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  11/3/1393ـ پذیرش:  29/9/1392دریافت: 

  يدهكچ
گرایـی و برتـري قـوم    برخاسته از اندیشه حلـول ، برخی از این تعابیر. آیین یهود داراي تعابیر متعددي است اندیشه معاد در

، بدون در نظر گرفتن مسئله قومیـت ، دسته دیگريو عقاب به اقوام ستمگر مربوط است. ثواب به قوم برتر  هکیهود است 
کـرده  االتی مواجـه  ؤدین یهـود را بـا سـ   ، عقاید مختلف پیرامون معاد، دانند. آنچه مسلم استعقاب را فردي می و پاداش
اگـر   شـود؟ و خطاهایش عذاب میها ظلمدلیل به، جود مسئله برگزیدگی و قومیت برتره چگونه فرد یهودي با وکاین ؛است

، عهد قـدیم مطـرح شـده    ه درکت اجرایی شریعت و احکام الهی ضمان، عذاب مربوط به اقوام ستمگر نسبت به یهود باشد
      گیرد.سؤال قرار می مورد

، کـه حاصـل آن  پـردازد. مـی قرآن هاي پیرامون معاد و بررسی آن در آموزه، متفاوت یهودهاي این پژوهش به طرح دیدگاه
ساختار بنیـادي احکـام   ، اجمله زهد و تقواز، دینیهاي گرایی یهود در مسئله معاد و سردرگمی در عمل به آموزهاندیشه قوم

رستگاري را براي افراد رقـم  ، یهود تنها قوم، ؛ زیرا از نظر یهودیانکندمی دچار ابهام در این دین نظیر قصاص را، اجتماعی
  .)38: (مدثر» س در گرو اعمال و دستاوردهاي خویش استکهر «، ه بر اساس تعالیم قرآنکدرحالی. دنزنمی

  .رستاخیز، گراییحلول، عقاب ثواب و، آخرالزمان، یهود، قرآن، معاد ها:لیدواژهک
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۸     ،۱۳۹۲اول، زمستان  شمارهپنجم،  سال  

  مقدمه
، بیایـد  يچنـد روز ؛ انسان آفرینش انسان باشد، یتواند هدف نهاییدهد که نمیاین جهان نشان م یزندگ

؛ زیـرا قـرآن   فـرو رود  یکند و بعد همه چیز پایان گیرد و در عـالم نیسـت   یدر میان انبوه مشکالت زندگ
ونَ «فرماید: می عـنَا لَا تُرْجإِلَی أَنَّکُمثًا وبع ا خَلَقْنَاکُمأَنَّم تُمبسآیـا گمـان کردیـد شـما را      ؛)115: مؤمنـون (» أَفَح

کنـد کـه نیکوکـاران و    یمـ  ایجـاب  یهمچنـین عـدل الهـ   . گردیدیما باز نم يایم و به سوبیهوده آفریده
، جلوترنـد از لحاظ رفـاه مـادي   کاران گیرند و گاه بدیدر یک صف قرار ماین جهان  در که غالباً، بدکاران

م     « اعمالشان برسند: ياز هم جدا شوند و هر کدام به سزا لَهـعأّن نَّج ئَاتی وا السـ تَرَحـینَ اجذ أًم حسب الـَّ
م واهیحاء موس اتحاللُوا الصمعنُوا وینَ آمونَکَالَّذکُمحا یاء مس ماتُهمآیا آنها کـه مرتکـب   ؛ )21(جاثیـه:   »م

انـد و عمـل صـالح    دهیم که ایمان آوردهیقرار م یگمان کردند که ما آنها را همچون کسان، گناهان شدند
پایـان  یب رحمت، دیگر از سوي! کنندیم يچه بد داور که حیات و مرگشان یکسان باشد؟ اند؟انجام داده

ـ  « کند که فیض و نعمـت او بـا مـرگ از انسـان قطـع نشـود:      یایجاب م یاله ۀَ    یکَتَـب علَ مـالرَّح ه نَفْسـ
خدا رحمت را بر خود فرض کرده و همه شـما را در  ؛ )12 :انعام( ...»یومِ الْقیامۀِ الَ ریب فیه یلَیجمعنَّکُم إِلَ

غریزه حـب بـه بقـا و جـاودانگی     ، سوي دیگر از. ددر آن نیست جمع خواهد کر یروز رستاخیز که شک
، دهـد. وجـود چنـین میلـی    بـدیت سـوق مـی   او را به سـوي ا ، ه در فطرت انسان به ودیعت نهاده شدهک

وم به فنا و نیستی نبـوده و زنـدگی دیگـري    که زندگی انسان محکمت الهی سازگار است کهنگامی با ح
  وراي زندگی محدود دنیوي وجود داشته باشد.

نیـاز بـه سـراي    ، الیف الهی توسط پیامبران و ابالغ آن به مردمکاوامر و نواهی و بیان ت، سوي دیگراز 
الت در آن محقـق شـود و عـد   ، ه بـر نتـایج اعمـال مترتـب اسـت     کاي دارد تا وعد و وعیدهایی جاودانه

نـار  کآمـوزه را در  دهد و ایـن  ر میکمعاد را به مردم تذ، ضمن صدها آیه، خداوند تحقق عینی یابد. قرآن
  ند.کدیگر بیان میهاي آموزه

تفـاوت در مـورد معـاد و    مهـاي  اندیشه، روایناز، نشانی از قیامت نیستهیچ ، گانهپنجولی در اسفار 
الیـه  یـب چند کنبود آیات مربوط به قیامت است. مفاهیم معادشناسانه با توجه بـه تر دلیل به، گاه متناقض

مفـاهیم حلـولی و   ، وناگونی را پشت سر گذاشته است. در این تحـوالت تحوالت گ، نظام دینی یهودیت
، مفاهیم یادشـده ، . درنتیجهه مفاهیم جدید به آنها افزوده شده استکبل، نار گذاشته نشدهکقدیمی آخرت 

معادشناسـی یهـودي در   ، ترتیـب دیگر انباشته شده است. بـدین کدیگر قرار گرفته یا بر روي یکنار یکدر 
آنکه حـل و فصـل    بدون، و مشخص نبوده است و مسائل مورد اختالفروشن اندیشه  کطول تاریخ ی

  رها شدند.، شوند
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هـاي  صدد تحلیل و بـازخوانی دیـدگاه  این مقاله در، با توجه به ضرورت بحث معاد در ادیان مختلف
قـرآن  نگـاهی اجمـالی بـه آیـات     ، . در ایـن زمینـه  در مسئله معاد از منظر یهود است، مختلف و متفاوت

  یم داشت.خواه

 پيشينه بحث معاد در يهود

. بـا  اي از مفاهیم مشخص و واقعی اخـروي نیسـت  هیچ نشانه، داوران وتاب یوشع کگانه و پنج اسفاردر 
ار معادشناسـانه وجـود داشـته اسـت. از     کـ اف، در اندیشه دینی یهود قبل از رانده شدن به بابـل ، این حال

ه بـا  کـ دادنـد  صادوقیان چنین تعلیم میایمان به رستاخیز بود؛ ، قیانصادو ات مورد اختالف فریسیان وکن
ار کـ ان. )362ص ، 1382، هـن ک(پایـان موجودیـت انسـان اسـت     ، شود و مرگروح معدوم می، مردن جسم

، ه فریسیان بـراي آن اهمیـت بسـیاري قائـل بودنـد     ک، ار اصل پاداش و مجازاتکبا ان، وجود جهان آینده
گانـه  ري از ایـن موضـوع در اسـفار پـنج    کـ ه ذکـ م بود. علت ظاهري این امر براي صادوقیان این بود أتو

دارد  تاب اشـعیا وجـود  ک دراز اندیشه رستاخیز هایی . نشانه)263ـ262ص، 1382، همان(تورات نیامده است 
و بسـیاري از  «شـود:  روشن مطرح مـی  امالًکبدون ابهام و ، تاب دانیال نبیک اما این اندیشه در، )19:26(

اما اینان به جهت حیات جاودانی و آنان به جهـت  ، بیدار خواهند شد، اندزمین خوابیده كه در خاکآنانی 
  .)2:12(دانیال  »خجالت و حقارت جاودانی

  ردن تورات به قیامت معتقدند:کدرمورد اشاره ن مونهکابنهمچون ، اندیشمندان یهودي
مـداوا  ، ه در جان مـریض هسـت  کدردي ، طبیبهستند. ها ان و طبیب دلکپزش، یی خداوندانبیا به راهنما

