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 سرنوشت انسان پس از مرگ يقيتطب يبررس

 ن زرتشت و اسالميدر د

  / مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينيشناسي كارشناس ارشد دينسيدمحمد حاجتي شوركي Hajati65@chmail.ir 

  m.faryab@gmail.comة آموزشي و پژوهشي امام خمينياستاديار گروه كالم مؤسسمحمدحسين فارياب / 
 26/03/1396ـ پذيرش:  15/11/1395دريافت: 

 دهيكچ
ن پاس نساااسرنوشت  يقيتطب ين نوشتار، بررسياست. موضوع ا يان الهياد يات پس از مرگ، از اصول اساسيباور به ح
 يهاده و در بنادات پاس از مارگ باوياد باه حمعتقا ،ن زرتشت مانند اساالمين زرتشت و اسالم است. ديدر د ،از مرگ
پاس از  ف عاال يتوص نخست به ،ن نوشتارياشاره شده است. ا ات پس از مرگيبه ح ،يو پهلو يياز متون اوستا يمتعدد

ها و شاباهتاي باا ناااه مقايساهاساالم پرداختاه و  ن زرتشات ويادگاه ديااز د ،نوشت انسان پس از مارگسرمرگ و 
تاوان باه يم ،مرگ ات پس ازين در آموزه حيدو د يهابرشمرده است. از جمله شباهتعرصه ن يان در يدو د يهاتفاوت

رد. و ساه كان اشااره اراكوكيمجرمان و ن يفر و پاداش برايكز، يضرورت جهان پس از مرگ و محدود بودن آن تا رستاخ
و جهان   ااه بهشاتيو دو جا ،رتشتن زيها در دانسان يبرا ،ستاان در جهان پس از مرگيااه بهشت و جهن  و هميجا

ان و روح يرتشاتز منظار زا ،ن اسالم، حضور روان بدون بدن در عال  پس از مرگيار در ديان در عال  ديآدم يبرا يبرزخ
ن مقالاه باا روش يد. ايآيشمار مها بهدر جهان پس از مرگ از منظر اسالم، از جمله تفاوت ،خود متناسب با ،همراه با بدن

 است. يد آن در ارائه مباحث بر قرآن، اوستا و متون پهلويكافته است و تأينيتدو يليتحل ا يفيتوص

 نوت پل.يستاان، پل صراط، چيات پس از مرگ، برزخ، هميت، اسالم، حن زرتشيد :هاكليدواژه

Ma'rifat-i Adyān ___________________________________________ Vol.8, No.2, Spring, 2017  



54    ،1396دوم، بهار  شمارههشتم،  سال 

 مقدمه

ار كوفر بشر بووده و اكدر طول تاريخ همواره همزاد تف ،ضوع مرگ و سرنوشت انسان پس از آنمو

بوان  متوري  اووول و از مهمرده اسوت  كاتب گوناگون را مشغول كانشمندان و پيروان اديان و مد

هواي   از ويژگو كوي ،باوريدعوت به معاد  باور به حيات پس از مرگ است ،اعتقادي اديان اله 
عواد مپيرامون  به دوهزار آيه آن كه نزديك ،اهميت فراوان معاد در اسالم، از قرآن اديان اله  است 

تري  نوشتار حاضر نگواه  تببيقو  اسوت بوه اساسو   (443، ص1376، )مصباحتوان فهميدم  ،است

 بررس  تببيقو ، بررسو  در دي  زرتشت و اسالم  ،روح پس از مرگسرنوشت مباحث مربوط به 

اي   ،شود مو اختالف آنها نشان داده  كموارد اشترا ،آن ه در پ كاي ميان دو ديدگاه است مقايسه

وضووع مو تموايز آنوان در آن  كشود وجوه اشوتراسبب م اينكه جمله  از  ي داردبسيار فوايدامر 

سوه بوي  شوود، در مقايبرجسوته شوده،  پيداآنها  ه در برخ  ازكها و انحرافات  خرافه  روش  گردد
الل سوتداشود ايمان ما بيشتر از روي تحقيو  و ب م موجگردد و اديان ، دي  ممتاز بازشناخته م 

  (16، ص1361)باهنر، باشد

به توويف سرگذشت روان پس از مورگ و  ،در سه محور تنظيم شده است: نخست ،اي  مقاله

توويف جهان پوس از مورگ و سرنوشوت  ،  سپسزدپردام حوادث مرتبط با آن در دي  زرتشت 

دو ديو  در ايو  هاي ها و تفاوتبه مقايسه و بيان شباهت ،و در پايانمبرح از ديدگاه اسالم  روح

 شده است زمينه پرداخته 
ن پوس درباره سرنوشت انسا ،  اسالم و زرتشت، آگاه  از تبيي  دو دياي  نوشتارهدف اول  

ف هدميان دو دي  است   ،مربوط به جهان پس از مرگ از مرگ و سنجش مقايسه محتواي  مباحث

 ت روان پس از مورگ بودانجزئيات متون مقدس اسالم و دي  زرتشت درباره سرگذشهمة ترسيم 

سوتقل  توا  مكمقالوه فراتور بووده، تودوي   كار، از حجم يكانجام اي  چراكه  اند، نيست؛پرداخته

ت، در ه در گستره تاريخ اسالم، قرآن و سنت، سرچشمه اول  معارف اسالم  اسكآنجاطلبد  ازم 

 ناووادره از معوووم يد بر آيات قورآن و روايوات تفسويريكمباحث مرتبط با ديدگاه اسالم، تأ
راي آگوزينش يه بر اوستا و متون پهلوي اسوت  در كدر مبالب منتسب به دي  زرتشت، تباشد، م 

تفسوير  و دراسوت   اهلل جووادي آملو آيتو   ئعالمه طباطبايد بر ديدگاه كتفسيري آيات قرآن، تأ

، سوتا، توجوه شوده سوبفيوروز آررگشو موبد  ابراهيم پورداوودبه آراي استاد  نيز متون اوستاي 

 ايم بهره بردههم اي از موارد، از ديدگاه ساير مفسران گرچه در پاره
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 ن زرتشتيد در جهان پس از مرگ

ز مورگ اپس عبارت بود از:  سان را به خود مشغول داشته،ه از ديرباز ره  انكهاي    از پرسشكي

ن پوس از مورگ را تووويف اي جهواگونوهبه كيوآلود هركدهد؟ اديان توحيدي و شرچه رخ م 

سوان رگذشت انسنبوده و توويفات  درباره  ااز اي  امر مستثن ،دي  زرتشت نيز مانند اسالم اند ردهك

 پس از مرگ ارائه داده است 

شوب  سدوش)سه روز و سوه عبارتند از: بيبه ترت دهد، انسان رخ م يه پس از مرگ براك  حوادث
  سوتگانيو همبهشوت و دوزخ ، يفرد يداور ،ت پلنويچ يروان به سو تكحر  پس از مرگ(، ينخست

ان، يتشوتزر  نويان متوون ديوه در مكاست  يته ضرورك  نيابيان ها،   آموزهيف اياز ورود به تووپيش 

  نودك م نميترسو  ر روشونيدر مورد سرنوشت روان پس از مرگ، تووو منسو  به زرتشت، يهاگات

ان رو  چگوونگ ةزرتشوتددربار}» انود:  مبلوب زدهيوبور ا يدييز مهر تأين  سندگان زرتشتينو  برخ

گور يداموا در   (62، ص1375)خنجرر،، « ديگو م سخ  نميز به گونه روش  و مستقيانسان پس از مرگ، ن

  باره آمده است يا نسبت به گاهان در يشتريشرح و بسط ب ،يپهلو ز متونين و ي اوستا تبك

 سدوش

ن روان در مانودعلوت مانود   م  نار جسم باقكو سه شبانه روز در ، هاز ت  جدا شدآدم  با مرگ، روان 

، 1380گر،، )دادات را دارديد بازگشت به حيه هنوز امك  جهت است ي  سه روز، بدينار جسم در طول اك

نوار كر د ،بور تو  دارد يزيولباس نو و تمكه درحال  اران آرام وكوكيروان ن ،  مدتيدر طول ا  (129ص

ب درآن سوه شو» و .(15رر2: 22فرگررد دم،، طعهر  )هادخت نسك، ديسرا از گاتاها را م  شبخ، جسد نشسته

ردار از برخوو، «ده اسوتيود  تويه بوه گك ي ها كيهمه ن ةرسد  به انداز ش به او ميو آسا  كيچندان ن

هنوه كس بوال؛ ار افسرده و آشفته استياران بسكاما روان بد  (48 ، ص1372، ژينيو)«است  فراوان يهانعمت
د بعو  (36؛ رمايرت هلورو،، ص60، صهمان)شود را متحمل م ي فرساار طاقتيبس يهانجهكبه ت  دارد و ش

  نود رهسپار گردديپل چ ياعمال به سو يداور يست برايبا   مدت، روان ميشدن ا ياز سپر

 نوت پليچ يت به سوكحر

ت كوبوه سووي پول چينووت حر رده،كودر بامداد روز چهارم، روان سفر به جهوان ديگور را آزواز 

ار هنگوام پيموودن مسوير، كووكروان ني  (130رر129، ص1380؛ دادگر،،35ص، 1367)روايت پهلووي، ندكم 

نش و وجدان اوسوت كه كگردد وي ظاهر م  اي زيبا برند و دوشيزهكبوهاي خوش را استشمام م 
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؛ 14رر7: 22فرگرد دم،، طعهر ك، )هادخت نساوست كردار نيكه تجسم انديشه، گفتار و كو دئنا نام دارد 

