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  تشت و اسالمررسي تطبيقي امكان، ضرورت و كيفيت معاد در دين زرب
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  27/11/1394پذيرش: ـ  22/6/1394 دريافت:

  دهكيچ
بررسي تطبيقي امكان، ضــرورت و كيفيــت معــاد از  ،ت. موضوع اين نوشتاراس ي اديان الهيل اساساز اصوباور به معاد، 

دين زرتشت مانند اسالم، معتقد به حيات پس از مرگ و رستاخيز مردگان بــوده و در  ن زرتشت و اسالم است.يدمنتظر 
اشاره شده است. ايــن نوشــتار، پــس از متون اوستايي و پهلوي در موارد متعددي به حيات پس از مرگ و داوري نهايي 

هــا در ايــن ها و تفاوتاسالم، به بيــان شــباهت تبيين سه محور امكان، ضرورت و كيفيت معاد از ديدگاه دين زرتشت و
و  يضرورت معاد و اعتقاد بــه معــاد جســمانتوان به هاي دو دين در آموزه معاد، ميزمينه پرداخته است. از جمله شباهت

عدم طرح رستاخيز مردگان در اوستا ، يسه با متون زرتشتيدر مقا ،يبحث معاد در متون اسالم يفراوانكرد.  اشاره يروحان
د آن در ارائه كيافته و تأي نيتدو يليو تحل يقيبا روش تطبين مقاله، ا آيد.شمار ميها بهو ذكر آن در قرآن، از جمله تفاوت

  ي است.، اوستا و متون پهلوقرآنمباحث بر 

  ي.، معاد جسمانتن پسينان معاد، كزرتشت، اسالم، معاد، ام ها:دواژهيكل
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  مقدمه 

ل ين ميم بر وجود ايركدر قرآن  ياتيآي وجود دارد. به بقا و ادامه زندگ يل فطريمي، در همه افراد انسان
دامــه از ا كيحــا ،ل مشــهوديــن ميچن. )155 ص، 2 ج، 1387(ر.ك: مصباح، در نهاد انسان داللت دارند يفطر
آمــد. از يشــمار مــهوده بــهيل به بقا بينش ميآفري بود، ان زندگيپس از مرگ است. اگر مرگ پا يزندگ
ات پس از مرگ و حشر و زنده شــدن مردگــان يباور به ح ،يان الهياد ياعتقاد ين اصول و مبانيترمهم

ان بــزرگ يان همه اديمدر  ،ات پس از مرگ انسانياست. اعتقاد به معاد و ح يجهاننيا يپس از زندگان
 ،يمحلوج؛ و نيز ر.ك: 7 ، ص1363(شريعتي سبزواري، بوده است ياعتقاد راسخ و فطر يكخ بشر يدر طول تار

ف يــا تحري، نشانه جعل يعتيتواند باشد و عدم وجود معاد در شريبدون اصل معاد نم ين الهيد. )1370
  .)5 ، ص9 ، ج1369(سبحاني، ن استيآن د

هاي فراواني است كه در اين پژوهش تالش شده به تبيين ســه مقولــه امكــان، معاد داراي شاخه
ضرورت و كيفيت معاد از منظر آيين زرتشت و تطبيق آن بــا ديــن اســالم پرداختــه شــود. بررســي 
تطبيقي ميان دو دين در يك موضوع، داراي فوايدي است. ازجمله اينكه موجب روشن شدن وجوه 

ها و انحرافاتي كه در برخي از آنها پيدا گردد، در پايــان مقايســه، خرافه اشتراك و تمايز و آشنايي با
  شود ايمــان مــا بيشــتر از روي تحقيــق و اســتدالل باشــدگردد و سبب ميدين ممتاز بازشناخته مي

. اين تحقيق به دنبال يافتن پاسخ به چند سؤال زيــر در منــابع مربــوط بــه ديــن )16، ص1361(بــاهنر، 
  ست:زرتشت و اسالم ا

  ست؟يت معاد چيفكي، ضرورت و كانو اسالم درباره ام زرتشتآيين دگاه يدـ 
  ست؟يسه محور چين در اين دو د كنقاط اشتراـ 
  ست؟يور چكن در سه محور مذيموارد اختالف دو دـ 
  است: يته ضروركچند ن يادآوريش از ورود به بحث يپ
محسوب  ،ي دارده منشأ الهك ،ين آسماناياز اد يكي عنوانبه يگر يه زرتشتك مفروض اين است. 1

 سخنان خود زرتشت است.» هاگات«و  شوديم
فيــروز ها ارجاع شده اســت، از ترجمــه موبــد زرتشــتي، . مواردي كه در متن به بندهاي گات2

شود. تنهــا در استفاده شده است. بنابراين، از نام مترجم در ترجمه هر بند خودداري مي آذرگشسب
شــود. ســبب گــزينش ترجمــه و رجمه ساير افراد استفاده شود، نام مترجم بيــان ميمواردي كه از ت

هاي اوستايي واژهشد. از جمله اينكه در شرح، مزايايي بود كه در اين اثر ديده ميآذرگشسبتفسير 



  ٢٧ ن زرتشت و اسالم يت معاد در ديفيقی امکان، ضرورت و کيبررسی تطب

 و انكلســريا بهرام گور، كانگا، تاراپورواال، ميلز، بارتولومهاز نظرات ساير اوستاشناسان مشهور مانند 
 استفاده كرده است. پورداوود

و بيشتر اوستا  يك بار تمام ي باشد، نويسندهداورشيبدون پ يقيسه تطبيه قضاوت و مقاكآن يبرا. 3
به سبب منسوب بودن آن به شخص ي اوستا، هانموده و در قسمت گاتو مطالعه  متون پهلوي را مرور

را نيــز مطالعــه نمــوده و در  روز آذرگشسبفيهاي اتگ ريتفس تمام دو جلدعالوه بر ترجمه، ، زرتشت
 بهره برده است. نيز پورداوودبرخي موارد، از تفسير ديگر مفسران اوستا مانند 

  يمفهوم شناس. ١
  متون پهلوي. ١ـ١

 يو ادبــ ينــيد يهاو ســنت اتيــبــر روا ياست كه مبتن يبه زبان پهلو هاييمتن و هارساله ،يآثار پهلو
 انــدشــده نيتــدو يسوم و چهارم هجر هايمتون در قرن نيا شترياست. ب انيدر عصر ساسان انيزرتشت

زمان  افتنيز مربوط به ياز هر چ شياوستا، ب فيزمان تأل نتعيي اما )28ص ،1384 زنر، ؛27ص ،1382 آموزگار،(
از ابهــام اســت.  ايشــده توســط محققــان هنــوز در هالــهانجام هــاييزرتشت است كه با همــه بررســ

و  اتيــدربــاره روا يجهت كــه شــرح نيااز ،يآثار پهلو )185، ص1392 ،ياني؛ قــد25، ص1384(آذرگشسب، 
 ييبــر متــون اوســتا ،)اردد ينيمقدس د يصورت سرودها شتريبرعكس اوستا كه ب( است يزرتشت يباورها
و آنچه كــه از اوســتا بــه صــورت  دهديبه ما م انيزرتشت يدرباره باورها بيشتري يدارد و آگاه يبرتر

، 1388ســن،  ســتني؛ كر56، ص1382(بهــار،  كننــديمــ ريو تفس حيتشر لْيبه تفص، شده انيمختصر ب اي مجمل
  .)57، ص1361ن،ي؛ مهر17، ص1985س،ي؛ بو119ص

  ، امكان و كيفيتمعاد. ١ـ٢

ا يا اسم زمان يو  )436، ص2ق، ج1306مرتضي الزبيدي، (عود و بازگشت يبه معنا يميمعاد در لغت مصدر م
  .)594ق، ص1416راغب اصفهاني، (ا محل عود استيزمان  يمعنا ان بهكاسم م

