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 پس از مرگ - چیست؟

 مرگ واقعیت دارد

از واقعیت مرگ راه گریزی نیست. وقتی کھ مرگ در نتیجھ یک تصادف یا حملھ قلبی بھ طور ناگھانی و غیرمنتظره  
وج زندگی“ و در ابتدای راه کند. و ھمچنین وقتی فردی کھ ھنوز ”در ادھد، ما را دچار شوک و تزلزل میرخ می

میرد، برای ما بھ ھمین گونھ است و با شنیدن خبر ھایی ھمچون سرطان یا نارسایی کلیھ میزندگی است، بر اثر بیماری
کنیم. احساس  شویم. چنین رویدادھایی آنقدر رایج ھستند، کھ ھمھ ما آنھا را تجربھ میمرگشان، مات و مبھوت می

ا چیره شده است: ما از خنثی یا معکوس کردن آنچھ کھ رخ داده است، ناتوانیم. تمام منابع  درماندگی خودمان، بر م
 انسانی برای بازگردانیدن مرده بھ زندگی، ناتوان ھستند. خویشاوندان داغ دیده را نمی توان بھ آسانی دل آسایی داد. 

کنده بگوییم، جوانان با این موضوع براستی واکنش مردم بھ واقعیت مرگ چگونھ است؟ اگر بخواھیم رک و پوست  
شوند،  کنند. برای مثال ھنگامی کھ با کشتھ شدن یک دوست بر اثر یک سانحھ دچار شوک میجدی برخورد نمی

شود.  گویند مرگ او بر اثر یک ”بد شانسی“ بوده است! و بزودی این سوگواری و ماتم بھ بوتھ فراموشی سپرده میمی
گویند حاال کجا تا مرگ! فکر کردن بھ مرگ دھند. بقول معروف میباره مرگ اھمیتی نمیمیانساالن بھ فکر کردن در

کنند و عقیده دارند کھ بھتر است وقتی آمد، بھ آن فکر کرد! با باالتر رفتن سن، خیلی زود است! و آن را جدی تلقی نمی
ھای آنھا، بھ آرامی کن نیست. دوستان و ارتباطدانند کھ مرگ واقعیتی است کھ گریز از آن ممشوند، میتر میافراد آگاه

ھای جسمی رو بھ رشد بھ شوند؛ ناتوانی در بینایی و شنوایی و بیماریبندند و محو میشان رخت بر میاز صحنھ زندگی 
 رود. کند کھ بدن انسان، در نھایت از بین میآنھا یادآوری می

 بقا یا ماندگاری؟ 

بخش است. این تصور وجود دارد کھ یک زندگی درونی اسرارآمیز ردم اندکی آرامشایده ماندگاری برای بسیاری از م
شود و بھ ”آسمان“، جایی کھ شخصیت در سعادت بھ زندگی خود ادامھ بھ نام ”روح“ از کالبد در حال نابودی خارج می

این نگرش بیشتر از  رود. این نگرش ھمچون گذشتھ چندان وسیع و مطمئن وجود ندارد؛ در حال حاضر  دھد، میمی
ھای شب  اینکھ برخاستھ از یک ایمان قوی باشد، برگفتھ از یک امیدواری مذھبی است. ھمانگونھ کھ در ستایش

بخش در کینگز کالج کمبریج شاھد آن ھستیم، این موضوع گنگ  ھای شادیکریسمس در مراسم معروف درس و سروده
کند کھ افراد حاضر در جلسھ بھ کسانی ملحق شوند ”کھ با ما  دعا می و مبھم است. در قسمتی از این مراسم، رھبر گروه

اند. اگر بپرسیم  تر“. منظور او کسانی ھستند کھ مردهای دیگر و نوری بزرگدر حال شادی و سرورند، اما در کرانھ
طعی دست یابیم.  رسد کھ بھ پاسخی بسیار قتر“ چیست؟ و این ”کرانھ دیگر“ کجاست؟ بعید بھ نظر میاین ”نور بزرگ

 این امیدی گنگ و مبھم است. 



کشند، امروزه دیدگاھی کھ در مقابل این دیدگاه وجود اشت کھ ”ارواح“ افراد شرور بھ ”جھنم“ رفتھ و در آنجا عذاب می
بجز در کلیسای کاتولیک کھ ھنوز جھنم، عالم برزخ، لیمبو (مرز برزخ) و بھشت را باور دارند، بطور کلی کنار  

شده است. باید گفت کھ برای این نگرش عامیانھ دلیل خاصی وجود ندارد. زیرا پرسش اینجاست کھ اگر گذاشتھ 
 روند؟روند، ”ارواح“ شریران کجا می”ارواح“ صالحان بھ بھشت می

یکی از پذیرند. بھ قول ای از مردم بدبین ھستند. آنھا این واقعیت را کھ مرگ پایان زندگی است، میامروزه تعداد فزاینده
آشنایان: ”بھ زودی گل ھای مروارید باالی سرم می رویند“. [این مثل کنایھ بر این دارد کھ بزودی مرگ مرا فرا خواھد  

 ھای مروارید خواھند رویید!] گرفت و بر مزارم گل

د کھ  این دیدگاه عواقب ناخوشایندی دارد، زیرا شخصی کھ دارای این دیدگاه است بھ این وسواس گرفتار خواھد ش
زندگی جز خوردن و آشامیدن و گشت و گذار نیست و پس از آن با فرا رسیدن مرگ، ھمھ چیز تمام خواھد شد! این نگاه 

باری را برای  تواند خودخواھانھ و خود محور شود و نتایج فاجعھگذارد کھ میبھ زندگی تأثیری جدی بر نوع زندگی می
 ھد آن ھستیم.جامعھ بھ بار آورد، ھمانگونھ کھ امروزه شا

 پیام مردگان؟ 

اند و بھ گور اند، مردهھا میلیون انسان زندگی کردهناپذیر این است کھ، از زمان پیدایش تاریخ، میلیونواقعیت اجتناب
اند، آیا انتظار نداشتید کھ آنھا شما را از وضعیت  اند. اگر آنھا واقعاً بھ طرقی دیگر و یا شکل جدیدی نجات پیدا کردهرفتھ

آسایی سوگوارانشان بگویند و یا حامل ھشداری برای بازماندگان باشند؟ اما ما  برای دل  کنونی خود آگاه کنند و سخنی
 ھا انسان کجا ھستند؟ایم! جای تعجب نیست؟ و بھ ھر حال این میلیونتاکنون ھرگز چیزی از آنھا نشنیده

ھایی از مردگان کنند کھ پیامادعا می گویند، کھ بھ بقا اعتقاد دارند و گرایان“ میافرادی وجود دارند کھ بھ آنھا ”معنویت
ھا دھند کھ این ادعاھا چندان متقاعد کننده نیستند. نویسنده این مطالب، سالکنند. اما تحقیقات کامل نشان میدریافت می

ھای کرد و بطور چشمگیری در حوزه ادبیات مربوطھ مطالعھ کرده است. پیامپیش در جلسات احضار روح شرکت می
از جانب مردگان آنقدر پیش پا افتاده و عادی بود کھ ھیچ کدام نیازی بھ توضیح داده شدن توسط ”روح“  ادعا شده 

ھای سعادتمند در کمال  ھای از آخرت، پر بود از باغھا، نھرھا، درختان میوه و گلھای خوشبو کھ انساننداشتند. توصیف
آل از آرزوھای انسان است. سی. ای. ام.  یک تصویر ایدهبرند؛ کامالً واضح است کھ این فقط بیکاری از آنھا لذت می

)، محققی است کھ در زمینھ مسایل روانی بھ جدیت تحقیق کرده است. او در مورد کیفیت  C. E. M. Joadجود (
دارد: ”واضح است کھ اگر روح ما زنده بماند، مغز ما  ضعیف ادعاھای مربوط بھ ارتباط با ارواح، قویاً اظھار می

 ً   زنده نخواھد ماند“! مطمئنا

ای دارند، مفید و سود  و این جای بسی ناامیدی و تأسف است. مردان و زنان گاھی اوقات از نظر انسانی، زندگی شایستھ
ھا ی خود دانش آموختھ و متخصص ھستند. آیا ھمھ این آدمرسان، مھربان و باھوش ھستند؛ برخی از آنھا حتی در رشتھ

باید از بین بروند و برای ھمیشھ نابود شوند؟! آیا ھیچ راھی وجود ندارد کھ بتوان زندگی و  ھای برجستھبا این ویژگی
آن شخصیتی را کھ ارزش واقعی دارد، حفظ کرد؟ این ابھام طبیعتاً این سؤال را را بدنبال دارد کھ ارزش واقعی چیست؟ 

 ما بھ این موضوع خواھیم پرداخت.