رسود و پيرزنو  بووي ناخوشوايندي بوه مشوامش م  ،اركواما روان گناه  (35ص، 1367روايت پهلووي، 

ردار بود كوه هموان وجودان، دئنوا و تجسوم انديشوه گفتوار و كوگردد روي بر وي ظاهر م زشت

  (36 ص، 1367روايت پهلوي، ؛ 32ر25: 23فرگرد سو،، طعه )هادخت نسك، اوست

 نوت پليچ

بوه  يدر پهلوو وا بازشناسنده، ينده يپل آزما يبه معناو ، «نوت پرتويچ» در اوستا به وورت« نوت پليچ»
  در سور ار رفتوه اسوتكوبه « نود پليچ» با عبارت ، و در فارس، «نور پوهليچ» اي« نوت پوهليچ» لكش

، «نووتيچ»  (495، ص1374)عفيفر،، سنجند ردار مردمان را مك، «اديزام» و« اَشتاد» و« رَش » زدانيا ،  پليا

پول   نووت پول را بوه معنويلموه چك، بارتولوموهردن است  كردن و سوا كجدا يبه معنا«  چ» از مودر

  (387، ص2، ج1384)آذرگشسب، است ننده گرفتهكپل جدا يو مولتون به معنا يداور

 ،يهلوودر متوون پ ،(13:51؛ 13:31؛ 11م 10:46 )گاهران،اد شوده اسوتينود پل يچهار بار از چها در گات

بوه » :داشته باشود مان و اعتقاديد به آن ايبا  ه هر زرتشتكاد شده است ي ي  پل به عنوان باوريعبور از ا
  يسوپردن و تو  كوز يو رسوتاخ و گذار از چينودپل و آمودن سوشويانسگمان بودن:     ز بي  چند چيا

 ،  پوليوده بوه ايوعقه ك  نظرند يا مفسران گاهان بر  برخ  (67 ص ،1391، ها، هلوو،متن)« گمان بودن ب

د ياشو  ش از زرتشت وجوود داشوته اسوتيپ  لينوت خيده به پل چيعق» ز بوده است:يقبل از زرتشت ن

  يه بوكوت اروپا آمده اس  شمال يشورهاك يتولوژيدر م ها مربوط باشد ناشكهك يريشه آن به راه شير

آذرگشسرب، )« آن پول بگذرنود يد از رويو( با روان درگذشوتگان)متوفه كوقرار دارد     پليآسمان و زم

وول اسوت حود فا  پل هك   پل آمدهيان اكدرباره م  (65، ص1384: مولتون، ك. نيز ر.388ر387، ص2، ج1384
 يالبرز در شمال و بوازوب  در ،آن يبازو كيو  دارد يجا  تيقله دائ يه بر باالكو آن جهان  ،  جهانيا

دوزخ  ي  پول بور رويوا  (129، ص1، ج1380، حريريان م ديگرران)در جنو  قرار دارد ،سر البرزگر آن در يد

، ادگر،د ؛19ص، 1367رمايت هلورو،، ؛ 75ص، 1372، )ژينيوگردد م  جانب آن به بهشت منته كيقرار دارد و 

 :نويسدم   پل يف ايدر توو لنزك  (129ص 1380
ت آميز وصول به  به هالمي پهلوي طريق مخاطرهكهاي تابكتا  از گاهان ،توب مزديسنانكدر سراسر سنت م

  كه  در سنت هندي هيچ نظيري ندارد...غرض از آن ب  تصوير در آوردن آخرين ت ريفاتي است كپلي است 
اقتضهاي    به كهروان بايد پيش از ورود ب  مقام سعادتمندان بجا آورد. در پايهان راه، دادگهاها ايهزدان اسهت 

 .(120، ص1385لنز، ك)« .دارنددهند يا از عبور بازمياو را اجازه گذار از پل مي سزاواري مرده،
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 يفرد يداور

  1رد: يوگ دو بوار ووورت مدر روز رسوتاخيز حسا  افوراد  ي، قضاوت و داور بنابر مستندات زرتشت

رگ مو از مرگ شخص و ورود به جهان پوس ازپس  ،يانفراد يداور   عموم يورا  د2 ؛يانفراد يداور

روان  ه به قضواوت دربوارهكل شده يكتش  دادگاه ،  پليا يرد  در رويگ نود وورت ميپل چ يبر رو

گفتوه    پول اخوتالف اسوت  بوهيوداور ا ،يريوا بوه تعبيو ،   قاضويوشود  درباره ا ها پرداخته مانسان

زد يوسوه ا ،أخرمتو ياموا در اوسوتا بووده،  ا قاضويخود اهورامزدا داور ، «7:46، گاهان» بنابر آررگشسب
)آذرگشسرب، اندعنوان داور نوام بورده شودهبهو  ،را بر عهده دارند يت داوريسروش و مهر و رش  مسئول

ه كود ركو  ووورت جمو  يمتقدم و متأخر به ا ي  اوستايد بتوان بيشا هر حال،به   (387 ، ص2 ، ج1384

ه بوه كورده شوده زد نامبيمانند سه ا  دارد  ارگزارانكو   ارانيدست يه وكخود اهورامزدا است   داور اول

  دهنود مرا بوه شوهردار منبقوه نسوبت   ه فالن عملكنير اينظ  رسند اعمال افراد م  دگيو رس يداور

 .اندار را انجام دادهك  يان او ايارگزاران آن شهردار و مجرككه درحال 
خوو  و  ه اعمالكده است نام بر  به عنوان قاض رَش و سروش ، مهرزد يز از سه اين مينوي خرددر 

 يبورا شوود و منحرف نم  ه به اندازه سرسوزنكسنجند  م ينويم ي بد مردمان را پس از مرگ با ترازو

رازو نهنود تگناه و ثوا  را به   (25ر24ص، 1380مينو، خرد، )ندك سان عمل مكي ،همگان)سرور و فرمانروا(

ش بوه انودازه اگر گناه  نندكتش ي، پس به بهشت هدايتار مو كيبه اندازه   حت شتر بود،يو اگر ثوابش ب

  ه راحتوبواران از آن كوكين، (12 ص، 1367)رمايت هلورو،، نندكشتر بود، به دوزخ رهسپارش يتار مژه ب كي

 در ننود،كر اران چون بخواهند از آن پول عبووكاران و تبهكاما روان گناه، رسند گذرند و به بهشت م م

گردد تا بوه  په  م ،اران از آنكوكيهنگام عبور ن   پل،يا  (11رر10: 46 : يسناك.ر)ردكدوزخ سقوط خواهند 
و   (50، ص1372، ژينيرو)گوردد زه پهو  مين نُهبه اندازه  ،يمتون پهلو  نند و بنابر برخكاز آن عبور   آسان

 گردد  م كيز و باريغ، تياران مانند لبه تكگناه يبرا

 روان بدون بدن در عالم پس از مرگ

شوت،   زرتيودر دكوه گردد  ، روش  ميو متون پهلو كژه هاددخت نسيوبه ،ي متون اوستابا مالحظه 

رت بوه عبوا  سوتين يز، تنها روان حضوور دارد و از جسوم خبوريپس از مرگ تا قبل از رستاخ  زندگ

فورا ز يه رسوتاخكو  دهود توا زموان ات خود ادامه ميبه ح ،روان بدون بدن در جهان پس از مرگديگر، 

ت يدربواره وضوع ،روايت اميهد اووهي هتانتوا  كدر   در آن روز جسم و روان باهم حضور دارند، رسد

 ز آمده است:يپس از مرگ تا روز رستاخ  شخص متوف
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گهر بها نباتها  و بخهش يوود. بخش دياز آن مخلوط با آب م يماند، بخ يم ين باقيزم يجسم آنها رو
نو  در روز چههارم پها از تهو  صهور  ي  در پل چك ياله يوردا يها براگر در هوا. روح انسانيد
 .(229ص ان،روايت اميد اووهي ت)روديو  مكرد ب  مليگيم

اش در جهان يفر و پادكمه داوري فردي و نيز كه در محكاند ردهكمحققان و نويسندگان زرتشت  نيز توريح 

  (93، ص1386، ؛ طدردان 109ص، 1371نوز، هي ؛118، ص1377بويس، )تنهاي  حضور داردپس از مرگ، روان به

 ستگانيبهشت، دوزخ، هم

  يمعو كيوگواه هريقورار گرفتنود، جا يفورد ينووت موورد داوريه روان اشخاص بر پول چكنيپس از ا

بور  يو اگر اعمال بدو  به بهشت ،داشته باشد  فزون يگردد  اگر اعمال خو  شخص بر اعمال بد و م

تگان رهسوپار سويبه هم، باهم برابر باشد يو بد و كيدوزخ، و اگر اعمال نبه  زلبه داشته باشد،او خو  

توا  فقوط سوتگان،يبه بهشت، دوزخ و هم يبندمي  تقسيا  (44رد هنجم، صك؛ دين51، ص1372، ژينيو)گردد م

 از  گور سوخنيد ، ز زرتشوتيدر رسوتاخرا يوز ؛(109، ص1372)مولر ، افوتيز اداموه خواهود يروز رستاخ
 ت سيستگان نيهم

  پردازيمم  ستگانياز بهشت و دوزخ و هم كيف هريو توو  به معرف كنيا

 بهشت. 1

و  جهوان يبوه معنوا، «انگهوو»   ويبهتور ياست بوه معنوا  وفت عال، «شتيوه» ،بهشت ي اوستا ةواژ

