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 مردگان کجا هستند؟

 Gijs van den Brink2011   

 5.1شماره  StudieBijbelمنتشر شده در مجله 

 

 دهدمیکه زندگی پس از مرگ وجود دارد. اما همچنین تعلیم  آموزدمیکتاب مقدس به ما 

وجود دارد.  منزلگاه مقصد و نبلکه چندی ،یک تنهانه  بعد از مرگ بر روی زمین، که

توجه قرار  که شاید کمتر مورد شودمی  پس از مرگ بالفاصلهزندگی بحث این مربوط به 

. این تمامی مردگان رستاخیزدر زمین تا  در حد فاصل بین مرگ ، یعنی زمانیگرفته

با زندگی جاویدان بعد از قیامت  رودمیو جایی که انسان بعد از مرگ به آنجا  زمان

در کتاب خود )رستاخیز پسر خدا( به طور واضح به  N.T Wright. متفاوت است مردگان

و در مورد آن  پس از مرگ« اشاره از زندگی  تفاوت »زندگی پس از مرگ« و »حیات بعد 

کمکی  مخوانیمیدر مورد تفاوت میان بهشت و جهنم که معموالً  البته آنچه. کندمیصحبت 

. بنابراین سعی داریم در این مقاله بحث کندمین موضوعاین برای روشن شدن به ما 

 پس از مرگ« محدود کنیم. بالفاصله خود را به موضوع »زندگی

 هاآن بعد از مرگ کجا هستند؟ هامرده ؛باشند این موارد تواندمیدر این خصوص  سؤاالت

، یا خاطرات زندگی خود برندمیدر هوشیاری بسر  هاآندر چه شرایطی قرار دارند؟ آیا 

؟ برای پاسخ به شناسندمیآیا همدیگر را  بنابراینخود دارند و  را در زمین همراه  

را از عهد جدید رجوع کنیم تا بتوانیم پاسخ به  هاییبخشبه  خواهیممی سؤاالتاین 

 را بیابیم. سؤاالتاین 

 بهشت

شدند از او  دهیکش بیبه صل یسیکه با ع کارانیجنایتاز  یکیدرست قبل از مرگ او ، 

(.  42:23)لوقا  «یادآوربه  زیمرا ن ،یدیخود رس یچون به پادشاه ،یسیع یا»: دیپرس

فردوس  در با من امروز ،گویممی»به تو : کندمی افتیدر یسیاز ع یروشن پاسخمرد  نیا

، درخواست مجرم هاآن، روز مصلوب شدن روز نی در ا .(43:23 لوقا) بود«خواهی  (بهشت)

 .شودمیمورد قبول واقع 

 ( ازآنپس آیات ) 8:2 شیدایپ باغ عدن در ما را به یاد «Paradis – فردوس» واژه

 امروزهکه  قرار داشت النهرینبینجایی در  و بود ینیزم ،باغاما آن  ،اندازدمی

 گناه و تخلف  لیکه به دل شدمیتصور  انیهودی انیدر م بنابراین. نیست آنجا گرید

نیز عمومًا مردم  دور از دسترس انسان منتقل شده است. ،پنهان ی، بهشت به مکانآدم

-2ما در  گاهی در ذهن تصوری از آسمان سوم را دارند. کنندمیفکر  هشتبه بوقتی 

( را قبل از یآسمان می)اورشل من )خدا( او » :خوانیممی )از کتب یهودیت( باروک

کرد،  یتخط حکم خداونداز  )آدم( او ی، اما وقتبه آدم نشان دادم ،گناهارتکاب به 

 محفوظ من نیز نزد   آن نکیو ا ....شد  دهیمانند بهشت از او کنار کش زین اورشلیم

عزرا  4مقایسه کنید با  را ؛6، 3: 4باروک -2« ).که بهشت محفوظ است گونههمان است

محسوب  کتاب مقدس، هر دو از کتب یهودی نوشته شده در قرن اول هستند که جزو 7:4-8

 ( TDNT 468:5؛ شوندنمی
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عنوان سوم  آسمانآن را در مکان  نیو همچن کندمی بهشت صحبت  نیدر مورد ا نیز  پولس