 پرسش حیاتی 

این پرسِش مھم کھ پس از مرگ چھ اتفاقی خواھد افتاد، کنار بیاییم و بھ آن پاسخ دھیم؟ برای یک  توانیم باما چگونھ می
 پاسخ کامالً قابل اعتماد و درست بھ کجا مراجعھ نماییم؟

توانیم انتظار داشتھ باشیم کھ  آیا ما بھ احساسات و ”ادراک“ خود اعتماد داریم؟ از کجا بفھمیم حق با ماست؟ چگونھ می
ی خاکی ران نظرات برگرفتھ از توانایی و اختیارات ما را بپذیرند؟ چگونھ ھر مرد و زن در ھر کجای این کرهدیگ 
دانند؟ آیا ما نظرات رھبران دینی اعم از نظرات شخصی و یا  تواند بھ پرسش ما پاسخ دھد؟ و اینکھ آنھا از کجا میمی

شود  ھا براساس چھ مستنداتی است؟ و وقتی کھ دیده میاسخ آننظرات برگرفتھ از آرای شورایی آنھا را می پذیریم؟ پ
رھبران برجستھ در امور مذھبی در مورد مسائل مھم، بین خود اختالف نظر دارند، چھ باید کرد؟ یک اسقف برجستھ  

ی ایمان ھااعالم کرده است کھ مسیح بھ معنای واقعی کلمھ از مردگان برنخاست؛ و برخی دیگر رستاخیز را یکی از پایھ
 دانند. نظرات کدام یک را باور کنیم و چرا؟مسیحی می



دھند: افکار برآمده از ذھن ناپذیر سوق میشویم، ما را بھ این نتیجھ اجتناب ھا روبرو میوقتی صادقانھ با این پرسش
ھ عبارت دیگر، افکار توانند ارزشی بیشتر از فکار برآمده از ذھن دیگری داشتھ باشند. بیک انسان، بھ خودی خود، نمی

آید؛ از آنجایی کھ ھیچ  گیری بسیار مھمی بھ دست میبرآمده از ذھن انسان پاسخگوی ما نخواھد بود. از این مطلب نتیجھ 
افتد اظھارنظر کند، پس واضح است کھ ما برای تواند با اقتدار در مورد آنچھ پس از مرگ اتفاق میذھن انسانی نمی

 ا بھ اقتداری فراتر از اقتدار بشر نیاز داریم کھ منظور یک اقتدار فوق بشری است.ھپاسخ بھ اینگونھ پرسش

 پاسخ

کند کھ باشد، در میان ما وجود دارد. این کتاب مقدس است کھ از اول تا آخر اعالم می چنین اقتداری کھ فوق بشری می
 و ھمھ مخلوقات است. ھا و زمین پیامی است بھ نسل بشر از جانب خداوند، خدایی کھ خالق آسمان 

کنند. کنند، بلکھ فقط ”کالم خداوند“ را بیان میکنند کھ بھ اختیار خود صحبت مینویسندگان کتاب مقدس ھرگز ادعا نمی
ھای ”شریعت و  ). عیسی نوشتھ۹آیھ  ۱ھمانطور کھ خدا بھ ارمیا نبی گفت: ”کالم خود را در دھان تو گذاشتم“ (باب 

ا بھ عنوان کالم خدا پذیرفت. خود او اعالم کرد سخنانی کھ می گوید، سخنان خداست. رسوالن انبیا“ (کتب عھد عتیق) ر
نیز ھمین را گفتند: پولس اعالم کرد کھ ”تمام کتاب مقدس از جانب خدا الھام شده است“ و از اصطالحی استفاده کرد کھ 

ا روح) خدا جریان دارد و بنابراین آنچھ کتاب  بھ معنای ”خدا دمیده“ است. یعنی در آنچھ نوشتھ شده است، ”نَفَس“ (ی
شناختند، گوید، حقیقت است. اولین ایمانداران بھ مسیح، ھمان کسانی کھ شاگردان عیسی مسیح را شخصاً می مقدس می

و  ھا، پایھ کتاب مقدس برای قرن  کتب عھد عتیق و جدید را بھ عنوان کالم واقعی و قابل اعتماد خداوند پذیرفتند. آموزه
 اساس اعتقاد مسیحی بوده است. 

آموزد و عملکرد آن چیست؟ کتاب مقدس نحوه بھ وجود آمدن نسل بشر فکر کنید کھ کتاب مقدس بھ ما چھ چیزھایی می
ای مثبت بھ دھد کھ چرا شرارت، رنج و مرگ در جھان وجود دارد. و بھ شیوهگوید و بھ روشنی توضیح میرا بھ ما می

افتد. کافیست کھ فقط بھ پیام آن توجھ کنیم تا بدانیم کھ این کتاب، نوع جدیدی از مرگ چھ اتفاقی می گوید کھ پس ازما می
 تواند بھ ما تعلق داشتھ باشد. شناساند کھ میزندگی را بھ ما می

ین کتابی را توانید چنھیچ کتاب دیگری در جھان وجود ندارد کھ بتواند این کارھا را انجام دھد. در واقع در ھیچ کجا نمی
سال پیش،  ۱۰۰بیابید کھ محتویاتش محصول تراوشات ذھن انسان نباشند، بلکھ ھمگی از الھامات خداوند باشند. بیش از 

 The”ھنری راجرز“ کتابی قابل توجھ بھ نام ”منشأ مافوق بشری کتاب مقدس استنباط شده از خودش“ (
Superhuman Origin of the Bible Deduced from Itself  منتشر کرد؛ او اظھار نمود: ”انجیل کتابی نیست (

توانست بنویسد.“ زیرا پیامی از جانب خدا برای خواست نمینوشت، انسان اگر ھم میتوانست میکھ اگر انسان می
 ماست. بھ ھمین دلیل است کھ شایستھ توجھ خالصانھ ماست.

 کتاب مقدس و ما 

گوید را در ک کنیم. این کتاب تنھا شرح معتبر در  ا و منشأ و ماھیت ما میبسیار مھم است کھ آنچھ کتاب مقدس درباره م
 کند.جھان ھستی است، کھ چگونگی پیدایش انسان را بیان می

گوید کھ انسان موجودی است کھ آفریده شده کتاب پیدایش درباره منشأ پیدایش ماست. این کتاب بھ روشنی بھ ما می
ھای کتاب  آفریدگاری نیاز داشت. او در آفرینش خود دخیل نبود. بر اساس نوشتھ است: یعنی او برای زندگی خود بھ

 گونھ بود:مقدس، آفرینش انسان بدین

 ).۷آیھ  ۲”آنگاه یھوه خدا، آدم را از خاک بسرشت و در بینی او نفس حیات دمید و آدم موجودی زنده شد“ (پیدایش باب 

گوید کھ بھ ما می ۲۱آیھ  ۷و باب  ۱۷آیھ  ۶کتاب پیدایش ھمچنین در باب  بھ خاستگاه ناچیز انسان توجھ کنید: از خاک.
ھای کتاب مقدس را با مفھوم برآمده از خودش درک کنیم  حیوانات با انسان در ”نفس حیات“ مشترک ھستند. ما باید واژه

دانند کھ بعد از میو نھ با دانش و آرای شخصی خود. بسیاری از مردم ”جان“ را حاکی از روحی در درون انسان 
ماند. اما بھ ھیچ وجھ آنچھ در کتاب پیدایش آمده است، چنین چیزی نیست، جایی کھ کلمھ ترجمھ  مرگ جسمانی زنده می

”جاندار“ ترجمھ شده  ۲۴و  ۲۱آیات  ۱شده ”جان“ در مورد حیوانات نیز بھ کار رفتھ است. در کتاب پیدایش باب 
.)، ”جان زنده“ را بھ N.I.V.) و ھمینطور نسخھ بین المللی جدید (R.S.Vه (است. نسخھ استاندارد تجدید نظر شد