 ،ندبرسو يزديواران بوه پواداش اكووكيه نكو ي ، آنجا جاودان يموووف آن است  در اوستا سرا  زندگ

  عنوي ، موووف افتاده و فقط وفت عوال    خوانده شده است  در فارسيا جهان بهتري  يبهتر  زندگ

اسوت « هورشت» و« هوخت»، «هومت» سه طبقه يبهشت دارا  (80، ص1342)هورداممد، بهشت مانده است

 ياالبوان بهشوت در كوآمده است  م« هورشتگاه» و« هوختگاه»، «هومتگاه» به وورت ،مينوي خرده در ك

سوتگان يهم وان بهشوت، دوزخ كوم  (44، صردكدينكتاب هنجم )ه و باالتر از آن قرار دارديستاره پا   دريزم
ح يوضوتدر  مينوي خهردقه بر يدر تعل تفضل ، (30ص، 1380مينو، خرد، : ك)ر.تز آمده اسيخرد ن ينويدر م

 د:سينو ستگان ميان دوزخ و همكز ميه و طبقات بهشت و نيستاره پا
  كهوده اسهت يآسمان چهار طبق  تصور م يد، برايآي  از اوستا برمك، چنانيم زرت تيدبنابر معتقدا  ق

 ان...يهپايب يد، و رووهنين عبارتنهد از  طبقه  سهتارگان، مهاه، خوروهيبه  زمهآنهها  يكهيب نزديب  ترت
به   )طبق  سهتارگان( و از آنجها ين و طبق  ستارگان است و به ت در ستاره پايان زميستگان{ ميبرزخ}هم

دارنهد. طبقه  بهاالتر از به هت  يدر آن جا ينويزدان مي  است و ايد پايدر خورو يباالست. به ت واقع
 ان درياقامت ام اسهنندان اسهت. قرارگهرتتن پارسها يران قرار دارد و جاكيب ي  در روونكگرزمان است 
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  و يه  و مهاه پايهآنهان دارد. سه  طبقه  سهتاره پا كين يارهاكزان يب  م يبستگ ،از طبقا  به تهريك 
 ينهي  وعار دك كيردار نكو  كيو گفتار ن كي   نياند ،بي( ب  ترتكي)سمبلي  را ب  طور نماديد پايخورو

 .(84ص، 1380مينوي خرد، )اندزرت تيان است نيز ناميده

 دوزخ. 2

در  و« دُش اخوو» ،و در پهلووي« دوژانگهوو» در اوسوتا بوه ووورت  جهان بد اسوت يبه معنا، «دوزخ»
، ددينكرركتراب هرنجم )  اسوتيرزميوگاه دوزخ در زيجا  (514، ص1374)عفيفر،، شود دوزخ گفته م ، رسفا

شوه، يگواه انديه جاكاست « دش ورشت» و« دش هوخت»، «متدش» سه مرتبه يز دارايدوزخ ن  (44ص

فرگررد ، ك: هادخت نسرر.ك)رود ان ميپا ب  رگيت يبه سراار كشخص بدسرانجام   ردار بد استكگفتار و 

ذا  ، عو بنابر مستندات زرتشت  (28ر27ص، 1380مينو، خرد، ؛ 37ص، 1367رمايت هلوو،، ؛ 33ر32:22سو،، طعه 

ده يوگرد و چوه بود مقودر كيچه ن همه بشر، يبرا ي نها ياران وجود ندارد و رستگاركگناه يبرا يابد

 يموا بوراا ،ل و آماده اسوتسه يو رستگار  خوشبخت يار به سوكوكيه راه افراد نك  تفاوت يبا ا؛ است
  (432، ص1، ج1384)آذرگشسب،   امر دشوار استياران اكگناه

 ستگانيهم. 3

 يبوه معنوا« هسووانيگاتو م» گاه( آمده است ي)= جا (gatu)لمه گاتوكدر اوستا با  (Misavana)«وانهيمس» واژه
در آموده  (hamistakan)«انسوتگيهم» ايو« انكهَمِسوتَ» به ووورت ي  واژه در پهلويخته است  ايگاه آميجا

 كيوردار نكه كاست   سانك يجا ،ستگانيهم  (397، ص1375؛ دمشن گيمن، 2130، ص4، ج1381)رض،، است

 يدبوگوردد و نوه   تا شوخص بهشوت، دارد  فزون يبر بد كين يارهاكنه  ؛خته استيهم آمهو بدشان ب

شوده   فده معريا برزخ، خود آفريوانه يمس  است تا شخص به دوزخ رهسپار گردد كين يارهاكش از يب

؛ زيورا داردننوده نويآفر  عنوي؛ (36:19 داد:يو)وند« سووانهيده ميگاه خود آفرينم از جاك ش ميستا» است:

سوتند و نوه ه  ف بوده و نوه دوزخويلكه بدون تك  سانك ،رو يدهد  ازا فر و پاداش ميكاهورامزدا تنها 
  ي  نخسوتييه در آكچنانآن» آمده است: گاهاندر ، (2132 ص ،4 ، ج1381)رض،، روند وانه مي، به مس بهشت

واهود اد رفتوار خد يار از روكوكيا ني  رو راستيار و با پكا گناهيرو دروغ ي  با پيپس يآمده در روز داور

 1:33ان )گاهر« ده اسوتيووهكگرش نيمه ديستوده و ن يو  ردار جهانكاز   ميه نك  سك  با يشد  همچن

  د(ترجم  هوردامم

 اده است:د  بند ارائه ياز ا يگريو ترجمه د ،ح ندانستهيترجمه باال را وح ها،، مفسر گاتآررگشسب
دههد رتتهار يل ميكرا ت ه يان زنهدگي  بنك( يا راستي)اوا  ين ازلييد برابر آين جهان بايد در ايا باكهر
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خواههد  ين و بهدان داوراكهيوجدان نسبت ب  ن يو از رو ينظريمال بك( بايرا رتو )رهبر روحانيز؛ ندك
 .(روز آذرگ سبترجم  تي 33 1گاهان )ديرا با دقت خواهد سنجآنها  و زوت كيردار نكرد و ك

 :نويسدوي در تفسير اي  بند م 
ز مفسهران د اي  ب  تقلكباود يت( مياسيرده واژه )هم كن بند اغلب خاوروناسان را گمراه ي  در اك ياواژه
  كه يسهانك انهد ردهكن ترجمه  ين بند را چنهيدانست  و سطر آخر ا« برزخ» اي » ستگانيهم» آن را يپهلو

ران يهدر ا حين مسهيهيان در اثر نفوذ آي  در زمان ساسانك يادهيسان است. بنا ب  عقكيآنها  و بد كيردار نك
بهوده  سانكيآنها  و بد كيردار نك  ك پنداوتنديم يسانكان كا برزخ را ميستگان يهم رده بود،كدا يرواج پ

ن يهش زرت ت بها ايك  در كيصورتابند. درينبود تا ب  به ت و دوزخ راه  يتزون يگريرا بر د كيچيو ه
م ههبه  آنهها  و بهد كيردار نك  ك يسانكن است  ين سطر چنيا يامالً مخالف است و مفهوم واقعكپندار 

بها  ينن مورد رهبر روحايا در ،دينمايگر دووار ميدكياز آنها  ص خوب و بديز و ت خيخت  است و تميآم
و انصها   داد يد و از رويخواههد سهنج يطرتهيب يرا در تهرازوآنها  و بد كيو دقت تمام ن ياتكموو
ار گفته يخهود را بهر مبنها يد و نظرا  ابهداعي  عقاكنيا يبرا ين زمان ساسانيمفسر .ردك يخواه يداور

 يسهانك يبهرا يانكا برزخ دانستند و آن را ميستگان يست( را اواره ب  هميايزرت ت قرار بدهند واژه )هم 
 (551، ص1، ج1384)آذرگ سب، سان است وناختندكيآنها  و بد كيردار نك  ك

ار رفتوه كوه فراوان ب ،يدر متون پهلوو  (30 :رمزه بزرگس،خرده امستا، )مرتبه كيستگان در خرده اوستا يهم
  (30ص، 1380مينو، خرد،  ؛83ص، 1367رمايت هلوو،،  ؛83 ص ،1369، شايست نشايست :ك.ر)است

 يا معنوي يماد؛ بهشت و دوزخ

ه كوبل د،نودار  كويزيو ف يجنبه ماد ، ه بهشت و دوزخ زرتشتكباورند   يا پژوهان براز زرتشت ياعده

ان ؛ رضرايي83، ص1361؛ ملررين، 135، ص1384؛ خورشريديان، 218ص، 1382، محيد،)دارد  و روان يحالت معنو

ه كوپوردازد  توه مك  نيوبه ا گاهان، ير بندهايدر تفس يدر موارد متعدد ،آررگشسب  (184، ص1392حق، 

 :يو ماد  كيزينه ف ،است  و روحان ي  زرتشت، معنويبهشت و جهنم د
نه  سهراي  ،به ت و دوزخ زرت ت، بهترين و بدترين وضع روحي و راحتي و وجدان و عذاب وجدان است

ل و گيهاه گهژدم باود و ديگري باغ بزرگي از انواع كو پر از مار و  كناو نم كي تاريك  يكاي و جايگاه ويژه
د ر و وضعيت رواني انسهان داركو ميوه و آب روان. به ت و دوزخ زرت ت من ي است و بستگي ب  ويوه ت

