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چکیده
براهیمی توجه به گذشته و حال و آیندة تاریخ بشر جایگاهی شـاخص دارد.  در متون مقدس ادیان ا

گونه، سرگذشت انسان را از آغاز آفـرینش جهـان و   کتب موجود در عهد عتیق، با ساختاري نسبتاً تاریخ
جا به بعـد ایـن تـاریخ    دهد. از ایناسرائیل ادامه میکند و تا رسیدن به پیدایش قوم بنیانسان شروع می

انـد  گیرد و در نهایت نگاهی به تصورات و مفاهیم آخرالزمانی دارد که گاه قومیقومی به خود میرنگ 
ها مورد بررسی قـرار داد. بخـش   و گاه فراگیر. عهد جدید را باید در دو بخش جداگانۀ اناجیل و رساله

ن آن، از تحقـق گونۀ عهد عتیق اسـت، امـا در عـین حـال، از دیـدگاه نگارنـدگا      اناجیل فاقد نگاه تاریخ
هاي پولس) مفـاهیمی را  ها (بطور خاص رسالهدهد. بخش رسالههاي مسیحایی عهد عتیق خبر میوعده

ها، نوعی الهیات مخصوص به خود و نوعی فلسـفه  گیرد و با تفسیري خاص از آناز عهد عتیق وام می
مهـم در  » طۀ عطفـی نق«کند. تصلیب حضرت عیسی(ع) و صعود آن حضرت به آسمان تاریخ عرضه می

رود. چینش مطالب قرآن و نیز محتواي آیات قرآن گرچه حالـت گـزارش   این فلسفۀ تاریخ به شمار می
گونه ندارد، اما در مفاهیم قرآنی گذشته و حال بطور ضمنی و آیندة انسان به جد و با تأکید مـورد  تاریخ

توجه قرار دارد. 
متن مذکور در دو جا تجلی خاص دارد: بخش الهیـات  هاي تاریخی در سه ها در باب دورانتفاوت

هاي پولس، که در آن شاهد فلسفه تاریخ خاصی هسـتیم و در عهـد عتیـق، کـه در آن     موجود در رساله
الهیات صبغۀ قومی به خود گرفته است.  
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مقدمه

فاهیم و تصورات موجود در سه متن دینی عهد عتیق، عهـد جدیـد و قـرآن، کـه     در میان م
تـوان بـارزترین   روند، دو مفهوم خـدا و انسـان را مـی   متون مقدس ادیان ابراهیمی به شمار می

هاسـت. گذشـته از نـوع    مفاهیمی دانست که مطالب قرآن و عهدین بطور عمده معطوف بـه آن 
ه در هر یک از این سه متن، که دو مبحـث تطبیقـی مهـم    شناسی عرضه شدخداشناسی و انسان

رود، ارتباط بین خدا و انسان در تصورات دینی یهودیان، مسیحیان بین این سه متن به شمار می
توان بـه ایـن دریافـت    و مسلمانان نیز جایگاه مهم و خاص دارد و از مطالعه قرآن و عهدین می

ح است، به نحو مستقیم یا غیر مستقیم به رابطـه  رسید که هر جا بحث از خدا و صفات او مطر
گوید شود. یعنی نوع خداشناسی این سه متن دینی، (یعنی هر چه خدا میاو با انسان مربوط می

کند و حتی هر وصفی را که واجد است و هر صفتی که از ساحت او دور اسـت)،  و هر چه می
شد، به چه چیز بیندیشـد، چـه بکنـد،    همه به نحوي به این مربوط است که انسان چگونه بیندی

چه نکند، چگونه باشد و چگونه نباشد.
بخـش  در میان مفاهیم مربوط به حوزة رابطۀ خدا با انسان، یکی از تصورات مهم و هویـت 

بیند، بلکـه خـویش   در این سه متن، این است که انسان خود را در جهان بیکران تنها و رها نمی
یابد که خالق همۀ هستی، برتر از هـر موجـود،   ته به خدایی میرا در جهانی هست شده و وابس

هـاي دل او  جا حاضر و با خبر از ضمیر او و خیالعالم مطلق، تواناي مطلق، ازلی و ابدي، همه
است. این تصور اساسی خود منشأ احساس وابستگی انسان به خداست.
بـه خـدا و   1نـدة انسـان  یک وجه مهم از این وابستگی، وابسـته بـودن تـاریخ گذشـته و آی    

ها و مقاطع تاریخی تصویر شده در کتب مقدس ادیان ابراهیمی براي قافلۀ انسانی اسـت.  دوران
ها تجلی بخش یکی از وجوه رابطۀ خدا با انسان از دیدگاه سـه مـتن دینـی    بحث از این دوران

آگاهی اوست. مراد از ایـن  سان، که شاید از جمله وجوه تمایز او از موجودات مادون او نیز باشد، زمانهاي مهم ان. از ویژگی1
خصوصیت، گذشته از هر بحث فلسفی در باب حقیقت زمان و عینی دانستن آن یا هر تفسـیر دیگـر، نـوعی التفـات و توجـه      

ی دغدغۀ خاطر و به تعبیري منشـأ دغدغـۀ سرنوشـت    انسان نسبت به گذشته، حال و آینده خویش است که منشأ پیدایش نوع
هـا یـا   تواند به معناي گذشته و آیندة خود یا گذشته و آیندة مجموعـۀ انسـان  شود. این التفات به گذشته و آینده میبراي او می

من أین و فی «لِ گذشته و آینده کل جهان باشد و در هر مورد ذهن او را به پرسشگري وادار کند. در واقع این سوال همان سوا
چـون بعضـی   ها به معنی نگرش خطی و طولی به تاریخ نیست بلکه گاه هـم است که لزوماَ در مورد همه انسان» أین و الی أین

هـا  تواند نوعی نگرش ادواري یا حلزونی در کار باشد، اما در مورد ادیان ابراهیمی، که بحث این نوشتار بـه آن ادیان شرقی می
صور نوعی تصور طولی و خطی است و نتیجۀ آن نوعی حاصل آمـدن نـوعی هویـت دینـی خـاص بـراي       مربوط است، این ت

هاي دینی به فصل هفـتم کتـاب معرفـت و معنویـت تحـت عنـوان       پیروان آنهاست. (در باب تصوري روشن از زمان در سنت
386تـا  383حلزونی به صفحات نوشته سید حسین نصر، و به طور خاص در مورد تصور ادواري یا » سرمدیت و نظم زمانی«

از این فصل مراجعه کنید.) 
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ـ تشـریعی  تواند محصول رابطۀ تکوینیمورد بحث است. حاصل آمدن یا ایجاد این مقاطع می