قرنتیان  2در که  شودمیمشهود  که او داشته یتجربه خاص فیاز توصموضوع  نی. اکندمی

م ربوده به آسمان سو... که  شناسممی شخصی را که در مسیح است،» :خوانیممی  2:12-4

 «.ناشدنی شنیدو چیزهای وصف...  باال برده شد )بهشت( دانم که به فردوسو می. شد

 به ، (الدیقبل از م 3از قرن ) تیهودی لیدر اوا ،و صلح همدلی بهشت به عنوان مکان  

از مرگ  بعد صالحانکه روح  ییجا یعنی ،شدمیمعرفی استراحت موقت  یبرا یمکان عنوان

 آن به یسیگفت كه ع توانمی وصف نی. با اماندمی یمردگان در آن باق رستاخیزتا 

همراه بالفاصله پس از مرگش  هك دهدمی را قول این شدمیمصلوب  كنار خودکه قاتل 

 فیضبه  پولساین همان مکانی بود که . این بهشت و محل استراحت خواهد رفتبه عیسی 

 .خدا اجازه دیدن آنجا را پیدا کرد

 هاِدس همان جهنم نیست

تا زمان مرگ  بعد از گناهکار انسان   ی  زندگ به عنوان محل   سهاد  از  عهد جدید

قلمرو مردگان  نینکته مهم است که ب نیتوجه به او البته . بردمینام  ،رستاخیز

 شودمیاز آنجا ناشی  در این خصوص ابهام( تفاوت وجود دارد. خ ه نا)هادس( و جهنم )

 ن ی ا و ،اندکردهترجمه ، «جهنم» هر دو کلمه را کتاب مقدس هایترجمهاز  یبرخ که

 )مذهب «بین دو عهد یهودیت»و در  دی. در عهد جدشودمی یسردرگم موجب و استنادرست 

معرفی انجیل  از آخرین نبی مالکی تا  – بین عهد قدیم و عهد جدید ،یهود و باورهای

« شئولواژه » مترادف یونانید. هادس در ستنینو هم معنی مترادف  خ ه ناهادس و  ،متی(

 نی. اکردترجمه  «قلمرو مردگانآن را » توانمی به بهترین شکلاست و  یعبر در زبان

بین عهد قدیم  تیهودیدر  یادب مکتوباتاز  یاریدر بس نیو همچن)عهد جدید  مکان در

به آنجا جسم  پس از مرگ   رانیکه روح شردارد  یموقت یاقامتگاه اشاره به (و جدید

 را به وضوح در نیا .برندمیبسر  مردگان رسیدن رستاخیزدر انتظار  و شوندمیبرده 

مشاهده  ریفق ایلعازر  و  دارپول در مورد مرد  ح یمس یسیع حکایتی کهدر  عهد جدید

از دور،  ...، گشود )هادس( چشم در جهان  مردگان ]فرد ثروتمند[ اّما چون». کنیممی

 (.23:16ا لوق) «جوارشابراهیم را دید و ایلعاَزر را در 

. است یموقت مکانی در ضمن دارد و ،جسممرگ یعنی ، با مرگ اول یکیهادس ارتباط نزد

 تا دهدمی یم لیساکنان خود را تحو زمان فرارسیدن روز داوری نهایی، هادسدر  رایز

، خوانیممی  13:20در مکاشفه  به همین ترتیب است که. رندیمورد قضاوت قرار گ هاآن

نیز مردگان خود را پس دادند، و هر کس بر حسب  ]هادس[ مرگ و جهان  مردگان ...»

 «.اعمالی که انجام داده بود، داوری شد

)متی  « نیکوره آتش»و( 14:20« )پیدایش آتش اچهیدر» به عنوان  خ ه نا ، گرید یاز سو

)متی  می شود محکوم جابه آن زمانالآخردر  کارفرد گناه ، کهشودمی فیتوص( 42:13

پس از  یعنی، دهدمیرا شرح  آنرسول در کتاب مکاشفه، زمان وقوع  یوحنای. (40:13-42

 های ترجمهدر  به این ترتیب(. 15و 12:20)پیدایش داوری نهایی خداوند و  رستاخیز

 آنچه بنا بر. نماییم محدود به خهنا را «جهنم»مفهوم  دی، باامروزی کتاب مقدس

و قرار است  است «یخال»ال حاضر در حیعنی خهنا که جهنم  مییبگو میتوانمی خواندیم،

 .استفاده شود ،و بعد از آن یینها داوری نیمکان در ح نیا از که
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 بسیار« هایمنزلابدی« و » هایخیمه»