ر و عهذاب وجهدان كهو با. اوو زرت ت به ت و دوزخ را راحتي اندي   و آسايش وجدان و نهاراحتي ت
به هت و دوزخ    برايكاي طبقا  چهارگان (. 432 ،252 ،98 ،66 ، ص1، ج1384 سب،آذرگ )دانست  است

ره هاي مردمهان دومربوط ب  اوستاي دوران ساسهانيان يها به  عبهارتي از تراووها  اندي ه ، گفت  وده است
 .(496، ص2، ج1384 آذرگ سب،)رده استك  در متون پهلوي ظهور و بروز كساساني است 

فر نخواهد بود  به گفتوه محققوان يكا يو بد، بدون اجر و پاداش  كياعم از ن  چ عمليه ،  زرتشتيدر د
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و  ينووه جنبووه موواد، دارد  و روحووان يمعنووو ةجنبوو ،ش زرتشووتيكوودر ز يوونفوور و پوواداش يك،  زرتشووت

  (219ر218ص، 1382؛ محيد،، 7ص، 1385 نا،،ك؛ ني155، ص1386خورشيديان، ) جسمان
بوه  ، وان آمودهيوسوخ  بوه م  لوكبه وورت ، هافر و پاداشيك يتوات و محيماه ةها، درباردر گات

ان يو  بوه ميوا برد و تنها سوخ  از نام نم  نيپاداش مع ايفر يك، از  چ عمليه يبرا  پردازد ات نميجزئ
 )ملرر،اشوتدهمراه بوا انودوه خواهنود   زندگ ،و مجرمان يتوأم با شاد  اران، زندگكوكيه نكآمده است 

ن از گناهوا  برخو يبورا  نويمع يهاناموه عوذا رافيهمچوون ارداو ،يا در متون پهلوام  (97، ص1374
  (99ر63، ص1372، ژينيو: ك)ر.برشمرده است

 هكوشوه ي  انديوا ، زرتشت متونو ظلمت محض است  در   كي، تار دوزخ زرتشت  ژگي  ويترمهم
و  ي دهود: روشونا م  اهآگو يو   مزدايود» مردود شمرده شده اسوت: ،است  ستيبا ن ي، مساو كيتار
  نود جودا بُ نشويگر، از نظور آفريدكوياز رند؛ و هم }يپذو چارچو   شدنافتي  هردو، هست  كيتار

ه كوازآنجا  سوتيداغ و پرحرارت ن ي ا همواره جايدوزخ لزوماً   (109ص ،رد، دفتردم،كتاب سو، دينك)«دارند
)تروفيي،، شوود عوذا  اسوتفاده نم يتش بوراگاه از خود آچيان مقدس است، در آن هيزرتشت يآتش برا

ز يوو ن يفورد ينوان داوريه اكونيدارد، اجدي آنچه قابل تأمل و ابهام   (101، ص1377ور، ك؛ مش66، ص1379
 يز موادات يواك، ح و مستندات زرتشت يمتون پهلوكه درحال   اندژه روان دانستهيپاداش و عذا  را و

پوس از  ،اركووكيروان ن يبورا مينهوي خهرددر  ،به عنوان نمونوه  ها داردفر و پاداشيكبودن   و جسمان
هوا ك  خوورايبودتر ،ارانكروان گناه يو برا يازجمله روز  بهار ،هاك  خورايترخوش يفرد يداور

مينرو، خررد، )دهنود بوه خووردش م ،ه در دوزخ هسوتندك  گر جانورانيازجمله زهر، زهرمار، گژدم و د

 هينلوز  بودن  نه با روحان ،بودن سازگار است  با جسمان شده،ادي يها  عذا  و نعمتيا  (28ص، 1380
 سد:ينو م ،ته پرداختهك  نيز به اين

 فيلمها  مربهوط به  مهاده توصهكبا  ،{يينها يهم به ت و هم دوزخ }در جهان پا از مرگ ن  داور
  لمها  مربهوط بهكبها ز ين ،هاها و رنجين. خوويرزمين است و دوزخ در زيزم يبه ت در باال. اندوده

ر از آنچه  د ،ههاها و رنجين خووهي  اكد وده است يكن متون تأين هم  در ايبا ا .اندوده فيجسم توص
ها را يهها و خووهن رنجيه  اكوود يد ميك  تأكم يريتر است و چون در نظر بگاتزون ،ننديبين جهان ميا

هها و ن دوره پها از مهرگ، روان رنجيهدر اردنهد كي  گمهان مكهم يم حدس بزنيتوانيند، ميبيروان م
 .(104، ص1371)هينلز، ان آن وجود ندارديب يبرا يند، گرچ  زبانيبيم يصور  روحانها را ب يخوو

 ن اسالميدب. 
 برزخ

 ق، ذير  ماژه1300منظرور، )ابنشوده اسوت فيوز تعري  دو چيل و فاول بيبه حا ،در لغت« برزخ» اوبالح
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هُرو  » :تآموده اسو يلغو ي  معنايه به هميدر دو آاست و  ار رفتهكبار در قرآن به  سه ،  واژهيا  (« برزخ»
  (53 :)فرطان«الَّذ، م ر ج  الْب حْر يْنِ هذا ع ذْبٌ فُراتٌ م  هذا مِوْحٌ أُجاجٌ م  ج ه    ب يْن لُما ب رْز خاً م  حِجْراً م حْجُوراً

  (20ر19: )الرحمن«رْز خٌ ال ي بْغِيانِم ر ج  الْب حْر يْنِ ي وْت يِيانِ ب يْن لُما ب »

 ى إِذا جرا  ح تَّر» اطالق شده است: شود، ا و آخرت واق  ميان دنيه مك  برزخ به جهان ،هيآ كيو در 

لِرمْ مِرنْ م رايِةٌ هُرو  طايِوُلرا م  إِنَّلا ك وِم ر تُ ك الَّأ ح د هُمُ الْم وْتُ طال  ر بِّ ارْجِهُونِ ل ه وِّ، أ عْم  ُ صالِحاً فيما ت ر كْ
  (100ر99: )مومنون«ي وْ،ِ يُبْه ثُون  ب رْز خٌ إِلى

اسوت و  زيو  دو چيل بيبرزخ حا» شده است:بيان « برزخ» اربرد واژهكهر دو  ،ةاللغصحاح تا  كدر 

ه اخل برزخ شودد رديه بمك  سك  ،يند  بنابرايز برزخ گويو آخرت  از هنگام مرگ تا بعث را ن اي  دنيماب

ه بوا ك  عالم  نعيدوم است؛  ي  معنايهم ،نجايدر ا« برزخ» مراد از  (« برزخ» م، ريل واژه1974لعايل ، ا)«است

وادي آملو ، )جواسوت اسوالم دارد  اعتقاد به برزخ از ضوروريات ديو امت ادامه يشود و تا ق مرگ آزاز م

نهوا، بوه ه بيوان آكودارنود ي  دسته از آيات قرآن داللت بر وجود عالم برزخ مو چند  (218، ص20، ج1389
  (350و348، ص1ق، ج1417 ، ئ: طباطباك)ر انجامددرازا م 

 امام ووادق از ،ننورالثقليه در تفسير كچنان  شودبه عنوان عالم قبر ياد م  ،گاه از عالم برزخ

، اليبر منذ حين موتر  الر» :برزخ چيست؟ حضرت فرمود :ه از آن حضرت پرسيدكنقل شده است 

يوام قجهان برزخ را فاوله ميان مردن توا زموان  ،حضرت ؛(554، ص3ق، ج1415)حويزي، « ةميو، الييا

  اندردهكقيامت معرف  

 ورى ال ت يُرمْ ع م ت  أ ب رداً أ ح دٍ مِنْلُمْ مرا تُص  ِّ ع وىم  ال» :ار رفته استكبه  كدر قرآن ي« قبر» واژه
بور بوه هموان معنواي ق ه،در اي  آيو  (84 :)توبه«  م  ماتُوا م  هُمْ فاسِيُون ط بْرِهِ إِنَّلُمْ ك ف رُما بِالوَّ ِ م  ر سُولِ ِ

ام كه و احه در فقكار رفته است كگذارند، به ه مرده آدم  را در آن م كلغوي آن يعن  گور، جاي  

بر( بور، مقاالبته مشتقات قبر)يعن  اقبره، ق    استك  و فيزيكشرع ، مباحث پيرامون همي  قبر خا

الم بورزخ عوبوه هموان  ،الم كار رفته است  اما قبر در مباحث اعتقادي و كمرتبه در قرآن به  6 نيز

از  پس در حديث  امام سجادهمچني  ه در حديث باال به آن توريح شده است  كشود اطالق م 

، 6ق، ج1403)مجلسو ، هووالقبرمود: فر، (100 )مؤمنون:« ي وْ،ِ يُبْه ثُون  م  مِنْ م رايِلِمْ ب رْز خٌ إِلى» ةتالوت آي

يز  مورگ توا رسوتاخ از، ه دوران برزخ محدود استكآيد به دست م منون ؤسوره م ةاز آي  (215ص

افوراد  عالمى ميان مرگ و قيامت كه در آن عوالم،؛ همان عالم قبر است، ه حيات برزخىكحاول آن

  قيام كند يا متنعم هستند و يا معذ ، تا آنكه قيامت
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 سؤال قبر

  يوبوا ا؛ تامويرد و هوم در عوالم قيوگ انسان هم در عالم برزخ مورد سؤال قرار م ، نابر معارف اسالمب
 ،3ج ق،1407 ،لينو ك: ك ر)هاي برزخ  از امور كل  توحيد، نبوت، امامت، دي  و قبله استه سؤالكتفاوت 