آن شامل همــه عام  يرود: معنايار مكبه  ي عام و خاصلمان در دو معناكواژه معاد در اصطالح مت
(ربــاني اســتآن تنها سراي قيامت و آخرت مــراد  خاص يمعنادر  شود ومباحث عالم پس از مرگ مي

  خاص آن است. ين نوشتار، منظور از معاد، معنايدر ا هك. )178، ص2، ج1380گلپايگاني، 

  

ن يــپاسخ به ا درواقعز و زنده شدن مردگان است. ضرورت معاد يان رستاخكان معاد، امكمراد از ام
بــر ضــرورت  يا عقلــيــ يل نقليا دليوندد؟ آيه امر معاد به وقوع بپكدارد  يه چه ضرورتكپرسش است 

  جود دارد؟معاد در متون مقدس اسالم و زرتشت و
ا يــاســت  يو روحــان يمعاد جسمان الوقوع،يه معاد حتمكن است ينجا ايت معاد در ايفكيمنظور از 

و  گــرددينمبــازل دوباره بدان يه روح پس از جدا شدن از بدن، به هر دلكفقط. اگر گفته شود  يروحان
خواهد  يمعاد فقط روحان ن صورت،ي، در اشوديمو بدون تعلق به بدن مبعوث  ييتنهابهروح  جهيدرنت

ن صــورت معــاد يــ، در ازانــديانگيبرمــمتعال روح را به همــراه بــدن  يه خداكاگر گفته شود  يبود ول
ز روح و جســم اســت و يــب از دو چكــمر شدهختهيبرانگرا موجود يز ؛خواهد بود يو روحان يجسمان

  .)128 ، ص1370(سبحاني،دارد يمعاد دامكهر
  است.» معاد جسماني و روحاني«شود، مراد تنهايي بيان ميكه معاد جسماني بهدر مواردي  ،در اين نوشتار

  ي. معاد زرتشت٢

ــين، از آموزه ــان واپس ــاودانگي روح و جه ــه ج ــاور ب ــن زرتشــت ب ــادين دي ــاي اساســي و بني ه
كــه  . كسي)97، ص1371؛ هينلز، 1365؛ آذرگشسب، 86، ص 1380؛ شاهرخ، 69، ص1387(خورشيديان، است

. به گفته برخــي، )81، ص1386(خورشيديان، توحيد، نبوت و معاد معتقد نباشد، كافر است به سه اصل
كمتر از پايان جهان و مسائل آن سخن به ميان آورده است و تأكيد فراوان وي بــر زنــدگي  زرتشت

، 1353؛ جعفــري، 62، ص2536؛ خداوندي، 127، ص1385(نيكنام، آميز در دنيا بوده استاخالقي و مسالمت
و ساير كتاب اوستا، در موارد متعددي از روز واپســين،  زرتشتهاي در سروده ،. با اين حال)96ص

سعادت و خوشبختي در جهان ديگر، ســخن  ،جهنم ،روز قضاوت و داوري، كيفر و پاداش، بهشت
؛ 3و6:41، 6:19؛ يســنا: 13و 6:51؛ 1:33؛ 8:32؛ 20و14و  8:31؛ 4:30؛ 2:28(ر.ك: گاهــان: بــه ميــان آمــده اســت

  .)54ـ50؛ ونديداد: فرگرد چهارم، بند1ويسپرد: كرده هفتم، بند

  معادامكان . ٢ـ١

مــرده و  يســت بــه معنــايســته و ريو ر كســتير يه در پهلــوكستَ آمده يرياز لغت ا »زيرستاخ« ةواژ
اساســي  از اصــول. )294، ص1371(اشــيدري، برخاستن مردگان است يبه معنا رستاخيز و درگذشته است

؛ 18، ص1367؛ شــهزادي، 366، ص3، ج1991(بــويس، مردگان اســت يز عمومي، باور به رستاخيزرتشت الهيات
بــا . )، ذيــل واژه رســتاخيز1387زاده، براي آگاهي از حوادث رستاخيز در دين زرتشتي، ر.ك: قلي؛ 183، ص1385نيكنام، 



  ٢٩ ن زرتشت و اسالم يت معاد در ديفيقی امکان، ضرورت و کيبررسی تطب

افــت ي، كنده شدن مردگان ز و زنديان رستاخكام داللت برارا كه آشك ي، موردييمراجعه به متون اوستا
داد دوبــاره زنــده شــدن مردگــان را يها و اوستا روگات« سد:ينويم ي، دانشمند زرتشتفرهنگ مهرنشد. 

؛ ر.ك: 110ـــ109، ص1374(مهــر، »ســتين يزيــهــا مطلقــاً چزنده شدن مرده ةها دربارشناسند. در گاتينم
خصــوص زنــده شــدن در  ييا بنــدهايبند  هكن است يمنظور ا. )33، ص1389؛ عدلي، 92، ص1386قدردان، 

 ةز مردگان الزميه رستاخكز مردگان باشد؛ چراير رستاخكه اوستا منكنينه ا ،مردگان در اوستا وجود ندارد
  تعدد اوستا به آن اشاره شده است.م يبندها ه دركاست  يفر و پاداشكياعمال و  ي، حسابرسيداور

ان معاد و قدرت كانگر اميه بكشده است مطرح  ورامزدااهو  زرتشتان يم يسخناني اما در آثار پهلو
  ز مردگان است:يخداوند بر رستاخ

رد و كــ يتن او را) از هم متالشپرنده (= بمرد)، سگ و بگذشت ( هكآنه: كد ي{از اورمزد} پرس زردشت
را  ه تــوكگاه ي، آنه زردشتكه: اگر تو كدوباره به هم رسند؟ اورمزد گفت  چگونه س ببرد،كركگرگ و 

د يباشد؟ اگر چوب نبود و تا با ترآسانتو ساختن آن چگونه  ين الزم باشد، پس برايچوب يساختن سبد
گر جدا بود و دوبــاره ســاختن يديكاما) چوبش از بود (ه سبد كا ي ،است) تر(آسان يبسازو  يآن را ببر

اگــر  ؛ ويچوب نبود هكتا  يبود ترآسان، يچوب بود هكتكي) يه: اگر (حتكالزم بود؟ زردشت گفت 
ه نبودنــد كــگــاه يــدگان را، آنن آفرياگفت:  اورمزد .يه سبد نبودكتا  يبود ترآسان يچوب سبد نبود

را مرا پنج يز ؛است ترشدند) دوباره ساختن آسان ي=متالشآشفتند (اما) بودند ( هكنونكادن و يتوانستم آفر
مردمان است.  ينگهدارنده گوشت و استخوان و په كن يزم يكيرنده تن در گذشتگان. يانباردار است، پذ

رنده آتش يه پذك يروشن يكيتن و سر است.  يه نگهدار موكاه يگ يكيه نگهدار خون است. كآب  يكي
 دنيــبازآفرمن به هم ســاختن و  يبرا دگان را هنگام فرشگرد باز دهد...يه جان آفركن باد يا يكياست. 
  .)20و بند 7ـ1بند 34زاد سپرم، فصل  يهادهي(گز دميآفرآغاز  ه دركاست  ينشياز دوازده آفر ترآسان

بــه  يســكاگــر  دهدكند و اهورامزدا پاسخ مياز امكان رستاخيز مردگان سؤال مي اهورامزدااز  زرتشت
 ،مــاه ،يدخورشــ ،نيزم ،نش آسمانياو آسانتر است. آفر يز برايمان به رستاخيمان دارد ايخلقت جهان ا

ه در كــ يانكــودكه در درون آنهاســت و كــ يو آتشــآنهــا  و بو و مزهي آنها هارنگ اهان ويگ ،ستارگان
زها در زمان ين چيدن اياز بازآفريار دشوارتر است. ه در آسمان و آب و ابرها، بسك يزهدانند و پرندگان

 نــو يزيــچ يريادگيتر است از آسان يبس ،ياردهكو فراموش  يادانستهيه مك يزيز. مرور بر چيرستاخ
  .يادانستهيچ از آن نميتر هشيه پك