ـتارگان  هـا  ه مرضشان پرستش بتکبل، درین قیامت و عقاب آن نبودنکمردم زمان موسی از من .ندکمی و س
ـین و افـزایش میـوه    موجب ، خداه پرستش غیرکو معتقد بودند ، و... بود اسـت. خداونـد    هـا آبـادانی زم

ـتارگان و   کخبر داد آنها  به، وسیله موسیار غلط را از اذهان آنان بردارد و بهکاین افخواست می ه اگـر س
رود و و محصوالت از بین میها گردد و میوهشود و زمین خراب میباران قطع می، نندکرا پرستش ها بت

ـین  حاصـل ، دت خداي روي آورنداگر به عبا. گرددوتاه میکآورند و عمرها امراض روي می ، خیـزي زم
ـین مـورد  ، همین دلیلبه. سالمتی و طول عمر خواهند داشت، صحت در جـاي  ، وعده و وعیدهایی در هم

نسـل  مسئله  این، ار قیامت و ثواب و عقاب اخروي بودکاگر مرض آنان ان. رار شده استکجاي تورات ت
ورزیدند و به توبـه قبـل از مـرگ اعتقـاد     ان ترحم میشد و آنان بر مردگانشدر نسل به دیگران منتقل می

ه به واسـطه ایـن   کردند کشند از خدا درخواست میکقصاص بدلیل توانستند بهه میکسانی را کداشتند و 
  ).42ـ41ص ، 1383، مونهکاو را از عذاب اخروي نجات دهد (ابن، قتل

هـاي همیشـگی   ه شوق آگاهی از سرنوشـت در سرشـت آدمـی نهـاده شـده و از دغدغـه      کحالیدر

۱۰     ،۱۳۹۲اول، زمستان  شمارهپنجم،  سال  

مسـئله معـاد بـوده و قـرآن مجیـد      ، ی از تعالیم مهم انبیاکحیات پس از مرگ بوده است و ی، انسان
وجـود   یفر در نخستین پیام حضـرت موسـی  کند که مسئله قیامت و پاداش و کروشنی بیان میبه

  .)16ـ11(طه: داشته است 
ر قـدیم دیـن یهـود    تصور دنیاي پس از مرگ در آثالیسا معتقد است: کمحقق  وان در پلوگهمچنین 

ه از کــ، ق . م) 100مــت (حــدود کتـاب ح کو ابتـدا در مزامیــر و بخصــوص در   وجـود نداشــته اســت 
رده است. اعتقـاد بـه روح و جـاودانی بـودن آن     کطور برجسته خودنمایی به، است ریفاییکاپوهاي تابک

بـه   )ال است از روآح (پنومکمتش، اسرائیل وجود نداشته است. روح در نظر یهودیان اولیهبنی نیز در دین
ه دم انسان است در آغاز خلقت از روح خداوند بر انسـان مسـلط گشـته    ک، معنی باد است. نفش یا نفس

ا و برخـی از شـاهان   مردان خـد ، قضات، این روح خدا در پیامبران .ندکو همان روح انسان را رهبري می
  ند.کی مییگوسازي براي پیشه آنها را آمادهکشود وارد می

، م اعتقـاد بـه بقـاي روح   کـ مکـ و بخصوص ایرانـی  ، تماس با فرهنگ بابلی، اسرائیلپس از تبعید بنی
تـاب  کآنچـه در   گـردد. اصـوالً  بهشت و جهنم و رستاخیز مردگان در یهودیان تقویت می، یفرکپاداش و 

اجراي دستورات و تعلیمات دینی و شعائر معبدي است و بـه  ، در مراحل اولیه مورد توجه است، مقدس
یفـر فـردي   کپـاداش و  ، متر توجه شده است. به همـین دلیـل  کتماعی و فضایل انسانی جاعمال اخالقی ا

ده و یفـر اخـروي توجـه نشـ    کابتدا به پاداش و  در دوران پس از تبعید نیز. مورد توجه قرار نگرفته است
  براي بخشش گناهان و خطاها تقدیم قربانی و انجام تشریفات شعائري دستور داده شده است.

بـاره اعمـال   یفـر فـردي و قضـاوت در   کپاداش و ، رفته اعتقاد به روح و رستاخیزه رفتهکحتی زمانی 
بـه   قـاطع و مشـخص از روح و اعتقـاد   صـورت  بـه  ،گیرد باز هم این اعتقـاد گذشته مورد توجه قرار می

  .)256ـ254 ص، 1368، (آشتیانییفر و حیات پس از مرگ مطرح نشده است کپاداش و 
دیدگاهی بر اسـاس  ، گرددشناسی یهود مطرح میالزم به یادآوري است آنچه در این پژوهش از معاد

یـادآور  معـاد را  مسئله  تمام پیامبران از ابتدا، قرآنهاي ه طبق آموزهکدرحالی. تاب مقدس استکمطالعات 
  دادند.شده و مردم را به آن بیم می

  در يهودشناسي معاد
» اتوسکاسـ «، یونـانی واژة و از  Eschatologyمعـادل  ، شناسـی) در زبـان انگلیسـی   شناسی(فرجامآخرت

مربـوط بـه حـوادث    هـاي  بـه آمـوزه  ، اسـت. ایـن اصـطالح   » بعد«یا  »آخر«معناي آن . گرفته شده است
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هـاي  مبارزه نهایی میان نیـرو ، هایشانبه دلیل بديها روي انسانالت فراکمش، بازگشت ماشیح، آخرالزمان
بازگشـت یهودیـان   ، رهـایی نهـایی  ، تاب حزقیـال) ک 39و38هاي باب، خیر و شر (نبرد یاجوج و ماجوج

ــه ســرزمین موعــود ایــن جــاودانگی روح و برانگیختــه شــدن اشــاره دارد.  ، روز رســتاخیز، تبعیــدي ب
ه از فرهنـگ  کـ برخی بر این باورنـد  هاي آخرالزمانی مطرح شده است. تابکلی در کطور به، موضوعات

  .)383 ص، 1 ج، 1378، (دورانتویژه ایرانی زردشتی ریشه گرفته است به، نعانیک، مصري، بابلی

  گرايانهلوديدگاه حل
ـ ، یهود پیرامون معادهاي در بررسی آموزه از پـرداختن بـه   کـه پـیش   شـویم  رو مـی هبا تعابیر متعددي روب
در مقابل معادشناسی نظام توحیدي در یهـود اسـت. اندیشـه حلـول     گرایانه، حلولهاي بازشناسی اندیشه
فرود آمـدن و نـازل   معناي به در لغت »حلول. «طبیعت و انسان مبناي این دیدگاه است، خداوند در تاریخ

ه خـدا و  کـ سـت  نابـدین مع  »رایـی گحلول«اصطالح  .)35ص ، 14 ج، 1367، (طالقانیشدن در محلی است 
 )Infusion( در بعضی منابع بـه ی شوند. این اصطالح، کثر در جهان یؤهستی و یا خدا و قدرت داخلی م

ثـر  کاسـت. ایـن اندیشـه در ا   معنا کرده  »تجسم«آن را به ، انگلیسیـ   اما فرهنگ عربیترجمه شده است. 
ان و محـل دانسـته   کساحت خداوند منزه از حلول ممردود بوده و المی و فلسفی ادیان توحیدي، کمتون 

االربـاب  ه ربکدرحالیسنخیت وجود داشته باشد. ، ننده و محل حلولکزیرا باید میان حلول؛ شده است
خـدا و  ، . بـر اسـاس عقایـد حلـولی    )505ص ، 6ج ، 1360، (روحانیرا با ساخته تراب هیچ سنخیتی نیست 

اي گونـه بـه آنهـا   پیوسـتگی بـین   برخوردارنـد.  كسرشت مشترگوهر و  کهستی (انسان و طبیعت) از ی
خاص یـا عـام متصـور    صورت به تواندگرایی میحلول. اف و انقطاعی در آن راه نداردکه هیچ شکاست 

ه باور دارند الهـوت  کهمانند مسیحیانی ند، کفرد مشخص حلول می کخدا در ی، شود. در حلول خاص
ه خداونـد  کـ باور بر این است ، در حلول عام. اما حلول نموده استخداوند) در ناسوت (جسم عیسی) (