)، باشـد کمـا   2، (به منزلۀ پاسخ انسان به فعل الهـی 1خدا با انسان و رابطۀ تشریعی انسان با خدا
که فعل الهی نیز، (اگر بخواهیم برطبق ظاهر متون دینی مـورد بحـث سـخن بگـوییم)، گـاه      این

ها و نوع عمل انسان است.پاسخی به استعدادها و ظرفیت
چند بخش دیدن تاریخ انسـان در ارتبـاط او بـا خـدا و بیـان      مقالۀ حاضر ارائۀ تصویري از

ها در سه متن دینی ادیان ابراهیمی است.  آن
گیري و نامگـذاري متـون   پیش از ورود به اصل بحث بجاست نگاهی کوتاه به فرآیند شکل

مقدس یهودي و مسیحی داشته باشیم. مسیحیان در دوران اولیه مسیحیت و زمانی که هنـوز بـه   
چون یهودیان، متونِ مقدس مربوط به پیشینۀ یهـودي  شدند، همۀ گروهی یهودي شناخته میمثاب

شریعت موسی، پیـامبران و  «)، 17: 5(متی، » شریعت و صحف پیامبران«هایی مثل خود را با نام
اي از کردند. آنان به تدریج با فاصـله گـرفتن از یهودیـان، نسـخه    ) یاد می44: 24(لوقا، » مزامیر

هایی با نسخه عبري داشت، ن مقدس یهودي را که به زبان یونانی ترجمه شده بود و تفاوتمتو
در اواخر قرن دوم میالدي، به مثابه متن مقدس مـرتبط بـا پیشـینه یهـودي خـود بـه رسـمیت        
شناختند و متون مختص ایمان مسیحی خود را در ادامۀ آن قرار دادند. بعدها (در قـرن چهـارم   

و متون مقـدس مربـوط بـه ایمـانِ     » عهد عتیق«وط به پیشینه یهودي خود را میالدي) بخش مرب
گذاري برگرفته از مفاهیم الهیات پولسی است کـه  نامیدند. (این نام» عهد جدید«شان را مسیحی

ها اشاره خواهد شد). اما یهودیان کتاب مقدس خود را، کـه بـه زبـان    در ادامه این نوشتار به آن
در ر دوره خاخامی، (بعد از ویرانی دوم معبد در سـال هفتـاد مـیالدي)،   عبري بوده و هست، د

نامیدند. این نام برگرفتـه از حـرف اول سـه    » تَنَخ«به معنی متن خواندنی و بعدها ،»میقرا«ابتدا 
3بخش اصلی این کتاب، یعنی تورات، نویئیم (انبیاء) و کتوویم (مکتوبات) است.

. مثل ایمان، اطاعت و عبودیت و شکر از جانب انسان نسبت به خدا1
. مصداق بارز فعل الهی در اینجا هدایت تکوینی و تشریعی از جانب خداست.2
ها رجوع کنید به:فرآیند نامگذاري آن. براي آگاهی بیشتر در باب تاریخ شکل گرفتن کتاب مقدس مسیحیان و یهودیان و3

Sheppard, Gerald, art: "Canon" in The Encyclopedia of Religion, ed. by M. Eliade, Macmilan Publishing

Co. New York, 1987, v. 3, pp. 63-4

از » ین همچـون کتـاب مقـدس   عهـد «، از پیروز سیار، بخش دیباچه متـرجم و مقالـۀ   »عهد جدید«و نیز رجوع کنید به: ترجمۀ 
(مشخصات کتابشناختی این دو منبع در پایان مقالـه  مجموعه مقاالت الهیات جدید مسیحی استفن پریکت، ترجمه نگارنده، در 

آمده است).
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نسان هاي حیات اعهد عتیق و دوره

در عهد عتیق، بخش نخست تاریخِ انسان بر روي زمین شامل آفرینش آدم تـا زمـان ظهـور    
اسرائیل از مصر اسـت. انسـان در روز ششـم آفـرینش     حضرت موسی(ع) و خارج ساختن بنی

خلق شده و بر طبق یکی از دو روایتی که در آغاز سفر پیـدایش آمـده اسـت مـدتی کوتـاه بـا       
جاي داشته و با تناول از درخت ممنـوع از بـاغ عـدن اخـراج شـده و      همسر خود در باغ عدن 

آسایش آنجا را از دست داده است. از آن پس بنا بر این شده که با تحمل زحمت، کـار کنـد و   
روزي خود را از زمین تأمین نماید. پس از این ماجراي هابیـل و قـاین و شـیث و در ادامـه بـا      

شود. در ایـن دوره  ث ظهور انبیاء از نسل شیث مطرح مییادکرد نسل آدم از فرزندان شیث، بح
انبیائی مثل حضرت نوح(ع)، و از نسل او حضرت ابراهیم(ع)، حضرت اسحاق(ع) و حضـرت  

کنـد و  ها را به یکتاپرستی دعوت میاند. خداوند از طریق آنان انسانیعقوب(ع) به ظهور رسیده
شـود.  بندي آنان و پیروانشان به آن عهـدها مـی  يبندد و خواهان پامی1»عهدهایی«با انبیاء خود 

طـور  اند، به مثابه قومی که بـه اسرائیل که از نسل ابراهیم و از فرزندان اسحاق و یعقوبقوم بنی
انـد. گـزارش ایـن دوران در    خاص مورد عنایت خداوندند، در اواخر این دوران شـکل گرفتـه  

، 2شـود ان مسیحیان به سفر پیدایش شناخته مـی ابتداي عهد عتیق و در اولین کتاب آن، که در می
گیـرد و ایـن   آمده است. از همین جاست که متن مقدس یهودي صبغه تند قومی بـه خـود مـی   

کند. حالت تا پایان کتاب مقدس عبري ادامه پیدا می
بیان رابطۀ تشریعی و رابطۀ تکوینی خدا با انسان در این دوران از این قرار است که رابطـۀ  

هاي خدا بـا انسـان تحقـق یافتـه     »عهد«آوران الهی و در قالب او با انسان از طریق پیامتشریعی
است. ارتباط تکوینی خدا با انسان، در نگاه سطحیِ متدینانه، گویی فقط به دخل و تصرف خدا 

شـوند،  هایی، که به نـام معجـزه شـناخته مـی    در روال عادي جریان امور طبیعت و ایجاد پدیده
گیرد که نوعی کیفـر  ود. این تصرفات تکوینی گاهی جنبۀ بال و عذاب به خود میشخالصه می