 .) بھ ”مخلوق زنده“ اشاره دارد. N.E.Bکند. انجیل جدید انگلیسی ( عنوان ”موجود زنده“ ترجمھ می



آفریده   گوید کھ انسان بر اساس خاستگاه و ماھیتش بھ عنوان ”موجودی زنده“نتیجھ روشن است: کتاب پیدایش بھ ما می
شده است. البتھ باید بھ این نکتھ توجھ داشت کھ او قدرت ذھنی بیشتری نسبت بھ حیوانات دارد، اما اساساً ذات و ماھیت  

 ھا یکی است.او با آن

 فرا رسیدن مرگ 

ھ رسد، بھ روشنی از ھمان ابتدا در کتاب پیدایش مورد بحث قرار گرفتاین پرسش کھ زندگی انسان چگونھ بھ پایان می
است. خداوند بھ آدم گفتھ بود کھ اگر از دستوراتی کھ بھ او داده شده بود، سرپیچی کند، خواھد مرد. اما آدم نافرمانی کرد 

 و این حکمی بود کھ برای مجازات گناه آدم کھ ھمان نافرمانی او از دستورات خداوند بود، صادر شد:

ھ خاکی بازگردی کھ از آن گرفتھ شدی؛ چرا کھ تو خاک ھستی و  ”... با عرق جبین نان خواھی خورد، تا آن ھنگام کھ ب
 )۱۹آیھ  ۱بھ خاک باز خواھی گشت.“ (پیدایش باب 

ای بھ سوی زندگی جدید نیست، بلکھ حکم مجازاتی برای نافرمانی است؛ پاسخ ساده و قاطعانھ این است: مرگ دریچھ
رانده شد. بنابراین در کتاب پیدایش در شرح طوفان نوح  پس از سرپیچی آدم از دستورات خدا بود کھ انسان بھ زمین 

آمده است، ”باری، زمین در نظر خدا فاسد و آکنده از فساد شده بود. و خدا زمین را دید کھ اینک فاسد گشتھ بود، زیرا 
سیالبی   ). خدا با جاری نمودن۱۲و  ۱۱آیات  ۶کھ تمامی بشر راه خود را بر زمین فاسد کرده بودند.“ (پیدایش باب 

 مھیب آنھا را قضاوت کرد و ھمھ موجودات جھان، اعم از انسان و جانوران را بھ یک شکل نابود کرد.

کرد، از پرندگان و چارپایان و وحوش و ھمھ انبوه جنبندگان کوچک روی زمین  ”ھر ذی جسدی کھ بر زمین حرکت می
 ).۲۲و  ۲۱آیات  ۷و ھمھ آدمیان، تلف شدند“ (پیدایش باب 

 و حیوانات  انسان

 کند:کند. مزامیر، در مورد ھر دو صحبت میکتاب مقدس بارھا ماھیت انسان را با حیوانات مقایسھ می

 ).۲۹آیھ  ۱۰۴گردند “ (مزامیر باب میرند و بھ خاک خود باز میگیری، می”چون نَفَسشان را می

 خواھد انسان بفھمد کھ:نویسنده کتاب جامعھ کامالً قاطع است. او می

میرد. آری، ھمھ را یک نَفَس است و  میرد، آن نیز میبنی آدم و وحوش را یک سرنوشت است. ھمانگونھ کھ این می”
روند: ھمھ از خاکند و ھمھ بھ خاک باز  آدمی را بر وحوش برتری نیست. زیرا ھمھ چیز باطل است. ھمھ بھ یک جا می

 ). ۲۰و  ۱۹آیات   ۳گردند “ (جامعھ باب می

گردند. ممکن است برخی اعتراض کنند کھ ھا و حیوانات طبیعتاً سرنوشت یکسانی دارند: ھمھ آنھا بھ خاک باز میانسان
 کنند: ھای مدرن آن را اینگونھ ترجمھ میدھد، اما تمام نسخھآیھ بعدی معنای دیگری می

 )۲۱آیھ  ۲رود؟“ (جامعھ باب ن فرو میکند یا روح حیوان بھ قعر زمی”کیست کھ بداند روح انسان بھ باال صعود می

بھ ”روح“ ترجمھ شده  ۲۱ای کھ در آیھ  تواند بین آنھا تفاوتی قائل شود. اتفاقاً، کلمھاین بدان معنی است کھ کسی نمی
”نَفَس“ ترجمھ شده است. این بدان منظور است تا نشان دھد در اینجا  ۱۹ای است کھ در آیھ  است، دقیقاً ھمان کلمھ

 شود. ، حیات حاصل از تنفس است، و با توقف تنفس، روح نیز متوقف می”روح“

تواند بمیرد. نویسنده کتاب مزامیر، در مورد حکمی کھ خدا برای مصریان مغرور بھ واسطھ ده بال بنابراین ”روح“ می
.“ و پس از آن گوید: ”راه را بر خشم خویش ھموار ساخت، و جان ایشان را از مرگ در امان نداشتصادر نمود، می

)، کھ بیانگر این مطلب است کھ روح و  ۵۰آیھ   ۷۸گوید: ”بلکھ آنھا را بھ طاعون سپرد“ (مزامیر باب  بالفاصلھ می 
 زندگی یکی ھستند. 



).  ۲۰و  ۳آیات  ۱۸کند: ”ھرجانی کھ گناه کند، خواھد مرد“ (حزقیال باب خدا از طریق حزقیال دو بار اعالم می
). اما ۳۰آیھ  ۱۶کند: ”بگذار ھمراه فلسطینیان بمیرم“ (داوران باب است خود از خدا، دعا می َشمشون، در آخرین درخو

 در واقع آنچھ شمشون بھ معنای واقعی کلمھ گفت، این بود کھ: ”بگذار روح من بمیرد...“ 

 رود.میرود، روح یا زندگی ھمزمان با او از بین پس روح، شخص، موجود زنده است. ھنگامی کھ او از بین می

 انسان بھ صورت و شبیھ خدا

توان گفت کھ این برتری یک برتری صد در ھا برتر از حیوانات ھستند؟ در پاسخ میآیا این بدان معنا نیست کھ انسان
آمده است کھ انسان ”بھ صورت“ خدا آفریده شده است. بھ عبارت  ۲۶آیھ  ۱صدی نیست. زیرا در کتاب پیدایش در باب 

مانی انسان درست مانند حیوانات است؛ با این تفاوت کھ انسان دارای ذھنی برتر است کھ قادر بھ  دیگر، ماھیت جس
 توان در کتاب مزامیر یافت:درک و پاسخگویی بھ خداوند است. ارزشمندترین نظر را می

آیھ  ۴۹امیر باب روند“ (مزداند، او چارپایان را ماند کھ از میان می”آدمی کھ در عزت و آبرو و افتخار است، نمی
۲۰ .( 

بنابراین این درک و دانایی است کھ باعث تمایز بین انسان و حیوان شده است. شاید از خود بپرسیم: ”چھ چیزی را باید 
 آیند. فھمید؟“ اینجاست کھ کتب عھد جدید چنانکھ خواھیم دید، قویاً بھ کمک ما می

ای کھ در قبر آرام گرفتھ، کامالً تعجبی ندارد کھ بدانیم مرده با توجھ بھ شواھد کتاب مقدس کھ تاکنون بررسی شده است،
گوید: ”بر امیران توکل نکنید، ھمچنین بر آدمیزاد کھ نزد او عاری از ھرگونھ ھوش و آگاھی است. نویسنده مزامیر می
وز تدبیرھایش  گردد، و در ھمان ررود، او بھ خاک بر مینجاتی نیست، اعتماد نکنید، زیرا چون روح او بیرون می

 ).۵تا  ۳آیات  ۱۴۶شود“ (مزامیر باب نابود می

کند کھ خداوند او را نجات خواھد داد. ”زیرا مردگان، تو را یاد نتوانند کرد. کیست کھ در قبر تو را داوود دعا می 
 )۵آیھ  ۶بستاید؟“ (مزامیر باب 

کنند، و نھ آنان کھ بھ دیار  ند را ستایش میآمده است: ”مردگان نیستند کھ خداو ۱۷آیھ  ۱۱۵و یا در مزامیر باب 
 روند.“ خاموشی فرو می

 نویسنده کتاب جامعھ بر این نکتھ تأکید بسیار دارد:

پاید کھ از محبت و نفرت و حسادتشان دانند... دیری نمیھا چیزی نمیدانند کھ خواھند مرد، اما مردهھا می”زیرا زنده
از دستت برای انجام دادن برآید، با تمام توان خویش انجام بده، زیرا در قبر کھ بدان   ماند... ھر آنچھھیچ اثری باقی نمی

 ).۱۰تا  ۵آیات  ۹رھسپاری، از کار و تدبیر و معرفت و حکمت خبری نخواھد بود“ (مزامیر باب 

“ و ”در سکوت“  در این آیات، جایگاه مردگان بھ عنوان ”زمین او“ (خاک زمین کھ انسان از آن آفریده شد)، ”در قبر
 توصیف شده است. 

