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  چكيده
مفاهيمي .  از امور مسلم و قطعي است      ،اعتقاد به حيات اخروي در آيين يهود      

مانند رستاخيز، رجعت و ظهور منجي، روز داوري، تجديـد حيـات، بـاغ عـدن و                 
ـ       جهنم در عهد عتيق آمده است و دانستني        دس يهـود   هاي فراواني در متـون مق

  مانند هـر ديـن  ،مسيحيت نيز در  . شود  مرگ و زندگي بازپسين ديده مي      ي  درباره
و سعادت جاويدان مورد اهتمام جدي ها   و نجات انسانبه معاد اعتقاد ،ديگراالهي 
 انتظار موعود يهوديت شكل گرفت و با باور بـه مـصلوب      ي  اين آيين بر پايه   . است

 استوار گرديـد و بـا آرمـان         و از گور   قيام ا  و دوباره زنده شدن و    ) ع(شدن عيسي 
 ، و بـدين ترتيـب     رپا شدن رستاخيز كامل تداوم يافت     الزمان و ب   رجعت او در آخر   

 حاضـر نگـاهي    ي  مقاله. اين دين با اعتقاد به حيات مجدد و رستاخيز آميخته شد          
هـاي   آيـين است به چند موضوع اصلي در بحث رستاخيز كل و جهان آخـرت در               

شناسـي اديـان      كه در جهت تصديق و تكميل مبـاني آخـرت          ،حيتيهود و مسي  
  .ي را به پيروان خود عرضه نمودندتوحيدي، معارف

لي نظير باور يا عدم باور به جهاني ديگـر، بـرزخ يـا              ي به مسا  ،در اين نوشتار  
هـاي جهـان آينـده و         ميان مرگ و قيامت، رستاخيز مردگـان، ويژگـي         ي  مرحله

  و تالش بر ايـن اسـت كـه آنچـه اسـتفاده             شود  مي پرداختهجسماني بودن معاد    
  .  باشد از متون مقدس اصلي اين دو دينشود مي

  . معادجسماني-4،  عهد جديد-3 ، عهد عتيق-2 ، رستاخيز-1 : كليديهاي هواژ
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وحياني و شعائر و مراسم خرافي را در دين خود وارد كردند و تورات و كتب ساير                  عقايد غير 

همچنـين تعـاليم و گفتـار       .  بني اسرائيل را گرفتار تحريف و زيادت و نقصان نمودنـد           يانبيا
را در كنـار كتـب      هـا     فتارهاي انبيا قرار دادنـد و كتـب آن        رديف گ  برخي علماي ديني را هم    

 كتب مقـدس    ي  مثابه  اي كه اكنون به    به اين ترتيب، مجموعه   . مقدس وحياني خود جا دادند    
هاي عهـد     شامل تورات، مابقي بخش    شترين شكل  ترين و مقبول    در عام  ،يهود در دست است   

  . عتيق و تلمود و تفاسير آن است
 كـه   ،خاتمه يافت و عيساي نبي    ) ع( اسرائيل با برگزيده شدن عيسي     بني يانبيا ي  هدور

 آن را ،كه در طـول زمـان  پاك كند هايي  پيرايهاز  كوشيد تا يهوديت را  ،زاده بود  خود يهودي 
اين نكتـه مـسلم اسـت    . مجدداً در اختيار بشريت قرار دهد وحياني رافراگرفته بود و حقايق  

 اعتماد نمود  ششاگردانجمعي از    بلكه به    ،ا تحرير نكرد   خود، تعاليم خود ر    ،كه عيسي مسيح  
 خـود  ي و در حافظـه انـد   امر كرد كه به اطراف جهان بروند و آنچه را از او آموخته    ها    و به آن  

ـ نيـازي    .دارند به ديگران تعليم دهنـد      ه گفـتن نيـست كـه مـسيحيت از گفتـار و تعـاليم               ب
 اورهـا و عقايـد مـسيحيان را تـشكيل          ب ي  ه اما آنچه اكنـون مجموعـ      ،نشأت گرفت ) ع(مسيح

نيست، بلكه تنـي چنـد از يـاران و معاصـران آن حـضرت و                 )ع( ارمغان عيسي  فقط دهد مي
  . داشتندييسزاي نيز در تدوين و تكامل آن نقش بگروهي از قديسين و متفكران بعد

 ورود زيادت و نقصان در متون اصلي يهوديـت و مـسيحيت را   ي آنچه ذكر كرديم شبهه 
. كنـد   مي  و در نتيجه، رسيدن به سخنان اوليه و وحياني اين اديان را دشوار             نمايد  مي قطعي

  اسـت  جـا آمـده     تمام آنچه را كه در ايـن       ،توان با اعتماد و به طور قطع        نمي ،به همين سبب  
 خصوص رستاخيز   در) ع( بني اسرائيل و نيز عيسي     ي و ساير انبيا   )ع(هاي واقعي موسي   آموزه

ايـن حـضرات و برخـي از        اي از سـخنان      تـوان آن را پـاره       مـي  كه در جمع   بل ،دانستو معاد   
مـا  . دانـست  ) متون مقدس شـده اسـت  وكه جز( مقبول يهوديان و مسيحيانسخنان و آراي 

 سـي در يهوديـت و مـسيحيت       شنا  آخـرت  ي  فرض به بررسي و مقايسه     اكنون با همين پيش   
 ،تـرين متـون    ود را بر اساس اصـلي      تحقيق خ  ي حاضر   كنيم كه مقاله    مي پردازيم و تأكيد   مي

 استوار كرده است و مراجعه به تلمود نيـز بـه سـبب جايگـاه                ،يعني عهد عتيق و عهد جديد     
  .  است)دانند  عهد عتيق ميي پايه كه آن را هم (نظير آن نزد يهوديان بي

  

  يهوديت. 2
   اعتقاد به رستاخيز در قوم يهودي پيشينه .1. 2

اي كه خبـر دقيقـي از آن          همان آينده  ، بشر ي   ناديده ي  ندهيا بحث از آي    1شناسي آخرت
رغـم   به ،در آيين يهود. هاي اديان بوده است  انگيزترين آموزه  در دست نيست، همواره از بحث     
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 ايرانـي   -هاي يهودي    ها، كه گروهي آن را تحت تأثير تالقي انديشه          اين آموزه  ابهام در منشأ  

، رستاخيز مردگان،   )منجي، مسيحا (يمي همچون موعود    دانند، مفاه   مي در ايام اسارت بابلي   
. رسد مقبوليت عـام دارد      مي جهان آينده، روز داوري و بهشت و جهنم وجود دارد كه به نظر            

ها    اثرپذيري آن  منشأ اين اعتقادات يهوديان   شناسان مانند جان ناس معتقدند كه        بعضي دين 
ظاهراً يهـود بـا آيـين زرتـشتي در بابـل            « :نويسد  مي وي در اين باره   . از آيين زرتشتي است   

 اعتقـاد  ي مـسأله  از جمله در    ،تماس حاصل كردند و از اصل و فرع كيش ايرانيان آگاه شدند           
به شيطان تعبير كردند، و همچنين اعتقاد به مالئك كروبي و بعث بعـد              ها     كه آن  ،به اهرمن 

 در ديـن يهـود      ،جـا   آن  اين نكات و معـاني در      ي  همه. دهنده از موت و ظهور مسيحاي نجات     
عقيده به وجود   ... . شود  نمي  آن قوم ديده   ي  آثار اوليه  زيرا اثري از اين مبادي در        ،نفوذ يافت 

جـا را سـرزمين       كـه آن   ، هم در اين زمان نزد يهـود بـه ظهـور رسـيد             2»شئول«يا  » هاويه«
 »سيان است شبيه به بهشت و دوزخ پار      و اين عقيده  اند    ظلماني و محل اقامت اموات دانسته     

   .)111 - 110 :ص، ص2  و547 - 46 :ص ص،8(
   معبر جهان آينده؛ييظهور ماشيح و رستاخيز جز. 2. 2

 قدم به خاك يهوديه نهادند تا زماني كه شـهر اورشـليم را در               از روزي كه روميان قديم    
  روز به روز نزد قوم يهود افـزايش        ن كردند، انتظار ظهور ماشيح منجي     ويرا ميالدي   70سال  
اي از غيب، انواع     دهنده  تنها به اميد ظهور نجات     فت و اين ملت مغلوب و درهم شكسته       يا مي

 ي  كردند و اعتقاد جازم داشتند كه خداوند قوم برگزيـده         مظالم قوم غالب را تحمل      شدايد و   
  . را خواهد رساندها   آني خود را چنين خوار و زار نخواهد گذاشت و به زودي اعتال و غلبه

جي موعود و شروع اصطالحي است كه براي اشاره به زمان ظهور من   3»يييز جز رستاخ«
 حياتي است كه آغاز حيات رود و اين  ميبه كار االهي    حاكميت ي   در سايه  حيات برتر انسان  

گيرد   مي  برتر در زمين مقدس اورشليم پا      اين حيات . رود  مي جاودان و جهان آينده به شمار     
  . شود  مي سرانجام به رستاخيز كلي و قيامت وصليابد و  ميادامهها  و سال

 يك انسان خواهد بود     ، به اتفاق دانشمندان يهودي    ،موعودهن، آن موجود    و ك ي  به گفته 
: ، ص 6(» ماشـيح «هـاي مختلـف ماننـد        او به نام  ). 352:  ص ،6(نه يك موجود فوق انساني      

 - 54: ، صـص 6:  نيـز 9 -1: 11اشـعيا،   (»فرزنـد داوود «و ) 42/4، نقل از برشيت ربـا،    355
قاضي عـادل و    « خوانده شده است و خاليق او را به عنوان           ) الف 97، نقل از سنهدرين،     355

در هنگـام   ...«:  اسـت   آمـده  دانيـال در كتاب   . دانند  مي )359 - 58: ، صص 6 (»سلطان صلح 
ابـرار   و    در گروه متقيـان    رخاسته، به همراه زندگان و احيا     ظهور او، مردگان و اموات از گور ب       

 .)26 - 25 / 9دانيـال، ف    (» دهنـد   مـي   صف واحـدي تـشكيل     قرار گرفته، گرداگرد ماشيح   
 و در ي، در روي زمـين يـ رمنزل رستاخيز جزمطابق بعضي متون ديني يهود، آغاز زماني و س 
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رسـتاخيز  يـا   ، قيامت    ماشيح يا منجي   پس از گذشت هزار سال از ظهور      . شهر اورشليم است  

 جايگاهي   و خلد برين منتقل خواهد شد و آن         انسان به فردوس اعال    آنگاهشود و     مي كل برپا 
جا با عشرت و      در آن  افزا و آمرزيدگان   بخش و شادي   است سبز و خرم و نزهتگاهي است فرح       

خـود جاويـدان    و به سرودن نغمات و تسبيح رب         به عيش و سرور مشغول       ،مسرت جاويدان 
  .)26 - 25 / 9دانيال، ف  (سرگرم خواهند بود

 ، ظهـور  ي   كـم و كيـف دوره      ي  هـاي مختلـف دربـاره       گرچه علماي يهـود در طـي دوره       
 اين اسـت كـه   ، تلمودي  با استناد به عبارت گنجينه  ، مورد اتفاق  ي  نكته ،اند  اختالفاتي داشته 

 ي  يك مرحله ر از عدالت و صلح است و اين دوره        دهد كه پ    مي  نظامي به جهان   منجي موعود 
ايـن  مطـابق ايـن عقيـده،    . ياي فعلي و جهان آينده و عالم پـس از دنياسـت  ميان دنانتقالي  

آمـاده  ) جهان كنـوني  (بايد خود را در اين داالن       و   جهان داالني است در جلوي جهان آينده      
 االهي   سرّي است  جهان آينده  .)372: ، ص 6(شوي  ) جهان آينده (كني تا بتواني داخل تاالر      

 چه خواهند ديد بر هيچ كـس، حتـي          جا شوند آن   مي  جهان نو اين راز كه افرادي كه وارد آ       
دانم بـه شـما چـه         نمي من«: گفت) ع(موسي  حتي .، فاش نشده است   پيامبران بني اسرائيل  

» د بـود   آنچه كه براي شما آماده شده است، شما خوشبخت خواهيـ           ي   لكن به واسطه   ،بگويم
  .) ب148، نقل از سيفره دواريم، 372: صهمان، (
2 .3.  يا قبول رستاخيز كلرد  

هاي يهود، يكـسان مقبـول نـشده         در ميان فرقه    همگاني يا رستاخيز كل    يامت و حشرِ  ق
 ميـسري . نـد ا   بزرگ ايشان، جمعي به انكار و جمعي به قبول آن معروف           ي  و از دو فرقه   است  

، جد  )صدوق(كه منتسب به زودوك     » صدوقيان «ي   فرقه  كه گويد  مي وده المعارف ي  هدايردر  
ي خاندان احبار و روحانيون است، اعتقاد و باور به قيامت و بعث اموات بعـد از مـرگ را                    اعال

كردند و منكر روز رستاخيز و برانگيخته         مي  مرگ را پايان انسان تلقي     اين گروه . انكار كردند 
شـود و     مـي  بردند كه با مرگ بـدن، روح نيـز نـابود            مي  زيرا گمان  ،شدن روح مردگان بودند   

  . حشور شدن وجود نداردچيزي براي م
ها    و متورعان يهودي به آن      كه اغلب كاتبان و ربانيان و بسياري از كاهنان         ،فريسياناما  
رسـي    به بعث بعد از موت و قيام اموات و روز داوري و حـساب         ،خالف صدوقيان  بر ،پيوستند

ـ  ،شود  مي رسد و قيامت برپا     مي ايمان داشتند و معتقد بودند كه دنيا به آخر         ي تـا قبـل از      ول
 وظيفه و تكليـف خاليـق       ،كه دنيا به پايان برسد و خداوند بساط خلقت را در هم بپيچد             اين

آن است كه به كتاب تورات و شريعت موسوي وفادار بمانند و صورت و معناي دين را بـدون      
اما داليل هريك از دو گروه براي رد يا قبـول رسـتاخيز و حـشر                . ويل حفظ كنند  أتفسير و ت  

  بود؟چه 
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كـري از ايـن     گانـه ذ   گفتند كه در اسـفار پـنج        مي كردند و   مي صدوقيان به تورات اشاره   

.  آمـده اسـت    )نيـست هـا     قبـول آن  مكـه   ( 4 فقط در تـورات شـفاهي      موضوع نشده و اين امر    
هم مانند صدوقيان، منكر رستاخيز مردگان بودند و مرگ را پايان           ها    اي يا سامره ها   شومروني

 منكر پاداش و ،شمردند و چون به فناي جسم و روح با مرگ قائل بودند  ميموجوديت انسان
امـا علمـاي     .)365 و   362: ص، ص 6  و 520 - 353 :ص، ص 5 :، ج 7(جزاي اخروي نيز بودند     

 بـه شـدت رد كـرده،        ،گانه ذكري از رستاخيز نيامده است       كه در اسفار پنج    ،يهود اين نظر را   
نيست كه به اعتقاد به رسـتاخيز مردگـان         ) كتبي (هيچ قسمتي از تورات   «: گفتند  مي چنين

، 363: ، صهمـان (»  لكن ما صالحيت نداريم كه آن را بدين معنا تفسير كنـيم     ،داللت نكند 
لذا در پاسخ به منكران معـاد مقـرر شـد در پايـان دعـاي                 .) الف 132نقل از سيفره دواريم،     

 نقـل   ،363: همان، ص (» يندهاز اين جهان كنوني تا آن جهان آ       «: بگويند» بيت هميقداش «
  .)9/5از ميشنا براخوت، 

  ذكر رستاخيز در تورات. 4 .2
رسـي بـا     و از حـساب   » روز داوري «يهوديان و مسيحيان از روز قيامت و رستاخيز با نام           

كه خداونـد بـه     است   آمده   عتيق عديده در عهد     اضعدر مو . كنند  مي ياد» داوري نهايي «نام  
 اعمـال او محاسـبه      ي  دهـد عـالم اسـت و در روز داوري، همـه            ي م هر كاري كه انسان انجام    

