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 ن اسالم و زردتشتيعالم پس از مرگ در د يقيمطالعه تطب

  Fooladi@iki.ac.irيشناسي مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميندانشيار گروه جامعه/  محمد فوالدي

 واحد قمدانشگاه آزاد اسالمي  نشجوي دكتري ادياناد/  رعنا قاسمي  
 10/02/1396ـ پذيرش:  30/09/1395دريافت: 

 دهكيچ

 يايرپرردازد كره دنوع مين موضيبه ا، «ن اسالم و زردتشتيعالم پس از مرگ در د يقيمطالعه تطب»با عنوان ، مقالهاين 
 شخص پرس از يگزند»، بحث يمحور اصل، وهشژن پي. در ااست( يا ممات )مرگ ابدي( يات )جاودانگيح، پس از مرگ

ر سرت  ديتشرت  ن اسرالم و زريرن است كه فرجام انسان در دو ديپژوهش ا يسؤال اصلاساس، براين باشد.يم« مرگ
در دو  ن پرس از مررگين است كه فرجام انسااهاي پژوهش حاكي از  گونه خواهد بود  يافته، يات و جاودانگيصورت ح

يرن ااز رنوشرت روان سبره ، يسناجهان و انسان مزد يرساست. پس از بر «يزندگ»و  «يجاودانگ»، با اندكي تفاوت، نيد
هش قررار و پژو يد بررسمراتب نفس و خلود مور، نينفس و همچن، روح يز جاودانگياست. در اسالم نپرداخته شده منظر 

ن يرا، يو اسرالم يقرآنر اسرت. كراربرد «تيابد» يو به معنا، است كه در قرآن به كار رفته ياواژه «خلود»گرفته است. 
 .كرده استاد ي« خلود نفس»بحث را تحت عنوان 

 قيامت.، انسان، ريمكقرآن ، يسنادين مزد، : جاودانگي روحهاكليدواژه
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 مقدمه

ر و كرخ تفيترار اسرت.ايي دنير يافتن زندگيان يشه مرگ و پاياند، دادهيرا رنج م ه همواره بشركهايي از انديشه يكي

 يبررا يهرافتن رايربرراي ها ر انسرانيرگيشراهد ترالپ پ، د همه ملل و اقوامو نز يخيدر همه ادوار تاربشر  ةشياند

جاودانره  يدابراز سروريها از ده انسرانكردهد ينشان م ،ير بشركخ تفيگذرا به تار يو بقا بوده است. نگاه يجاودانگ

اعتقراد ، گرريدگروهي  .شيدنديانديم يو با بدن جسمان يات مادين حيدر هم يبه جاودانگ، يااند. عدهبودن را داشته

ه برآنران ه كرم يابيريم در ،ستانران بايخ ايبه تار يبا نگاه. اندخود قرار داده يه جاودانگينظر يگر را مبنايات ديبه ح

س از مررگ پرزنردگي  يدانگجاومعاد و اعتقاد به ، رانيشت در اتن زردييبا ظهور آ پس از مرگ اعتقاد داشتند. يزندگ

. (18 ص، 1367، زادي)شرهباور به رسرتاخيز عمرومي مردگران اسرت، اصول اساسي آيين زرتشتياز  .فتايگر يد ياجلوه

در  .(1384، گشسربآذرر.ك: )هاي اساسي و بنيادين دين زرتشت استاز آموزهنيز  باور به جاودانگي روح و جهان واپسين

، نمجهر، بهشرت، اپكيفرر و پراد، روز قضراوت و داوري، از روز واپسريننيز  و در موارد متعددي زرتشتهاي سروده

 .(54رر50ص ، 1386، ؛ پراكتچي6:41، 6:19، 1380)يسرنا:سخن بره ميران آمرده اسرت، ر جهان ديگرسعادت و خوشبختي د

همرة  ،مترون پهلروي شناسري پيشررفتهاساس اسطوره اما بر، مطرح نشدهسخني از كيفيت رستاخيز  ، ند در اوستاهر

ر بيشرتر نرد. از نظرازآفريني خواهنرد شرد و داوري نهرايي را خواهنرد گذراها در هيئت جسرماني و روحراني برانسان

و  ها در هيئرت جسرمانيمعاد جسرماني و روحراني اسرت؛ يعنري همره انسران، معاد در آيين زرتشت، پژوهانزرتشت

 .(198ص ، 1381، گرن)ويدنروحاني بازآفريني خواهند شد و در واپسين روز ر روز داوري ر حضور دارند

، نامرهرافيز ارداويرداد و نيوند، يشتك ياوستا، كهادخت نس، هاشتي، همچون گاثاها ،ابع مختلف زردشتدر من

م: مفهروم يسرتدو مفهروم هوجرود شراهد ، ز گاثاهرايرو ن« هادخت»شود. در يپس از مرگ مشاهده م يزندگ يردپا

ته اسرت. ل دئنا وابسكش بهبشر  اودانهشود. سرنوشت جيدئنا م ييبايا زي يب زشتموجكه ، «دئنا»و مفهوم « اوروان»

اسرت.  نهراده شرده فرد يرماديو خود غ يان بدن ماديه مكاست  يزيتما، ت استيز اهميحا ير زردشتكآنچه در تف

، 1386، يريرفخراي)مدهديامه ماد يويات خود با توجه به اعمال دنيبه ح« روان»، اما خود او، ماندين ميزم بدن مرده در

شروند و يخته ميبرانگ نتيمردگان به دست سوش، انيبر اساس اعتقادات زردتشت .(6ر1ص ، 386، ؛ پاكتچي6 تا 1: 2، فرگرد

ان يرر پادامرا ، ن اسرتنروت مربروب بره روايخت. پل  يبر خواهد انگ، انده در گذشتهك يياو مردگان را در همان جا

ه عطرا نت به همريشسو ياز سو يه جاودانگيهد، يويان جهان دنيدر پا شود.يز حاصل ميبدن ن يختگيبرانگ ،جهان

 .نردكيها عطرا مو به انسان، هردكه يرا ته ير جاودانگيسكا، گريد ياستفاده از موادو ، ردن گاوك ياو با قربان شود.يم

 .(4 :50و 13: 5، سناي)بندنديها رخت بر مان انسانيمرگ از م ،نيچننيا

از نظر قررآن مسرلم اسرت. آيرات بسرياري برر آن ، دگي پس از مرگرستاخيز و زن، اعتقاد به مرگ نيز در اسالم

تنهرا قررآن اسرت كره ، هاي آسرمانيميان كتاب در گذاري شده است.نام« قيامت»اي در قرآن به نام داللت و سوره

ا روز رسرتاخيز را بره اجمرال ير، هاي گونراگونصدها مورد با نام است و درگفته تفصيل سخن دربارة روز رستاخيز به
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ه در قرآن بره ك ياواژه، در اين زمينه .(102ص، 1348، يئ)طباطبراتفصيل ياد كرده است و منكر معاد را كافر دانسته است

ن بحرث را يرا نالمسرملمران كمت، ينرآن اسرتعمال قريتبع ااست. به «تيابد» يبه معنا« خلود»لفظ ، ار رفته استك

 .باشرديم« شخص پس از مرگ يزندگ»بحث  يمحور اصل، شن پژوهيدر ا اند.ردهكاد ي« خلود نفس»تحت عنوان 

. ابتردا روان در شرده اسرتپرداختره  (يسنا)قرآن و متون مزد و اسالم يسنان مزديروح در د يبه جاودانگ، ن مقالهيدر ا

ات قررآن مرورد يرو روح در آ «نفرس»اربرد واژه كراز منظر قرآن با تتبع در مروارد  ،سپس، شده يبررس سنايمزدآيين 

و  (42و 11:)غرافرامرت در عرالم بررز يق يياز برپاپيش اگاهانه انسان  ين استمرار زندگيقرار گرفته است. همچن يررسب

متناسرب برا جهران  ،يو ساخته شدن بردن اخررو (42:رجامعر ؛7 :قمر؛ 51و52: سي)امتيبرخاستن ابدان از قبرها در روز ق

 يروح و زنردگ يجراودانگ، يشناسرفرجام، وهشژن پرير اد ه در قرآن وجود دارد.كاست  يمهمموضوعات از ، آخرت

