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 هالياز انج يتيچهارم/ روا فصلنور و ظلمت،  

جسم  (زميدوآل) ييدو گرال شد، در يمفهوم نور و ظلمت قا يها بتوان براليکه در انج يين معنايد مهمتريشا

ه ن ستم گرفته کين زميدر ا يرها شدن از آشوِب زندگ يعنياز ظلمت،  ييا ماده و معنا نهفته باشد. رهايو روح، 

ن يدر ملکوت. احتماال از هم يات ابديافتن حيبرابر است با  ييدن به روشنايو رس .در ذات او هست يدروغ و تباه

 ....ودشمیمان را يُملک سل گزيِنيح جايجا است که ملکوت مس

 

 نيشيپ يهافصلاشاره به 

 که در آننينور و ظلمت اشاره شد و ا (زميآلدو) ييدو گرابود، به  يين مزداييدوم که مربوط به آ فصلدر 

ش از ين هردو اقنوم پياند و ادر برابر هم طرح شده ي، دو قلمروييو هرمزد و روشنا يکيمن و تارين، اهرييآ

م يآمد و الوهيچندان به چشم نم ثنويتن يتورات ا ِتياند. اما در رواداشته يينويم ي، حضوريش هستيدايپ

دها در ده بودند. بعيِت تورات، نور و ظلمت، درهم تنيگر، در رواير ديآغاز کرده بود؛ به تعب يکينش را در تاريآفر

شورت طان به ميش از خدا، او را متهم کرده بود که با شيهاهين نکته اشاره شده بود که در گاليوب هم به ايکتاب ا

د ير پدگيد يمان طرحيژه در کتاب امثال سليافت و به وير يين باور تغيا يبعد يهاقرن ياست؛ اما در طپرداخته 

 نش هم با خدا همراه بوده است.يش از آفري، پينکه حکمت و آگاهيبر ا يآمد مبتن

نور  ثنويِت يت و طرح دو بارهيحيظهور مس يهانهيالد، اندک اندک زميظاهرا از حدود قرن چهارم قبل از م

ها و آشوب يکيکرد اثر گذار بوده، ين رويکه در ا يرسد از عوامل مهمينظر مبه .و ظلمت، فراهم شده بود

مان به روزگار سليبود که  يمقتدرِم ياورشل دن بهينرس ن امن ويجاد سرزميان در ايهودي يدر پ يپ يهاشکست

 يرخد بين عوامل و شايبود. ا ينو افالطون يهاشهيبا اند انيودهياز  يبخش ييآشنا يگريو د دادندنسبت می

نه گونيبه ااب مقدس خود داشته باشند و از کت ياتازه يبازخوان بتوانند تاکرد نه را فراهم يگر زميعوامل د

 د آمد.يتازه پد يهايبازخوانها آشوبن ياز دامن همت يمسح

ب باشود. در يد هم به آن شمرده ميدِن جديت بخشيمشروع ين کهن، در واقع نوعييک آيتازه از  يبازخوان

 ح آمده است که:يمس يسيبه نقل از عمتی  ليانجاول 

 م، بلکه تا تمام کنميام تا باطل نماامدهيا را باطل سازم. نيا ُصُحف انبيام تا تورات د که آمدهيگمان مبر    
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 يتالش شده است تا بازخوان ن حاليدر عد قرار گرفته ييها مورد تاليانج يت تورات از سويمشروعبا آنکه  اما

 يرخبدر قبال تازه  يهالين تاويا از ياپراکنده يهاالبته نمونهات تورات ارائه شود. ياز آ يمعنو ييهاليو تاو تازه

 ان فراهم شده بود، مانند آنچه در کتاب امثال آمده که:يهوديمکتوباِت 

ها او لّجه علم را استوار نمود. به آسمان شيخو عقل اد نهاد، و بهيرا بن نيخود زم حکمت خداوند به

 1زها از نظر تو دور نشود...يچ ني، اپسر من يد.  ايچکانيرا م شبنم د، و افالکيگرد ُمْنشَّق

