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چکیده

در طول تاری  0033ساله یهودیان از زمان حضر موسی به بعد ،اعتقاد به معئاد و
مفاهیم مرتبط با آن در خصوص آخرالزمان تحولا بسئیاری داشئته اسئت .تئا قبئل از
دوران اسار بابلی ،آموز درخور توجهی دربار اعتقاد به معئاد نئزد بنیاسئراییل دیئد
نمیشود ،اما بعد از اسار بابلی ،اعتقاد به معاد نزد ایشان پدیئد میآیئد .در دورانهئای
بعد تحت سلطه رومیان و آوارگی بزرگ ،عقید به ظهئور مسئیحای منجئی و مباحئث
آخرالزمان نزد یهودیان برجستگی بیشتری یافت .در فلسفه و عرفان قئرون وسئطا نیئز
طیفی از دیدگا های راجع به معاد نظیر انکار معاد جسمانی ،جزییا بهشئت و جهئنم و
تناس محل بحث واقع شد .در عصر حاضر ،بئا ظهئور صهیونیسئم ،در میئان یهودیئان
افراطی صهیونیست ،تشکیل دولت مستقل و قدرتمند یهودی در کشور اسراییل بر توجه
به آخر و معاد غلبه پیدا کرد است .با وجود این ،نزد یهودیان ارتدوکس عقید به معاد
یکی از اصول دین یهودی محسوب میشود .به نظر میرسد سیر تحول اعتقاد به معئاد
نزد یهودیان محصول وضعیت تاریخی آنان بود است به طوری که این عقید در ایئام
مصیبتبار یهودیان محل توجه قرار گرفته و در ایام خوشی آنهئا نادیئد انگاشئته شئد
است .در مقاله حاضر ،به روش توصیفی ،سیر تحول اعتقاد به معئاد در تئاری یهودیئت
بررسی خواهد شد.
کلیدواژهها :معاد ،سیر تحول ،تاری  ،یهودیت.
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مقدمه

مقاله حاضر تحول اعتقاد بره معراد در تراری یهودیر

اصلی این ال

را بررلری میکنرد .پرلرش

که :لیر تحول اعتقاد به معاد در تاری یهودی

چگونه بوده الر

برا

تو ه به وهور بسیاری از انبیای الاهی در میران بنیالررائیل ،یهودیر  ،دینری توحیردی

محسو

میشود .اعتقاد به معاد یکی از اصول الالی دین توحیدی ال  .بنرابراین ،در

کتد مقدسِ یهودی

علیالقاعده باید اعتقاد به معاد مرر شده باشد .امرا برا تو ره بره

اینکه بنیالرائیل در برابر پیراج توحیردی انبیرای الراهی ایسرتادند و برر عقایرد ابتردایی
خود اصرار کردند ،اثر چندانی از معاد در ترورات دیرده نمیشرود .از ایرنرو مسرلمانان

معتقدند تورات تحریف شده ال  .اعتقاد به معاد و مباحث مربوه بره وهرور منجری و
داوری و عدال

در پایان هان و قیام

از زمانی نرزد یهودیران پیردا شرد کره آنهرا در

مقاطع مختلف تاریخی دچار آوارگی و بدبختی شدند و بعرد ایرن عقایرد نرزد ربریهرا

(فقهای یهودی) ،فلالفه و عرفا در معر

تفسیرهای مختلف قرار گرف  .بنرابراین ،بره

نظر میرلد بیشتر مرالد مربوه به معاد و لوازج آن نرزد یهودیران ،لراخته و پرداختره
تفکرات بشری ال

و از اندیشرههای وحیرانی حیررت مولری و پیرامبران دیگرر

بهرهای ندارد .در مقاله حاضر لیر تحول اعتقاد به معاد را در دورههرای مختلرف تراری
یهود بررلی خواهی کرد.

نوع این تحقیق ،تاریخی ال

و از روش توصیفی در آن التفاده شده و به صرورت

محدود دادههای توصیفی تحلیل و بررلی شده ال  .از لحاظ لوابق ،مباحرث مربروه
به معاد در تماج کتد تاریخی مربوه به یهودی

موضوع را داگانه واکاوی و بررلی میکند.

مرر شده ال  ،اما تحقیق حاضر این

اعتقاد به معاد در تورات و برخی کتب اولیه عهد عتیق

تصور زندگی پس از مرگ در تورات (پنج لفر :پیدایش ،خرروج ،لاویران ،اعرداد و

تننیه) مبه ال

(1971: 6/861

و هیچ واوهای بررای مفهروج انتزاعری مربروه بره معراد و رود نردارد

 .)Scholem,عقیده معاد بهتدریج در یهودی

شرکل گرفر

و بهنردرت بره

شکل اصلی اعتقادی و نظاجمند درآمرد .یهودیران اولیره ،پراداش و مجرازات را مخرتص

همین دنیا میدانستند؛ به طوری کره در نظرر آنهرا لرعادت ارایی برخرورداری از عمرر
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مستقل و آراج یهودی بود و مرگ برای آنها شقاوت تلقی میشرد

طولانی در لایه دول

(تننیه04 :5 ،؛ مزامیر09 :02 ،؛ ایو  .)09 :9 ،آنها مردگان را لاحق به ا داد خود مریپنداشرتند
(پیدایش4-9 :05 ،؛ 12-07 :67؛ 0-0 :52؛ 04-05 :52؛ اول تواری  ،)06 :07 :اما کیفیر

زنردگی

پس از مرگ نزد آنها روشن نبود و لذا مرگ را بهویژه برای مردگان وان آلودهنشده بره

گناه ،شقاوت مریدانسرتند ( .)Macculloch, 1964: 5/376برا و رود ایرن ،چرون در عررف
یهودیان تدفین عبارت بود از «خوابیدن در کنار نیاکان یا پیولرتن بره رگره بسرتگان»،