يوف حتو  از ظرا ،زجوا از هموه چيوكل  و جزئ  اسوت و درآن از هاي معاد و قيامت،اما سؤال  (238ص
د افعال و اقووال شوخص موورد محاسوبه قورار خواهوهمة اعمال و انديشه و نيت پرسش خواهد شد و 

خ ررْد لٍ  ل  ح بَّةٍ مِنْت كُ مِثْيا يا بُن ،َّ إِنَّلا إِنْ» :است اندرز لقمان به فرزندش آمدهدر  ،سوره لقمانگرفت  در 
ده يوبوه عق  (16 )لقموان:«بيررٌخ لوَّ   ل عيفٌ  إِنَّ ا أ مْ فِ، الْأ رْضِ ي أْتِ بِل ا الوَّ ُص خْر ةٍ أ مْ فِ، السَّماماتِ ف ت كُنْ ف،

لْح يراةِ الردْنْيا م  فِر، ثَّابِرتِ فِر، االْي وْلِ اليُث بِّتُ الوَّ ُ الَّذين  آم نُروا بِر» ةيدر آ« فِ، الْآخِر ةِ» واژه ،مفسران  برخ
ت قول هنگام پرسش در قبور اشواره يثبتبه ، (27 يم:)ابوراه« ظَّالِمين  م  ي فْه  ُ الوَّ ُ ما ي شا ُالْآخِر ةِ م  يُضِ ْ الوَّ ُ ال

 ي هالسوؤا  در قبور از انسوان متووفو  ركور و منيوكن  عنويو   ه فرشتگان مأمور الهوك  هنگام  دارد
ت فر، سرلال اآليرة مردم طال أكثر المفسررين إن » ند:ك آنها را بر ح  استوار م  تعال يپرسند، خدا م
: ك ؛ ر482، ص6، ج1372)طبرسو ، «اليبر م هو طول ابن عباس م ابن مسهود م هرو المررم، عرن أيمتنراا

  (122، ص19ق، ج1411فخررازي، 
لُوا كُنَّوا يمَ كُنْتُمْ قوافأَنْفُسِهِمْ قالُوا  م إِنَّ الَّذي َ تَوَفَّاهُمُ الْماَلئِكَةُ ظالِ» ةيز ظاهر آين اهلل جوادي آمل تآي

 مَوأْواهُمْ جَهَونَّمُ وَ سوا َتْ يها فَأُولئِوكَاجِرُوا فمُسْتَضْعَفي َ فِ  الْأَرْضِ قالُوا أَ لَمْ تَكُ ْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً فَتُه

  لوكز خبووط داند  فرشتگان ا ت از سؤال فرشتگان از انسان پس از مرگ مياكرا ح، (97 )نسا :« مَويراً

  (219، ص20ج ،1389)جوادي آمل ، نهندقيامت وا م  ام عمل  وي را بهكنند و احكؤال م سانسان  ياعتقاد

 يبدن برزخ

جاودانوه  هك است  روح،« يبدن ماد» فرع به نام كيو « روح» اول به نام كيل از كمتش يانسان موجود
  عوسوان تو  فرمرگ، انقت يز دارد  با آمدن حقيمتناسب با آن، انسان بدن ن  ماند و در هر عالم م  باق

ظواهر   (220و  214، ص14، ج1381)جوادي آملو ، شود رده و با بدن مناسب با عالم برزخ محشور مكرا رها 

الم برزخ بوا در ع ه روح و نفس ناطقه انسان،كند كاي  ديدگاه را تأييد م  ،ناآيات و احاديث معووم

سوان منتقول از طري  اي  بدن به نفوس ان ،برزخاالم  دهد و لذات وبدن لبيف مثال  ادامه حيات م  كي

 پردازيم:م  به برخ  از آي  آيات ،گردد  در ريلم 

ه مربووط بوه زموان يو  آيوا، (27 )محمود:«ك يْف  إِذا ت و فَّتْلُمُ الْم اليِك ةُ ي ضْرِبُون  مُجُروه لُمْ م  أ دْبرار هُمف » 
نووع  كيو ه در عالم برزخ،ك  است ينگر اابي ،هيورود به عالم برزخ است  ظاهر آلحظه   ياحتضار و اول
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  باشود م كمودفون در خوا  عوي  بدن طبير از ايزو  پشت و وورت هست يه داراكوجود دارد   بدن

رِبُون  مُجُروه لُمْ م   م  ل وْ ت رر » ل است:يمه ريركور، كه مذيه آيشب إِذْ ي ت رو فَّى الَّرذين  ك ف ررُما الْم اليِك رةُ ي ضرْ

ا در حالوت احتضوار و قبول يها و وورتها   زدن بر پشتيا  (50 )انفال:«هُمْ م  ذُمطُوا ع ذاب  الْح ريقِأ دْبار 

 هرحوال،  بوه ا بعد از مرگ و در عالم بورزخ اسوتي، (575، ص32، ج1386)جوادي آمل ، ازعالم برزخ است

جسوم   ولو  وورت اسوتل و كش يه داراكياگونهبه، است  ر از بدن جسمانيز  آن وجود بدن ةالزم
از  ،ات قورآنيواز آ  در برخوهمچنوي   شد  ان مشاهده ميتوسط اطرف ي  جسم ماديندارد و اال ا يماد

اع ةُ » عذا  آتش در عالم برزخ سخ  رفته است: يوا م  ي روْ،  ت يُرو،ُ السرَّ ون  ع و يْلرا دُردُموا م  ع شرِ النَّارُ يُهْر ضرُ

احتياج به بدن  جسمان  به جسوم برزخو  و  ،آتش كبراي در  (46 )زافر:« الْه ذابِأ دْخِوُوا آل  فِرْع وْن  أ ش دَّ

أ نَّ » ر شوده اسوت:يوتعب  بوه بودن مثوال ،از ت  انسان در عالم برزخ ،نادر سخنان معووم مثال  است 

  انسوان متناسوب بوا آن عوالم يابنوابر، (244 ، ص3ق، ج1407لينو ، ك)«أ رْم اح  الْمُلْمِنِين ... فِ، أ بْد انٍ ك أ بْد انِلِمْ

  (1390افضل ، : ك ر)بدن است يدارا

 يبهشت و دوزخ برزخ

ه كوسوان  كبيننود  ارواح يفر و پواداش م كدر عالم برزخ  اند،ردهكسب كه در دنيا كبه اعمال   هها بستانسان

 طير   ادْخُر ِ» نود:گرداله  برخوردار م هاي وارد بهشت برزخ  شده و از نعمت ،مستح  پاداش اله  بوده

  (169 عموران:؛ آل32نحول:؛ 27وو26يس:)«ر مين مِن  الْمُكْ ر بِّ، م  ج ه و ن، ي هْو مُون  بِما د ف ر  ل، الْج نَّة  طال  يا ل يْت  ط وْم،

  (79، ص17ق، ج1417 ، ئ)طباطبادر آيه بهشت برزخ  است نه بهشت اخروي« الْج نَّة » مراد از

يوو يْلا دُرع النَّارُ يُهْر ضُون  » گردند: م  و آتش برزخ  فر الهيكز مستح  يافراد ن  اما برخ ا م  دُموا م  ع شرِ

و رمْ ي جِردُما مِمَّا خ عيئاتِلِمْ أُدْرِطُوا ف أُدْخِوُوا ناراً ف » .(46 دافر:)«ي وْ،  ت يُو،ُ السَّاع ةُ أ دْخِوُوا آل  فِرْع وْن  أ ش دَّ الْه ذابِ
نوه  ،دارد  آتوش برزخو اشواره بوه ور،كه موذيودر دو آ« نوار» واژه  (25 )نووح:«دُمنِ الوَّر ِ أ نْصراراًل لُمْ مِنْ 

نوان عمول يه اكوبرد  ز نام مين يگريقرآن از دسته د  (36، ص20ج؛ 335 ، ص17 ق، ج1417 ، ئ)طباطباياخرو

ى  الً صالِحاً م عُوا ع م بِلِمْ خ و م  آخ رُمن  اعْت ر فُوا بِذُنُو» اند:را هر دو انجام داده ناپسندوالح و  آخ ر  س يِّئاً ع سر 

تُوو ُ يَهُمْ وَ إِمَّوا ونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَوذببُوَ آخَرُ»  (102)توبه: «الوَّ ُ أ نْ ي تُوب  ع و يْلِمْ إِنَّ الوَّ   د فُورٌ ر حيمٌ

  (106 )توبه:«عَلَيْهِمْ وَ اللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ

 سد:ينو ه مي  آيا ريتفسدر   ئعالمه طباطبا
ََُُور ا ذُرُوبو ذُ ُ ت»  ب  معناى تأخير است، و آي  وريف  عطف است بر آيه ، «ارجاء» كلم  و . « وَ آخَرُووََ اَْت

ا مغفهر  ي  جانب عذاب كست ين نانزدو يسوى خدا اين است ك  سبب ب نااي امر معناى تأخير انداختن 
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ن چ  بخواهد، ههر امحول ب  امر خداست، تا او در باره اي ، ناپا امر اي  .ح داده ووديرج ان تيخدا برا
نظر از روايها  بها وضهع مستضهعفين تطبيهق نفس  و با قطعچ  او خواست همان خواهد ود. اين آي  تى

 .(380، ص9ق، ج1417ي، ئ)طباطباك  در حقيقت مانند برزخى هستند ميان نيكوكاران و بدكارانكند، مى