ز يچنش، حکمت در نزد خدا حضور داشته و همهيش از آفريز اشاره شده بود که پين کتاب نيدر باب دهم هم

 ده شده است. ياو آفر يبه واسطه

 

 ها از نور و ظلمتليت انجيروا

ها تين روايانِ اياند و راود آمدهيح و اعمال و کالم او پديمس يسيع يهستند که در باره ييهاتيها، رواليانج

  بوده و بعدها مکتوب شده است يها ابتدا به صورت شفاهتين رواياند. ظاهرا اح دانستهيمس يسيرا رسوالِن ع

رفت ساها قرار گيل مورد قبول کليح نگاشته شد، چهار انجيالد مسيکه پس از م ياريبس يهاليانج انياز م

 يها، لوقا و مرقس، به سبب شباهتيل متين سه انجي. همچنوحناي، لوقا، مرُقس و يل متيکه عبارتند از انج

گر متفاوت يل ديبا سه انج ياديوحنا تا حدود زيل يت انجياند اما روار نام گرفتهينظ يهاليگر، انجيکديک به ينزد

  ر است.يگف نور و ظلمت چشميژه در تعرين تفاوت به وياست. ا

ته بود. او نشناخ ينش حضور داشته اما کسيش از آفرياست که انگار پ ياگونهاز نور به وحناي ليف انجيتعر

ن ين حکمت شده است. احتماال مهمتريگزيدارد، جا يچند وجه يي" که معناِف تازه، "کلمهين بازتعريالبته در ا

 است: ييو روشنا يينش بر دانايحکمت، استوار بودِن فرماِن آفر ان کلمه ويوجه مشترک م

 ر از اويده شد و به غياو آفر يواسطهز به يچدر ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. همه

درخشد و يم يکيات نور انسان بود. و نور در تاريات بود و حيافت. در او حياز موجودات وجود ن يزيچ

 افتيآن را درن يکيتار

است و الاقل در سه مورد  ييِت مزدايه با روايار شبيجهات بس يوحنا است، از برخيل يت که از انجين روايا

                                                      

 سوممان، باب يامثال سل - 1
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 کنم: يادآوري ييت مزدايت را با رواين روايتوانم مشابهت ايم

و سرور  ييکه هرمزد خداوند روشنارساند يرا م ييهمان معنا يتا حدود اين جمله "کلمه نزِد خدا بود" -1

تازه  يم، ظاهرا وجوديقد يو اگر چه "کلمه" نسبت به خدا .د آمده بودي، نزد زروان بود و از دامن او پدييدانا

 شود. ي"پدر=خدا" هم شمرده مد آمده وارِث يکند اما چون از خدا پديدا ميپ

فروهرها و امشاسپنداِن پاک و روشن  يهم، همه ييت مزدايدر روا "ده شدياو آفر يز به واسطهيهمه چ" -2

انه يتيِر گکيها را  به پيينويم يو سپس هرمزد همه ندد آمده بوديتوسط هرمزد پد يتينش گي، قبل از آفريينويم

 در آورد.

است و از دامن زروان  ييهرمزد که خداوند روشنا ،ييت مزدايباز هم در روا« افتيآن را درن يکيو تار»  -3  

 يکيمن که با تاريکند اما اهريدعوت م ييرش روشنايشمرد به پذيمن را که برادِر همزاد خود ميهرزاده شده، ا

  1رود.يطفره م ييرش روشنايگانه است، از پذي

 اد شده است:يح يمس يسيبه نام ع يافتن کلمه در کالبديوحنا، از تجسد يل يدر همان باب اول انج

 يستهيشا يم، جالليدي؛ و جالل او را ديض و راستيُپر از ف ان ما ساکن شد،يد و ميو کلمه جسم گرد

ه او گفتم آنک ين است آنکه دربارهيگفت: ايبر او شهادت داد و ندا کرده، م ييحيپدر. و  يگانهيپسر 