عزادارانِ فرد متوفا قرع امید نمیکردند ،زیرا تلقی آنها این بود که گرچه فرد فانی ال ،

اما بنیالرائیل باقی میماند (دوران .)514/6 :0144 ،

اما از حیث پاداش و کیفر ،یهودیان اولیه معتقد بودند چون بعد از مرگ همره افرراد،

اع از نیکوکار و بدکار ،در موقعیتی یکسان در مکانی تاریک ،لررد و خراموش بره نراج

«شئول» قرار میگیرند ،پاداش و کیفر انسانها در همرین دنیرا داده میشرود .بررای منرال
فرعون گناهکار در این دنیا مجازات میشرود؛ خداونرد بلایرایی چرون قوربااره ،پشره،

مگس ،دمل ،تگرگ ،مل و تاریکی میفرلتد (خروج )00-4 ،و در نهایر

مررگ پسرران

ارشد (خروج )01-00 ،و لپس ار شدن در دریرا را نصرید وی و حامیران گناهکرارش
میکند (خروج.)09 :06 ،

در کتد اولیه عهد عتیق اگر کسی در ایرن دنیرا مجرازات نشرده باشرد ،مجرازات او

شامل حال فرزندان او تا نسل لوج و چهارج میشود و در مقابل به کسانی کره از اوامرر
خداوند اطاع

کنند ،تا هزار پش

00؛ یوشع.)04-0 :9 ،

رحم

فرلتاده میشود (تننیه00-4 :5 ،؛ لاویان-1 :04 ،

از طرف دیگر ،در برخی کتد انبیا ،از مله امعه للیمان بره دلیرل نداشرتن درک

روشن از زندگی پس از مرگ ،به لذت ویی و کسرد حکمر

توصیه شده ال

( امعه للیمان01-0 :0 ،؛ 02 :5؛  )04 :4امرا در عرین حرال ،دنیرا و مافیهرا

بیهوده انگاشته شده و یگانه وویفه انسان را اطاع

ال

و ثرروت در ایرن دنیرا

(همان.)01 :00 ،

از احکاج و اوامرر خداونرد پنداشرته

بدینترتید نزد یهودیان اولیه تکلیف زندگی پرس از مررگ چنردان روشرن نیسر

(مزامیر)17 :5 ،؛ آدمی از خاک ال
مرده پاداشی نیس

و به خاک باز میگرردد ( امعره لرلیمان ،)02 :1 ،بررای

و حتی یاد مردگران از خاطرههرا محرو میشرود .محبر  ،نفررت و
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احسالات آنها همگی از بین میرود و آنها دیگر تا ابد در زیر آلرمان نقشری نخواهنرد

داش

( امعه للیمان.)4-5 :4 ،

با و ود این ،حداقل دو آیه در متن تورات بر زندهشدن مردگان و و ود معاد دلال

دارد .0 :لفر تننیه با

 10آیه  17که خداوند میفرماید« :من میمیران و زنرده خرواه

نمود» .0 .لفر پیدایش با

 5آیه « :06حنوخ در راه خداوند للوک کرد ،و نیس

شرد،

زیرا خداوند او را گرف » .و ود این دو آیه به طور ضمنی نشان میدهد که عقیرده بره

معاد در پیاج انبیای بنیالرائیل و ود داشته ،اما رو دنیاگرایی بنیالرائیل آن را نادیرده
گرفته ال .

اعتقاد به معاد در تعالیم انبیای قبل از اسارت بابلی

در دوره شیوخ ،مولر ی و یوشرع و دوره داوران و در قررون اولیره دوره پادشراهان

مدارک کمی درباره اعتقاد به معاد و رود دارد ،گرچره الراس اعتقراد بره معراد بعردی

بنیالرائیل در آن دوران پیریزی شد

(1971: 6/861

 .)Scholem,بنیالرائیل برا تو ره بره

اینکه خود را قوج برگزیده خدا میدانستند ،در انتظار دورانی بودند که خداوند در وفای

به عهد خود ،آنها را در لرزمین موعود مستقر و دشمنان آنها را نابود کند .در دورههرای
بعد از حکوم

داوود و للیمان گرفتاریهای بنیالرائیل انتظار دیرینه آنها برای تحقرق

وعده الاهی را شدیدتر کرد .لذا این امید و انتظار زمینه وهور عقیده به آخرالزمان و معاد

نزد بنیالرائیل شد؛ به طوری که آنها معتقد شدند در نهای

خداونرد بنیالررائیل را در

لرزمین موعود به لروری و لعادت میرلاند (.)Ibid.: 6/862

عاموس نبی (لده . 4ج ).از رلیدن این زمان لخن گفته و از آن به ناج «روز یهوه»

یاد کرده ال

(عاموس07 :5 ،؛  ،)6 :4ولی این روز برخلاف تصور مردج عادی بره عنروان

روز صلح و آرامرش نهرایی ( ،)Scholem, 1971: 6/863روز انتقراج خداونرد از گناهکراران

بنیالرائیل ال

(عاموس .)02-04 :5 ،لخنان عاموس همگی تهدید و انذار نیس  ،بلکره

در آن برای بنیالرائیل ،بعد از آنکه کیفر گناهران و بدعهردیهای خرود را دیدنرد ،روز

لعادت و خیر نیز پیشبینی شده ال

(همان .)05-4 :7 ،اصرلا «روز خداوند» با تولعه

مفهومی بیشتر در بیان پیامبران بعدی چون «روز انتقراج خداونرد» (صرفنیا )05 :0 ،و «آن