جا دوبــاره كت درآورد، از كه باد برد و آب به حركرا  يه تنكد يه زرتشت از اورمزد پرسكد ين گويچن
 يينــويبــه م ســتونيمن آسمان را بــ هكي هنگامرد: كن پاسخ ياورمزد چن ؟ز چگونه بوديسازد و رستاخ

 يه همه جهان مادك دمين را آفريه من زمك ياختم، هنگامرانه، روشن و از گوهر خماهن سكستاده دور يا
د و ماه و ستارگان را در فضا به صورت يه من خورشك يست. هنگامين يماد يارا ببرد و او را نگهدارنده

  

افــزون  د و بهينند و باز روكن بپرايه در زمكدم يغله را آفر هكيهنگام ،درآوردمت كاجسام روشن به حر
دشوارتر بود يدم، آفر شان را چون منيا يكي يكي... يدماه رنگ گونه گونه آفريمن در گ هكيهنگامباز بود 
ه كــدم بنگــر يه نبودند آفركشان را يشان هست. چون ايچون ا ياري زيرستاخردن. چه مرا در كز يرستاخ

شــم، ست وشي(بندهش، بخش ب د باز ساختنيچرا نشا ،گاه ساختم، پس آنچه را بودبود آنچون آنچه را ن
  ).66، ص52؛ و نيز ر.ك: روايت پهلوي، فصل  73ـ71بند 

ش يبه سبب قــدرت خــو ،زيه خداوند در روز رستاخكح شده است يز تصرين در روايات داراب هرمزد
  .)149 ص ،1 ج ،1922(روايات داراب هرمزد، ندكمي مردم را زنده

ه سبب قدرت خداوند بــر خلقــت ب ،زرتشتدر آيين ان معاد ك، اميبا توجه به متون پهلو ،ينبنابرا
ن رفته، دوبــاره زنــده يتر بوده و از بشيه پكرا  يزيست و خداوند قادر است چين يار سختكن، ينخست

  .آسانتر است ياز نوساز يبازسازديگر، به عبارت . ندك

  ضرورت معاد. ٢ـ٢

پس ديگر،  ارتبه عب شود.مطرح ميزرتشت دين دگاه يضرورت معاد از داز ان معاد، بحث كپس از ام
 تاريخ مقدســيم. در يپردازيم زرتشتدين دگاه يمعاد از د يان وقوعكام يبه بررسي معاد، ان ذاتكاز ام

مــازهم بهســته هرمــز و بشتاســبندان و يكف«نوشته شده اســت: كتاب زرتشت،  يه در ابتدااست كآمده 
ن اســت: يــعبــارت ا يو معنــا. )63، ص1تــا، جمقدســي، بي( فَقّم يز فَنيرستخ يو معن» زيمازهم رستخيكف
ه كنيا. )5، ص1312حسيني علوي، ( زيگمان باش به رستاخيگمان باش به وجود هرمز و امشاسپندان و بيب

اند، نشان از اهميت كنار وجود اهورامزدا و امشاسپندان آورده ز رايرستاخي، وتاهكنامه ن شهادتيدر چن
ست. يتاب زرتشت، روشن نك ياز ابتدا مقدسيمراد  .)49، ص1387(شاكد، رستاخيز در دين زرتشت است

ن يآن چنــ ياست، در ابتــدا ييتب اوستاكر يها و ساه مشتمل بر گاتمتأخر)، ك( يفعل ياگر مراد اوستا
  يم.ندار يه به آن دسترسكمتقدم باشد  يه مراد اوستاكنيمگر ايده نشد، د يمطلب

  شاهد بر ضرورت معاد دانست:عنوان به راآنها توان يه مكوجود دارد  ييبندهاها، در گات
نــده يداده و در آ گذشته رخ در ييدادهايپرسم چه روياز تو م يآگاه ياهورا)! برا( بخشيهست يا

ثبت خواهد شد  يفركياران چه پاداش و كاران و بدكويكن يدر تومار زندگاني مزدا! ش خواهد آمد؟ ايپ
 .)14:31گاهان(ن چگونه خواهد بوديدر روز واپسآنها  و وضع
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 ؛ندكرفتار دهد، يل مكيرا تش يان زندگيه بن، كاشا يا راستي)(ين ازلييد برابر آين جهان بايس در اكهر
رد و كــخواهــد  يان و بدان داوريكوجدان نسبت به ن يرو و از ينظريمال بكبا (رهبر روحاني) رَتورا يز
  .)1:33گاهان(ديرا با دقت خواهند سنجآنها  و زشت يكردار نك

رفتــار  يرو راســتيپرست و پانصاف با دروغ يدادگر از رويين روز نخست فرمان رفته در آكچنان
چه اندازه از آن درست ه ه تا بكمخلوط است  يو خوب يه اعمالش با بدي كسكن با يهمچنكرد، خواهد 

  .)1384ترجمه پورداوود،  ،1:33گاهان( و نادرست است
 ؛ردار خود باشــدكد متوجه رفتار و يس باكه هركدهد يهشدار مبه مردم جهان  ،ن بنديزرتشت در ا

بدون پاداش و مجازات  يرداركچ رفتار و يه. خواهد شد ين داوريدر روز واپسآنها  و بد يكار نكرا يز
  .)550، ص1، ج1384(آذرگشسب، نخواهند ماند
رو ين با پيپس يروز داور ن آمده درين نخستييه در آكآنچنان«سد: ينويم در تفسير اين بند پورداوود

  .)122، ص1382(پورداوود،  »داد رفتار خواهد شد يار از روكويكا ني يرو راستيار و با پكا گناهيدروغ 
 يه خــداكــ ياز پاداش يرد و با آگاهكخواهم  يفردوس رهبر يسوروانم را به كشه پايدر پرتو اند

ه مرا تاب و تــوان كرد تا آنجا كخواهم وشش يك مقرر فرموده است، كن يارهاك يبخش دانا برايهست
  .)4:28 (گاهان:شه سازنديپ يند و درستيگرا يراسته ه بكاموزم ياست مردم را ب

رده، قلــبم را پرتــو كــدار يــرا در درونم ب نداي وجدان)( ه تا فرشته سروشكرد كوشش خواهم كمن 
يكــان و بــدان آنچــه را س از گــروه نكه هــركــنم كحاصل  يقت آگاهين حقيروشن سازم و به ا يزديا

  .)12:43 (گاهانده خواهد شديبدو پاداش بخشسزاوار است، 
در  ،اســت يزديــفــروغ ا يه پرتوكد وجدان خود را ينكوشش كد يبااست: ن بند آمده ير ايدر تفس
ن جهــان يد تا هم در اينكرفتار ي است، زديه همان فرمان اكو برابر دستور او  د...يدار سازيدرون خود ب
  .)88 ، ص2 ، ج1384آذر گشسب، ( ديگر رستگار باشيو در جهان د خوشبخت

 بــهيك و نغز اســت، آنچه ني خود، شور جاودانك ن دريدر روز واپس يآمدن زندگان مزدا پس از سر
 ،نمــود يبرداره از او نافرمانكردار را كن زشتيهمچني آورد. جاهاو را ب يه خوشنودكبخشد  يسكآن 

ها و بندهاي ديگر كتب اوستايي، . با مشاهده بندهاي مذكور گات، ترجمه پورداوود)6:51گاهان( بسزا رساند
توان گفت: واقع شــدن رســتاخيز مردگــان و معــاد در نگــاه كه به جهت اختصار در اينجا ذكر نشد، مي

  حتمي و ضروري است. زرتشت

  

ضــرورت معــاد بندهاي فراواني است كه با صراحت بيشتر، داللت بر  ،همچنين در متون پهلوي
اي از آن كــه در فقــره ،دينكــردشود: در كتاب پنجم به ذكر چند مورد بسنده مي ،دارند. براي نمونه

شده: آگاه بودن از ثواب و گناه و هستي درباره پيشوايان ديني و اندرزهاي آنان آمده، اينچنين نوشته
 اشــو، در اندرزهاي )11، بند13صل(پنجم دينكرد، فآفريدگار... عقوبت گناه، بهشت و دوزخ و رستاخيز 