 را که بر من مقّدم بود.يش از من شده است زيد، پيآيبعد از من م

کتاب »ن در يش از ايده و پر مناقشه است؛ پيچيبس پ يح، ظاهرا بحثيمس يسيتجسد "کلمه" در کالبِد ع

نور و  شتر بهياشاره دارم که ب يگريد ينجا به نکتهينوشته بودم اما در ا ييزهاين باره چيدر ا« م مادر کلمهيمر

 شود.يز مربوط مين يحيو مس ييمزدا يان باورهايبه شباهت م يبرد و تا حدوديظلمت راه م

 ياديها تا حدود زليح در دو متن قرآن و انجيمس يسيرسد که نقش عينظر مبه يرن نکته ضروياشاره به ا

که همانند رسوالن اد شده است ياز جانب خداوند  يح به عنوان رسوليمس يسيبا هم متفاوت است. در قرآن از ع

لکه گر رسوالن، بيچون د يح نه به عنوان رسوليمس يسيها از عليکه انج يدر حالدارد،  يانسان يگر سرشتيد

 اند. ها رسوالن او شمرده شدهلياِن انجيو راو اد شده استيخدا از او  يگانهيبه عنوان پسر 

ح خبر دهد و به يآمدن مس ح، آمده بود تا ازيداِر مسهيد دهنده، همچون طاليتعم ييحيها، ليِت انجيبه روا
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بعدا   1ا.ح ريرفتند و نه مسيرا پذ ييحينه  فريسيانصدوقيان و  از يارين حال بسياو شهادت دهد. در ع ييروشنا

 کند که:يسازد، اظهار ميح خود را نزِد همگان آشکار ميمس يسيکه ع

 2ابد.يات را يکه مرا متابعت کند، در ظلمت راه نرود، بلکه نور ح يمن نوِر عالم هستم. کس

 اتيح دن بهيراه رس ين دانسته شده که آدميت نور در ايها، اهمليات انجيگر آيه و هم در دين آيهم در ا

د ياش دانسته شده است وزمين زندگی  در قلمروی غير از اينحيات ابدي اين  ياری مواردبسدر  ابد.يرا ب يابد

 نيدر ا يل شد، رها شدن از آشوِب زندگيمفهوم نور و ظلمت قا يها بتوان براليکه در انج يين معنايمهمتر

ن جا است ياحتماال از همشود. يافت نميدر آن  يمآرا يسر نهادن و دم يبرا ييِن ستم گرفته است که جايزم

ِم ين موعود و اورشليسرزم يِم خدا با انسان که در بارهيرد، عهِد قديگيرا ممان يسلُملک  يجا حيمس که ملکوت

 ،دشويم يظلمت تلق يواد کالبِد انسان کهدهد. يم يِم آسمانيد و اورشليخود را به عهد جد يبود، جا ينيزم

به ملکوت خواهد  ودشيدانسته مدار يپا اتِ يو ح ييقلمرو روشناکه  "روح"بازگشتش به خاک خواهد بود و 

 وست.يپ

 شمار، و فرزندانِ يو اموال ب هاابند، رمهيب يطوالن ين بود که عمريدگان ايبرگز يم بشارت برايدر عهد قد

 کصديرقم  ميابراه يبرا يکنند، حتيدا ميصد سال پ يباال يل هر کدام عمرياسرائيار داشته باشند. آباء بنيبس

تر شيو سه سال ب ين حدود سيدر زم يسيع يزندگ يهاد، سالياما در عهد جد اند.و هفتاد و پنج سال را نوشته

 که در عهد يآن موارد يهمهپس  داشته باشد. يآنکه فرزنديکرده باشد و ب انتخاب يآنکه همسريست، بين

به  د هم دل بستنيده و شايان رسياش به پابود که انگار دوره ييزهايشد، چيات شمرده ميح ق برکت و نوِريعت

 دانستند. يزها گام زدن در ظلمات بوده و خود نمين چيا

 ايشنامهکه بيشتر به يک نم ارائه شده چراغ به دست ياز ده باکره تمثيلي، يل متيست و پنجم انجيدر باب ب