روز» (اشعیا00 :0 ،؛ ملاکی04 :1 ،؛ حزقیرال )4 :9 ،نیرز مشراهده میشرود .همچنرین ،بره نظرر
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میرلد عاموس فقط معاد بنیالرائیل را در نظر داشته ال  ،ولی پیامبران بعدی داوری

بنیالرائیل را مقدمهای بر معاد کل مردج دنیا لحاظ میکردند (اشعیا6-0 :0 ،؛ میکاه5-0 :6 ،؛

زکریا.)01-0 :4 ،

در بخشهایی از کتا

اشعیا هنگامی که «روز خداوند» فررا رلرد ،همره عاصریان و

گناهکاران از یهود و ایریهود نابود خواهند شرد (اشرعیا ،)09-00 :0 ،ولری در عرین حرال

گروهی از مردج که مؤمن و درل کارند و اشعیا آنها را «بقیه الرائیل» و «بقیه یعقرو »

و «بقیه قوج خداوند» میخواند ،لرانجاج مشمول رأف
لوی خدای خویش باز خواهند گشر

و عنای

الاهی خواهند شد و به

(اشرعیا00-00 :02 ،؛ 4-0 :00؛  .)4-5 :04لررانجاج،

پادشاهی از نسل یسیّ (پدر داوود) کره «رو خداونرد برر او قررار گرفتره» و حکری و
خداترس ال  ،وهور میکنرد و هران را از عردل و خیرر و برکر

چنانکه «گرک با بره لکون

خواهد داش

پرر خواهرد کررد؛

و پلنگ با بزااله خواهد خوابید» (اشعیا:00 ،

 )4-0و کوران بینا ،کران شنوا ،گنگان گویا و لنگان خرامان خواهند شد (اشعیا.)4-5 :15 ،

در کتا های هوشع و میکراه ،کره هرر دو از معاصرران اشرعیا در لرده هشرت

.ج.

هستند ،نیز از فرارلیدن این روز و صلح بیپایانی که پس از آن خواهد بود لخن رفتره

(هوشع )05-02 :0 ،و از آمدن پادشاهی عادل که «طلوعهای او از قردی و ایراج ازل» بروده
خبر داده شده ال

(میکاه .)4-0 :5 ،میکاه یگانه پیامبری ال

ایگاه مشخص وهور مسیحا پیشگویی کرده الر

که بیر لح را بره عنروان

(میکراه .)1 :5 ،همچنرین ،محوریر

کرروه صررهیون برره عنرروان مرکررز دینرری تمرراج انسررانها در پایرران هرران اولررین بررار در

پیشگوییهای میکاه (میکاه )6-0 :6 ،و اشعیا (اشعیا )6-0 :0 ،دیده میشود.

یک قرن بعد در اواخر لده . 9ج .صفنیا ،ارمیا و ناحوج از رلیدن «روز خداوند» و

نزول آتش اید الاهی بر هان لرشار از گناه ،ول و فساد خبرر میدهنرد و صرفنیا و

ارمیا «روز بزرگ خداوند» را بسریار نزدیرک مریبیننرد (مجتبرایی .)019/0 :0196 ،ارمیرا از
معادی واقعی لخن میگف

مسجل شده ال

که گویی آمدن ایرن لرنوشر

محتروج قریردالوقوع قبلراً

( .)Scholem, 1971: 6/867وی چون اشعیا و میکاه از وهور پادشراهی از

نسل داوود خبر میدهد که عدل الاهی را در هان اری خواهد کرد (ارمیا.)4-5 :01 ،

به طور کلی در کتا های متعلق به دوران پیش از الارت بابلی« ،روز خداوند» پایان

هان و رلتاخیز نهایی نیس  ،بلکه قهر و اید الاهی در این روز عاصیان بنیالرائیل
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و دشمنان آن قوج را در بر میگیرد و پادشراهی کره وهرور خواهرد کررد ،عردل و اراده

خداوند را از لحاظ مصالح بنیالرائیل برپا میدارد و عهد اولیه بنیالررائیل را برا یهروه

تجدید خواهد کرد (مجتبایی.)019/0 :0196 ،

اعتقاد به معاد در تعالیم انبیای بعد از اسارت بابلی

بعد از الارت بنیالرائیل در لرال . 579ج .بره دلر

نبوکرد نصرر ،حراک بابرل،

تحولات الالی در اعتقاد به معاد نزد بنیالرائیل به وقوع پیول
دوره همچون کتا

حزقیال ،بخشهایی از کتا

که در کتا های ایرن

اشعیا که بره اشرعیای دوج (اشرعیا0 :62 ،؛

 )01 :55و اشعیای لوج (0 :54؛  )06 :44معروف ال  ،کتا

زکریا ،دانیال ،حجّی ،ملراکی

و یوئیل انعکاس یافتره الر ؛ بره طروری کره مصریب ها و بلایرایی کره از بابلیران برر

بنیالرائیل رلید ،همگی کیفر الاهی و زای گناهان آنان به شمار آمرد و آنچره اایر
آرزو و انتظار آنان شد ،بازگش

به اورشلی  ،تجدید بنرای معبرد ،وهرور فرمرانروایی از

نسل داوود و تحقق وعده خداوند در ار

موعود بود« ،با قلد و روحی نو و پاکشده

از گناه» (حزقیال02-09 :00 ،؛ 06-00 :16؛ 14-0 :14؛ .)64-0 :62البته برا و رود آنکره االرد
محققان معتقدند این رویکرد دید یهودیان تح

مناقشهآمیز ال .