كوافر در  برزخو  وموؤم  در بهشوت   يا كافر يا مستضعف انسان در عالم برزخ يا مؤم  است،  ،يبنابرا

ر مستضعف امرش محول به خداست  احتمال دارد اينان مشمول رحمت الهو  قورا  جهنم برزخ  است

  (230، ص4، ج1395)جوادي آمل ، رفته و وارد بهشت شوندگ

 صراط

مثول ووراط   شوود م  يآن معو يمعنا آن، هيال مضافٌ لهيراه است و به وس يبه معنا در لغت،« وراط»

ز آن بوا ا ثيوه در احادكوشده اسوت  دهيشكجهنم  يه روكاست   پل نجا،يدر ا« وراط» مراد از  ميمستق
ه كو ياهيآ، قرآن در  (70، ص2ق، ج1378؛ همو، 32ق، ص1403، ودوق: ك)ر شده است ادي« جِسر جهنم» واژه

ر ه دكو  ثيحوادابوا توجوه  از قرآن، هيتنها در چند آ  وجود ندارد، نام ببرد امتياز وراط در ق  به روشن

 به پل وراط اشاره دارند:، آمده ي در مجام  روا اتيآ  يا لير

 و،يران كإذا : است شده تيوار رمكا امبرياز پ ،هيآ  يا ليدر ر  (24: وافات)«وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ»  1

م  طالرب ،أبربن ،عور ةيرمال  ياال من مه  جواز ف  يعو جزيجلنم لم ،م نصب الصراط عو امةيالي

ق، 1414 ، )طوسوطالوب ،أبربن ،عور ةيرعرن مال  عني؛ « م  طِفُوهُمْ إِنَّلُمْ م سْلُلُون » :،طول  تهال كذل

 ، يرالموومنيت اميورش واليپوذ  شوود سوؤال م  ت امام علياز و ال ،  پليا در روي  (290ص

    پل استيشرط جواز عبور از ا

ط نْع رر ةٌ » :ديوفرما وواد مومر  در معرفو ،هيآ  يا ليدر ر امام وادق  (14: )فجر« لَبِالْمِرْواد كإِنَّ رَبَّ»  2

  (331، ص2، جق1407لين ، ك)« ع و ى الصِّر اطِ ل ا ي جُوزُه ا ع بْدٌ بِم ظْوِم ةٍ

ف وُطُروفُلُمْ » نقل شوده اسوت: ادقاز امام و ،هيآ  يا ليدر ر  (43: حجر)«عِدُهُمْ أ جْم هِين إِنَّ ج ل نَّم  ل م وْ»  3

  (376، ص1، ج1363قم ، )«الصِّر اط ع و ى
موريم، )«ايجِثِ لايف ن ياتَّي وْا م  ن ذ رُ الظَّالِم ن يالَّذ ،ثُمَّ نُن جِّ ايح تْماً م يْضِ كر بِّ ،ان  ع وكمْ إاِلَّ مارِدُها كم  إِنْ مِنْ»  4

ه بوا كونظور اسوت   يوبر ا شانيااند  ردهكرا حمل بر وراط  فهيشر هيآاي    ئعالمه طباطبا  (72وو71

  شوده اسوت دهيشوكداخول آن  ايجهنم  يه بر روكاست   قرآن، مراد از وراط، راه اتيتوجه به آ

 كر بِّر ،ان  ع وركرمْ إاِلَّ مارِدُهرا كم  إِنْ مِرنْ» خبر داده است:« و نجات كتر» بدان و« ورود» خداوند به

 دهيشوكجهونم  ه بور سراسورك  راه  يا، «ايجِثِ لايف ن ياتَّي وْا م  ن ذ رُ الظَّالِم ن يذالَّ ،ثُمَّ نُن جِّ ايح تْماً م يْضِ
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را نجوات  اركووكين يهاه خداونود انسوانكوتفاوت   يبا اباشد  م محل عبور همه بشر ؛ شده است

  (72و71، ص1392 ، ئ)طباطباسازد را در آن رها م ناو ظالم دهيبخش

ه ووراط بو حيه توورك ،وركمذ هيدر خووص آ  ثيحد ،ي است با مراجعه به مناب  رواالزم به يادآوري 

  ئطباطبوا مهعال از مباحث  نشد دهيد ،به واژه وراط بود حيتور  قبل اتيآ ثيه در احادكگونه آن، ندك
ووراط  اتيووارا منبب  بور ر هيدرباره آ اتيروا  ظاهر برخ ،شانيه اكآيد به دست م  تفسير الميزاندر 

  (94و91، ص14ق، ج1417 ، ئ: طباطباك)ر دانستند

در  هكو  و وراط آخرت  راهو ايوراط دن: آمده است انياز دو وراط سخ  به م ،ثياحاد  برخ در

 ،ردكواو اقتدا  يهاي به راهنما ت واو را شناخ ،ايه در دنك  سكاالطاعه است  همان امام واجب، استيدن

 گوامش بور ووراط نشوناخت، ايس امام را در دنكهر  گذشته است ،ه پل دوزخ استكاز وراط آخرت 

ع رنِ  عبْردِ الوَّر ِ ع لْتُ أ ب را عُم ر  ط ال : س أ بن ع نِ الْمُف ضَّ ِ...» :ندك و در آتش دوزخ سقوط م لرزد آخرت م

م   ر ةِلْرآخِ، الدْنْي ا م  صِر اطٌ فِر، اانِ صِر اطٌ فِم ا صِر اط العَّرِيقُ إِل ى م هْرِف ةِ الوَّ ِ ع زَّ م  ج  َّ م  هُالصِّر اطِ ف ي ال  هُو  
ر اطِ م  دْنْي ا م  اطْت د   بِلُد اهُر ف  ُ فِ، الع ةِ م نْ أ مَّا الصِّر اطُ الَّذِ، فِ، الدْنْي ا ف لُو  الْإِم ا،ُ الْمُفْت ر ضُ العَّاع  رَّ ع و رى الصرِّ

ت رر دَّ  فِر، نِ الصِّر اطِ فِ، الْرآخِر ةِ ف ط د مُ ُ ع  تْي ا ز لَّالَّذِ، هُو  جِسْرُ ج ل نَّم  فِ، الْآخِر ةِ م  م نْ ل مْ ي هْرِفْ ُ فِ، الدْنْ

  (32ق، ص1403، ودوق)«ن ارِ ج ل نَّم 

بوودن   يوبو م ايوبوه دن  دلبستگ ايخداوند   بندگ زانيبه مه پل در آخرت، بست  يعبور از ا تيفيك

و از  تركيوارباز مو : شده است فيتوو  يراه چن  يا اتيدر روا ،رو يااز  دارد ايدر دن  نفسان يهواها

  تخواهنود گذشو يگوريبا وضو  د زين  و گروه گذرند مانند برق از آن م  برخ  است زتريت ريشمش
  (29، ص1، ج1363: قم ، ر ك)گردند داخل دوزخ م رده،كسقوط  زين ياعده

  نودك نو  متو  كيبار نامجرم يبرا  ول  ندك منان گسترده و په  مؤم يراه را برا  يمتعال ا خداوند

ع رنْكُمْ ر بْكُرمْ أ نْ يُك فِّرر   صُوحاً ع سرىت وْب ةً ن  يا أ يْل ا الَّذين  آم نُوا تُوبُوا إِل ى الوَّ ِ» ةيآ ريتفس ليدر ر ،اب  عباساز 

هىبِ،َّ م  الَّذين  آم نُوا م ه  ُالوَّ ُ النَّ  يُخْزِ،ج نَّاتٍ ت جْر، مِنْ ت حْتِل ا الْأ نْلارُ ي وْ،  ال كُمْس يِّئاتِكُمْ م  يُدْخِو    نُرورُهُمْ ي سرْ

اط آموده دربواره وور، «ر ٍ ط رديكُ ِّ ش ،ْ ىا إِنَّك  ع وندْفِرْ ل ب يْن  أ يْديلِمْ م  بِأ يْمانِلِمْ ي يُولُون  ر بَّنا أ تْمِمْ ل نا نُور نا م  ا

  (67، ص8، جق1403مجلس ، )«اي َ دَقِيقعَرِيضاً وَ عَلَى الْمُذْنِبِ الْمُؤْمِنِي َ وَ يَجْعَلُهُ اللَّهُ عَلَى»    :است

 اعراف

 ق، ريول واژه1300ور، منظ)اب است خروس تاج و اسب الي بلند، تپه ،وهكقله  يبه معنا ،جم  عرف« اعراف»
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واژه  ، لكطوربوه  بلند را اعوراف نامنود يهاانكز مين  همچني  (« عرف» ق، ريل واژه1430؛ موبفوي، « عرف»

  (596، ص28، ج1392)جوادي آمل ، و علو هست يبلند ياعراف متضم  معنا

 است: ردهكبيان  براي واحبان آنرا اوواف  قرآن   شده استتنها در سوره اعراف ياد  موضوع اعراف،

 ل رمْ لْج نَّةِ أ نْ س ال،ٌ ع و ريْكُمْمْا أ صْحاب  ا م  ناد م  ب يْن لُما حِجابٌ م  ع و ى الْأ عْرافِ رِجالٌ ي هْرِفُون  كُووا بِسِيماهُمْ»