ه را ک ييهاباکرهد و ياياز ملکوت آسمان ب "داماد"که  قرار است  دهدنشان ميرا  ي، شبنمايش يصحنه. ماندمی

کشد و رخوت و يبه درازا م هاباکره ملکوت ببرد. انتظاِرگاه حجلهروشن به دست دارند با خود به  يهامشعل

 شود که: يبلند م ييشب آوا يهامهين تا آنکه رديگيرا فرو م آنان يآلودگخواب

                                                      

 وحنا، باب اوليل يانج - 1
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 د.يآينک داماد ميا

د با خود نداشتن يکه سوخت کاف ن جهتيهاشان خاموش شده، به اها، چراغت، پنج نفر از باکرهين موقعيدر ا

 گر کهيد يمانند. اما آن پنج باکرهيملکوت باز م گاهحجلهل از همراه شدن با داماد و رفتن به ين دليو به هم

داخل  يبه عروسداماد  به همراهيو  شونداز سوی داماد برگزيده میخود را روشن نگه داشته بودند،  يهاچراغ

سته ب هاشان خاموش شدهکه مشعل گريد يآن پنج باکره يملکوت هم به رو يدروازهاين وقت در  شوند.مي

 مانند.يشود و در ظلمت ميم

 قياز عهد عت ييهااد آور بخشي يبه نحو ح است،يمس يسيخداوند که همان ع يل شدِن نقش داماد برايقا

 ييافزون بر آن معنا ،لين تمثيا دراما  1شمرديم لهيو پدر افراد قب ليهوه خود را شوهر قوم اسرائيهم هست که 

 شده است. هوه ي ِنيگزيح جايمسم آمده، يکه در عهد قد

 ن باشد که پنج دانا و پنجيتواند ايهم م يکي ن داستان داشت،ياز اتوان يمهم  يگريدگوناگون  يهاليتاو

 يجسم و بقا يداريناپا يها در بارهليانج يهامطابق آموزهکند. يدا ميگانه هم ارتباط پنادان، به حواس پنج

 يد و حواسيآيکاِر جسم مکه به يم کرد. حواسيتوان تقسيم يو باطن يز به حواس ظاهريرا ن يروح، حواِس آدم

و به است، ر ين جهانيو ا ينيع يزهايدِن چيد يکه برا يتواند ارتباط داشته باشد. چشميکه با روح و ملکوت م

دار با ملکوت است بسته و خاموش يد يطن که برا، آن چشمِ بايخواهد رفت و اگر در فرصِت کوتاه زندگ يخاموش

 گر.يد يگر حواِس جسمانينطور ديبه ملکوت هم نخواهد داشت، و هم يراه يمانده باشد، طبعا آدم

 هودياز کاهنان  يکي يدر بارهدهد يزم جسم و روح را نشان ميو دوآلت کرده يوحنا روايکه  يگريداستان د

 يبه و حيمس يسيد و عيدن خود را به او ابراز نمايد تا گرويآيم يسينزد عموس است که شبانه يقوديبه نام ن

 د:يگوين ميچن

  د.يتواند دينمشود، ملکوت خدا را ناز نو زاده  يم، تا کسيگويتو را م يبه راست

گر يشود که بار ديا مير شده باشد از نو زاده شود؟ آيکه پ يموس گفت: چگونه ممکن است انسانيقودين

ز ا يم، اگر کسيگويتو را م يبه راست در جواب گفت: يسيع شکم مادر باز گردد و از نو زاده شود؟به 

ست وارد ملکوت خدا شود. آنچه از جسم زاده شده، جسم يست ممکن نيآب و روح زاده نشود ممکن ن

 است، و آنچه از روح زاده گشت روح است.
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 نيو تِن پس ز ملکوتيرستاخ

؛ و دانينمايم يهست يدروازه روِنيب را خدامعموال م" يکه ناِم "الوه کرده بودمن نکته اشاره يبه اتر پيش

 .شوديم م اضافهيهوه" هم به ناِم الوهيشود، نام "يدار ميپد انهيتيو گ يماد يرد و هستيگينش انجام ميکه آفر يهنگام

