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  چكيده
 سرنوشت ي  حاضر در راستاي آشنايي با تعاليم سنتي يهود دربارهي مقاله

 عالوه بر كتاب مقدس ،براي اين منظور. انسان پس از مرگ نوشته شده است
حكمت كتاب اول اخنوخ، كتاب  (اي به سه اثر مكاشفه ،و تلمود) عهد عتيق(

ي و بررسي حيات اخرو.  نيز استناد  شده است) و كتاب دوم عزرايمانسل
هاي منسوب به آن   ويژگي،)عالم زيرين(شئول   از قبيل،موضوعات وابسته به آن

اين عالم، رستاخيز اموات حوال اموات در هاي مربوط به اوضاع و ا  تحول ديدگاهو
از نسل يوسف (هور مسيح  اين واقعه چه هدفي را در پي خواهد داشت، ظكه اينو 

پيوندد،  ط ظهور، حوادثي كه پيش از ظهور و پس از آن به وقوع ميي، شرا) و داوود
 مفهوم  و انسان،ص آن، داوري، كيفر و پاداش اعماليدوران مسيحايي و خصا

 معاد انجام ي اي اصيل در باره با هدف دستيابي به آموزه جملگي ،حيات ابدي
  .پذيرفته است

      رستاخيزـ 4   دوران مسيحايي ـ 3   مسيح ـ 2شئول   ـ 1 :كليديي ها واژه
  حيات ابديـ 6    داوري ـ 5
  

  مقدمه .1
را به تداوم زندگي و   شور و اشتياق خود، مختلف، آدمي به انحايكنون از آغاز تاريخ تا

شت  كه به سرنوجا آن از ،اين تمايل آشكار و فراگير. حيات باقي به نمايش گذارده است
 به عالوه ، اديان را به خود معطوف داشتهي ، نگاه ويژهشود  پس از مرگ مربوط ميانسانْ

  . بوده استات فراوان در تاريخ حيات ديني ها و مباحث ورزي ها، انديشه پردازي موضوع خيال
 فلسفه و  ميانرزل مربوط به عالم پس از مرگ در مي موضوعات و مسا،در دين يهود
تفكرات و يافته   آثار فلسفي به نحوي روشمند و نظامكه آنبه رغم  .سنت قرار دارد
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 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز  26
 ،اند در حد امكان  يهود كوشيدهي  و فالسفهمطرح كرده ناسانه راهاي معادش انديشه

 .بهره است كتاب عهد قديم  از اين امتياز بيموضوعات مربوط به اين حوزه را توضيح دهند، 
هاي  ضاي اندك و محدودي است كه به انديشه كتاب مقدس فاالهياتهاي مهم  از ويژگي

رايض ديني و احكام  كه مشتمل بر ف،1 متون هالخايي.معادشناسانه اختصاص يافته است
در . اند  سكوت كرده تقريباً، سرنوشت انسان و حيات پس از مرگي ، دربارهشرعي يهود است

، ادبياتي  يافته است2ايياداي را در مجموع آثار هگ جسته بر اين بحث جايگاه نسبتاً،مقابل
ها،  سرايي  آن تأمالت مابعدالطبيعي، پند و اندرزهاي اخالقي، افسانهي  اصلي مؤلفهكه اجزاي
ي و حايبيني وقايع آينده، تصورات مربوط به آخرالزمان و عصر مسي ها، پيش پردازي اسطوره

شناسي  آخرت .ستمانند آن است كه تا حدود زيادي غناي ادبيات يهودي را فراهم ساخته ا
كس و وي ارتدها ناهاي جري و در بحثها  هاي متنوع ربي ، در بحث3اي در ادبيات مكاشفه

ي مسيحايي و ها نا وجود جري، افزون بر آن.، جايگاه خود را يافته است جديدي برال دورهلي
 ي ارائهبديهي است كه   مالحظه است ودر خورمدعيان مسيحيت در سراسر تاريخ يهود 

  .ها است در هر يك از اين حوزهري روشن از معادشناسي يهود نيازمند مطالعه تصوي
  

  معادشناسي عهد عتيق و تلمود. 2
  4شئول. 1. 2

 نخست به ، مرتبط با دين يهودي مسألهارويي با هر ن است كه در رويمرسوم چني 
 آدم را از  خدا،بر اساس سفر تكوين. مراجعه شود) پنج سفر آغازين كتاب عهد عتيق(تورات 

دم حيات . )2/7، 1(  زنده شد 5فشنخاك زمين سرشت و در بيني او دم حيات دميد و آدم 
 اي  واژه»نفش«  اما،بخشد گيرد و به آن حيات مي د است كه درون جسم قرار مييچيزي زا

در .  ترجمه شده است»روح« ، عربي است كه كراراً بر اثر بدفهمي»نفس«عبري معادل 
 اصل يا رسد كه ضرورتاً  شخص و كليت انسان داللت دارد و به نظر نمي برنفش ،واقع

ت يا  منفشميرد او يك   كه شخصي ميگاه آن. جوهري غير مادي و جداي از جسم باشد
 يعني يك ، مردهنفش هرگز به ،بسا افرادي از بيم آلوده شدن يا ناپاكي چه. نفس مرده است

 نفشپس . جسم پيوستگي بنيادين دارند و نفش ،در هر حال. جسد نزديك نشوند
اي روح بخش كه  قوه، بايست اصل مادي حيات يا نيروي حيات مادي براي بدن باشد مي

  .تواند فعال يا غير فعال باشد  ميومتعلق به جسم است 
آيد، به  شود كه چون روزگارشان سرمي برده مي   از افراد مشهوري نام،در كتاب تكوين

 پس 6خنوخ. شود ز وجودي ديگر پس از مرگ ايشان سخني گفته نميميرند و ا سادگي مي
ابراهيم نيز در ). 24 و 5/21، 1(شود كه خدا او را برگرفت  ميرد و گفته مي  سا ل مي65از 
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27 معادشناسي يهود 
يعقوب به فرزندان . )25/8 ،1(شود  دهد و به قوم خود ملحق مي كمال شيخوخت جان مي

يامين رسد، موهاي سپيد او را وند آسيبي به بنر كه به كنعان ميگويد كه اگر در راهي  مي
 از ، بار است كه در متن تورات اين نخستين. )42/36 ،1(با حزن به شئول فرو خواهند برد 