(پــنجم » رستگاري روان از هرگونه بدي و نيز رسيدن به پاداش كامل در تــن پســين«زرتشت آمده: 
ترين كارهاي نيــك آمــده در پاسخ به بهترين و بزرگ ،مينوي خرد. همچنين در )6، بند 5دينكرد، فصل 

وش و بودن رستاخيز و تــن پســين، است:... به هستي ايزدان و دين و روان و بهشت و حساب سد
(مينوي خرد، پرســش تر و بهتر است ترين{كار}است، اين از هر كار نيك بزرگگمان بودن، اساسيبي
، 2هــاي پهلــوي، فصــل متنو نيز ر.ك: ؛ 8و7، بند62و پرسش 6ـ4، بند 41و پرسش  28، بند 36و پرسش  11، بند36

  .)33ودپَتِت، ص ؛ خ7، بند 5نامه، فصل؛ ارداويراف16ـ15بند 
گري و باورهاي آنان به رشته تحرير درآمده اســت، ســخني با مطالعه آثاري كه پيرامون زرتشتي

 تــوانميرســد، از برهان و دليل عقلي بر ضرورت معاد از نگاه دين زرتشت يافت نشد. به نظر مي
برداشــت كــرد. از بندهاي اوستا و متون پهلوي مذكور، برهان عدالت خداوند بــر ضــرورت معــاد، 

انسان مختار آفريده شده است و در اختيار راه نيك و بد زرتشت  ،هايتوضيح آنكه، براساس گات
ها با اختيار خويش در اين . انسان)372و  226، ص 1با تفسير آذرگشسب، ج  11:31و  2:30(گاهانآزاد است
كند كه بــه وعــده اقتضا مياعمال خوب و بد از آنها سرزده است. عدالت اهورامزدايي  ،عالم مادي

(گاهان خود در مورد پاداش نيكوكاران به بهشت و وعيد جهنم براي بدكاران به وعده خود عمل كند
ضرورت دارد كه سراي ديگــر و روز داوري باشــد  ،رو. ازاين)618، ص 1با تفسير آذرگشسب، ج  11:33

بنــابراين، در اوســتا و متــون  تا هركس به كيفر و پاداش هر عملي كــه از او ســرزده اســت، برســد.
عنوان تــوان از آنهــا بــهپهلوي، بندهاي متعددي دربارة جهان واپسين و كيفر و پاداش است كــه مي

دليل تعبدي و نقلي بر ضرورت معاد استفاده كرد و هم برهان عدالت، كه برهان عقلي بر ضــرورت 
  معاد است، استنباط كرد.

  يت معادف. كي٢ـ  ٣

ان به ميان نيامده است، همچنين بند ز و زنده شدن مردگياز رستاخ اوستا آشكارا سخنيكه در  گونههمان
تنهايي ـ باشد. يافت نشــد و يا بندهايي كه حاكي از كيفيت رستاخيز ـ رستاخيز جسم و روح يا روح به
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مفســران  اي به اين مطلب نشده است. تنها برخيها نيز هيچ اشارهويژه گاتبه ،در تفاسير كتب اوستايي
ها، در ذيل بندهايي كه مربوط به بهشت و جهنم است، به بحث روحاني يا مادي بــودن پــاداش و گات

 247و  98، ص1، ج1384(ر.ك به: آذرگشسب، اند كيفر و نه كيفيت رستاخيز مردگان، در دين زرتشت پرداخته
  .)496، ص2؛ ج432و 

شــرفته متــون يپ يشناسطبق اسطوره بر« اماست، با اينكه در اوستا سخني از كيفيت رستاخيز نيامده ا
را خواهنــد  يينهــا يخواهند شــد و داور ينيبازآفر يو روحان يئت جسمانيها در هانسان ة، هميپهلو

  دال بر معاد جسماني وجود دارد: ياتيروا ي،در متون پهلو. )29، ص1997(ويليامز، »گذراند
د و آتش بهرام يباشند و ستاره و ماه و خورش يجا يكرزدان و مردمان ديپس هرمزد و امشاسپندان، همه ا

 نشيآفر نندهكاملكهرمزد  آنگاهـ  ندين آير شوند و به زميكمرد پ و همهرومند ين ير مرديكبه پ يكز هرين
، تباه يري، بدون پمرگيب، همه انوشه، سالهچهلمانند  و سنرد. مردم به تن كد ينبا يارك ازآنپسشود و 
ه بــه دانــش و كدر باال نوشته شد، چنان است  آنچهن، جز يتن پس ييويكباشند... ن يشدنني و فاسدنشدن

  ).103ـ99، بند 48خرد مردم، سامان آن دانستن و گفتن نشايد(روايت پهلوي فصل 
  آمده است: هاي زاد سپرمگزيدهدر 

تنــدار بــاره رد دوكن درگذشــتند در هنگــام فرشــيه در زمك يد: موجودات ماديزردشت از اورمزد پرس
زنــد... بــه ســبب يدوباره تنــدار باشــند و برخ=جاندار) اهرمزد گفت: جان (ا مانند يتن) باشند  ي=دارا(

از تخــم آنــان  يه هســتكــمردم  هكچنانان به آغاز همانند باشند، يها در پاهمه چهره ينيبازآفر ياستوار
ز} ين آنها{ي انيمال پاكاست،  كز تخمآنان ا يه هستكاهان يند و گياز {نطفه} به وجود آ ،=نطفه) است(

  .)24و 1، بند34ي زاد سپرم، فصل هادهيگز(با همان تخم است
زدان شــما را يــد ايه درگذشــتكــد، از آن زمــان يتن هست يد دارايزيبرخ هكروزگر برخواند يانس پيسوش

لبد و جان به باال اك يزند داراين برخيپنجم درگذشتگان از زميكن خواندن يردند... در پاسخ اك ينگهدار
يــرون آمــد =تن را تعلق داشتن) ب(ي ه جانشان از تنداركن يه درگذشتند از آن زمكيو چهره مانند هنگام

  ).73ـ72يست وششم، بند، بخش ب؛ بندهش23و بند 20: بند35سپرم فصل  زاد يهادهيگز(
ن دوره دوازده هزار ساله (در اوستا فرشوكِرتي) به معناي جهان نوساخته در پايا»: فَرَشكَرد«توضيح 

عمر عالم از نگاه كيش زرتشت و برقراري هميشگي پاكي و راستي و پرهيزگاري يا نوسازي جهان 
(دوســتخواه، ها و پاك كردن جهان از تمام نيروهاي اهريمني اســتو دين پس از برخاستن سوشيانت

  .)1021، ص 2، ج 1374
اهــان و يبا بازگشت بهار و زنــده شــدن گ يكدموسم آن نزكه  ،ي جشن نوروزاساس متون پهلو بر

  .)95، ص1391؛ ر.ك: مزداپور، 137، ص1389بويس، ( اي از رستاخيز بدن است، جلوهدرختان مرده است

  

 ين واژه اصــطالحيــايد گفت: باكار رفته است، به  يه در متون پهلو، ك»ينتن پس«ح واژه يدر توض
تــن «مــراد از . )81، ص1369(راشد محصــل، روديار مكن به ز و مترادف با آيه معموالً همراه رستاخكاست 

(مزداپور، ماندين تن جاودانه مياشوند. يخته ميان جهان موجودات با آن برانگيه در پاكاست  ي، تن»نيپس
را بــه » جسد معــاد يافتــه«، دين زرتشتدر . )40، ص1376؛ بهــار، 112، ص1382؛ راشد محصل، 104، ص1382
اي بــراي تــن نامند. تن پسين از واجبات دين بوده است و در متون اوستايي، واژهمي» تن پسين« پهلوي

، تصريح شده است زند وهومن يسندر پاورقي كتاب . )341و 328، ص1، ج 1376(بويس، پسين نيامده است
  .)33 ، ص1342(هدايت، ، معاد جسماني است»تن پسين«كه مراد از 