ن يدر اول ين معنيا اند؛شخص از مصدِر "بودن" دانسته ر سوميهوه" را ضمي"که اين را اضافه کرده بودم و 

نجا ياز آن گفت و گو که با بحث ما در ا يدر بخش 1ان شده استيمشخص ب ياگونهبا خداوند به يموس يمواجهه

 مرتبط است آمده است:

شما مرا نزد شما  پدران يخدا ميگو شاني، و بدبرسم لياسرائينزد بن من چون نکيا: »گفت يموس

 «؟ميگو چه شاني، بدستياو چ نام بپرسند که ، و از مناست فرستاده

زد شما ( مرا ن)هستم هيبگو: اْه نيچن لياسرائيبن به: »و گفت.« هستم آنکه هستم: »گفت يموس خدا به

 «فرستاد.

 يکه موس ن صحنهير سوم شخص بود و در ايضمهم هوه" ي"شود، يده نمير دين تصويم( در اي)الوه خودِ خدا

ر اول شخص از همان مصدر "هستن" يشود که ضميظاهر مه" ي"اه به صورتيهوه با آن مواجه است همان نام 

 مدام ،رقصان آتش يهمچون شعله ه"ياست که انگار "اه ياگونهش بهينما يصحنهاما  «هستم» يبه معنااست 

   2سوزد.يان گرفته، نميکه شعله آن را در م يا آن درختينکه آن بوته يدر حال نو به نو شدن است و عجب ا

 انه،يتيگ يسامان دادن به هست يبه جا ولي شوديمهوه يِن لفظ يگزيح جايمس يسيناِم ع ها،ليدر انج اما

ه کم" ي"خدا=الوه اماشود يده نميهوه دياز  يها نشانليگر، در انجير ديبه تعب خواند.يمردمان را به ملکوت م

 يسيعو کند يدا ميپح يمس يسيع يبرانقش پدر را نمود، ير فعال ميغ يو تا حدودبود،  يهست يرون دروازهيب

 3به او سپرده شده است. ات در ملکوتيکه امور حرد يگيرا بر عهده م يح با عنواِن "خداوند" نقش پسريمس

 يسيبا آنان همراه باشد، اما حاال ع يتين گيل وعده داده بود که تا ابد در همياسرائيهوه به بنيش از آن، يپ

ات يام و ح مديهست و دار استيانه، ناپايتيگ ين هستيکه ا کنديهوه را گرفته به همگان اعالم مي يح که جايمس

                                                      

 اند.ز خواندهياهلل نميرا کل يواسطه است که موس يب ين گفت و گويظاهرا به سبب هم - 1

  توانيد ببينددر همين سايت می «سوختيبود و نم ث آن بوته که در آتشيحد»با عنوان: ن داستان را يگر از ايل ديتاو - 2

 3ه ي، آ13وحنا،باب ي - 3
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مان يح( ايرا که به او )به مس يپدر آمده است تا کسان يح( از سويشود و او )مسيسر نمين ُملک ميدر ا يجاودان

 ينيبشيپهم را  يتيگ يملک و فروپاش يرانيوبه ملکوت،  ين ضمن وعدهيبنا بر اآورند به ملکوت رهنمون شود. 

ود را از خ ييکارآهوه ينام ه باشد ک يلياز دال يکيتواند يمنده، يآ اِتيح ير در بارهير مسيين تغيکند. هميم

  دست بدهد.

اق به ملکوت، يروح، و اشت يدر جذبهتفکر د که يآين بر ميپولس، چن يهاژه از نامهيها و به ولياز انج

 سامان دادن به هرچه يبرارسد که تفکر يشمارد و به آنجا مير و گناه آلود ميست و حقرا پ يجسمان يهاخواسته

آن است،  ياعال يح نمونهيکه تفکر در روح که مس ياست، گام نهادن در ظلمت است. در حال يو ماد يجسمان

لمت که زم نور و ظين دوآليشود. بنا بر ا يات جاودانيوستن به حيد و پانسان با خداون ياوندشيسبب خوتواند يم

شکل گرفته ا ماده و معنا يان جسم و روح، ينجا ميطرح شده بود، در امن يان هرمزد و اهريم يين مزداييدر آ

 است.