تأثیر زرتشتیان بوده ،ولی این دیدگاه

حزقیال بیشتر از پیامبران قبلری ،معنرای عمیرقتری از حتمیبرودن قیراوت کیفرری

خداوند درباره ملل مشرک و بازگش

قوج برگزیده خداوند بره ایگراهی مقردستر از

قبل نشان میدهد .او برای اولین بار عقیده مجرازات الراهی از مجرازات گروهری را بره

مجازات شخصی تغییر داد ( .)Scholem, 1971: 6/874از نظرر وی ،احیرای مجردد یهودیره
مانند رلتاخیز مردگان باید معجزهآمیز باشد ( )Stern, 1986: 1/120که در مکاشرفه مشرهور
او درباره درّه پر از التخوانهای مردگان که گوش

میگردند ،نشان داده شده الر

و ان میگیرند و بره زنردگی براز

(حزقیرال .)06-0 :19 ،از پیشگوییهرای حزقیرال حملره

«یأ وج» و «مأ وج» بر بنیالرائیل ال

که در نهایر

خداونرد ،آنهرا و لرپاهیانش را

نابود خواهد کرد و از آن پس هیچ قوج دیگری برر ایرن لررزمین االرد نخواهرد شرد

(حزقیال.)17-14 :
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اشعیای دوج ،کوروش را مسیح یا فرمانروایی میشمرد که از اند خدا تعیین شرده

تا قوج را از الارت نجات دهد و مقدمات حکوم

الاهی را فرراه کنرد (اشرعیا04 :66 ،؛

 .)65وی تصویر متعالیتری از معاد مرر میکند؛ به طوری که تغییر هان در مقیالری

کیهانی با مداخله خداوند در تراری بشرری بره عنروان دوره تراریخی دیردی شرروع

میشود (.)Scholem, 1971: 6/869
در کتا

ملاکی ،که واهراً در لده . 5ج .نوشته شده ،موضوع آخرالزمان بره معنرای

فر اجشنالی آن شکل روشنتری به خود گرفته الر
کتا

(مجتبرایی .)014/0 :0196 ،در ایرن

پیش از آنکه روز عظی و مهید خداوند فرا رلد ،ایلیای نبی که به آلمان صرعود

کرده ،وهور خواهد کرد و خداوند در معبد خود فرود خواهد آمد و داوری برزرگ برپرا

خواهد شد و همه گناهکاران و کافران را به زای اعمال خود خواهند رلانید (ملاکی:6 ،

.)4-0

زکریا به مردج یادآور میشود که مسیح موعود در راه ال  .هنگامی که او بیایرد ،برر

تماج دنیا للرن

خواهد کرد و صلح و آرامش به و ود خواهد آورد (زکریا.)02-7 :7 ،

یوئیل نبی (. 152ج ).نیز هجوج وحشتناک مل ها را پیشبینی میکرد کره از هر

معادشنالی نماد نیروهای معاند با خدا در «روز خداوند» ال

(یوئیل .)09-0 :0 ،با و ود

این ،خداوند بر دشمنانش پیروز میشود (یوئیل )04-0 :6 ،و نجات و رلرتگاری را بررای

قوج برگزیدهاش خواهد آورد (یوئیل.)5 :1 ،

در میان کتا های رلمی عهد عتیق ،موضوعات مربوه به آخرالزمان ،وهور منجری،

رلتاخیز مردگان و کیفر اعمال از همه ا صریحتر و روشنتر در کتا
ال  .در این کتا

دانیال نبی آمرده

درباره آینده هان ،وهور پادشاهی «همچون فرزنرد انسران» کره برا

«ابرهای آلمان» میآید و آاراز لرلرنتی اویردان و بریزوال کره حکومر

حیرت اعلی» و تحقق ملکوت الاهی بر روی زمین ال  ،پیشگویی شده ال

«مقدلران

(دانیرال،

66 :0؛ 01 :9؛  .)09 :06در این زمان مردگان از خاک برمیخیزند و بر الاس کتابی که همه

ناجها در آن ثب

شده ال  ،نیکوکاران و گناهکاران از ه

دا میشوند و هر گروه بره

پاداش و کیفر شایسته خود میرلد (دانیال .)6-0 :00 ،بردینترتید در کترا

تأثیر اعتقاد به معاد زرتشتی واضح ال

(.)Pittenger, 1963: 10/491

دانیرال نبری
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از نمونههای تأثیر اعتقاد به معاد زرتشتی در کترا

آتش در روز داوری ال

دانیرال ،مرا رای رودخانرهای از

(دانیال)02 :9 ،؛ به طوری کره در گاتاهرا نیرز فلرز گداختهشرده

داری  ،بدون اینکه به رودخانه اشراره شرود ،امرا در بندهشرن رودخانرهای آمرده کره از

ذو شدن کوهها به و ود میآید (.)Mills, 1908: 50

به طور کلی ،چنانکه در تعالی انبیا ملاحظه شد ،مفاهی را ع به معاد در کتد عهرد

عتیق بهتدریج رشد و بسط یاف  .در تعالی انبیای اولیره «روز یهروه» کره در اصرل روز
انتقاج خداوند از گناهکاران ،عهدشکنان و کافران در هنگاج الرتقرار حکومر

یهروه برر

قوج برگزیده خود در همین هان بوده ال  ،در دوره بعد از الارت برابلی بره تحرولی

بزرگ و آخرالزمانی تبدیل شده ال ؛ به طوری که پاداش و کیفر دیگر خراص زنردگان

نیس  ،بلکه برای همه انسانها ال ؛ همره مردگران دوبراره زنرده میشروند و پرس از
داوری نهایی به لعادت یا شقاوت ابدی میرلند و کسی که آاازگر این تحرول برزرگ