 گرفته است. يو اسالم مورد بررس يين مزدايپس از مرگ در د

سرت  در يت  ن اسرالم و زرتشريرفرجام انسان پس از مررگ در دو داين است كه  يسؤال اصل، ن اساسيبر ا

نظرر  ح انسران ازجسم و روح است:   همچنين سؤاالت ديگري نيز مطر گونه خواهد بود، يات و جاودانگيصورت ح

رگ از پرس از مر يايرندرباره د يتشابه و تفاوت اساس خواهد داشت  يتي ه وضع، پس از مرگ يين مزداييآو اسالم 

 ست يدگاه اسالم و زردتشت  يد

 آيين زردتشتروح در  يعالم مرگ و جاودانگ

ات آنهرا را اعتقراد يساسران كرر شرر، ينرويمستقل م اعتقاد به وجود، مان به اهورا مزدايعالوه بر ا، سناين مزديدر د

 اهم سرازد.من را فرريراهر يق مقردمات نرابودين طريد تا از ايرا آفر يتيگ، «اهورا مزدا» خرد يدهد. خدايل ميكتش

 يهرانشيمن و آفرريبا اهر كن و هولنايسهمگ يار مبارزهيدرگ كتا خا كاز افال يهمه مخلوقات هستاساس، براين

 هكراسرت  يو آن روزافرت يان خواهد يپا شرّ ينويم يو نابود كين ينويم يروزيبا پ، تيز در نهاين ستيااو هستند. 

 .(64ص، 1375، سيبو)نام گرفته است« ردكفرش»

، نرور از ظلمرت، شررّاز  كيره نكن است يا يهمه برا، شيزپ و جدايآم، نشياز آفر ه عبارتندك يهست ةسه دور

 ير نبررديردرگ يهسرتهمرة ه كرن جهت اسرت يزپ از ايب دوران آميها و معاياستك ز گردد.يمتما ياز زشت ييبايز

 يه برراكبل، در نظر دارانسان د يبرا يتنها هدف بزرگنه ،ن زرتشتيد، رونياآن است. از يروهايمن و نيسخت با اهر

 شررّ ينويه مك يا آن رنجاددارد؛ تا مب يمنطق يحيتوض ،نندكيبه نا ار تحمل م، ن دوره از زمانيه مردم در اكآنچه 

 .(51ص، )هماندگان توانا و خردمند منسوب سازديبه آفر ،ردهكل يبر آنان تحم

 ياژهيرت ويراهم ينرده دارايدو زمران حرال و آ، ندهيحال و آ، ان سه زمان گذشتهياز م، زرتشت يهابنا بر آموزه

 سررانجام در نبررد .ش هستندكشمكل نزاع و وسته در حايپ يمنيو اهر يياهورا يروهايه در زمان حال نك را ؛هستند

ت يرآنچره در نها گرردد.يشره نرابود ميهم يبراو ست خورده كمن شياهر، دهديان ر  مينده و در پايه در آك ،يينها

و مسراعدت  يارير، سرازديفرراهم م يهسرت ةمن را در عرصريامل اهرك يو تسلط اهورامزدا و زوال و نابود يروزيپ



68    ،1396سوم، تابستان  شمارههشتم،  سال 

ت و يرموجبات تقو، ينيد يم اخالقيار بستن تعالكه ه با انتخاب راه راست و با بكاپرست است مؤمن و مزد يهاانسان

تنهرا جهران مردگران  ،جهان پس از مررگ، انيرانيسازد. بنا به باور ايم فراهممن را يف اهرياهورامزدا و تضع يروزيپ

ار يرمانند اول تولد اخت ،روان انساند. يردارپ را خواهد دك يس پاداپ و جزاكو هر، است يگاه داوريه جاكبل، ستين

، )همرانسرتاديمره خواهرد اكو محا يمهر و رشرن بره داور د در مقابل اهورامزدا پاسخگو باشد.يبا يعني ؛شوديداده نم

 .(52ص

سرد ج يدر براال ب،به مدت سره روز و سره شر، ه روان انسان پس از مرگكن باورند يبر ا سناين مزديدپيروان 

سران نرد. روان انكيا احسراس درد و رنرج مياحساس لذت ، ردار خودكو  يص اخالقيه تناسب خصاماند و بيم يباق

ر خواهرد شرتيب، ردهكره ه در سراسر عمرر تجربرك يه از مجموع لذتكند كيرا تجربه م يلذت، ن سه روزيار در اكدرست

، روز  هرارم زد. دريربگر، ردهكرها جسم را ، زان از آتشيدر تالپ است همچون انسان گر ،اركروان انسان بد امابود. 

اسراس  ا بررياگر روان در دن .رسديخوب از بد م كيكپل تف، نوديند و به  كيوع مشرگر يبه عالم درا روان سفر خود 

بره  ،او يرسرد. دئنرايم او محه معطر بهشت بره مشرايرا، هنگام عبور از پلبه ، سته باشديز كيردار نكگفتار و ، پندار

 پنردار و ،ايرن دنيروان در ااگرر ر، در مقابل .برديسرور م يد و روان را به سرايآيبا به استقبالش ميز يازهيل دوشكش

، د سرترير) اردبدوز  خواهد ة او را به ورط يال عجوزهكش به شيدئنا، دهيتعفن شن يبو، داشته باشد شرّردار كگفتار و 

نهراده  نرد بره امانرتاز وجرود خداو ياسرشت انسان بهره در، ياتب عرفانكاغلب م يشناسبنابر انسان .(293ص، 1380

 هبر، دهيرن عقيرا به اصل خود باز خواهرد گشرت. يمراحل ياز طپس ، خود پس از مرگ يشده و روح در سفر آسمان

، اسرت يخالقرو ا يانسرانتنها ن زرتشت نرهيرد دكيرواساس، براين دارد. يقرابت و همخوان يامل با باور زرتشتكطور

 دهد.يها سوق مياران و مبارزه با بدكوكين يرا به سو شره بكبل

ته ش داشريوغ گرراه بره درك يسكد. يخواهد رس يو شادمان ييبه روشنا، ش داشته باشديگرا يه به راستك يسك

 نيدانش بره  نراو رفترارپ و وجر، يراسرتخواهرد شرد. به يب وينصر، همراه با آه و افسروس ياديز يرگيت، باشد

اسرت  يفلسرف يردكريبا رو يركراه و نحله ف كي، نيد كين زرتشت فراتر از ييآ. (20 :31، سناي)دشانكيم يسرانجام

 .(26 ص، 1378، ياني)كاوذهن استوار است منزلهمحور انسان بهه بر ك

 انسان پس از مرگ. الف

، برانان نگها روير روان انردر ترن :سه بخش اسرت يدارا، متون يبر اساس برخ، روان در سه شب، در آيين زرتشتي

تروان يمر ،تن داردم و جس ه درك يوتاهكمت مدت اقا است. روان در ينويه در جهان مك يو روان، رون از تنيروان ب

م كسرور حرا، شوديه مرد. روان شامل خرد و ارادكه يبر پشت اسبش تشب يا به سوارياپ در خانه يابه صاحب خانه

در اوسرتا  (.450ص، 1375، )زنرانردنان ابرزار روانيدرون آن است. ا ه درك ياجوهره و جان است؛ روان، بر تن است

 :رامون عاقبت روان و سه شب پس از مرگ آمده استيپ

ه كـ يهنگـام !اشـون يا !دادار جهان اسـوومند يا !نوين ميسپندتر يا !اهورامزدا يد: ايزرتشت از اهورامزدا پرس
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گاه اهورامزدا گفت: روان اشـون رـر سـر آن ؟رديا آرام گجكدر ، ن شبيروانش در نخسو، از جهان درگذرد ياشون

آمـرزش رـاد رـر ، آمرزش راد رر او» ن خواسوار آمرزش شود:يچن نيا، انيسرا« اشوودگاه» ند ويگز يجا ين ويرال

 يهـم زنـدگهمچـون روان اشـون ، ن شبيدر ا. «او را آمرزش فرسود، شيه اهورامزدا ره خواست خوك يسكآن 

ن يگاه اهورامزدا گفت: رر سـر رـالرد. آنيجا آرام گكروانش در ، ن شبيارد. در دوميدر يخوش، شيخو، يجهاننيا