 خواب مرگ

دانیال پیامبر در این مورد، اظھار نظر قابل توجھی دارد کھ بھ دلیل کاربرد مشابھ این ایده در کتب عھد جدید، بسیار  
مھم است. پیشگویی او حاوی اشاره بھ وقایع ”آخرالزمان“ است، زمانی کھ خداوند یک بار دیگر قدرت خود را ھنگامی 

 شود کھ ھرگز نظیرش نبوده است، نشان خواھد داد. ین پر از مشکالت و رنج و عذابی میکھ زم

”و بسیاری از آنانی کھ در خاک زمین خوابیده اند بیدار خواھند شد، برخی برای حیات جاودانی و برخی برای 
 ).۲و  ۱آیات  ۱۲شرمساری و تحقیر ابدی“ (دانیال باب 



کند، با این اطمینان کھ ”حیات جاودان“ ه از بندگان درستکار و شایستھ خداوند اشاره میاکنون اینکھ این گفتھ بھ آن گرو
ھا تا زمانی کھ این پاداش را دریافت کنند، کجا ھستند؟ بر اساس  شود. اما ببینید آنمشخص می گردد، شامل حالشان می

 اند. ک زمین“ آرمیدهایم مطابقت دارد، آنھا ”در خاشھادتی کھ کامالً با آنچھ تاکنون دیده

اید. مطمئناً عھد  در این اینجا برخی از خوانندگان ممکن است بگویند: ”تاکنون ھرچھ گفتھ اید، از عھد عتیق نقل کرده
 گوید؟“ جدید مکاشفھ جدیدی از عیسی مسیح و انجیل است؟ آیا عھد جدید چیز کامالً متفاوتی نمی

 عیسی، رسوالن و عھد عتیق 

ھایی کھ اکنون بھ  سؤال، ضروری است کھ بدانیم نگرش عیسی و حواریون پس از او نسبت بھ نوشتھ برای پاسخ بھ این
شوند، چھ بوده است. حقایق روشن و غیر قابل تردید ھستند: ھمھ آنھا، ”شریعت، مزامیر و  عنوان عھد عتیق شناختھ می

ھا نقل قول ھایشان، پیوستھ از آن حمایت از موعظھ  انبیا“ را بھ عنوان کالم الھام شده از جانب خدا پذیرفتند. آنھا در
ھا شک نمی کنند، بلکھ بیشتر بھ دنبال کشف اھمیت  ھا ھرگز با محتویات کتب عھد عتیق مخالفت و یا بھ آن کنند؛ آنمی

انی داشتھ ھای عھد جدید با عھد قدیم ھمخوتوان انتظار داشت کھ نوشتھواقعی آنچھ نوشتھ شده است، ھستند. بنابراین می
 پردازیم.شود. بر این اساس در اینجا بھ چند نمونھ میگونھ نیز اثبات میباشند، کھ ھمین

یک فاجعھ در جلیل رخ داده بود. سربازان رومی تعدادی از یھودیان را در یک شورش مذھبی کشتھ بودند. برخی از 
ی بسیار مھم است. او در پاسخ گفت: آیا گمان  یھودیان نزد عیسی آمدند تا این موضوع را بھ او بگویند. پاسخ عیس

کنید چون آن جلیلیان بھ چنین سرنوشتی دچار شدند، از بقیھ اھالی جلیل گناھکارتر بودند؟ اصالً چنین نیست. بلکھ بھ می
 گویم کھ:شما می

 ). ۳۱تا  ۱آیات  ۱۳”اگر توبھ نکنید، شما نیز جملگی ھالک خواھید شد“ (لوقا باب  

کنیم، اشاره دارد: یعنی از بین رفتن  ن“ در کتاب مقدس بھ ھمان معنای یکسانی کھ ما از آن درک می حال ”ھالک شد
ھا ھالک خواھند وجود، بدون ھیچ بقا و جادانگی. با این تعلیم عیسی مسیح، ھیچ راه گریزی وجود ندارد: ھمھ انسان

باشد: انسان مانند حیواناتی است کھ ھالک  مزامیر می ۴۹از باب  ۲۰شد، مگر اینکھ توبھ کنند. این درست مشابھ با آیھ 
شوند، مگر اینکھ بفھمد. در اینجا ما اولین اشاره بھ پاسخ بھ سوال خود را داریم، ”چھ چیزی را باید فھمید؟“ ظاھراً  می

 پاسخ ما بھ ”توبھ“ ارتباط دارد.

اند،  ”بسیاری از کسانی کھ در خاک زمین آرمیده عیسی مسیح ھمچنین با این گفتھ دانیال موافق بود کھ اعالم کرده بود،
 کند: ). انجیل یوحنا این سخن او را چنین بیان می۲آیھ  ۱۲بیدار خواھند شد“ (دانیال باب 

رسد کھ ھمھ آنان کھ در قبرند، صدای او (عیسی) را خواھند شنید و بیرون خواھند آمد؛ آنان کھ نیکی  ”... زمانی فرا می
انجامد، و آنان کھ بدی کرده باشند، برای قیامتی کھ مکافات در پی دارد“  قیامتی کھ بھ حیات میکرده باشند، برای 

). (کلمھ ”ھمھ“ کھ عیسی مسیح بکار برده است، ھمان کلمھ ”بسیاری“ دانیال است: ھمھ ۲۹و  ۲۸آیات  ۵(یوحنا باب 
 ).۲۵اند“ آیھ کسانی ھستند کھ در طول زندگی خود ”صدای پسر خدا را شنیده

آیند“ (”بیدار آنھا با رستاخیز ”بیرون می  ببینید مردگان کجا ھستند: ”در قبرھا“ (”آرمیده در خاک زمین“، دانیال)؛
آیند. ھماھنگی بین سخنان عیسی مسیح و دانیال آنھا یا برای زندگی و یا برای قضاوت بیرون می  خواھند شد“، دانیال)؛

در مورد این موضوع مھم مکان، وضعیت و سرنوشت مردگان تأیید  ھای عھد عتیق راکامل است؛ خداوند آموزه
 کند. می

 گوید:ترین آیھ عھد جدید میکنند. یوحنا در معروفھا را تأیید میرسوالن نیز ھمین آموزه

  ”زیرا خدا جھان را آنقدر محبت کرد کھ پسر یگانۀ خود را داد تا ھر کھ بھ او ایمان آَوَرد ھالک نگردد، بلکھ حیات
 ). ۱۶آیھ  ۳جاویدان یابد“ (یوحنا باب 

شوند، اما گریزی از این حکم نیست کھ کسانی کھ بھ  ھا تاکید داشتیم، اغلب نادیده گرفتھ میاین فرامینی کھ ما بر آن
دھد)، ھالک خواھند شد، یعنی دیگر وجود نخواھند  عیسی مسیح ”ایمان ندارند“ (بھ روشی کھ کتاب مقدس توضیح می

 داشت.



گوید کھ، قبل از اینکھ  ای بھ ایمانداران در افسس، بھ آنھا میکند. او در نامھس رسول نیز پیامی مشابھ را بیان میپول
بردند“ (افسسیان باب  امید و بدون خدا، در این جھان بسر میمسیح را بشناسند و بھ او ایمان بیاورند، ”بدون مسیح، بی

گوید کھ اگر از طریق عیسی مسیح آنگونھ کھ او ت. بھ صراحت بھ ما می). این گفتار بسیار شوک آور اس۱۲آیھ  ۲
تواند ما را از چنین سرنوشتی  باشیم. پس آن ”درک و فھمی“ کھ میخواھد با خدا مرتبط نشویم، ”بدون امید“ میمی

 نجات دھد، چقدر باید ارزشمند باشد!