 م  لظَّرالِمين ا الْي روْ،ِ م ع  ت جْه وْنا ال نار بَّ طالُوا نَّارِال أ صْحابِ تِوْيا   أ بْصارُهُمْ صُرِف تْ إِذا ي دْخُوُوها م  هُمْ ي عْم هُون  م 
ت كْبِرُمن  كُنْتُمْ ما م  ج مْهُكُمْ ع نْكُمْ أ دْنى ما طالُوا بِسيماهُمْ ي هْرِفُون لُمْ رِجاالً الْأ عْرافِ أ صْحابُ ناد  أ  هرلاُل ِ  ت سرْ

  (49و46 )اعراف:« نْتُمْ ت حْز نُون كُمْ م  ال أ وْفٌ ع و يْالْج نَّة  ال خ الَّذين  أ طْس مْتُمْ ال ي نالُلُمُ الوَّ ُ بِر حْم ةٍ ادْخُوُوا 

هواي قسومت ،منظور از اعوراف  شوده بي  دو چيز حائل م كبه معناي ساتري است  ،در آيه« حجا »

وزخ و ده اعرافيوان در آنجوا هوم اهول كاي گونهبه   دوزخ و بهشت است،ه حائل بيكباالي حجاب  است 

ى هسوتند كوه رجال ،هاى باالى حجا شود: در قسمتمىچني  معناى آيه  اي ،ربناب  بينندهشتيان را م هم ب

ت را بوه چون در محل مرتفعى قرار دارند، مردانى هستند كوه اهول جهونم و بهشو ؛بر هر دو طرف مشرفند
ووحا  اه كواين ةدربوار ،تفسهير الميهزاندر   (121، ص8ق، ج1417 ، ئ)طباطباشناسندن مىاهايشقيافه و عالمت

 گرداند:برم  آنها را به سه نگره اول  عالمهه كدوازده ديدگاه بيان شده است  هستند، سان كاعراف چه 

 خوتالفا آن مووداق انيوب در هرچند، مراد از رجال اعراف واحبان مقام و منزلت است اول اينكه،

دوم   اندمردهبرشو    و اعموال بور شاهدان  رخب  ،يد يفقها و علما ياعده امبران،يپ را آنها  برخ: است

وم سو ن ااتشون بور حسنان ترجيح دارد و نه سيئاتشوان بر سيئاتشااينكه آنها كسانى هستند كه نه حسناتش

  (129، ص8ق، ج1417 ، ئ)طباطبااينكه آنها مالئكه هستند
از   دهود قورار م  بررس دگاه دوم و سوم را مورد نقد ويده و ديدگاه اول را برگزيد ، ئعالمه طباطبا

ئات و حسونات آنهوا يه سوكو  سوانكاوحا  اعوراف بور  حمل هكنيا ،وارد بر قول دوم يجمله نقدها

بوراى اووحا  اعوراف ووفاتى  ست؛ چون در اي  آيات،يات اعراف سازگار نيبا ظاهر آ ،است يمساو

ن مقوام كراموت و سوعادت ن درگاه خدا و ودرنشوينااالعاده و مقربكه جز بر مردان فوقاست شده بيان 

دگاه اول را يز دين ي آمل اهلل جوادتآي  (144و143و129و  123و122ص ،8ق، ج1417 ، ئ)طباطباشودتببي  نمى

ه كوشوده بيوان   ث فراوانويو، احاديو ر روايدر تفاسو  (606، ص28، ج1392)جوادي آمل ، داند م  رفتنيپذ
در  به عنووان نمونوه،  نديآ اه اول به حسا  مدگيد ديو مؤ هستند ناموداق اوحا  اعراف، معووم

م  ع و رى » جا  ابن الكوا الى أمير الملمنين عوي  السال، فيال: يا أميرر المرلمنين آمده است: نورالثقلينر يتفس

 بسيماهم م نحرن األعرراف فيال: نحن عوى األعراف، نهرف أنصارنا« الْأ عْرافِ رِجالٌ ي هْرِفُون  كُووا بِسِيماهُمْ
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يهرف اهلل عز م ج  اال بسبي  مهرفتنا م نحن األعراف يهرفنرا اهلل عرز م جر  يرو، الييامرة عورى الذين ال

، 2ق، ج1415)حوويزي، يدخ  النار اال من أنكرنا م أنكرناهمن عرفنا م عرفناه م الالصراط، فاليدخ  الجنة اال 

  (232، ص1، ج1363: قم ، كر ؛ 33ص

 هاا و تفاوتهان شباهتيببررسي و مقايسه؛ 

م توا نقواط ينكمو سوه يگر مقايدكوي  زرتشت را بوا يد اسالم ودر ساختار جهان پس از مرگ اينجا در 

ان جهوشوامل رد، يوگ ل ووورت ميه در رك ي هاها و تفاوتدو ظاهر شود  شباهتآن ز يو تما كاشترا
 خواهد بود  پل( با چينوت)و پل وراط ستگان(با همي)مرگ و حوادث مرتبط با آن، اعرافپس از 

 هاشباهت. 1

 :عبارتند از  ، در با  معاديدو دهاي  و همسانها شباهت

ر از در بهشوت و سرشوااران كووكينمورگ متفواوت اسوت؛  ار در جهان پس ازكار با گناهكوكي  روح ن1

 اران در دوزخ و دچار عذا  كو سرور، اما گناه يشاد

 ز است ين رستاخدي  دوران جهان پس از مرگ محدود به فرا رس2

ه كو يداران، افوراكواران، گناهكووكين شووند؛م م يبه سه دسوته تقسو ،ها در جهان پس از مرگ  انسان3
 سوتگان،يمهدسوته سووم در  ، اران هستند  بنابر مستندات زرتشتكاران و بدكوكيان نيمنزله برزخ مبه

نو  اسوت  در فره يسواوو بدشوان م كين يارهاكه كاست   سانكگاه يستگان جاياقامت دارند  هم

 اد شده است ي«  يمستضعف»   دسته سوم بهياز اقرآن، 

 يهواانسوان ،ده شودهيشوكدوزخ  يه بور روكو ،  پوليوبه پل وراط معتقدند  ا  به نوع ، ي  هر دو د4

بوه  نداشته،را  اران توان عبور از آنكاما بدشوند   وارد بهشت م ،ردهكار با سرعت از آن عبور كوكين

 است  ر شدهيتعب« نوت پليچ»   پل بهياز ا، ي رد  در زبان اوستاكوزخ سقوط خواهند پرتگاه د
   است يات هر دو دكاز مشتر  اعمال به وجه  حسابرس ، ا به عبارتياعمال  ي  داور5

قربوان و گواه مي، اعوراف بوه جامختواره بنابر قوول كمبرح است  ياقوال متعدد ،ة رجال اعراف  دربار6

و   كويه نكو  سانكه واحبان اعراف را به ك ،يگريدگاه دي  اما براساس دردختواص داا  اله ياياول

 ياجو  زرتشت( يستگان)در ديهم دره ك  سانكتوان با  م؛ ردك ر ميتفسسان است، كيشان يهايبد

 رد كه يدارند، تشب
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 هاتفاوت. 2

بوه  ،بالحز و در اوويو  دو چيفاول و حاجز ب يبه معنا ،ه در لغتكاست   واژه قرآن، «برزخ»   واژه1

ن ز، در آياخرود تا واقعوه رسوت ا ميه شخص از دنك  از زمان  شود ا و آخرت اطالق ميانه دنيعالم م

  برد  سر مه عالم ب

زرتشوت،   يوسوندگان حووزه دياگر در آثار نووجود ندارد  « برزخ» ، واژهيو پهلو ي در زبان اوستا

سوان كيشوان يو بد  كيه نك يان افرادكم؛ اشاره دارد« ستگانيهم» ار برده شده، بهكبه « برزخ» واژه
سوت را از يو  دوچيه همان فاول بك ،برزخ يلغو ينجا معنايدر ا ،وركسندگان مذياست  در واق  نو

 بهشت و جهنم است   انيستگان حد فاول و ميهم  اندمدنظر داشته

موا از اتنهاي  حضوور دارد  روح بوه ،گ، در عالم پس از مورپژوهانزرتشت  بنابر نظر محققان و 2

را  ه بدن  متناسب بوا روح در عوالم بورزخ، روحكآيد دست م هظاهر آيات قرآن و احاديث، ب

 ند كهمراه  م 

 يبوه سوو ياعوده: شووند م ميبه سوه دسوته تقسو ،ها پس از مرگ، انسان   بنابر متون مقدس زرتشت3
بهشوت، و  يبندمي  تقسويواشووند   ستگان منتقل ميبه هم  جهنم و برخ يبه سو يابهشت، عده

  ز ادامه دارد يتا رستاخ -ستگانيدوزخ، هم

برزخو  و  مؤم  در بهشت  يا كافر يا مستضعف، يا مؤم  است ن در عالم برزخانسا ات قرآن،يبنابرآ

نوان مشومول رحموت ياممك  اسوت كافر در جهنم برزخ  و مستضعف امرش محول به خداست  

هونم جدر عورض بهشوت و  ياژهيوو يجا  در برزخ اسالم ،هكنيته قابل دقت اك  نرندير گقرا  اله

توه، قورار گرف  نوان مشومول رحموت الهويد است ايه امكبل ،رنديه مستضعفان در آن قرار گكست ين
 داخل بهشت شوند 

نوام هوا تچهارمرتبوه در گا ،  پولياست  از ا« نوت پليچ»   زرتشت،يد يديلكمهم و  يها  از آموزه4

د يوبا  رتشته هر زكاد شده است ي يبه عنوان باور،   پليعبور از ا، يدر متون پهلوبرده شده است  