 يسـكآمرزش راد رر او آمرزش راد رـر آن » ن خواسوار آمرزش شود:ينچنيا، انيسرا «اشوودگاه» ند ويگز يجا يو

، يجهـاننيا يه زنـدگهمـ ونروان همچـ، ن شـبيـدر ا .«او را آمرزش فرسود، شيه اهورامزدا ره خواست خوك

ه روز سوم از تن ررخاسـوه و از جسـم كرل، شوديرالفاصله پس از مرگ از تن خارج نم يروان آدم «ارديدر يخوش

 .(166 ص، 1381، دن گرني)وپل ررسدنود يره چ، اعمال يدگيرس يفات الزم ررايشرشود تا پس از تيجدا م

 پل نوديچ. ب

، نيريآ نيررد. امرا در اكررا ارائره  يتاپرستكيشالوده ، تيثنو يهان بر مبنادر جكه است  ينين دينخست، ن زرتشتيد

د جهران وجرو، ه رواناعتقاد بر، هاستيژگين وياجمله ن بار عرضه شد. از ينخست يز براين يگريار ديبس يهايژگيو

هرن كن يرياز آ ،ه روانن و پل گذرگايجهان پس يقالب منطق، برز  و دوز ، ن در بهشتيفر واپسيكن و پاداپ و يپس

س از ه پركر يانكران مبره عنرو، نروديپل  . ردكدا يپ ياتازه يهاافت و قالبيراه  يگريان ديه در ادكاست  يزرتشت

ه كر اسرت ين راهريا دارد. ياريت بسيدر گاهان اهم، شوديم گرفته ميمرگ دربارة پاداپ درگذشتگان در آنجا تصم

 .(251 ص، 1384، زادهي)صنعتندك د از آن گذريبا، روديه به آسمان مك يسك هر

رسرد و يبه آسمان مر انتهاي آنه ك يمرگ آمده است. پل ةه درباركاست  ييهاشهينود محور انديپل  ، ر اوستاد

، يپرل و در فارسر نروريا  يرپرل  نوتي ، يدر پهلو .(1 :7، كرده، سپردي)وندك آن گذر ياز رو يستيروان درگذشتگان با

ر اوسرتا دن نرام يرت. اسيه محل اعتبار نكز ضبط شده يگر نيد يالكبه اش، يفرهنگ فارس نود پل شده است. اما در 

اسرت. واژه  آمرده يلودر په پل نودي  .مييگويم «پل» يه در فارسكست ا همراه است و همان «پرتو»لمه كاغلب با 

دن اسرت. يگز يبه معن vicitan يدر پهلو viشوند يدن آمده است و با پيدن و بر ي  يبه معن ،chi ةشياز ر «نوتي »

، اندسراخته ينردگه خرود در زكر يراهره بر كيرشروند و هريده ميبرگزجدا و ان از بدان كيه نكن پل است يبر سر ا

شرده  راه گرفتره يعنربره م ياز واژه پهلو «صراب»معروف است و واژه  «صراب»به  يدر زبان عرب، ن پليروند. ايم

 .(133 ص، 1376، يدرياش)است

اسرت بره  يدرو كيره نزدكراسرت  يتريدائ قله يش بر رويسو كي، يات زرتشتيروا شد و بر اساس يانبآنچه 

زه دوز  جهرنم دروا، ه آنانريدر حرد م، ر پرليردر ز .وه البرز قررار داردكبر  ،گرپيد يج؛ و سويران وين نام در ايهم

ست. بره د سخن رفته ايآيش مياز آن په در عبور ك ييهاين پل و دشواريراجع به ا يات زرتشتيروا تب وكاست. در 

بره ، ارانكر بدشود و در موقع عبويض ميگشاده و عر يافكان به قدر كين پل هنگام عبور نيا، هاياعتقاد عامه زرتشت

 .(132ص، 1364، ي)فره وشاران به دوز  افتدكگردد تا روح بديم كيبار يغياندازه لبه ت

ان از بردان بره كريردن نكرجدا لغزپ و  ينود برايپل  زيرا  است؛ لغزپ نداشتن در آيين زرتشت مورد ستايش
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شرود و يدار مريپد يروبايز ياو به صورت دختر يدئنا، رسديار بر سر پل مكوكيه روان نك يوجود آمده است. هنگام

از  يه وكر يپلر. (8 :28، 1380، سناي)دارنديپناه ممن در ياهر را از حمله يند و سگان وكيم ييپل راهنما ياو را به رو

پرل  يرواز  يار بره آسرانكروكياسرت. روان ن يسه تا يزه به بلنديه هر نكزه است ينه ن يبه پهنا، گذرديآن م يرو

بهشرت  يدارد و به سرويرا برم كيردار نك، كيگفتار ن، كيشه نياند، و هوورشت، هوخت، گذرد و سه گام هومتيم

ه از كرنيبردون ا، اسرتشرده اشراره ، نردكيدو جهران را از هرم جردا مر هك يا پلينود خط يبه   ،هادر گات .روديم

د هم اشاره بره يند. شاكيرا از هم جدا م يه دو گونه زندگانكباشد  يد خط فرضي. شافته شودگ يزيآن   يهايژگيو

ا خرط ير ينشوند. در آن نقطه زمراينده خود آگاه ميو سرنوشت آ يارنامه زندگكاز ، ه درگذشتگانكباشد  ينقطه زمان

پرل بره ، رسرديار بر سر پل مكه روان گناهك يشود. اما هنگامين جهان بسته ميدر ا يآدم يارنامه زندگك، يسرحد

 يادرسريشرد. امرا فركيند و همچون گرگ زوزه مكيو البه م يهراسد و زاريگردد. روان مياندازه لبه استره برنده م

. راننرديپرل مر ينند و او را برر روكيحمله م يوه ب يوحش يوانير حكيدر پ ،يشه بد ويردار و گفتار و اندكست و ين

ردار برد و بره درون ك، گفتار بد، شه بديدوژخت و دوژ ورشت اند، دوپ مت يهاگام، دارديمار سه گام بركروان گناه

، شروند. در سرر پرليدر آن پرتاب مر، زتر شدهيتر و تكيغ باريار از لبه تكفرد گناه يگردد. پل برايدوز  سرنگون م

خ يران بررف و يرخرود را در م ار،كشب سروم روان برد .بنددير ميزنجه را ب يزرپ روان مرد دروغگوينام وه ب يويد

 .(5ص، 1355، كيني)دادستان دوزديه از شمال مكرسد يمشامش مه ده بيگند يند و بوهايبيم

 است: ار در سر پل آمدهكوكيار و نكرامون عاقبت روان بديپ، سنايدر 

ز يـگاه پل تآن، شوديموعذر م يهاده و او ره رهانهيها را پرسياركدر سر پل علت تبه يار ضمن دادرسكروان گناه

ه كـچـه زن ، س چـه مـردكم: هـريگويم يدرسوه مزدا اهورا ر يشود. اياز دوزخ رر او راز م يشده و در كيو رار

ر ررخـوردا «ينـويم يارياشـه و شـهر»از پاداش « كيمنش ن» در پرتو، رورزد ياار شناخوهك يآنچه را تو در زندگ

خـواهم « يگـذر گـاه داور»آنـان را از  همـه ش تو رهنمون خـواهم شـد ويايرا ره ن يسانكن يخواهد شد. من چن

 .(123ص، 1385، خرد ينوي)مگذراند

 انكسويگاه رهشت و دوزخ و هميجا. ج

، و درونري پاداپ روحري افزون بر، همچنين اند.ردهك ني توجيهدرو و يگاتاها را روحان، ن بهشت و دوز امحقق يبرخ

وامرل مرؤثر بهشرت از ع واعتقاد به دوز   است. ز اشاره شدهين يات پس از مرگ و روز حسابرسيام زرتشت به حيپ بر

ن يره اكر ياملكرنمونره  و اسرتمتروفي از اعمال شرخص  يه نمادك، ينرود. ديمشمار به يم رفتار اجتماعيدر تنظ

وز  ده بهشرت و بر، تناسب نروع اعمرال فررد متروفي در دنيرا روان را به، و اطاعت نموده است يرويخص از آن پش

 ند.كيراهبري م

ز يبره جنرگ و سرت يافتن برر روان ويرزدان برر سرر يوان و ايدوز  و بهشت و د، رديميه شخص مك يهنگام