ه هـیچ قلمرویـی خـالی از وجـود او     کـ ايگونهبه، رده استکبا ذات خودش در همه اجزاي عالم حلول 
دانسـت و  ه تمـام طبیعـت را خـدا مـی    کـ یهـودي،   اسـپینوزاي همانند  .)60ص ، 1ج ، 1960، (هراسنیست 

  پنداشت.سان میکی، جاي همرا به »طبیعت«یا  »خدا«استعمال واژه 
عنوان عبـد و معبـود و برداشـته    بهاي از میان رفتن رابطه، پیامد نظریه حلول و رسیدن به وجود واحد

به دلیـل از  ، گرایانهمعادشناسی حلول د. درشوگري میه منجر به اندیشه اباحهکشدن حقوق شرعی است 
اي شـود و حادثـه  قیامت در پایان تاریخ واقع مـی ، محدود شدن آن امالًکو یا ها بین رفتن همه دوگانگی

۱۲     ،۱۳۹۲اول، زمستان  شمارهپنجم،  سال  

چنـین هـیچ   . هم)3:2، (عـاموس شود قوم برگزیده مربوط می که حوادث آن به یکآید شمار میتاریخی به
اخالقـی نـدارد.   هاي گري ربطی به ارزشزیرا اباحه؛ اخالقی و ثواب و عقاب نداردهاي ارتباطی با ارزش

عقـل و وحـی   ، ن واسطۀ خداوند است. در این نظاممستقیم و بدو كگرایی دراندیشۀ حلول، در حقیقت
ل و جـزء از راه  کـ ل ارتبـاط میـان   کشود و مشـ می نفی، ه عامل ارتباط میان آفریدگار و آفریننده استک

یـا  ی کـ د تا در یشومی رنگمکقدر تعالی و تقدس آفریدگار آن، ايگردد. در چنین اندیشهمی تجسم حل
طـور  توانـد بـه  مـی  شـود و انسـان  می یکبا هستی ی، ترتیبفریدگانش حلول نماید. بدینبرخی یا همۀ آ

، وقـوع قیامـت و پـاداش اخـروي    ، در این نظام. ندک كدر گانه او رامستقیم و حتی از طریق حواس پنج
  .در تضاد است و معاد با اصل توحید، اعتقاد به حلولِ خداوند در هستی. معنایی ندارد

  ديدگاه توحيدي
آنهـا   طبیعـت و فراتـر از  ، حضوري در خارج از زمان، عتیق براي خداوند اندیشه دینی توحیدي در عهد
اي، گونـاگون و وسـیع اعتقـاد دارد. براسـاس چنـین اندیشـه      هـاي  به تفاوتقائل است و به همین دلیل، 

پیوندد و منحصـر بـه عـده خاصـی     ن به وقوع میه در خارج از آکبلشود، نمی قیامت در آخرالزمان واقع
  تمام بشریت و بر ثواب و عقاب فردي و نه گروهی مبتنی است.؛ شامل نیست

بـه  بـه وفـور   یهـود  هـاي  آموزه فردي درهاي فضائل و رذائل اخالقی در حوزه مسئولیتصحبت از 
هـاي  شـف اندیشـه  کو  تاب مقـدس کژرف معناي به نبوغ نویسندگان تلمود در پی بردن. خوردچشم می

، (اپسـتاین ارتر از حوزه اخالقیات نیسـت  کدر هیچ جا آشزیادي هستند، داراي اهمیت که ، آن جدیدي در
ه چـه نـوع اعمـالی    کـ دهـد  مـی توضـیح  ، به زحمت، خاطر به حقوق فرد. تلمود در تعلق)175ص، 1388

عدالت و حـس  ، فرد براي زیستنیید حق أ. با ت)177 ص، (همانحرمتی علیه حقوق اساسی انسان است بی
نـاري  کخودسـرانه در  ه هنگـام ریخـتن خـون همنـوعش،     کـ و از ایننند کانسان را منع میشناسی وظیفه
، نـد که اگر شخصـا قـادر نباشـد چنـین     کبل، وظیفه دارد او را نجات دهدتنها نه ،)16:19، (سفر الویانبایستد

  د.دهنجات خود او را ۀ باید به هزین
شـامل ایـن   و تقدس فردي  ی و تقدس فردي نهفته استکدر مفهوم پاات یهودي، اخالقی ۀاساس هم

، »انتقـام مگیـر  «، »ینـه نـورز  کبه بـرادرت  «، »مانند خود دوست بدارهمنوعت را : «استدستورهاي بزرگ 
  .)187ص ، 1388، (اپستاین »بیگانگان را دوست بدار«و  »دشمنی مورز«

تـدریج در  ولـی بعـدها بـه   ، بودگرا در ساختاري حلول امالًکابتدا  ،معادشناسی یهوديتوان گفت: می
بـه   كانـد  كانـد ، البته بار دیگر با رواج اسـفار آخرالزمـانی  یامبران از این ساختار بیرون آمد. پهاي تابک



   ۱۳ بررسي دشواره قيامت در آيين يهود و بيان آيات متناظر آن از قرآن

بسیار نمایان و فـراوان و بـا قبـاال بـه اوج خـود      در تلمود، گرایی حلول غلتید. این فروگرایی حلول دامن
بـدون  گرایـی  حلـول  ه در دوران جدید، بـه کبرد زیرا قباال ما را به سوي وحدت وجود معنوي می؛ رسید
  .)299ص ، همان(یا همان وحدت وجود مادي تبدیل شد خدا، 

  مفاهيم معادشناسانه
احریـت  ، عـوالم هبـا (آخـرت)   ، متعدد و تعابیر متفـاوتی از قبیـل  هاي با نام »معاد«واژگان در آیین یهود، 

ار رفتـه  کـ و (روز پروردگـار) بـه    تحییت همیتیم (رسـتاخیز) ، یوم هدین (روز جزا)، هیامیم (آخرالزمان)
ه کـ  .هبیـان شـد  متعـددي  هاي براي قیامت نامریم، کدر قرآن آمد. به توضیح و تبیین آن خواهد است که 
، »یـوم الفصـل  «، »الموعـود یـوم  «، »یوم تبلی السرائر«: و برخی دیگر عبارتند از »قیامت«آنها ترین معروف

یـوم  «، »یوم الخلـود «، »یوم الوعید«، »یوم معلوم«، »یوم الجمع«، »یوم التغابن«، »یوم عسیر«، »یوم الینطقون«
  .)11ـ10ص ، 1370، (سبحانی »یوم عصیب...«، »یوم الریب فیه«، »الخروج

  »جهان ديگر«يا » آخرت«
تدریج ساخته و پرداختـه شـد و بـه    ه پس از بابل بهکمفهوم آخرت یا جهان دیگر، مفهومی معادشناسانه، 

این عقیده را پس از آزادیشان از اسـارت بابـل   ، یهودیان. مبدل گشت »تلمود«اندیشه اصلی دینی در  کی
. آخـرت یـا   )110 صتا، ، بیتوفیقی؛ 142و134 ص، 1368، ورک(مش انداز زرتشتیان فرا گرفته، شوورکبه دست 

ه بـه  کـ قـرار دارد   یعنی این جهان »عوالم هازیه«در مقابل  »عوالم هبا«معادل اصطالح عبري جهان دیگر، 
گرایی) قبل یـا بعـد   گاهی به دوران مشیحانی (هزاره. 2، گاهی اشاره به آینده. 1امور متعددي اشاره دارد: 

و آیـد  مـی پایـان  در زمین نزاع در این عصر ، )370ص ، 1382، هنک(از روز حساب و قبل یا بعد از قیامت 
  در خارج از زمان.اي نقطهعنوان به گاهی به آخرت. 3 ،شودبهشت زمینی محقق می

ه قـرآن آن را بـه دو دوره بـرزخ و    کـ به دوران پس از مرگ اشـاره دارد  ه آخرت در اسالم، کحالیدر
 11آیـه غـافر  سوره  در. همچنین )100(مومنون: » برزخٌ إلی یومٍ یبعثونَو من ورائهِم «کند: قیامت معرفی می

! دو بار ما را به مرگ رسـانیدي و  گویند: پروردگارامی ؛»قَالوا ربنا أمتّنَا اثنَتَینِ وأَحییتَنَا اثنَتَینِ...: «خوانیممی
د و دو حیـات اصـلی.   مردن اصلی دارانسان دو این آیه آمده است:  دو بار ما را زنده گردانیدي. در تفسیر

نسبت بـه دنیـا   ، رودیعنی وقتی انسان از دنیا به برزخ می، امر نسبی و قیاسی است کیاما مرگ وحیات، 
نسـبت بـه عـالم بـرزخ     ، شودشود. وقتی از برزخ وارد عالم قیامت میمیرد و نسبت به برزخ زنده میمی

۱۴     ،۱۳۹۲اول، زمستان  شمارهپنجم،  سال  

دو  دو مـردن و صـورت  بـه  پس، مجموع این دو حالـت،  گردد.ت به عالم آخرت زنده میمیرد و نسبمی
  .)389 ص، 3 ج، 1366، (جوادي آملیشود زنده شدن تبیین می

  آخرالزمان (روز آخر)
  داراي دو معناست:که باشد می» احریت هیامیم«معادل اصطالح عبري ، »روز آخر«یا » الزمانآخر«

هـاي  روزهـا و دوره ه بـه دنبـال آن،   کـ ة زمانی در آینده یعنی دور؛ »روزهاي آینده«یا در » در آینده«. الف
  دیگر خواهد آمد.