انـد و یـا بـه آن    اند و از مفـاد عهـد سـرپیچی کـرده    براي کسانی است که به گناهان مبتال شده
اند (از باب بند ماندهپاداش براي کسانی است که به عهد خدا پاياند و گاه جنبۀاعتنایی کردهبی

م الهیاتی شده، از مفاهیم مهاز آن یاد می» دیاکتک«و در ترجمه یونانی با واژة » بریت«. مفهوم عهد، که در زبان عبري با واژة 1
). در 18: 8، 12و 10: 7، تثنیـه  8: 24، 5: 19یهودیان است و ناظر به رابطۀ خاص بین خدا و این قوم بوده است (مثل: خـروج  

یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی اَنعمت علـیکم و اَوفُـوا بعهـدي اُوف    «قرآن نیز بارها به این مفهوم اشاره شده است از جمله: 
7،12،13،70، مائده/63،84،93چنین: بقره/)، هم40(بقره/...» بعهدکم 

شیت.عبارت است از بِرِ. نام سفر پیدایش در متن مقدس عبري2
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).19-15: 22و 29-1: 19و 18، 17دایش بابهاي نمونه: پی

اسرائیل از بخش دوم تاریخ انسان از زمان خروج از مصر و فروفرستادن شریعت بر قوم بنی
طریق حضرت موسی(ع) و عهد بستن با آنان در جوار کوه سینا تا ظهور مسیحا است. این عهد 

دورة قبل از آن، شاهد جانب هـدایتگري  این دوران نیز، مثل1شناسند.را با نام عهد شریعت می
خدا نسبت به انسان هستیم اما تفاوت آن با دورة پیشین آن است که در اینجا تمام تمرکزِ مـتن  

اسرائیل است و گویا مردمان دیگر مورد عنایت خالق خویش نیستند. حتـی ایـن   متوجۀ قوم بنی
راي تحقق یافتن این دوران اسـت و  اي بادعا دور نیست که وجود دورة نخست به منزلۀ مقدمه

به عبارت دیگر اصالت (به معناي هدفمندي الهی در طراحی تـاریخ بشـر) بـا ایـن بخـش دوم      
بـین  » عهـد «هاي دوران دوم، است و بخش نخست نقش تبعی یا مقدمی دارد. یکی از مشخصه

دهنـد و  کل مـی به منزلۀ قومی است که ذریۀ حضرت ابراهیم(ع) را ش» اسرائیلقوم بنی«خدا و 
ها تحقق یابد. گذشته هاي پیشین خدا به حضرت ابراهیم(ع) در بارة آنبنا بر آن است که وعده

از آن، عهدهاي جدیدي نیز با واسطۀ حضرت موسی(ع) و حضرت داود(ع) بـین خـدا و ایـن    
هـد  شود، دومی نزد آنان بـه ع آید. گفته شد که اولی به عهد شریعت شناخته میقوم در میان می

بندي پسران داود به احکـام تـورات و   پادشاهی معروف است. زیرا به مقتضاي آن به شرط پاي
اسرائیل حکومت کند حکومـت او نـابود   راستی در سلوك هر کس از ذریه حضرت داود بر بنی

نخواهد شد. لذا مشخصۀ دیگر این دوران اهمیت پیدا کردن شریعت و لزوم التزام به آن و نیـز  
اسرائیل است. حجم قابل توجهی از مطالـب کتـب انبیـاء در عهـد     شاهی در قوم بنیپیدایش پاد

هاي پولس، که داراي پیشینه مهم یهودي است، نـاظر بـه   عتیق و نیز بخش مهمی از مطالب نامه
اسرائیل با خدا و لزوم پایبندي به آن و البته در الهیات پولس ارائۀ تفسیر جدید از آن و عهد بنی

اسـرائیل آنـان از طریـق    . پیش از ظهور پادشاهی در میان بنی2ی تحول در آن استپیدایش نوع
شـدند و  ارشاد و هدایت داوران، که با خداوند ارتباط داشتند، هم با وظایف دینی خود آشنا می

کردنـد. تـا اینکـه بـه     پرست را دفـع مـی  آمدند و شرّ اقوام بتهم بر مشکالت خویش فائق می
). در 8کی از داوران، مانند اقوام دیگر داراي پادشاه شـدند (اول سـموئیل:   درخواست آنان از ی

آمده است.5وسفر تثنیه باب 24تا 19. شرح مفصل این عهد در سفر خروج از باب 1
ر نامه به عبرانیان از پـولس باشـد و البتـه بـا توجـه بـه       (اگ13-6: 8، عبرانیان 30-21: 4. براي نمونه نگاه کنید به: غالطیان 2

هـاي پـولس مشـهود اسـت ایـن      تفسیرهاي تمثیلی مفاهیم متن مقدس یهودي در آن، و این که این شیوه بیانِ الهیات در نامـه 
احتمال قوي است.) 
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قـوم  1دوران بعضی از پادشاهان، بخصوص در دورة حضرت داود(ع) و حضـرت سـلیمان(ع)  

اسرائیل به اقتدار و عظمت دست یافتند.بنی
بخش سوم تاریخ انسان در عهد عتیـق مقطعـی اسـت از تـاریخ انسـان کـه گفتـه شـده در         

شناسـانه درآمـده   تصورات دینی یهودیان و کتاب مقدس آنان به تدریج در قالب تصور فرجـام 
قبل از میالد) امیـدهایی  6تا 10اسرائیل در فلسطین، (قرن از دوران اقتدار و عظمت بنی«است: 

اسـرائیل را مغلـوب   که شخصی از ذریۀ حضرت داود(ع) روزي همۀ دشـمنان بنـی  مبنی بر این
,Nelson, William)» (110و بـاب  2خت وجـود داشـته اسـت (مزامیـر بـاب      خواهد سا

1993, p.192اي اي نزدیک و زودرس بـوده، و حتـی نـه آینـده    ). این امیدها مربوط به آینده
مربوط به فرجامِ این جهان، (در برابر فرجام مرتبط به جهان دیگر)، اما به هـر روي ایـن آینـده    

اي برخالف آنچـه امیـد داشـتند، یعنـی     فته است، بلکه حادثهنزدیک صورت تحقق به خود نگر
در دوران اسـارت  «همچنین گفته شده اسـت کـه:   2اسارت و کوچاندن آنان به بابل اتفاق افتاد.