شانند و مهرر و سرروپ و رشرن و كين را به دوز  ماراكروان گناه« بد يوا»و « زرپيو» و« دادياستو» پردازند.يم
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وخران و مران  كيراز بهشت و دوز  با عبارت خان و مان ن، در اوستا. برندياران را به بهشت مكوكيروان ن« يبه وا»

خران »ا ير« دوز » و (15: 32، سناي)«نهادكروشن روان و پا» گاه مردمانيجا« خانومان»ا ي« بهشت» :اد شده استيبد 

 يدر روشرن، نردكيمر يرويپ ياركه از راستك يسكار است. كره روان و تباهيره تيمردم ت يسرا ،«ن منشيدترومان ب

برا آه و نالره  يوره روشرنكرا يو  يرگيرا در ت يعمر دراز، ار استكه دروغك يسكد و يخود خواهد گز يبرا يگاهيجا

 .(13ص، )همانشاندكيم ين سرانجاميردارپ به  نكبسر خواهد برد. او را وجدانش به توسط 

طلرب مبا توجره بره  يبندمين تقسيا .شونديم ميبه سه طبقه تقس ردار و اعمال،كسنجش مردم از نظر ، سنايدر 

 ياسرتررو يرپرست و پانصاف با دروغ ياز رو يدادگر، ن روز نخست فرمان رفتييه در آك نان» شود:ير روشن ميز

رسرت و دازه از آن ده ترا بره  ره انركرخته است يآم يو خوب يلش با بده اعماك يسكن با يرد. همچنكرفتار خواهد 

 سرتهيو شا كيرشان نه اعمالك يسانك. 1 :سه دسته از مردم عبارتند، شوديه مالحظه مك نان. )همان(«نادرست است

برر اسرت و در و بدشران برا كيره اعمرال نكركسراني . 3؛ باشرديسرت مريه اعمالشان بد و ناشاك يسانك .2؛ است

 .خواهند شد داده يجاميستكان ه

مره هو فررا  و  يخروپ برو، ن است. بهشت روشرنيه زمير زاويو دوز  ز، ه و از آن فراز استيبهشت ستاره پا

ن و يمرزان يم، دو نيان اياست. م يبدة و هم يآسودگيتنگ و متعفن و ب، كياست و دوز  تار يكيش و همه نيآسا

تران يهاو روان ردارهاكبا  اران شماكگناه يا»است.  يوردو بهره از هر يزگيآمستگان است و او را به يه هميستاره پا

آنجاسرت ، نيانره زمريمدوز  اندر  .(422رر441ص ، 1381، نكردي)د«دييآيمدرو پريشاني ن اندوه يبدان سرزم، بدان جهان

بررد و فرراز ن، يدشمن، ردپگ، يز جهان به دوگانگيه بر اثر آن همه  كن را سفت و بدان اندر تاخت يمن زميه اهرك

 يكان خرابدشران در جهر و كيار نك يعني ؛است يشان مساوفه ترازو دربارهكه دو كد آمد. آنها يپد يختگيو فرود آم

ن ترا سرتاره يماز ز، ام داردن «انكستيهم»ه ك ن مرحله،يشوند. اين فرستاده مينابيب يبه محل، اندازه بوده است كيبه 

و از تارگان ه طبقره سريران و طبقه ستارگان است و بهشت در ستاره پيان زميان مكستيهم» زيرد نكنيه است. در ديپا

 .(19:30، 1371، دوستخواه)«آنجا به باالست

 و روح روان سرنوشت

ن جسرد را پراره پراره يرس اكركرسرگ و ، مانردين ميبر زم يشود و از او جسديه مرگ بر انسان عارض مك يوقت

ن الشره يرنرار اكروز در ترا سره شربانه، ه از ترن جردا شردهكرمانرد و روان ينمر ياقش بريبر ينند و اسرتخوانكيم

 د:يرگويد و مريسرراياشتودگاه م، باشد يگاه اگر روان متعلق به اشون مردآن. (25 ص، 1ج ، 1385، خرد ينوي)مندينشيم

، ن سره شربيدر ا. «فرستد او را آمرزپ، شيه اهورا مزدا به خواست خوك يسكآمرزپ باد بر او آمرزپ باد بر آن »

، دن صرب يراست. هنگرام دم يزندگ يهايبه اندازه تمام خوش، دهديزگار دست مين روان پرهيه به اك يحالت خوش

 يه در زنردگكر ييد؛ بويآيدام سو مكاز  يخوش ين بويه  نكشد يانديند و با خود مكين حس ميعطرآگ يروان باد

 كريرز، ينروران، ركيپبا و خوپيز، پانزده ساله يازهياو به صورت دوش، ن باديان اياز م .هرگز به مشامش نخورده بود
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 دئنا قرار دارند. ينود پل هم در دوسويشود. دو سگ نگهبان  يار ظاهر مكار از بدكوكيو بازشناسنده ن

ا يروشربو را جومنبرع آن براد خ، نردكيمر يه او را همراهركروان از سروپ مقدس »: است خرد آمده ينويدر م

اسرت زدا اهرورا مرن يراز ين يت پهلوي. در روا)همان(«متصاعد از بهشت است، ه آن بادكدهد يشود و او را پاسخ ميم

سرخ پادر  يو، نردكيمر سرؤالدئنا  يت اصليه روان از ماهك يدهد. زمانيروان را همچون سروپ م سؤاله پاسخ ك

 د:يگويم

گـران يه دكـ يديـديه تو مكم. آن زمان أتو« نيد»ن من يدكين ردار وككين، گفواركين، شياندكيجوانمرد ن يا

ش يو اهـورا مـزدا را سـوا يسـروديتو گاهـان مـ، ورزندينند و سوم مكيها را پرسوش مسوزانند و رتيمردار م

و  ينمـوديتـو رخشـش مـ، رندنـديمردم م يرخشند و در ره روينم يزيگران چيه دك يديديم ي. وقويردكيم

ن يسـو تا تن پ يردكوتر كيتو مرا ن، و رودمكي. من نيردكيخشنود م، ديرسيا دور مي كيه از نزدكرا  ياشون مرد

 .(46:10، 1380سنا:ي)ن راشديروز رهور از ا و مرا هرپرسوند يها اورمزد را مانسان

زدان يرا دهد و او را به نرزدمي بورعنود پل يوه البرز و از  كزگار را از فراز يه دئنا روان مرد پرهكداد آمده است يدر وند

گرر يد يد. در جرار خواهرد دان پل عبويروان اورمزد را از ايه پكه زرتشت ادعا دارد كم يخوانيز ميبرد. در گاهان نيم

ن يبره بهترر، يندگانن زيه بهتربنود پل سه بار به بهشت يه روان آنها را از فراز  كدهد يز اورمزد به مؤمنان وعده مين

ل پرانزدهم در فصر، ن پرليرا يدر خصروص  گرونگ .(129ص ، 1381، )دينكرردخواهد رساند يين روشنايبهتربه ، اشه

 :ميخوانيبندهش م

 ينـويم، يزه اسـت. سـگيـآن ره اندازه نه ن يو درازا و پهنا ير شباهت دارد و رلنديه ره شمشكز است يت يغيآن ت

ون دان رر سـر آن پـل منو ـر روان مـردان و زنـان ا شـزين پل قرار دارد و اير اينگهبانان آن است و دوزخ در ز

دارد يمـا رررگام نخسـت ، ن پليعبور از ا يار رراكوكينند و عبور دهند. روان نكزه يكپا، يينويهسوند تا آنها را ره م

ه يـه مـاه پاكـ كيـگاه گفوـار نيجا، رسد. را گام دوم ره هوختيم، ه استيه سواره پاك كيگاه پندار نيو هومت جا

ه او را رـ، ن گـاميچهارم ارد وييدست م، ه استيد پايه خورشك كيردار نكگاه يست و را گام سوم ره هورشت جاا

، 1385، خـرد ينـوي)مرسـاند يم، ان و سرشار از رهجت و اصالً خانه خوش استيپاير يروشن يه سراكگرودمان 

 .(25ـ24ص، 120ـ1:115

 يبهررام بره سرو وخروب  يوا، روان اشون همراه با سروپ، هارمصب  روز   است كه در ايناز  يحاك، خرد ينويم