ایـن   ،با این حـال ، دیگر نخواهد آمداي ه پس از آن مرحلهکیعنی آخرین مرحله زمانی ؛ »الزمانآخر«. ب
  مرحله در همین زمان واقع شده است.

البتـه مفهـوم ایـن    . اندواقع شده ولی هر دو در قلمرو زماندیگر متفاوت است، کبا یهرچند ، این دو معنا
فراینـد  مرحلـه بیـرون از   ن، عنـوا الزمان بهی تغییر یافت و به آخرکاز میالد اندپیش اصطالح در قرن اول 

شـود. در  گی مـی رسـید آنـان  مردگان برانگیخته شده و به حسـاب  این فرایند، طی که  تاریخ اشاره نمود
» روز خداونـد «و » روز داوري«، ن در قرن اول میالدي استه متعلق به فرقه اسنیاکتومارهاي بحرالمیت، 

خواهند تـا هـر لحظـه منتظـر     از پیروان خود میشده است. نویسندگان این تومارها،  بسیار نزدیک تصور
نـام دارد. ایـن   » جنگ فرزنـدان نـور بـا فرزنـدان ظلمـت     «ن روز باشند. یکی از این تومارها، فرارسیدن آ

. دهد که در آخرالزمـان میـان نیروهـاي خیـر و شـر در خواهـد گرفـت       می جنگ بزرگی را شرح ،تومار
بـر فرزنـدان ظلمـت و نیروهـاي     ، پس از چهل سال فرزندان نور به یاري خداوند و فرشـتگان سرانجام، 

از داوري بزرگ و پاك شـدن جهـان   » سرود شکرگزاري«شیطانی پیروز خواهند شد. تومار دیگري به نام 
 .)103ـ86ص ، 1383، دانلیو(گوید نو شدن هستی سخن می مرگ و، فساد، از گناه

ه در کـ اسـت  اي دشـواره ، با توجه به تعاریف فوق، اختالف مبانی یهود در تعیین زمان در بحث معاد
. در یهودیت تصور آخرالزمان به معنی پایان دوره جهـان و پیوسـتن آن بـه قیامـت     وجود دارداین بحث 

. اسـت  تا ظهور امام زمان اکرمدوره نبوت پیامبر، آخرالزمانبري است. اما در دیدگاه مسلمانان، ک
روز از عمـر دنیـا    کحتـی اگـر یـ   معتقدند:  خوانند ودوران غیبت را آخرالزمان می، شیعیان به خصوص

، 1 ج، 1380، دوقصـ (کنـد  میخداوند آن روز را طوالنی نموده و منجی آخرالزمان ظهور باقی مانده باشد، 
آخرالزمـان بـا   ، مبحث آخرالزمان در اسالم با قیامت متفاوت است. اما در یهود. طبق این اعتقاد، )317 ص

  است.یکی قیامت 
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  روز پروردگار
ه در کـ گرایانـه یهـودي اسـت    حلـول شناسـی،  ی دیگر از مفاهیم و اصالحات معادکی، روز پروردگار. 1

  متعددي از آن یاد شده است:هاي یهود با ویژگیهاي آموزه
  ؛اختصاص آخرت به جامعه نه افرادالف. 

  ؛ستن دشمنان اسرائیل توسط خداوندکهم شروز در. ب
أسـیس پادشـاهی   روز ت.  ه؛ انتقام اسـرائیل از دشمنانشـان   روز؛ د. روز برتري قوم اسرائیل بر جهانیانج. 

  .)373 ص، 1382، هنک(قوم اسرائیل 
، دیگري بـر آن قـرار داده  هاي و نام )4: 7، (عاموستغییر داد » یهوه«روز پروردگار را به روز عاموس پیامبر، 

تـرین  مهم«این ، )16: 25، (سفر خروج رد نمود گرایانه در بحث معاد راار برتري قومی و حلولکچنین افهم
  رود.شمار میبه »یهوديشناسی تحول در مفاهیم معاد

پـاداش و عقـاب در   هـاي  شاخصـه تـرین  مهم از، و وظایف فرديها ئولیتبر مستأکید  در اسالم نیز
در سـورة  . 1. نـد کمعرفـی مـی   »یوم الحساب«عنوان به قیامت را، چنانچه در چهار آیه قرآنقیامت است. 

اب  لوالدي و ربنَا اغْفرْ لی و«: 41 ۀابراهیم آی سـالْح قُومی موینَ ینؤْملْمه وقـت حسـاب   کـ یعنـی روزي  ، »ل
  .)146ص ، 5 جهمـان،  (ه حساب خالیق ثابـت گـردد   ک. روزي )145 ص، 13 ج، 1382، (طبرسیشود ظاهر می

ابِ       و«: 16در سورة ص آیه . 2 سـمِ الْحو لَ یـ طَّنَـا قَبـل لَّنَـا ق جـنَا عبمِ     . «3. »قَالُوا رو یـونَ لد ا تُوعـ ذَا مـ هـ
ا       إِنِّی عذْت بِرَبی و یقَالَ موس و«: 27در سورة غافر آیه . 4 ؛)53(ص:  »الْحسابِ رٍ لـَّ تَکَبـن کُـلِّ م کُـم مـبر

 گرنشـان هـا،  روز حساب و رسیدگی بـه اعمـال انسـان   عنوان به اشاره قرآن به معاد ،»یؤْمنُ بِیومِ الْحسابِ
  فردي است.هاي اسالم بر مسئولیتتأکید 

  روز جزا
ه خداونـد در آن،  کـ  معناي روزي در آخرالزمـان اسـت  به، »یوم هدین«، معادل اصطالح عبري »روز جزا«
، 1382، هـن ک؛ : ب58، براخـوت ؛ 7:84، مزامیـر داود ؛ 4:29، (میشـنا  ردکها رسیدگی خواهد حساب تمامی انسانبه

روز ، مـراد از یـوم الـدین   . )3حمـد:  (اسـت  شـده  » یومِ الـدین  کمال«تعبیر به ، . در قرآن روز جزا)377ص
. و جزاء در روز قیامت مخصوص بـه انسـان و جـن اسـت    ، جزاء استمعناي به چون دین؛ قیامت است
 يهـا و جماعـت ، همه عوالم انـس و جـن  ، مراد از عالمین در آیه اول سوره حمدکه شود یپس معلوم م
  .)24ص ، 1ج، 1377، (طباطبائیآنان است 

۱۶     ،۱۳۹۲اول، زمستان  شمارهپنجم،  سال  

  پروردگارمقايسه روز جزا و روز 
داراي ، »روز پروردگـار «اسـت.  » ز پروردگـار رو«نقطه مقابل اصطالح در یهود، » روز جزا«اصطالح 

هاي فردي و رسیدن به رستگاري تحقق رهایی از مسئولیتمعناي به ویژگی حلولی قومی افراطی و
ز داوري و رو«یـا  » روز جزا«پیامبران سایر و  عاموستوسط در چارچوب قومی است. اما این روز، 

ه قومیـت دلیلـی بـر رسـتگاري     کـ این .)377ص ، 1382، هنک(ها تغییر ماهیت یافت براي انسان» مکح
بـه  ، )18:5 ،(عـاموس از بـین خواهـد بـرد    اش اريکخداوند قوم اسرائیل را به دلیل تبهنیست و حتی 

. )18حزقیـال  ؛ 30و 29:31(ارمیـا  ردنـد  کتأکیـد   بر مسئولیت فردي اشـخاص ، حزقیالو  ارمیادنبال آن 
خواهنـد شـد و   مردگان تو زنده «شعیا بود: ا، ردکل عقیده بیان که رستاخیز را به شکسی کنخستین 