 ،شئول اولين واژه در كتاب مقدس براي حيات پس از مرگ بوده. شود شئول نام برده مي
در نخستين اسفار كتاب . ستلفظاً به معناي حفره، گور، مكان يا عالم زيرين و نهاني ا

اي است كه اموات در  كننده  شئول عالم يا مسكن زيرين تاريك و دلتنگ،مقدس عبري
ها  اين ويژگي. برند استراحت يا خواب عميق در فراموشي كامل و سكوت در آن به سر مي

  فاقد،يك داللت بر آن ندارد كه شئول قلمرو كيفر يا مجازات بوده باشد و در واقع هيچ
هاي معادشناسانه پس   در نوشته خصوصيات معنوي و جالب توجهي است كه معموالًي همه

ماند و اين  ش مت يا نفس مرده در شئول باقي مي نف.از تبعيد به آن نسبت داده شده است
  .  شخص نداردي اي معنوي با حيات گذشته وجود رابطه
 6 تا قرن ،يهود و حكومت شائول يعني آغاز دوران پادشاهي در ، قبل از ميالد11از قرن 

 ، تبعيد بابلي است، با دگرگون شدن شرايط تاريخي اسرائيلياني  كه دوره،قبل از ميالد
 و مكتوبات 7)نويئيم( در كتب منسوب به انبيا. باورهاي ايشان نيز از شئول تغيير يافت

در برخي . شود ن مي جايگاه اموات بياي تر درباره  با مختصر تفاوتي ديدگاهي غني8)يمكتوو(
 يشود و شئول قلمرو  فرورفتن در جهان زيرين داراي مفهوم اخالقي و تنبيهي مي،اذهان

 خود ي  به زندهاندكيهت باشم ساكنان شئول ، نبيبه نظر اشيعا. گردد افزا و تنفرآور مي غم
 جايي  دراشعيا.  هرچند كه صفت بارز آنان فقدان نيروي حياتي است،)11ـ14/9 ،1(دارند 

بنابراين ايشان . و نخواهند برخاست...  ايشان مردند و زنده نخواهند شد ، اي يهوه:گويد مي
 ،اشعيا پس از ديد .)26/14، 1(را سزا داده، هالك ساخته و تمام ذكر ايشان را محو كردي 

ي  ديگر اميدي به بازگشت او به زندگرود، مي در شئول فرو ميرد و هنگامي كه كسي مي
 انگيز شئول كننده و غم  در عين توصيف فضاي محدود، دلتنگ، مزاميري  اما سراينده.نيست

او در . يه نجات يابدو اميدوار است كه با ذكر نام خدا از مرگ و ها،)116/3، 18/16، 1(
چون گوسفندان در شئول رانده ) مردم نادان (ها آن«: گويد تقابل عاقالن با نادانان مي

ـ 49/14 ،1(  زيرا مرا خواهد گرفت،ن مرا از هاويه نجات خواهد داد ولي خدا جا،شوند مي
15.(هاويه چون كه آننخست  : دهد  دو برداشت جداگانه از شئول را توضيح مي اين فقرات 

را از شئول نجات  تواند شخص  خدا ميكه آن دوم ؛سازد دامي اموات را در خود گرفتار مي
  .شود ل چه چيزي است، سخني گفته نمياما در اين باره كه نجات شام. بخشد

 مفروض چنين است كه خواننده از چيستي شئول ،ب مقدسدر بيشتر فقرات كتا
 28/3، 1 (جا آندر . توان در كتاب اول سموئيل يافت تر را مي اما توصيف روشن. آگاهي دارد
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 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز  28
 با كمك  راگيري گويي و فال يب غ، نخستين پادشاه اسرائيل،شود كه شائول بيان مي) 9ـ 

شائول  وها در مقابل او اردو زدند  فلسطيني اما هنگامي كه ؛ ممنوع كرده بودارواح و اجنه
ر آينده  دچه آن تا وي را از واستخپس از خدا . دچار هراس گشت ،لشكر ايشان را ديد

به آن  هنگامي كه نتوانست پاسخي را از جانب خدا دريافت كند، .آيد آگاه سازد پيش مي
 از وي  و را آوردندگو  تا زني پيشاو دستور داد .خود قدغن كرده بود، متوسل شدكه عملي 
 سموئيل به ،با كمك آن زن. ، احضار كند وفات يافته بودتر پيش كه ،سموئيل را  تاخواست

 او را كه آنآيد؛ اما به جهت  مي از جهان زيرين بره ردايي بر تن داشت،صورت پيرمردي ك
 را از وي  شائول را اجابت كرده،ي هت او خواسگاه آن. كند راض ميت اعاند، مضطرب ساخته

 داوود به جاي شائول بر تخت خواهد نشست خبر كه اين فلسطينيان بر اسرائيل و ي غلبه
از عالم توانند  آيد كه اموات از طريق سحر و جادو مي مي، چنين بر از اين حكايت. دهد مي

 ،ندا شود نيز آگاه  در آينده واقع ميچه آن  امور غيبي وعالوه ازه  ب،شئول به زمين بازگردند
خوانيم   ميامثال سليمان در كتاب .است هاي انبيا علمي كه در اختيار داشتن آن از ويژگي

). 15/24 ،1(د ن اسفل دور شوي كه طريق حيات براي عاقالن به سوي باالست تا از هاويه
طور ابد در آن فرو رفته و ه  گناهكاران بشود كه  جايگاهي تصور ميانپس اينك شئول چون
چيزي نه  ،اي موارد نيكوكاران در پارهرسد كه پاداش  به نظر مي. گريزند نيكوكاران از آن مي

  .  حيات باشدي  ادامهابدي يا فرادنيوي، بلكه صرفاً
  رستاخيز اموات .2. 2

 يهود، باور به ي  از متفكران برجسته،)م1204 ـ 1134 (9 موسي بن ميمونكه در حالي 
اي خود   ماده13 ي حشر اموات و كيفر اعمال در اين جهان و جهان ديگر را در اعتقادنامه

، 14 (ه است و آن را از جمله اصول دين يهود و شرط سعادت ابدي دانستاست گنجانيده
آيد كه باور به زنده ماندن  چنين برمي) م. قرن اول ق ( 10هاي يوزفوس  از نوشته،)222:ص
 اعتقادات گروه ي  پس از مرگ و رستاخيز اموات و نيز پاداش و تنبيه آنان از جملهواحار

