ١٠٨٩(ابراهیم بن عزرا 

بـه ) ع(ضرت موسـيها پس از حـباشد بلکه این کتاب باید قرنگانه نمينویسنده واقعي اسفار پنج

ّبه موارد خاصي از تورات اشاره ) م١٦٧٧ ـ ١٦٣٢(دست فرد دیگري نوشته شده باشد و نیز اسپینوزا 
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سـلیماني اردسـتاني، : کنـ(باشـد) ع(تواند نوشته حضرت موسـيها نميگوید که ایننموده و مي

یر کردن بني به اورشلیم، کشتار و اس) م. ق٥٦٢-٦٣٤(عالوه براین حمله بخت نصر). ١٩٣-١٨٧

هاي پیامبران که در معبد هیکل در اسرائیل در بابل، به چاه انداختن و آتش زدن تورات و دیگر کتاب

  .  است، در تحریف این کتب تأثیر فراوان داشته)٦٥/ ١ ابن اسحاق،  :کن(انداورشلیم بوده

ن حـضرت گانـه ماننـد سـنت نبـوي هـستند کـه توسـط شـاگردان و پیـروابنابراین اسفار پنج

  .در طول تاریخ به نگارش درآمده و در مواردي هم دچار تحریف شده است) ع(موسي

ثانیا، 
ً

  و حتي در١استزمان بنی اسرائیل دوران ماده گرایی و عدم اعتقاد به ماوراء الطبیعه بوده 

هـای  در کنـار ایـن گـرایشدانسته شده اسـت؛ خون او ،روح انساننیز تورات تحریف شده کنونی 

نشأت گرفته و تحت تأثیر فلسفه یوناني های آن زمان  که از افکار رومي،ی حاکم بر بنی اسرائیلّماد

 که عقیده داشتند که علـيبه طور  وجود داشتي به اسباب و مسببات عاديبود، اعتقاد شدید
ّ

ت از 

س شـود، پـ ي یافت نمـي بدون سبب ماديا معلول و الزم از ملزوم جدا شدنی نیست، و هیچ پدیده

 قـادر بـه زنـده يشود، و اسباب طبیعـ يآید و انسان پس از مرگ زنده نم يفرزند بدون پدر به دنیا نم

 آنهـا آوردن بیرون و مردگان، کردن مبني بر زنده) ع(عیسي حضرت لذا معجزات. کردن مرده نیست

یـست کـه بنـابراین دور از ذهـن ن). ١٠ ابو زهـره،(ّقبرهایشان، جهت رد چنین افکاري بوده است از

  .نویسندگان کتب عهد عتیق تحت تأثیر این افکار مادي سخني از معاد به میان نیاورده باشند

   معاد و اوصاف بهشت در عهد عتيق-3
ي بي اعتنایي اسفار پنجگانه تورات به اصل مسأله معاد؛ در عهد عتیق اشاراتي آشـکار با همه

  : اء نبي چنین آمده استشود، در کتاب دانیال و اشعیبه این موضوع دیده مي

 بعضي براي زندگي جاوداني و برخـي بـراي شرمـساري و ،تمام مردگان زنده خواهند شد« -

  ؛)٢: ١٢دانیال، (»خواري جاوداني

   ایـشان  تو بر بـدنهاي ؛ زیرا شبنم استو بر خواهند خ ، از خاك  شده  تو زنده  قوم اما مردگان «-

، سـرود  اند بیدار شده  خفته  زمین  در خاك  که کساني. هد بخشید خوا  آنها حیات  و به خواهد نشست

  ؛)١٩: ٢٦اشعیا، ( » سر خواهند داد شادماني

                                                 
 حياةٍ و منَ الَّذينَ أَشْرَكُوا يود أَحدهم لَو         و لَتَجِدنَّهم أَحرَص النَّاسِ على    «: فرمايدقرآن كريم درباره دنياگرايي بني اسرائيل مي      .  1

معنَةٍيس 96، ةالبقر(»...رُ أَلْف.( 
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؛ ٦ :٢اول سـموئیل، (»دزانیخ ي و برمبرد ي به گور فرو مکند، ي و زنده مراندیم يخداوند م «-

 بـه ز،یه بر اصل رستاخ جمله عالونیا ؛)١٩: ٢٦؛ اشعیا، ٣٩: ٣٢تثنیه، : کبراي نمونه هاي دیگر ن

 قرار گرفتن جسم انسان است که جسم با قرار گرفتن  محل  قبر،رایز  دارد؛حی تصرزی نيمعاد جسمان

 جمله هم معنا نیا. زدی تا روح از آن برخستی روح نگاهی قبر جا وگرنه شود، ي ملیدر آن به خاک تبد

ْأن الله یب «:دیگو ي قرآن است که م  فرمودهنیبا ا َ َ َّ َّ ُعث من في القبورَ ُ ُْ
ِ
ْ َ   ).٧الحج، (»َ

  :تر در مورد معاد جسماني در کتاب حزقیال نبي آمده استمورد بسیار صریح

دهم گوید من به شما جان مياو مي! هاي خشک به کالم خداوند گوش دهیداي استخوان «-

-در شما روح مـي. پوشانمدهم و با پوست شما را ميگوشت و پي به شما مي. تا دوباره زنده شوید
  ).٦-٤: ٣٧حزقیال، (»آنگاه خواهید دانست که من خداوند هستم. دمم تا زنده شوید

شود که یهودیان به معاد اعتقـاد ِعالوه بر مطالب گفته شده، از خود قرآن کریم نیز استفاده مي

ه اسـت،  نـسبت داده نـشدانیـهودی به صورت روشن انکار معاد به ياهی آچیدر هاند، چنانکه داشته

 آمـده و انیـ آنان، نسبت به معاد صـحبت بـه مدهی از عقي فراواناتیبلکه در مقابل با صراحت در آ

سـخن گفتـه شـده ...  اعتقـادات آنـان نـسبت بـه بحـث نجـات از عـذاب و اتیـ گاه از جزئيحت

  ).١١١ و٩٤ و ٨٠البقرة،: ک.براي نمونه ن(است

هد عتیق به صورت صریح ذکر شـده اسـت ِبا وجود اینکه اصل مسأله جهان پس از مرگ در ع

  .ولي هیچ گونه توصیفي از خصوصیات بهشت و نعمت هاي آن ذکر نشده است

   و مقايسه آن با قرآن معاد و اوصاف بهشت در عهد جديد-4
تـر و بـا توصـیفات در عهد جدید مسأله معاد و رستاخیز نسبت به عهد عتیق به طـور صـریح