ر آینده انجام خواھند داد، با اطمینان اظھار نظر نکنند.  گوید کھ در مورد کارھایی کھ د یعقوب رسول بھ مخاطبانش می
 افزاید:دانی فردا چھ خواھد شد. و سپس میگوید: ھرگز نمیاو می

شود“ (یعقوب  شود و سپس ناپدید می”زندگی شما چیست؟ زیرا ھمچون بُخاری ھستید کھ برای مدت کوتاھی ظاھر می
شود... و سپس  چنین آمده است: ”شما ھمچون غباری ھستید کھ ظاھر میھای دیگر نیز این ). در ترجمھ ۱۴آیھ  ۴باب 

 شود.“ ناپدید می

توصیف دانیال از مرده بھ عنوان ”آرمیده در قبر“ توسط پولس رسول بازگویی شده است. ایمانداران در تسالونیکی 
 گوید:آنھا می برای مرگ برخی افراد کھ بھ عیسی مسیح ایمان آورده بودند، سوگوار بودند. پولس بھ

خواھم نسبت بھ خفتگان (یعنی در خاک آرمیده) غمگین باشید، مبادا مانند دیگر مردمان کھ امیدی ”ای برادران، نمی 
ندارند، باشید... زیرا خداوند، خود با فرمانی بلندآواز و آوای رئیس فرشتگان و نفیر شیپور، از آسمان فرود خواھد  

 )۱۶و  ۱۳آیات  ۴خواھند شد...“ (اول تسالونیکیان باب آمد... و مردگان در مسیح زنده 

گویند: نیکوکاراِن ایمانداری کھ مرده اند، ”خوابند“؛ کسانی کھ ایمان ندارند، ”ھیچ امیدی“ توجھ کنید کھ این آیات چھ می
ار از قبر قیام ندارند. عیسی مسیح شخصاً از آسمان فرود خواھد آمد ( بھ کلمھ ”خود“ توجھ کنید)؛ و مردگان ایماند

 ھا حقایق بنیادی انجیل ھستند. شوند. آنھای اساسی ھستند کھ در سرتاسر عھد جدید یافت میھا آموزهخواھند کرد. این

 رستاخیز مردگان 

ھمیشھ برای کسانی کھ معتقد بھ بقای پس از مرگ بواسطھ روحی جاودانھ ھستند، توضیح اینکھ چرا عھد جدید چنین 
 ستاخیز مردگان دارد، سخت بوده است.تأکید زیادی بر ر

پذیرد، زیرا بھ در اینکھ چنین تأکیدی وجود دارد، جای ھیچ شکی نیست. عیسی مسیح بر این باور بوده و این را می
گوید کھ فقط ھمسایگان ثروتمند خویش را دعوت مکن، زیرا آنان نیز تو را دعوت خواھند کرد، بلکھ یھودیان می

). ایماندارانی کھ ۱۴آیھ  ۱۴کن ”و پاداش خود را در قیامت پارسایان خواھی یافت“ (لوقا باب نیازمندان را دعوت 
 کنند.ھا پاداش خود را دریافت می اند، از قبرھایشان برخواھند خاست و در آن زمان است کھ آنمرده

کند کھ اصی استدالل میپولس رسول یک باب کامل را بھ موضوع رستاخیز مردگان اختصاص داده است. او بھ نکتھ خ
ھایی کھ در مسیح توانست. در آن صورت، ”آنخاست، پس ھیچ کس دیگری نیز نمیاگر مسیح از عالم مردگان برنمی

). (بھ پیامد این مفھوم توجھ کنید: اگر در این مورد ۱۸آیھ  ۱۵اند“ (اول قرنتیان باب اند نیز از دست رفتھبھ خواب رفتھ
 اند، از عواقب بدتری برخوردار خواھند بود!)یح ”ھالک“ شده باشند، آنانی کھ ایمان نیاوردهحتی ایمانداران بھ مس

گوید کھ ھیچ تردیدی در این زمینھ وجود ندارد: مسیح براستی از مردگان برخاست (لیست چشمگیر اما پولس می
). پولس دو  ۲۱وبر خفتگان شده است“ (آیھ از این باب ببینید)؛ و در نتیجھ مسیح ”ن ۸تا   ۳شاھدان واقعی او را در آیات 

 ھای دانیال پیامبر مطابقت دارند. ھایش با گفتھبار در سھ آیھ، مردگان را ”در خواب“ توصیف کرده است. و این گفتھ

اند، پس از رستاخیز، تغییر ماھیت خواھند داد: ”گوشت و  کند ایماندارانی کھ مردهدر ادامھ این فصل، پولس اعالم می
شوند،  توانند وارث ملکوت خدا باشند.“ طبیعت کنونی ما فانی و فاسد است؛ اما وقتی مردگان ایماندار زنده مینمی خون

باید ”دگرگون“ شوند، زیرا ”این بدِن فسادپذیر باید فسادناپذیری را بپوشد و این بدن فانی باید بھ بقا آراستھ شود“. این 
). بنابراین بھ این حقیقت روشن دست ۵۴تا  ۵۰عیده شده است“ (آیات ای است کھ ”مرگ در پیروزی فرو بلشیوه
یابیم کھ پاداش نیکوکاران ”وجود روح“ در مکانی مشخص نیست؛ بلکھ اعطای بدنی فسادناپذیر خواھد بود، بدنی کھ  می

است: خداوند برای  مانند بدن کنونی ما تلف و نابود نخواھد شد، و دیگر مشمول مرگ نخواھد بود. دلیل آن جالب توجھ 
ای در نظر دارد کھ باید انجام دھند. ایماندارانی کھ در روز رستاخیز از عالم مردگان برخواھند خاست، ایمانداران وظیفھ



در جھان بھ عنوان افرادی واقعی و حقیقی بھ حرکت در خواھند آمد و درگیر مأموریت عملی روشنگری حقایق خداوند 
ھا یا نادیده گرفتھ شده یا بھ بیراھھ رفتھ اند، خواھند شد. ھمانگونھ کھ کتاب مقدس  ی قرن ھای جھان کھ در طبرای ملت

گوید، ھنگامی کھ عیسی مسیح برای ایجاد پادشاھی خداوند بازگردد، ھدف از پادشاھی او انجام این مأموریت خواھد  می
 بود.

 ”اّما...؟“ 

ھا حکایت از این مرگ وجود ندارد؟ تعداد خیلی کمی از نقل و قول اما آیا در عھد جدید آیاتی حاکی از ایده بقای پس از
شود کھ در کلیت با آموزش کتاب مقدس در ھماھنگی  شوند، مشخص میماجرا دارند. اما زمانی کھ بھ دقت بررسی می

 کنیم. برند. در اینجا بھ برخی از آنھا اشاره میکامل بسر می

”دوزخ“، چیزی بیش از یک مکان پنھان یا پوشیده (قبر یا ھاویھ) نیست. ما   در عھد عتیق، کلمھ ترجمھ شده بھ دوزخ:
خوریم. مانند عبارات  مرتبھ بھ کلمھ ترجمھ شده بھ ”قبر“ برمی ۳۱مرتبھ بھ کلمھ ترجمھ شده بھ ”دوزخ“ و ھمچنین  ۳۱

 زیر:

 ۳۷م رفت...“ (پیدایش باب (یعقوب، در سوگ از دست دادن پسرش یوسف): ”... سوگوار نزد پسرم بھ گور فرو خواھ
). ”... زیرا در ھاویھ کھ بدان رھسپاری، از کار  ۵آیھ  ۶). ”... کیست کھ در ھاویھ تو را بستاید؟“ (مزامیر باب ۳۵آیھ 

 ). ۱۰آیھ  ۹و تدبیر و معرفت و حکمت خبری نخواھد بود“ (جامعھ باب 

م را در ھاویھ رھا نخواھی کرد...“. بھ این معنی  بھ یک پیشگویی بدین منوال در مورد مسیح توجھ کنید: ”زیرا جان
است کھ خداوند جان خود یا زندگیش را در قبر رھا نخواھد کرد، ھمانطور کھ در ادامھ آیھ نشان داده شده است: ”... و 

 ).۱۰آیھ  ۱۶نخواھی گذاشت سرسپرده تو فساد بیند“ (مزامیر باب 

). او از اصطالح یونانی  ۳۱آیھ  ۲ل شده است (اعمال رسوالن باب در عھد جدید این عبارت توسط پترس رسول نیز نق
کند، کھ نشان دھنده این موضوع است کھ آن را بھ ھمان شیوه مزامیر  شود، استفاده میکھ معموالً بھ ”دوزخ“ ترجمھ می

 درک کرده است.