  معاد جسماني است. ،آيديت معاد زرتشتي به دست ميپس آنچه كه از متون پهلوي دربارة كيف
  پردازيم:در پايان اين بخش، به ارائه دو ديدگاه از دانشمندان در مورد معاد زرتشتي مي

و  يزرتشــت، معــاد جســماندر آيــين ، معــاد يپژوهان و دانشمندان زرتشــتشتر زرتشتيبنابر نظر ب
ن يخواهنــد شــد و در واپســ ينيبازآفر يو روحان يئت جسمانيها در ههمه انسان يعني است؛ يروحان
؛ 567 ، ص8 ، ج1985؛ شــاكد، 56 ، ص1385؛ بــاقري، 159، ص1391(مزداپــور، حضور دارندي ـ روز داورـ  روز
  .)93، ص1386؛ قدردان، 462و 458 ، ص1384؛ زنر، 198 ، ص1381گرن، ويدن

  سد:ينويمپژوه مشهور، ، زرتشتمري بويس
بــود كــه در روز آخــرت » تن پســين«شناسي زرتشت، تعليم او درباره ي آخرتهااز جمله انديشه

هاي مردگان دوباره ملبس به گوشت خواهند شد و توســط روح حيــات دوبــاره خواهنــد استخوان
اساس داوري فردي كه  روحي كه جدا از جسم وجود داشته در بهشت يا جهنم يا برزخ، بر( گرفت

هاي ضروري عقيده داوري است)... باور به معاد جسماني از بخشبالفاصله پس از مرگ بر او شده 
)... زرتشت نخســتين 119، ص1377؛ همو، 366ـ365، ص 3م، ج1991بود (بويس،  واپسين)( نهايي

و رستاخيز آينده  كسي بود كه باورهايي چون داوري و قضاوت درباره افراد، وجود بهشت و دوزخ
پيوسته) را به  نو( ي جاويد براي روان و تن دوباره بهم پيوستهو زندگ ها، داوري نهايي همگانيبدن

  ).29، ص 1985بشريت تعليم داد. (بويس، 
ها را به بشريت تعليم داد، در جاي خود اين آموزه زرتشت نخستين فردي بود كهكه  ،اين ادعاي بويس

  قابل تأمل و بررسي است.
ولي  ،بوده يروحان در ابتدا ،معاد زرتشتيه ك ديدگاه ديگر در باب كيفيت معاد در زرتشت اين است

، 1361(مهــرين، وجود آمــده اســتجسماني در اين آيين زرتشــت بــه زيان معاد و رستاخيدر عصر ساسان
ي ن زرتشت از ابتدا بــه معــاد جســمانيا آئيه آكنيدر ا يبرخ«سد: ينويم روح اسالمتاب كمؤلف . )83ص

نبود  ير واقعاً زرتشتكن فيه اكمعتقدند  برنĤفو  دالينگرمانند  يافراداند. ردهكد يا نه ترداعتقاد داشتند، ي



  ٣٥ ن زرتشت و اسالم يت معاد در ديفيقی امکان، ضرورت و کيبررسی تطب

ر ييــن تغيــســبب ا يبرخــ .)180، ص1366(علــي،  »افته استيبعداً رشد  ،ي مشتق نشده باشدو اگر از عبر
. عالوه بــر دليــل )181 ، ص1392 (رضائيان حق،دانندين زرتشت ميگر بر ديان دياد يرگذاريرد را، تأثيكرو

ارائــه  ،معتقدين به تغيير رويكرد از روحاني به جســماني ،توان دو شاهد ديگر بر ديدگاه دوم، ميمذكور
خــرده  يدر پــاورق اســت.ان يساسانعصر دوباره آن در  يآورن رفتن اوستا و جمعيشاهد اول از بكرد: 
  :آمده است اوستا

 نوشــته ياژهيــودرباره موضــوع  كيتاب بوده و هر نسك 21 يعني كنس 21 ياوستا دارا ،در عهد باستان
دو  ،كه در دست مردم بوداز اوستا  ييهانسخه يسوايران، به ا يندر مقدونكاست... هنگام حمله اس شده

و  ين هخامنشــيتخت سالطيد پايدر دژنپشت واقع در تخت جمش يكيه كامل اوستا موجود بود كنسخه 
يه) محفوظ بود. نسخه اچه اروميدر يكيزددر نآذرگشسب (ده كزگان واقع در آتشينسخه دوم در گنج ش

به  هايونانينسخه دوم را  و ديگردطعمه آتش  ياخ پادشاهان هخامنشه كندر بكهنگام آتش زدن اس ،اول
تب كم يو تنظ يآوربه جمع يبعد پادشاهان ساسان هاقرن. اندنمودهترجمه  يونانيبه  يبرده و بنا بقول غماي

، 1382؛ و نيــز ر.ك: دارمســتتر، 48ـ44 ، ص1354، آذرگشسب( دادند نبه آ يسروصورتپرداخته از نو 
  .)36، ص1371؛ اشيدري، 105ص

در زمــان  مهرداد مهــرينح يرا به تصريز؛ ت معاد استيفكيرد در يكر روييتغ يبر ادعا يشاهدكالم ن يا
تــب ك دوبــاره ميو تنظــ يســيه بازنوكــ يزمــان؛ ديــن زرتشت ظاهر گرديدر د يان، معاد جسمانيساسان
   .ه استصورت گرفت يياوستا

(ر.ك: ن زرتشــت رخ داده اســتيــان در ديه در زمــان ساســانكــاست  ير و تحوالتييتغ ،شاهد دوم
برخي معتقدند: بايد بين باورهاي اعتقادي شخص زرتشت با  ،رو. ازاين)206ـ205و196 ، ص1382دارمستتر، 

شد؛ زيــرا در دوران ساســانيان مطالــب  باورهاي كنوني، كه در دين زرتشت موجود است، تفاوت قائل
اي به باورهاي ديني زرتشتيان اضافه شد. از آن جمله، مسئله رستاخيز و سرنوشــت انســان پــس از تازه

معتقدات زردشتيان : «استآمده  شهرستاني تعليقه بر الملل و النحلدر . )87، ص1389(آسموسن، مرگ بود 
گناه و ثواب باگذشت زمان بسط و تطور و تحول يافته  نسبت به معاد و روز رستاخيز و جزا و سنجش

امــا ده، گرچه خصوص زمان ساسانيان مطــرح نشــقه، . در اين تعلي)394 ، ص1 ج، 1335شهرستاني، (»است
ديدگاه دوم  ،شود. بنابراينروشني فهميده ميدين زرتشت از آن به اصل تغيير و تحول باورهاي اخروي

معــاد زرتشــتي از  ،ري دارد و قابل توجه است. البته بنابر هر دو ديــدگاهشد، سازگابيان با شواهدي كه 
با توجه به متون پهلوي و ديدگاه مشهور  ،كهحاصل اينبوده است.  عصر ساسانيان به بعد، معاد جسماني

  دانشمندان، معاد دين زرتشت، معاد جسماني بوده است. 