  :بیشتري ذکر شده است

دانـیم کـه پـس از مـرگ نـزد کنیم، چون مـيگ ترسي نداریم، بلکه از آن استقبال مياز مر «-

  ؛)٨: ٥دوم قرنتیان، (»مان به سر خواهیم بردخداوند رفته، در خانه آسماني

ي اعمالي را که در  این زندگي انجام داده است، خواهـد هر یک از ما نتیجه) بعد از مرگ( «-

َفمن یعمل مثقـال ذرة خیـرا یـرهُ«؛ مشابه آیـه )١٠: ٥ان، دوم قرنتی(»دید، چه نیک چه بد َ ًَ ْ َ
ٍ
َّ َ َ َْ

ِ
ْ َ َْ ْو مـن . ْ َ َ

َیعمل مثقال ذرة شرا یره َ ََ
ٍ
َّ َ َ ْ

ِ
ْ َ   ).٨ -٧، الزلزلة(» ْ
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 او بـه نـاربه فرد دزدي که از کار خود پشیمان بـود و در ک) ع(عیسي در انجیل لوقا حضرت -

ین امـروز بـا مـن در بهـشت خـواهي مـه  که تـوخاطر جمع باش«: صلیب کشیده شده بود گفت

  ).٤٣: ٢٣انجیل لوقا، (»!بود

  :در عهد جدید به مسأله جسماني بودن معاد نیز اشاره شده است

اگر روح خدایي که عیسي مسیح را پس از مرگ زنده کرد، در وجود شما باشد، همان خدا  «-

 در وجـود شماسـت، زنـده خواهـد هاي فاني شما را نیز پس از مرگ به وسیله همـین روح کـهبدن

  ).١١: ٨رومیان، (»کرد

از مسأله بهشت در عهد جدید به صورت کلي و بیشتر با تعبیر زندگي جاوید سخن گفته شده 
ّ

  :است

ها در قبر صداي مرا شنوند و از قبر بیرون بیایند، تا کـساني وقت آن فرا رسیده که تمام مرده «-

انجیـل (»انـد محکـوم گردنـد برسند، و کساني که بـدي کـردهکه خوبي کرده اند، به زندگي جاوید

 ١٥-١٤: ٣؛ یوحنا، ٢٩: ١٩ و ٤٦: ٢٥انجیل متي، : ک؛ براي نمونه هاي دیگر ن٢٩-٢٨ :٥یوحنا، 

  ).٢٣ -٢٢: ٦؛ رومیان، ٢٥-٢٤: ٢؛ اول یوحنا، ٣٠-٢٩: ١٨؛ انجیل لوقا، ٣٩: ٦ و ١٤: ٤و 

ِ اصحاب یمین و شمال ذکر شده در قرآن، از نعـم انجیل متي در تعبیري مشابه با تقسیم بندي
» آتـش ابـدي«، و از عذاب جهنم با تعبیـر »برکات ملکوت خدا«بهشت به طور سر بسته و با تعبیر 

  :بردنام مي

 و جالل خود و همراه با تمام فرشتگانم بیایم، آنگاه هنگامي که من، مسیح موعود، باشکوه «-

هاي روي زمین در مقابل من خواهند ایـستاد  سپس تمام قوم. خود خواهم نشستبر تخت با شکوه

. کنـدو من ایشان را از هم جدا خواهم کرد همانطور که یک چوپان، گوسفندان را از بزها جـدا مـي

بیاییـد اي عزیـزان :  خـواهم گفـت،ند هـستآنگاه به عنوان پادشاه به کساني که در طرف راست من

ملکوت خدا سهیم گردانم، برکاتي که از آغاز آفرینش دنیا براي شما بیایید تا شما را در برکات ! پدرم

هـا اي لعنت شـده:  خواهم گفت،سپس به کساني که در طرف چپ من قرار دارند... آماده شده بود

از اینجــا برویــد و بــه آتــش ابــدي داخــل شــوید کــه بــراي شــیطان و ارواح شــیطاني آمــاده شــده 

  .)٤١-٣١: ٢٥انجیل متي، (»است
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 جالب اینکه در عهد جدید در مورد نعمت هاي بهشت تعابیري آمده که بسیار شبیه ایـن نکته

 بنـدگان صـالح و يرابـ«: هاي بهشتي است که مي فرمایـددر مورد نعمت) ص(سخن رسول اکرم

 آن را شـنیده و ي آن را دیـده و نـه گوشـيام که نه چـشمام در بهشت نعمت هایی آماده کردهشایسته

  .)١٧ /٤ و ٢٩٥ /١ ؛ صدوق، ٢٢ :٦  طوسي،(»نسانی خطور نکرده است بر قلب ايّحت

کتـاب آسـماني «: داران کلیساي قرنتس مي بینیممشابه این تعبیر را در نامه اول پولس به ایمان

خدا براي دوستداران خود چیزهایي تدارک دیده اسـت کـه هـیچ انـساني هرگـز ندیـده، : فرمایدمي

  ).٩: ٢اول قرنتیان، (»نکرده استنشنیده و به فکرش نیز خطور 

  :در مورد حقیقت نعمت هاي بهشت در عهد جدید قرینه هاي دیگري نیز وجود دارد

چهارده سال پـیش بـه آسـمان بـرده «: گوید پولس در نامه دوم خود در بیان رویاي خود مي-

بـه هـر . دانديدانم؛ فقط خدا ماز من نپرسید که جسمم به آنجا رفت یا روحم؛ خود نیز نمي. شدم

در آنجا چیزهایي حیرت انگیز و غیر قابـل وصـف شـنیدم کـه اجـازه . حال خود را در بهشت دیدم

  ).٤-٢: ١٢دوم قرنتیان، (»ها به کسي چیزي بگویمندارم درباره آن

اگر چنین کنید، از آرامش خدا بهره مند خواهید شد، آرامشي که فکر انسان قادر به درك آن  «-

مش الهي به فکر و دل شما که بـه عیسي مسیح ایمـان آورده ایـد، راحتـي و آسـایش این آرا. نیست

  ).٧: ٤ّرساله پولس به فیلپیان، (»خواهد بخشید

آنچه اکنون مي بینیم و مي دانیم، تار و مبهم است؛ اما روزي همه چیز را واضح و روشـن  «-