گویم که مال این به شما می»: گویدمیح، این نکته را ناصال مباشر َمَثل  مسیح در  یسیع

دنیای فاسد را برای یافتن دوستان صرف کنید تا چون از آن مال اثری نماَند، شما را 

 ( 9:16)لوقا  «.جاودانی بپذیرند ( هایskēnasخیمه )در 

 هاینسخهاز  یبرخدر . دکنمیمرگ  هلحظ اشاره به «چون از آن مال اثری نماَند» عبارت  

بکار برده ( «، مردنیافتن انیپا» یبه معنا ek-leipō) «میریدمی یوقت» عبارت   یحت یخط

. ساکن شوند ابدی هایخیمهدر  هاآنکه  دیخواهد رس زمانی فراسپس پس . است شده

 ست؟ی" چیابد هایخیمهاز " نجایدر ا یسیمنظور ع

است، وگرنه به شما در خانۀ پدر من منزل بسیار »: گویدمی یس ی، ع2:14 وحنای در

در این آیه منظور عیسی مسیح از  «.کنم روم تا مکانی برای شما آمادهگفتم. میمی

(. اما چه 1:5 انیقرنت 2به  دی)رجوع کن است یآسمانبهشت   اشاره به «،خانه پدر من»

 نی؟ در اساکن شوند «بسیار هایمنزل»آن  درکه  شودمیبه شاگردان اجازه داده  یزمان

 ، «میعهد ابراه». در کندمی به ما  کمک بیشتری هودی ِ  یآخرالزمان هاینوشته، رابطه

 چنیناین میمرگ ابراه زمان ، خداوند دراست یهودی متعلق به قرن اولنوشته  که یک

 صالحان   (skēnai) هایخیمهکه  یی، جابرممیرا به بهشت  میسپس دوستم ابراه» :فرمایدمی

وجود  سختی چیکه ه ییاو. جا جوار  من است ... در  ن  یمقدس (monai) هایخانهمن و 

.« است انیپا یب یو زندگ یآرامش و شاد تنها، نیست ایناله چی، هیاندوه چی، هندارد

(10:20-14 ) 

 «هایخیمه»همانند   ،شوندمی در آن ساکن بالفاصله پس از مرگ  نیکه مقدس »منزلگاهی«

 روشن ساخت که یسی(. و عبخوانید در ادامه) قرار دارد «میابراه آغوش»در ، صالحان

 .قرار دارند آسمان یعنی ،«خانه پدر»در  «هاعبارت» این

 »آغوش ابراهیم«

عهد جدید آمده  در  که از بدن انسان( یبخشبه عنوان ) «دامان»  ای «سینه -»آغوش

 «دنیدراز کش یکس در جوار» نظیر   هاییعبارتدر  ،ایمحاورهدر زبان را می توان ست، ا

نفر  ک یکنار  آرام گرفتن ،در معنای دیگر که ،یافت ی جای گرفتن«در دامان کس» ای

 یسیعمحبوب   شاگرد گفت که توانمی نی. بنابراباشد تواندمی نیز حین صرف غذادر 

  22:16لوقا  در، و (23:13 وحنا ی) مسیح جای گرفته بود ان  دام بر، خداوند شام   هنگام

 بر سینه ای بردند میرا فرشتگان به آغوش ابراه فرد فقیرکه چگونه  خوانیممینیز 

. شود جوارهم میدر جشن صالحان با ابراه توانستبه عبارتی او ، قرار دادند میابراه

که صالحان پس  یی، جایمکان صلح و خوشبختتوصیف   یبرامیالدی در قرن اول مفهوم  نیا

 (. TDNT  824:3-826) شدمیاستفاده ، روندمیاز مرگ به آنجا 

 «به سوی پروردگار نقل مکان کن»

زیرا بین »، گویدمی، کندمیاز مرگ خود صحبت  24-23:1 انیپیلیدر ف پولسکه  یهنگام

آرزو دارم َرخت از این جهان بربندم و با مسیح باشم،  چراکهاین دو سخت در کشمکشم: 