در  .)10-11/9؛ جامعـه، ف     141/31، ف   ؛ مزاميـر  18/211امثـال سـليمان، ف       (خواهد شد 
ييـدي بـر    أرا ت هـا      صدوقيان، آياتي وجود دارد كـه مفـسرين آن         ي  خالف گفته   نيز بر  تورات

  : دانند از جمله  ميرستاخيز و حيات اخروي
، ف  دادسـفر اعـ   ( » افراشتني خداوند را به هارون كاهن بدهيد       ي   هديه ها   آن و از  «)الف

 بلكه در جهان آينده زنـده خواهـد شـد و بنـي              ،هارون كه تا ابد زنده نبود     : تفسير .)18/28
 90، نقـل از سـنهدرين،       363: ، ص 6(هاي افراشتني خود را به او خواهند داد          اسرائيل هديه 

  .)ب
سـفر  (» اسرائيل اين سرود را براي خداوند خواهند سـراييد        آن وقت موسي و بني       «)ب

ينـده  خواهند سراييد، كه مربوط بـه آ      : نگفته سراييدند، بلكه گفته   : تفسير .)15/1خروج، ف   
  .) ب90، نقل از سنهدرين، 364: ، ص6 (است

زنده بماند در اين جهان     : تفسير .)33/6سفر تثنيه، ف    (» رئون زنده بماند و نميرد    «) ج
  .) ب90، نقل از سنهدرين، 365: ، ص6(ميرد در جهان آينده و ن

 فـراز   ي  هبـه قرينـ   : تفسير )32/390سفر تثنيه، ف    (» كنم  مي ميرانم و زنده    مي من «)د
فهميم كه ايـن مـردن و     مي،»ام و خودم شفا خواهم داد من مجروح كرده  «: گويد  مي بعد كه 
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 را بميراند و ديگري را به رسم معمـول  كه خدا يكي زنده شدن هم براي يك نفر است نه اين   

  .) ب90، نقل از سنهدرين، 364: ، ص6(دنيا زنده كند 
سـفر اعـداد، ف     (» جا البته منقطع خواهد شد و گنـاهش بـر وي خواهـد بـود               آن« )هـ

 و يعني در ايـن جهـان     ) نقطع خواهد شد  جا البته م    آن گويد  مي كه(فراز اول   : تفسير .)5/31
، نقـل   365: ، ص 6( يعني در جهان آينده      )يد گناهش بر وي خواهد بود     گو  مي كه(فراز دوم   

  .) ب90از سنهدرين، 
سـفر تثنيـه،    (» تان امروز زنده هستيد    ايد و همگي   شما به خداوند خود ملحق شده      «)و

 يعنـي   ،شـما زنـده خواهيـد بـود       انـد     حتي در روزي كه اهل جهـان مـرده        : تفسير .)4/4ف  
: ، ص 6( همگي شما زنده و برپا خواهيد بود         ، در جهان آينده نيز    ايد طور كه امروز زنده    همان
  .) ب90، نقل از سنهدرين، 365

  رستاخيز و زنده شدن مردگان . 5. 2
 حيـات مجـددي دارد و اگـر پاسـخ     يان يافتن حيات دنيوي، پس از مرگآيا انسان با پا   

رسـد كـه      مي ظر مثبت باشد، زندگي پس از مرگ چه ويژگي و خصوصياتي دارد؟ به ن             سؤال
 چنـدان   ، كيفيت زندگي پس از مـرگ و روز رسـتاخيز نهـايي            ي  هاي يهوديان درباره   انديشه

شناسي خاص خود را دارد كه بـر اسـاس آن، بـه               آخرت اين، يهوديت وجود  با  ؛  روشن نيست 
  . رسد كه زندگي انسان پس از مرگ جسماني به پايان برسد  نمينظر

كه امـوات پـس      اي ساده و اجمالي داشتند مبني بر اين         عقيده ،در ادوار باستان  يهوديان  
ي رنـگ و حيـات     افتند و در آنجا، وجودي بي       مي  فرو )يا شئول ( 5»هاويه«از مرگ، به حفره و      

 و محل ظلمت و سكوت و پرست و كافر  جايگاه شريران بتاين مكانْ. نامعلوم خواهند داشت
 ايـن عقيـده بـه تـدريج و          .6)9/10 و جامعـه، ف      88/12مزاميـر، ف    ( فراموشي مطلق است  

رفته تغيير شكل يافت و جاي آن را اين عقيده گرفت كه اموات پس از مـرگ قيامـت و         رفته
 خيزند و بـا نيـروي كامـل جـسماني و عقلـي، از نـو زنـده                   مي رستاخيزي دارند و از قبور بر     

ركان دين يهود  يكي از ااصل اعتقاد به رستاخيز. كنند  مي زندگيشوند و در جهاني ديگر مي
: شود و منكران را در شمار شريران قرار خواهـد داد   مياست و انكار آن گناه بزرگي محسوب  

كسي كه به رستاخيز مردگان معتقد نباشد و آن را انكار كند از رستاخيز سـهمي نخواهـد                  «
در متون زيـر هـم شـاهدهاي قـاطع           .) الف 95، نقل از سنهدرين،     362: ص همان، (»داشت

  :شود  مير اعتقاد به رستاخيز مردگان يافتديگري ب
كـه  (را  ) اليـاس ( داستان ايليا    ،اگر كسي بگويد كه مردگان بار ديگر زنده نخواهند شد         «
در  .)14/1، نقـل از بميـد باربـا، ف          365: ص همان، (»برايش نقل كن  ) اي را زنده كرد    مرده

 :شـود   مـي  قـوع آن اشـاره     و ي   به زنده شدن مجدد و نحوه      ، و جواب  سؤال با يك    ،متن بعدي 
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گـر قابـل     يـك از دو كـوزه      كـدام : من جواب داد  ؤتواند زنده شود؟ م     مي آيا خاك : كافر گفت «

كـه از آب     البتـه آن  : كه از گل؟ كافر گفـت      سازد يا آن    مي كه از آب كوزه     آن ؛تر است  ستايش
 مـايع بـه      خداوند كه انسان را از يك قطـره        ،در اين صورت  : من جواب داد  ؤم. سازد  مي كوزه
كـه  هـا     آن. تواند او را بار ديگر از خاك و گل به وجـود آورد              مي آورد به طريق اولي     مي وجود

وجود نداشتند به وجود آمدند و زنده شدند، پس مردگاني كه قبالً زنده بودند به طريق اولي               
  .) الف91 ب، 90، نقل از سنهدرين، 365: همان، ص (»ديگر زنده خواهند شد بار

 ميالدي، اظهار داشـت كـه اصـل اعتقـادي           9 از علماي يهود در قرن       ،ن يوسف بيا  سعد
:  است  آمده  او االمانات و االعتقادات  در كتاب   .  يهوديان باور دارند   ي  رستاخيز مردگان را همه   

 جا كه به اصل اعتقادي رستاخيز مردگان مربـوط         كند تا آن    مي  اين كتاب اعالم   ي  نويسنده«
 آن كامالً اتفاق نظر دارند و در نتيجه،         ي  هاست كه امت ما دربار     اين اصل موضوعي     ،شود مي

بن يوسف در جـاي ديگـر        .»شناسيم كه با اين عقيده مخالف باشد        نمي اي را  ما هيچ يهودي  
خداوند همچنين ما را مطلع كرده كه در طول اقامـت موقـت مـا در                «: نويسد  مي كتاب خود 

 ليكن او جزاي آن اعمـال را بـراي عـالم            ،دارد مي اين عالم، گزارشي از اعمال هركس را نگاه       
 زماني كه تمـام     ؛آن عالم ديگر را او به وجود خواهد آورد        . ديگر نگاه داشته كه عالم جزاست     

در .  به كمال خود برسـند )را مقدر فرموده  ها    حكمت او آفرينش آن   كه  (موجودات ذي شعور    
  .)142 - 41: ص، ص3(»ست خواهد كردبر طبق اعمالشان بازخواها   انساني جا او از همه آن

 ديگري هم در ميان يهوديان وجود دارد كه بـر طبـق آن بـه                ي  ين، عقيده ا عالوه بر اما  
رسد حشر و برخاستن از گور و زندگي پس از مرگ، فقط از آن درسـتكاران اسـت و       مي نظر

ر بـزرگ   موسي بن ميمون متفك   . روند  مي از بين شريران براي هميشه با مرگ جسماني خود        
شود   مي عمل نيكي كه براي درستكار ذخيره      «:برگزيده است   را سخنيي و   أچنين ر يهودي  

حياتي كه مرگي همراه آن نيست و . دهد  ميزندگي پس از مرگ او را در عالم بعدي تشكيل
 ي همجازات افراد شرور آن است كه آنان شايست       . ...  آن وجود ندارد   جهان خيري كه شري در    

كـسي كـه اسـتحقاق      . رونـد   مـي  خواهند بود، بلكه كامالً با مرگ خود از بين        چنين حياتي ن  
 بلكه به دليل  ،چنين حياتي را نداشته باشد، موجود مرده است كه هرگز زندگي نخواهد كرد            

  .)141: همان، ص(» شود  مي و نابودگر محرومشرارت خود، همانند حيوانات، از حيات دي
 كـه   ،داند و سخن موسي بن ميمـون        مي همگاني كه حشر را     ،بن يوسف  ياسخنان سعد 

 ي لهأكند كه در مس  مي مردگان، روشني داند نه همه  ميبقا و حشر را مخصوص درستكاران     
قطعـاً برگرفتـه از   نظر   اين اختالف. نظرهايي وجود دارد  اختالف ، روز داوري  محشورشوندگانِ

  : يمپرداز  ميها جا به آن متون اصلي دين يهود است كه در اين
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د و مردگان عاقبـت زنـده       سرانجام همه خواهند مر   . شوند  مي  جهانيان زنده  ي   همه )الف

ها  نه فقط يهوديان، بلكه همگي انسان  مطابق اين كالم،     .)3/12مراثي ارميا، ف     (خواهند شد 
معتقد است كه اين عبارات هم بر       هن  وك. شوند  مي  براي روز حساب فراخوانده    ،پس از مرگ  

شوند عاقبت خواهند مرد، مردگان بار ديگـر          مي كه متولد ها    آن«: اللت دارد عموميت حشر د  
كه زنده هستند عاقبت داوري خواهند شد تـا معلـوم شـود كـه او                ها    زنده خواهند شد و آن    

ن آينـده،   خداست، او آفريننده است، او داور است، او شاهد است، او مدعي اسـت و در جهـا                 
 ي به گفتـه  .)4/29 نقل از ميشنا آووت، ،378 – 77 :ص ص،6(» ...همه را داوري خواهد كرد   

 كلمات عادالن و نيكوكـاران و يـا شـريران و بـدكاران               هم هن در بسياري از عبارات ديگر     وك
  : آمده است مانندها  بدون ذكر مذهب يا مليت آن

 آن را بـه     )كـه خواهنـد گريـست       اشاره به ايـن    (گذرند  مي آنان كه از وادي گريه    « )الف
و بـاران   ) كنند  مي به قدر چشمه كنار قربانگاه بيت هميقداش گريه       (سازند    مي  مبدل چشمه

: گوينـد   ميپذيرند و   مي را االهي   ي  يعني حكم محكمه  (را خواهد پوشانيد    ها    نيز با بركات آن   
پروردگار عالم به عدالت داوري كردي و به عدالت دوزخ را براي شريران و بدكاران و بهـشت                  

  .) الف19، نقل از عرووين، 378: همان، ص (»)ن و نيكوكاران مهيا كرديرا براي عادال
 )عادالن و نيكوكاران  (اليق باشند   به كساني كه     فقط زندگي آينده پاداشي است كه       )ب

 زيرا كه رستاخيز مردگان     ،تر است  يك روز باراني از رستاخيز مردگان مهم       «:داده خواهد شد  
كه باران هم براي     الن و نيكوكاران خواهد شد، در صورتي       اقوام فقط شامل حال عاد     ي  از همه 

   .) الف7، نقل از تعنيت، 367: همان، ص (»بارد و هم براي شريران  مينيكوكاران
آيد كه مقصود گوينـده تنهـا عـادالن و نيكوكـاران يهـودي                مي از تشبيه فوق چنين بر    

  . بارد  مياد و مليت آنان جهانيان بدون در نظر گرفتن نژي  زيرا باران براي همه،نيست
از مرگ  يهودياني كه لياقت و امتياز الزم را كسب نكرده باشند از پاداش زندگي بعد           )ج

اي ندارنـد بـار ديگـر زنـده          سوادان و كساني كه از علم تورات بهـره          بي .محروم خواهند ماند  
، بـه   )26/14اشـعيا، ف    (» مردگان زنـده نخواهنـد شـد      «:  است كه آمده  چنان. نخواهند شد 

  بعـد اشـاره بـه كـساني        ي  يافتگان در اين آيه و آيه      مردگان و وفات  ي    وهن، كلمه  ك ي  نوشته
 خود را پـس از مـرگ   ي  دارندهرا نور دانش تورات   زي ،ندا  كه در آموختن تورات كاهل    كند   مي
، نقـل از كتوبـوت،      367: ، ص 6 (واهد شد  زنده نخ  بهره باشد   كند و هركس از آن بي       مي زنده
   .) ب111

  ايـن   مردگـاني كـه در خـاك       و) س فلـسطين  دسرزمين مقـ  ( فقط خفتگان اسرائيل     )د
حتـي يـك كنيـز كنعـاني كـه در      «: مند خواهند شد از تجديد حيات بهرهاند   سرزمين خفته 

:  نيـز  .»اسـت برد مطمئن باشد كه اهل عالم باقي و جهان آينده             مي سرزمين اسرائيل به سر   
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 ،شادماني من است مردگانش بار ديگر زنده خواهند شدسرزميني كه مورد رضايت خاطر و «

همـان،  (» ردگانش بار ديگر زنده نخواهند شد      رضايت من نيست م    ي  ولي سرزميني كه مايه   
  .) الف111، نقل از كتوبوت، 367 :ص

 اما نه فقط    ،دهد  مي البته برخي علماي ديگر معتقدند رستاخيز در خاك فلسطين روي         
 قبل از   تاخيز همگاني است و اجساد ديگران     اك مقدس، بلكه رس   شدگان در اين خ    براي دفن 

 شـود و در آنجـا زنـده خواهـد شـد، زيـرا اگـر فقـط          مـي رستاخيز به ارض مقـدس منتقـل    
نظير ( حتي برخي از علماي يهود       ،شدگان در خاك فلسطين حيات مجدد داشته باشند        دفن

ايـن  . يات مجدد نخواهنـد يافـت      نيز ح  )اند  شده  آنان كه در بابل سكونت داشته و آنجا دفن        
هـاي   گويند كه ذات قدوس متبارك چنين افراد اليق حيات مجدد را از طريق نقب               مي گروه
در رسـتاخيز، ارواحـشان بـه       برد تا     مي زمين، مانند مشك غلطانيده به سرزمين اسرائيل       زير

  .)368 - 67: صهمان، ص (زنده شوندها  آن بپيوندد و بدنشان
 ،ان خود اعتراف نمايد از دنياي آينده و عالم باقي سهم خواهد داشت    هركس به گناه   )ه
 بـه جـرم خـود       اگـر . انـد   زيرا جرم سنگين داشـته    ،  ندا  گناهكاراني كه به اعدام محكوم    حتي  

اگر شخص محكوم به اعدام نداند چگونـه        «: شوند  مي  در جهان آينده بخشوده    ،اعتراف كنند 
 » تمـام گناهـانم باشـد      ي  كه مرگ من كفاره     اميد آن  :گويند چنين بگو    مي اعتراف كند به او   

گيريم كه اگر گناهكاري اعتراف به گناه نكنـد، از           مي از متن فوق نتيجه    .)320: همان، ص (
  . جهان آخرت سهمي ندارد و حيات مجدد نخواهد يافت

  اعتقاد به عالم برزخ .6. 2
خوبي مشهود اسـت و     ه   ب رتزخ و عالم واسطه بين دنيا و آخ       در آيين يهود، اعتقاد به بر     