. اند ق ديگر يهود در اين باره اتفاق نظر نداشتهرَو ف  است)22 ـ 21: ص ،10( 11فريسيان
آيد، بحث و جدال بر سر اين اعتقادات در زمان پولس   برمياعمال رسوالن از كتاب كه ناچن

خوانده شد،  فرا12)سنهدرين(ي يهودي  وقتي كه به محكمهاو . ود داشته استرسول نيز وج
در جمع كاهنان اظهار داشت كه من فريسي پسر فريسي هستم و براي اميد و قيامت اموات 

كه گروهي از ايشان ، چرا كاهنان گرديدي اين كالم او سبب منازعه. شود از من بازپرسي مي
 فريسيان اح ود و صدوقيان منكر قيامت و مالئكه و اروفريسي و گروه ديگر صدوقي بودن

 و هاي حكما با انحطاط صدوقيان و فعاليت. )23/10 ـ 22/23 ،1(  بودنددو قائل به هر
هاي يهودي   در حلقهاي قانوني  آموزهچونان رستاخيز اموات ها طول كشيد تا  مدت،ها خاخام
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29 معادشناسي يهود 
 تعليمي در اين باره وجود ، كتاب دانيال نيز از ابتدا تاقانون عبريدر كتاب . تثبيت شود

 ذكر شده  صريحاً موضوع رستاخيز مردگاندر اين كتاب است كه، براي نخستين بار. ندارد
كند كه   بيان مياست،سابقه  اي كه رنج و عذاب آن بي بيني دوره دانيال با پيش. است

راي حيات جاوداني و  برخي ب،اند بيدار خواهند شد كه در خاك خوابيده  بسياري از آنان
 زندگي جاويد ،به زعم دانيال .)2 ـ 12/1، 1(بعضي به جهت خجالت و حقارت جاوداني 

يابند؛ اما اين كه زندگي جاويد چيست و  پاداشي شايسته است كه گروهي بدان دست مي
شوند كدام   و يا خصوصيات افرادي كه به آن نائل مي، قلمرو آن كجاستچه ماهيتي دارد

 نيكان  از آنِتوان چنين برداشت كرد كه ابديت صرفاً مي. شود  كتاب ذكر نمياست، در
شوند شايد در قالب جسماني باشند   كه از خاك زمين بيدار ميها آن. اسرائيل خواهد بود بني

  .يابند ها يا اشباح ايشان است كه رستاخيز مي  سايهيا و
ها را نيز تشكيل داد و  ي ربيها  پس از تبعيد هسته اصلي آموزههاي فريسيِ ديدگاه

مرجعيت قانوني  اعتبار و كه داراي ،ها نيز تعاليم مربوط به حيات پس از مرگ در آثار ربي
پذير و روح يا نفس را ها اكثراً بدن مادي را فساد  ربي، در اين دوره.گرديد ظاهر ،است

حاظ  روح به ل،در اين نگرش . دانستندناپذيروجودي مجرد، غير مادي و فساد
 مؤلفان .رساند  جسم آسيبي به آن نمي متمايز از جسم بوده و مرگ كامالًختي،شنا هستي
 رستاخيز جسم را پذيرفته و ي آموزه 16) امورا( آن 15 و مفسران تلمودي14)تنائيم (13ميشنا

، 7(  ، سهمي در جهان آتي نخواهد داشت تأكيد كردند كه هركس آن را منكر شودگاه آن
a90(.  خدايواحد مورد ي  به منزلهها آن يسازد و هر دو  روح را وارد بدن ميواحد قدوس 

  داوري نيز هم براي روح و هم در اتحادش با جسمِي نتيجه). a91، 7( گيرند داوري قرار مي
 كه با دخول در جهان آتي و برخورداري از حيات جاويد ،رستاخيز يافته، يا پاداش است

، 8(  كه عبارت است از مرگ ابدي و فرود آمدن در شئول،ستشود و يا تنبيه ا محقق مي
a17.(مكان ي اما در باره  راسخ گوينده به رستاخيز جسم است؛ي  اين گفته حاكي از عقيده 

ها توافق نظر وجود  شود در بين ربي  چه كساني را شامل ميكه اينو زمان اين رستاخيز و 
   .ندارد
 ي آزاد است و نقل است كه به خزانه يكوكار روح شخص ن، ماه پس از مرگ بدن12 

اما نيكان چه  ).a152 ،3( شود  كه تحت عرش جالل پنهان ميجا آن ،پيوندد الهي مي
 به جهان نداي مجاز اي و از هر قوم و خانواده  متقيان با هر عقيدهي كساني هستند؟ آيا همه

 از ، و يا كل يهوديان،شود ده ميكردار اين اجازه دا يا  فقط به يهوديان نيكوارد شوند، آتي 
گيرند؟ ظاهراً توافقي در اين باره  ، حكم ورود مياند آن جهت كه عضوي از قوم برگزيده

گروهي بر  .)a90 ،7 ( اسرائيل در جهان آتي سهم دارندي ه هم،نيست و به گزارش ميشنا
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 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز  30
 كه اند چنان شنيع  زيرا برخي از گناهان آن،اند كه اين تأكيد بايد محدودتر شود اين عقيده
از آن جمله ؛دنكن  محروم مي ابدي متعلق به قوم اسرائيل را نيز از حق حياتحتي فرد 

 تورات كه اين يا انكار ،ت در اين باره فاقد تعليم است توراكه اينو است انكار رستاخيز جسم 
). a90، 7( اينها كساني هستند كه سهمي در جهان آتي ندارند. داراي منشأ الهي است

 به ،رسي به زندگي در جهان آتي باشد تنبيه شريران شايد فقط شامل مرگ و عدم دست
 برخي كه نا چن،كامل به سر برد و شايد اين نحو كه روح جدا افتاده و در انزوا تا نابودي

قلمرو اين .  گردند ارواح شريران نيز از حيات پس از مرگ برخوردار،اند ها تأكيد كرده ربي
 اين امكان وجود دارد كه يك دوره . كيفر و مجازات استي  يعني حوزه17هنّهزندگي در گ

.  ايشان گرددي اي را اصالح نمايد و منجر به اعاده  عدهطوالني و دردناك در گهنّهمجازات 
  .تواند موقت يا دائمي باشد پس اين حوزه مي