ه (اشـعیا    یهودیان در بابل وعدة بازگشت شکوهمندانۀ قوم بنی 40اسرائیل به سـرزمین یهودیـ-
). حزقیـال نیـز از روزي   11-9: 51، 21و 20: 84، 21-18: 43مطرح بـوده اسـت (اشـعیا   3)55

شده بـه  ) و اینکه یهودیۀ ویران47، 16-11: 34گردند (حزقیال میسخن گفته که قوم به خانه بر
ه بازگشـتند    35: 36شود (یک باغ عدن جدید تبدیل می باز در اینجا نیز گرچه قوم بـه یهودیـ .(

امیدهاي دیگري از این دست، مثل ظهور پادشـاه  ولی باغ عدن و شهر آرمانی بنا نشد. همچنین 
ها خواهد شد، تحقق نیافت و ایـن  و مسیحی که منشأ عظمت و اقتدار قوم و مغلوب شدن امت

الوقوع پیشین را از دسـت بدهـد و   بینانه و قریبامر سبب شد که جامعه یهودي آن امید خوش
شناسـانۀ آخرالزمـانی کـه    ر فرجـام گیري نهائی کتاب مقدسِ عبري به تصویدر دورة اخیرِ شکل

.Ibid. pp» طبیعی است، روي بیاورد.همراه با عالئم آسمانی و رویدادهاي خارق 192-3).(
شناسانۀ موجود در عهد عتیق بپذیریم و چه این تحلیل را دربارة نحوة پیدایش تصور فرجام

معنـی آخرالزمـانی آن   بـا  شناسـانه  تر واجد تصـورات فرجـام  هاي متقدمچه یهودیان را از دوره

صـبغۀ پادشـاهی آن دو بسـیار    . حضرت داود(ع) و حضرت سلیمان(ع) از دیدگاه متن مقدس یهودیان گرچه نبی هستند اما 1
تر است.شاخص

شد و شهر مهـم اورشـلیم در آن  قبل از میالد بخش جنوبی منطقه فلسطین، که به نام یهودیه شناخته می586در حدود سال 2.
سـاکنین  زیستند، مورد هجوم پادشاه بابل، نبوکد نصر قرار گرفت و بسیاري از قرار داشت و دو سبط یهودا و بنیامین در آن می

یهودي آن به بابل به اسارت برده شدند. این اسارت که نیم قرن به طول انجامید یکی از حوادث مهم تاریخ قوم یهود به شـمار  
).527؛ ناس، جان بی، 12-1: 25و 17-10: 24شود (دوم پادشاهان رود و به اسارت بابلی شناخته میمی
شناسند، به لحاظ ادبیات و محتوا با بخش اول کتاب اشعیا متفـاوت و  ي ثانی می. این بخش از کتاب اشعیا را که به نام اشعیا3

,Nelson, William).دانند به این دلیل آن را منسوب به پیامبري ناشناخته می 1993, p.192)
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بدانیم، در حال حاضر این نوع مفاهیم در متن مقدس یهودي موجود اسـت و بخـش مهمـی از    

دهد. این آینده با مفاهیمی از قبیل آمدنِ بینش دینی آنان را در باب آیندة حیات انسان شکل می
ـ 2: 2، نگ: عـزرا  1)، ذریۀ داود (زربابِل9-6: 2جالل خدا، (حجی روز 2)، مسـیحا 23: 2ی، حج ،

خداوند، مغلوب شدن دشمنانِ قوم و سرانجام، آکنده شدن زمین از امنیت و سالمت و عـدالت  
ی  «) همراه است: 29: 37و وراثت زمین (مزامیر اي از بیـرون آمـده، شـاخه   3و نهالی از تنـۀ یسـ

مظلومـان  هایش خواهد شکفت... مسکینان را به عدالت داوري خواهد کـرد و بـه جهـت   ریشه
هاي خود خواهد کشت... و گـرگ بـا   زمین براستی حکم خواهد نمود... شریران را به نفخۀ لب

از مـن  «)، 10-1: 11(اشـعیا  » بره سکونت خواهد داشت و پلنگ بـا بزغالـه خواهـد خوابیـد...    
» ها را به میراث تو خواهم داد و اقصاي زمین را ملک تو خواهم گردانیددرخواست کن و امت

ترقی سلطنت و سالمتی او را بـر کرسـی داود و بـر مملکـت وي     «)، 7-4: 110و 8: 2زامیر (م
انتها نخواهد بود تا آن را به انصاف و عدالت از اآلن تا ابداآلباد ثابـت و اسـتوار نمایـد. غیـرت     

). 15و 14: 33و مثل این مضمون در ارمیـا  7: 9(اشعیا » یهوه صبایوت این را بجا خواهد آورد
گویانۀ عهد عتیق، مانند کتاب عاموس ایـن آینـده بـراي همـۀ قـوم      هاي پیشبرخی از کتابدر

را کـه بناسـت بـه تصـویر     » روز خداوند«اي درخشان نیست. عاموس عبارت اسرائیل آیندهبنی
واي بر شما کـه مشـتاق   «کند: اسرائیل بپردازد، برضد آنان تفسیر میدوران شکست دشمنان بنی

» باشید، روز خداوند براي شـما چـه خواهـد بـود؟ تـاریکی و نـه روشـنایی...       یروز خداوند م
). او دربارة این آینده از نوعی گزینش در میان قوم سخن گفتـه  11-9: 9و 20-18: 5(عاموس 

ها خواهم بیخت، چنانکه غلّه در غربال بیختـه  اسرائیل را در میان همۀ امتخاندان بنی«...است: 
). شاخص مهم دورة سوم تاریخ انسان پیدایش دگرگونی اساسـی  13-8: 9س (عامو» شود...می

هایی که خـدا  است. دگرگونی در رابطۀ بین خدا و قوم او، و یا در رابطۀ بین خدا و همۀ انسان
و بعد از آن روح خود را بر همۀ بشر خواهم ریخـت و پسـران   «ها را بر جاي گذاشته است: آن

اسارت از . زربابل بنابر متن عهدین یکی از نوادگان حضرت داود(ع) است که در اسارت بابلی حضور داشته است و پس از1
کسانی بوده است که مأموریت بازسازي معبد را برعهده داشته است. 