روسرت. در هبزدارنرده روو خشرم بايرو و ديشت ديفرز، هاديو استويد، بد يه با مخالفت واكيصورترود؛ درينود پل مي 

اعمرال ، نردكيمرنس را كر چيه مالحظه هرك ينويم يهستند. رشن با ترازو يانجيمهر و سروپ و رشن م، ن اثنايا

نرد و اشرتاد و كيه رشن اعمال انسان را محاسربه مركبندهش آمده است  . در(117ص، 1381، )دينكردسنجديان را مرو

خررد عنروان  ينرويم در .(25ص، 1:123، 1385، خررد ينوي)مدهنديمورد سنجش قرار م ينويم يروان را با ترازو، اديزام

ا عبرور رروان ، شرود و سررويفرسنگ پهرن مر كياندازه  ن پل بهيا، نوديار از پل  كوكيه هنگام عبور روان نكشده 

 د.يآيدهد. سپس دئنا به استقبال او ميم
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 ن اسالميعالم مرگ و جاودانگي در د

ض يـفـ اسرت. ياخررو جاودانهات يو آغاز ح يويدن يان زندگيپاو به معناي  روشرن دارد يمفهوم «مرگ»در اسالم 

 :سدينويمدر اين زمينه  االسـالم

 ـجاكـ ـه ازكـنـد كو مـرگ را نـداند و فراموش  يزنـدگ ه انسان فلسفهكشود يشـروع م يزمـان يقيمرگ حق... 

خـود نـدارد و  يقـت زنـدگياز حق ياطالع چيه هك يموجود نيچن از قطعاً چه آمده. يرود و رـرايجا مـكو ره  آمده

ـند و از كـمحاسـبه  يو ار داشت تــا در دوران زنــدگتوان انينم، اوست يروشيدر پ يداند چـه سـرنوشوينم

 يمرگـ، سـتين يزيگوشت و اسوخوان چ، خون، رگ، اعصاب، ب سلوليكآنها جـز ادامه تر يررا يـه زندگكجا آنـ

قــط  ارتــبا   جــز يزيست و مرگ در ن ر آنــان چــيقـارل توجه آنان ن، ات خواهد رـوديآن ح يه در پكهم 

 ج، 1377، يواع ـ)نما هسـوندمردگان زنده ين افراد از ن ر حضرت عليكه ايدرحـال .ستيب نـها و اعصاسلول

 .(522ـ622ص ، 31

َُْم ففياحفيَاَالُْي ممفَُْمر اْ ي »فرماينرد: ميدر خصروص جايگراه مررگ  حضرت علي ْي نَفوَفاْمحَاَافَالَْم ممفلة ففياحفَْاُْم

روزمندانره يدر مررگ پ، جراودان يسرت و زنردگكبرا ش ترومم يدر زندگ، گه مركد يبردان؛ (15  ، )نهج البالغه«قَلهيري نَ

ات يرآست. ار نشئه ديگر بلكه مرگ سرآغاز زندگي جاودانه د، شودهرگز انسان با مرگ نابود نمي، در اسالم .شماست

 نيرا يرامررگ بررود و ين نمريمررگ از بر با انرسان يه هرستكنند كيم ديكتأ ال گوناگونكدر قرآن با اش يفراوان

 بره ات زودگرذريرن حيره از نظر عظمت و بقرا و اصرالت برا اك يگريعبور به جهان د ياست برا يبزرگ پل، موجود

يفاْمحَاالة فاْاْيامالفَّي  فوَفْ» :زندگي ابدي و جاودانه در زندگي پس از مرگ وجود دارد، ستيسه نيوجه قابل مقاچيه لفهاِِي

ٌفوَفَْعيبٌفوَفَّين فاْْ  ْاف َعمَْرْم ْان فَْْمفكلا  نَا َفاْمآخيرَةَفَْريحَفاْمحَاَ چره يو باز يا جرز سررگرميردن يزنردگ نيرا؛ (46 :عنكبروت)«لََْ 

 !دانستنديم اپك يا آخرت است. يهرمانا در سرا يقيحق يو زندگ، تسين

هايي مطررح گاهينه ديدزم بر همين نكته تأكيد دارد. هر ند در اين اما معاد و بازگشت به زندگي پس از مرگ نيز

 :دارد وجود نظر سه  يروحان اي، است يجسمان معاد ايآ، در اسالم هكنيا در است.

 وجود ندارد.  يدگاه واحديت معاد ديفيكدربارة ان انديشمندان مسلمان يم

 ج، م1981، تألهينالمصردر)دارند را قبول يتب مشاء تنها معاد روحانكروان ميجمهور فالسفه و پ، صدرالمتألهينبه باور  .1

االت كشررا داراي ا ينجسمار  يدگاه معاد روحانيبه صراحت د، در يكي از آثار خود نايسابن. همچنين (165 ص، 9

، ينرد. بره براور ويگزيمرا بر يه معراد روحرانيرده و سرانجام نظركار كرا ان يمعاد جسمان، بسياري دانسته يعقل

 .(112ر107 ص، 1382، نايس)ابنل استيأوازمند تيباره ننيم در ايركات قرآن يآ

 يبرراا ر ل روح به آنو انتقا يبازگشت بدن عنصر يبه معنا، يمعاد جسمان، ين طوسيرالديخواجه نصو  يفخرراز. 2

ة معراد يرنظر يعالمره مجلسر و، (394رر393 ص، ق1405، ي)طوسرمورد اتفراق مسرلمانان دانسرته، محاسبة اعمال

رآن  نران قرات يرآ، انشريداند. به گفترة اير آن را از زمره مسلمانان خارج مكمنن و يات ديرا از ضرور يجسمان

 .(47 ص، 7 ج ،ق1404، يجلس)مز متواتر هستنديات نيه رواك نان، ل نبودهيه قابل تأوكهستند  ينص در معاد جسمان
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رنرد كره تأله برر ايرن باومگروهي از متكلمان محقق و فيلسوفان دانند. مي يجسمان و يمعاد را روحان گريد ياعده. 3

 حضرور« وحرانير -جسرماني»آدمي در آخرت با وجودي ، رو. ازاينهم جسماني است و هم روحاني، معاد انسان

ر د، سراحتو اسرت و هرر د سراحتياست؛ زيرا انسران موجرودي دو ساحتي يابد و حيات اخروي او حياتي دومي

 سراحتعيرت فر، اپ اصرالت داردجسرماني سراحتبه نسبت  انسانروحاني  ساحتاند. هر ند او دخيل حقيقتِ

 ست:سه نوع تبيين مطرح ا، در همين ديدگاه سازد.مينآن را از حقيقت انسان خارج ، جسماني

ته شرده يرا قبرر گذاشر اما الزم نيست همان بدن دنيوي كه در ،گردند و بدن نيز مادي استمي. روح و بدن باز1

زئي از بردن ولي ج، اشدبكه اگر همان بدن دنيوي باشد و يا اگر بدن ديگري بل .جزئي از آن در بدن اخروي باشد

رت هرر سره صرو، و يا اگر بدن ديگري باشد و جزئي از بردن دنيروي نيرز برا آن نباشرد، دنيوي همراهش باشد

 اند.اشكالبي

ا جزئري از يشده و شته اما اين بدن همان بدن است كه در قبر گذا، گردند و بدن مادي استميو بدن باز . روح2

 آن را همراه دارد.