  . اين اعتقاد تا آنجا راسخ شده كه حتي در آداب و مراسم عملي ايشان نيز اثر گذاشته است
 ايـن اسـت كـه      ،شـود   مـي  هاي يهوديان كه پس از مرگ اشخاص برگـزار         از جمله آيين  

واندن اين دعـا در صـورتي       خ. خوانند  مي »دعاي قديش «عزاداران در خالل مراسم عزاداري،      
 دعا باشد براي مدت يازده ماه آينده نيز ادامه خواهد يافت            ي  ه پدر يا مادر خوانند    ه متوفي ك

گونه را به منظور پـاكيزه       اي برزخ  و اين بدان سبب است كه معتقدند روح پس از مرگ، دوره           
اين دوره براي گناهكاران يك سال است و از همـين روسـت كـه خوانـدن                 . گذراند  مي شدن

يابد تا در واقع، به معناي گناهكـار          مي يازده ماه پس از مرگ شخص ادامه      فقط تا   » قديش«
كه اگر اين كار دوازده ماه كامل ادامـه يابـد، چنـان ايهـامي                چرا ،بودن فرد درگذشته نباشد   

  . خواهد داشت
  برخي از رخدادهاي جهان آينده .7 .2
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 از جهـان كنـوني      هـايي دارد كـه آن را       جهان آينده و عالم پس از رستاخيز كل ويژگي        

در «: فرماست  ظهور تام دارد و عدل و نيكي حكم        هيآنجا حاكميت مطلق اال   . كند  مي متمايز
هاي خود را بر سر دارند و از فروغ          و تاج اند    جهان آينده، عادالن و نيكوكاران بر تخت نشسته       

 17،  ، نقـل از براخـوت     371: همان، ص (» برند  مي لذت االهي   ، نور جالل  7»يناخش«و شكوه   
جهان آينده داراي ثبات      اما زندگي در   ،ثباتي و تغيير است    خصوصيت جهان كنوني بي    .)الف

يعني زندگي در صـلح      بهترين نوع زندگي     ،است و تغيير و تبديلي در آن راه ندارد و در آنجا           
برخي از رخـدادهايي كـه در   . برقرار است االهي  جاللي هم با لذت مشاهد أو صفاي كامل تو   

  :شود و در متون مقدس يهود ذكر شده چنين است  مي واقعآن جهان
مزاميـر، ف    (روز داوري نهايي محاسبه خواهد شد     اعمال انسان در    :  اعمال ي   محاسبه .1
  .)18/21 و امثال سليمان، ف 141/31

خداونـد بـراي محاجـه      «: خداوند متعال است نه كس ديگـر       داور اعمال :  داور اعمال  .2
او داور  ... او خداسـت    «،  )3/13اشـعيا، ف    (» ايستاده است ها    ي قوم برخاسته و به جهت داور    

، نقـل از    376: ، ص 6(» و در جهان آينده همه را داوري خواهد كـرد         ... است، او شاهد است     
  . )9/7 و مزامير ف 18/24پيدايش، ف : ؛ نيز4/29ميشنا آووت، 

  چيـز بـي    اي كه همه   نامه اعمال خوانده خواهد شد،      ي  نامه ،در آن روز  :  اعمال ي   نامه .3
 مرگ آدمي، تمام اعمالش پيش روي او جـزء بـه            ي  در لحظه  «:وكاست در آن ثبت است     كم

 را امـضا كـن و او امـضا      ) اعمـال (زير دفتر ثبـت     : گويند  مي سپس به او  ... شود  مي جزء ظاهر 
  خـود را   ي  شـده   آدمـي تمـام اعمـال ثبـت        .) الف 11، نقل از تعنيت،     379: ، ص 6(» كند مي
 را  اعمالشي شود كه زير نامه  ميكند و سپس به او فرمان داده  ميبيند و همه را تصديق يم

» سـازد   مـي  با دست هر آدمـي، آن را مختـوم        «: كه گفته شده است     چنان ،امضا و مهر نمايد   
  .)37/7ف/ايوب(

و ) 59/16اشـعيا، ف   (هد بود كننده خوا  در روز داوري نهايي، ماشيح شفاعت     :  شفاعت .4
دهنده خواهد   بر او، جد اعالي قوم يهود حضرت ابراهيم عليه السالم نيز شفيع و نجات            عالوه

، 6(كنـد     مـي  كوشـش اند    بود و براي رهايي ارواحي كه محكوم به عقوبت كشيدن در جهنم           
  .8) الف19، نقل از عرووين، 385 :ص

طبـق يـك نظريـه، عـذاب اخـروي ابـدي نيـست و ارواح                :  جاودانگي ثواب و عقـاب     .5
 خاتمه خواهد يافـت ها    كاران به مدت دوازده ماه مجازات خواهند شد و سپس عذاب آن            گناه

  .) ب13، نقل از يروشلمي سنهدرين، 385: همان، ص(
آتـش جهـنم هرگـز      «: اما نظر ديگري هم وجود دارد كه مطابق آن، عذاب ابدي اسـت            

يرا كرم ايشان نخواهـد     ز...«،  ) ف 6/7، نقل از توسيفتا براخوت،      همان(» خاموش نخواهد شد  
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 ،و حتي جهنم تمام خواهد شـد ) 66/24اشعيا، ف (» مرد و آتش ايشان خاموش نخواهد شد  

جمـال ايـشان در درك      «: كه مكتوب اسـت     چنان .ولي درد و رنج ايشان تمام نخواهد گشت       
  .)383: ، ص6 و 49/15مزامير، ف (» خواهد شد تا مسكني براي آن نباشداسفل پوسيده 

 اما حيات عـادالن و نيكـان قطعـاً          ، جاودانگي عذاب دو نظر وجود دارد      بابه در   ك با اين 
 در آينده دوبـاره زنـده       راها    عادالن و نيكوكاراني كه ذات قدوس متبارك آن       «: جاودانه است 

  .)90، نقل از سنهدرين 370: همان، ص(» خواهد كرد هرگز به خاك برنخواهند گشت
: منـد خواهـد شـد       دادن آن از نعـيم جـاوداني بهـره         سه فريضه است كه انسان با انجام      

و خوانـدن دعـا و نمـاز و نيكوكـاري و             االهـي     تورات و كسب علم و دانش، عبادت       يادگيري
  .)135: همان، ص(نوعان  احسان به هم

هاي جاودان را  مند از ثواب و نعمت  نيكوكاران بهره،بي يهوشوع، عالم يهودي قرن سوم  ر
يـا،   در شـدگان در    راه حفـظ ديـن و ايمـان، غـرق           در شـهيدان « :دهد  مي در هفت دسته جا   

كاران، جوانان   اند، توبه  دانشمنداني كه عمر خود را صرف آموختن يا تعليم دادن تورات كرده           
فـرود آمـده و     ها    اند، كساني كه ابر جالل خداوند بر آن        راني نكرده  مجردي كه خطا و شهوت    

همان،  () است)ع(نظير حضرت موسي اي مقام و برجسته مراد افراد عالي (پوشاند    مي ايشان را 
   .)391 - 90: صص

 ؛فرماسـت  بر آدميان حكم  ، عدالت   هيدر حكومت اال  : ، عدالت در داوري   اعمال تجسم   .6
متبـارك  ...«:  اسـت   قانون تلمود چنين مقرر داشـته      .هم در اين جهان و هم در جهان آينده        

د، شـما را بـه عـدالت         را بـه عـدالت روزي دا        آفريد، شـما   است خدايي كه شما را به عدالت      
) از گـور  (پرورش داد، شما را به عدالت از اين جهان برد و در جهان آينده شما را به عـدالت                    

- هركس عملي انجـام داده باشـد         .) ب 58، نقل از براخوت،     377: همان، ص (» انگيزد  مي بر
در واقـع   . اهـد يافـت    جزايي معادل همـان خو     -چه خير و چه شر و چه كوچك و چه بزرگ          

: كم و كاست   تجسم اعمال خود فرد باشد بي      اين است كه ثواب و عقاب      االهي   مقتضاي عدل 
انـه مقابـل پيمانـه قـرار         اصـل پيم   ي  ه بر پاي  متباركهاي ذات قدوس     تمام صفات و داوري   «

   .)90، نقل از سنهدرين 129:  صهمان،(» گرفته است
خروج، ف  (» رفت  مي روي ايشان با ستون ابر      ، پيش و خداوند در روز   «:  اين آيه  ي  هدربار

اي كه انسان چيـزي   خواهد به تو بياموزد كه با هر پيمانه مي«: اند  چنين تفسير كرده   ،)13/2
، هـر حكـم و      ... با همان پيمانه خواهند پيمود و بـه وي پـس خواهنـد داد              ،را به مردم بدهد   

تـوان بـه طـور      مـي  ارد و تنها در آنجا     در جهان آخرت مزد و پاداشي د       دستور و عمل دنيوي   
شـود كـه مـزد و        نمـي  هيچ فريضه و حكمي در تـورات يافـت        . اعمال رسيد واقعي به پاداش    
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، 6( »پاداشي كه با آن ذكر شده، مربوط به رستاخيز مردگان و زندگي در جهان آينده نباشد

  .)135 و 131: صص
  بهشت يا باغ عدن. 8. 2

 تـورات در  . من در جهان آينده اسـت     ؤايگاه يهوديان م  ج،  )گن عدن (باغ عدن   بهشت يا   
در بيان ماجراي آدم و حوا، نام عدن آمده و گفته شده كه خداوند در آن باغي ايجـاد كـرده                     

يك و بد در آن     نما و درخت حيات و درخت دانستن ن        گونه درخت خوش   باغي كه همه  . است
و «: سـكناي آدم و حواسـت      جـاي    ايـن بـاغ   كنـد و      مـي   آن را سيراب   است و نهري از عدن    

و نهري براي سـيراب نمـودن بـاغ از    ... ر عدن از طرف شرقي باغي غرس نمود    خداوند خدا د  
رسد بهشت اخروي با اين باغ داخل         مي اما به نظر   .)7-2/8تكوين، ف   (» آمد  مي عدن بيرون 

 زيرا در وصـف بهـشت اخـروي        ،، متفاوت است   كه بهشت محل سكونت آدم و حواست       ،عدن
آدم در  «:  پـس  .)64/4اشـعيا، ف     (مخلوقي تاكنون بر آن نيفتاده اسـت       كه چشم هيچ     آمده

بهـشت  ).  ب 34، نقـل از براخـوت،       387: ، ص 6(» زيست  مي باغي غير از آن بهشت معروف     
 در آن جايگـاه     ي ورود به گن عـدن هـستند هريـك           كه شايسته ها    داراي طبقات است و آن    

-4/5جامعـه،   (شان اسـت بر حسب اعمال نيك  ها    آن) يدنيو( كه مناسب مقام     ،اي دارند  ويژه
  : بهشت مطابق عهد عتيق به اين ترتيب استي گانه طبقات هفت .)6

 ي  طبقـه ؛  )65/5مزاميـر،   (  دربـار  : دوم ي  طبقـه  ؛)140/13مزامير،  (  حضور : اول ي  طبقه
ه  كـو  : پـنجم  ي  طبقـه ؛  )15/1مزاميـر،   (  خيمـه  : چهـارم  ي  طبقه؛  )84/5مزامير،  (  خانه :سوم

 مقـام قـدس     : هفـتم  ي  طبقـه ؛  )24/3مزاميـر،   ( كوه خداوند    : ششم ي  طبقه؛  )همان(مقدس  
  .)همان(

 در ،در گـن عـدن  انـد   متدينان و پرهيزكاراني كه در جهان سختي و رنج تحمـل كـرده          
 از  ،يابنـد و عـالوه بـر آن         مـي  برند و به سعادت روحـاني دسـت         مي آسايش و خوشي به سر    

نيكوكاران ترتيب يافته و در آن برترين خوردني و نوشـيدني هـم   ضيافتي كه براي عادالن و   
 ).4/25 و ايـوب،     27/1 و اشـعيا،     104/26،  74/14مزاميـر،   (شـوند     مي مند فراهم است بهره  

جهـان آينـده،     در«: البته برترين نعمت و سعادت در بهشت، بودن در حضور خداونـد اسـت             
دهـد و ذات      مـي  ر گـن عـدن ترتيـب      پروردگار مجلس جشني براي عـادالن و نيكوكـاران د         

 كيد شده أنيز ت ها     در غزل  ).25/9اشعيا، ف   (»  در ميان ايشان جلوس خواهد فرمود      مقدسش
:  اسـت  فرمـوده تـورات و در ) 5/1، ف 4/16ف (» او به گن عدن اجالل خواهد فرمود    «: است

 و  جهـان آينـده، او خداسـت    در). 26/12الويـان، ف    (» من در ميان شما خـواهم خراميـد       «
نفـس مـن از شـما نفـرت نخواهـد           «: او هـستند  ) برگزيده و محبوب  ( همچنان قوم    اسرائيل

-26/11الويـان،   (» ود و شما قوم من محسوب خواهيد شـد        ورزيد، من خداي شما خواهم ب     
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گشايد و ارواح كساني كـه       مي  تورات راه بهشت عدن را     ،؛ به همين جهت   )390: ، ص 6 و   12

در انـد    و نيروي خود را صرف تعليم و تعلّـم تـورات كـرده   در طي زندگي در اين جهان وقت      
 نعيم جاودانـه    ي   در مزامير وعده   .)390: ص ،6 ( مقام و منزلتي شامخ خواهند داشت      بهشت

از علـم  انـد   به افرادي كه در طول عمر خود عالوه بر اين كه به كـسب و كـار مـشغول بـوده     
 كساني كـه بـه   ي و همه«: نوشته شدهها   آني و دربارهاست  داده شده   مندند  تورات هم بهره  

. )5/12مزاميـر، ف    (» رد و تا به ابد تـرنم خواهنـد نمـود          كنند شادي خواهند ك     مي تو توكل 
انگيـز تـورات و مـشكالت        فرمايد و اسـرار شـگفت       مي  خود در ميان بهشتيان جلوس     خداوند
  ايـشان شـرح    را بـراي  اسـت    نبـوده    شدني  اي كه در زندگي زميني براي بهشتيان حل        علمي
فـاش خواهـد    ... انگيز تـورات را     در جهان آينده، ذات قدوس متبارك اسرار شگفت       «: دهد مي

   .) الف14، نقل از حگيگا، 390: ، ص6(» ساخت
  جهنم. 9. 2

 بـسيار يـاد   ، عميـق ي  به معنـي دره ، از جهنم و به زبان عبري گي هنوم       ،در عهد عتيق  
اسـت   چند نام ديگر هم براي آن آمده         ).115/17 و مزامير، ف     30/33ا، ف   اشعي(شده است   

مزاميـر، ف   (، اودون بـه معنـي فنـا و نـابودي            )2/2يـونس، ف    ) (يـا هاويـه   ( شئول   از جمله 
، بورشـائون بـه معنـي چـاه         )16/10مزاميـر، ف    (، شحت به معني فساد و هالكـت         )88/12

 ي   سـايه  صـلماوت بـه معنـي      ،)40/2مزاميـر، ف    (هالكت و تيت هياوون به معني گل لجن         
 كه از اين نـام در       ،، ارض هتحيت به معني زمين يا جهان زيرين        )107/10مزامير، ف   (مرگ  

  .)19، نقل از عرووين 384: ، ص6 ( استكتاب مقدس ياد نشده
در هـا      براي آن سـه در هـست كـه يكـي از آن             ،جهنم هفت طبقه دارد و مطابق تلمود      

  . بيابان و ديگري در دريا و سومي در اورشليم است
جهنم، آتشي با حـرارت شـصت برابـر آتـش دنيـايي وجـود دارد كـه روح و جـسم                      در  

 ايـن   ي  و سرچـشمه  )  ب 57، نقـل از براخـوت،       384: همـان، ص  (كند    مي كاران را پاك   گناه
اي از فرشـتگان بـا        دسته ،ريزد مي كه به سان نهري بر سر ارواح شريران و بدكاران فرو           ،آتش