. ایـن  )19: 26، (اشـعیا ند کخاست... و زمین مردگان خود را بیرون خواهد افجسدهاي من خواهند بر
تـاب مقـدس در مـورد    کبـاالترین تحـول در عبـارات    ، ه نوشته شده باشدکپیشگویی در هر زمانی 

معنـاي  بـه  پیرامون رسـتاخیز ، )2:6هوشع ؛ 37(حزقیال اینجا براي نخستین بار  است.موضوع رستاخیز 
تنهـا  ، از این قوم. ه تنها قوم اسرائیلکبل، آن هم نه رستاخیز همه اقوام، حقیقی پیشگویی شده است

تـاب  ک. بـراي اولـین بـار در    )14:26(اشـعیا  برخواهند خاسـت  ، انده با ایمان به خدا مردهکپارسایانی 
بـا  ؛ تاب دانیال آمده استکاین اعتقاد در . به ثواب و عقاب پس از برانگیخته شدن اشاره شد ،اشعیا

ان براي گرفتن مزد و بـدان بـراي دیـدن مجـازات خواهنـد برخاسـت:       کنیگوید: ه میکاین تفاوت 
اما اینان به جهت حیات جـاودانی  . بیدار خواهند شد، اندزمین خوابیده كه در خاکبسیاري از آنان 

  .)2:12، (سفر دانیالخجالت جاودانی  و آنان به جهت حقارت و
اندیشـه روشـن و   . هرچنـد  ردنـد کمـی تأکید  الزمانورد برانگیخته شدن مردگان در آخرربانیون در م

و  )2:6، هوشـع ؛ 37حزقیـال ( ربانیون همـه مردگـان  برخی از ؛ مشخصی پیرامون جزئیات این پدیده نداشتند
برخـی هـم تنهـا افـراد زیـر را الیـق آن       ، دانستندرا شایسته رستاخیز می )19:26، (اشعیابرخی تنها اسرائیل 

 کمـ کیا بـه علمـاي شـریعت    ، ار بوده یا شریعت را آموختهکه درستکاسرائیل سانی از بنیکشمردند: می
آمـده اسـت:    میشنا. در رده باشندکتورات عمل هاي ی از فرمانکم به یکدست، رده و یا به عقیده بعضیک
، رینسـتون ک(ندارنـد  اي از جهان آینده بهـره تاب مقدس باشند، کر وجود وعدة رستاخیز در که منکسانی ک«

دهـد، آگـاه   ه انسـان انجـام مـی   کاري که خداوند به هرک. این اعتقاد در یهودیت وجود دارد )69ص، 1377
و داوري  )3: 141، مزامیـر ؛ 21: 18، (امثال سـلیمان همه این اعمال محاسبه خواهند شد است و در روز داوري، 

  .)7: 9مزامیر؛ 10: 2، سموئیل؛ 25: 18، (پیدایشرا خداوند متعال به عهده دارد 
نـد:  کنشان مـی در آیات متعددي خاطر، قرآن نیز داوري اعمال در روز قیامت را توسط خداوند متعال



   ۱۷ بررسي دشواره قيامت در آيين يهود و بيان آيات متناظر آن از قرآن

»و هکْمم بِحنَهیی بقْضی کبإِنَّ ر یملزِیزُ الْعالْع ودر حقیقت پروردگار تـو طبـق حکـم خـود     ؛ )78(نمل:  »ه
ا کَـانُوا فیـه    إِنَّ ربک یقْضی بینَهم یوم  ...« .ناپذیر داناشکست کند و اوستیم يمیان آنان داور یمـۀِ فامیالْق

کردنـد  یبـاره آنچـه در آن اخـتالف مـ    پروردگارت روز قیامت میانشـان در  قطعاً... ؛ )17(جاثیه: » یخْتَلفُونَ
  .خواهد کرد يداور

  رستاخيز
  اندیشه رستاخیز دو چارچوب وجود دارد: كاست. براي در »تحیت همیتیم«رستاخیز معادل واژه عبري 

  گرایانهحلول دیدگاه. 1
  ؛ایمان به تناسخ ارواحالف. 
 ؛اعتقاد به جاودانگی روح بدون برانگیخته شدنب. 

  ؛شونده تنها برخی از ارواح برانگیخته میکایمان به اینج. 
  دیدگاه توحیدي. 2

  ؛اعتقاد به قیامتالف. 
  .)377 ص، 1382، هنک(یفر کبازگشت روح به تن براي پاداش وب. 

 كه در جاهاي دیگر به خـا کسانی ک، )23: 24اشـعیا  (ه رستاخیز در اورشلیم صورت خواهد گرفت کازآنجا
روانـه  ، ه بـراي آنـان پدیـد خواهـد آمـد     کهند بود از طریق گذرگاه زیرزمینی، مجبور خوا، اندسپرده شده

ایـن  ، سپرده شـوند  كه یعقوب و یوسف آرزو داشتند در فلسطین به خاکسرزمین مقدس شوند. دلیل این
بسـیاري از  رو، ازایـن سفر طوالنی را متحمل شوند.  کزحمت یاشتند هنگام رستاخیز، ه دوست ندکبود 

  .)69ص، 1377، رینستونک( نندکیهودیان هنگام سالخوردگی به فلسطین مهاجرت می
اي تـاب را شـاید نویسـنده   کین ا. جالب توجه است كاشفه باروکمتاب کدر  »رستاخیز نهایی«مفهوم 

ان در کـ نیهـاي  بـدن ، كاشفه باروکمتاب کیهودي بالفاصله پس از سقوط اورشلیم نوشته باشد. براساس 
اران کبـد هـاي  و بدن، تبدیل، است» پایانوه بیکداراي جاودانگی و ش«ه ک، رستاخیز به موجودي روحانی

  .)1ـ12: 50؛51، ك(بارو تر از پیش مجازات خواهند شدنحیف و زشت
یـا  انـد، برخواهندخاسـت،   رفتـه  كه به خاکسان ه مردگان به همانکه براي وي تردید پدید آمد کگاه آن
، داردنـد و نگـه مـی   کنون دریافت میکه اکمردگانی را ، خداوند پاسخ داد: آن روز زمین، دیگراي گونهبه

ـ   زمین آنها؛ به راستی و درستی همه را پس خواهد داد، بدون هیچ تغییري در وضع آنها ل کرا به همـان ش
؛ آنهـا را برخـواهم انگیخـت   ، ه به زمین تحویل دادمکگونه من آن. و تحویل خواهد دادرده، که دریافت ک

۱۸     ،۱۳۹۲اول، زمستان  شمارهپنجم،  سال  

. انـد باز آمدهه رفته بودند، کو آنان اند ه مردگان به زندگی برگشتهکنشان دهم است زیرا در آن زمان الزم 
ـناخت    کی کی، شناسندنون میکه اکسانی را که آنان تمام کچنین خواهد شد  بـدین  ، و بـاز خواهنـد ش

ـبالً پیرامـون آن سـخن گفتـه شـده       وسیله،  رخ خواهـد داد  ، داوري استوار خواهد گردید و هـر آنچـه ق
  .)58 ص، 1377، رینستونک(

، پایـان اسـت  وه بـی که داراي جاودانگی و شکان به موجودي روحانی کنیهاي بدن، پس از این شناسایی
: 15(رساله اول به قرنتیـان  تر از پیش به مجازات سپرده خواهد شد اران نحیف و زشتکبدهاي تبدیل و بدن

طـور  بـه ها بعـد ، برخواهنـد خاسـت  ، اندرفته كه به خاکه مردگان به همان وضعی کاین اندیشه  .)50ــ 35
ه رسـتاخیز مردگـان   کـ وجـود دارد   تلمـود در یهودیت و مسیحیت توسعه یافت. این عقیـده در  بسوط م
ربـانی  ه کـ این عقیده موجب شـد   اند.سپرده شده كه با آن به خاکار در همان پوششی خواهد بود کوکنی

ه مردم براي تهیـه جامـۀ   کزیرا قبل از آن رسم بود ؛ ندکرا معمول اي پنبههاي فنکاستفاده از ، گملثیل دوم
  .)58ص ، 1377، رینستونک( نندکمبالغ هنگفتی صرف سپاري، كخا