در انگلیسی بھ عنوان  با این حال، در عھد جدید ترجمھ جالب کلمھ دیگری بھ ”جھنم“ وجود دارد کھ  جھنم:
”Gehennaانگلیسی  -“ آمده است. این نام مکانی در خارج از شھر اورشلیم بود. توضیح زیر از فرھنگ لغات یونانی

 ) بسیار سودمند است: Grimm-Thayerتایر (  -گریم  عھد جدید

دلیل فریادھای کودکان  ای است در جنوب شرقی اورشلیم کھ بھ) ... دره گریھ و زاری ... نام دره Gehenna”جھنم ( 
کوچک کھ جھت قربانی بھ آنجا برده و بھ عنوان پیشکش در آغوش آتشین ’مولخ‘ کھ بھ شکل گاو نر بود (یکی از  

ھای شدند، بھ این نام خوانده شده بود. یھودیان پس از منسوخ کردن این آیین قربانیھای کنعانیان) انداختھ میبت
)، از آن مکان کھ نھ تنھا ھر گونھ زبالھ، بلکھ حتی اجساد  ۱۰آیھ  ۲۳م پادشاھان باب وحشتناک توسط پادشاه یوشیا (دو

انداختند، متنفر بودند. از آنجایی کھ برای جلوگیری از آلودگی ھوا بوسیلھ  حیوانات و جنایتکاران دفن نشده را در آن می 
ھای آتش برافروختھ باشد، و بدین ھمیشھ شعلھ سوزاندند، بدین سبب باید درآن مکانبایست آنھا را میاجساد متعفن می

 شد.“علت این مکان ’جھنم آتش‘ خوانده می

بار توسط خود عیسی مسیح بکار رفتھ است. در اینجا  ۱۱مرتبھ در عھد جدید استفاده شده است کھ  ۱۲از کلمھ ”جھنم“ 
 شود:ای اشاره میبھ نمونھ

یرا برای تو بھتر است کھ با یک چشم وارد ملکوت خدا شوی تا اینکھ با  لغزاند آن را بھ در آر، ز”اگر چشمت تو را می
پذیرد“ (برای دیدن کل آیات بھ مرقس میرد و آتش خاموشی نمیھا نمیدو چشم بھ جھنم افکنده شوی، جایی کھ کرم آن

 مراجعھ کنید).  ۴۸تا  ۴۳آیات  ۹باب 

روی، و یا با چشمان خود  دھی، و یا با پاھایت جایی میمی ھایت کاری انجاممنظور عیسی مسیح این است: اگر با دست
شود، آن را انجام نده؛ زیرا در غیر این صورت با شریران در مرگ بینی کھ مانع ورود تو بھ ملکوت خدا میچیزی می

ھمھ چیز از بین  ھا ابدی نیستند، اما تا زمانی کھنابود خواھی شد. در اینجا کرم و آتش عوامل نمادین نابودی ھستند. آن
 دھند. از اینجا بود کھ جھنم نماد مجازات شریران پس از محاکمھ و قضاوت در آخرت شد.برود، بھ کارشان ادامھ می 



 باشد. استفاده از کلمھ جھنم در تمامی موارد و در جاھای دیگر بھ ھمین معنی می

اند کھ ”روح“ را ”شخص“  پیش از این، آیاتی کھ از عھد عتیق مورد بررسی قرار گرفتھ شدند، نشان داده  روح یا جان:
 تواند گناه کند و بمیرد.کنند کھ میو ”زندگی“ او معنی می

بار ذھن ترجمھ شده است.  ۳بار زندگی و  ۴۰بار جان،  ۵۷بار استفاده شده است. کھ  ۱۰۰این کلمھ در عھد جدید حدود  
خواھد یکی از بندگان واقعی او کی از سخنان عیسی مسیح قابل توجھ است. او بھ شاگردانش گفتھ است کھ ھرکس میی

 دھد:باشد، باید ”خود را انکار کند و صلیب خود را بردارد و از من پیروی کند “. او ادامھ می

ر کھ جان خود را بھ خاطر من از دست ”زیرا ھر کھ بخواھد جان خود را نجات دھد، آن را از دست خواھد داد، و ھ
بدھد، آن را خواھد یافت. زیرا اگر انسان تمام دنیا را بھ دست آورد و جان خود را از دست بدھد، چھ سودی دارد؟  

 ) ۲۶و  ۲۵آیات  ۱۶تواند بدھد؟“ ( متی باب انسان در عوض جان خود چھ چیزی می

ی زندگی“ و ”جان“ دو چیز جدا از یکدیگر ھستند، اما در واقع ھمھ اینجا شاید برای خواننده این ابھام پیش آید کھ ”
 باشد.ھا بھ این نکتھ اذعان دارند کھ منظور از موارد یاد شده، ھمان ”زندگی“ مینسخھ

توانند  کشند، ولی جان (روح) را نمیشود این است: ”از کسانی کھ جسم را می متن دیگری کھ اغلب از آن نقل قول می
گوید: ”... بلکھ از او بترسید (یعنی خدا)  رسد، اما قسمت دوم آیھ میسید...“ این بسیار تأثیرگذار بھ نظر میبکشند نتر

 ).۲۸آیھ  ۱۰کھ قادر است ھم روح و ھم جسم شما را در جھنم از بین ببرد“ (متی باب 

طور کھ دیدیم اگر یک تواند نابود شود. پیروی از مقصود عیسی مسیح سخت نیست: ھمانبر این اساس، روح می
خدمتگزار وفادار بمیرد، در رستاخیز مردگان جان (یا روح) خود را پس خواھد گرفت. اما ”روح“ یا زندگی 

 خدمتگزار شرور و بدکار در عذابی کھ نماد آن در روز داوری جھنم است، بکلی از بین خواھد رفت.

کتاب  ۱۶از باب  ۳۱تا  ۱۹شود کھ آیات ت، بھ شما توصیھ میاگر این مطلب برایتان آشنا نیس مرد ثروتمند و ایلعازار:
 لوقا را مطالعھ نمایید. 

میرد، اما ھنگامی کھ او ”در میرد و ”فرشتگان او را بھ جوار ابراھیم بردند“. مرد ثروتمند نیز میایلعازار گدا، می
کند کھ ایلعازر را او بھ ابراھیم التماس میتواند ایلعازر را از دور در جوار ابراھیم ببیند. جھنم در عذاب“ است، می

بفرستد، ”تا نوک انگشت خود را در آب تر کند و زبانش را خنک سازد.“ اما این درخواست رد شد. این مرد ثروتمند  
گوید: کھ اکنون چیزی از ثروتش با او نبود، مجبور بود از کیفر مجازات خود در عذاب باشد. عالوه بر این، ابراھیم می

ین ما و تو شکاف بزرگی برقرار است “، بھ طوری کھ عبور از جایی بھ جای دیگر ممکن نیست. سپس مرد ثروتمند  ”ب
خواھد کھ ایلعازار را بفرستد تا بھ پنج برادرش ھشدار دھد تا مبادا بھ سرنوشت او دچار شوند. این از ابراھیم می

 ر خواھیم داد، رد شد. درخواست نیز بھ دالیلی کھ در مطلب بعد مورد بررسی قرا

شود. جوار ابراھیم بھ ھا بھ معنای واقعی کلمھ میباشد کھ مانع بکار بردن آن این روایت دارای ابعادی خاص و ویژه می
عنوان جایگاه صالحان پس از مرگ؛ گفتگوی بین ابراھیم کھ در سعادت است و آن مرد ثروتمند ”در جھنم“؛ ایده  