ال  ،صرفاً پادشاه بنیالرائیل نیس  ،بلکه پادشاه همه هانیران الر
.)014/0

(مجتبرایی:0196 ،

اعتقاد به معاد در ادبیات بینالعهدین

در فاصله میان عهد عتیق و عهد دید ،شماری کتد میان یهودیان نوشرته شرد کره

اصرلاحاً آنها را ادبیات بینالعهدین مینامند .برخی از ایرن کترد ،حراوی مکاشرفات و

پیشگویی هایی درباره هان و لرانجاج آن ال  .موضوع آخرالزمان و آثرار و علرائ آن
در این کتد با تفصیل و تنوع بیشتری نسب

ال

به بخشهای آخر عهد عتیرق نوشرته شرده

(همان .)017/0 :به طور کلی در این کتد ،به را اختلراف در روایر  ،از تغییررات

عظی کیهانی در آخرالزمان و وهور ماشیح منجی و پادشاهی او و لرانجاج پایران هران
و داوری بزرگ و زندگی ابدی نیکوکاران لخن به میان آمده ال .

از مله تغییرات عظی کیهانی در آخرالزمان ،تاریکشردن خورشرید و مراه ،افترادن

لتارگان از آلمان ،حدوث طوفانها و زلزلههای دهشرتناک ،برروز قحرری و طراعون و

درگرفتن نگهای لخ

با نیروهای ول و شر و فساد ال

در االد کتد این دوره ،مه ترین علام

دید ال

(.)Scholem, 1971: 6/873

پایان زمان ،وهور ماشریح منجری و نظراج

که االد خود خردا آن را آاراز میکنرد

(5/380

 .)Macculloch, 1964:از ایرن

سیر تحول اعتقاد به معاد در تاریخ یهودیت 10 /

منجی به ناجهایی چون «ماشیح»« ،برگزیده»« ،پسر انسان» و «پسر خدا» یراد شرده الر

(حنوخ .)1-0 :64 ،در برخی از این کتد ،پیش از وهور این منجی یکی از انبیرای گذشرته

وهور میکند و راه را برای آمدن او هموار میلازد (مکابی دوج06 :05 ،؛ حکمر

لیراخ .)00-02 :64 ،در برخی از این کتد ،این منجری از نسرل داوود الر
لال حکوم

خواهد کرد (مکاشفات عزرا.)11-07 :9 ،

از خصوصیات مکاشفات این دوره ،تقسی تاری

یشروع برن

و چهارصرد

هران بره دورههرای معرین نظیرر

دورههای پنجاهلاله و دوازده دوره چهارصدلاله و ششهزارلاله ،پیشبینری آخرالزمران
و عصر مسیحا ال

که پس از وهور مسیحا ،دورهای هزارلاله با صلح و داد و آرامرش

لپری خواهد شد و پس از آن رلتاخیز و داوری بزرگ آااز میشرود (

.)6/874

در مکاشفات ،رلتاخیز االد شامل نیکوکراران الر

Scholem, 1971:

و بررای بردکاران رلرتاخیزی

نیس  ،زیرا محکومیتی که از دادگاه الاهی نصید بردکاران میشرود ،بهلرختی میتوانرد

زندگی نامیده میشود .اما در بعیی از آنها رلتاخیز دومی نیز برای بدکاران هسر
برای آنها مرگ دوج ال

کره

( .)Ibid.: 6/875در برخی دیگر ،رلتاخیز شامل تماج مردج ،اعر

از یهودی و ایریهودی ،نیکوکار و بدکار ال

( .)Macculloch, 1964: 5/380در ادبیات این

دوره ،ایگاهی که نیکوکاران در آن از خوشی و لذت بیپایان بهرهمند میشوند ،به براغ

عرردن توصرریف شررده ال ر  .بهش ر

دارای لرره لرررح ال ر

نزدیکترین ایگاه به خداوند در آلمان ال

کرره بالرراترین لرررح آن

(.)Scholem, 1971: 6/876

اعتقاد به معاد در طومارهای بحرالمیّت
طومارهای بحرالمی

کره بره یکری از فرقرههای یهرودی (. 052ج 92-.ج ،).شراید

النیها ،تعلق داشته ،اخیراً در ناحیه قمران فلسرین ،در لواحل شمال اربی بحرالمیر ،
پیدا شده ال  .این گروه که واهراً د ر اواخر لده دوج .ج .بر اثر البره دولر

روج برر

همان قوج برگزیده و بقیه الرائیل میدانسرتند .آنهرا احکراج ترورات را برهدق

رعایر

اورشلی از شهر بیرون شده و در بیابان به صورت زهدآمیز زنردگی میکردنرد ،خرود را

میکردند تا برای حیور در دادگاه عدل الاهی آماده شروند و بره آمردن «روز خداونرد»
لرع

ببخشند (.)Ibid.
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یکی از این طومارها که « نگ فرزندان نور با فرزندان ولم » ناج دارد ،شر

بزرگی ال

نگ

که در آخرالزمان میان نیروهای خیر و شر در میگیررد و لررانجاج پرس از

چهل لال فرزندان نور به یاری خداونرد و فرشرتگان برر فرزنردان ولمر

شیرانی االد میشوند (مجتبایی.)062/0 :0196 ،

و نیروهرای

در طومار دیگر به آف ها و بلاهایی (همچون روانشردن رود عظیمری از آترش کره

کوهها و صخرهها را ذو

میکند) که از هجوج نیروهای شیرانی پریش از مغلو شردن،

بر هان وارد میشود و نیز به داوری بزرگ و پاکشدن هان از گناه و فساد و مرگ و

نوشدن هستی اشاره شده ال

(همان).