پوسیده چطور زنـده  هاي گویند استخوانه میکافرادي پاسخ خداوند در : اسالمی آمده استدر متون 
ذي     «فرماید: می، خواهند شد ا الـَّ یِیهـحقُـلْ ی یم مـر یهو ظَامیِی الْعحنْ یقَالَ م خَلْقَه ینَسثَلًا ولَنَا م ضَرَبو

آورد و آفـرینش خـود را فرامـوش     یمـا مثلـ   يو برا؛ )79ــ 78: (یس» لْقٍ علیموهو بِکُلِّ خَ أَنشَأَها أَولَ مرَّةٍ
کـه   یبگـو همـان کسـ   ، بخشدیم یها را که چنین پوسیده است زندگاین استخوان یچه کس: گفت ،کرد

  .داناست یبار آن را پدید آورد و اوست که به هر [گونه] آفرینشنخستین
جـزو  وي به رسـتاخیز معتقـد بـود و آن را    . پیرامون رستاخیز چندان روشن نیست میمونابنسخنان 
، حـال با این . شمردر رستاخیز را خارج از یهودیت میکه منکجا پیش رفت . او تا بداندانستاصول دین 

او از ، ه این عقیده را توضیح دهـد کاز وي خواست  حسداي هلويیعنی ی از معاصران وي که یکهنگامی
ه کـ هنگـامی  . ردکـ تـوان بیـان   این معجزه را تنها از راه ایمان و نه تعقل مـی ار طفره رفت و گفت: کاین 

او الزم دانسـت موضـع خـود را دربـارة     رد، کـ وي در بغـداد بیـداد مـی    الحائرین ۀداللتـاب  کمخالفت با 
ظریـه او در بـاب عـدم    ه نکـ رد کـ گانه توضیح دهد. وي در این رساله، مکرر بیان جدا ۀرستاخیز در رسال
، ه با ادلـۀ عقلـی قابـل اثبـات نیسـت     کرستاخیز با آن؛ با اعتقاد به رستاخیز تضادي نداردجاودانگی نفس، 

  .)98ص ، 1377، رینستونک(رود شمار میل اساسی یهودیت بهاص کی

  در چگونگي رستاخيزها تناقض
اوالً ارتباط رستاخیز با روز جزا و جهنم و بهشت تبیـین نشـده    یهود و اعتقاد به رستاخیزشناسی در معاد



   ۱۹ بررسي دشواره قيامت در آيين يهود و بيان آيات متناظر آن از قرآن

بردارندة بعد قومی و بازگشت قوم یهـود  حلولی را در خود نگه داشته و در بسیاري از عناصر. ثانیاً، است
  .)367ص، 1382، هنک؛ : الف111، توبوتک؛ 20: 26، (حزقیالبه سرزمین مقدس است 

  نظر گوناگون روبروست:و اختالفها با دشواره، اعتقاد به رستاخیز و اندیشه قیامت
  داراي دو عنصر اساسیالف. 

  دوران مشیحانی)؛(. عنصر زمانی 1
  .آخرالزمانی)عنصر غیرزمانی ( .2

  در این اندیشه. ب
  ؛زا و بهشت و جهنم تبیین نشده است. ارتباط رستاخیز با روز ج1
  .بسیاري از عناصر حلولی را در خود نگه داشت. 2

  نظر پیرامون برانگیختگی افراداختالف. ج
  ؛انکشدن فقط نیمبعوث. 1
  ؛سرائیلاشدن قوم مبعوث .2
  .هاشدن تمام انسانمبعوث. 3

هـا دارد و مربـوط بـه گـروه خاصـی      ریم داللت بر برانگیختگی همه انسانکقرآن در آیات بسیاري 
همانا ؛ )7: (حـج » ریب فیها أن اهللاَ یبعثُ من فی القبور لَّاوأَنَّ الساعۀَ آتیۀٌ « :فرمایداز جمله می .نیست

زنـده  ، انـد ه در قبرها آرمیـده کسانی را کی در آن نیست؛ و خداوند تمام کقیامت آمدنی است و ش
شـود.  س با پیشـوایش برانگیختـه مـی   کو هر ؛ )71(اسراء:  »لَ اُناس بِامامهِمکیوم نَدعو . «ردکخواهد 

أَفَعیینَـا  «: فرمایـد مـی ، ل خلقـت اول کبه شـ دوباره موجودات و انسان، امکان خلقت رد قرآن در مو
یددنْ خَلْقٍ جسٍ می لَبف ملْ هلِ به کـ آیا ما از آفرینش نخستین عاجز مانـدیم  ؛ )50(ق: » بِالْخَلْقِ الْأَو

و خلقت دوباره موجـودات،   ان رستاخیزک. همچنین پیرامون بیان امقادر بر آفرینش رستاخیز نباشیم
اء مبار  و« فرماید:هاي مرده در این جهان میهمانند رستاخیز زمین مـ ماءنَ السکـ نَزَّلْنَا م   تْنَـا بِـهاً فَأَنب

نازل ت کو از آسمان آبی پربر؛ )11ـ9(ق: »الْخُرُوج کذَلک جنَّات وحب الْحصید... وأَحیینَا بِه بلْدةً میتاً
بـاران سـرزمین مـرده را    ۀ وسـیل هب هاي درو شده را رویاندیم... وها و دانهآن باغۀ ردیم و به وسیلک

 .گونه استردیم و زنده شدن مردگان نیز همینکزنده 
اعتقاد به جـاودانگی روح داراي عقایـد متفـاوتی     اخامی درخطلب و یهودیان اصالحسوي دیگر، از 

  باشند:می

۲۰     ،۱۳۹۲اول، زمستان  شمارهپنجم،  سال  

  ؛بازگشت روح به بدنمعناي به عدم اعتقاد به قیامت   طلباصالحـ      
  اعتقاد به جاودانه بودن روح      یهودیت

  )(روح و جسم رانگیخته شدن مردگاناعتقاد به ب    اخامیـ خ     
  .)254ـ256، 1368، (آشتیانی

تدوین کردنـد  فیا م. در کنفرانس فیالدل1869یکی از موادي که ربانیون یهودي در سال هاي اخیر، در قرن
هـیچ  ، ایمان بـه رسـتاخیز جسـم   «بود: این موضوع ، م. تأیید شد1885بورگ در سال کنفرانس پیتس و در

، 1377، رینسـتون ک( »کنـد اصل و مبناي دینی ندارد و اعتقاد به جاودانگی تنها به فناناپذیري روح داللت می
اخیز مردگـان از نمازنامـۀ   ماشیح و رستمطالب مربوط به آمدن حدود نیمۀ قرن نوزدهم میالدي،  .)163ص

  .)155ـ154 ص، همان(یهودیان، معبد اصالحی هامبورگ حذف شد 
بـه   يآورفـردي و روي هـاي  مسـئولیت ، ار رسـتاخیز کـ ان، طلـب نتیجه اعتقـادات یهودیـان اصـالح   

ردي و فـ هاي مسئولیت؛ زیرا در این عقیده، ار رستاخیز استکگرایی به نوعی انحلول گرایی است.حلول
  ار و اعتقاد به اخالقیات حلول گرایانه و عدم تفاوت بین خیر و شر وجود دارد.کوجدان شخصی ان

  ي روح در ادوار مختلف تاريخ يهودتضاد عقيده پيرامون جاودانگ
ال کبـه اشـ  ، در تـاریخ یهـود  اعصـار گذشـته   ه در کـ از مسـائلی اسـت   جاودانگی روح و چگونگی آن، 

ه در کـ تقسـیم نمـود   ، از آنپس توان آن را به دوران تبعید به بابل و دوره میست. گوناگون مطرح شده ا
 این موضوع متفاوت بیان شده است:هر دوره نیز 

 ؛روح عدم اعتقاد به جاودانگیالف.     
  ؛گراییاعتقاد به حلولب.      
  ؛هااز میان بردن همه دوگانگیج.      

  ؛ی از جسمبخشعنوان به فانی شدن روحد.   دوران تبعید. 1
  ؛از دست دادن ماده زندگی: مرگح.      
  و بـدون ثـواب   به نام شـئول  کمحل تاری به، (رفتن روح پس از مرگ زندگی اخرويو.      

  .)362ص، 1382، هنک؛ 2/2: یونس( ؛عقاب)     
  ؛اندیشه جاودانگی روح انسان  هافریسیالف.   در قرن اول و دوم قبل از میالد. 2

  .اندیشه جاودانگی روح انسان  هاهلنیستیب.    