است. در متن مقـدس عبـري ایـن واژه    » تدهین شده«. تلفظ این واژه در زبان عبري ماشیح است که به لحاظ لغوي به معنی 2
شـده اسـت.   نان سر آنان با روغن تدهین میرود و دلیل آن این است که در مراسم انتصاب آغالباً در مورد پادشاهان به کار می

و...). متونی که در عهد عتیق اشاره به ظهور پادشاهی غالـب شـونده و   39: 1، اول پادشاهان3: 5سموئیل2، 15-	8: 9(داوران
، شوند. گرچه خود واژه مسـیحا بـه ایـن معنـی    شناخته می(messianic texts)گستر در آینده دارند به متون مسیحایی عدل

(Sawyer, John F. A., pp.513-4).»)، در متن مقدس عبري نیامده است.»آخرالزمانیخصوصیتبا«(یعنی پادشاهی 
33و 31: 3. یسی در کتاب مقدس نام پدر حضرت داود(ع) است: لوقا3
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: 2(یوئیل » نمود و پیران شما و جوانان شما رؤیاها خواهند دید...و دختران شما نبوت خواهند

شـود. ایـن دگرگـونی    )، احکام خدا نقض نخواهد شد و فرمانبرداري فراگیر پدیدار می28-29
انـد (اشـعیا   چنان است که گویی آفرینشی جدید صورت گرفته و آسمان و زمین از نو بنا شـده 

آید و سلطنتی جاودانی بر همگـان  ن انسانی از عالم باال می). در این دورا22: 66؛ 17-25: 65
و در رؤیاي شب نگریستم و اینک مثل پسر انسان با ابرهاي آسمان آمـد و  «شود: به او داده می

االیام رسید و او را به حضور وي آوردند و سلطنت و جالل و ملکوت به او داده شـد  نزد قدیم
زوال ا او را خدمت نمایند. سلطنت او سلطنت جاودانی و بـی هها و زبانها و امتتا جمیع قوم

).14و 13: 7(دانیال » است و ملکوت او زایل نخواهد شد
آیـد. ایـن برگزیـدگان بنـابر بعضـی از      سیادت و سیطرة جهانی براي برگزیدگان پدیـد مـی  

اسـرائیل و بـه   گویانۀ عهد عتیق از ذریۀ قوم بنیهاي دیگر پیشهاي کتاب اشعیا و کتابعبارت
) و بنابر بعضی عبـارات  12: 33، مزامیر 11و باب 22: 66خصوص از نسل داودند (مثل اشعیا 

).34، 29، 22-20: 37دیگر شامل صالحان از جمیع امتها هستند (مثل مزامیر 
روز «گویانـۀ عهـد عتیـق در بـاب سـخن از      هایی از متون پیششایان توجه است که بخش

یـاد  » رویدادهاي حاکی از پایان دهـر «ها با تعبیر اند که از آنایی اشاره کردههبه نشانه» خداوند
شده است مثل: لرزش زمین و ارتعاش آسمان، تیره شدن آفتـاب و مـاه و زوال نـور سـتارگان     

)، مصـیبت و انـدوه   12: 3ها (یوئیل )، داوري دربارة امت20-17: 24، اشعیا11و 10: 2(یوئیل 
). به دلیل وجود 3-1: 12بسیاري از مردگان و جاودانگی پس از آن (دانیال مانند، زنده شدنبی

در مـتن عهـد   » دوران فرجـامین انسـان  «یـا  » وضعیت نهائی«ها دو گونه ابهام به این قسم نشانه
عتیق راه یافته است: نخست آنکه آیا دوران فرجامین حیات بشر دورانی زمینـی و ایـن جهـانی    

که دو دوران متمایز و مجزا در کار خواهد بود. در عهد عتیق نی و یا ایناست یا دورانی آن جها
بـاره وجـود نـدارد. دوم    که خواهد آمد در عهد جدید نیز تصویر چندان روشنی در اینو چنان

که اگر دوران فرجامین را دورانی این جهانی بدانیم و به عبارت دیگر اگر به دوران نهایی و این
نظر از اینکه دورانی آن جهانی هم در کار هست یا نـه،  قائل باشیم، با صرفآرمانی این جهانی 

شود. دلیـل وجـود ایـن    ها را شامل میاسرائیل است یا همه امتآیا این دوران مختص قوم بنی
شناختی عهد عتیق غالباً محفوف با مکتوباتی است که محـور  ابهام دوم آن است که متون فرجام

هـا سـخن از جـالل و شـکوه یـافتن دوبـارة اورشـلیم و        ست و گاه در آناسرائیل اآن قوم بنی
).16: 3بازگشت قوم به سرزمین موعود به میان آمده است (مثل یوئیل 
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هاي حیات انسانعهد جدید و دوره

هاي تاریخ حیات بشر در ارتبـاط او بـا خـدا، شـاهد دو بیـنش      در عهد جدید، دربارة دوره
تفاوت مربوط به نحوة تصویري است که در بینش دوم عرضه شده و نسبتاً متفاوت هستیم. این

هاي حیات بشر بـا مفـاهیمی از قبیـل هبـوط، آلـودگی سرشـت انسـان، بنـدگی،         در آن دوران
شریعت، تجسد فرزند خدا و فدیۀ گناه انسان پیوند یافته است. در بینش نخست مفاهیم مذکور 

کند. انسان در زمین ایفا نمیحضور ندارد و نقشی در تقسیم تاریخ حیات
، یعنی سه انجیل متی، مرقس و لوقا اسـت.  1بینش نخست مربوط به اناجیل همدید یا همنوا

هاي گذشـتۀ حیـات انسـان نیسـتند     این اناجیل در مقامِ نگاه به گذشته و تحلیل و تفسیر دوران
و » ملکـوت خـدا  «فهـوم  هـا بـارز اسـت، م   بلکه عمدتاً نظر به حال و آینده دارند. آنچـه در آن 

ع)، جدید، (اشاره به حضرت عیسـی » آوريپیام«فرارسیدن دورانی جدید است. در این دوران،
دیدگان به ظهـور رسـیده اسـت و در آسـتانۀ آمـدن او      با معجزات گوناگون براي رهانیدن رنج

ه کنید، زیـرا  توب«هشدارهایی مبنی بر آمادگی یافتن براي پذیرش او به یهودیان داده شده است: 
)، عیسی به جلیل آمده به بشارت ملکوت خدا موعظـه  2: 3(متّی » ملکوت آسمان نزدیک است

وقت تمام شد و ملکوت خدا نزدیک است. پس توبه کنید و به انجیـل ایمـان   «گفت: کرده، می
).15: 1(مرقس » بیاورید

پرداخته است، مفهوم در این اناجیل، گرچه هر یک بطور جداگانه و مستقلّ به این موضوع 
اي در پیـام [حضـرت] عیسـی(ع) بـه     موضوع مکرر و عمده» ملکوت آسمان«یا » ملکوت خدا«

مخاطبان است. در اناجیل همنوا، در مجموع، حدود پنجاه بیان یا مثَل و در انجیـل یوحنّـا یـک    
42: 4لوقا ؛15: 1؛ مرقس 23و 17: 4باره از ایشان نقل شده است (مثل متی بیان صریح در این

) و بنابر این در آثار رسمی اتفاق بر این است که این ملکوت نقطۀ تأکید 5و 3: 3؛ یوحنّا 43و 

شود. این سه انجیـل  گفته می. اناجیل همنوا به سه انجیل نخست در عهد جدید، یعنی انجیل مرقس، انجیل متی و انجیل لوقا 1
هـا از اواخـر قـرن هیجـدهم بـه بعـد در       ها و نیز ترتیب مطالب با یکدیگر شباهت عمده دارند. این شباهتدر کاربرد عبارت

هایی در باب چگونگی تقدم و تـأخر  هایی شده است. از جمله فرضیهها و ارائۀ فرضیهمطالعات مربوط به اناجیل موجب بحث
بر یکدیگر و اقتباس متی و لوقا از انجیل مرقس و از منبعی ناشناخته یا اقتباس گزینشی مرقس از متی.سه انجیل اول 

art. "Synoptic Problem" in: The Oxford Dictionary of The Christian Church, ed. by F. L. Cross & E.A.