نره بردن ، (181رر180 ص، 9 ج، 1981، صردرالمتألهين)گردد و بدن عيناً همان بدن دنيوي اسرتميبه بدن باز . روح3

 .دارا باشد مقداري از بدن دنيوي اول را، ديگر كه صددرصد غير از آن باشد و نيز نه بدن ديگر كه

شترك هرر م، جاودانه وبحث در بازگشت به زندگي است؛ بازگشت به زندگي جديد ، در همة سه طيف مزبور، بنابراين

ات ابردي يحاما در باب  يا روحاني و يا هر دو. ،ين است كه اين بازگشت جسماني استاختالف در ا، سه ديدگاه است

 و شيپر و اسرت كخرا نسانا اىانته و ابتدا ايآ هكنيا، ميرك قرآن منظر و جاودانگي انسان در اسالم نيز بايد گفت: از

 و بردنش از انداختهسر قفسى روزى  ند و است وتكمل باغ مرغ آدمى هكنيا اي و ستين پو ى جز، او نشيآفر از پس

 ردكرمعرفري  را دوم راه ميرك است  قرآن عتيفراطب به عتيطب از وى عبور براى پُلى و تموق اىانهيآش، دانكخا نيا

، آملى)جروادىنردكب ديربا  ره ايردن روز  ند نيا و روديم جاك به نيا از پس و بوده جاك قبالً بشر هك آموزديم ما به و

 و تيمحردود و الزو از فطرتراً و اسرت جاودانگى طالب شيخو نهاد در انسان كه است  گونه و (38ر35 ص، الف1374

 .است زانيگر نقصان

 و بررز  و ايدن در سانان هك ندارد منافات نيا و است روح ابزار بدن و دهديم ليكتش او روح را سىك هر قتيحق

 زيرن امرتيق و بررز  در ،اسرت فررع بردن و دارد بردن ايدن دار در انسان هك گونههمان البته. باشد داشته بدن امتيق

 بره ،اسرت اصل هك را روح و دهديم نسبت گل و كخا و عتيطب به، است فرع هك را بدن ميرك قرآن. است نينچنيا

 اسرراء:)«وحُ مِرن  ممم ررِ رمب ريقُلِ الرُّ» روح خدايي است:، . از منظر قرآن(68 ص، ب1374، آملى )جوادىدهديم اسناد خداوند

 .است من پروردگار فرمان از روح ؛ بگو(85

 اسرت. داراي اوصرافى مجررد و جسرمانى ياياش ازهريك  د.مجر و رجسمانىيغ اي و انديماد و جسمانى اي اياش

 نره. زمرانى نره و انديانكم نه باشند. اما مجرداتيم آن امثال... و نىيسنگ و رنگ و حجم و لكش داراى اجسام، مثالً



  75 مطالعه تطبيقي عالم پس از مرگ در دين اسالم و زردتشت

 و روح نفرس دتجرر اثبرات برراى فالسرفه هكر متعددى لهاد انيم از رنگ. نه و دارند حجم نه، ثقل نه و دارند لكش

 ناطقره نفرس و روح هكريدرحال، روديمر ضرعف و انحرالل به رو آدمى جسم و بدن، روزگار گذشت با اينكه، اندآورده

 رترريپ هكر اندازه هر و آورديم روى او بدن به ناتوانى و سستى، رسديم رىيپ به هك انسانى .نهديم تقو به رو انسان

 ترنيسرنگ شيهراحرف و ترنيوز قلمش و تريقو او شهياند مينيبيم هكيدرحال گردد.يم ترسست و ترناتوان، شوديم

 گذشرتن بره هكر است بدن نيا از ريغ، گردديم رومندترين زمان مرور به هك، انسان ناطقه نفس هكنيا هجينت. شوديم

 .باشد دمجر ديبا، است جسم از ريغ روح  ون و (176 ص، 1361، آملى زاده)حسنگردديم فرتوت و ريپ روزگار

 قرواى و حس  ون نند؛كيم ركف حسى هكبه اين دليل است ، ترندمأنوس عتيطب عالم به هااما اينكه  را انسان

، مرادى رامرو و محسوسرات، روايرناز. اسرت دور عرتيطب از عقلرى قرواى و عقرل و اسرت كينزد عتيطب به حسى

 را ايردن بيرفر، سرتين قائرل ايردن برراى ارزشرى  رون عاقل انسان اما .دينمايم جلب خود به را حساس هاىانسان

 و بقرا و وجرود محبرت هاانسان سرشت در خداوند» است. تيابد خواهان، انىانس فطرت. بازدينم ايدن به دل ،نخورده

 بره اگرر و ندكينم اشباع را او گذرا متاع لذا .(163 ص، 4 ج، 1380، نير.ك: صدرالمتأله)«است سرشته را فنا و عدم راهتك

 مررگ از بعد تيابد اي و اردپنديم ابدى را عتيطب، قيتطب در خطاى باب از هك است آن براى اي، سپارديم سر عتيطب

 انسرانى رهر ميركر قررآن  يصرر نرص بره، غفلرت مبرتالى اي ،است بكمر جهل گرفتار اي، است ردهك فراموپ را

 اصررار سربحان اىخرد. سرتين نكمم ايدن زندگي در جاودانگى و خلود احتمال پس. (185عمران: )آلرديميم بالضروره

 بره جراودانگى هكربل، گنجردينم ايردن در تيابرد و هسرتى ابدى موجود كي تو انسان اى هك بفهماند انسان به دارد

 خداسرت نرزد در هآنچر و است ريپذزوال شماست دسترس در آنچه»: ديفرمايم ميرك قرآن. است عنداهلل ما ليتحص

 خرداريغ شيپر بدىا االىك. دينده هدر را شيخو تيابد نيا، ديهست ابدى هاانسان شما  ون .(96 نحل:)«است ابدى

 .(33 ص، 1366، )جوادي آمليخداست نزد فقط، ديخواهيم زندگانى آب اگر. ستين

نگي را نردارد. جايش جراوداگن، انسان فطرتاً خواهان زندگي جاودانه است و از مرگ هراسان. زندگي دنيا، بنابراين

 جاودانه است. ازندگي عقب

سرم معتقدنرد ج روري است كه حتي كساني كهتوجه به اين نكته ض، اما در خصوص حيات جاودانه پس از مرگ

 د:عتقاد دارنابه سير تكاملي و حركت روح و حتي جسم و جاودانه بودن روح ، شودانسان با مرگ نابود مي

پرس ه انسران كند اقائل، نندكه انسان را مادي فرض ميك يناثر محققك: اجاودانگي و انسان بودن جسماني .الف

، اعردام يرا فنرا از جرواهر و اعرراض، گيرد. از نظر ايرن افررادن او در معرض فساد قرار ميشود و بداز مرگ نابود مي

كُرلُّ »آيره بره  ،اثبات مدعاي خويشبراي آفريند. آنها ميآنها را باز، تعالي در جهان ديگرگردند و حقسره نابود ميكي

داران جرزء نند. امرا بره گفتره طررفكاستناد مي (27رر26 رحمن:)«ك رامِممن  عملمي ها فانٍ وم يمب قي ومج هُ رمب كم ذُو ال جماللِ وم ال إِ

، تعرالي در جريران اعردامه حقكا نده شدن اجزاي موجودات است؛ بدين معنكاعدام به معني تخريب و پرا، اصلي بدن

نرابود ، ه قرائم بره جوهرهاسرتكرهرايي را عرض ،در نتيجره، برردها را از ميران ميجسم، پيوندهايب جوهرها و كتر
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ر كرنرده شردن اجرزاي پيكهاي وابسته به او و پرابه معني نابود شدن عرض، لفكبه نظر آنها اعدام انسان م .سازدمي

 .(419 ص ،10ج ، 1372، ي)طبرساوست

نهرا ي كه برين آحركت روح و جسم انسان: انسان مركب از جسم و روح است و جسم و روح بر اساس اتحاد. ب

رونرد و بره جرايي هستند و در زندگي دنيروي خرود در مسرير انتخرابي خرويش پريش ميمرتبط به همديگر ، هست

 هرر دو برا هرم ه جسرم و روحكر ،نند. در اين تحولكآغاز مي، ت انسان استكه حركه تحول ديگري را كرسند مي

رود. ين مريبر زانحوي  آيد و تعلق روح به بدن بهبه ظاهر افتراق و جدايي بين جسم و روح پيش مي، نندكوع ميشر

 روح اسرت و ه نظرام مخصروص برهكها مقبوض و در نظام ديگري كو يا مل كروح با قبض و اخذ الهي توسط مل

اسرت و  ردهكرسرب كوي ه در زندگي دنيكگردد و در آن نظام باقي هست تا بر طبق آنچه وارد مي، نظام ارواح است

 .(251 ص، 1 ج، 1381، تهراني ينيحس)دهدمي دامها برز  عالم درمالي خويش كت خود و سير استكبه سير و حر

د شرده سير جديردي وارمايط ديگري در شردر نظام مادي باقي بوده و در او جسم و بدن ، با مرگ انساندر واقع 