  ).١٢: ١٣اول قرنتیان، (»خواهیم دید، به همان روشني که خدا اکنون قلب ما را مي بیند

گوستین قدیس ّفیلسوف و مفسر کتاب مقدس در توضیح چنین سـخناني در ) م٤٣٠-٣٥٤(ّآ

  : گویدّعهدین، ضمن بیاني در مورد شغل و کاري که قدیسان در جهان آینده دارند، چنین مي

م؛ توانم ماهیت آن کار، بلکه آن استراحت و آسودگي را بفهمـحقیقت این است که من نمي«

واگر بخواهم از ذهـن و فهـم . ِي حواس جسماني من نبوده استزیرا آن وضعیت هرگز در محدوده

آیـد، زیـرا در آن مانند چیزي به حـساب نمـيخودم سخن بگویم، فهم من در قیاس با آن کمال بي
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بایـد ... ؛ ١»فوق تمامي عقـل اسـت«وجود خواهد داشت که به گفته رسول، » آرامش خدا«هنگام 

توانیم آرامش مـذکور را کـه م که مقصود وي این است که نه ما و نه هیچ یک از فرشتگان نميبگوی

-ي فهـمپـس آن آرامـش فـوق همـه. فهمد، بفهمـیمِبه خود خدا تعلق دارد، به گونه اي که خدا مي
 هـر ولي ما در حد توانمان در آرامش او سهمي داریم؛ از این رو، با. هاست، البته به استثناي فهم او

آرامش میان خودمان و : معیاري که براي کمال داشته باشیم، از کمال آرامش او در خودمان با خبریم

همچنین فرشـتگان مقـدس از آن آرامـش در حـد تـوان خودشـان . آرامش با همسایه و آرامش با او

. خبرنـديها در وضع کنوني، هر قدر هم تعقلشان رشد کرده باشد از آن بسیار بباخبرند؛ ولي انسان

-جزئي علم داریم و جزئـي نبـوت مـي«: زیرا ما باید به یاد بیاوریم که چه انسان بزرگي گفته است

-الحال در آینه به طور معما مي بینـیم، لـیکن آن وقـت روبـه« و ٢»نماییم، تا هنگامي که کامل آید

گوستین، (»٣»رو   ).١١٠٠-١٠٩٩آ

گوستین، در :  مورد نعمت هـاي بهـشتي مـي فرمایـدقرآن در تعبیري مشابه سخنان پولس و آ

فال تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعین جزاء بما کانوا یعملون«
ُ ََ ْ ُ َْ ُ َ

ِ
ً َْ

ٍ
ُ ْ َ ُ

ِ َّ
ُ
ِ
ْ َُ َ ِ

ْ ٌ ْ َ َ
 کـس هـیچ): ١٧السجده، (» 

 آنـان بـراي دادنـد مـي انجـام آنچه]  پاداش [به است دیدگان بخش روشنی آنچه از چیز چه داند نمي

َو «: در عهد جدید نیز، مشابه آیـه) ٩: ١٣اول قرنتیان، (»جزئي علم داریم«تعبیر .  است شده پنهان

ما أوتیتم من العلم إال قلیال
َ َّ
ِ ِ
ْ
ِ ِ
ْ َ ْ ُ ُ

توضیح اینکه این آیه به قرینه سیاق در رابطه . مي باشد) ٨٥اإلسراء، (»

علم و اطالع اندک ما از امور غیبي اي همچون 
ّ

و سـخن مـي گویـد و از آنجـا کـه بهـشت » روح«

جنات عدن التي«جهان آخروي نیز از امور غیبي مي باشد و در آیه 
َّ
ٍ
ْ َ

ِ
َّ ِ وعد الرحمن عبادهُ ب َ

َ
ِ
ُ ْ ََّ َ ِالغیـبَ

ْ َ ْ 

                                                 
آرامشـي كه فكــر انـسان قــادر بـه          اگر چنين كنيـد، از آرامـش خدا بهره منـد خواهيد شد،            «7: 4رساله پولس به فيلپيان،     . 1

 ايـن آرامـش الهـي به فكـر و دل شمـا كه بـه عيسـي مسيـح ايمـان آورده ايـد، راحتـي و آسـايش خواهـد                        . درك آن نيست  
  .»بخشيد

نبوتها، سخن گفـتن بـه زبانهـا و         . همه عطايايي كه خدا به ما مي بخشد، روزي به انتها خواهد رسيد             «9-8: 13اول قرنتيان،   . 2
درحال حاضر، با   . اما محبت تا ابد باقي خواهد ماند و از ميان نخواهد رفت           . دانستن علم و اسرار، روزي پايان خواهد پذيرفت       

اما زماني كه از هر جهت كامل شديم ، ديگر نيازي به ايـن عطايـا                 علم و نبوتهاي ما جزئي و نارساست      ،  وجود تمام اين عطايا   
 .»نخواهد بود و همه از بين خواهند رفت

آنچه اكنون مي بينيم و مي دانيم ، تار و مبهم است ؛ اما روزي همه چيز را واضح و روشـن خـواهيم                        «: 12: 13اول قرنتيان،   . 3
  .» روشني كه خدا اكنون قلب ما را مي بيندديد، به همان
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إنه کان وعدهُ مأتیا
ِ
ْ َ ُ ْ َ َ ُ َّ

گوستین از کتاب مقـدس را ) ٦١مریم، (»ِ  -بدان تصریح شده؛ به نوعي تفسیر آ

  .کند تأیید مي-مبني بر علم اندک ما نسبت به جهان بعد از مرگ 

  :شودنمونه اي دیگر از توصیفات عهد جدید از بهشت در مکاشفه یوحنا دیده مي

ــد  «- ــشنگي و گرمــاي ســوزان نیمــروز در امــان خواهن ــن پــس از گرســنگي و ت ــان از ای آن

  ). ١٦: ٧مکاشفه یوحنا، (»بود

: کنـ(ه هـاِدر بهشت موصوف قرآن نیز گرسنگي و تشنگي وجود ندارد و در آن جا انـواع میـو

؛ ٢٢الطــور، : کنــ(، گوشــت)٩٩؛ األنعــام، ٣٢و٣١؛ األنبیــاء، ٣٢و٢٩، الواقعــة؛ ٦٨الرحمــان، 

؛ المطففـین، ١٥؛ محمـد، ٢١و١٧و٥؛ اإلنسان، ٥١ص،: کن(و نوشیدني هاي بهشتي) ٢١، الواقعة

در قرآن در تعبیري جامع تر و زیبا عالوه بر نفي گرمـاي سـوزان . وجود دارد) ١٨، الواقعة؛ ٢٦-٢٥