 گيرد يل را نيز در بر مياسرائ  بلكه شمار زيادي از بني،كاران غير يهود  نه فقط گناهگهنّه
)8 ،b57.( ر تواند به باغ عدن باز گردد و د  مي، تطهير شوددر صورتي كه روح در گهنّه

يك   ظهور ).b58، 6(مسكن ابدي نفوس خواهد بود  گهنّه ،صورت ارتكاب گناهان شنيع
ر پايان  د،ي است كه پس از تبعيدهاي  پاداش جاويد از انديشه كيفر يا مربوط بهقلمرو الهيِ

 بازسازي معبد دوم در قرن اول ميالدي در ميان يهود به ظهور قرن ششم قبل از ميالد تا
 يهوديان در دوران اسارت شود كه گفته مي.  متأثر از دين ايراني بود،و به احتمال زيادرسيد 
 نشايا به ميزان ، بر اثر تماس مستقيم با ايرانيان و آشنايي با باورهاي ديني آنان،بابلي

 به برخي از ،در ذيل. ها و تأمالت متافيزيكي زرتشتي متأثر گرديدند  از انديشه،توجهي
، قابل  پيش از اسارت و در آثار مكتوب و كهنِاصولي كه از دين ايراني به دين يهود راه يافت

  :شود ، اشاره ميرديابي نيست
ن و ارواح موذي  وجود شيطان به عنوان روحي شرير و مبدأ شر كه بر گروه ديوا ـالف

  ؛راند حكم مي
در مراتب و درجات معين و در رأس ايشان هفت ) فرشتگان الهي( وجود مالئكه  ـب

  ؛هاي رفائيل، اورائيل، ميكائيل، راگيل، سرافيل، جبرائيل و يرمائيل ملك مقرب به نام
 قيامتي خواهند داشت و از قبرها ، پس از مرگها نا يعني انس، رستاخيز اموات ـج

  ؛شوند  دوباره زنده مي،خاسته و با نيروي كامل جسماني و عقالنيبر
كه روزي سوار بر ابرها بر ي الهي و منجي قوم،   فرستاده، به عنوانمسيحاعتقاد به   ـد

  ؛رسد آمد و با آمدن او آخر الزمان فراميزمين خواهد 
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31 معادشناسي يهود 
رسي قرار   مورد حسابها نااعمال انس) آخرت(در جهاني ديگر  كه اينباور به  هـ ـ

 كردار خويش را خواهد ي  هركس پاداش يا كيفر شايسته، پس از داوري وخواهد گرفت
  .)548 ـ 546: ، صص2(يافت 

  )ماشيح( ظهور مسيح . 3. 2
 ظهور مسيحا ،شناسي  آخرتي از جمله موضوعات مطرح در كتاب مقدس در حوزه

شت و استقرار مجدد خاندان رسد كه اين باور به بازگ  چنين به نظر مي،در بدو امر. است
 ، كتاب مقدس اما در كتب متأخرِ؛شود  مربوط مي ـ كه بقاي آن وعده داده شدهـداوود 

در كتاب ارميا . گيرد  تحت الشعاع آخرالزمان قرار ميرود اهميت بازگشتي كه انتظار آن مي
ادشاهي سلطنت كنم و پ  عادل براي داوود برپا ميي آيد كه شاخه اينك ايامي مي: خوانيم مي

، 1(نموده، به فطانت رفتار خواهد كرد و انصاف و عدالت را در زمين جاري خواهد ساخت 
كه روح حكمت و فهم  كند گويي مي  نيز ظهور پادشاهي از نسل داوود را پيشاشعيا). 23/5

  ).4 ـ 11/1 ،1(و روح مشورت و قوت و روح معرفت و ترس از خدا بر وي قرار گرفته است 
هاي مهم آن رنج و  حوادثي عظيم و دوراني است كه از ويژگي مسيح مسبوق بر ظهور

 بر ظهور منجي عالمتيبدبختي و نزول بالياي بسيار و بزرگ است و اين خود في نفسه 
نيز ) b98 ،8. 3 ؛a118، 3( بيان شده است كه در تلمود ،»درد زه« ي واژه. آخرالزماني است

كاران قوم اسرائيل را نابود  اين بالياي عظيم كه تمامي گناه .اشاره به اين دوران سخت است
  .)29 :ص ،10(  واقع خواهد شد»درد زه مسيح« در زمان ،سازد، به اعتقاد حكما مي

گويي   جوج از سرزمين مأجوج است كه حزقيال نبي آن را پيشي  حمله ديگرْعالمت
 ، را از ملل بسيار فراهم آورده جوج سپاهي بزرگ،بر اين اساس). 39 ـ 38ابواب  (كرده است

، آتش، ، تگرگوبا، سيل(كنند؛ اما خداوند بالياي عظيم  روي مي به سوي ارض اسرائيل پيش
 لشكر ايشان شكست خورده و عاقبت نيز در همان ارض كه اينفرستد تا  فرومي) گوگرد

 تا از جالل  است براي اسرائيل و اقوام ديگرعالمتياين وقايع . گردند اسرائيل مدفون مي
 مذكور اجتماع قوم يهود را نيز در پي خواهد  حوادث،از سوي ديگر .آگاه شوند وندخدا

  .داشت
در كتاب . خيزد نيز برمي) مسيح ثاني(، مسيحي از نسل يوسف در خالل اين زمان

و «: خوانيم در كتاب زكريا مي. شود  نام او تصريح نشده و تنها اشاراتي به او يافت مي،مقدس
و تضرعات را خواهم ريخت و  روح فيض ، بر خاندان داوود و بر ساكنان اورشليم،آن روزدر 

 ي گري براي پسر يگانه چون نوحه  هم،اند خواهند گريست و براي من بر من كه نيزه زده
 خويش ماتم گيرد، ماتم ي زاده كه براي نخست گري خواهند نمود و مانند كسي ، نوحهخود
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 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز  32
ي زندگي و   دوره ظاهراً، يهودي طبق نظر حكما،در هر حال. )12/10، 1 (خواهند گرفت

  .)b123 ،5( باشد ميمقدم بر ظهور مسيح از نسل داوود مرگ مسيح از نسل يوسف 
اين . شود  اعالم ميي نبيظهور مسيح توسط ايليا ،)4/5، 1( بيني مالكي نبي بنا بر پيش