در این طومارها که واهراً اهمی

نسبتاً کمی به هان پس از مرگ داده الر  ،هریچ

ذکر روشن و واضحی از رلرتاخیز مردگران دیرده نمیشرود ،هرچنرد آن را انکرار هر

نمیکند .آنها االباً از پایان دوره کنونی صحب
کیهانی همراه ال

میکنند که برا طوفانهرا و آترش برزرگ
در دورهای معین و قرعی ،انسانها

و پس از وهور مسیحا در نهای

داوری خواهند شد (.)Scholem, 1971: 6/878
اعتقاد به معاد در یهودیت ربّانی

فقهای یهود به «ربّی» مشهور بودند .عقیده به رلتاخیز مردگان الاس اعتقاد به معراد

نزد ربیها ال  .در میان فرقههای یهودی ،فریسیان بعرد از بازگشر
تأثیر عقیده به معاد ایرانیان به قیام

تح

از الرارت برابلی

و فرشرتگان و لروازج آنهرا معتقرد شردند ،در

حالی که فرقه دیگر ،یعنی صدوقیان ،منکر قیام

.)567

و حشر سرمانی شردند (نراس:0195 ،

در میان ربیها دو مکتد شمای و هیلل عقیده داگانهای دربراره مجرازات پرس از

مرگ داشتند .از نظر هر دو مکتد ،نیکوکاران ثوا

میبینند و بدکاران عذا  ،امرا طبرق

مکتد شمای ،رو انسانهای نه کاملاً نیکوکار و نه کاملاً بدکار در آتش برزخ تا ترهیرر
کامل گرفتار خواهند ماند ،ولی مکتد هیلل معتقد ال

عقا ها را عفو خواهد کرد (.)Stern, 1986: 1/121

خداوند از لر لرف خود همره

ربیها به طور نابرابر معتقدند هر الرائیلی در هان آینده مکان مخصوصری دارد .از

نظر آنها ،س از التخوانی بادامیشکل که در بالای لرتون فقررات قررار دارد ،دوبراره
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ترمی خواهد شد و در ایر این صورت به مار تبدیل میشرود .آنهرا دربراره عرذا های
وحشتناک مردگان چیزی نگفتهاند .بهش

از نظر آنها گاه باای زمینی توصریف شرده و

گاه باای بهشتی ،اما بر لر محرل هرن اختلراف و رود دارد .برخری آن را در اعمرا

زمین ،برخی در بهش

نیس

ال

یا ورای کوههای تاریک میدانند .به نظر برخی ه  ،هن  ،مکان

بلکه آتش خودلوزی در بدن بدکاران ال  .در توصیفات برخی از ربیهرا آمرده

که در هان پس از مرگ ،پوشاک ،خوراک ،تنالل ،معاملره ،دشرمنی ،حسرادت و

نگ و ود ندارد و مؤمنان با تاجهایی که برر لرر گذاشرتهاند ،مینشرینند و از افاضره

شخینا یا حیور خداوند بهرهمند میشوند (.)Ibid.: 1/122
اعتقاد به معاد در تلمود

موضوع آخرالزمان و علائ آن در تلمود ادامه و بسرط همران مررالبی الر

کره در

ادبیات بینالعهدین دیده میشرود .یکری از نکراتی کره در تلمرود ترازگی دارد و وراهراً
برخالته از وقرایع لیالری و تراریخی ایرن دوران الر  ،انتظرار وهرور دو مسریحا در

آخرالزمان ال ؛ یکی «مسیحا بن یولف» از نسل یولف پیامبر که در نگ با یرأ وج

و مأ وج کشته میشود و دیگری «مسیحا بن داوود» از نسل داوود که کرار را بره پایران

میرلاند و داوری بزرگ را آااز میکند (مجتبایی .)062/0 :0196 ،در تلمود نیکوکراران در
بهش

امه پرشکوه خداوند را بر تن میکنند و زیر عرش الاهی الکان داده میشروند،

در حالی که اروا بدکاران زندانی میشود و تا ترهیر کامل گناهانِ خرود ،از قلا هرایی
آویزان میشوند (.)Stern, 1986: 1/121

اعتقاد به معاد در فلسفه قرون وسطا

در قرنهای هشت تا پانزده میلادی طیف ولریعی از دیردگاههای فلسرفی ،و رود

معاد سمانی را انکار میکردند .فیلسوف یهودی الپانیایی ،مولی برن میمرون (-0015

 0026ج ،).در تفسیر خود بر میشنا دیدگاههای عمومی درباره هان پس از مرگ را ،کره
لعادت اخروی را حسی و مادی تلقی میکردند ،نقد کرد .بسریاری از فلالرفه یهرودی
قرون ولرا از زندگی پس از مرگ ،اودانگی رو را میفهمیدند (.)Ibid.: 1/120
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لررعدیا بررن گررائون

(Gaon

 760-440( )Saadyahج ).دو معرراد را پیشبینرری میکرررد:

نخستین معاد بهتنهایی برای نیکوکاران در آااز عصر مسیحایی تحقق مییابد .معراد دوج
برای کلیه مردج هان الر

کره در آن بردکاران بررای محکومیر

و عرذا

ابردی ،و

نیکوکاران برای عبور به هان آینده ،ایی کره از و رودی روحرانی متلرذذ میشروند،

برانگیخته خواهند شد (.)Ibid.: 1/122

بعد از لعدیا معادشنالی بسیاری از فلالفه یهودی به لم

مکاترد نوافلراطونی و

ارلرویی ه گیری شد .برای یهودیران نوافلراطونی ،نظیرر یهرودا لروی

(Yahudah ha-

 ،) Leviلعادت اودانی در هان دیگر در اوج صعود رو به لوی خدا و اتحادش برا

عقل معنا مییاف  .برخی از فلالفه معتقد بودند حتی در این دنیا چنین چیزی با رهایی
کامل رو از تح

لیرره س  ،برای فیلسوف امکانپذیر ال

(.)Ibid.