بلکه ، دسازگار باش يماد يانهيتين کالبد گيا باست که ين يزي، چيات جاودانيحها، ليمطابق با گزارِش انج

رح ط ييدان مزييکه در آ ييه به همان فروهرهايشب يو تا حدود ير ماديف و غيت لطيبه غاطلبد يرا م يکالبد

 1شده بود.

 (طانيشظلمت )بر  يروزيپ

زاد ، هرمزد هميتينش گيش از آفرين نکته اشاره شد که ابتدا و پي، به اييت مزدايدر بخش مربوط به روا

رفته بود، بلکه به يمن نه تنها دعوت هرمزد را نپذيفرا خوانده بود اما اهر ييرش روشنايمن را به پذيخود اهر

دروغ  مِنيبا اهر کار هرمزدين جهت، پيبکشاند و نابود کند. از ا يکيبرده بود تا آن را به تارنش او هم هجوم يآفر

 ده شده. يطان ناميآن ش ياست که فرمانروا يکيکار با تاريح، پيکار مسيهم پ يحيات مسيبود. در روا يکيتارو 

اما در شده است.  يمعرف ين جهاِن ماديا يس و فرمانروايطان به عنوان رئيها، شليات انجياز آ يادر پاره

اند و دل به او سپرده يپنهان کرده است که هوا يمردان و زنان يطان خود را در پِس چهرهيات، شين روايا

 س قد يان خانهيم و متوليخود را فرزنداِن ابراهان يسيان و فريمانند صدوقشوند اگر چه يفرزندان او شمرده م

                                                      

 ييت مزداينک: نور و ظلمت، بخش دوم، روا - 1
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د يتعم ييحيد به نزد يغسل تعم يان برايسيان و فرياز صدوق ياريکه بس يهنگام شمارند.يعت ميو مدافعان شر

  که: آنان را گفته بود ييحيآمدند، يمدهنده 

د؟ پس يزيد بگريکه فراخواهد رس يشما را اعالم کرده است که از خشم يزادگان، چه کس يافع يا

 . دياوريتوبه ب يستهيشا ياکنون ثمره

است که  ين متن اشاره به همان ماري" در اينکه "افعيشود. اول ايده ميار مهم ديبس يه دو نکتهين آيادر 

 ينجا "افعين در ايطان خوانده شد. بنا بر ايفته بود و بعدها همان مار به ناِم شينش، حوا و آدم را فريدر آغاز آفر

را  ينيگاه دين پايان که مهمتريسيان و فريکه، صدوقنيدوم ا و نکتهطان است. يفرزندان ش يزادگان" به معنا

گاه خود را ياو، خطر از دست دادن جا يپروايو سخنان ب ييحيخود داشتند، با ظهور  يل براياسرائينزد بن

 هم حفظ ييحيخود را در نزد  ينين مراسم، نقاب دياحساس کرده بودند و خواسته بودند با شرکت نمودن در ا

آنان را فرزندان  دهد بلکهيخوش به آنان نشان نم ينه تنها رو ييحين جهت است که يبه هم کنند. احتماال

 افت.يد خواهند يح نه با آب که با آتش تعميخواند که با ظهور مسيطان ميش

 خواند:يم سيان را رسما فرزندانِ ابليسيح فريمس يسيوحنا آمده، عيل يگر که در باب هشتم انجيد يتيدر روا

س يد. شما از پدِر خود ابليدن کالم مرا نداريد؟ از آن جهت که تحمل شنيفهميکالم مرا نمچرا 

 1...ديآور يجاش را بهيپدر خو يهاد خواهشيد، و دوست داريهست

 سيکند تا خود رئيک ميره و تاريطان، دروغ است که جهان را تيش يژگين ويمهمتر ،هاليانج يهادر آموزه