برا ايرن  جسرم ،در واقرع .شرودمي كه تبديل به خاكيابد اين است ه ميكتحولي  نند. اوليكو تحول و تبدل پيدا مي

هرا و ه برا عروالم و نظامكايگونهبه، آيدميبراي روح در، تر نيز هستاملكه كرت بدن و جسم ديگري به صو، تحول

العراده برخروردار ي فوقمال وجرودكام و آثار خاص جهان ديگر هماهنگي داشته باشد. اصوالً روح انسان وقتي از كاح

عروالم ، اه در همين دنيركرسد مياي به مرحلهمال كت در مسير كشد و در زندگي دنيوي خود با عنايات حق و با حر

هاي مرادي و ديتمحردو، ها شداز هر قيد و بندي ره، و به اذن اهللد ريبرزخي را گذشته و در عوالم عاليه قرب قرار گ

 .ردنار گذاكاني را كزماني و م

 يسرت و  قيقرت روح اويعني ح، ه حقيقت انسانكه اگر حقيقت انسان را تا حدودي بشناسيم و بدانيم كايننتيجه 

وم بره كمح، ودهحدود آزاد ب از همه اين قيود و، ه روح انسان در مرتبه اصلي خويشكقبول اين امر ، تواند باشد ه مي

يار آسران راي مرا بسرب، م بر آنها است و از سعه وجودي خاصي برخوردار استكه حاكبل، ام مادي و برزخي نيستكاح

امرام  نانچره . گررددن مياكرم برر مراده و زمران و مكحا، به اذن خداوند، را بيابد انسان اگر حقيقت خود. بودخواهد 

، ج 1337 تميمري آمردي،)«اللفوفاْجرل ُظوفخبطففحفاْفةْنفْمف عرففافسهفبعْفعنفسبالفاْنجل»: فرمايندمي علي

 ..بود خواهد هالتجهااز طريق نجات به دور افتاده و در گمراهي و ، ه حقيقت خود را نشناسدكسي ك؛ (194 ، ص5

اي ديگرر آغرازد و وارد نشرئهحياتي ديگرر مي، جسم او در هر صورت روح انسان مجرد است و با مرگ، بنابراين

 شود.براي حيات جاودانه مي

اْل اه ف»ة در آير مررگ اسرت.، خواب و توفي دائرم، توفي موقتاست.  در اسالم خواب نوعي مرگ موقت، روازاين

ل فاْماأ خمر ف َتََْف حفاْمأَ َفوَف  رمساي َاُْم مسيك فاْ تيحفقَضحفعَلَامرَالفاَْم يرلفوَفاْ تيحفَْممفََُ تمففيحفَْنلْيرلففَاَ  احفََََال فامف سَفييانَفَُْْم َّْي

، ه خردا فرمرودهكرايرن نفرس  .گيردهاي شما را ميجان، هنگام خواب بههنگام مرگ و  بهخداوند ، (42 )زمر:«ْ سًََّح

مجمـ  در  يابرد.ه انسانيت انسان به وسيله آن تحقق ميك «من»يد يگودر طول زندگي به آن مي ه شماكهمان است 
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ه نفسرش بره كررود مگرر آنس بره خرواب نمريكهيج  :ه فرمودككرده است روايت  جعفرابياز امام  عياشي البيان

ون شرعاع خورشريد برقررار اي  رماند و بين نفس و جران او رابطرهند و جانش در بدنش باقي ميكآسمان عروج مي

رود و اگرر اجرازه برگشرتن روح را داده جان هم به سوي نفس مي، حال اگر خدا اجازه قبض ارواح را داده باشد .است

 .(259 ص، 10ج ، 1372، يطبرس)رودنفس به سوي روح مي، باشد

ه عنروان برند در قررآن د: خداوركي  شرگونه تآن را اينقرشناسانه توان نظام فرجاممي، قرآن هايبا بررسي سوره

 ،براينبنرا. (27: )روم«گردانردميرده اسرت و بازكره آغراز كاوست »: شودمي بخش حيات زميني معرفيآغازگر و پايان

، ايران عرالمپود دارد. در پاياني نيز براي آن وجر، در نظر گرفته شده است، ه آغازي براي حيات موجوداتكگونه همان

بره ، ن هستر روي آن زميبو ما سرانجام آنچه » .شوندفاني مي، بين رفته يا به عبارت ديگراز ، يكهمه موجودات خا

، آفررينش عرالم در ابتردا و پريش از، اين سرنوشت موجودات .(24: )كهف«آوريمدرمي ستروني كو خاشا كصورت خا

آيرا در » اللرت دارد:دوضروع )سرآمد معين( نيز بر اين م« احل مسمي»توسط خداوند تعيين شده بود و عبارت قرآني 

عرين ق و سررآمد مجرز بره حر، ها و زمين را و آنچه مرابين آنهاسرتآسمان، ه خداوندكاند هاي خويش نينديشيدهدل

ل گره شرما را از كراست  سيكاو » (8 :)روم «رندكمنگمان بسياري از مردم لقاي پروردگارشان را نيافريده است و بي

 ترديردگراه آن، ي مقرر اسرت و برراي آخررت سرر رسريدي معرين در علرم اوسرتعمر سپس شما را در دنيا، آفريد

د داونرا خواهرد شرد و خپرگاه قيامرت الهري برر آن، ه همه موجودات فاني شدندكپس از آنالبته  (.2:انعام) «ورزيدمي

يا عرذاب سرپري  وعم اپ و تندر پاد ،اي ديگرزندگي دنيايي را در نشئهة تا نتيجانگيزد ميمردگان را از گورهايشان بر

 نمايد.

 ن اسالميد و يين مزداييآجاودانگي  سهيمقا

ه كرنيازجملره ا .با هرم دارنرد ييهاشباهت يدارند و از نظر ظاهررا قبول روح  ياعتقاد به جاودانگ، دين هر دواجماالً 

گرر اشرود.  يسابرسرحش يارهراكبره رود تا ياز مرگ از تن جدا شده و روح به باال م پسه كروح است  يانسان دارا

 يرود تا بره سرزايهنم مجبه ، بود يند و اگر انسان بدكافت يرود تا پاداپ خود را دريبه بهشت م، بود يانسان خوب

ح رود و فقرط روين مرياز بر، شروديدفن م كدر خا، از مرگ و جدا شدن روح از بدن پسه ك، اعمالش برسد. جسم

ه برا كران است جسم انس، نيد برند و تن در هر دويار مكبه  «روان»ا عنوان روح را ب، سناين مزدايماند. در ديم يباق

رگ مره با ك طرح استمجان نيز در قرآن است. ت و جان كحر يبه معن ،يين مزدايرود. اهو در دين ميمرگ تن از ب

برور عاز مررگ س يرد پرپل باها از آن ه انسانكوجود دارد  يپل، نيدر هر دو د شود.متوقف ميت كجان و حر، انسان

ن ير. در قررآن اردكروب خواهرد ن پل سقييبه پا، بودكار شود و اگر انسان بديم از پل ردّ، اشدار بكوكين فردنند. اگر ك

 كاران برده بهشت و انسار بكوكيانسان ن، نياست. در هر دو د «نود پلي »، پل سناين مزدايدر د .است «صراب»، پل

رود و همره بره سرعادت ين مريه با آمدنش ظلم و فساد از بركرالزمان وجود دارد آخ، نيرود. در هر دو ديبه جهنم م

 رسند.ياعمالشان م يبه سزا، رسند و همه ظالمانيم
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داشرتند.  يظراهر يهاشرباهت، از مررگ پرساد اسرت و فقرط در قسرمت يار زين بسين دو ديا يهااما تفاوت

وره دسره ، سرنايزدامن يردارنرد. در دتفراوت باهم  يشناساناز نظر جه، دو دينآنهاست.  ين تفاوتشان خدايتربزرگ

براهم ، يياو اهرور يمنياهر يروهايجهان به وجود آمده است و ن، شيزپ و جدايآم، نشي: از آفراز ه عبارتندك يهست

مرده اسرت. از نظرر بره وجرود آدوره  شرشا در يردن، قررآناسالم و از منظر در اما ش هستند. كشمكدر حال نزاع و 

، يريمزدا آيريندر  يولر، ل شدهيكانسان از جسم و روح تش، در قرآن .دارندتفاوت باهم اين دو دين ز ين يشناسانسان