 .ها بسط يافت18در ادبيات ربيعدها ب ، بودطور سطحي ذكر كردهه  كه مالكي ب،موضوع
 ي  چون بحث در باره،يليابه ا افزون بر اختصاص كاركردهاي شرعي خاص ،مؤلفان بعدي

 مأموريت وي را  چه كساني پاك و خالص است، داراييِكه اين و  پاك يا ناپاك استچه آن
   .)29ـ  28 :صص، 10( به و بازگشت از گناهان دانستند به سوي توسوق دادن اسرائيل

 . را درگير نمودي حكما ط ظهور مسيح از ديگر موضوعاتي بود كه انديشهشراي
، تفاسير متفاوت و متنوعي به نحوي معقول تثبيت شدزماني كه ترمينولوژي معادشناسانه 

 شايستگي دارد يا در نسلي  تنها در نسلي كه كامالًخوانيم كه مسيح  ميمثالً ؛تابيد را برمي
يا از ربي شمعون بن يوحاي نقل است كه اگر ، )a98 ،7( اهد آمدكار است خو كه گناه

شماري از حكما با استناد . )a118 ،3(اسرائيل دو سبت را مرعي دارند، مسيح خواهد آمد 
به شرط الزم  اما آيا تو. ندتوبه را شرط ظهور مسيح دانست)  59/20، 1 (اشعياءبه كتاب 

. ها فراهم آورد ي را براي بحث و جدال خاخام؟ اين پرسش نيز فرصتبراي ظهور مسيح است
 بعضي نيز معتقد ؛يابد برخي عقيده داشتند كه اسرائيل اگر توبه نكند، هرگز نجات نمي

بودند كه اسرائيليان خواه توبه كنند يا نكنند، در زمان ثابت و مشخصي نجات خواهند 
. است  خداوند زماني مشخص را براي ظهور مسيحا قرار داده،بر اساس نظر گروه دوم .يافت

 سال دوران تورات و 2000 سال دوران پوچي و بيهودگي، 2000 ،شماري جهاني در گاه
  .)a9 ،4(  سال دوران مسيحايي است2000

  دوران مسيحايي .4. 2
هايي مانند  با ويژگي) مسيح(بخش   ظهور فردي نجاتهاي يبين  پيش،كتاب مقدس در

 و يا »آن روز« با عنوان رسيدن دوران مسيحايي است كه غالباًبخش فرا ذكر شد، نويدچه آن
رسيدن آن ايام وجود ي زمان فرا به رغم ابهامي كه در باره. شود  از آن ياد مي»آن روزها«

در كتاب زكريا آمده . ص آن تا حدودي روشن شده استي خصا،هاي انبيا گويي  در پيش،دارد
و يهوه بر  * ...  روشنايي خواهد بود،در وقت شام ... روز معروف خدا خواهد بودو آن «: است

 ،1(» او واحد يهوه واحد خواهد بود و اسم ،تمامي زمين پادشاه خواهد بود و در آن روز
هايي كه به ضد  ماندگان از جميع امت  باقيي و واقع خواهد شد كه همه«). 9 ـ 14/7

، 1 (»...هند آمد تا يهوه صبايوت پادشاه را عبادت كنند اورشليم آيند، هر سال برخوا
14/16(.   
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33 معادشناسي يهود 
 از پيش تعيين شده و نزد آن ايام  موعد،شود ات استنباط مي از اين فقرچه آنبر اساس 

 مسيح سبب گسترش توحيد و يكتاپرستي چنين ظهور هم. معلوم و مقرر است خداوند
يهوه نه فقط خداي  ،در آن هنگام. دهي خواهد بو اال سلطنت و حاكميتي گشته و مقدمه
چنين تمامي   هم، در دوران مسيحايي.ها خواهد بود  بلكه پادشاه تمام امت،بني اسرائيل

ارمياي نبي اين موضوع را . گشت باز خواهند اسرائيليان از تبعيد و آوارگي به ارض موعود
 ، اسرائيل، قوم خودنِآيد كه اسيرا گويد اينك ايامي مي خداوند مي «:گويي كرده است پيش

ام باز خواهم رسانيد  و يهودا را باز خواهم آورد و ايشان را به زميني كه به پدران ايشان داده
  ).30/3، 1(» تا آن را به تصرف آورند

 معين  ايامآن تاريخ فرارسيدن ،مبهمبا بياني بسيار ) 12 ـ 12/5 ،1( در كتاب دانيال
اي  گوي فرشتگان است كه دانيال نبي در طي مكاشفهو اين تاريخ بر اساس گفت. شده است

يكي از فرشتگان در پاسخ به اين سؤال كه اين عجايب كي به پايان . شاهد آن بوده است
دانيال پاسخ را درك نكرده . »براي زماني و دو زمان و نصف زمان«: گويد رسد، پاسخ مي مي

اي «: دهد فرشته ابتدا پاسخ مي ؟»آخر اين امور چه خواهد بود «:كند  سؤال ميو شخصاً
 دو تاريخ ، لكن در ادامه،»ا زمان آخر مخفي و مختوم شده است زيرا اين كالم ت، برو،دانيال

 1290از هنگام موقوف شدن قرباني دائمي و نصب نمودن رجاست ويراني، «: كند را ذكر مي
 ،ير در سنت عب.» روز برسد1335به  انتظار كشد و كه آنخوشا به حال * روز خواهد بود

 تاريخ و روزشمار ظهور مسيح و ي ا فرصتي را فراهم آورد تا به محاسبهه اين تاريخ
هاي ذكرشده سپري گشت و مسيح نيامد،  اما چون تاريخ .پردازندبفرارسيدن ايام مسيحايي 

 جا آناز .  تجديد نظر كردند و اوقات ديگري را معلوم نمودند،بار ديگر در محاسبات خويش
اين رفت   بيم آن مي،برد و از سوي ديگر شمارش ايام و تعيين اوقات راه به جايي نميكه 
 اين عمل را مذموم دانسته و ها  ربي اميدي مردم گردد، حكما و موجب يأس و ناروند

  . آن را متوقف سازندو  مانع اين عمل شوند اما هرگز نتوانستند،)b97 ،7(محكوم كردند 
  جهان اخروي .5. 2

مند گرديده و اصطالحات و واژگان   حكما نظام ناسانه در خالل دورهش ات آخرت نظري
 تنوع و اختالف ،تخصصي در اين حوزه  تثبيت و معين شده است، هرچند كه در جزئيات