ــد ــي فرمای ــد و م ــي کن ــي م ــم نف ــرماي ســخت را ه ــشت س ــسا و ال «: به ــا شم ــرون فیه َال ی ْ ًَ ْ َ َ َ

یرا َزمهر ْ   ).١٣اإلنسان، (»َ

   معاد و اوصاف بهشت در تلمود-5
ا واژه  بـ مي آید و»یاد داد« یعني »دِالم« به معناي آموزش از فعل ثالثي عبري١»تلمود«کلمه 

تلمود کتاب بـسیار بزرگـي . ارتباط دارد -ربي رباعي هستند که در زبان ع - و مشتقات آن »تلمیذ«

 ،تلمود نماد عقالنیت، تفکـر. بر دارد است که احادیث و احکام یهود و فتاواي فقیهان این قوم را در

به عبارت دیگر تلمـود ). ٥سالتز، ( کالم و در یك کلمه سمبل ادبیات دیني یهود است، فقه،اجتهاد

  ).١٥همان، (حادیث و احکام یهود و فتاواي فقیهان این قوم استشریعت شفاهي یهودیان، ا

کسي که به رستاخیز مردگان معتقد نباشد و آن را انکـار کنـد «: چنین آمده استدر این کتاب 

  "). الف٩٠سنهدرین، "، به نقل از ٣٦٢کهن، (»از رستاخیز سهمي نخواهد داشت

                                                 
 216شده اسـت و در سـال        عبارت از احاديث و شريعت شفاهي است كه در معابد به مردم تعليم داده مي              ) Talmud(تلمود.  1

ناميـده شـد،    » ميـشنا «ميالدي توسط دانشمند يهودي بنام رابي يهودا هناسي همراه يكصد تن از علماء يهود جمع آوري شد و                   
از تركيب گمارا با ميـشنا كتـاب   »  يا جمارا گمارا«چون كتاب ميشنا نياز به شرح داشت علماي يهود بر آن شرحي زدند به نام 

در واقع تلمـود تفـسيرهايي اسـت كـه دانـشمندان و             . »تلمود«بزرگي در بيان عقايد يهوديت به وجود آمد كه معروف است به             
-1 كهـن،    :ك.براي توضيحات بيشتر در مورد تلمـود ر       (اندهاي تورات نوشته   بر آيه  علماي طراز اول يهود، طي قرون و اعصار       

 .141-140؛ مشكور، 103 -21؛ سالتز، 26
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  :هشت و جهنم به شرح ذیل استپاره اي از شواهد دیگر در تلمود بر وجود معاد، ب

تـورات، توبـه، بـاغ : پیش از آن که عالم هستي بـه وجـود آیـد، هفـت چیـز آفریـده شـد «-

، بـه نقـل از ٣٥٢کهـن، (»، جهنم، اورنگ جالل الهي، بیت همیقداش و نام ماشیح)بهشت(عدن

  "). الف٥٤پساحیم، "

ر ربان گملیئل از روحانیان حتي در تلمود بر امکان رستاخیز احتجاج شده است، چنانکه دخت

  :  یهود در پاسخ کافري که زنده شدن مردگان خاک شده را انکار مي کرد، گفت

خداوند که انسان را از یک قطره مایع به وجود مي آورد، به طریق اولي کـه مـي توانـد او را  «-

  "). الف٩١ ب،٩٠سنهدرین، "، به نقل از ٣٦٦کهن، : کن( »بار دیگر از خاک و گل به وجود آورد

یکي از علماي یهود در پاسخ یکي از صدوقیان که زنـده » گویها بن پسیا«با استداللي مشابه 

  :شدن دوباره مردگان را انکار مي کرد، چنین مي گوید

ها که وجود نداشتند، بـه وجـود آمدنـد و گویید مردگان بار دیگر زنده نخواهند شد آنمي «-

پس مردگاني که قبال. زنده شدند
ً

کهـن، (» زنده بودند به طریق اولي که بار دیگر زنده خواهنـد شـد

  ").  الف٩١سنهدرین، "، به نقل از ٣٦٦

  :هایي در قرآن چنین استمشابه چنین استدالل

َو . صيٌم ُمبـينٌ  َأ َو َلْم َيَر اْلِإْنساُن َأنَّا َخَلْقناُه ِمْن ُنْطَفٍة َفـِإذا ُهـَو َخـ              «؛ )٢٩األعراف،  (» َكما َبَدَأُكْم َتُعوُدون  « -

َو ُهَو الَّذي َيْبَدُؤا اْلَخْلَق ُثمَّ ُيعيُدُه َو ُهَو «؛ )٧٨-٧٧یس، (»َضَرَب َلنا َمَثًال َو َنِسَي َخْلَقُه قاَل َمْن ُيْحِي اْلِعظاَم َو ِهَي َرميٌم

  ).١٥ق، (» ِمْن َخْلٍق َجديد َلْبٍس َأ َفَعيينا ِباْلَخْلِق اْلَأوَِّل َبْل ُهْم في«؛ )۲۷الروم، (» َأْهَوُن َعَلْيه

سـخت : در قرآن کریم به شیوه هاي دیگر و روشن تري هم بر مسأله معاد استدالل شده است

؛ زنده شده زمین و گیاهان )٣٣األحقاف، (تر نبودن زنده کردن مردگان از آفرینش آسمان ها و زمین

؛ بیـدار شـدن اصـحاب )٢٥٩ ،ةالبقـر(؛ زنده شدن دوباره عزیر)٥٠الروم، (بعد از خشکي و مردن

) ع(؛ زنده شدن چهار پرنده به دسـت حـضرت ابـراهیم)٢٥و ١١الکهف، ( سال٣٠٩کهف بعد از 

  ).٢٦٠، ةالبقر(بعد از مرگ

گوستین  مشابه شواهدي که بر عدم درک نعمت هاي بهشتي در عهد جدید و سخنان پولس و آ

  :گفته شد، در تلمود مي خوانیم
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اي سرور ما موسي بمـا بگـو : ل نزد موسي جمع شده و به وي گفتندتمام افراد ملت اسرائی «-

-که ذات قدوس متبارک چه خوبیها و نعمت هایي را در جهان آینده نصیب ما خواهد کرد؟ او به آن
من نمي دانم به شما چه بگویم؛ لکن بواسطه آنچه که براي شما آماده شده است شما : ها پاسخ داد