  

  يمعاد اسالم. ٣

 .بــر آن داللــت دارد ياريات بســيــآنظر قرآن مسلم است.  ازرگ، پس از م يز و زندگياعتقاد به رستاخ
 صــورتبه ،هــاي قــرآندر بيشتر سوره شده است و يگذارنام »امتيق«به نام  ياه در قرآن سورهكچنان

 ،يآســمان يهــاتابكان يم در. )5، ص9ج ،1369(ســبحاني، اشاره يا تصريح، از جهان اخروي ياد شده است
ي هــانام ل سخن رانده است و درصدها مــورد بــايتفصز بهيروز رستاخ ةه درباركم است يركتنها قرآن 
(طباطبــايي، منكر معاد را كافر دانسته استرده است و ك ادبه اجمال يا تفصيل يز را يروز رستاخگوناگون، 

مشــتقات مــاده يــد گفــت: در قــرآن با »معاد«در خصوص واژه . )114، ص5ق، ج1417؛ همو،102، ص1348
در قــرآن » معاد«اما واژه . )4، يــونس:27، روم:11، روم:64؛ نمل:104(انبيا:ار رفته استكار به يدر قرآن بس(عود) 

 ياگرچه در معنا. )85 (قصص:»مَعاد لْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلىإِنَّ الَّذي فَرَضَ عَلَيْكَ ا« ار رفته استكبار به يكتنها 
از پــس عــود  يه را به معناين آيمعاد در ا يبرخختالف است؛ ان اان مفسريم ،هين آيرفته در اكارمعاد به
ه) كم( يانكه را، معاودت به همان مين آيدر ا »معاد«ن مراد از اشتر مفسريب يوليا آخرت پنداشته، مرگ 

، 7ق، ج1379؛ طبرســي، 19، ص25ق، ج1411( فخررازي، انددانسته ،رده بودندكرم از آنجا مهاجرت كامبر ايه پك
هاي فراواني پيرامون معاد در متون مقدس اسالمي كه بحثازآنجا. )88، ص16ق، ج1417اطبايي، ؛ طب 420ص

و در ميان مفسران و متفكران اسالمي صورت گرفته است، از ورود تفصيلي به مباحــث معــاد اســالمي 
شــود  تنها با توجه به آيات قرآن بيان ،شود تا امكان، ضرورت و كيفيت معادميشود. سعي خوداري مي

  اي از آيات قرآن اشاره خواهد شد.  به پاره ،ز در هر قسمتو به سبب فراواني آيات، ناگري

  ان معادكام. ٣ـ١

را بــه چنــد آنها  توانيه مكاست  و زنده شدن دوباره مردگان يات فراواني گوياي امكان معادرآن آدر ق
  كرد: ميتقسدسته 

رفته اســت و زنــده شــدن دوبــاره فرمان خدا صورت گهن بشر بيكه داللت دارد آفرينش نخست. آياتي 1
قُلْ يُحْييهَا الَّذي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَــرَّةٍ وَ هُــوَ بِكُــلِّ خَلْــقٍ «نيست: آنها  تر از آفرينش نخستينلكمشآنان، 
  .)29 ؛ اعراف:19 ؛ عنكبوت:15 ؛ ق:27 روم:؛ ر.ك: 79 يس:(» عَليمٌ

آفرينش جهان هستي براي مردم ترســيم و قــدرت خــود را بــازگو جريان  ،. آياتي كه خداوند در آنها2
أَنْ يَخْلُقَ ِمــثْلَهُمْ وَ جَعَــلَ  لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ قادِرٌ عَلىأَوَ«فرموده است: 

  ؛ 81 ؛ يــس:33 ؛ احقــاف:57 مــومن:؛ ر.ك: 99 اء:اســر(» لَهُمْ أَجَــالً ال رَيْــبَ فيــهِ فَــأَبَى الظَّــالِمُونَ إِالَّ كُفُــورا



  ٣٧ ن زرتشت و اسالم يت معاد در ديفيقی امکان، ضرورت و کيبررسی تطب

 .اســت يران از قدرت مطلقــه الهــكح منيار معاد، عدم شناخت صحكانعوامل از  يكي .)20 عنكبوت:
ن پندار را يها، صاحبان چنگونه برداشتنيضمن اشاره به نادرست بودن ا ،هين آيخداوند متعال در ا

  .ش توجه داده استيبه قدرت خو
ي حسي و آشكارا بر امكان زنده شدن انمونه توانديمه درباره زنده شدن زمين است كه . آياتي ك3

و بــا روييــدن گياهــان و ســبز شــدن درختــان،  شوديمتكرار  هرسال ،مردگان باشد. اين پديده
بَعْــدَ مَوْتِهــا آثارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ  فَانْظُرْ إِلى: «شوديمي نو بر همگان ظاهر اچهره

يْ وَ هُوَ عَلــى إِنَّ ذلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتى ؛ 9؛ فــاطر: 39؛ فصــلت: 19؛ نيــز: روم: 50(روم: » ءٍ قَــديرٌكُــلِّ شــَ
  .)57؛ اعراف: 11ـ9؛ ق: 6ـ5حج:

 يانمونــهامــل را ك انسان صورتبهتكامل جنين  ،انسان و سرانجام يريگلكشكه مراحل اوليه  . آياتي4
رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ تُــرابٍ ثُــمَّ  يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ في: «دانديمامكان معاد روشن بر 

أَجَلٍ  ما نَشاءُ إِلىأَرْحامِ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَ نُقِرُّ فِي الْ
أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَــيْال  مُسَمى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْالً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَ مِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلى

نا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ وَ أَنْبَتَــتْ مِــنْ كُــلِّ يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَ تَرَى الْأَرْضَ هامِدَةً فَإِذا أَنْزَلْ
 مومنون:؛ ر.ك: 6ـ5 حج:(»ءٍ قَديرٌكُلِّ شَيْ وَ أَنَّهُ عَلى زَوْجٍ بَهيجٍ ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتى

  .)22ـ17: ؛ عبس47ـ45 :؛ نجم40ـ37؛ قيامت16ـ12
بشــر نقــل  يعيني زنده شدن مردگان را برا يهانمونهاز  ييهاسرگذشتآياتي است كه  ،ته پنجمدس. 5

لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُــمَّ  وَ إِذْ قُلْتُمْ يا مُوسى« ند:كيم
 ،ه درباره گروهي از ياران موسيين آيا. )56ـ55بقره: (» تِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَبَعَثْناكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْ

هفتــاد نفــر  ،اســت. ايــن گــروه شده نازل ،خدا را آشكارا به چشم ببينند خواستنديمكه 
ســخن  هك گاهآن .براي شنيدن كالم خداوند اختيارشان كرد، بودند كه حضرت موسي

گفتند: اي موسي! ما هرگز به تو نخواهيم گرويد، تا خدا را بــا خداي سبحان را شنيدند، 
برانگيخــت و  ياصــاعقههنگام، ينيم. خداي سبحان در اين بآشكار به ب طوربهچشم سَرْ 
؛ حــويزي، 222، ص1، جق1419(بحرانــي، سوخت و سپس آنان را زنده و مبعــوث كــرده آنان را ب

 لياســرائيبنگاو  داستان مانند ،مورد مذكوري نظير گريدوقايع ن يهمچن. )187، ص1، ج1389
 يايــا ارميــر يــ؛ داســتان عز)243بقــره: (ينبل ي؛ داستان حزق)73ـــ72 بقره:(مقتول و زنده شدن 

  

كهف و داستان اصحاب  )260 بقره:(پرندگانشدن زنده م وي؛ داستان حضرت ابراه)259بقره: (ينب
  .)133ـ121 ، ص4 ، ج1380 جوادي آملي،؛ ر.ك: 21 كهف:(

  . ضرورت معاد٣ـ٢

  .از قرآن قابل استفاده استراه هر دو وجود دارد.  يو نقل ياثبات ضرورت معاد، دو راه عقل يبرا
قرآن كه معجزه جاويد اســت و اعجــاز آن . است تعبدي معاد، ضرورت بر دليل نخستين :دليل نقلي

؛ معرفــت، 64ـــ60، ص 1 ق، ج1417 ؛ طباطبــائي،132ـ117 ، ص1 ق، ج1394(ر.ك: خوئي، با عقل اثبات شده است
شود. يده ميدفراوان  زمينه، اين در قرآن اتيآ ، خبر از وقوع حتمي معاد داده است.)16 ، ص4 ق، ج1416
 لَتُبْعَــثُنَّ وَرَبِّــي بَلَي قُلْ يُبْعَثُوا لَّن أَن كَفَرُوا الَّذِينَ زَعَمَ« شود:ينه اشاره مين زميه در ايآ دوبه  ،نمونه براي