شود  نام برده مي 19 يا جهان آتياي نهايي معروف به آخرت اينك از مرحله .نظر وجود دارد
در يك ميشناي برجسته  .ب مقدس گرديده استكه جايگزين شئول مذكور در كتا

 كه منكر رستاخيز هستند،  در جهان آتي سهم دارند، اما كسانييانخوانيم كه كل اسرائيل مي
 ،7( در آخرت ندارندسهمي   كه نزول تورات را از جانب خداوند ندانسته و اپيكوريانها آن
b84( .آخرت در كتاب ي  كه واژه، اين است اين ميشنا اهميت داردي  دربارهچيزي كه 
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 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز  34
معناي اين واژه در ميشنا روشن  . بعد استي هاي معادشناسانه مقدس ذكر نشده و از انديشه

 ي  بعد حول محور آخرت و دربارهي و فالسفه 20ها اخامخهاي   اما بخشي از انديشه؛نيست
   .باشد چيستي معناي آن مي

اما . تقادي خاصي را تثبيت كندكند تا اصول اع  ميسعي روشن است كه  اين ميشنا 
 در ميان كه ايني است از ا هنا سهمي در جهان آتي ندارند، خود نشكه اينتهديد منكران به 

: نويسد در قرن سوم ميبه نام راو  يك آموزگار بابلي  .اند بوده باورهامنكر اين  كساني ،يهود
 و نوشيدن، توليد مثل،  خوردن،در جهان آتي. هتي به اين جهان نداردباشمعالم اخروي 

كه تاجي بر سر دارند،  بلكه نيكان در حالي، تجارت، حسادت، نفرت و رقابت وجود ندارد
 مفسران بعد در كه اينبه رغم . )a17 ،8( برند هي بهره مينشسته و از تشعشع حضور اال

رگ، از حيات پس از مرسد كه اين ميشنا  به نظر مي ، اين متن اختالف دارندازتفسيرشان 
  .پروراند تر مي مفهومي روحاني

 
  22 آپوكريفاها معادشناسي .3

 و كتب مكاشفات از جايگاه معتبري در مجموع آپوكريفاهاي معروف به  مجموعه نوشته
 حيات ي  اي كه درباره اما اين متون از نظر سالمت انديشه. كتب قانوني برخوردار نيستند

ي خاص در اختيار ها نات به فكر يهودي در زمپس از مرگ دارند و به لحاظ بينشي كه نسب
 مرگ ي ي روح و جسم در لحظه، از جداياي در ادبيات مكاشفه .اند  توجهدر خورگذارند،  مي

 به ،شود و روح آگاه، متصف به انديشه و حافظه  جسم دفن ميكه اين ،آيد سخن به ميان مي
آيا  كه اين داوري و ي به مسألهح موضوع رستاخيز جسم و اتحاد آن با رو. آيد شئول فرود مي

 در . استربوطشود نيز م  داوري پاداش يا كيفر ابدي است كه به خود روح داده ميي نتيجه
 خاصه كتاب اول ،يك چون مجموع متون اخنوخي  هيچ،اي يهود ميان ادبيات مكاشفه

 كه ،ين اثرا. دهند دست نميه  زندگي پس از مرگ بي  تصويري غني و مؤثر را درباره،اخنوخ
حاني هاي رو گردد، داستان سرگرداني تأليف آن احتماالً به قرن سوم قبل از ميالد بازمي

، در اين سفررا اخنوخ . كند را بازگو مي) فردوس(و  بهشت ) گهنه(اخنوخ در عوالم شئول 
وي . كنند ي ميراهنماي) از جمله رفائيل، اورئيل، جبرئيل و ميكائيل( مقرب ي چند فرشته

 جدا هستند، در آن ها آن كه اينك از ابدان ،ح مردگانكند كه اروا تدا از شئول ديدن مياب
 در ترازو ها نا كه اعمال انسگاه آن« : انتظار روز داوري به سر مي برندگرد آمده و در

ها همه برخاسته و دوباره با ارواح متحد   بدن،چون روز داوري فرارسد. »شود سنجيده مي
 را كه دريافت كرده، باز چه آن را كه به آن سپرده شده و شئول چه آنزمين . شوند مي

.  تنها از آن نيكان و برگزيدگان استآموزد كه پس از داوري، نجات اخنوخ مي. خواهند داد
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35 معادشناسي يهود 
كه نيكي چون آب در آن ، »مسكن مقدس« ارواح نيكان با گذر به سوي ،پس از داوري

 تا ابد از لطف و نيكي خداوند و ، حيات جاويدر نورِآنان د .شوند جاري است، پاداش داده مي
 يا بهشت »باغ حيات« گرچه وجود .23)51 :ص ،13(خواهند بود برخوردار صلح و آرامش 

 كتاب دوم اخنوخ با ذكر ي  نويسنده،24)ناهم(در كتاب اول اخنوخ گزارش شده است 
يفاتي از قبيل وجود  توص،كند  گزارش نخست را تكميل مي،يات مادي و خيالييبرخي جز

 كه محل ، درختاني هاي رنگارنگ و معطر و درخت حيات در ميانه درختان زيبا با ميوه
هاي آن درخت   كه از ريشه،، روغن و شراب، عسلي از شير، جويبارهايآرميدن خداست

 ،از سوي ديگر .اند  مراقب باغ،جريان دارد و وجود هزاران فرشته كه با جاه و جالل
 به سوي كيفر ،اند، پس از داوري  داوري را تجربه نكرده،حيات خويش  كه در،نكارا گناه

اي  در ورطه شوند،  در حالي كه براي ابد نفرين ميها آن . خواهند شدابدي در شئول كشيده
پادشاهان و . بيند  عميق را پر از آتش ميي اخنوخ اين ورطه. پر از عذاب و رنج خواهند بود

شوند تا بسوزند  اند، در ژرفاي آن ريخته مي  مجرم شناخته شده،داوريتوانگراني كه پس از 
شوند،  كساني هستند كه   از جمله كساني كه در اين هاويه تنبيه مي. 25)52 :ص ،13(

  .26)ناهم(جاودانگي روح و ابعاد معنوي آن را منكرند 

اي ديگر مطرح   ايده،اي هلنيستي در قرن اول  اثر نويسنده،حكمت سليماناما در كتاب 
 انسان تصويري از ابديت خداوند است و خدا او را براي جاودانگي خلق كه اينشود و آن  مي