در مقابل ،یهودیان ارلرویی از رو به عنوان عقل مستفاد ( زئی) بحرث کردهانرد؛

به طوری که لعادت اایی را در گرو اتصال عقل مستفاد با عقل فعال کرل دانسرتهاند .از

نظر آنها ،اودانگی در تفکر عقلانی درباره خدا معنا مییابد .با و ود ایرن ،آنهرا دربراره
زئیات این اتصال بحث نکردهاند (.)Ibid.

ابنمیمون به عنوان مشهورترین اندیشمند یهودی ارلرویی ،با و ود آنکره عقیرده بره

رلتاخیز را در ردیف لیزدهمین رکن ایمان یهودی قرار میدهد ،معتقرد الر
آینده س و گوش

در هران

و ود ندارد و فقط اروا نیکوکاران و رود دارد .از وی االرد بره

عنوان منکر معاد سمانی یاد شده ال  .به نظر میرلد او مقاله رلتاخیز را برای دفراع از
این اتهاج نوشته ال  .در این مقاله او بین و رود در عصرر مسریحایی و در هران آینرده

تمایز قائل میشود .از نظر او ،در عصر مسیحایی اروا اشخاص به سمشان برمیگردند،
آنها میخورند و میآشرامند و ازدواج و تولیردمنل میکننرد و پرس از زنردگی طولرانی و

لذتبخش میمیرند .در دنیای آینده نیز ،اروا اشخاصی که لابقاً رلتاخیز یافتهاند ،بهبرود

مییابند و به طور ابدی در و ود کاملاً روحانی لذت خواهند برد (.)Ibid.
اعتقاد به معاد در عرفان قباله

در میان یهودیان ،با و ود اعتقاد به کلیات پراداش و رزا ،رلرتاخیز و مسریحا ،بره

زئیات معاد بسیار اندک پرداخته شده بود .این نقیصه برای قبالائیان فرصتی فراه کرد
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تا درباره زئیات رلتاخیز کنکاش کنند ،اما چرون بیشرتر بره حردس و گمران متولرل

شدند ،گرایشهای متفاوتی در میان آنها پدیرد آمرد .قبالرای اولیره کمترر شریفته نظریره
مسیحایی بود و انتظار نجات را به نجرات شخصری محردود میکررد ،امرا تحر

فشرار

بدبختیهای اواخر قرن پانزده تا قرن هفده  ،تفکر مسیحایی در بین قبالائیان نیز رشرد

یاف

(.)Leiman, 1991: 22/443

زوهر ( ،)Zoharبه عنوان مه ترین کتا

کتا

قبالایی ،به له بخش از و رود انسران

گناهکار بعد از مرگ اشاره میکند .0 :نفرش ( )Nefeshبره معنرای رزء پرایینتر و رود

انسان که به دلیل تخلف و لرپیچی در قبر میماند و مشمول مجرازات قبرر میشرود؛ .0
رو که به دلیل گناهان انسان مجازات میشود ،اما پس از دوازده ماه وارد باغ زمینی یرا

باغ عدن زیرین میشود؛  .1نشاما که بره منشرأ خرود در براغ عردن علروی برمریگرردد

( .)Scholem, 1971: 6/881البته هر یک از له در ره رو انسران فقرط در صرورت گنراه،
و مجازات خواهد شد و در صورت پاکشدن ،هرر لره رزء رو متلرذذ

دچار عذا

میشوند .بدینترتید در ادبیات قبالایی به زئیات و در ات مختلف پاداش و مجازات
در بهش

و هن پرداخته شده ال .

بهتدریج در تفکر قبالایی عقیده به تنال ( )Gilgulکه باور به نوع خاصری از معراد و

زندگی مجدد پس از مرگ در این هان ال  ،مقبولی

بیشتری یاف

و عذابی منحصرر

به فرد برای گناهان بزرگ تلقی شد؛ به طوری کره بره عنروان لررف و رحمر
زداینده گناهان شخص بود و لبد بازگش

(1986: 1/123

 .)Stern,در کتا

ازلی و اصلی خود میشد

زوهر ،تنال  ،قانونی کیهانی و آموزهای لرّی تلقی شرده

که فر اج برخی گناهان خاص ال
برای فقدان عدال

وی به روحانی

الراهی،

(توکلی .)097 :0149 ،این نظریه در واقع پالخی برود

در هان و مسئله رنج نیکوکاران و کامروایی گناهکاران.

اعتقاد به معاد در عصر جدید

به دنبال عصر روشنگری و تغییر در خلق و مرزاج دینری یهودیران ،اعتقراد بره معراد

اهمی

اولیه خود را بهویژه نزد نبشهرای اصرلا گرا و محافظرهکار از دلر

داد .برا

و ود این ،نزد یهودیان ارتدوکس عقیده به معاد همچنان شرکل اصرلی و اولیره ربرانی

خود را حف کرده ال

(ییرتس .)446/0 :0196 ،بسریاری از نویسرندگان معاصرر یهرودی
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مفاهیمی نظیر اودانگی یا معاد سمانی را مفاهیمی رمزی و التعاری تفسیر مریکننرد

که به تجدید حیات قوج الرائیل اشاره دارد (همران .)445/0 :از طررف دیگرر ،عقیرده بره
مسیحا ه به ای وهور منجی به تشکیل دول