 البته سرماي شديد، مانند سرماي فرورفتن در برف         ،)7/10ف  دانيال،  (نام عرق حيوت است     
  .) ب13، نقل از يروشلمي، سنهدرين، 385: ص  ،6(هاي جهنم است  نيز يكي ديگر از عذاب

، 386: همـان، ص (ه كـردن  بيني شده نظير توب  كاهش عذاب چند راه پيش     خصوصدر  
: همـان، ص  (» شمع اسـرائيل  «عاي  و خواندن برخي دعاها نظير د      )14نقل از تنحوما، فصل     

و آمـوختن   ) 385 :همـان، ص  (و شـفاعت حـضرت ابـراهيم        )  ب 15، نقل از براخـوت،      386
 رهـايي از عقوبـت      ي  تـرين وسـيله     تورات مهـم   ي   آموختن و مطالعه   ،تورات، كه در اين ميان    

و روشـن اسـت     ) 23/29ارميا،  (» كالم من، مثل آتش است    «:  خداوند ي  به گفته . دوزخ است 
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 پناه بردن به )جهنم(ر امان ماندن از آزار آتش  بر آتش كارگر نيست و بهترين راه د كه آتش 

قدر مؤثر است كه      آن ،دانستن تورات و عمل كردن به آن      . است) كالم خداوند و تورات   (آتش  
 انـار نيكوكـاري   ي  دانـه ي كار بودن، اگر هنـوز بـه انـدازه    رغم گناه بهكاران يهودي   حتي گناه 

  ). الف27، نقل حگيگا، 386: ، ص6 (شود  نميمسلّطها   آتش جهنم بر آنداشته باشند،
 از ي اعتراف به گناه و توبه. ردسزايي دا  هنقش ب توبه نيز در بخشش گناه و كاهش عذاب         

: همـان، ص  (كنـد     مـي   حتي مجرمين و گناهكاران بزرگ را اليق ورود به جهـان آينـده             ،آن
تواننـد در    نمي دارند كه حتي نيكوكاران كامل همكنندگان در بهشت جايگاهي    و توبه  )320

و اند   با نفس اماره جنگيده،ذلك مع ،اند كاران طعم گناه را چشيده  ، زيرا توبه  دآنجا حضور يابن  
 انـد   تن به چنين نبرد سـختي نـداده        ،اند   اما نيكوكاران چون خطا نكرده     ،اند بر آن غالب شده   

كـاري كـه    گناه«: توان توبه كرد   مي  از مرگ نيز   برخي معتقدند حتي بعد    .)391: همان، ص (
 اگر در آنجا توبه كند، او را همچون تيري كـه از كمـان بجهـد بـه                   آمده باشد به جهنم فرود    

اما برخي ديگـر معتقدنـد       .)، نقل از تنحوما   127: همان، ص (» كند  مي خارج از دوزخ پرتاب   
آنگاه كـه او بـه      «:  پس از مرگ    نه آخرت و   ستزمان توبه قبل از مرگ است و مكان آن دنيا         

داني كـه ايـن       نمي مگر: ...دهند  مي ايشان گويد مرا رها سازيد تا بروم توبه كنم، به او جواب           
جهان كه اكنون در آن هستي مانند روز شنبه اسـت و دنيـايي كـه از آن آمـدي شـبيه روز        

»  ؟...خواهد خورديه نكند، روز شنبه چه جمعه؟ اگر انسان روز جمعه براي فرداي آن غذا ته      
  .)1/36، نقل از هوقلت ربا، 127: همان، ص(

 خاموش نخواهد شـد و      نا به قولي، جاودان است و آتش آن       كه آمد، عذاب جهنم ب     چنان
 ارواح شريران و بدكاران مدت دوازده ماه عذاب خواهنـد كـشيد و پـس از                 ،بنا به قولي ديگر   

كـه همـواره در     اند    تقدند كه سه دسته   جمعي هم مع  . آن جهنم براي ايشان تمام خواهد شد      
  : مانند و از آن رهايي ندارند  ميجهنم باقي

   ؛كنند  ميگذارند و آن گونه خطابشان  مي كساني كه نام و عنوان زشت بر ديگران.1
   ؛كنند  ميزده نوع خود را در ميان جمع شرمنده و خجالت  كساني كه هم.2
، نقـل از    382: همـان، ص   (كننـد   مـي  رار رابطـه برقـ    كساني كه بـا زنـان همـسردار       . 3

هاي ديگر بدكاران و گناهكاران بـا تحمـل عـذاب كـم يـا زيـاد،                  اما گروه  .) ب 58باوامصيعا،  
  . شوند  ميباالخره از دوزخ رها

علماي يهود معتقدند همچنان كه اسرائيل در دنيا قوم برگزيده و محبوب خداوند است              
مانـد و در      مـي  همچنـان قـوم و ملـت برگزيـده بـاقي           در جهان آينده نيز      ،)26/12الويان،  (

  آن، تنها ملت سرافراز خواهد بـود       ها، به سبب داشتن تورات و عمل به         داوري ملت  ي  صحنه
   ). الف3-2، نقل از عرودازارا، 377 - 76: همان، صص(
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  معاد جسماني در آيين يهود. 10. 2

ست كه در رسـتاخيز نهـايي،        به صورت كلي اين ا     ،شده در ميان يهود     پذيرفته ي  عقيده
تا دوازده ماه پس از مـرگ،       . شوند  مي پيوندد و هر دو با هم داوري        مي روح بار ديگر به جسم    

پـس از دوازده مـاه، جـسم از         . آيـد   مي وجود دارد و روح به باال رفته و پايين        ) دنيوي(جسم  
، نقـل از شـبات،   381: ، ص6(آيـد    نميكند و ديگر پايين     مي ميان رفته و روح به باال صعود      

ز ايـن رو بـا هـم        ا ،انـد   چون جسم و جان هر دو در ارتكاب گناهان شريك بـوده            .) الف 152
ا  ولـي خـد    ،شوند  مي داوري االهي    عدل ي  جسم و روح هر دو در محكمه      . تنبيه خواهند شد  

 سپس خداوند در جواب اعتـراض روح      . دكن مي سرزنش و توبيخ     جسم را رها نموده و روح را      
كنند ولي تو اهـل       مي جسم در دنيا به وجود آمده است و در آنجا موجودات خطا           «: گويد مي

 من جـسم را رهـا       ،به همين جهت  . شود  نمي جهان باال هستي و در آنجا كسي مرتكب خطا        
  .)4/5، نقل از ويقراربا، 381: همان، ص(» كنم  مياخذهؤام و از تو م كرده

ييد معاد جسماني وارد شده عبـارتي       أ در ت   عباراتي كه در عهد عتيق     ترين يكي از صريح  
 گـور  كنـد، بـه    مـي ميرانـد و زنـده    مـي خداوند«:  استاست كه در كتاب اول سموئيل آمده      

خوبي روشن اسـت كـه آنچـه در قبـر           ه   ب .)2/6اول سموئيل، ف    ( »خيزاند ميبرد و بر   ميفرو
 ر خود برانگيخته  گو گيرد بدن عالم ماده است و همين بدن است كه از            مي مادي خاكي قرار  

در . گيـرد تـا از آن برخيـزد         نمـي   اساساً در گور قرار    ،شود و اال روح كه امري است مجرد        مي
اما مردگان قوم تو زنده خواهند شـد  «:  است نيز عباراتي به همين مضمون آمده  اشعياكتاب  

 هاي ايشان خواهد نشست    برخواهند خاست، زيرا شبنم تو بر بدن      ) از خاك (و جسدهاي من    
، زيرا  د بيدار شده، ترنّم نمايي    !ايد خفته اي شما كه در خاك    . حيات خواهد بخشيد  ها    و به آن  

اشـعيا، ف  (» مردگان خـود را بيـرون خواهـد افكنـد      شبنم حيات است و زمينْ   كه شبنم تو  
 يعني مردگـان تـو      ،كه قسمت اول آيه   اند     گفته اشعيا در تفسير اين بخش از كتاب        .)26/19

 ،ميرنـد و قـسمت دوم       مي د، مربوط به كساني است كه در سرزمين اسرائيل        زنده خواهند ش  
 يعني جسدهاي من برخواهند خاست، مربوط به كساني است كه در خارج از اسرائيل فـوت               

، نقـل  367: ، ص6 (شود  مي به ارض مقدس منتقل ،قبل از رستاخيز  ها    كنند و اجساد آن    مي
   .) الف111از كتوبوت، 

 يان اين است كـه رسـتاخيز مردگـان در ارض مقـدس فلـسطين روي               يهوداعتقاد رايج   
 منـد  دهد و فقط كساني كه در خاك اين سرزمين خفته باشـند از تجديـد حيـات بهـره                   مي
اگـر در    ،انـد   و اهـل عـالم بـاقي      دارنـد    حيـات مجـدد      يت لذا جسد كساني كه قابل     ،شوند مي

خداونـد  «. شـود   مـي   منتقـل  گر مدفون باشد، هنگام رستاخيز به آن مكـان        يهاي د  سرزمين
هـا     همچـون مـشك    زمين با نقبـي    ونت دارند را در زير    اجساد دانشمندان ما كه در بابل سك      
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خواهد پيوست  ها    خواهد غلطانيد و هنگامي كه به سرزمين اسرائيل برسند، ارواحشان به آن           

  ).1 ب 12 نقل از بروشلمي كتوبوت، ،368: ، ص6 (»و زنده خواهند شد
  انـسان از چـه برپـا خواهـد شـد           ،كـه در رسـتاخيز مردگـان        اين ي  درباره ربي يهوشوع 

 چراكـه نـه در زيـر آسـياب          ،اي كه در ستون فقرات است و لـوز نـام دارد            از فقره «: گويد مي
 پتك شـكاف    ي  شود و نه با ضربه      مي سوزد و نه در آب حل       مي شود و نه در آتش      مي ساييده

  .)38/3 ربا، شيت، نقل از بر369: همان، ص (»اردد  ميبر
و گفتـه    گيري بدن در جهان آينده نيز بيان شـده          شكل ي  حتي نحوه  حزقيالدر كتاب   

 و سـپس بـا پوسـت و گوشـت           ساختهها    كه به فرمان خدا، ابتدا رگ و پي و استخوان         است  
گويد من به     مي  به كالم خداوند گوش دهيد، او      !هاي خشك  اي استخوان «: شوند  مي پوشانده

  شـما را   دهم و بـا پوسـت       مي گوشت و پي به شما    . خشم تا دوباره زنده شويد    ب  مي شما جان 
 خواهيد دانست كه من خداوند     گاه آن. دمم تا زنده شويد     مي پوشانم و دوباره در روح شما      مي

را از بـاال    هـا     بـه هـم آمدنـد و پوسـت آن         هـا      و گوشت ها     و پي ها    اينك رگ   هم  ديد  و هستم
بـه زنـده كـردن بـدن بـا نقـايص           كـه   ي  اين عبـارت مالكـ     .)8-37/4حزقيال، ف   (9پوشانيد

كند نيز شاهد صريح ديگـري بـراي جـسماني بـودن معـاد                مي جسماني و دنيوي اش اشاره    
كـه معانـدان نگوينـد كـه          ولي بـراي آن    ،... قدرت از بين بردن نقايص را دارد       خداوند«: است

را بـا  هـا   را زنده كرده اسـت، آن     افراد ديگري    اند  خداوند در عوض و به جاي افرادي كه مرده        
شاهد ديگر براي حضور بدن در       .10)23/3مالكي، ف   (» كند  مي شان دوباره زنده   نقايص بدني 

به ) كفن(طور كه انسان با جامه       گويند همان   مي اين اعتقاد يهوديان است كه     ،حيات اخروي 
ل سخن خود را تكميل     با يك تمثي  ها    آن .آيد  مي  با جامه بيرون   گونه   همان رود،  مي دل خاك 

  با چندين پوشش سر از خـاك در        ،شود  مي گندم برهنه وقتي در خاك    كه  گويند    مي ،نموده
شوند به طريق اولي، با جامه        مي هاي خود دفن   آورد، پس عادالن و نيكوكاران كه با جامه        مي

ه واضح است كـ  پر .) ب90، سنهدرين، نقل از 369: ، ص6(سر از خاك بيرون خواهند آورد    
تواند با جامه سـر از خـاك در     ميشود تن و جسم است نه روح و آنچه  ميآنچه با كفن دفن 

  . )مانند روح(آورد نيز امري جسماني است نه موجودي مجرد 
 اموات، يكي ديگر از مـواردي اسـت         ي امكان احيا  باب و جواب در     سؤال سه سري متن  

د كه خداوند قادر است مجدداً بـدني        ده  مي كند و نشان    مي تأييدكه جسماني بودن معاد را      
را  او   ي  بـدن متالشـي شـده     يـا   شده در رسـتاخيز بـسازد و          مبعوث از خاك و گل براي روحِ     

  :مجدداً ترميم نمايد
 اي است كه پوسيده و بدل بـه خـاك شـده            مراد او مرده  ( آيا خاك    كافر گفت : متن اول 

 تـر اسـت؛     گر قابـل سـتايش     كوزهيك از دو      كدام  داد جواب مؤمنتواند زنده شود؟      مي )است
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. سـازد   مـي  كـه از آب كـوزه       گفت البتـه آن    كافر كه از گل؟   سازد يا آن    مي كه از آب كوزه    آن

آورد   مـي  مايع به وجـود ي   انسان را از يك قطره      كه ، خداوند ، در اين صورت    داد جواب مؤمن
، 366 - 65: صان، ص هم (ر ديگر از خاك و گل به وجود آورد        تواند او را با     مي به طريق اولي،  

  .) الف91 ب، 90، سنهدريننقل از 
يگـر بـه هـم       شكـسته بـار د     ي   آيا ممكن است قطعات يك كـوزه        گفت  مرتد :متن دوم 

ها   گر، آن  كوزه ي  مثل كوزه «: كه مكتوب است    سالم شود، مگر نه اين     بچسبد و آن كوزه از نو     
ـ       ظرف سفالين از آب و      گفت موحد ،)2/9مزامير، ف   (» را خرد كن   ه  خاك سـاخته شـده و ب

كدام را در   . گردد  مي  ولي ظرف بلورين با آتش ساخته و كامل        ،گردد  مي  آتش كامل  ي  وسيله
توان   مي  ظرف بلورين را از آن جهت       گفت مرتد توان دوباره مرمت كرد؟     مي صورت شكستن 
 اگر ظرفي كه توسط يـك        گفت وحدم.  دميدن ساخته شده است    ي  واسطه همرمت نمود كه ب   

 كه توسط ذات قـدوس      ، است، پس انسان   پذير   مرمت ي دميدن ساخته شده     وسيلهه  ن ب انسا
همـان،  (باشـد     مـي  پذير  مرمت، به طريق اولي      ساخته شده است   ي دميدن   واسطه همتبارك ب 

اي كه بايد بدان توجه داشت اين است كـه روح از    نكته .)14/7،  رشيت ربا ، نقل از ب   366: ص
دوبـاره بـه وجـود آمـدن         عبـارت هميشه زنـده اسـت، لـذا        نظر يهوديت، موجودي مجرد و      

تواند مربـوط بـه روح        نمي و يا مرمت مجدد   ) شدن از گل و خاك    خصوصاً با اشاره به ايجاد      (
  . انسان متوفي باشد و قطعاً به جسم و بدن او مربوط است

 تلمـود آمـده   ي  كه مانند دو مـورد قبـل در گنجينـه   ، و جوابسؤالسومين   :متن سوم 
گويـد جـسم و     ميدوست رومي. ميان يكي از روحانيون يهودي و دوست رومي اوست     ،  است

توانـد    مـي جـسم . برهانند) جهان آينده(توانند خود را از محاكمات و مجازات   ميروح هر دو  
 مـن  ،شد نه من، زيـرا از وقتـي روح مـرا تـرك كـرد       ميبگويد اين روح بود كه مرتكب گناه     