 از ،اين گروه.  دانسته است»بي خدا«را او منكران اين عقيده در گفتار و كردار . كرده است
  و زندگي را كوتاه، مرگ رااند  حتي والدت خود را تصادف محض تلقي كرده، گمراهيسرِ

 بازگشتي را براي انسان متصور ،شده دانسته گريزناپذير و سرنوشت انسان را مهر و موم
 پنهان ي  از ديدن نقشه، بدطينتيي  شريران به واسطه. 27) 312 ـ 309 : ص،12( نيستند

ه  ارواح عادالن ب، بلكه برعكس؛ پاداش ندارد بودنگناه كنند كه بي خدا قاصرند و گمان مي
جا از رستاخيز جسم نامي   اين.28)310 :، ص12(رسد   نميها آناب به دست خداست و عذ

  .گردد مند مي ها بهره  بلكه روح است كه از پاداش نيكي،شود برده نمي
اي نزديك به عصر مؤلف كتاب حكمت  اي نويسنده در كتاب دوم عزرا كه از آثار مكاشفه

تاريك و پر   تنگ،هاي اين جهانْ مدخل. است، تصويري از تقابل دو عالم ارائه گرديده است
 ها ناانس .مدنجاا امن است كه به بقا مي تر پهن و  بزرگهاي عالمِ از سختي و خطر و ورودي

 :ص ،13( شده دست يابند ه بركات اندوختهالجرم بايد وارد اين تنگنا شوند تا بتوانند ب
 اما براي ،ه استسال400ي مسيحايي   يك دوره،شده ي بركات اندوخته از جمله 29.)54

پايان آن دوره پايان خود جهان است كه ابدان . اند  هنوز زنده،كه در آغاز اين دوره كساني
برند، به  يابد و ارواحي كه در حال آسايش در خزائن به سر مي  مردگان رستاخيز ميي همه
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 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز  36
شريران شود؛   خدا براي داوري نهايي ظاهر ميگاه آن. 30)54:، ص13( شوند ابدان سپرده مي

 جهنم و نيكان به جايگاه استراحت براي دريافت پاداش ي به سوي كيفر ابدي در كوره
،  رنج خواهند كشيد،بيشتر افراد در جايگاه عذاب. 31)ناهم( عادالنه روان خواهند شد

 كتاب دوم عزرا از ي نويسنده. اند  دانش و آگاهانه گناه كردهاز رويچراكه مردم اين جهان 
پاسخ اين است كه روح . پرسد افتد مي  پس از مرگ اتفاق ميچه آن ي  دربارهراهنماي خود

 جالل خداي ،و قبل از هرچيز  روح را داده بازگرددكه آنكند تا به سوي  بدن را ترك مي
  .32)55 :، ص13( متعال را ستايش كند

قي  پس از مرگ از شخص باچه آناند،   كه متأثر از هلنيسم بوده،به نظر اين مؤلفان
 محض نيست، بلكه روح يا نفس واقعي است كه به لحاظ ي ديگر سايه ماند، مي

چون وجود فردي آگاه، ) و گاه روح (اين نفس يا نفش. ز جسم جدا است اختي،شنا هستي
همراه بدني كه با آن متحد آن نفس به . آورد اش را به ياد مي ماند  و حيات گذشته زنده مي
  .گيرد ش الهي قرار مي، مورد تنبيه و پادامي شود

  

  نتيجه. 4
اي كه در شمار   و نيز برخي از آثار مكاشفهتلمود و كتاب مقدس  اينك با مروري بر 

چنين  شناسانه را  اين توالي موضوعات و وقايع آخرتتوان   مي،ندشو  مي محسوبآپوكريفاها
د و در گير پيش از آمدن مسيح از نسل داوود، جنگ جوج و مأجوج درمي: توصيف كرد

 گاه آناين مسيح كشته خواهد شد و . خيزد  از نسل يوسف برمي،خالل آن زمان مسيحي
 مسيح ي  دورهطيدر . بشارت دهدايليا ظاهر خواهد شد تا آمدن مسيحي از نسل داوود را 

  عهد مسيحاييِ،در ادامه. شود  داوري ميها آن ي  اموات رستاخيز يافته و درباره،داوودي
 اتحاد روح و جسم بار ديگر ،اكثر حكماخواهد رسيد كه در آن به نظر جهان آخرت فرا

به  .كند  هر نفسي پاداشي را كه سزاوار آن است دريافت مي،پس از داوري. گردد برقرار مي
 ارواح نيكان پاداش نهايي و منزل ابدي را در حالت جدايي از جسم ،ها نظر برخي ربي

عبارت از جسم رستاخيز ( اين كل وجود شخص ،دارند و از ديد بعضي ديگر دريافت مي
مهم آن . گردد است كه در جهان آتي از حيات ابدي برخوردار مي) يافته در اتحاد با روح

تنبيه شريران آن است كه .  باور به نوعي بقاي شخص وجود دارد،است كه در هر دو صورت
  . ميرند  ميافتند و مييابند، بلكه جدا  آنان به اين حيات ابدي در جهان آتي دست نمي

ها موضوع هگادا  سازي ورزي و فرضيه  توجه اين است كه تمامي اين انديشهشايان ي نكته
 اين چه ناشود و چن است و نه وضع احكام يا اصول شرعي كه مربوط به هالخا مي

نگاري   متافيزيك نفس يا مضامين و مكاني ها درباره هاي خاخام ها با ديدگاه بافي فلسفه
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37 معادشناسي يهود 
 پس از مرگ موافق نباشد، نقض شريعت يا انكار قضاياي ضروري ايماني محسوب اتحي

 ابن كه نااگر باور به بقاي نفس و عقيده به پاداش و كيفر كه مالزم آن است، چن .شود نمي
تواند شرط   ميكم ، دستنباشد) توراهـ عمودها ( ستون دين ي ميمون معتقد بود، به منزله

  . ض و احكام هالخايي باشديالزم براي رعايت فرا
 عقيدتي ي  روشنفكران يهود نيز اساساً در برابر تدوين هرگونه نظامنامهكه اينكالم آخر 

اي  و مشخص كردن اصول عقايد جزمي مقاومت كرده و تالش ابن ميمون را نيز تنها شيوه
باور ). 195  ـ179 :، صص11؛ 53 :، ص9( اند  مردم دانستهي تربيتي براي هدايت توده

 به زندگي پس چه آنافزون بر آن، . هي استاصيل يهوديت همانا عقيده به كيفر و پاداش اال
 و اختالف شود نمي محسوب بوط شود، در شمار اصول بنيادين از مرگ و حيات باقي مر

  .گيرد  مربوط به ماهيت كيفر و پاداش غالباً مورد اغماض قرار ميد در جزئيات و فروعِعقاي
  

  اه يادداشت
1 .Halakhahشريعتي و مواد قانوني يهوديت استي  راه و روش يهودي، جنبه .  