  ").ب١٤٨، صفحه ٣٥٦سیفره دواریم، "، به نقل از ٣٧٠کهن، (»خوشبخت خواهید بود

هاي آخـروي، دانـشمندان یهـود با وجود سکوت عهد عتیق در مورد مصادیق و ویژگي نعمت

  :اي از تصورات و عقاید خود را از جهان آینده در تلمود چنین نقل کرده اندپاره

دن هست و نه آشـامیدن، نـه در جهان آینده نه خور. جهان آینده مانند جهان کنوني نیست «-

زاد و ولد است و نه داد و ستد، نه حسد هست و نه کینه و رقابت، بلکه عادالن و نیکوکاران بر تخت 

لـذت مـي ) نـور جـالل الهـي(هاي خود را بر سر دارند، و از فـروغ و شـکوه شـخینا نشسته و تاج

  "). الف١٧براخوت، "، به نقل از ٣٧١همان، (»برند

  : و جهنم هر کدام داراي هفت طبقه معرفي شده انددر تلمود بهشت

هر کدام از ارواح هفت گروه مردمي که در باغ بهشت هستند براي خود محـل و مـسکني  «-

در مقابــل در جهــنم نیــز هفــت اشــکوب بــراي ارواح شــریران و بــدکاران وجــود . جداگانــه دارنــد

 ٥١ مزامیر داود، صـفحه١١ از مزمور٧ه میدراش تهیلیم، مربوط به آی"، به نقل از ٣٨٤همان، (»دارد

  ").الف

هشت هـم ماننـد جهـنم داراي هفـت طبقـه اسـت کـه هفـت دسـته از ب طبق تفسیر تلمودي

عـدن مـي ] بـاغ[به هر فرد عادل و نیکوکار منزلي در گن « و نیکوکاران و عادالن در آن سکني دارند

مفـسران ").  الـف١٥٢شـبات،  "، به نقل از٣٨٨همان، (»دهند که مناسب با شأن و منزلت اوست

ّکتاب مقدس در تلمود، طبقات هفت گانه بهشت را به ترتیب از طبقات باالتر تا پایین ترین طبقه را 

، ١٠ســیفره دواریــم، "، بــه نقــل از ٣٨٨-٣٨٧همــان، : ک.ن(از مزامیــر داود اســتنباط کــرده انــد

  "). الف٦٧صفحه

قات بهشت به اندازه طبقـات آسـمان تر گذشت در کتب تفسیري زرتشت هم طبچنانکه پیش

  .یعني هفت طبقه معرفي شده است

) ٧٣الزمـر، (» َو سيَق الَّذيَن اتََّقْوا َربَُّهْم ِإَلى اْلَجنَِّة ُزَمرًا َحتَّى ِإذا جاُؤها َو ُفِتَحْت َأْبواُبها             «در قرآن کریم در آیه 

مـان ابـواب هـشتگانه بهـشت ها هسخن از ابواب بهشت شده است و در روایات فراواني این باب
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وجود . ١که اشاره به طبقات بهشت دارند) ٥٣٥ و ٦٦، صدوق ؛٣٧٦ /١  قمي، :کن(معرفي شده اند

َلها َسْبَعُة . َو ِإنَّ َجَهنََّم َلَمْوِعُدُهْم َأْجَمعينَ   «هشت طبقه براي بهشت در مقابل هفت طبقه ي جهنم که در آیه 

ه شده است، نشان دهنده پیـشي گـرفتن رحمـت خداونـد بـر بدان اشار) ٤٤ -٤٣الحجر، (» َأْبواب

ْیـا مـن سـبقت«: غضب اوست، چنانکه در فراز نوزدهم از دعاي جوشن کبیر مي خـوانیم َ َ َ َْ ُ رحمتـه َ ُ َ ْ َ  

َغضبه َ   .این نکته ي زیباي قرآن را در کتب زرتشت، عهدین و تلمود مشاهده نمي کنیم. » َ

 زندگي در این جهان وقـت و نیـروي خـود را صـرف و به گفته تلمود ارواح کساني که در طي

  :ِوقف دانش تورات کرده اند در باغ عدن مقام و منزلتي شامخ خواهند داشت

در خواب دیدم که من و تو باالي کوه سینا نشسته : یوسه کاهن گفتبن به ربيربان یوحنان «-

بـه اینجـا صـعود : داد و به ما گفتاز آسمان ندا در ) منادي آسماني(قول و تکیه کرده ایم و یک بت

شـما و شـاگردان . بسترهاي عالي و زیبا براي شما آماده و گسترده اسـت. کنید، به اینجا صعود کنید

کهن، (»باشید) از مردم اهل بهشت(شما و شاگردان شاگردان شما دعوت دارید که جزو دسته سوم 

  "). ب١٤حگیگا، "، به نقل از ٣٩٠

َيْرَفـِع اللَّـُه الَّـذيَن آَمُنـوا     «: ت عالمان در بهشت در قرآن نیز ذکر شـده اسـتباال بودن درجه و منزل

  ).١١المجادله، (»ِمْنُكْم َو الَّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرجاٍت َو اللَُّه ِبما َتْعَمُلوَن َخبير

  : در تلمود توصیفاتي جزئي تر از نعم بهشت به صورت ذیل مشاهده مي شود

ِگوشت لویاتانه ذات قدوس متبارک ضیافتي از در جهان آیند «-
 بـراي عـادالن و نیکوکـاران ٢

 جهت عـادالن و ِسایباني از پوست لویاتاندر جهان آینده ذات قدوس متبارک ... ترتیب خواهد داد 

  ؛") الف٧٥باوابترا، "، به نقل از ٣٨٩کهن، (»نیکوکاران خواهد ساخت

 انگـور، در ]اولیه[ِواهد بود که از شش روز خلقت  خشرابي«ها در این ضیافت ي آن نوشابه-

  "). ب٣٤براخوت، "، به نقل از ٣٨٩همان، (»محفوظ باقي مانده است

ِاین توصیفات از گوشت لویاتان و شراب انگور در بهشت موصوف تلمود در حالي اسـت کـه 
، بـه ٣٧١، همـان(»در جهان آینده نه خوردن هست و نـه آشـامیدن«در جاي دیگر تلمود گفته شده 

  ").  الف١٧براخوت، "نقل از 

                                                 
  .170 /12 طباطبايي، : در مورد اينكه ابواب بهشت و جهنم در قرآن اشاره به همان طبقات بهشت و جهنم مي باشد نك.  1
2 .»Leviathan«26: 104 و 14: 74؛ مزامير، 1: 27اشعيا، : اي دريايي، نهنگ، نك، نوعي جانور دريايي، اژده. 
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در قرآن کریم گوشت و نوشیدني یکي از نعمت هـاي بهـشتي خوانـده شـده اسـت ولـي نـه 