توانـد ادعـا      مي روح نيز . ام و قدرت ارتكاب گناه ندارم      همچون سنگي، ساكت در گور آرميده     
 خطـايي از    ،ام  زيرا از روزي كه جسم را تـرك كـرده          ،كرد  مي كند كه اين جسم بود كه خطا      

  . من سر نزده است
هـاي   يك مرد نابينا و يك مرد شل به ميوه        : گويد  مي هروحاني يهودي براي او مثالي زد     

توانـد بـه خـاطر ضـعف       نمـي  ولي هـر يـك بـه ديگـري گفـت كـه      ،باغ پادشاه طمع كردند   
سپس نتيجه گرفتند كه با تشريك مساعي، هر        . استفاده كند ها   اي كه دارد از ميوه     جسماني

پس مرد شل روي دوش مرد نابينا رفت و چندين روز بـه ايـن               . مند شوند  بهرهها   دو از ميوه  
: نابينـا گفـت   . را احضار كـرد   ها    كه پادشاه فهميد و آن      تا اين  ،ده كردند استفاها    از ميوه روش  

من از دو پا عاجزم     : مرد شل هم گفت   . گناهم  پس بي  ،را ببينم ها    من كه چشم ندارم تا ميوه     
 فرمان داد مرد شل بر دوش مرد نابينا هاما پادشا. گناهم بي  پس،دسترسي ندارمها  و به ميوه
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قدوس متبـارك    ،به همين ترتيب  . ين حال، هر دو را مجازات كرد      سوار شود و سپس در هم     
گـاه آنـان را بـا هـم      دهـد و آن   مي بار ديگر جاي،گيرد و در تن   ميدر جهان آينده روح را بر     

 ايـن تمثيـل    .) الـف، ب   91،  سـنهدرين ، نقـل از     360 - 59: صهمـان، صـ    (كند  مي داوري
الي خواهد بود كه در دوران حيات از         اعم مسؤولخواهد روشن كند كه جسم مانند روح،         مي

  . شود  ميانسان ناشي
رسد حضور جسم در جهان ديگـر         مي  عباراتي نيز وجود دارد كه به نظر       ،البته در تلمود  

: اين مطلب در كلمات قصار يكـي از دانـشمندان چنـين خالصـه شـده اسـت               . كند  مي را رد 
نه . ه خوردن هست و نه آشاميدن ن،در جهان آينده. جهان آينده مانند جهان كنوني نيست«

زاد و ولد هست و نه داد و ستد، نه حسد هست و نه كينه و رقابت، بلكه عادالن و نيكوكاران 
) هـي نور جـالل اال    ( سر دارند و از فروغ و شكوه شخينا        هاي خود را بر    بر تخت نشسته و تاج    

 در سـطحي    ،ن جهان زندگي در آ  ).  الف 17، نقل از براخوت،     371: همان، ص  (برند  مي لذت
هـاي   كامالً متفاوت با آنچه در ايـن جهـان وجـود دارد طـي خواهـد شـد و اميـال و هـوس                  

طور كه در اين جهان روز شـنبه بـا روزهـاي         همان.  ديگر مزاحم انسان نخواهد شد     جسماني
ديگر هفته تفاوت دارد، جهان آينده نيز با جهان كنوني تفاوت دارد، البته به نـسبتي بـسيار                  

  .) ب57همان، نقل از براخوت،  (تر نافزو
 ، زندگي ابـدي در جهـان آينـده        تأييد ضمن    نيز ،عالم بزرگ يهودي، موسي بن ميمون     

 نـه   ،كند و معتقد است كه آنجا فقط جايگاه روح پرهيزگاران است            مي معاد جسماني را نفي   
ـ    ، انسان در آن عـالم     ،از نظر او  .  و امور مربوط به آن     انيجسمبدن  جاي   دن و ماننـد     بـدون ب

ا هر چيز ديگر كه بدن آدمي در اين دنيـا            خوردن و آشاميدن ي    فرشتگان است و لذا در آنجا     
زنـد كـه      مي او حتي دست به تفسير قطعاتي از مزامير       . به آن نياز دارد وجود نخواهد داشت      

رستگاران در   «ي حكيمان كه    اين گفته «: گويد  مي كند و   مي جسماني بودن در آخرت را القا     
كنند و نـه اسـتراحت، و     مي درستكاران در آنجا نه كار به اين معناست كه،»نشينند  مي جاآن

، به اين معناست كه دانـشي را كـه آنـان دارا             11»هايشان بر سرشان است    جتا «اين گفته كه  
 .)145: ، ص3(» هاسـت   همـان تـاج آن  همراه اسـت و ايـن دانـش   ها  جا با آن  در آن ... بودند

ي، امـا   رو هستيم و هـم بـا نفـ         هروب تأييده در بحث معاد جسماني، هم با        ك ماحصل كالم اين  
   كه در ساير اديـان و مكاتـب فكـريِِ            اختالف نيست، چنان   حل م  روح برانگيخته شدن و معاد 

 خـصوص  در    معمـوالً  شـده اسـت و اخـتالف       تأييـد ، اين بخش پذيرفتـه و       قائل به معاد نيز   
ر جسم در جهان آخرت است بدن و حضوبرانگيخته شدن و حيات مجدد.  
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   مسيحيت.3

  هاي حيات مجدد در همين جهان مسيحيت و نمونه .1 .3
) ع(ترين سمبل رسـتاخيز در وجـود خـود حـضرت عيـسي مـسيح                  مهم ،حيتدر مسي 

هاسـت كـه     ديافته در ميان انسان    خدايي تجس  ،عيسي مسيح نزد مسيحيان   . شود  مي گر جلوه
كـاران بـه      نجات گنـاه   ي  او وسيله . نان به زمين آمده است    براي به دوش گرفتن بار گناهان آ      

ـ را  » يـسوع «ت به نام ديگـرش يعنـي        ي حضر   آيد و برخي وجه تسميه     مي حساب  ه دليـل  ب
  .اند قدرت او بر استخالص و رهايي خاليق از آتش جهنم دانستههمين 

تكـاب گنـاه    دانند و معتقدند كه آدم ابوالبـشر بـا ار           مي كار  ذات انسان را گناه    نمسيحيا
  در گـروِ   ،انسان پـس از مـرگ     هر   سعادت   . موجب سرايت گناه به نسل خويش گرديد       ،اوليه

 ي  بايد بـا پرداخـت جريمـه   ي انسان   و توبه  بود خود   ي  پاك شدن از گناهان و توبه به وسيله       
 نماينده و جانـشين     ي  مثابه  به) ع( و عيسي  قبول خداوند واقع شود   شد تا م    مي گناهان همراه 

 گناهان بشريت شود و اسـباب نجـات   ي  زمين آمد تا با به صليب كشيده شدن، فديه خدا به 
ا تجسد خدا در قالب عيسي و سپس         ب ، راه نجات و سعادت بشر      در واقع  .را فراهم آورد  ها    آن

  :گرفت شكل صايب بشريت از طريق مصلوب شدن اوتحمل كردن رنج و م
 تكه تكه كـرد و بـه شـاگردان داد و    عيسي يك تكه نان برداشت، شكر كرد، بعد آن را «
: داده فرمـود  ها    سپس جام را برداشت و شكر كرد و به آن         . بخوريد اين بدن من است    : فرمود

  چون اين خون من است كه با آن اين پيمان تازه را مهر،هر كدام از شما از اين جام بنوشيد
و ) 28 -26 /26ي، ف   متـ  (»ها بخشيده شود   شود تا گناهان خيلي     مي خونم ريخته . كنم مي

اين بـدن مـن اسـت كـه در راه           : و گفت ... بعد كمي نان برداشت   «:  است در انجيل لوقا آمده   
دهد كه خدا يك پيمان تـازه بـا شـما بـسته               مي اين ليوان نشان  : و گفت ... شود  مي شما فدا 

ا فـدا  من بايد جانم ر... هاي شما نجات يابد شود تا جان  مي است، پيماني كه با خون من مهر      
  .)29 -22 / 22ف(» ي خداست  نقشهوكنم، چون اين جز

به روايت مسيحيان، پس از شام آخر، عيسي مسيح دسـتگير و محاكمـه و محكـوم بـه                   
. جسم عيسي به صليب كشيده شـد و پـس از تحمـل رنـج فـراوان، جـان سـپرد              . مرگ شد 

 غم و اندوه به خانه       با ،وقتي جان سپردن عيسي را ديدند      ،كساني كه براي تماشا آمده بودند     
 عيـسي را از  ي  حـاكم شـهر، جنـازه   ي  خداشناسي به نام يوسف با اجـازه     برگشتند و يهوديِ  

 يك تپـه    ي  يد و در قبري گذاشت كه در دامنه       يب پايين آورد و آن را در كفن پيچ        باالي صل 
د نيـز    روز جمعه انجام شد و زناني كه از جليل آمده بودن           قرار داشت و تمام كار كفن و دفنْ       

صـبح روز سـوم پـس از        . دنبال جنازه رفتند و جاي قبر و در خاك نهادن عيـسي را ديدنـد              
 وقتي به قبر نزديك شدند ديدند سنگ روي آن بـه             و سر قبر آمدند  بر  ها    زن ،مصلوب شدن 
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 در اين فكر بودنـد      آن بانوان، مبهوت،  . ي در آنجا نيست    عيس ي  و جنازه است  كناري غلطيده   

ـ     «:گفتندها     به آن  ،كه دو مرد سفيدپوش ظاهر شده      است، كه جنازه چه شده    ه چرا در قبر ب
ـ   . جاست، او زنده است    گرديد؟ عيسي اين    مي دنبال شخصي زنده   يـاد نداريـد كـه در       ه  آيـا ب

جليل به شما چه گفت؟ گفت بايد به دست مردم شرير تسليم و كشته شود و روز سوم قيام            
، در هـر     جزئيـات  ي   كه با همـه    ،در اين واقعه   12.)13-1/ 24 و ف    5-55،  23ف/ لوقا(» كند

 چهار انجيل آمده است، به خوبي توضيح داده شده كـه جـسم و بـدن عيـسي در قبـر قـرار           
 گويي كرده بـود، آن جـسم دوبـاره زنـده            پيش گيرد و پس از سه روز، چنانچه خود قبالً         مي
در . شـود   مـي  او شـروع  كند و حيات مجـدد        مي شود و مسيح از قبر و مدفن دنيايي قيام         مي

 ماجرا را ديـده و گـواه صـدق          عي شاهد و ناظر وجود دارد كه همه       تمام طول اين ماجرا، جم    
 روشني از رسـتاخيز     ي   نزد مسيحيان، نمونه   ناپذيراين رخداد مهم و ترديد     .وقوع آن هستند  

 هـا،  دهد و به روايت آن      مي كل و حيات بازپسين است كه در حضور ياران عيساي مسيح رخ           
  .ماند  ميبراي جهان مسيحيت به يادگار

 پـس از  ي  مجددي است بر حيـات دوبـاره   تأكيداز قبر،   ) ع( ماجراي قيام عيسي   ي  ادامه
  مـرگ او صـحبت     ي  همان روز يكشنبه عيسي با دو نفـر از پيـروانش كـه دربـاره              «: مرگ او 

 راعيـسي   هـا      ولـي آن   ،شـود   مـي  كردند و به سـمت اورشـليم در حركـت بودنـد همـراه              مي
  اوي از ظاهر شدن دو فرشته بر سر قبر عيسي و خبر زنده شـدن دوبـاره          ها    آن. شناسند نمي
 تكه نـاني پـاره      ،ماند و هنگام شام     مي شب به خواهش آن دو نفر، عيسي نزد آنان        . گويند مي

شناسـند و عيـسي       مـي  عيـسي را  ها     آن ،ناگهان در اين لحظه   . دهد  مي كرده به دست ايشان   
گردند و داسـتان خـود را بـراي پيـروان و             مي اين دو به اورشليم بر     .شود  مي دهمان دم ناپدي  

عيـسي  (گوينـد كـه خداونـد       مـي  ،تأييـد نيـز ضـمن     ها    دهند و آن    مي شاگردان عيسي شرح  
مطـابق   .)35 - 24،13 ف/لوقا (»و پطرس هم او را ديده است       زنده شده    حقيقتاً) )ع(مسيح
 كوتـاهي از برخاسـتن از گـور، در          ي   و در فاصـله    هاي انجيل، عيسي پس از اين وقـايع        گفته

 كرد   در ميان جمع شاگردان خود، از روي زمين جدا شد و به آسمان عروج              ،مسير بيت عنيا  
  .)53 - 50، 24ف/ لوقا (و در كنار خداوند قرار گرفت
اي كه براي آن  هاي قوي  عيسي مسيح با تمام شواهد و نشانهي رستاخيز و حيات دوباره

 كـه  ،نمونه از رستاخيز و از نو زنده شدن مردگـان اسـت  يل چهارگانه ذكر شده، يك    در اناج 
 ديگـري از    ي  امـا نمونـه   . دهـد   مـي   رخ روز داوري، در منظر شاهدان بسيار     قبل از برپا شدن     

      ي اول يين مسيحيت وجود دارد كه مثل      همگاني هم در آ    رستاخيز قبل از روز قيامت و معاد ،
 يعني زنـده كـردن      ، حضرت ي   معجزه ص عيساي مسيح دارد و آن     مام به شخ  بستگي تام و ت   
 هـا،   كـه مطـابق آن      اسـت  هاي چهارگانـه آمـده      متعددي در انجيل   هاي  نمونه. مردگان است 



141 رستاخيز در عهد عتيق و عهد جديد                                                  
،  پرداختـه  خصي كه همه به مردنش يقين داشـتند       شحضرت در حضور جمع به زنده كردن        

 زندگي خود ادامـه داده      ، به بي هيچ تفاوتي    زنده شده و درست مثل قبل،      اً مجدد آن شخص 
خواهد كه دست     مي  از ايشان  ،رفته) ع(زني نزد عيسي  كه  است  در انجيل مرقس آمده     . است

كـه    بگذارد تا شفا يابـد، امـا قبـل از ايـن            ، كه در حال مرگ است     ،خود را بر دختر كوچكش    
) ع( لزومي نـدارد كـه مـزاحم عيـسي    ،آورند كه او فوت كرده    مي حضرت به دختر برسد خبر    

 دخترك رفته، به جمعـي      ي  به همراه پطرس و يعقوب و يوحنا به خانه        ) ع(اما عيسي . شوندب
خوابيـده  بلكـه    ،كنيـد؟ دختـر نمـرده       مي چرا گريه : گفتخاطر مرگ او گريان بودند      ه  كه ب 
سپس با پدر و مادر و آن سه شاگرد وارد اتاقي شـد كـه دختـر در آن آرميـده بـود و                        . است

 دخترك خود بلند شد و شروع به راه رفتن كـرد  .دخترم بلند شو: دست او را گرفت و فرمود  
 جـاي در   ).56 – 9/40 و لوقا، ف   43-5/21مرقس، ف    (فتي شدند و پدر و مادرش غرق شگ     

  جواني را حملي   يك ده كه جنازه    به مردم عزادارِ  ) ع( چنين آمده كه حضرت عيسي     يديگر
د و بـه جنـازه نزديـك شـد و در حـضور               بر مادر پير و گريان او ترحم نمـو         .كردند رسيد  مي
آن وقـت جـوان     . اي پسر زنده شو   :  دست خود را بر جنازه گذاشت و فرمود        ، عزاداران ي  همه

بلند شد و با كساني كه دور او را گرفته بودند مشغول صحبت شـد و خبـر ايـن معجـزه در                       
  .)17 - 11/ 7لوقا، ف(سراسر استان يهوديه تا بيرون مرزهاي آن منتشر شد 

بـه  ) ع(عيـسي . كـه ايلعـازر سـخت بيمـار شـده بـود           اسـت    نقل شده    ،انجيل يوحنا در  
. و را بيدار كنم   روم تا ا    مي است و من  ) منظور مرده (شاگردان خود فرمود كه ايلعازر خوابيده       

 سپس با شـاگردان بـه سـمت بيـت عنيـا           . زر مرده است  سپس به طور واضح فرمود كه ايلعا      
 كـه ايلعـازر را چهـار روز پـيش بـه خـاك               شـنيدند رسـيد   جـا    حركت كردند و وقتي به آن     