2 .Aggadah،خوانند متني كه در شام سدر در عيد پسح مي  افسانه، داستان، روايت تلمودي.  

3 .Apocalyptical Literatureيونانيي  از واژه Apokaluptein ناپوشيده يا  « به معناي
هاي گروهي از اهل شهود را كه در قرون آخر پيش  است كه آرا و انديشه؛ مجموعه ادبياتي »مكشوف

اين گروه مأيوس از اوضاع و شرايط بشري با صبر و شكيبايي و  .كند اند، بازگو مي از ميالد زيسته
 آنان . روزگار را سپري كردند، چشم بر آينده دوخته و در انتظار نجات و رهايي آتي،توكل بر خداوند

 ،هاي مربوط به آخرت تنظيم كردند شناسي و آموزه وبات خويش را بر محور فرجامآثار و مكت
 راستي و كه اين  و آتش و پاك شدن آن از پليدي و شري هايي چون نابودي جهان به وسيله آموزه

كتاب خنوخ، .  امور باقي و برقرار ماند،ديگر رواج خواهد يافت تا در نظام تطهيريافته عدالت بار
  .انيال، مكاشفه و شماري از كتب آپوكريفا به اين ادبيات تعلق دارديوبيل، د

4- Sheol 

5. nefesh 

6.» Enoch« نام اين شخصيت در سفر پيدايش آمده است و او را هفتمين پشت از نسل آدم ؛
عهد جديد و مأثورات اسالمي نيز نام او مذكور است و انديشمندان اسالمي وي را  در. كند معرفي مي

  .اند هرمس يا ادريس دانستههمان 
7. Neviim 

8. Ketuvim 
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9. Moses Maimonides 
10. Josephus 

 ق م در 160بار پس از  نخستين، »جدايي طلب«به معناي ) Perushim(  پروشيم،عبري در .11
 استعمال اين نام از آن جهت بود كه اين گروه خود را از شوراي. شكل نهضتي مشخص پديدار گشت

كه در دوران هيركانوس زير نفوذ صدوقيان بود، جدا كرده و از ) سنهدرين( سنتي  عالي ديني
پروشيان خود را وارثان حقيقي ديانت .  سر باز زدندها آنهاي  سنجي مشاركت در تأمالت و صالح

  .كتاب مقدس دانسته و حافظ سنن شفاهي قديمي بودند
12. Sanhedrin 

13 .»Mishna«نخستي در وهله، »تكرار « عبري به معنايي  از ريشه ،شفاهي  روش تعليم تورات 
ها  شد تا در حافظه  به ضرب تكرار و به نحو شفاهي منتقل مي،كمك متني مكتوب كه بدون بود

 مبادا تعاليم خلط كه آنشد، از بيم   كه بر حجم  مطالب افزوده مي،لكن با گذشت زمان. جاي گيرد
 آثاري به همين نام ،پس به تدريج.  را مكتوب كردندها آنشود يا به دست فراموشي سپرده شود، 

 ميشناي ربي يهوداي امير به عنوان مجموعه قوانين شرع و نيز به عنوان ،تأليف شد كه از آن ميان
  . تورات شفاهي امتيازي خاص داشتي گزيده

14. »Tannaim« :آموزگاران و ناقلين ميشنا.  

15 .»Talmud«5و  4 قرون ي ، نام دو اثر است كه در فاصله»طالعهم « از ريشه عبري به معناي 
 به رغم ،تلمود فلسطيني و بابلي.  يكي در فلسطين و ديگري در بابل به ظهور رسيد،ميالدي
 ي هاي بسياري كه دارند، هر دو مشتمل بر ميشناي ربي يهوداي امير به همراه تفسير و تكمله تفاوت

  .جايگاهي ويژه را در دين يهود به خود اختصاص داده استاه تلمود به همراه تور. هستند) گمارا(آن 

16 .»Amorah«: دهندگان ميشنا توضيح.  

17 .»Gehenna« : شوند ها در آن پاك مي  برزخ كه مردهـدوزخ.  

18- »Rabbi«:روحاني يهودي ـ استاد .  
19- ‘Olam ha- ba’ 

20. »Hakham« :راي ناميدن ربي از اين عنوان يهوديان سفاردي ب. حكيم، عاقل، روحاني يهودي
  .كنند استفاده مي

21- Rav 

22 .»Apocrypha « برگرفته از واژه يونانيapokruphos مخفي، پوشيده، راز« به معني« .
 كتاب كه به سبك كتاب مقدس نگارش يافته است و از آن جهت كه 14اي مشتمل بر  مجموعه
يعني اسفار (اي قانوني و معتبر عهد عتيق ه  متأخر از كتاب مقدس است، از نوشتهها آنتأليف 
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ي  ها مكاشفاتي درباره در بسياري از اين كتاب. اند مستثني شده )خمسه، كتب انبياء و مكتوبات

  .الزماني مورد تأكيد قرار گرفته استوقايع آخر

  .3 ـ 58/2 ، 39/5 به نقل از كتاب اول اخنوخ ، .23

  .61/22، 4 به نقل از كتاب اول اخنوخ، .24

  .26 ـ 9/24 به نقل از كتاب اول اخنوخ، .25

  .8 ـ 102/6 به نقل از كتاب اول اخنوخ، .26

  .5ـ 2/1 به نقل ازكتاب حكمت، .27

  .3/1 به نقل از كتاب حكمت، .28

  .16ـ 7/12 به نقل از كتاب دوم عزرا، .29

  .33 ـ 7/32 به نقل از كتاب دوم عزرا ،.30

  .38 ـ 7/36 به نقل از كتاب دوم عزرا، .31

  .7/78  به نقل از كتاب دوم عزرا،-32
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