بھ جای دیگر برای خنک کردن لبان کسی کھ در رنج و عذاب است. اعتقاد بھ این کھ  فرستادن شخصی با آب از جایی 
کند کھ این گزارشی واقعی از حاالت مردگان نیست، بلکھ نوعی تمثیل یا روایت نمادین است، زمانی قطعیت پیدا می

نطور کھ ”یوسفوس“، مورخ  متوجھ شویم ھمھ این جزئیات، بخشی از آداب و سنن فریسیان در آن زمان بوده است، ھما
دھد. بر این اساس عیسی  ”مباحثھ یوسف با یونانیان در مورد ھادس“ نشان می  یھودی قرن اول، در کتابش با عنوان

 ھا را با منطق خودشان مبھوت کند.گرفت تا آنھای مخالفان خود را بھ کار میمسیح برخی از ایده

بریم. وقتی مرد ثروتمند از ابراھیم عنی واقعی کالم عیسی مسیح پی میاما در چند آیھ آخر این روایت است کھ بھ م
ھا موسی و پیامبران را دھد: ”آن خواھد کھ ایلعازر را برای ھشدار دادن بھ برادرانش بفرستد، ابراھیم پاسخ میمی

راھیم، اگر کسی از مردگان گوید: ”نھ ای پدر ما ابدارند، پس بھ سخنان اینان گوش فرا دھند.“ وقتی آن مرد ثروتمند می
دھد: ”اگر بھ موسی و پیامبران گوش ندھند، حتی اگر کسی از مردگان کنند“، ابراھیم پاسخ میھا برود، توبھ مینزد آن 

 زنده شود، مجاب نخواھند شد.“ 



یم را از  در مدت کوتاھی این گفتھ بھ طرز چشمگیری محقق شد. عیسی، ایلعازر (ایلعازر واقعی)، برادر مارتا و مر 
مردگان زنده کرد. این معجزه در میان مردم شور و ھیجانی ایجاد کرد، اما رھبران یھود بھ جای اینکھ متقاعد شوند،  

تر شدند. مدت کوتاھی پس از آن، خود عیسی مسیح از عالم مردگان برخاست. علیرغم شواھد قوی  برای کشتن او مصمم
ھا خیز او و ادعای وی مبنی بر پسر خدا بودن را انکار کنند. در واقع آن شاھدان، مقامات یھودی مصمم بودند کھ رستا

خواستند  ھای ”موسی و پیامبران“ بود را نپذیرفتھ بودند و نمیبر گرفتھ از آموزه  ھای کتاب مقدس خود را کھآموزه
 ادعاھای عیسی مسیح را بھ عنوان مسیح موعود قبول کنند.

ای کھ عیسی مسیح قصد داشت بیان کند را لعاذر ھمین بود. این روایت بھ خوبی نکتھتمام ھدف مثل مرد ثروتمند و ای
منتقل نمود. این مثل چیزی برای آموزش وضعیت مردگان بھ ما ندارد و برای پی بردن بھ این مطلب، ما باید بھ شواھد  

 کتاب مقدس بھ عنوان یک کل رجوع کنیم. 

کتاب لوقا حاوی این حکایت است. عیسی بر روی صلیب است؛ یکی   ۲۳از باب  ۴۳تا  ۳۹آیات  دزد بر روی صلیب:
شود“، اما ”این مرد (عیسی) ھیچ کار کند کھ ”بھ عدالت محکوم میاز دو دزد کھ در کنار او مصلوب شده، اعتراف می

رسیدی، مرا  گوید: ”سرورم، ھنگامی کھ بھ پادشاھی خودبدی انجام نداده است“. سپس، رو بھ عیسی کرده و بھ او می
 ).۴۲نیز بیاد آور“ (آیھ 

 این یک درخواست شگفت انگیز است. بھ معنای آن توجھ کنید:

 کند؛ را ”سرور“ خطاب می  آن دزد، عیسی مسیح  -۱

 دزد انتظار دارد عیسی مسیح از مصلوب شدن جان سالم بھ در ببرد؛  -۲

 ود خواھد رسید“؛داند کھ در آینده، عیسی مسیح ”بھ پادشاھی خو اینکھ می  -۳

 تواند ”او را بھ یاد آورد و او را بھ زندگی بازگرداند.“و بر این باور است کھ در آن زمان عیسی مسیح می -۴

 دھد، مطابقت دارد. اکنون بھ پاسخ عیسی بنگرید:ھمھ این مفروضات کامالً با آنچھ عھد جدید تعلیم می

”VERILYISAYUNTOTHEETODAYTHOUSHALTBEWITHMEINPARADISE “ 

ھای خطی بھ صورت حروف بزرگ ھستند و  ترین نسخھموضوع شایان ذکر این است کھ، حروف یونانی در قدیمی
ھا وجود ندارد. پس چطور پاسخ عیسی را درک  کلمات از ھم جدا نیستند، و ھیچ عالمت نقطھ گذاری و فاصلھ بین آن 

 کنیم؟ 

 واھی بود“؟گویم، امروز در بھشت با من خ”بھ راستی بھ تو می

 و یا:

 گویم در بھشت با من خواھی بود“؟”بھ راستی امروز بھ تو می

این در درک وعده عیسی نقش مھمی دارد. چگونھ تصمیم بگیریم کدام پاسخ عیسی است؟ از نظر گرامری ھر دو معنا  
 بایست در نظر گرفت.صحیح است. اما موارد دیگری وجود دارند کھ می

شود. در اینجا بھ کرده است کھ معموالً در عھد عتیق یافت مین عبری شناختھ شده استفاده میعیسی مسیح از یک مت -۱
 ): ۴۰و   ۳۹، ۲۶آیات  ۴عنوان نمونھ سھ مورد از یک باب آورده شده است (کتاب تثنیھ باب 

میم قلب بھ آن  گیرم... پس این روز را بیاد آورید و از ص”من امروز آسمان و زمین را بر علیھ شما بھ شھادت می
 فرمایم، نگاه دارید...“ ھای او را کھ من امروز بھ شما امر میبیندیشید... پس فرایض و فرمان



بار  ۴۲گفتن ”این روز“ (یا امروز)، نوعی از بیان است کھ با اطمینان حکایت از یک واقعیت دارد. تنھا در کتاب تثنیھ 
یک شکل و سیاق شناختھ شده عبری برای قوت بخشیدن بھ سخنان  عبارات مشابھ آمده است. بنابراین عیسی مسیح از 

توانست مطمئن باشد کھ آنچھ عیسی مسیح گویم...“. با این گفتھ ، دزد می کرده است: ”امروز بھ تو میخود استفاده می
 وعده داده بود، واقعاً محقق خواھد شد.

بھ ھر حال عیسی ”آن روز“ کجا بود؟ نھ در اوج جالل و شکوه و نھ در بھشت بود. او در قبر بود. ھمانطور کھ  -۲
 ۱۲خود برای کاتبان و فریسیان پیشگویی کرد: ”... پسر انسان سھ روز و سھ شب در دل زمین خواھد بود“ (متی باب 

رود. منظورش این بود کھ در قبر چیزی بکار می ). در اینجا ”دل“ یک اصطالح عبری برای بیان ”وسط “ ۴۰آیھ 
 خواھد بود.

از ”بھشت“ چھ چیزی را باید بفھمیم؟ بار دیگر باید مراقب باشیم کھ درکمان را از خود کتاب مقدس بدست آوریم،   -۳
زار ترجمھ  ھای بشری. این کلمھ در اصل فارسی بوده و در عھد عتیق بھ جنگل، باغات میوه و سبزه سنن   نھ از آداب و

کند کھ ھنگامی کھ زمان آن رسد کھ خداوند ”صھیون را تسلی“ دھد، ”بیابانش را ھمچون باغ  شده است. اشعیا بیان می
 ). ۳آیھ  ۵۱عدن خواھد ساخت و زمین خشکش را ھمچون باغ خداوند...“ (اشعیا باب 

“ را ”باغ“ ترجمھ  paradeisosمھ عبری ”سال قبل از میالد مسیح) در اینجا کل ۲۰۰مترجمان یونانی عھد عتیق (حدود 
ای کھ عیسی مسیح ھنگام پاسخ خود بھ دزد بھ کار برد. این پیشگویی در اشعیا بھ شکوفایی و باروری  اند، کلمھکرده

ھا قبل از میالد مسیح در اشغال اسرائیل بود. بنابراین منظور از کند، سرزمینی کھ سال”سرزمین موعود“ اشاره می
گونھ کھ دزد بھ صلیب کشیده شده در کنار عیسی مسیح معتقد بود، پادشاھی نوینی از  کتاب مقدس، ھمان ”بھشت“ در

توان نتیجھ گرفت کھ  صلح و شادی است کھ عیسی مسیح ھنگام بازگشتش بھ زمین ایجاد خواھد کرد. بر این اساس می
 ھای کتاب مقدس سازگار است.با کلیت آموزه ھای یونانی نبوده و کامالً این متن بھ ھیچ وجھ برگرفتھ از افسانھ 

شوند، پس از بررسی  و ھمچنین تعدادی از آیات دیگر کھ گاھی برای کمک بھ ایده بقای روح پس از مرگ ارائھ می
 دقیق مشخص خواھد شد کھ کامالً با کلیت کتاب مقدس مطابقت دارند. 