. گويي نزد خواهران ايلعـازر آمـده بودنـد         هايي از مردم اورشليم براي تسليت      دسته. اند سپرده
بـرادرت  : عيسي فرمود  .رفت  نمي جا بوديد برادرم از دست     آقا اگر اين  : يكي از خواهران گفت   

دهـد    مـي  به ايشان زندگي  و  كند    مي ا را زنده  ه شود، آن كسي كه مرده      مي  دوباره زنده  حتماً
سپس با هم به سر مزار ايلعازر رفتنـد و حـضرت سـنگ روي قبـر را كنـار زد و                      . من هستم 

 در حالي كه تمام بدنش در كفن پيچيـده          ،ايلعازر از قبر بيرون آمد    . ايلعازر بيرون بيا  : فرمود
  او را باز كنيد تا بتواند راه بـرود         عيسي فرمود . اي سر و صورتش را پوشانده بود       شده و پارچه  

  .)45 - 11/1يوحنا، ف(
 دوباره يافتن پس از مرگ است كه بـه دسـت حـضرت        هايي از زندگيِ    نمونه ههمها    اين

 تـا بـاور معـاد و حيـات          ، انجـام پـذيرفت     كل  قبل از رستاخيز   ، و منظر مردم   ئاعيسي در مر  
  .تر كند  مردگان را يقينيي دوباره

   مرگ تا قيامتي اصلهبرزخ يا ف. 2. 3



142 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
 ي  وضعيت مردگـان در فاصـله   خصوصهاي چهارگانه بيان روشني در       هرچند در انجيل  

 هـايي  نمونـه  بـه  ،اي از عبـارات   در پاره  ،شود  نمي ميان مرگ و برپايي رستاخيز عمومي ديده      
دهـد، از    مـي اي از زندگي پس از مرگ تا قبل از برپايي قيامت خبـر            خوريم كه به گونه    ميبر
  قيامـت جـواب  ي  صدوقيان دربارهسؤالكه حضرت عيسي به يك آنجا  ،مله در انجيل لوقا ج

وقتـي بـه آن     ها    كساني كه شايسته باشند بعد از مرگ زنده شوند آن         «: فرمايد  مي دهد و  مي
كه بعد از مرگ بـه يـك زنـدگي تـازه             براي اين ... ميرند  مي كند و نه    مي دنيا بروند نه ازدواج   

؟ بلـه    اصلي شما در واقع اين است كه آيا روز قيامتي هست يـا نـه               سؤال اما   اند، منتقل شده 
  چون وقتي موسي تعريـف     ،كند  مي سي اين حقيقت را ثابت    هاي خود مو   حتي نوشته . هست

 خداي ابراهيم، خـداي     نام سوزان بر او ظاهر شد، از خدا به          ي  كند كه چطور خدا در بوته      مي
 خـداي ايـن اشـخاص اسـت و          به اين معنا كه خداونـد     برد،    مي اسحاق و خداي يعقوب اسم    

پس از نظر خدا،    ! اند، نه مرده   منظور خدا اين است كه اين اشخاص هنوز كه هنوز است زنده           
  .)38 - 20/37ف/  و لوقا32-23/ 22متي، ف(» اند زندهها  تمام انسان

نـوعي   فقط    بلكه ، مرگ پايان حيات انسان نيست     توان دريافت كه اوالً     مي از اين عبارت  
 حيات ثانوي   ياًو قوانين متفاوت با جهان كنوني است و ثان        ها    گيانتقال به جهاني ديگر با ويژ     

 در عـالمي    ،پـس از مـرگ    ها    شود و انسان    مي  آغاز يان رسيدن حيات دنيوي   بالفاصله با به پا   
ا  حضور و حيات دارند و هرچند كه هنـوز قيامـت كبـرا برپـ               )ناميم  مي كه آن را برزخ   (ديگر  
  .زنده و موجودند ،نظير حضرت ابراهيم و اسحاق و يعقوبها   آن،استنشده 

 اعتقاد به برزخ استفاده كرد رسم و آيينـي    تأييدن براي   آتوان از     مي دومين شاهدي كه  
 بـا  ح پاكـان اروامعتقدنـد كـه   هـا   كاتوليك. است كه در ميان مسيحيان كاتوليك وجود دارد      

كـاران بـه جهـنم       ح گنـاه  اروا اما   ، محضر خداوند حاضرند   شوند و در    مي مرگ به بهشت وارد   
ايـن مكـان را پيـشخوان       . جهنم توقف خواهند كـرد      بلكه در محلي نزديك    ،شوند  نمي داخل

در آيين كاتوليك، روزي به نام روز ارواح وجود دارد كه با بـه صـدا                 .اند ناميده) برزخ(جهنم  
: ، ص 1 (شـوند   مـي   از اين پيشخوان آزاد    نهاي كليسا، ارواح با دعاي بستگانشا      درآمدن زنگ 

354(.  
، حيات برزخي عموميت دارد و با توجه به مـتن دوم،             و متي  با توجه به متن انجيل لوقا     

توان باور به بـرزخ و حيـات          مي  اما در مجموع،   ،كاران است  حضور در عالم برزخ مختص گناه     
اب برزخـي و     ثـواب و عقـ     بابدر  البته  . واسط ميان دنيا و آخرت را مقبول مسيحيان شمرد        

كه در عهد     كما اين  ،شود نمي ، در عهد جديد مطلبي يافت     ساير امور مربوط به حيات برزخي     
  .عتيق نيز مطلب صريح و روشني در اين خصوص وجود ندارد
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برزخـي   يد حيات برزخي و حضور در بهـشت       ؤنيز به مطلبي كه م     بهشتاز  در بحث   ما  

  .است خواهيم پرداخت
  و عناصر اصلي رستاخيز كلها  گيويژ .3 .3

 مردگان و حيـات     ي   اعتقاد به برپا شدن رستاخيز كل و زنده شدن دوباره          ،در مسيحيت 
 ي   صـحنه  ،شـود   مـي   كه از آن با نام روز داوري يـاد         ، امري قطعي است و قيامت     ها  مجدد آن 

ان ظهـور  يعني زم(الزمان   آخر، برخالف يهوديت ، اما نزد مسيحيان   .رسيدگي به اعمال است   
مطابق اين آيين، عيسي خداي متجـسد بـود   . و آخرت بر هم انطباق دارند     ) مسيحاي موعود 

 و پس  را به دوش كشيدر گذشته و آينده د افراد بشري  بار گناهان همه،كه با مصلوب شدن
او در  .  در روز سوم از گور خود برخاست و پس از چهل روز بـه آسـمان عـروج كـرد                    ،از دفن 

نظـر از    صـرف  .شود  مي  عظيم قيامت شروع   ي  كند و با رجعت او، واقعه       مي عتآخرالزمان رج 
 بـا تبيـين و وصـف    زندگي پـس از مـرگ  اساس و اصول كلي     در روايت مسيحي،    اين مورد،   

  . تفاوت چنداني ندارد،يهوديت
  روح بـاقي   ،شـود   مـي   هنگامي كه جسم آدمـي بـا مـرگ نـابود           ،بر طبق باور مسيحيان   

رسد، يعني به هنگام رسـتاخيز كـل، ارواح           مي  عالم به پايان نهايي خود     ماند و زماني كه    مي
 ص خـود زنـده    هاي خا  گيژدوباره با وي  ها    شود و آن    مي متحدها    هاي آن  با بدن ها    تمام انسان 

» ا آمـد به ايـن دنيـ  ) ع(خاطر گناه آدمه مرگ ب «: گناه عامل مرگ است   نزد ايشان   . شوند مي
وقتي حضرت آدم گناه كرد، گناه او تمام نسل انسان           «:و) 15/21 ف قرنتيان، اول به    ي  نامه(

آدم بـا اولـين گنـاه       .. .گناه او حتي باعث انتشار مرگ در سراسر جهان شـد          . را آلوده ساخت  
دي  گناه آدم مـرگ و نـابو       ،در نتيجه ... ي بسياري به مرگ محكوم شوند       خود باعث شد عده   

  .)20 - 5/12ميان، فنامه به رو(» چيز را در چنگال خود گرفت همه
در .  چيـز زيـادي نيامـده اسـت        ، در خصوص سكرات موت و قبض ارواح       ،در عهد جديد  

شود و جان نيكوكاران را به آرامي   مي مرگ است كه بر انسان ظاهري  اين فرشته،آيين يهود
امـا در اناجيـل، ذكـري از ايـن      .)93 :، ص6 (بدكاران را به سختي و شـدت ميگيـرد     و جان   

 ،گويد كه اگر انسان صالح و نيكوكـار باشـد           مي  فقط انجيل لوقا   . ميان نيامده است   فرشته به 
د و در آنجـا در      رس  مي  روح او به جهنم    ،برند و اگر فاسد باشد      مي مالئك روح او را به آسمان     

  .)32 - 16/2 لوقا، ف (عذاب خواهند شد
ت او بـا     پيش از رستاخيز كل، مـسيح رجعـت خواهـد كـرد و رجعـ               ،مطابق عهد جديد  

 وقـت و روز     ،براي ايـن رجعـت و رسـتاخيز       . رستاخيز مردگان و پايان دنيا همراه خواهد بود       
  بر خدافقطاين امر . آن آگاه نيستمعيني ذكر نشده و هيچ كس حتي خود مسيح، از زمان    

دانـد چـه روزي و چـه        نمـي  كـس  هـيچ «:  او بستگي دارد   ي  معلوم است و به خواست و اراده      
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خبـر   هـم از آن بـي      افرزنـد خـد   . دانند نمي ي فرشتگان هم  رسد، حت   مي  آخر ساعتي دنيا به  

ها و عالئـم     اما كتاب مقدس به نشانه     .)24/36متي، ف  (»داند  مي فقط پدرم خدا آن را    . است
 از جمله تحـوالت عظـيم در خورشـيد و مـاه و سـتارگان، خـروش                  ؛كند  مي اين واقعه اشاره  

 و متـي،    33 - 8/ 21لوقا، ف  (و غيره ها     فرو ريختن كوه   هم هاي شديد، در   لرزه درياها، زمين 
) ع( تا جايي كه حـضرت عيـسي       ،ندا   اين وقايع همگي با عظمت و هراسناك       .)32 - 24/2ف

و كساني كه روي پشت بام هـستند موقـع          ...« :فرمايد  مي  هيبت وقايع آن روز    ي  خود درباره 
طور كساني كه در مزرعه       همين ،داخل منزل نروند  ه  فرار كردن حتي براي برداشتن چيزي ب      

له اني كه در آن موقع حام     ند زن ا  چقدر بدبخت . ه خانه برنگردند  هستند براي برداشتن لباس ب    
 هـيچ  ، اگر خدا آن روزهاي سـخت را كوتـاه نكنـد           ....ندباشداشته   شيرخوار   ي  باشند يا بچه  

 انجيـل   ي  دهوقتي مـژ   و سرانجام    )22 - 24/15متي، ف ( »...برد  نمي انساني جان سالم به در    
 رسـد   مـي  وقت دنيا بـه آخـر       مردم دنيا رسيد و همه از آن باخبر شدند، آن          ي  گوش همه ه  ب
  .)24/14متي، ف (

 شـرح رسـتاخيز و مبعـوث شـدن          ي  بـاره در متون متعـددي     ، عهد جديد  ي  در مجموعه 
ي توان عناصر اصـلي و چهـارچوب كلـ          مي ، با توجه به اين متون     .خورد  مي به چشم ها    انسان

  :برشمردچنين رستاخيز كل را 
مطابق عهد جديد، دوبـار     . نفح صور و دميدن در شيپور از مقدمات رستاخيز است          )الف

 آمدن من در آسمان     ي  و سرانجام نشانه  «: يكي هنگام رجعت مسيح   . شود  مي در صور دميده  
ن مـرا از  گزيـدگا فرستم تا بر  ميو من فرشتگان خود را با صداي بلند شيپور   ... شود  مي ظاهر

و ديگـري هنگـام زنـده شـدن         ) 24/31متـي، ف  (» گوشه و كنار آسمان و زمين جمع كنند       
 مـا   ي  در يك لحظه، در يك چـشم بـه هـم زدن همـه             «: با بدني فناناپذير  ها     انسان ي  دوباره
 ، يـك روز در آسـمان      . كه آخرين شيپور بـه صـدا دربيايـد          وقتي است  شويم و آن    مي عوض

شـوند، آن هـم بـا         مي ناگهان زنده اند     و تمام مسيحياني كه مرده     شود  مي صداي شيپور بلند  
  .)53-15/2ف   اول به قرنتيان،ي نامه(» ...ميرد  نميبدني كه از آن به بعد هرگز

 دوم ي امـه ن( به خداوند نسبت داده شده است       ضعزنده كردن مردگان در برخي موا      )ب
 وقتـي ...«): ع(رزند خدا حضرت عيسي به ف قعو در برخي موا   ) 32 - 29 و   22تيان، ف   به قرن 
ها برسد و هر كه بـه آن گـوش           ش مرده اقع االن رسيده، كه صداي من به گو       رسد و در و    مي

 صداي مرا بشنوند و از قبر بيـرون  ،ها در قبر وقت آن رسيده كه تمام مرده ...بدهد زنده شود  
اگـر  «: ده شده اسـت    احياگر مردگان شمر   و گاه روح القدس   ) 39 - 5/25وحنا، ف ي(» بيايند

 دوبـاره زنـده كـرد، در وجـود شـما باشـد، خـدا                 كه عيسي مسيح را پس از مرگ       ،روح خدا 
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 كه حاال در وجـود      ، همين روح پاك خدا    ي   به وسيله  ،هاي فاني شما را هم پس از مرگ        بدن

  .)8/11، فرومياننامه به (»  زنده خواهد كرد،شماست
 به هر كـس بـر    «: دهد  مي اخيز را تشكيل   اساس رست  يرس داوري در اعمال و حساب     )ج

شايان  مطلب    سه ، در اين خصوص   .)6/3 به روميان، ف   نامه(» حسب اعمالش جزا خواهد داد    
  : استتوجه

را هـا     تـوان آن    مي كه در آخرت  اند     اعمال دنيوي ما به نحوي ثبت و ضبط شده         قطعاً .1
: چنـين آمـده اسـت     تلمـود   در  . رسيدگي و داوري قـرار داد     را در معرض     ها  حاضر كرد و آن   

 .)2/1، نقل از ميـشنا آووت،       379 :، ص 6 (»شوند  مي تمام اعمال تو در كتاب نوشته و ثبت       «
 مطلب بدين شكل مطرح شده كه مردم مطابق چيزهايي كه در دفترها نوشته              ،در مسيحيت 

  كـه  ،انمؤمنيكي مشتمل بر اسامي     : اند شده است داوري خواهند شد و اين دفترها دو گونه         
شود و مـن      مي پوشانند كه پيروز    مي لباس سفيد را به كسي    «: گويند  مي به آن دفتر زندگان   

  بلكه در حضور پـدرم خـدا و فرشـتگانش اعـالم    ،كنم  نميهم اسم او را از دفتر زندگان پاك   
 ي  و ديگري دفترهايي كـه اعمـال همـه        ) 3/5مكاشفه يوحنا، ف  (» كنم كه او از من است      مي

ها را ديدم كـه از بـزرگ و كوچـك در برابـر               مرده«: شود  مي ر آن نوشته  تك تك د  ها      انسان
 ايـن   ي  بـر طبـق نوشـته     . دفترها يكي يكي باز شد تا به دفتر زنـدگان رسـيد           . خدا ايستادند 
 ،كس اسمش در دفتر زندگان نبـود       هر... شوند  مي ها مطابق اعمالشان محاكمه    دفترها، مرده 

  .)15 - 12/ 20مكاشفه يوحنا، ف(»  آتش فرستاده شده استي به درياچه
مـسيحيان نيـز در   . داننـد   ميداوري را فقط از آن خداوند،  كه آورديم   چنان ،يهوديان .2