از نظر « .است ترضروریاّما ماندنم در جسم برای شما  که این به مراتب بهتر است؛

تجربه  مسیح را با یکی شدن نیاست. او قبالً ا« بودن حیبا مس به معنای » ، مردنپولس

دارد  ایمان، اما او (مشابهسایر آیات و  17:6 قرنتیان-1به  دیکرده است )رجوع کن

، مردن و گویدمی است که او  لیدل نی. به همشودمی  ترعمیق وندیپ ن یاپس از مرگش که 
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 انیقرنت -2است. در  بسیار بهتر نیزم یرو یبا ادامه زندگ سهیدر مقا حیبودن با مس

جسته، نزد دهیم از بدن غربت آری، ما چنین دلگرمیم و ترجیح می »، گویدمی او  8:5

، به که پس از مرگ آغاز می شودرا  حیبا مس یزندگ نیا پولس« .خداوند منزل گیریم

استفاده از زمان حال در . تعبیر می کندبا خداوند »نقل مکان«  ای «خانه آمدن»

این است که این  دهندهنشانبه یقین  ،(1:5 انیقرنت 2) عمارتی داریم« ما» عبارت  

 .با از میان رفتن زندگی قدیم و زمینی حاضر و آماده است زمانهمجدید  منزل

 ایدومرحلهیک ساختار 

 رستاخیز مردگان از آن درباره و بعدبالفاصله پس از مرگ  از امنیت نزد خدا پولس

واقع در پی هم  دو در یک خط  زمانی و نیا رسدمی . به نظر (15قرنتیان -1) گویدمی

به (. Wright ،226-227) نامدمی" ایدومرحلهرا "انتظار  دو واقعه نیا Wright. شده اند

بالفاصله پس از  که داردهمراه مسیح در آسمان وجود  یموقت یتیامناین ترتیب ابتدا 

البته این مفهوم تنها بر اساس  .است از مرگرستاخیز  ازآنپس و گرددمیفراهم  مرگ

را درکالم عیسی مسیح و  ایدومرحلهتار شکل نگرفته بلکه این ساخ پولستوسعه تفکر 

 «یابد هایخیمه»و  شت، بهدر مورد هادس سو کیاز  چراکه .یابیممیانجیل لوقا نیز 

 گر ید یو از سو شودمیساکن بالفاصله پس از مرگ در آنجا فرد که  یی، جاشودمیصحبت 

 در منابع. (40-27:20)لوقا  شودمی اشاره زمان الزنده شدن از مرگ در آخر به

)به عنوان مثال در  کنیممی را مشاهده  ایدومرحلهانتظار  این زین  یهودی ی  آخرالزمان

 (. De Vries   ،83-101؛  باروک-2و  عزرا-4

 یادآوری و بازشناسی

 ای: آاینکه ، مانندکندمیباقی مانده که توجه ما را به خود جلب  سؤالحال چند 

، همین هنگامکامل هستند؟ در  هایبدندارای  رستاخیزمرگ و  نیب در فاصله مردگان

 است؟ صیقابل تشخ هاآن ینیزم تیهو ایهستند و آ اریکامالً هوش هاآن ایآ

ابراهیم  راز دو ...،گشود )هادس( چشم در جهان  مردگان او ]مرد ثروتمند[ اّما چون»

پس از هر دو  لعازریاتمند و ثرومرد (. 23:16)لوقا  «.را دید و ایلعاَزر را در جوارش

 پربرکت  و یدر پناهگاه بهشت یک. اما یدهندمیبه زندگی ادامه  ،در زمینمرگ خود 

افراد ناصالح در نظر  یکه برا یدر محل اقامت موقت یگرید و ،میابراه همراه با

(. به نظر 26 هی)آ شوندمیاز هم جدا  «بزرگ »پرتگاه کی توسطگرفته شده است. هر دو 

 (،«بیندمی را  ایلعازرو  میاو ابراه»، 23 آیه) شناسندمی را  گریکدیمردگان  رسدمی

 را خنک کن"( و  م، "زبان 24 آیه) بدنی هستند دارای عملکرد و ادراک هاآندوی  و هر

مسیح  یسی( . ع27و  25 هایآیه )خود را همراه دارند  ینیزم یخاطرات زندگ  همچنین

 کندمیدر اینجا روایت که آنچه او  ستیبدان معنا ن نی، اما اکندمیبیان  حکایتی را

هستند روزمره  یزندگ از یواقع هاینمونه، بلکه ستندیافسانه ن هالثَ مَ ندارد.  تیواقع