 چرا امیدواری بھ بقای روح پس از مرگ اینچنین گسترده است؟

حال ممکن است زمان مناسبی برای طرح این پرسش باشد، کھ اگر در کتاب مقدس بقای یک روح و یا جان پس از  
 مرگ آموزش داده نشده است، چگونھ این باور در بین مذھبیون تا بدین حد گسترده شده است؟

ن، در ھمھ ملل رایج بود. اینگونھ توضیح ساده است. چنین تصوری از بقا، در تمام ادیان و آیین بت پرستان دوران باستا
تفکرات، نشان دھنده اشتیاق مشترک ذھن انسان بھ جاودانگی بود. این متمایز از اعتقادات مسیحیت اولیھ بود کھ این 

باور نادرست را نپذیرفتھ و خط بطالن بر آن کشید. مسیحیاِن نخستین، بھ این درک رسیده بودند کھ ماھیت انسان فناپذیر 
ھا بھ دنبال زندگی جدیدی بودند کھ از طریق انجیل وعده داده شده بود، نھ زندگی پس از مرگ، بلکھ زندگی  است. آن 

جاوید پس از بازگشت عیسی مسیح، زمانی کھ ایمانداران درستکار از قبرھای خود برخیزند. اما با گذشت زمان، در 
 می کھ قبالً بت پرست بودند، رخ داد. زمان حکومت رومیان، یک روند انبوھی از تغییرات مذھبی در مرد

اینگونھ شد کھ بسیاری از نوکیشان عقاید بت پرستی خود را با خود آوردند و با اعتقادات مذھب جدید خود درآمیختند!  
ھای آن را با عقاید فیلسوفان کھ از منابع یونانی کھ  در این راستا، رھبران کلیسای مسیحی تالش کردند تا آموزه

بینیم کھ ھر جا کھ برای کشف واقعیات مندرج در کتاب  ھا رایج بود، ھماھنگ کنند. اما میوح در بین آنجاودانگی ر
ھای ایمانداران اولیھ مسیحی شده است. چنین  مقدس تالش جدی صورت پذیرفتھ است، منجر بھ بازگشت بھ آموزه

ن حقیقت اخیراً توسط متکلمان برجستھ رخ داد و ای  ۱۷و  ۱۶ھای بازگشتی در جریان اصالحات در اروپا در قرن 
 ھا نگاه کنید: آشکارا تصدیق شده است. بھ این نقل قول

از   ۱۰)، استاد الھیات در دانشگاه کمبریج، در تفسیر آیھ B. F. Westcott، ”بی. اف. وست کات“ (۱۸۹۷در سال 
 نامھ دوم تیموتائوس نوشت: ۱باب 

دھنده ما زندگی و فساد جان نیست، بلکھ رستاخیز جسمانی است. نجات ”واقعیت اصلی عقیده ما... جاودانگی روح و
توانیم نیروی سخنان پولس رسول را ناپذیری (نھ جاودانگی) را بھ روشنی نشان داد... با در نظر گرفتن این حقیقت، می

آیھ  ۳د‘ (فیلیپیان باب دریابیم: ’سرورمان عیسی مسیح جسم حقیر ما را تبدیل خواھد کرد تا بھ شکل پر جالل او در آی



صفحھ  -   Some Lessons of the Revised Version of the New Testament(بر گرفتھ از کتاب  -“( ۲۱
۱۹۲ (. 

 ، اسقف ”ُگر“ (از لندن) نوشت:۱۹۲۴در سال 

بر این  ھای ماھیت و ذات بشری، این موضوع کھ روح انسان در ذات خود فسادناپذیر و کنم... در آموزه”من فکر می
(برگرفتھ از کتاب ”روح القدس و   -اساس لزوماً جاودانھ است، از فلسفھ یونانی گرفتھ شده است و نھ از کتاب مقدس.“ 

 ، پاورقی)۲۸۸کلیسا“ ص

ای را با ریاست اسقف  ھای جنگ، کلیسای انگلستان را بر آن داشت کھ جلسھ دینی در سالوحشت از گسترش بی
ن کمیسیون، اعضای بسیاری از جوامع مذھبی شرکت کردند. پاراگراف زیر بر گرفتھ از ”روچستر“ تشکیل دھد. در ای

 باشد: تحت عنوان ”پیش بسوی تغییر انگلستان“، می ۱۹۴۵گزارش این جلسھ در سال 

گونھ تفکرات، برآمده از باشد و منشأ این”ایده فنا ناپذیری (یا ھوشیاری) روح انسان، بر گرفتھ از کتاب مقدس نمی
ھای یونانی است. بر اساس آموزه اصلی برآمده از کتب عھد جدید، زندگی جاودانی نھ برای ھر جسم و ھر انسان،  آموزه

بلکھ برای ایمانداران بھ عیسی مسیح است کھ در روز رستاخیز از عالم مردگان برخواھند خاست.“ (پاورقی صفحھ 
۲۳ ( 

اشند. تمام آنچھ ما در کتاب مقدس یافتیم در اینجا تأیید شده است.  ببراستی کھ این اظھارات، برجستھ و جالب توجھ می
شوند.  ھا بر اساس ذات فناپذیرشان در قبر ھالک میبرند، آن مردان و زنان بھ خودی خود از مرگ جان سالم بھ در نمی

مان عیسی مسیح، بھ آنانی کھ قرار است بھ زندگی جاودانی دست یابند، از طریق رستاخیز از قبر در زمان آمدن سرور
 آن دست خواھند یافت.

 پیام حیاتی 

شود: پیامی کھ در آن وجود دارد  از بررسی مختصر آموزه کتاب مقدس در مورد این موضوع مھم، یک چیز روشن می
  برای ھمھ ما حیاتی است، زیرا اگر توجھی بھ آن نکنیم، ھالک خواھیم شد. بھ ھمین دلیل است کھ پیام آن، ”انجیل“ و یا

شود. برای اینکھ بدانید کھ این آموزه تا چھ حد حیاتی است، بھ تذکر پولس  ھمان ”خبر خوش“ یا ”بشارت“ نامیده می
 رسول بھ مردم قَُرنت توجھ کنید: 

یابید، بھ شرط آنکھ کالمی کھ بھ شما بشارت دادم استوار نگاه ”انجیلی کھ بھ شما بشارت دادم... بھ وسیلھ آن نجات می
 )۲و  ۱آیات  ۱۵(اول قرنتیان باب  دارید...“

 پولس بھ رومیان نوشت: 

 ).۱۶آیھ  ۱”من از انجیل سرافکنده نیستم، زیرا این قدرت خداست برای نجات ھر کس کھ ایمان آورد“ (رومیان باب 

در   نسل در حال نابودی ما چقدر بھ این ”خبر خوش“ نیاز دارد؟ چھ چیز شگفت انگیزی است کھ این پیام زندگی ھنوز
میان ما، در میان صفحات کتاب مقدس و ھمان سخنان سرورمان عیسی مسیح و شاگردانش وجود دارد. بیاییم تا فرصتی 

 برایمان باقی است، مفھوم ”کالم زندگی“ را درک کنیم، زیرا آینده ما در گرو ھمین درک و فھم است.

 انی ُخّالریتَفَُضل روح بازگردان بھ فارسی:           فرد پیرس نویسنده: 

 