رسـد،   به زودي روز خشم و غضب خداوند مـي        ...«: اند  يأبا ايشان هم ر   داوري كردن خداوند    
ـ نامـه   (» كنـد  مـي  عادالنه محاكمه  خدا تمام مردم جهان را       ،روزي كه در آن    ه روميـان، ف    ب

نامـه بـه    (»ايد كه داور همـه اسـت     به حضور خدا آمده   «:  است  در جاي ديگر هم آمده     .)2/6
 اما عالوه بر داوري مستقل خداونـد، معتقدنـد كـه داوري خداونـد بـه                 .)12/23عبرانيان، ف 

عيسي پس از بازگشت، بـه      . شود  مي  عيسي مسيح و از طريق آن حضرت هم انجام         ي  وسيله
پدرم خدا داوري گناهان تمـام مـردم را بـه           ...«:  ميان مردمان خواهد پرداخت    نهداوري عادال 

 چـون مـن     ،ردم را داوري كـنم    به من اختيار داده است تا گناهان م       . ..من واگذار كرده است   
  اول بـا پـدرم مـشورت   ،كه كسي را محاكمه كنم ولي من قبل از اين...  هستم پسر انسان هم  

 محاكماتي كه ، از اين جهت.دهم  ميتور بدهد همان را انجاممن دسه نم و هرچه خدا ب ك مي
 خداست كه مـرا فرسـتاده و نـه          ي   چون مطابق ميل و اراده     ، عادالنه است  كنم كامالً   مي من

 منـسوب ) ع( امـا داوران بعـدي از سـوي مـسيح          .)29-5/22يوحنـا، ف  (» مطابق ميل خودم  
ود، دوازده حواري و پيرو خـود       در رجعت و ظهور آخرالزماني خ     ) ع(شوند؛ حضرت عيسي   مي
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 وقتي پـسر    ، در معاد  ،ايد شما كه مرا متابعت نموده    ...«: گمارد  مي را به داوري بر بني اسرائيل     

بنـي   انسان بر كرسي جالل خود نشيند، شما نيز به دوازده كرسي نشسته، بر دوازده سـبط               
داوري حـضرت    .)30 - 22/29ف   و لوقـا،  19/29متـي، ف  (» اسرائيل داوري خواهيـد نمـود     

 نه فقط شامل مردگان در ، مطابق سخن پطرس، شامل زندگان و مردگان خواهد شد        ،عيسي
مور فرمـود كـه     أو ما را م   «: زندگان در بازگشت و ظهور مجدد     شامل  جهان آخرت و نه فقط      

 بدين كه خدا او را مقرر فرمـود تـا داور زنـدگان و مردگـان                 ،به قوم موعظه و شهادت دهيم     
  .)10/42 رسوالن، اعمال(» باشد

 و نـه فقـط       مردم از هر قوم و آيـين       ي   به داوري ميان همه    ،عيسي مسيح در رجعت    .3
گونه كـه چوپـان گوسـفندان را از          كند، آن  مي پردازد و نيك و بد را از هم جدا          مي مسيحيان
گيرند و حضرت ايشان را به حـضور در           مي نيكان در سمت راست او قرار     . نمايد  مي بزها جدا 

 دهـد، بـدان نيـز در سـمت چـپ او قـرار               مـي  مندي از بركات آن بشارت     وت خدا و بهره   ملك
  .)25/46متي، ف (هاست  آتش ابدي در انتظار آندهد كه  ميگيرند و حضرت خبر مي

از من دور شويد در آتش جاوداني كه        ...«: ثواب و عقاب اخروي جاودانه و ابدي است        )د
 ولي  ،رسند  مي و اين اشخاص به كيفر ابدي     ... ه است ماده شد آبراي شيطان و ارواح شيطاني      
هـركس بـه روح     «: و نيـز  ) 46 و   25/41متـي، ف  (» شوند  مي عادالن در حيات جاويد داخل    

مـرقس، ف  (» ود، بلكه مستحق عذاب جـاوداني اسـت  القدس كفر گويد تا به ابد آمرزيده نش       
خواهد   ميدهد و از مردم  مياز جاودانگي آتش جهنم انذار) ع( عيسي، در جايي ديگر.)3/29

اگر چشمت گناه «: افتادن در چنين عذابي نجات دهندفروتا به هر قيمت كه شده خود را از   
 تـا    چون بهتر است يك چشم داشته باشـي و سـلطنت خـدا را ببينـي                ،بياور  آن را در   ،كند
ـ    .تش جهنم را ببيني   كه دو چشم داشته باشي و آ       اين زخـوار هرگـ    هـاي بـدن    رم جايي كه ك 
  .)18/8ف /  و متي48 - 9/47مرقس، ف (» شود  نميميرند و آتش هيچ وقت خاموش نمي

پدر خوب و   «: كننده معرفي شده است     عنوان شفاعت   با ، عيسي مسيح   در عهد جديد   )ه
روم و بـراي ايـشان        مـي  مهربان من، خدا، حاضر است مردم را ببخـشد چـون مـن پـيش او               

است كـه مـسيحيان   قاموس كتاب مقدس نيز آمده در  .)16/11يوحنا، ف(» كنم  مي شفاعت
 اعـم   ، پس به شفاعت هيچ كس ديگر      ، چون از شفاعت مسيح برخوردار خواهند شد       معتقدند

  .)525، 9(از مقدسان و حتي مالئك، نيازي ندارند 
 امري عمومي است و هيچ گروه و         رستاخيز و حشرْ   ،بينيم  مي كه در عهد جديد    چنان )و

شود و عمـل نيكوكـار و بـدكار و يهـودي و غيـر يهـودي در آن روز                     مي ن قومي از آن استثنا   
هند  كه در قبر هستند آواز او را خوا   آيد كه در آن جميع كساني       مي ساعتي«: دشو ميداوري  

 حيـات و هـر كـه     بـراي قيامـت  ، هر كه اعمال نيكو كـرد      .قبر بيرون خواهند آمد   از  شنيد و   
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در انجيـل متـي نيـز چنـين      .)29 - 5/28حنا، فيو(» اعمال بد كرد به جهت قيامت داوري  

هاي روي زمـين   گاه بر تخت باشكوه خود خواهم نشست و سپس تمام قوم          آن...«:  است آمده
 .)25/46متـي، ف  (» ...در مقابل من خواهند ايستاد و من ايشان را از هم جـدا خـواهم كـرد                

مثل خود  «: ن را اعالم كرد    همراهي خود با اين عقيده و يهوديا       ،پولس نيز در دادگاه روميان    
»  روز قيامـت در پـيش دارنـد        يمان دارم كه هـم نيكـان و هـم بـدانْ           ا) يهوديان(اين آقايان   

  .)24/15اعمال رسوالن ف(
كـه  اسـت   شـوند نيـز تعيـين شـده           مـي  ي كه داور  كساني ،در متون مقدس مسيحيان   

  :ند ازا عبارت
 ؛)28/32 و ف 36/ 12ي ، ف مت(از نيك و بد و هر قوم و آيين ها   انساني همه .1
 ؛14)2/4 دوم پطرس، ف ي و نامه13 6/3 به قرنتيان، ف  اولي نامه(فرشتگان  .2
 ؛15)20/10مكاشفه يوحنا، ف(يانش شيطان و سپاه .3
 - 19/19ه يوحنا،   مكاشف(پيامبران دروغين و هوادارانشان و نيز برخي حيوانات          .5 و   4

 .16)20/10 و ف20
و بپا  ) ع(ور غالب در مسيحيت اين است كه پس از رجعت عيسي             با ؛بهشت و جهنم   )ز

شـود و مـردم برحـسب اعمالـشان بـه             مي  داوري نهايي انجام   ،شدن رستاخيز در روي زمين    
  . ياد شده، خواهند رفتاز آن » فردوس« كه در عهد جديد با لفظ ،جهنم يا بهشت

جود است، چـرا كـه      جايگاهي است كه حتي قبل از برپا شدن رستاخيز هم مو           فردوس
 و حتـي برخـي افـراد        جا خواهد بـود     مصلوب شدن در آن     خود، از بعد   ي  به گفته ) ع(عيسي  

 يكـي از دو خطاكـاري كـه    ،مطابق انجيل لوقا. جا هستند ديگر نيز پيش از روز داوري در آن  
 !اي عيـسي  «:  به او گفت    مصلوب شده بودند رو به عيسي كرد و        )ع(زمان در كنار مسيح      هم
 خاطر جمع باش كه تـو     : عيسي جواب داد  .  مرا هم بياد آور    ،تي سلطنت خود را آغاز كني     وق

 خـود   ي  نيز در مكاشـفه   پولس   .)43 - 23/42لوقا، ف   (» امروز با من در فردوس خواهي بود      
 ولـي اجـازه نـدارد كـه         ، خود را در بهشت و فردوس ديده       ،كند كه به آسمان رفته      مي اظهار

 جـا روشـن    از ايـن  ). 4 - 12/1 دوم به قرنتيـان، ف       ي  نامه(بيان كند   آنچه ديده و شنيده را      
شـوند و اگـر       مـي  شود كه نيكوكاران و پاكان بالفاصله پس از مرگ به فردوس برين وارد             مي

تـوانيم همـين سـخنان را         مـي  ،درصدد اثبات برزخ و عالم واسطه ميان دنيا و آخرت باشـيم           
اكنون برپاست و تـا پـيش از         رزخي بدانيم كه هم   دليلي بر وجود حيات مياني و نيز بهشت ب        
 با عمـل بـه      فقطكند كه بهشت      مي تأكيدعيسي  . رستاخيز نهايي، پذيراي نيكان خواهد بود     

... رود  مي ي نشان بدهد به بهشت    مؤمنفكر نكنيد هركس خودش را آدم       «: دست خواهد آمد  
متي، (» ، را انجام دهنددا پدر آسماني من، خي  هرسند كه اراد    مي فقط كساني به حضور خدا    
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» زندگي جاودان و حيات ابدي« با تعبير رايج و پركاربرد    ،از بهشت در عهد جديد     .)8/21ف  
را ... خاطر خدمت به سلطنت خدا مثل شما زن و فرزنـدان و           ه  هركس ب  «: است ياد شده هم  

 نيـز   30-18/29لوقـا، ف    ( »بخـشد   مي عالم آينده به او زندگي جاودان     ... ترك كند، خدا در   
  .)4/14 و يوحنا، ف 19/29متي ف 

كه از آن با نام جهنم و تعبير آتش جاودان و عـذاب جـاودان و نيـز     ،و اما جايگاه عذاب   
 اقامتگـاه افـراد بـدكار و        ،شده به آتش و كبريت ياد شـده اسـت           افروخته ي   درياچه بارتبا ع 
 كـه قـادر     ،سـيد از خـدا    بتر«: گيرد  مي  هم روح و هم جسم را در خود        جهنم .ايمان است  بي

 ي  در مكاشـفه   .)10/28متـي، ف    (» است هم بدن و هم روح شما را در جهنم هـالك كنـد             
ترسوها كه از   «: گويد  مي به او است   اي كه بر روي تخت بزرگ سفيدي نشسته        يوحنا، فرشته 
هـا و زناكارهـا،      گردند و كساني كه به من ايمان ندارند، فاسـدان و آدمكـش             ميپيروي من بر  

هـا     آن ي  پرستند، جاي همـه     مي گوها و كساني كه به جاي خدا، شخص را         دوگرها و دروغ  جا
 »ايـن همـان مـرگ دوم اسـت        . سـوزد   مي )كبريت(اي است كه با آتش و گوگرد         در درياچه 

  :هاي جهنم مطابق عهد جديد سه قسم است عذاب .)21/8مكاشفه يوحنا، ف (
مجازات كساني كه غير خـدا را   ديد و او اي  فرشته، خودي  در مكاشفه   يوحنا ؛آتش) الف

جام غضب و تنبيـه خـدا را سـر خواهنـد كـشيد و در حـضور                  ...« :كردبپرستند چنين بيان    
 را عـذاب  هـا      آتـشي كـه آن     دود. هاي آتش عذاب خواهند كشيد     له در شع  ،فرشتگان مقدس 

  ؛)21/8 نيز ف 11-15/9، ف همان(» رود  ميدهد تا ابد باال مي
  ؛)همان(» د كشيدنام غضب و تنبيه خدا را سر خواهج «؛خداخشم و غضب ) ب
خواهند خدا    نمي كساني كه «: يت جاللت او  ؤمحروميت از حضور در ملكوت خدا و ر       ) ج

و براي هميـشه    شوند    مي اين اشخاص تا ابد در جهنم تنبيه      . د داد نفر خواه كي... را بشناسند 
 ي  نامـه (» بيننـد   نمي و را به چشم خود    مانند و هرگز جالل قدرت ا       مي از حضور خداوند جدا   

  .)8 - 1/7ه تسالو نيكيان، ف بدوم 
  نفي يا اثبات؟: معاد جسماني در عهد جديد. 4. 3

، اعمالبر زمين، با برپا شدن رستاخيز و داوري         ) ع(پس از بازگشت و فرود آمدن عيسي      
معـاد  . دبينـ   مـي   بر حسب عمل خود به بهشت يا جهنم خواهد رفت و ثواب و عقاب              كسهر

 اما آيا مطـابق  ،روح و منعم يا معذّب شدن آن در حيات بازپسين امري مقبول و مسلم است           
 ،پيونـدد يـا نـه؟ در عهـد جديـد            مي شود و به روح     مي عهد جديد، جسم و بدن نيز محشور      

و داند و حيات مجـدد جـسم و بـدن             مي عباراتي وجود دارد كه معاد را صرفاً مربوط به روح         
حـضرت  صـدوقيان از  جـا كـه    كنـد، از جملـه آن       مـي  هاي جسماني را نفي    اتو مجاز پاداش  
بـه   به سـبب نداشـتن فرزنـد،         ،كه با توجه به قوانين يهود     پرسند     مي از وضع زني  ) ع(عيسي
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 كـدام يـك از آن       خواهند بداننـد در قيامـت، زنِ        مي  و ، همسر هفت برادر شده است،     ترتيب

كنند و نه نكاح      مي در قيامت نه نكاح   : ... گفت عيسي در جواب ايشان   «: هفت تن خواهد بود   
  .)32 - 22/23متي، ف (» باشند  مي خدا در آسماني  بلكه مثل مالئكه،شوند  ميكرده

يابي واسطه، به معاد جـسماني و حـضور          واسطهه با   وجود دارد ك  اما عبارات ديگري نيز     
كه از هـالك روح     ) ع(عيسي   از جمله اين عبارت حضرت       .كند  مي بدن در عالم آخرت اشاره    

 توانند بدن شما را بكشند ولي       مي نترسيد از كساني كه    «:دهد  مي  بيم  در آتش جهنم   و بدن 
 هـم روح شـما را       از خدا بترسيد كه قادر است هم بدن و        . توانند به روحتان دست يابند     نمي

   .)10/28متي، ف (» در جهنم هالك كند
عضاي مختلف بدن دنيوي و بدن اخـروي         به ا  ، كه به تفكيك   ،اين متن از انجيل مرقس    

اگـر از   «: شاهدي قوي بر اثبات رسـتاخيز جـسماني در مـسيحيت اسـت              نيز ،كند  مي اشاره
يك دست داشته باشـي و تـا ابـد زنـده             چون بهتر است     ،ر آن را بب   ،دستت خطايي سر بزند   

تـو را بـه     ت  اگـر پايـ   . جهنم بيفتي  امان كه دو دست داشته باشي و در آتش بي          تا اين  ،بماني
 تـا  ، چون بهتر است يك پا داشته باشي و تـا ابـد زنـده بمـاني       ،رش بب ،كشاند  مي طرف بدي 

 چون بهتر است    ، آن را در بياور    ،اگر چشمت گناه كند   . كه با دو پا به جهنم افكنده شوي        اين
 كه با دو چشم در آتـش جهـنم          تا اين  ،كه يك چشم داشته باشي و وارد سلطنت خدا شوي         

 ميرنـد و آتـشي كـه هرگـز خـاموش            نمـي  خوار هرگز  هاي بدن   شوي؛ جايي كه كرم    انداخته
  .17)48 - 9/43مرقس، ف (» شود نمي