 ی نهفته است.معنو یپند هاآنهر یک از که در 

در فاصله  دارانایمانآنچه بر کتاب مکاشفه از  توصیف را ترینواضح ،هااینعالوه بر 

یوحنا اجازه ، 7باب در مکاشفه  .کندمیزمانی بعد از مرگ و بعد از رستاخیز، بیان 

 تیکه جمع ندیرا بب ایلحظهکند و  رفته و به آنجا نظرکه به آسمان  کندمیپیدا 

ت و بره آنجا در برابر تخ هازبان و اقوام و  لیاز همه مردم، قبا یادیز

بزرگ  ی بتیافراد از مص ن یکه ا گویدمی وحنایبه  یان. سپس مفسر آسماندحاضرشده

تخت  شگاهیدر پ نانیا: »خوانیممی را  17-15 اتیآ ریدر زاین را  ،آیندمی رونیب
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خود را بر  ۀمیخ ن،ینشآن تخت و کنند؛یروز او را در معبدش خدمت مشبانه  و ندیخدا

 و د،یهرگز تشنه نخواهند گرد و هرگز گرسنه نخواهند شد، گریو د .گستراندیآنان م

. گریسوزان د یگرما چینه تابش ه و د،ینخواهد بار شانیبه رو دیتابش خورش گرید

 اتیآب ح یهاچشمه  آنان را به و که بره از مرکز تخْت شبان آنان خواهد بود، رایز

 .«رهنمون خواهد شد

 رونیبزرگ ب  بتیافراد از مص نیا شودمیکه گفته  شویممیمتوجه این نکته ، نخست

در  که کنیممیشاهده ، منیاست. عالوه بر ا شدهشناخته هاآن ینیزم تیهو ؛ وآیندمی

 وندخدا  یبندگبه این ترتیب  پس (.«پرستندمیاو را  هاآن») بهشت فعالیت وجود دارد

آسمانی بر  میاورشل هاینعمت هیشب اریذکر شده بس که هاییبرکتگرچه  .ادامه دارد

 زیاست. رستاخ یموقت ،تیوضع این وجود نی، با ا(5-1:22پیدایش است ) دیجد نیزم روی

 .به وقوع خواهد پیوست دیجد نیزم پدیدار شدن   بدن و

 جالل موقت

شده  د یتأک 11-9:6در مکاشفه  زین رستاخیزمرگ و  نیب یآسمان یزندگ یموقت تیماه

. او بیندمیرا  هاانسان «روح» یوحنابهشت،  مذبح )قربانگاه( ریدر ززمانی که  است،

که  یکه در راه کالم خدا و شهادت دمیرا د یکسان )روح( مذبح، نفوس ریز» ،گویدمی

قّدوس،  یتدر، اسرور مق ی ا بانگ بلند برداشتند که نانیداشتند، کشته شده بودند. ا

 ؟یستیایو گرفتن انتقام خون ما از آنان بازم انینیزم یاز داور یبرحق، تا به ک یا

 گر ید یداده شد و به آنان گفته شد که پاس دیسف ییاز آن نفوس، ردا کیبه هر  اهآنگ

چون آنان کشته شوند، کامل  دیبایو برادرانشان که م فانیردهمتا شمار  ارامندیب

 ... « گردد

 هاییروح هاآن ، اما کندمی که در بهشت هستند صحبت  هاییروح از  نجایدر ا یوحنا

 یاریظاهرًا در هوش هاآن نیو دعا کنند. بنابرا برآورندندا ند توانمیهستند که 

که  طورهمانهستند،  میسه یآسمان یو زندگ هابرکتدر  نیهمچن هاآن. قرار دارندکامل 

هنوز از  هاآنعین حال  . اما درشودمینشان داده  دیسف آن ردای با دریافت کردن

منتظر بمانند تا  دیچه مدت با ،رسدپ  میروح  چراکه .نیستندبرخوردار  ییکمال نها

، دیصبر کن شتریب یکه کم شودمی گفته  هاآنآشکار شود. به  نیزم یعدالت خدا بر رو

کمال  موقت است.  هاآن یکامل شود. شکوه آسمان قطارانشانهمکه تعداد  یتا زمان یعنی

 رستاخیز بدن و آمدن زمین جدید کامل نشود. کهیمادام رسدمیاین شکوه فرا ن
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