Livingstone

که در صدد بیان سرگذشـت حضـرت   هاي الهیاتی این سه،یابیم که دیدگاهعالوه بر این با مراجعه به متن این سه انجیل درمی
ترنـد. انجیـل چهـارم، یعنـی انجیـل      عیسی(ع) و سخنان آن حضرت هستند، نسبت به انجیل چهارم، بسیار به یکدیگر نزدیـک 

کند لی بودن او آغاز میبودن حضرت عیسی(ع) و تجسم یافتن الوهیت در او و از(Logos)یوحنّا، فصل اول خود را با کلمه 
)  624و به این لحاظ متضمن نوعی تفاوت نگرش با سه انجیل نخست است. (براي توضیح بیشتر ر.ك.: جان بی. ناس، 



93شمارةعلوم قرآن و حدیث- مطالعات اسالمی18
.Chilton, Bruce D., pاصــلی الهیــات [حضــرت] عیســی(ع) بــوده اســت ( ) در 408

کار نرفته است امـا مـواردي را کـه در آن از    به» ملکوت خدا«هاي دیگر عهد جدید تعبیر بخش
یاد شده اسـت (مثـل   ») آمدن پسر انسان«دوبارة حضرت عیسی (ع) (و در اناجیل همنوا: آمدن

)، مـرتبط بـا همـین    25-23: 15، 5: 4؛ اول قرنتیـان  28-26: 9؛ عبرانیـان  12-11: 13رومیان 
.Travis, Stephen H., pاند  مفهوم شناخته 685)(

وا، هم داراي بار معنایی معنـوي ـ    در اناجیل همن» ملکوت آسمان«یا » ملکوت خدا«مفهوم 
اخالقی است ـ به این معنی که ورود به آن مسـتلزم ایجـاد دگرگـونی اخالقـی در خویشـتن و       

بـا خـود دارد   » تـاریخی «ـ و هم بار 2گسستن از عالئق فرودین و دلبستگیهاي این دنیایی است
ـ   افتن آن و ورود بـه آن  یعنی اشاره به دورانی مطلوب از حیات بشر دارد که باید در صـدد دری

بود. اینکه این دورانِ تاریخی چه زمانی است عبارات موجـود در اناجیـل داللـت یکسـانی در     
باره ندارند: روشن نیست که آیا با آمدن حضرت عیسی(ع) آغاز شده است (و البته به دلیل 	این

ها ود همۀ انسانوجود مولّفۀ اخالقی ـ معنوي در مفهوم ملکوت خدا، فرارسیدن آن به معنی ور 
در آن نیست بلکه فقط زمینۀ ورود به آن براي همگان فراهم شده ولی شرط اساسی حضور در 
آن تالش و رشد معنوي است)، یا اینکه در واقع نوعی دوران آخرالزمانی است که در آینـده، و  
مثالً، هنگام بازگشت دوبارة حضرت عیسی(ع) محقق خواهد شـد. بعضـی از عبـارات اناجیـل    

هـر  کنم،لیکن هرگاه من به روح خدا دیوها را اخراج می«حاکی از تحقق و فعلیت یافتن آنند: 
و چـون فریسـیان از او پرسـیدند کـه     «)، 28: 12(متـی  » آینه ملکوت خدا بر شما رسیده اسـت 

آید و نخواهنـد  ملکوت خدا با مراقبت نمی«آید، او در جواب ایشان گفت: ملکوت خدا کی می
؛ 21-20: 17(لوقا » ر فالن یا فالن جاست زیرا اینک ملکوت خدا در میان شما استگفت که د

11 :20.(
اي که مخاطبـان حضـرت   گونهالوقوع بودن آنند، بهها حاکی از قریببعضی دیگر از عبارت

لهذا شما نیز حاضـر باشـید، زیـرا در    «...توانند آن را دریابند: عیسی(ع) در زمان حیات خود می
) ، دربارة شیوة دعا کـردن، از قـول   44-36: 24(متی » آیدکه گمان نبرید پسر انسان میساعتی 

هرگاه دعا کنید، گویید: اي پدر ما کـه در آسـمانی،   «اند که : حضرت عیسی(ع) چنین نقل کرده

عیسی باز توجه نموده بدیشان گفت: اي فرزندان چه دشوار است دخول آنـانی کـه بـه مـال و امـوال توکّـل دارنـد در        . «... 2
: 10(مـرقس » آید از اینکه شخص دولتمند به ملکوت خدا داخـل شـود.  ه شتر به سوراخ سوزن درتر است کملکوت خدا. سهل

)25و 24
)20: 5(متی » تا عدالت شما بر عدالت کاتبان و فریسیان افزون نشود، به ملکوت آسمان هرگز داخل نخواهید شد.«
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» که در آسمان است، در زمین نیز کـرده شـود  ، ارادة تو چنان، ملکوت تو بیایدنام تو مقدس باد

بعضـی از حاضـران در   «...)، 31: 12(لوقـا  » بلکه ملکوت خدا را طلب کنیـد... «...)، 2: 11(لوقا 
). 27: 9(لوقا » اینجا هستند که تا ملکوت خدا را نبینند ذائقۀ موت را نخواهند چشید.