، اما  شود  مي  بر حضور بدن در حيات اخروي به وضوح ديده         تأكيددر سخنان پولس نيز     
 ،شـود   مي  عيناً همان بدن قبلي دنيوي است يا بدن جديدي آفريده          كه بدن اخروي    در اين او  
هاي   ويژگي  و شود  مي  از نو آفريده   جا گفته بدن بعدي     يك. و حرف كامالً متفاوت زده است     د

 مافوق  ، اما آن بدن   ميرد و پر از ضعف است       مي شود و   مي اين بدن بيمار  .  دارد يكامالً متفاوت 
 يك  ،طبيعي انسان وجود دارد   طور كه بدن     همانگويد    مي پولس. انساني و پر از قدرت است     

پس اول ما اين بدن انساني را داريم كه از خـاك  . بيعي و روحاني هم وجود دارد بدن فوق ط  
به   اول ي  نامه (دهد  مي ند بدن روحاني آسماني   ا   ولي بعد خدا به كساني كه مال مسيح        ،است

 كـه از گوشـت و خـون         ،بدن خـاكي  «: كند كه   مي پولس تصريح  .)49 - 15/35قرنتيان، ف   
بـه  ... كنـد زنـدگي كنـد     مينياي جديدي كه خدا سلطنت   تواند در د    نمي ،درست شده است  

 شويم و آن وقتـي اسـت    مي ما عوضي  همه،در يك لحظه. شود  مي  ما بدن تازه داده    ي  همه
 آن  ،شوند  مي ناگهان زنده اند    و تمام مسيحياني كه مرده    ... كه آخرين شيپور به صدا در بيايد      
امـا   .)53 - 15/50به قرنتيان، ف      اول ي  همنا(» ميرد  نمي هم با بدني كه از آن به بعد هرگز        

آيد كه بدني كه هنگام رسـتاخيز برخواهـد خاسـت بـدن             مي او به روميان چنين بر     ي  از نامه 
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كـه   ،اگـر روح خـدا    «: شـود   مي  بلكه همان بدن دنيوي است كه دوباره زنده        ،جديدي نيست 

هاي فاني شـما     ا بدن  خد ، دوباره زنده كرد، در وجود شما باشد       ،عيسي مسيح را پس از مرگ     
 زنـده   ، كـه حـاال در وجـود شماسـت         ،روح پاك خـدا    همين   ي  را هم پس از مرگ به وسيله      

   .)8/11 ف روميان،نامه به (» خواهد كرد
 ديگري بر معاد جسم   تأكيدنيز  ) ع(در سخنان عيسي  » برخاستن مردگان از گور   «تعبير  

ميـرد و     نمـي   روح با مـرگ    .وح او رگيرد جسم انسان است نه        مي  زيرا آنچه در قبر جا     ،است
 پوسد و بـه خـاك تبـديل         مي و در قبر  ميرد    مي  اين جسم آدمي است كه     .زنده و باقي است   

ها  وقت آن رسيده است كه تمام مرده«: خيزد مي سپس با رستاخيز كل، از آن جا بر،شود مي
به زندگي جاويد د ان  در قبر صداي مرا بشنوند و از قبر بيرون بيايند تا كساني كه خوبي كرده              

برخاسـتن   .18)29 - 28/ يوحنـا، ف  (» محكـوم بـشوند   انـد     برسند و كساني كه بـدي كـرده       
: عبـاراتي نظيـر  يهـود نيـز آمـده اسـت و     آيـين  مردگان از قبور از جمله اموري است كه در        

كتاب اول سـموئيل،    (» خيزاند ميبرد و بر   مي و به گور فرو    كند  مي ميراند و زنده    مي خداوند«
  . بر اين امر داللت دارد)2/6ف 

 كه پـيش    ،از قبر بعد از مصلوب شدن     ) ع(ماجراي زنده شدن مجدد و برخاستن عيسي      
ديدار ايشان با چند فرد عادي و جمعـي از          سپس   و   ،از اين در همين رساله به آن پرداختيم       

 حيات اخروي است، زيـرا ايـن اشـخاص         حضور جسم در     براي روشن ديگري    ي  نمونه ،ياران
. ديدنـد   ميت را در طي چند روز حيات مجددش، مانند ساير افراد عادي دور و بر خود       حضر

با وضـوحي بيـشتر بـر وقـوع و صـحت معـاد              است   همين ماجرا آورده     ي  آنچه لوقا در ادامه   
به ميـان يـاران خـود    «گويد عيساي برخاسته از گور،   ميجا كه  آن،دهد جسماني گواهي مي 

  چـون خيـال كردنـد روح يـك مـرده را            ،وحـشت كردنـد   هـا     آن. آمد و به ايشان سالم كرد     
خواهيـد    نمـي   ايد؟ چرا شـك داريـد و       چرا وحشت كرده  : ايشان پرسيد عيسي از    ،»بينند مي

بينيد كه من     مي ،و پاهايم نگاه كنيد   ها    ها در دست   باور كنيد كه خودم هستم؟ به جاي ميخ       
من روح نيـستم، چـون روح بـدن         بشويد كه   به من دست بزنيد تا خاطرجمع       . خودم هستم 

هايش را دراز    زد دست   مي طور كه حرف    من دارم و همان    ،بينيد  مي طور كه  ندارد، ولي همين  
و از  ... نشان داد ها    جاي زخم پاهاي خود را هم به آن       . هاي صليب را ببينند    كرد تا جاي ميخ   

و او  . خته به او دادند   جا چيزي براي خوردن داريد؟ يك تكه ماهي پ         آيا در اين  : ايشان پرسيد 
پيش نوشته شده بـود     ها    مدت: بعد فرمود ... ي ايشان آن را خورد      زده در برابر چشمان حيرت   

... . ا كند و روز سـوم دوبـاره زنـده شـود    كه مسيح موعود بايد رنج و زحمت ببيند و جان فد        
ن بلند كرد تا    هاي خود را به طرف آسما       برد و دست   عيسي ايشان را با خود به راه عنيا       آنگاه  

 بـه   ، از روي زمـين جـدا شـده        ،داد  مي بعد در حالي كه ايشان را بركت      . ايشان را بركت دهد   
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؛ متي، 16؛ مرقس، ف  21 - 20ف   نيز يوحنا،    53 - 36،  24لوقا، ف    (ال رفت طرف آسمان با  

  ).28ف 
  

  گيري نتيجه. 4
 آورديـم   شناسـي  الي متون مقدس يهوديت و مسيحيت در خصوص آخـرت          هآنچه از الب  

  : كند كه  ميروشن
است كه بخـش بزرگـي از        االهي    اصل وقوع رستاخيز از جمله مشتركات اين دو دين         -

 كـه   ، خـدا  ي   قـوم برگزيـده    ي  منزلـه   يهوديان به . را به خود اختصاص داده است     ها    تعاليم آن 
ـ    أيابي به جاللت و ش     اند، به اميد دست    هاي دنيوي واقع شده    سختيفشار  تحت   ا ن موعـود، ب
مسيحيان نيـز از    . شدندآميخته  ي  يبرپا شدن رستاخيز جز   و  او  ظهور منجي و داوري     به  باور  

از گور و دوباره زنـده شـدن او، سـپس عـروج بـه آسـمان و                  ) ع(طريق اعتقاد به قيام عيسي    
در آخرالزمان، با پيوند زدن آخرالزمان و رستاخيز، تجديد حيات مردگان و داوري          ش  بازگشت

  .  پذيرفتندي مسيحيت وان ركن و پايهاعمال را به عن
 ي ههـا، در هـر دو ديـن، ظهـور منجـي موعـود مقدمـ            فارغ از نام و مـصداق و نـشانه         -

  . شود  ميرستاخيز كل شمرده
از متون مقدس هـر دو آيـين        ) برزخ(گاهي موقت ميان دنيا و آخرت         اعتقاد به اقامت   -

  .قابل استخراج است
 هـم مقبـول     ،امـور محـوري در قبـول معـاد اسـت           كـه يكـي از       ، زنده شدن مردگان   -

 كـه زنـده كـردن       ، عيـسي  ي  هكه در مسيحيت، معجز    مسيحيت است هم يهود، عالوه بر اين      
 كـه هـر دو در حـضور         ،مردگان بود و زنده شدن خود حضرت سه روز پس از مصلوب شدن            

،  ياران ايشان روايـت و در متـون مقـدس ضـبط شـده اسـت        ي  وسيلهه  شاهدان رخ داده و ب    
  . هاي عيني حيات دوباره يافتن مردگان در آخرت است نمونه
رسـي و    نفخ صور قبـل از رسـتاخير، حـساب    ، عمل ي   اموري نظير ثبت اعمال در نامه      -

 آدميان نه فقط گروهي خاص، ثواب و عقاب، بهشت و جهـنم و صـحت    ي  داوري اعمال همه  
 در هـر دو آيـين   ) مـورد هـر يـات و خـصوصيات      يهـايي در جز    فاوتبا قبول ت  (وقوع شفاعت   

  . پذيرفته شده است
 و در شـده اسـت   تأييدمندي از عذاب يا سرور معنوي در عهدين          بهرهو   معاد روحاني    -

بـه روح در رسـتاخيز،      بدن  وقوع آن شكي نيست، اما در خصوص معاد جسم و ملحق شدن             
 عهـد عتيـق     البتـه آنچـه در    . توان از متون مقدس استخراج كـرد        مي نفي را هم   اثبات و    هم

 مستقيم به معـاد جـسماني داللـت         آياتي است كه مستقيم يا غير      ،خورد  مي بيشتر به چشم  
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تري بر رستاخيز بدن وجـود دارد،         شواهد بيشتر و روشن    ، عهد جديد  ي  در مجموعه . كند مي

، بـا  )ع( مردگان و هم زنده شدن مجدد حـضرت عيـسي         ي احيا ي  هكه هم معجز   عالوه بر اين  
  . پذير بودن اين رخداد در حيات اخروي است ني، سند قاطعي بر امكانبدن و جسم انسا

  

  ها يادداشت
1. Eschatology  

2 .SHEOL : شـود   اي عبري است و به مكاني كه مردگان در آن اقامت دارند اطالق مي               شئول واژه .
ب و  در شئول ثـوا   . نيز تعبير شده و مترادف محل دفن شمرده شده است         » قبر«يا  » خاك«از آن به    

  ).919 - 18: ، صص9(شده است  عقاب نيست و گاه شئول به شكل اژدهايي خوفناك ترسيم مي
3. Resurrection Part   

ي تـورات     گانـه   شود، در مقابل تورات كتبي كه همان اسفار پنج          تورات شفاهي به تلمود اطالق مي     . 4
  . است

مزاميـر، ف   (كننـد     ا فرامـوش مـي    هايي كه خـدا ر      شريران به هاويه برخواهند گشت و جميع امت       . 5
9/18.(  

بني اسرائيل شـئول يـا هاويـه را مكـاني           «: ي هاويه آمده است      ذيل واژه  ،در قاموس كتاب مقدس   . 6
شـئول جـايي اسـت بـا        . شد، فقر و ناتواني بود      دانستند و اگر عذابي در آن يافت مي         براي عذاب نمي  

مزاميـر، ف   (و تاريـك    ) 2/22تثنيـه، ف    (تـه   هـاي برافروخ    و شعله ) 69/15مزامير، ف   (درهاي بسته   
  ).919 - 18: ، صص9(» )1/12امثال سليمان، ف (ي گناهكاران  و فروبرنده) 88/6

7. shekhinah 

مزامير، ف  (ياد شده است    » كنند  آناني كه از وادي گريه عبور مي      «از اين افراد در مزامير با عنوان        . 8
84/7 .(  

ي  افق نظر يهوديان پيروِ مكتب شماي اسـت، كـه معتقدنـد نحـوه        گيري بدنْ مو    ي شكل   اين نحوه . 9
  اما پيروان مكتب هيلـل     بدن دنيوي است،   يگيري اجزا   ي شكل   گيري بدن اخروي، خالف نحوه      شكل

 بدن اخروي مانند بدن دنيوي است، يعني از پوست و گوشت شـروع              يمعتقدند كه شكل يافتن اجزا    
البته آنچه براي بحث حاضر مهـم اسـت اصـل           . پذيرد  ا پايان مي  ه  ها و استخوان    ها و پي    شده و با رگ   

گيري بدن جسماني در رسـتاخيز اسـت، كـه هـر دو مكتـب آن را                   مطلب مورد موافقت، يعني شكل    
  . گيري اهميت چنداني ندارد ي شكل اند و نحوه پذيرفته



153 رستاخيز در عهد عتيق و عهد جديد                                                  
گونـه   ود، همـان ر طور كه مي يك نسل همان: ي تلمود، در شرح اين سخن آمده است       در گنجينه . 10

اگر كـسي بـا     . گردد  اگر كسي با پاي لنگ از جهان رفته باشد با پاي لنگ نيز بر مي              . گردد  نيز باز مي  
  )369: ، ص6. (گردد چشم كور رفته باشد با چشم كور نيز باز مي

در آينده، عادالن و نيكوكـاران بـر تخـت نشـسته و             «: اشاره به اين عبارت مزامير است كه گفته       . 11
مزاميـر، ف  (» برنـد  هاي خود را بر سر دارند و از فروغ و شكوه شخينا، نور جالل االهي، لذت مـي          تاج
17/15.(  

  20 - 17 و يوحنا، فصل 28 - 26متي، فصل : نيز. 12

  . شويم دانيد كه ما مسيحيان حتي قاضي فرشتگان آسمان مي آيا نمي. 13

هـا را در جهـنم تاريـك           نگذشت، بلكه آن   حتي فرشتگاني كه گناه كردند خدا از سر تقصيرشان        . 14
  .زنداني كرد تا روز داوري برسد

  . شود ها را فريب داده بود به درياچه آتش انداخته مي شيطان كه آن. 15

سوزد و آن جاندار خبيث و پيامبر دروغـين او            ي آتش همان جايي است كه با گوگرد مي          درياچه. 16
هاي جهـان و       آن وقت آن جاندار خبيث را ديدم كه دولت         .وندش  روز تا ابد در آنجا شكنجه  مي        شبانه
ها را جمع كرد تا با آن اسـب سـوار و همراهـانش بجنگـد، جانـدار خبيـث بـا پيـامبر                          هاي آن   ارتش

سـوزد    ي آتش كه با گوگرد مي       به درياچه ... و تمام كساني كه عالمت آن جاندار را داشتند        ... دروغين
  . انداخته شدند

  .18/8انجيل متي، ف : يد بهنيز بنگر. 17

  .13-20/13مكاشفه يوحنا، ف : نيز بنگريد به. 18
  

  منابع
  . نشر نگارش: تهران،تحقيقي در دين مسيح، )1368( آشتياني، جالل الدين، .1

  . سمت:، تهرانآشنايي با اديان بزرگ، )1379 ( توفيقي، حسين،.2

  . سمت: مرضيه شنكايي، تهراني مه، ترجدين شناسي تطبيقي، )1381(، كدارنات،  تيواري.3

  . نشر اساطير: ، تهران)1380(، )كتاب مقدس (عهد عتيق .4

  . سازمان ترجمه تفسيري كتاب مقدس:، تهران)1357(، عهد جديد .5

  . نشر اساطير: امير فريدون گرگاني، تهراني ، ترجمهاي از تلمود گنجينه، )1382(هن، ابراهام، وك .6



154 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
سسه فرهنگـي   ؤ م ي  ، ترجمه  المعارف يهوديت و صهيونيسم    ةداير،  )1382(ب،  المسيري، عبدالوها  .7

  . كنفرانس بين المللي حمايت از انتفاضه:هاي خاورميانه، تهران مطالعات و پژوهش

 آمـوزش انقـالب     :تهـران  علـي اصـغر حكمـت،        ي  ترجمه،  تاريخ جامع اديان  ،  )1370( ناس، جان،    .8
  .اسالمي

  . اساطير:، تهرانوس كتاب مقدسقام، )1383( هاكس، جيمز، .9

  

  