وَ رَبِّي  وَ قالَ الَّذينَ كَفَرُوا ال تَأْتينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلى«و  )7 (تغابن:» يَسِيرٌ اللَّهِ عَلَي وَذَلِكَ عَمِلْتُمْ بِمَا لَتُنَبَّؤُنَّ مَّثُ
ضِ وَ ال أَصْغَرُ مِنْ ذلِكَ وَ ال أَكْبَرُ لَتَأْتِيَنَّكُمْ عالِمِ الْغَيْبِ ال يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَ ال فِي الْأَرْ

  .)20 ؛ زمر:5 ؛ فاطر:33 ؛ لقمان:38 ؛ نحل:53:ونسي؛ ر.ك: 3 (سبأ:»كِتابٍ مُبينٍ إِالَّ في
بــر  ين عقليبه براه نيز وجود دارد كه يگريد، آيات (ادله نقلي)در قرآن افزون بر آيات و  دليل عقلي:

، يدارت و هدفكد، برهان صدق، برهان فطرت، برهان حريهان توحر برينظ .ضرورت معاد اشاره دارد
، 4 ، ج1380(جوادي آملــي، قت، برهان عدالت، برهان تجرد روحيبرهان رحمت، برهان حق ،متكبرهان ح

  .)182ـ117، ص1371؛ خرازي، 168ـ137ص 
ات قرآن يفاد از آمست ين قطعيه از براهك ،ن برهان عدالتييتنها به تببراي رعايت اختصار، در اينجا 

 م:زيپردااست، مي
 نهاده است. عالم دنيا مت بناكاحسان و ح، عدالتاساس حق، بر  را  نش جهانيآفرپروردگار عالم، 

نــد كيجاب ميعدالت خداوند ا ،ينبنابرا. را ندارد اعم از نيكوكار و بدكار ،هاكامل انسانت پاداش يظرف
كــار  در يامتيــق ه گردد. اگر روزيرپا و حساب همگان تسوداد ب ه جهان آخرت باشد تا در آن عدل وك

ش اخود برســند الزمــه يكن يردارهاكان به پاداش كو پا ،ست برسنديردار ناشاكفر كيبدان به  تا ،نباشد
 ،رونيــســت. ازاين. اين امر با صفت عدل الهي و نظام احسن ربــاني ســازگار است برابري ظالم و عادل

نَجْعَلُ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَــلُ الْمُتَّقــينَ  أَمْ«د: يفرمايخداوند م
  .)197 ، ص17 ، جق1417طباطبايي، ؛ 28 ص:(»كَالْفُجَّارِ
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در قرآن هم ادله نقلي و هم ادله عقلي بر ضرورت و حتمي بودن وقوع معاد وجود دارد و  ،بنابراين
  اي آيات در اين زمينه فراوان است كه جاي هيچ شك و ترديدي وجود ندارد.دازهبه ان

  ت معاديفكي

قدردان قراملكي، (است  يو روحان ي، اعتقاد به معاد جسمانيلمان و محققان اسالمكن فالسفه، متيمشهور ب
، 1351حلــي، (. به عقيده برخي از دانشمندان، معاد جسماني از ضروريات دين اسالم است )145، ص1393
جسم و روح  به اين معنى كه به هنگام رستاخيز تنها معاد جسماني عرضه شده است؛ ،. در قرآن)564ص
با توجــه بــه چنــد دســته از  ،ن مطلبيا. )307 ، ص2 ، ج1374، شيرازي (مكارمگردديبازمدر آن جهان  باهم

 :شوديمات روشن يآ
گردد و ســرانجام از آن بيــرون آورده بدان بازمي و شدهفرمايد: انسان از زمين آفريده. آياتي كه مي1

  ؛18؛ ر.ك: نــوح: 55(طــه: » خْــرىاُمِنْها خَلَقْناكُمْ وَ فيها نُعيدُكُمْ وَ مِنْها نُخْــرِجُكُمْ تــارَةً «خواهد شد 
  .)25؛ اعراف: 25روم: 

 ورِ فَإِذا هُمْ مِنَ الْأَجْــداثِ إِلــىوَ نُفِخَ فِي الصُّ«داند: يرون آمدن از قبرها ميه حشر مردگان را بك ياتيآ .2
  .)9 ؛ عاديات:4 ؛ انفطار:7 ، حج:43 ؛ معارج:7 قمر:؛ ر.ك: 51 :(يس »رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَيْديهِمْ «. آياتي كه بر شهادت دادن اعضاي بدن در روز قيامت داللت دارد: 3
  .)20 ؛ فصلت:65 يس:؛ ر.ك: 24نور:(» مْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَوَ أَرْجُلُهُ

إِنَّ الَّــذينَ «دهيم: هاي اهل دوزخ، پوستي ديگر به آنها ميفرمايد: پس از سوختن پوستآياتي كه مي. 4
يْرَها لِيَذُوقُوا الَْعــذابَ إِنَّ اللَّــهَ كَفَرُوا بĤِياتِنا سَوْفَ نُصْليهِمْ ناراً كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَ

آيات ديگري كه دربارة مواقف و مراحل قيامت و پــاداش و . )15؛ محمد: 56نساء: (» كانَ عَزيزاً حَكيماً
قطعي داللت دارد كــه انســان معــاد جســماني و روحــاني دارد  صورتبهو كيفر وارده شده است، 

منظر قرآن، معاد جسماني و روحاني خواهد بود و شــواهد  . خالصه اينكه از)133، ص1370(سبحاني، 
 فراواني از آيات بر آن داللت دارد.

  قيو تطب يبررس. ٤

ان يــبه ببه مقايسه ن زرتشت، يدگاه اسالم و ديت معاد از ديفكي، معاد و كانن آموزه اميينون پس از تبكا
  پردازيم:مي نهيزماين  موجود در يهاها و تفاوتمشابهت

  

  هاشباهت. ٤ـ١

 د.يآيشمار مبهاسالم و زرتشت ن يهر دو د ياساس آموزه معاد، از اصول
 ها در روز رستاخيز مورد اتفاق هر دو آيين است.ـ امكان معاد و قدرت خداوند بر آفرينش دوباره انسان

ـ دشوارتر نبودن زنده كردن مردگان از آفرينش نخستين آنها، شــيوة اســتدالل هــر دو ديــن دربــاره 
 امكان معاد است.

 وجود دارد.از ضرورت وقوع معاد است،  نشانه ك يل نقليدال ،و متون پهلويقرآن و اوستا  ـ در
 ن زرتشت و اسالم قابل برداشت است.يبرهان عدالت خداوند بر ضرورت معاد، از متون مقدس دـ 
معــاد ديگــر،  به عبارت .خواهند شد ينيبازآفر يو روحان يل جسمانكبا ش ،يزها در روز رستاخانسانـ 

 .خواهد بود يو روحان يجسمان

  هاتفاوت. ٤ـ٢
در  ،اولين تفاوت چشمگير ميان قرآن و متون اوستايي و پهلوي، فراواني آيات قرآن دربــارة معــادـ 

درباره معاد نــازل شــده  ،هزار آيه) حدود دو( سوم آيات قرآنمقايسه با اين متون است. حدود يك
و بارها در آيات قرآن، ايمان به روز جزا در كنار آيات ايمــان بــه خــدا  )443ص، 1376(مصباح، است 

هاي گوناگون معاد با نام ،آمده است. اين امر نشان از اهميت معاد از منظر قرآن دارد. در آيات قرآن
ها در ياد شده است. همچنين در آيات فراواني از چگونگي رستاخيز مردگان، وضع و حالت انســان

تاخيز و قيامت، كيفر و پاداش الهــي، بهشــت و جهــنم و صــدها مــورد ديگــر از جزييــات روز رس
در  ،كــه بحــث معــاد در متــون مقــدس زرتشــتيشود. درحاليپيرامون معاد در آيات قرآن ديده مي

مقايسه با بحث معاد اسالمي، بســيار انــدك اســت. تأكيــد زرتشــت بيشــتر بــر زنــدگي اخالقــي و 
درباره اين مسئله ديني (آخرت و رستاخيز) «نويسد: مي مري بويسده است. آميز در دنيا بومسالمت