طان از آن هراس دارند، يکه فرزندان ش يزيگر. چيا هر نام دين باشد ياست به نام دين ريخواه ا. ن جهان باشديا

 ان کرده است.يخود ب يهاح در آموزهيمس يسياست که ع يرين تعبين جهان است. اياست اياز دست دادن ر

م ينيبياوستا م يهاگزارشرها را در يتعب نيمشابه هم 2شمارديس ميابل يبرا يذات يدروغ را امرحا يصر يحت

 .گانه هستندي، با هم يکيمن و دروغ و تاريکه اهر

و  يِت از راست گفتارين جهت مخالفت با دروغ و حمايرد، از ايگيگران شکل ميانسان با د يدروغ، از رابطه

اغلب با  يدر جوامع بشر ين امر اخالقين جهت که اياحتماال از ااما است  ياخالق يشتر امري، بيراست کرداد

 انه يتيگ ي، در ذاِت زندگيکيمِن دروغ و تارياهر آورد کهيد مين گمانه را پدياشکست مواجه شده است، 

                                                      

 33و  33 يهيوحنا، باب هشتم آي 1

 33ه يآ يهمان، ادامه - 2
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   .ين جهان ماديست مگر با انهدام اين يشه دارد که بر کندنيچنان ر

هم  ن و ظهور ملکوتيزم يرانياز و يااستعارهظاهر شدن،  يآسمان يح و سپس در کالبديب رفتن مسيبر صل

ن يابند. البته نه با ايراه  يات جاودانيبه ح افت کهين امکان را خواهند يز ايح نيمان آورندگان به مسيا .هست

 و و دروغ يچ عنصر ماديو روشن، که ه ير ماديچندان غ يتن، بلکه با کالبد يهواخاک و ن از يکالبِد سنگ

ت يروا اما .گر استيد يا نه، بحثير است يپذتحقق يان گمانهيکه چننيا .دا کنديپ يراهبه آن  نتواند يکيتار

  .استن مسئله ياثبات هم يح، احتماال براياز گور برخاستن مس يها در بارهليانج

 يگذارند و با تخته سنگيم ياب در مقبرهين آوردن از صلييح را پس از پايمس است که آمدهت يآن روا در

 رود،يح آنجا ميارت جسد مسيقصد زه بهيم مجدليکنند. اما پس از سه روز که مريآن را سد م يبزرگ راه ورود

شود ين بار نزد شاگردان خود ظاهر ميز چنديپس از آن نابد. و ييرون از آن زنده ميح را نه در گور بلکه در بيمس

ِر جسم يح است که اسيمس يسياز ع يرا کالبد او شبحيگردد زيد ميبتواند او را لمس کند ناپد يآنکه کس يو ب

بر  يطور اتفاقم که تا مدت چهل روز بهينيبيح را ميمس يسيدر کتاب اعمال رسوالن هم ع 1 ست.ين يماد

آسمان برده  ي، به سوير ماديو غ يکر نورانيم دهد و سپس با همان پيشد تا آنان را تعليظاهر مون خود يحوار

 2شد

 يه نفيوس اسقف قسطنطنينسطور يح از سويب رفتِن مسيبه صل يماجرا يالديل قرن پنجم ميظاهرا در اوا

 د،يد گرديه تبعيقسطنطنر شد و از مقام خود خلع و از شهر خود يدر آن روزگار به جرم بدعت، تکف يشد. و

 يت خود را از وير، حمايکرد از ترس تکفيت ميوس دوم که قبال از او حماياند که امپراتور تئودوسنوشته يحت

 يکرده است و طبعا ماجرا يح را نفيده شدن مسيب کشيت قرآن هم داستان صلين رواي. همچنغ نموديدر

 3 دانسته شده است. يمنتف ير ماديغ يکريظاهر شدنش با پن، برخاستنش از مردگان و يز او پس از تدفيرستاخ

 1333/ آخرين ويرايش بهمن 1333مرداد ماه مشهد/ 
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