   ۲۱ بررسي دشواره قيامت در آيين يهود و بيان آيات متناظر آن از قرآن

  .)ه مبتنی بر جاودانگی ارواح استکتناسخ ارواح(    . قباالییان3
  :ار قیامتکسبب ان  ار متناقض دوران مشیحانیکیهودي با افشناسی آمیختگی معاد. 4

ص ، 1377، رینسـتون ک(. (برخـی اندیشـمندان یهـودي)    دوران معاصـر . 2، بن میمون)(موسی درگذشته
  .)115و  99ـ98

اعتقاد به جاودانگی روح نداشته و گروهی اعتقـاد  اي در مورد معاد عده، در دوران تبعید یهود به بابل
ه مرگ از دست دادن مـاده  کو معتقد بودند ته، داشها از میان رفتن همه دوگانگیمعناي بهگرایی حلول به

رود. همچنـین  نـام شـئول مـی   ی به کزندگی است و روح پس از مرگ بدون ثواب و عقاب به محل تاری
ه برخـی  کـ حـالی دراعتقاد به جـاودانگی روح داشـتند.   ، و قباالیانها هلنیستیها، مانند فریسیهایی گروه

  اند.ار نمودهکجاودانگی روح را ان، در گذشته و دوران معاصر به نوعیاندیشمندان یهود، 
گونـاگون  هـاي  ر قـرآن بـه صـورت   امري مسلّم تلقی شـده و د حیات دائمی و بقاي روح در اسالم، 

  :دربارة آن تذکر داده شده است
، در جایگـاه ابـدي خـویش    روح انسان قبل از برپایی قیامت و استقرار: بهشت و جهنم برزخی. الف

گویـد:  در مورد بهشـت برزخـی چنـین مـی     قیامت قرار دارد. قرآن ي پس از دنیا و قبل ازگریدر عالم د
نَ الْمکْـرَمینَ   قالَ یا لَیتقیلَ ادخُلِ الْجنَّۀَ « ی مـلَنعج ی وبی رونَ بِما غَفَرَ للَمعی یممـؤمن  (؛ )26: (یـس  »قَو

دست ستمگران به شهادت رسید) از طرف خداونـد بـه او گفتـه شـد      ه بهکوقتی ، فرعون حبیب نجارآل
داشـتگان  مرا آمرزیـده و از گرامـی  ه پروردگارم کدانستند اش قوم من میکاي  او گفت:، وارد بهشت شو
  قرار داده است.

قیامـت   کـه پـس از برپـایی   ، بارة خلود در بهشت و جهـنم موعـود  اما در: بهشت و جهنم موعود. ب
شـود  مـی  را یادآور همواره این حقیقتقرآن وجود دارد. کریم آیات فراوانی در قرآن ، محقق خواهد شد

شاد بمانید و شاد زنـدگی  ، کران الهی در بهشت جاودانی استالطاف بیدهد که می ها بشارتانسان و به
بهشـتیان آن روز بـه   ؛ )55(یس:  »إِنَّ أَصحاب الْجنَّۀِ الْیوم فی شُغُلٍ فَاکهونَ«: گیري نماییدو از آن بهره، کنید

 هاي آن همیشـگی و میوه؛ )55(رعـد:  » أُکُلُها دائم و ظلُّها«فرماید: در جاي دیگر میشادمانی مشغول باشند. 
  .ش جاودانی استهایسایه

  و عقابثواب 
توأم با اخالقیات و اصول زنـدگی نیـاز بـه    فردي و ایجاد جامعه و محیطی سالم، هاي ید بر مسئولیتکتأ

۲۲     ،۱۳۹۲اول، زمستان  شمارهپنجم،  سال  

از بـدیهیات  ، ه سرپیچی نمـوده کسانی کیفر و بازخواست که پایبند و متعهد بوده و کپاداش براي افرادي 
در آئین یهـود ثـواب و عقـاب    اما  آید.شمار میوعده و وعید از لوازم عدل الهی به، است. ثواب و عقاب

  گوناگون است:هاي داراي الیه
  ؛)23: 24 ،اشعیا( وجه قومی ثواب و عقاب  گراحلول ۀالی: الف

  ؛)14: 7، تاب دوم مکابیانک( یفرکعدم اعتقاد به پاداش و        
  .)10ـ9: 11، جامعه؛ 10ـ9: 7، دانیال؛ 2:12، (دانیال یفرکاعتقاد به پاداش و   توحیدي ۀالی: ب
نه افـراد. در ایـن   ، اختصاص آخرت به جامعه بودهمعناي به ،وجه قومی ثواب و عقاب، گراحلول ۀدر الی

در  کـریم  قرآن توان تضمین نمود؟فردي را میهاي پایبندي به اخالقیات و مسئولیت گیچگونصورت، 
بـه اصـول اخالقـی در    هـا  ه سبب پایبنـدي انسـان  کده کري مطرح بسیارهاي آموزهمورد ثواب و عقاب، 

(زلـزال:   »فَمن یعمل مثقالَ ذَرة شراًیرَه ومن یعمل مثقالَ ذَرة شَـرَاً یـرَه  «شود: زندگی فردي و اجتماعی می
 يبـد  ياوزن ذره هـم کـس  و هـر   اهد دیدکند [نتیجه] آن را خو ینیک ياوزن ذره پس هر که هم؛ )8ـ7

لَتُسـئَلُنَ   ثُـم «: ه به انسان داده شـده کهایی از نعمتسؤال پیرامون  دید. همچنین کند [نتیجه] آن را خواهد
. ] پرسیده خواهید شـد  زمین يرو سپس در همان روز است که از نعمت [؛ )8: اثرک(ت »یومئذ عنِ النَعیم

آیـات بسـیاري بـه چشـم     تعلق گرفتن ثواب و عقاب بـه آنهـا،   ، ثبت اعمال در دنیا و در نتیجه ۀدر زمین
  .)6؛ مجادله: 53؛ قمر: 52؛ قمر: 80؛ زخرف: 12؛ یس: 92: ؛ انبیاء21(یونس: خورد: می

  بهشت
فارسی بـوده  ، در اصلکه  است» پردیس«و  )387ص ، 1382، کهن( »جن عیدن«معادل واژه عبري  »بهشت«
عتیق از بهشت نامی به میـان نیامـده اسـت.     در عهد ه در اطراف آن دیوار باشد.کمحلی است معناي به و

ه هفـت دسـته از   کـ : بهشت داراي هفـت طبقـه اسـت    طور مفصل از آن بحث شده استود بهاما در تلم
اران در کـ وکیه ارواح عادالن و نکلذتی ترین چنین عالی. هم)388ص، همـان (نی دارند کاران در آن سکوکنی
  .)389ص، 1382، نما(هبودن آنها در حضور خداوند است شوند، مند میاز آن بهره »جن عیدن«

ایـن مفهـوم    تبدیل شـد. شناسی ی از مفاهیم معادکبه یدر دوران اخیر، » بهشت«مفهوم ، در آیین یهود
دهنـده  نشـان طور متفاوت مطـرح گردیـده و   هبه در عهد عتیق و جدید، کروست هروبهایی نیز با دشواره

  :باشدوجود معناي دقیق از بهشت میعدم 
(زمینـی در  عنـوان  بـه  این بهشت، بهشت عدن را به منظور اقامت آدم و حوا آفرید خداوند: عهد عتیق. 1

  ؛)15:2 پیدایش( دور دست مشرق زمین) در این جهان است



   ۲۳ بررسي دشواره قيامت در آيين يهود و بيان آيات متناظر آن از قرآن

، (اف ائـی د آینـده و دوران مشـیحانی پدیدارشـ   ، جهان آخر مفاهیمی چون مفهوم بهشت تغییر یافت و. 2
  ؛)479ـ477، ص 3، ج1384

  ؛(همان)مبدل شد  جهان دیگر بهشت عدن به باغی در، پیدایش ایده رستاخیز با. 3
د رسـن ه به بطن معناي تـورات مـی  کآگاه به قباالست  عارف و بهشت مخصوص افراد: اندیشه قباالیی. 4

)Jews, 1190, p. 822(؛  
  .)115و  99ـ98ص ، 1377، رینستونک( دوران معاصر: عدم اعتقاد به بهشت. 5

؛ »لَهم دار السلَامِ عند ربهم«وعده دیدار است: ، هاي بهشت براي عاشقان لقاءاهللای از لذتکدر اسالم نیز ی
ـ  در قـرآن از  . براي آنان نزد پروردگارشان بهشت خانه آرامش خواهد بود؛ )127(انعام:  هـاي  نـام  ابهشـت ب

جنات ؛ )11 منون:ؤ(م فردوس؛ )127(انعام: دارالسالم ؛ )23(رعد:  عدن جمله: جنات از، است مختلفی یاد شده
عـدد  هشـت   عـداد آن را اً ته غالبک. بهشت داراي درهاي متعددي است )30(فجر: و جنت  )9(یونس: النعیم 
، حسـینی ؛ 186ص ، 8ج ، 1362، (مجلسـی ر شده اسـت  کنام درهاي بهشت ذدر بعضی روایات، . اندردهکبیان 
اسـت: شـادابی صـورت بهشـتیان      سخن رانـده روشنی قرآن به. در مورد اوصاف بهشتیان، )81ص ، 1364

ینـه و  کنبـودن  ، )24و23(رعـد:  تهنیت فرشـتگان بـر بهشـتیان    ، )39؛ عبس: 8؛ غاشیه: 23و 22؛ قیامت: 38(عبس: 
ه در کـ و آیـات فراوانـی    )35؛ نبـأ:  25؛ واقعـه:  62(مـریم:  نه سخن بیهوده گونبودن هیچ، )43(اعراف: دورت ک

  مورد بهشت و بهشتان تصریح دارند.