ال

مستقل یهودی در الرائیل تفسیر شرده

که نجاتبخش یهودیان از آوارگی و بدبختی ال

وقتی از زندگی پس از مرگ صحب
و اعتقاد به بهش

( .)Leiman, 1991: 22/444امروزه

میشود معمولاً از اودانگی شخصی یراد میشرود

و هن و معاد سمانی انکار میشود (.)Stern, 1986: 1/124

نتیجه

با ملاحظه تحولات عقیده به آخرالزمان ،مسیحا و معاد در تاری یهودی

میتوان بره

این نتیجه رلید که عقیده به معراد نرزد یهودیران در دورههرایی از تراری از ریشرههای

وحیانی خود منقرع شده و متنالد با وضعی

تاریخی یهودیران تغییرر و تحرول یافتره

ال ؛ به طوری که در اوایل یهودی  ،عقیده به تشکیل دول

قدرتمند یهودی در ار

موعود لبد نادیدهانگاشتن عقیده به معاد نزد یهودیران شرده الر
وضعی

و بعرد بره تنالرد

خود ،زمانی که از زندگی دنیوی ناامید میشدند ،عقیده به مسریحا و رلرتاخیز
و به محض رهایی از تنگناها دوبراره ایرن عقیرده نرزد آنهرا

در میان آنها رونق مییاف

ک رنگ میشد .در دوران معاصر نیز یهودیان صهیونیستی چنردان بره پراداش و عقرا
اخرروی اعتقررادی ندارنرد ،بلکرره همره چیررز را در تشرکیل دولر

صهیونیستی دنبال میکنند.

مسرتقل و قدرتمنررد

به طور کلی ،درباره عقیده به معاد نزد یهودیان پنج دیدگاه مرر ال :

 .0دیدگاهی که عموماً مربوه به مسلمانان ال

و مرر نشدن مفاهی را ع به معاد

در تورات را ناشی از ترس یهودیان از مرگ ( معه )4-5 :و حذف آیات معاد از ترورات

و در نتیجه ناور به تحریف تورات میداند.

 . 0دیدگاه مربوه به محققان و خاورشنالان که معتقدند یهودی

گونه عقیده به معاد ال

اولیه خرالی از هرر

و مفاهی مربوه به معاد ،پس از ارتباه یهودیان با ایرانیران در

زمان الارت بابلی از دین زرتشتی اقتباس شده ال

(آشتیانی.)041 :0144 ،

 .1دیدگاهی که لاختارگرایانه به نظر میرلد و معتقد ال

مفاهی مربوه بره معراد

در باورهای عامیانه بنیالرائیل ریشه دارد و فر اجشنالی زرتشتیان صرفاً مو د وهور
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عینی این عقاید شده ال  .مکولوچ مینویسد« :بسیاری از عقاید مربوه به معراد یهرود

در الرورههای لامی ریشه دارد و لذا احتمالاً تأثیر ایرانیان بر عقیده معاد یهرود الالری

نیس  ،بلکه صرفاً عقایدی را که قبلاً و ود داشتند یا در ریان زایش و و ود بودند ،با
بخشرید» (

انتقال معمولی زئیات خاص خود به صرورت منسرج عینیر
.)1964: 5/381

Macculloch,

 .6دیدگاهی که تحلیلی پدیدارشنالانه ال  .بر الاس ایرن دیردگاه ،عبرانیران اولیره

دین ابتدایی داشتند .یکی از مولّفههای این دین ،تلقی اول تاری به عنوان بهش
بازگش

اولیه و

اودانه به آن بود که از طریق برگزاری شنها و آیینها صرورت میگرفر ،

لذا مرگ برای انسان ابتدایی بیمعنا بود و گذر زمان و تاری که آنها را بره لروی مررگ

میبرد معنایی نداش  .از اینرو آنها دائماً به اول تاری و بهش

اولیه باز میگشتند .امرا

بعد از وهور پیامبران و اعلاج پیاج توحید ،رکن اصلی توحید بر این اصل مبتنی برود کره

خداوند از حیث ذاتی منزه از همه عال و از حیث صفاتی متجلی در همره عرال الر .

لذا یکی از مولّفههای توحید این بود که خداوند و حقیقر
ال  ،بلکه از حیث ذاتی از همه تاری منزه الر

در اول تراری مقیرد نشرده

و از حیرث صرفاتی در همره تراری

متجلی ال  .بدینترتید پیامبران از انسرانها خوالرتند وارد تراری شروند و در برابرر
تجلیات صفاتی خداوند در تاری قرار بگیرند و هر عملری کره در تراری انجراج دهنرد

پاداش و کیفرش را بعد از مرگ خواهند دید .بدینترتید پیامبران نگاه انسان ابتردایی را
از اول تاری به تاری و بعد از مرگ تغییر دادند اما اتفاقی که افتاد ایرن برود کره انسران

ابتدایی بهراحتی تسلی این پیاج نشد .حذف عقیده بره معراد از ترورات یکری از مظراهر
مقاوم

بنیالرائیل در برابر پیاج توحیدی و بازگش

.)055-050 :0194

به تفکر ابتدایی ال

(نرک :.الیراده،

 .5دیدگاه مربوه به یهودیان ارتدوکس که عقیده به معاد را بخشی از اصرول عقایرد

خود میدانند و تفالیر مربوه به معاد در تلمود و لایر کتد دینی را مأخوذ از تورات و

تعالی انبیا میدانند؛ چنانکره ابنمیمرون آمردن مسریحا و عقیرده بره معراد را از اصرول

لیزدهگانه اعتقادات یهودی تلقی میکند (آنتررمن .)40 :0171 ،بره طرور کلری ،از دیردگاه
یهودیان ارتدوکس ،عادلان پاداش خویش را در بهش

گهینوج ( )Gehinnomدریاف

عدن و بدکاران مجازاتشان را در

میکنند .گهینوج ه دوزخ ال

ه برزخ ،و حتری عادلران
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باید پارها ی از زمان را پس از مرگ در گهینوج لپری کنند تا از گناهانشان پاک شروند و

لپس آنجا را ترک میکنند (همان.)59 :
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