 ِبفاِكَهٍة َأْمَدْدناُهْم َو«: ِمحدود به یک گوشت خاص مثل گوشت لویاتان، بلکه هر گوشتي که بخواهند

 انگور بلکه نوشیدني و شرابي پاک که توسط خداوند به آن ؛ و نه شراب)٢٢الطور، (» َيْشَتُهون ِممَّا َلْحٍم َو

ُوسـقاهم ربهـم شـرابا طهـورا«: ها نوشانده مي شود َُ ً َ ْ ُّْ َ ُ َ از آن جـا کـه در بهـشت ). ٢١اإلنـسان، (»َ

یرا«: خورشید وجود ندارد َال یرون فیها شمسا و ال زمهر ْ َ َ ْ ًَ ْ َ َ ، قرآن بـر خـالف تلمـود )١٣اإلنسان، (»َ

و ظـل «: ج بـه سـایه بـان معرفـي نمـي کنـد و سـایه بهـشت را دائمـي مـي دانـدبهشتیان را محتا
ٍّ
ِ
َ

ممدود
ُ ْ أکلها دائم و ظلها«؛ )٣٠، الواقعة(»َ

ُّ ُ
ِ
َ ٌ
ِ

ُ ُ
  ).٣٥الرعد، (»

َطبق گفته تلمود عالي ترین لذتي که ارواح عادالن و نیکوکاران در بـاغ عـدن از آن بهـره منـد 

  :ستها در حضور خداوند اخواهند شد، بودن آن

در جهان آینده ذات مقدس متبارک ضیافتي براي عادالن و نیکوکاران در گن عـدن ترتیـب  «-

: در آن هنگام فرزندان اسرائیل به حضور ذات قدوس متبارک چنین عرض خواهند کرد... خواهد داد

ر و د... ها ننـشیند؟آیا ممکن است میزباني براي میهمان خویش ضیافتي ترتیب دهد، و خود نزد آن

  ").١٢: ١٣یمیدبار ربا، "، به نقل از ٣٨٩کهن، (»آن لحظه او به گن عدن نزول اجالل خواهد فرمود

و حـضور ) ١٥٤؛ األنعـام، ١١٠الکهف، (در قرآن کریم نیز چنین مقامي با تعابیري چون لقاء

  .، ذکر شده است)١٦٩؛ آل عمران، ٥٥-٥٤القمر، (در نزد خداوند

  ن كريم معاد و اوصاف بهشت در قرآ-6
در بحث هاي گذشته و ضمن مقایسه تطبیقي معاد و اوصاف بهشت در قرآن با اوستا، عهدین 

در اینجا بـه پـاره اي . و تلمود به استدالل هاي قرآن بر معاد و پاره اي از توصیفات بهشت اشاره شد

  .دیگر از آن ها خواهیم پرداخت

صون از خطـا و تحریـف، مـسأله قرآن کریم به عنوان آخرین کتاب آسماني و وحـي الهـي مـ

آیات بسیاري داللت دارند بر اینکه با مرگ زندگي پس از مرگ را به صورت صریح بیان کرده است و 

و از بین رفتن جسم مادي، زندگي انسان خاتمه نمي یابد و انسان براي حسابرسي اعمال و ورود بـه 

مـسأله ایـن ). ١٠؛ اإلسراء، ٧التغابن، : کن:  نمونهبراي(بهشت یا جهنم، دوباره برانگیخته مي شود

  .ّبه طور متعادل و در سراسر قرآن پراکنده است و مربوط به سوره ها و یا دوره زماني خاصي نیست
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: از جمله. در قرآن اوصاف و ویژگي هاي بهشت به روشني و با جزئیات بسیار ذکر شده است

همـسران بهـشتي، غرفـه هـا و محـل نوشیدني هاي بهشتي، درختان و میوه هـاي بهـشتي، زنـان و 

ي، بهشت يورهایز، انیبهشت ظروف، انیبهشت يلباسها، انیبهشت استراحت لیوساسکونت بهشتیان، 

طبق گفته قرآن آخرت بر خـالف دنیـا یکپارچـه حیـات اسـت، و ... . درجات و مقامات بهشتي و 

إن الدار اْآلخـرة «: درک داردها، اعضا و جوارح انسان و حتي آتش آنجا فهم و زمین، درختان، میوه
َ َ ِ

َ َّ َّ
ِ

َلهي الحیوان َ ْ ََ
  ).٦٤العنکبوت، (» ِ

 که محـدود بـه هـیچ -هاي روحي و معنوي فراواني ها، از نعمتخداوند عالوه بر این نعمت

 نیز به فراخور درک و ظرفیت بشر سخن گفته است، کـه -باشدّزمان، مکان و مخاطب خاصي نمي

 خــشنودي و رضــا: از جملــه. هــاي مــشابه دنیــایي نیــستنداز نعمــتقابــل مقایــسه بــا هــیچ یــک 

، ســالم و درود خداونــد و برگزیــدگان )٢١؛ آل عمــران، ٢٠؛ الحدیــد، ٧٢و٢١، التوبــة(خداونــد

 گونـه تـرس و ، نبـودن هـیچ)٢٤؛ الرعـد، ٧٣؛ الزمر، ٣٢؛ النحل، ٤٦؛ األعراف، ٥٨یس، (الهي

) ٥٥؛ یـس، ٧٠الزخـرف، ( سـرور و شـادماني،)٦٨؛ الزخـرف، ٤٩األعـراف، (اندوه در بهـشت

، مغفــرت و )١٩٨؛ آل عمــران، ١٣ ؛ النــساء، ٢٢،التوبــة ؛ ٣٤ق،(جــاودانگي و خلــود در بهــشت

، همنـــشیني بـــا أولیـــا و )٢١، التوبـــة؛ ١٣٦و١٣٣؛ آل عمـــران، ٩٦النـــساء، (رحمـــت الهـــي

؛ القمـر، ٢٣، القیامـة؛ ١١٠الکهـف، (و از همه برتر لقاء و دیدار پروردگـار) ٦٩النساء، (فرشتگان

٥٥.(  

گوستین اندیشمند مسیحي نیز در تعابیري مشابه غایت و خیر اعالي شهر خدا را  آرامش در «آ

گوستین، (معرفي مي کند» حیات ابدي در آرامش«یا » حیات ابدي گوید هر کـس از و مي) ٨٨٣آ

ه کند نعمـت هـاي نعمت هاي دنیا که براي آرامش انسان هاي فاني فراهم شده است درست استفاد