  جهنم
باشـد  مـی  »سرزمین نسـل هنـوم  «یعنی  »جی بین هنوم«و معادل عبري  »جیهنیوم«لمه آرامی کاز  »جهنم«
  .است شدهار متفاوت ک. این واژه نیز دستخوش تعاریف و اف)383ص، 1382، هنک(

یعنی سرزمین مردگـان بـدون حسابرسـی و    ؛ )384ص ، 1382، هنک؛ 2:2 (یونس »شئول«در آغاز واژه . 1
  مطرح گردید.گرایی حلول ثواب و عقاب در دیدگاه

مین مفهـوم سـرز  قیامـت و بازخواسـت)،   ، (جـاودانگی روح فـردي  ، با پیدایش اندیشۀ توحیـدي . 2
در چـارچوب  . تبدیل شد، شونده اشرار در آن مجازات میکیعنی محلی مردگان تغییر یافت و به جهنم؛ 

 ،اران پس از قیامت در آن مجازات خواهنـد شـد)  ک(گناه، انکشده) و چارچوب مزمان (سرزمین نفرین
  .)35: 32و  33ـ30: 7ارمیا ؛ 10: 23دوم پادشاهان ؛ 21 :18الویان ؛ 12: 1(امثال سلیمان  مطرح گردید

امـا  است، مرگ سخنی گفته نشده  مورد ثواب و عقاب پس از عتیق در عهددر ت، گذشه کطورهمان
ی در کـ ی، جهـنم داراي سـه در اسـت   : اران آمده استکدر تلمود مطالبی در اوصاف جهنم و عذاب گنه

۲۴     ،۱۳۹۲اول، زمستان  شمارهپنجم،  سال  

، . اما بـر اسـاس آیـات قـرآن    )79 ص، 1972، (ظفراالسالمباشد ی در اورشلیم میکدیگري در دریا و ی، بیابان
(حجـر:  آن وارد خواهند شد در گروه گروه ه دوزخیان به تناسب گناه خود، کجهنم داراي هفت در است 

لظی. آنچـه از  ، سعیر، جحیم، سقر، حطمه، هاویه است: هاي متعددي یاد شدهدر قرآن از جهنم با نام .)44
 ،سـپس شـوند.  هـنم مـی  ها بـدون اسـتثنا وارد ج  ه ابتدا همه انسانکاین است آید دست میبهآیات قرآن 

اران در آن بـاقی  کبـد رونـد و  اران به سالمت از آن خارج شده، به جایگاه خود یعنـی بهشـت مـی   کوکنی
. در تلمود مساحت بهشت شصت برابـر زمـین و مسـاحت جهـنم نیـز      )7- 6اثر: ک؛ ت72- 71: (مریممانند می

وسـعت بهشـت را بـه مقـدار     اما قرآن، ، )78ص، 1972، (ظفراالسالمشده بیان شصت برابر بزرگتر از بهشت 
  .)133عمران: (آلداند و زمین میها پهنه آسمان

  آيين يهود ابهامات مفهوم جهنم در
  شود:میپیرامون جهنم مطرح هایی ابهامسؤاالت ، متفاوتهاي با اندیشه

  ورود به جهنم پس از مرگ یا پس از برانگیخته شدن است؟. 1
از بـین رفـتن   اران قوم اسرائیل و سـپس،  کسال مجازات براي گناه کی. الف: عدم تعیین مجازات. 2

  ها).(اعتقاد حاخام روندپس از گذراندن دوره مجازات به بهشت می. ارواح. ب
  .)Jews, 1990, p. 822( فلسطینهاي اخامخار وجود جهنم توسط برخی کان. 3

  گيرينتيجه
نـص  گانـه،  پـنج اسـت. در اسـفار   هـایی  و ابهـام هـا  تنـاقض ها، در دین یهود دچار اختالف »معاد«آموزه 

تـب عهـد عتیـق و تلمـود آمـده      کدر ، صریحی در مورد معاد وجود ندارد. آنچه در منابع اصلی این دین
، دوران پـس از مـرگ  ، بهشـت و جهـنم  ، نحوه وقـوع آن ، عقاب ثواب و، مفاهیم مربوط به قیامت، است

بـار  شـود.  بار این آموزه در جهان آخرت، جداي از زمان دنیا مطـرح مـی   کدچار اختالف مبانی است. ی
 ،مهـم ایـن دیـن   هـاي  از آموزهه، کدوره مشیحا آمده است. عالوه بر این دیگر در پایان دنیا و بار دیگر در

نـد؛  کل و تنـاقض مـی  کافراد این قوم را دچـار مشـ   کتکیفر تکه مسئله جزا و کبرتري قوم یهود است 
پنجـاه سـال از تـورات محـروم     است: پس از تبعید به بابل، شان آمده ه در تاریخکطوردیان همانزیرا یهو

موجـب  است. این عامل، وجود نداشته در آن جمله معاد و اعتقاد به رستاخیز از، بوده و بحثی از شریعت
دنیـا  بـه  انسـان   امـل که تکجمله ایناز، پیامدهاي مختلفی داشتهشده است. این امر ها و تناقضها اختالف
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. در اسـت  سـوي هـدف  تی صعودي بـه کحرتکامل ه کبه این معنا رود؛ حدود شده و با مرگ از بین میم
. شـود مـی  دارهمچنـین ضـمانت اجرایـی شـریعت خدشـه     . داردنـ  وجـود ، میان موجودات عالم انسـان 

تمـامی ایـن   . دارددین یهود هاي رنگی بر تمام آموزهمرنگ شده و قومیت نقش پرکفردي هاي مسئولیت
ایـن  ، دلخـواه اي گونـه بـه ري، کـ دام بنـابر مشـرب ف  که هرکگویاي تجربه دینی علماي یهود است  ،ارکاف

بیـانگر بشـري   . ایـن امـر   الیه مختلف و ناهمگون قرار دادندن نمودند و معاد را با مبانی چندآموزه را تبیی
 يه انبیـا کـ درحالیات گردیده است. زمان دستخوش تغییر ه در طولکتاب مقدس یهودیان است کبودن 

نگـاهی  نمودنـد.  فـراوان مـی  تأکیـد   فراوان داشته و به قـوم خـود در مـورد آن   تأکید  معادمسئله  الهی به
بعـد از  پس در اسالم  يالهئهیچ مس، یدهد که در میان مسائل عقیدتیم نشانکریم به آیات قرآن  یاجمال

اعمـال بنـدگان و پـاداش و     یو حسابرسـ ، از مـرگ پس معاد و اعتقاد به حیات مسئله  توحید به اهمیت
که قریب به یک سـوم آیـات قـرآن را    آیه درباره معاد،  1200الت نیست. وجود حدود عد يکیفر و اجرا

معـاد و   ةبـار در، یا به طور عمـده ، اواخر قرآن به طور کامل يهااز سوره يکه بسیارو این، دهدیتشکیل م
اسـت و در تمـامی مـوارد بـدون      یاین مـدع  يشاهد گویا، گویدیو عالئم و نتایج آن سخن ممقدمات 

  دیگر است.کطور شفاف و در راستاي یبه، هیچ تناقضی
   

۲۶     ،۱۳۹۲اول، زمستان  شمارهپنجم،  سال  
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