 يولر .ارندا هم شباهت دب يدارند. فقط از نظر ظاهرتفاوت باهم ، نين دو ديامبر ايپ م شده است.يبه پنج قسمت تقس

 .ن باهم تفاوت دارندين دو ديا، ياز نظر باطن

 يت اخرروبره سرعاد گرريد يايرباشد تا در دن ياركد انسان درستيبا، ديآيا ميه به دنك يانسان، نيدو د در هراما 

ا يربهشرت  گرر برهيد يايرندر د، شود و با توجه به اعمرالشيا نوشته مين دنيدر انسان اعمال ا، در هر دو دين .برسد

عرذاب و  افرراد پرس از يبعضر، در جهنم يد. ولنمانيم يباقجاويدان در بهشت سرانجام افراد نيكوكار رود. يجهنم م

 مانند.يم يباق و هموارهجاودانه در جهنم گنهكار افراد  يبعض يول، رونديبه بهشت م، خود يدن به سزايرس

ه كرگونه نآ، لقت گيتينتيجه منطقي داستان آفرينش در اين دين است. تنها دليل خ، آخرالزمان در دين زرتشتي

، ها و ايرزدانانسران، روايرنمزد و اهرريمن باشرد. ازواني براي نبرد ميران اهركه مكاين است ، دهدر منابع زرتشتي آم

و . مينراسرت ان جهاندوره پاي، يفائق آيد. آفرينش گيتاي شرّي بر كه نيكاند. تا آنيهانيكاران اهرمزد در اين نبرد كهم

يزهرا. بردين م منطقري  ه بره لحران نظركبل، زماني تنها به معناي تقدم و تأخرالبته نه .نخستين و گيتي ثانوي است

عنرا مايرن بردان لبتره ااست.  «ريشه»يا  «بن»منزله شود و بهه پيش از هستي پديدار ميكاي است داده، ترتيب مينو

ار برا كرپي نبردي براي ايجاد عرصه، هدف آفرينش مادي، ه گيتي جايگاه فروتري دارد. بر پايه متون زرتشتيكنيست 

 است.اهريمن 

ه انتقال از عالمي بره عرالم ديگرر و كبل، نابودي و فنا نيست، مرگ نيستيآيد كه به دست ميريم كاز آيات قرآن 

يابد. آنچه حقيقرت واقعري انسران اي ديگر ادامه ميگونهبه. زندگي پس از مرگ انسان اي به نشئه ديگر استاز نشئه

ه انديشرمندان در كراي اسرت حقيقرت انسران نخسرتين مسرئلهه روح اوست. كبل، بدن او نيست، دهديل ميكرا تش

از  ؛(29حجرر:)«اَفَخمت ففيااهيفْيانمف  ويياح»ه كدارد صراحت بيان ميبه ريم كقرآن  اند.موضوع معاد مورد بحث قرار داده

ه اسرت ر دادكاين مطلب را تذ، خلقت انسان سخن گفته است ةه دربارك ،ديگر تدر برخي آيا .روح خود در او دميديم

ه كربرر اسراس اتحرادي ، جسم و روح .ب از جسم و روح استكه حقيقت انسان فقط جسم و بدن نيست. انسان مرك

روند و بره جرايي ديگر هستند و در زندگي دنيوي خود در مسير انتخابي خويش پيش مييك امرتبط ب، بين آنها هست

ه جسرم و روح هرر دو برا هرم كر، در اين تحول نند.كآغاز مي، ت انسان استكه حركه تحول ديگري را كرسند مي

 نه بردكر اسرتآيد و تعلق روح به بدن به نحوي به ظاهر افتراق و جدايي بين جسم و روح پيش مي، نندكوع ميشر

ه نظام مخصروص بره كها مقبوض و در نظام ديگري كو يا مل كرود. روح با قبض و اخذ الهي توسط ملاز بين مي
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سرب كه در زنردگي دنيروي كرگردد و در آن نظام باقي هست تا بر طبق آنچه وارد مي، استروح است و نظام ارواح 

ن يردگاه دو ديره از دكرن معنرا يبرد؛ دهردمالي خويش در عالم بررز  ادامره كت خود و سير كسير و حر، رده استك

آگاه ادامه خواهرد داد و موجود  كيخود به عنوان  يروح به زندگ، پس از مرگ بدن يهر فرد انسان، و اسالم سنايمزدا

مانرد و ميخواهد  يا باقين دنيبه بهشت و با اعمال بد به جهنم خواهد رفت. جسم و تن انسان در ا كيفرد با اعمال ن

 .و در آنجا جاودانه خواهد ماند گر خواهد رفتيروح به جهان د يول، شودده يپوسممكن است 

 گيرينويجه

 يسه برا ايرن متروندر مقا، ادفراواني آيات قرآن دربارة مع، ون اوستايي و پهلوياولين تفاوت  شمگير ميان قرآن و مت

و بارهرا در  (443 ص، 1376، )مصرباحدرباره معاد نازل شرده اسرت، هزار آيه( حدود دو) سوم آيات قرآن است. حدود يك

 ايمان به روز جزا در كنار آيات ايمان به خدا آمده است.، آيات قرآن

در  يالماسر يرود. سراختار باورهرايمشمار به ن اسالم و زرتشتيدو د ين باورهايترياز اساس معادو  يجاودانگ

 يبررسر»، ن ادعرايرسرنجش ا يهرااز راه يكريدارد.  ييهاات و تفاوتكاشترا، يزرتشت يمعاد با ساختار باورها نهيزم

ن يرد ات دريرروا ن قررآن ويبر كيركرد تفكرينجا با رويه در اكاست « ن اسالم و زرتشتيدر د يمعادشناس يقيتطب

 يبررسر مدر سره گرا يقيتطب ين بررسيشد. ان زرتشت انجام يدر د يرگاهانيها( و متون غن گاهان)گاتيو ب، اسالم

و  باهت داشرتهشرن يردر دو د يه جراودانگكرم يريرگيجه ميم و نتيسنجيات را مكزان اشترايم، در گام نخست .شد

 متفاوت هست.هريك  كسب يول، دارند يكمشتر يباورها

ن پرس از بررز  و جهرا، مررگ :ح اسرتشرن يبه ا، يو زرتشت ياسالم يشناسآخرت كن مشترين عناويترمهم

، اعمرال يحسابرسر، نيسرشدن مردگران و ترن پمزنده، ز و فرمشگِرديرستاخ، از پهلوانان يرجعت و بازگشتِ برخ، مرگ

 يرتشرتات در مترون زكن اشرترايرا، . در گرام دوميجراودانگ ،اعراف و همممستمگان، دوز ، بهشت، نوتيصراب و پُل  

 دگاهيرد زا شرده اسرت. يسريا بازنويراز آنها پس از اسرالم نگاشرته  ياريه بسكاست  يميان ابراهيمتأخر و معاصر اد

. اسرت عرذاب در اي ادش، او اعمال طبق و زندمى دور مرده گرداگرد روز سه مدت به، مرگ از پس آدمى روح، زرتشت

 پرل عنرىي ،نرواتي  پرل. بردمى( صراب) نواتي  پل طرف به را او نامرئى برگ مانند و وزدمى شمال از بادى گاهآن

 فرشرته دو ،پرل نيا نارك بر. است شده دهيشك( الوند و دماوند) وهك دو انيم گداخته فلز از نهرى روى بر هك صيتشخ

 سرالمدر ا .رسرندمى او حسراب بره وانرد داده قرار را دالتع ترازوى( عدل)  نوه و( ديخورش مهر) ترايم نام به حساب

 دهزنر دوباره امتيق روز در هاانسان همه، اصل نيبنابرا. است امتيق روز در، يزندگ به مرگ از پس انسان بازگرداندن

 معراد. ندرسريم خود ياركبد اي ياركدرست پاداپ اي فريك به و شوديم دهيسنج ياله شگاهيپ در آنها اعمال .شونديم

 و ياركروكين بره آنران ليم و مسلمانان رفتار در مهم ينقش، اصل نيا به اعتقاد .دارد ياريبس تياهم، اسالم نيد در

 .دارد ستيناشا يارهاك از يدور



80    ،1396سوم، تابستان  شمارههشتم،  سال 

 منار 
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