بزرگ تر و بهتري دریافت خواهد کرد که عبـارت اسـت از آرامـش جـاودانگي، و جـالل و افتخـار 

مناسب با آن در زندگي جاویدي که در بهره مندي از خدا و بهره مندي از یکـدیگر در خـدا سـپري 

ه ِسعادت و حیات مردمان در شهر مقدس و آسماني، خود خداسـت کـ). ٨٨٩همان، (خواهد شد

  ).١٠٤١همان، : کن(حکم معاش و غذاي آنان را دارد
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   پاسخ به يك شبهه-6-1
شبهه اي مطرح شده است مبني بر اینکه نعمت هاي بهشت با معهودات ذهني عرب، عناصر 

فرهنگي و محدوده تاریخي و جغرافیایي عصر نزول کامال همخواني دارد و در واقع توصیفات قرآن 
ً

؛ ایـازي، ٣٨٢و ٣٨١صغیر، : کن( که عرب آرزوي آن را داشته استاز بهشت بیان آن چیزي است

  :در پاسخ باید گفت). ٤٧ و١٦

ّاوال، چنانکه در بررسي تطبیقي بین توصیفات بهشت در قرآن کـریم و کتـب مقـدس اوسـتا،  ً

عهدین و تلمود مشاهده نمودیم، چنین توصیفاتي از بهشت اختـصاص بـه قـرآن نـدارد و در کتـب 

  .دیان نیز ذکر شده استّمقدس سایر ا

ثانیا، خداوند حکیم با توجه به هدف هدایتي خـود از نـزول قـرآن؛ سـطح مخاطبـان اولیـه، 
ً

ِهـاي نامحـدود  از نعمـتايگوشـهها را در نظر گرفته و متناسب با آن شرایط فرهنگي و نیازهاي آن
گویي نیز خارج نشده واقعبهشت را که براي آنان قابل درک بوده توصیف کرده و در عین حال از مرز 

هـاي بهـشتي محـدود بـه ایـن خود قرآن در آیات زیادي به این واقعیت اشاره دارد که نعمت. است

کند که در بهشت هرچه بخواهنـد فـراهم تر بیان ميقرآن کریم در عباراتي صریح. توصیفات نیست

لهم فیها ما یشاؤن«: است
ُ َ ْ ُ ْلهم«، )١٦؛ الفرقان، ٣١النحل، (» َ ُ

َ
َ ما یشاؤن فیها و لدینا مزیـد ْ َ ََ َ َ ق، (»ُ

ــم«، )٣٥ ــد ربه ــشاؤن عن ــا ی ــم م ْله ْ
ِ
ِّ َ َ ْ

ِ
َ ُ َ ُ ــر، (»َ ــشوري، ٣٤الزم ــل «، )٢٢؛ ال ــن ک ــا م ــم فیه له

ِّ ُ ْ
ِ

ِالثمرات
َ َفیها ما تشتهي«، )١٥محمد، (»َّ ْ ُ أنفسکم و لکم فیها ما تـدعون َ َّ َ ْ ُْ َُ َ ُ ُ ْ ْهـم «، )٣١فـصلت، (» َ ُ

ــي ــس ف ــا اشــتهت أنف ُ م ُ ْْ َْ َ َ ــدونَ َهم خال ُ
ِ

ْ ــاء، (»ُ ــذ «؛ )١٠٢األنبی ــشتهیه األنفــس و تل ــا ت ــا م فیه
ُّ َ َ ََ ُ ُ ْ َ ْ

ِ
َ ْ

ُاألعین ْ َ   ).٧١الزخرف، (» ْ

هاي دیگري مطرح مي کند کـه از دسـترس فهـم و ادراک بـشر همچنین قرآن سخن از نعمت

س بـر ها نیست و هیچ کِخارج است و خرد را توان تعقل آن) چه بشر عصر نزول و چه بشر کنوني(

گــاهي نــداردآن ُفــال تعلــم نفــس مــا أخفــي لهــم مــن قــرة أعــین جــزاء بمــا کــانوا «: هــا آ َ
ِ
ً َْ

ٍ
ُ ْ َ ُ

ِ َّ
ُ

ِ
ْ ُُ َْ َ ِ

ْ ٌ ْ َ َ َ

َیعملون ُ َ ْ  بـه اسـت دیـدگان بخـش روشـنی آنچـه از چیـز چـه داند نمی کس هیچ): ١٧، ةالسجد(»َ

  کـرد کـه ایـن آیـه تفریـعالبته باید دقـت . است شده پنهان آنان برای دادند می انجام آنچه]  پاداش[

با توجـه ). ٢٦٣ /١٦ طباطبایي، : کن(در آیات قبل از آن بیان شده است که است اعمالی و اوصاف

شـب  نماز به سیاق آیات که در مورد اعمالي چون تسبیح و ستایش خداوند در سجده، سحرخیزی،
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هایي کـه بـراي س از نعمتآیه اشاره دارد به اینکه هیچ ک: باشد، باید گفت مي محرومان به کمك و

ُلهم«چنین مؤمناني 
َ

گاهي ندارد، نه اینکه هیچ کس، هیچ اطالعـي از هـیچ یـک از »  پنهان شده، آ

  .هاي بهشت نداردنعمت

   ماهيت و حقيقت بهشت و نعمت هاي آن از منظر قرآن6-2
 ما قرآن کریم درباره ماهیت و حقیقت بهشت و امور غیبي پس از مرگ، دو شاخصه مهم براي

  :بیان مي کند که مي تواند در فهم بهتر آیات مربوط به جهان پس از مرگ راهگشا باشد

توضـیح اینکـه در مـورد .  اسـتامور متـشابهشاخصه اول اینکه آیات بهشت و اوصاف آن از 

 سوره آل عمران به آن اشاره شده است اقوال گوناگوني چون آیـات ٧مصادیق آیات متشابه که در آیه 

ژرف و  بـه تأمـل نیازمند صفات و افعال پروردگار، آیات آیات قیامت، آیات مجمل، آیاتمنسوخه، 

گذشته از اختالف مفسران در این زمینه، قدر متیقن این است که آیـات قیامـت . گفته شده است... 
ّ
ِ
َ ُ

: کنـ(دارد قیامـت آیـات بـهانحصار  متشابه آیات ّحتي بعضي معتقدند که. از آیات متشابه است