. همچنــين )127، ص1389(بــويس، » بينيمدر اعتقادات اخير زرتشتيان چيزي به تفصيل و جزئيات نمي
اگر به احاديث اسالمي پيرامون معاد مراجعه شــود، احاديــث فراوانــي در ايــن زمينــه وجــود دارد: 

به معاد و جهان پــس از  ،)8 و 7، 6جلــد (از آن  ، سه جلدبحاراالنوارر كتاب حديثي د ،عنوان نمونهبه
بايد توجه داشت در عالم اسالم، عالوه بر تفاسير قرآنــي  ،مرگ اختصاص يافته است. عالوه بر اين

توان از آنها بهره برد، آثار فراواني دربارة خصوص موضوع معــاد اســالمي كه در ذيل آيات معاد مي
از  معــاد، كتــاب عالمه طهرانــيشناسي از معادي جلد 10است. مانند كتاب  درآمده ريتحررشته به 
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معاد و جهان پس ، كتاب اهللا جوادي آمليآيتاز  معاد در قرآنكتاب دوجلدي  ،شهيد مطهري عالمه
همواره مورد بحــث متكلمــان و فالســفه  در ،و... و موضوع معاد اهللا مكارم شيرازيآيتاز  از مرگ

هيچ كتابي كه به صورت جداگانه به بحــث از خصــوص  ،اسالمي بوده است. ولي در عالم زرتشتي
 الي متون زرتشتي بيان شده است.بپردازد ديده نشد؛ تنها مباحث معاد در البه معاد زرتشتي

 ،؛ تنها در متون پهلويامده استيان نيز و دوباره زنده شدن مردگان به مياز رستاخ يدر اوستا سخنـ 
به بحث از امكان معاد با تكيه بر آسانتر بودن آفرينش دوباره براي خداوند از خلقت نخستين، پرداختــه 

همــراه  ،استدالل ديگرن يندكريم، عالوه بر استدالل مذكور در متون پهلوي، چ در قرآن يولشده است. 
 خورد.يان زنده شدن مردگان به چشم مكبر ام يفراوان حس يهانمونهبا 

ز، ســخن ياز مبعوث شدن مردگان و واقعه رستاخ تحاصربهارا و كآش ،ات قرآنياز آ ياريبسدر ـ 
بــودن يسخن از حتمــ ماًيه مستقك ييا بندهايبند  ،يير متون اوستاياما در گاتها و سايان آمده است. به م

ورد پــاداش و در م ييه بندهاكبل ،ده نشدين) باشد، ديروز واپس يز(به عبارتيبعث مردگان و روز رستاخ
ن يــاز احــاكي ه وجــود دارد كــ ييبندها يدر متون پهلو ،ن دارد. البتهيه اشاره به روز واپسكفر است كي

 ن داشته باشد. يقيز يد به واقعه رستاخيبا يشخص زرتشتاست كه 
ه كــانــد ردهارائه ك بر ضرورت معاد ات قرآنياز آ ين متعدد عقليبراه ،يران اسالمكمفسران و متفـ 
انجــام شــد،  يه در متون زرتشتك ييهايبا فحص و بررس يولهاست. از آن يكي ،ن عدالت خداوندبرها

برهان عدالت بــر توان ميتنها . افت نشدو متون پهلوي، ياوستا بر ضرورت معاد مستفاد از  يبرهان عقل
 .د را از بندهاي اوستا و متون پهلوي برداشت كردضرورت معا

آشكارا سخني از امكان معاد به ميان نيامده است، از كيفيت معاد نيز بندي گونه كه در اوستا، همانـ 
تــوان از متــون پهلــوي شود. كيفيــت معــاد را ميكه ظهور در معاد جسماني يا روحاني باشد، ديده نمي

برداشت كرد. ولي در قرآن، آيات فراواني آشكارا در مورد كيفيت معاد بيان شده است. مفسران اسالمي 
 اند.زيادي از كيفيت معاد از نگاه قرآن، مطرح كردهمباحث 

در باب  ين زرتشتيعمده مباحث داين است كه  ،توان بيان كردهاي اساسي كه مياز ديگر تفاوتـ 
را اگــر يــرد؛ زكــبرداشت  ،است يات زرتشتير روايمنزله شرح و تفسه بهك ،يد از متون پهلويمعاد را با

ساير كتب اوستايي بسنده كند و ر آن و يزرتشت و تفاس يهاها به گاتبخواهد در مباحث معاد، تن يسك
تــاب مقــدس كاما قرآن  ،رو خواهد شدهاد و ابهام روبيز يبا دشوار ،كندباره استخراج نيرا در ا مطالبي

  

ات معــاد و يــمجموعــه آ يسكاگر است.  به بحث از معاد پرداخته ،امل و جامعكن اسالم به صورت يد
 ند.   كيت ميفاكاو  يند، براكن را مالحظه ل آير ذيتفاس

زرتشــت،  يهــاز و معــاد در گــاتيه رســتاخكمعتقد بودند  ي، برخيت معاد زرتشتيفكيدر بحث ـ 
يكــي از شــواهد ايــن ه مطــرح شــد كــ يز جسمانيرستاخ ،انيدر عصر ساسان هابعد يول ،بوده يروحان

بــه ســبب  ،آيات قرآندر  يولبود.  انيمان ساساندوباره آن در ز يآورن رفتن اوستا و جمعيز بديدگاه ا
ن نــرفتن آن از صــدر اســالم يو از بــ )9حجر: ر.ك: (خداوند متعالسوي ت و حفظ آن از يمصونتضمين 

  .)305 ، ص1 ، ج1388؛ مصباح، 315 ، ص1 ج، 1392جوادي آملي، (ر.ك: شوديده نميدرويكرد ر يين تغينون، اكتا

  گيرينتيجه

شــمار ن زرتشت و اسالم بهيهر دو د ياساس يتوان گفت: آموزه معاد از باورهايم ،كه گذشتآنچه  از
ه در كــن تفــاوت يــبــا ايــن آمــده اســت؛ ت معاد در هر دو ديفكيان، ضرورت و كد. سه مقوله اميآيم

ز يت رســتاخيــفكيا يــ ،يز مردگان)ان معاد(رستاخكدر خصوص ام يسخن ،ي منسوب به زرتشتهاگات
افت ي يزين دو مقوله چيبنابر ظاهر درباره ا ييتب اوستاساير كن در يهمچن. امده استيان نيمردگان به م

ن در بــاب ياســتفاده شــد. همچنــ يت معاد از متون پهلــويفكيان و كشده در باب اممباحث مطرح. نشد
در  .ز داشــته باشــندين به واقعــه رســتاخيقيد يان بايه زرتشتكآمده است  يضرورت معاد در متون پهلو

افــت ينــد، كاد يــم از ضرورت معــاد ين مستقيچنينه اك يبند ،ييتب اوستاكر يزرتشت و سا يهاتگا
رامون هر يپ يات فراوانيآ ،ميركن بود. اما در قرآن يفر و پاداش در روز واپسكيشتر در مورد يه بكبل ،نشد

ور معاد كمذ يااثبات محوره يبرا يو حس ي، تجربيعقل يهااز استداللكور وجود دارد. سه محور مذ
ر آن و يهــا و تفاســه بر گــاتكيبا ت بخواهد مباحث معاد را صرفاً يسكاگر  ،نياستفاده شده است. بنابرا

برخي از محورهــاي مــذكور  ،و خواهد شد عالوه بر اينرهروب يبا دشوار ،ندكاستخراج  ييتب اوستاك
منزله شــرح و ه بهك ،يد به متون پهلويبادليل، ن يبه هم. امده استيان نيبه م يركاز آن ذمعاد در اوستا، 

ر يور و هم ساكه هم سه محور مذك ،برخالف قرآنكرد. رجوع  ،ل نقاط اجمال و ابهام اوستا استيتفص
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