    مان و اعتقاد داشته باشديبه آن ا

ه كو  اتيه رواببا توجه ات، يآ  تنها در برخ  پل نام نبرده است؛ يارا از اكس گاهان، آشكدر قرآن بع

  اند ور را اشاره به پل وراط دانستهكت مذاياند، آات آمدهي  آيل ايدر ر
ه هموه كو، مربوط به جهان پس از مرگ است  نوت پل زرتشتيعبور از چ ،هكنيگر ايد    تفاوت اساس5

 ز است يخدر روز رستا ،، عبور از پل وراط اسالم اما در فرهن ، نندكد از آن عبور يها باانسان
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و  كيون يارهواكه كواست   سانكگاه ي، جايپهلو متونح يو تور 33بنابر گاهان ، ستگان زرتشتيهم  6

ل يووا  يوسوتگان در ديه همكو  نظر اسوت يا گاتها، بر ، مفسرآررگشسببرابر است   امالًكبدشان 

را  ،تسوان اسوكي بدشانو  كين يارهاكه ك يبه افراد ،33از گاهان   زرتشت نبوده و ترجمه قسمت

م يتعوال اثور نفوور سوتگان را بوريده به هميعق ،يست  وارائه داده ا يگريح ندانسته و ترجمه ديوح

  ان دانسته است يان در زمان ساسانيبر زرتشت  حيمس
اعوراف  ه آن به اوواف وواحبانيآ ه در چندكاست شده  يگذاربه نام اعراف نام ياسوره ،در قرآن

اهلل يوتآو   ئطبواطبانظور وجوود دارد  عالموه اختالف ،ة اعراف قرآن و واحبان آنپردازد  دربار م
ر يتفسو تيوبث متعدد به اهليه موداق آن در احادكخدا،  يايگاه اولي، اعراف را جاجوادي آمل 

شوده و يوان برجال اعراف در قرآن  يه براك  با توجه به اوواف  ئعالمه طباطبادانند   م ،شده است

 داند  مردود م ،ان استسكيو بدشان  كين يارهاكه ك  سانكبه  ،ر رجال اعرافيگر، تفسيادله د

  سوانكه گوايستگان و اعراف را بوه جاي، اگر همآررگشسبو   ئطباطبادگاه عالمه ينظر از د  با ورف7
 بوا اعوراف تفواوت دارد: سوتگانيهمم، بواز ينوكر ياسوت، تفسو يو بدشوان مسواو كين يارهاكه ك

نوه در جهوان سوت، ا زيرستاخستگان در جهان پس از مرگ و در عرض بهشت و جهنم قبل از يهم

وواحبان  واموت بووده يدر عالم ق ، وجود دارد  اما اعراف اسالم ي  مرزبنديا ،زيآخرت و تا رستاخ

شومول نوان مياحتموال دارد اخواهند شد    از دو دسته بهشت و جهنم  كيملح  به  ،تيآن در نها

 داخل بهشت شوند  ،رند و سرانجاميقرار گ  رحمت اله

دارنود   ياژهيگاه ويجا كيهره بهشت و جهنم، ك  است ينظر مفسران قرآن برا ات قرآن ويح آي    ور8
 كيو بهشت و جهنم ورفاً ،ديگر شوند  به عبارت مستح  جهنم م  مستح  بهشت و برخ يافراد

  دارد   ه وجود خارجكبل ،نبوده  و روان يز معنويچ

، ژه دارنوديوو  انكوم كيوهر ،ه بهشوت و جهونمكآيد به دست م   زرتشت يدر د ياز متون پهلو

  ه اسوتز مشخص شديان بهشت و جهنم نك، ممينوي خردمانند  ،  متونياز ا  در برخافزون بر اي  

سوندگان يونگور از يد  و برخو  هامفسر گاتو  آررگشسب  قرار دارد و    اما يرزميدوزخ در ز مثالً

شوت،   زرتيبهشت و جهنم د ، گر سخيبه د  ندارد  كيزيبهشت و جهنم جنبه فمعتقدند:   زرتشت
  است  و روحان يمعنو

ا موبهم يو ،امدهيان نيبه م  فر آن سخنيكو پاداش و  ژه گاهان از اوواف بهشت و جهنميوبه ،در اوستا  9

  لوكبه ووورت  ها،فر و پاداشيك يت و محتواي، درباره ماهزرتشت يهادر گات بحث شده است 
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ه كوان آموده اسوت يو  بوه ميوتنهوا سوخ  از ا  پوردازد نمات يوجزئ بهاست و ان آمده يسخ  به م

 ،يهمراه با اندوه خواهند داشوت  در متوون پهلوو  و مجرمان زندگ يتوأم با شاد  اران، زندگكوكين

بوه  اموا   و هوم روحوان  جسومان يهافرو پاداشيكهم از برد،  نام م  نيمع يهااز عذا  و پاداش

 دارد،  و روحوان يجنبه معنو، زرتشت  يدفر و پاداش در يك، و مفسران اوستا  گفته محققان زرتشت

    و جسمان ينه جنبه ماد
فر يكان شده است  عالوه بر يب  ان برزخيان و دوزخ و دوزخيات قرآن، اوواف بهشت و بهشتيدر آ

 ،ات قورآن و نظور مفسورانيوشده است  آبيان   نيمع يهافر و پاداشيكاعمال   برخ يو پاداش، برا

   دارد و هم جسمان  و روان  فر و پاداش هم جنبه روحيك هك  دارد ياز ا تياكح

 يابه سبب تقدس آتوش، هرگوز از آتوش بوه عنووان جوز ،  زرتشتي، در د مستندات زرتشت   بنابر10

 دوزخ است  يها  عذا ياما در قرآن، آتش از بارزتر ،اد نشده استياران كگناه

وجوود  رد وجوود دا  و افتراق اساسو  نسب ك  نقاط اشترايان دو ديه مكآيد دست م  بهسه يمقااي  از 
ت  اسو يديو  توحيومثابوه دبه ،  زرتشوتيمفروض پنداشت  د ةو الزم  عي ، طبيان دو ديها مشباهت

  سومانآان يودر هموه اد ه به طور ثابوت،ك ندهست  كاوول مشترد، نبوت و معاد از يگانه توحاوول سه

  يوع در فروييات زمان موجب تغيهرچند مقتض؛ شود   دگرگون نميات ديلك  اوول و وجود داردبوده 

اگور   ،يا  اسوالم  بنوابريوهوود و نسوخ آن در دي  يدر روز شنبه در د  ماه ديت ويمانند ممنوع، است

در  يديو  توحيو  اموا تفواوت دو دعت اسوتيشر  در فروعات جزئ وجود دارد،  الهان يدر اد  تفاوت

  اسوت يوا سؤالديگر،  است  به عبارت  ل و در خور بررسيازمند دلي ، نيد  اوول و ياعتقاد يباورها
دو   اساسوهواي   تفاوتيو، ا ان آسماني  زرتشت و داشت  منشأ واحد در اديبودن د  فرض اله ه برك

  يوا هكو  اسوت يشود؟ مگر نه ا ه ميچگونه توج ،ياخرو ياعتقاد يدر باورها  اسالم و زرتشت، يد

ر وول ثابوت هواز ا ديگر به عبارتناپذير است  رييها( بوده و تغستيها و نا هستي) امور واقع از ،امور

 رسوشپ  يواپاسوخ م؟ ي  هسوتيان دو دي  امور ميدر باور به ا ي هاپس چرا شاهد اختالفاست    نيد

 طلبد مجال ديگري م 

 گيريجهينت

ه كوآيود به دسوت م اسالم گفته شد،  از آنچه درباره جهان پس از مرگ از ديدگاه دي  زرتشت و
حووادث  را بوراي  ،  زرتشوتدو ديو  اسوت  ديو كاز اووول مشوتر ،ات پس از مرگباور به حي
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از سدوش گرفته توا داوري فوردي و چينووت پول و است؛ سرگذشت روان پس از مرگ برشمرده 

عالم پس از ردارشان  در فرهن  اسالم ، به كبرحسب اعمال و  ،و دوزخ ورود اشخاص به بهشت

مسوتح  بهشوت و  ،ردهكوسوب كه در دنيا كه شخص به واسبه اعمال  كمرگ، برزخ اطالق شده 

زرتشت در آيي  ه برخ  از آنها عبارتند از: در كهم وجود دارد هاي  شود  تفاوتدوزخ برزخ  م 

 جواي ؛، جايگاه سوم  به نام هميسوتگان وجوود داردپس از مرگ، عالوه بر بهشت و جهنمجهان 
 ه بنوابركواز اعراف ياد شوده اسوت  ،سان است  در فرهن  قرآنكهايشان ي  و بديكه نيكسان  ك

رسود، م  اما بنوابر نظورسان است، كو بد آنها ي كارهاي نيكه كسان  است كاعراف جايگاه ، قول 

وع اعوراف مورتبط بوا حت  بنابر پذيرش قول اول، موض  ن و اولياي اله  استااعراف جايگاه مقرب

اسالم مربوط بوه عوالم رسوتاخيز و قياموت در نه عالم پس از مرگ  پل وراط  ،هان آخرت استج

به جهان پس از مرگ تعل  دارد  محققان زرتشوت  نظور بوه ، چينوت پل زرتشت كه درحال  ،است

 ه بوا متوون پهلوويكو؛ مبلبو  انودنظور دادهيفرو پاداش در دي  زرتشوت كروح  و معنوي بودن 
 رده است كيفر و پاداش ياد كاز هر دو جنبه روح  و جسمان  ات قرآن، اما آيناسازگار است، 
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