  ).٦٦ -٣٩ام، نکون

باشـد کـه عالرغـم اطـالع از نعمـتتشابه آیات مربوط به بهشت از این جهت مي
ّ

هـایي کـه 

بـراي ) هاتأویل آن(ها خداوند در توصیف بهشت معرفي کرده است، مصداق و واقعیت خارجي آن

 کـه بنابراین نباید به دنبال تأویل چنین امـوري است، خارج ما معرفت ما روشن نیست و از تیررس

یوم یأتي«ها قیامت استمحل ظهور و بروز آن
ْ َ ََ  تأویله ْ

ُ ْ َ
 بـه عبـارت دیگـر .، باشـیم)٥٣األعراف، (» 

ها و توصیفاتي که قرآن در ها روشن است و با توجه به ویژگيمدلول لفظي آیات بهشت و معناي آن

مورد بهشت بیان کرده است اجماال مي
ً

دارد با این  وجود اديم جهان این از فراتر فهمیم که حقایقي

هـایي براي ما مشخص نیست و هیچ کس به ماهیت و حقیقت نعمـت هاآن مصداق و کیفیت حال

  نزدیـک از را هـا نعمـت نـرود و جهان آن به انسان تا ها پنهان است، علم ندارد وکه هنوز از دید آن

این مطلب مشابه همـان . بردپي نمي هاو مصداق عیني و خارجي آن واقعیت به نکند، درک و لمس

دانیم، تـار و مـبهم آنچه اکنون مي بینیم و مي«: چیزي است که در رساله اول پولس به قرنتیان آمده

  ).١٢: ١٣اول قرنتیان، (»است؛ اما روزي همه چیز را واضح و روشن خواهیم دید

ِجنات «خداوند در آیه .  استامور غیبي از  بهشت و اوصاف آنشاخصه دوم اینکه
َّ عدن التيَ

َّ
ٍ
ْ َ  

وعد الرحمن عبادهُ بالغیب إنه کان وعدهُ مأتیا ْ
ِ
ْ َ ُُ َْ ََ ْ ََ ُ َّ

ِ ِ
َ ْ
ِ
َ
ِ صراحتا به این مطلـب اشـاره کـرده ) ٦١مریم، (»َّ
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توضیح اینکه علم ما، مخصوصا نسبت به امور غیبي و حقیقت آن. است
ً

ها، بسیار محدود اسـت و 

گاهي قرآن کریم وظیفه مـا را نـسبت بـه . ما رسیده استهایي هم که داریم از طریق منشأ وحي به آ

َالـذین یؤمنـون «: فرمایـدّچنین امور غیبي، ایمان بـه آن بیـان مـي کنـد و در وصـف متقـین مـي ُ
ِ
ْ ُ َ َّ

ْبالغیب َ ْ
  ).٣، ةالبقر(» ِ

باشـند و قـرآن سخن آخر اینکه توصیفات قرآن از بهشت نمودي واقعي از حقایق اخروي مي

هاي خداوند همچون در واقع وعده. گویي خارج نشده است از مرز حقیقتدر عین زیباگویي هرگز

حقیقی که خداوند حتمي بودن آن را تضمین  است ای  بلکه وعده نیست، شیطان دروغین های وعده

-، و عـذاب»اصحاب یمـین«و » سابقون«هاي کرده است و در سوره واقعه، بعد از توصیف نعمت
َإن هذا لهو حق الیقین «:فرماید، مي»اصحاب شمال«هاي  ْ َُّ َ َ ُ َّ

: ؛ مـوارد مـشابه دیگـر٩٥، الواقعة(» ِ

  ).١٦-١٥؛ الفرقان، ٩-٨؛ لقمان، ٧٢، التوبة؛ ٢٠؛ الزمر، ١٢٢؛ النساء، ٤٤األعراف، 

   نتايج مقاله-7
  :مقاله را مي توان در موارد ذیل فهرست نمود

و زنـده شـدن مردگـان از ، سخن صـریحي از رسـتاخیز »ي توراتاسفار پنجگانه« در -١-٧

ها بر معاد را پذیرفته و بعضي دیگر آن را  بلکه اشاراتي است که بعضي داللت آنقبرها وجود ندارد، 

نیز عالرغم ذکر اصل مسأله معاد و جهان پس از مـرگ، » عهد عتیق«در سایر کتب . انکار کرده اند

 ایـن مطلـب را بایـد در گـرایش ریشه. در مورد بهشت و اوصاف آن سخني در به میان نیامده است

هاي مادي یهود و تأثیرپذیري از فلسفه یونان دانست که در زمان جمع آوري اسفار پنجگانه تـورات 

  .توسط نویسندگان، در آن منعکس شده است

 که در طول زمان -» تلمود«در شریعت شفاهي یهودیان یعني » عهد عتیق«بر خالف  -٢-٧

 به صورت نسبتا گـسترده- دیگر رسیده سینه به سینه از نسلي به نسل
ً

اي رسـتاخیز مردگـان، جهـان 

  .ها بسیار شبیه به قرآن مطرح شده استآینده، بهشت و جهنم و اوصاف و جزئیات آن

از بهشت و اوصـاف آن بـا تعـابیر کلـي نظیـر » عهد جدید«و » اوستا«در کتاب هاي  -٣-٧
ّ

، بهترین زنـدگي و زنـدگي جاویـد، یـاد شـده جایگاه آسایش و آرامش، جایگاه خوشي و کامروایي

  .است
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و بهـشت و  جهـان پـس از مـرگیهودیان و مسیحیان نیز مانند مسلمانان به زرتشتیان،  -٤-٧

 عالرغـم مـشترکات فـراوان دیـدر قـرآن مجو اوصاف بهـشت  معاد مبحثا ّاعتقاد دارند، امجهنم 

و به صورت روشن تر و دقیق تر بیـان  دهبو برخوردار يّ خاص تی از جامع،انیادکتب سایر نسبت به 

 رارقـ،  تحریفات و تغییـرات کتـب آسـماني پیـشینناشي از مساله نی گفت اتوان ي که مشده است

ِ و نقش مهیمن بودن قرآن کریم نسبت بـه انی ادي تکاملری فراتر در سيا  اسالم در مرحلهنی دگرفتن
َ ُ

  .سایر کتب آسماني است

 مخصوصا در تلمـود و سـایر کتـب -زرتشت، یهود و مسیحیت در تعالیم هر سه دین  -٥-٧
ً

ِ  توصیفات مشترک و مشابهي با بهشت معرفي شده در قـرآن وجـود دارد و ایـن مطلـب -زرتشتیان 
  .باشد ي خاستگاه واحد آنان منِّیبُم
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