ایضـاً  «انـد:  ها هم حاکی از ارتباط آن بـا تصـورات و مفـاهیم آخرالزمـانی    بعضی از عبارت
ر  ملکوت آسمان مثل دامی است که به دریا افکنده شود و از هر جنسی به آن درآید، و چون پـ

هـا را در ظـروف جمـع کننـد و بـدها را دور اندازنـد.       اش کشند و نشسته خـوب شود به کناره
خواهد شد. فرشتگان بیرون آمده، طالحان را از میان صـالحان جـدا   در آخر این عالمطور بدین

.)50-47: 13(متی » کرده...
ت یـافتن آن در زمـان         به همین دلیلِ مشخص نبودن دوران ملکـوت خـدا، بـه معنـی فعلیـ

اي نزدیک یا دور، گفته شده است که در حضور حضرت عیسی(ع) یا فعلیت یافتن آن در آینده
دانان مسـیحی بیانـات   دانان مسیحی وجود دارد: بعضی از الهیاین باره سه دیدگاه در میان الهی

بـه معنـی   فاًصـر 3»شناسـی سـازوار  فرجـام «وت خداوند در اناجیل را تحت عنوان ناظر به ملک
شناسـی  فرجـام «انـد. در مقابـل برخـی دیگـر بـه      رویدادهاي مـرتبط بـه پایـان جهـان دانسـته     

اند و بر این باورند که حضـرت عیسـی(ع) ملکـوت خـدا را بـا آمـدن       قائل شده4»یافتهفعلیت
5»شـده شناسـی افتتـاح  فرجـام «عضی هم دیدگاه سومی به نام دانست. و بیافته میخودش تحقق

هـاي  دارند، به این معنی که حضرت عیسی(ع) طلیعۀ ملکوت خدا را فراآورد و بعضی از جنبـه 
یابـد  فرمانروایی خدا در او محقـق بـود امـا ملکـوت کامـل فقـط در پایـان جهـان محقـق مـی          

).(Nelson, William B., p. 193

گفت که تاریخ حیات بشر بنابر دیدگاه موجود در اناجیل همنوا داراي سـه  توان بنابراین می
بخش است: بخش نخست عبارت است از آغاز آفرینش انسان و حضور او بـر روي زمـین تـا    

ها از این فرستاده هم با نام پسر انسان یـاد شـده و   ظهور فرستادة جدید خداوند. در این انجیل
ظهور شأن هدایتگري خداوند از طریق ارسال انبیائی اسـت  مشخصۀ این دوران 6هم پسر خدا.

3. consistent eschatology
4. realized eschatology
5. inaugurated eschatology

اي اسـت کـه غالبـاً [حضـرت] عیسـی(ع) در      پسر انسان لقب خود خوانده. «56: 9، لوقا 11: 18، متی 35و 33: 1. مثل لوقا 6
هـاي  هاي مشابه لحـاظ نشـود، شـمار عبـارت    کار برده است. در اناجیل همنوا هفتاد و دوبار آمده است... اگر عبارتاناجیل به

».و سه مورد خواهد بود...مشتمل بر پسر انسان چهل
را » پسر خـدا «هاي منقول از حضرت عیسی(ع) در عهد جدید، آن حضرت تعبیر مفاد بیان مگنز مولر آن است که بنابر عبارت

به منزلۀ نام یا لقبی براي خود به کار نبرده است.



93شمارةعلوم قرآن و حدیث- مطالعات اسالمی20
خداونـد خـداي   اسـت مکتوبعیسی وي را گفت: و نیز «نیز دارند: » پیام مکتوب«که با خود 

» که خداوند خداي خود را سجده کن و او را فقط عبادت نمـا استمکتوبخود را نیازماي... 
پیشین است و موید پیام آنان و شـأنی هماننـد   آور جدید در راستاي انبیاء)، پیام10-7: 4(متی 

ام تـا  ام تا تورات یا صحف انبیاء را باطل سـازم. نیامـده  گمان مبرید که آمده«انبیاء پیشین دارد: 
لهذا آنچه خواهید که مردم به شـما کننـد، شـما نیـز     «)، 1: 5متی »(باطل نمایم بلکه تا تمام کنم

).12: 7(متی » تورات و صحف انبیاءبدیشان همچنان کنید، زیرا این است
) تـا  34: 10بخش دوم تاریخ حضور انسان بر زمین از زمان رستاخیز او از مردگان (مرقس 

بازگشت دوبارة اوست. در این دوران بنابر اناجیل همنوا پیروان او باید در انتظار بازگشـت وي  
؛ 37-32: 13گردد باشند (مرقس و متوجۀ پذیرفته شدن خویش توسط موالیی که ناگهان بازمی

). مدعیانی ظهور خواهند کرد که خود را به نـام  48	-35: 12؛ لوقا 30-1: 25؛ 51-42: 24متی 
هـا پدیـد خواهـد آمـد. گنـاه      ها و زلزلـه شوند. جنگکنند و سبب گمراهی میمسیح معرفی می

کشـند  کنند و میه میافزون خواهد شد و با پیروان مسیح دشمنی خواهند کرد و آنان را شکنج
). 24-21: 13و 13-5: 13؛ مـرقس  14-4: 24و صبر کامل عامـل نجـات خواهـد بـود (متـی      

القـدس در میـان مؤمنـان و یـاري     حضرت عیسی(ع) گاه به پیـروان خـود وعـدة حضـور روح    
).11: 13رساندن به آنان را در دورانی که در پیش است داده است (مرقس 

شـود  یات انسان بازگشت دوبارة حضرت عیسی(ع) محقـق مـی  در سومین مرحلۀ تاریخ ح
)، زمان این بازگشت حتـی بـراي او نیـز    26: 13؛ مرقس 44و 39و 30و 3: 24؛ 39: 23(متی 

: 12؛ لوقـا  35	-32: 13؛ مـرقس  13: 25، 36: 24نامعلوم است، فقط خدا از آن آگاه است (متی 
). معرفـی ایـن دوران بـا مفـاهیم آن     21:34؛ لوقـا 27: 24) و تحقق آن ناگهانی است (متـی  40

؛ 30-29: 24جهانی نیز همراه است، مثل: تاریکی آفتـاب و مـاه و فـروریختن سـتارگان (متـی      
)، 31: 25هـا (متـی   )، داوري بـر جمیـع امـت   3: 24)، انقضاي عـالَم (متـی   25	-24: 13مرقس 

برنـد و اصـحاب یسـار    ییابند و ملکوت خدا را به ارث ماصحاب یمین که حیات جاودانی می
).46-31: 25شوند (متی که به عذاب همیشگی دچار می

جهـانی دارد و ترسـیم آن در قالـب    اي آنهاي مذکور ایـن دوران صـبغه  با توجه به ویژگی
رسد.جهانی براي جامعۀ بشري دشوار به نظر مینوعی فرجام این

اند.مرتبگی دانستهی از شرافت و بلندهمچنین تعبیر پسر خدا در اناجیل همنوا را داراي معنی مجازي و نوعی نسبت حاک
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هاي تاریخ حیـات  بارة دورهکه پیش از این گذشت، در عهد جدید بینش دومی هم درچنان

است و بـا مفـاهیمی از   7هاي پولسبشر در ارتباط با خدا وجود دارد که مربوط به بخش رساله
د، فدیـه گنـاه و فـیض        قبیل: گناه نخستین، هبوط، مرگ، بندگی انسان، کفّـاره، شـریعت، تجسـ

مرتبط است.
اي که مربوط به زنـدگی  عهبراساس این دیدگاه تاریخ حیات انسان بر روي زمین، به جز قط

اي اساسی و آرمانی است، داراي سـه بخـش عمـده    آدم و حواء در باغ عدن است، و البته دوره
است:
) از آدم تا زمان بر صلیب شدن حضرت عیسی(ع) و رستاخیز او از مردگـان و صـعود او   1

بازگشـت  ) دوران 3) از صعود حضرت عیسی(ع) تا بازگشت دوبـارة او بـه زمـین    2به آسمان 
ها.حضرت عیسی(ع) به زمین و داوري او در باب انسان

دو دورة نخست نمایندة دو نوع ارتباط از جانب خدا با انسان یا دوگونه دخالت و تصـرف  
در سرنوشت اوست و هدف هـر دو نجـات انسـان اسـت: قسـم اول از ایـن دو نـوع ارتبـاط،         

مل طرحـی اسـت کـه بـه تبـع گنـاه       است و در واقـع شـا  » شریعت«ارتباطی تشریعی یا ارسال 
هبـوط انسـان بـه معنـی: آلـودگی      «نخستین تحقق یافت، گناه نخستین در تفسیر پولس سـبب  

). ایـن ارتبـاط تشـریعی از    15و 12: 5و مقدر شدن مرگ براي انسان شد (رومیان » سرشت او
).2-1: 1طریق ارسال انبیاء و ابالغ شریعت توسط آنان تحقق یافت (عبرانیان 

در اینجا داراي معنایی خاص است. شـریعت بـاري بـر دوش انسـان اسـت کـه       » شریعت«
واسطۀ لغزش اولیۀ آدم و حوا بر گردن او افتـاده اسـت. در ایـن دوران انسـان داراي حیـاتی      به

جسمانی است و مکلف به انجام تکالیف شریعت است که بایـد جسـم او را مهـار کنـد. او بـه      
نخستین، از مرتبۀ فرزندي خدا به بندگی خدا تنزّل یافت، بنـابراین  دلیل دچار شدن آدم به گناه

که شأن عبد اطاعت دستورات است، بنابراین ناچار بـه  از هنگام هبوط به بعد عبد است و چنان
» عـدالت «آوري است کـه انسـان را بـه رتبـۀ     حمل بار شریعت است. شریعت تکالیف زحمت

. پولس شخصیتی یهودي بوده که حضرت عیسی(ع) را در زمان حیاتشان ندیده و از حواریون آن حضرت هـم نبـوده اسـت    7
بنـابر  کرده و در پی آزار و شکنجه آنـان بـوده،  بلکه از کسانی بوده که با گروندگان به حضرت مسیح(ع) به شدت مخالفت می

ب اعمال رسوالن وي در مأموریت خود از طرف شوراي روحانیون یهودي در اورشلیم به سمت دمشق در بین راه ادعا نقل کتا
اي براي او رخ داده و حضرت مسیح(ع) را در عـالم مکاشـفه دیـده اسـت و از طـرف ایشـان بـراي تبلیـغ         کند که مکاشفهمی

رد و آیین مسیحیت را با محتوایی متفاوت با دیدگاه حواریـون  مسیحیت مأموریت یافته است. وي از آن پس سفرهاي زیادي ک
هاي او بـه کتـاب اعمـال    تبلیغ کرد از جمله این موارد نفی شریعت موسوي بود. (در باب شخصیت پولس و مکاشفه و دیدگاه

به بعد در کتاب مقدس مراجعه کنید). 9رسوالن بابهاي 
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اي ضـروري بـراي آگـاه شـدن انسـان از      به مثابه مقدمهکند امارساند و کسی را کامل نمینمی
اي اسـت  کاري خویش و ناتوانی خود در رستن از گناه الزم شده است و در نهایت، مقدمهگناه

8اي دیگر از تاریخ هستی انسان بر زمین.براي رسیدن به مرحله

اهـان  قسم دوم نوعی ارتباط تکوینی ـ تشریعی است و ایـن طرحـی اسـت بـراي محـو گن      
دنبال حاصل نشدن مطلوب در طرح اول، به وقوع پیوسته است. از آنجا که زندگی انسان، که به

پذیر نبود و بـا تمـرد و عصـیان آمیختـه شـد، و      در زیر بار شریعت به نحو تمام و کمال تحقق
)، بنابراین همراه با لعنت بـود و انسـان را بـه عـدالت     15-14: 4سبب فزونی گناه شد (رومیان 

باشند زیرا مکتوب اسـت:  زیرا جمیع آنانی که از اعمال شریعت هستند، زیر لعنت می«رسانید: ن
ها را بجا آورد اما واضـح  هاي کتاب شریعت تا آنملعون است هر که ثابت نماند در تمام نوشته

شود زیرا کـه عـادل بـه ایمـان     کس در حضور خدا از شریعت عادل شمرده نمیاست که هیچ
زیـرا کـه از اعمـال شـریعت     : «16: 2و نیز غالطیان 13-10: 3(غالطیان » د نمود.زیست خواه

). 26-19: 3، رومیـان  6-1: 5هیچ بشري عادل شمرده نخواهد شد، همچنـین نـگ: غالطیـان    
بنابراین براي نجات انسان و آزاد ساختن او از گناه دورانی دیگر و برنامۀ نجـاتی دیگـر تحقـق    

مسـیح مـا را از   «شـود:  مـی » ارسال شـریعت «جانشین » فیض«فرستادن یافت. در این طرح فرو
اما شریعت در میان آمد تا خطا زیاده شـود. لکـن   «)، 13: 3(غالطیان » لعنت شریعت فدا کرد...

که گناه در موت سلطنت کرد، نهایت افزون گردید. تا چنانجایی که گناه زیاده گشت، فیض بی
عدالت براي حیات جاودانی به وساطت خداوند ما عیسـی  همچنین فیض نیز سلطنت نماید به

). 21-20: 5(رومیان » مسیح
هـا و ایمـان آوردن بـه او    دوران دومِ حیات بشر با تجسد یافتن فرزند خدا در میـان انسـان  

هاي مختلف به وساطت انبیاء بـه  خدا که در زمان سلف به اقسام متعدد و طریق«یابد: تحقق می
مود، در این ایام آخر به ما وساطت پسر خود متکلم شد که او را وارث جمیـع  پدران ما تکلم ن

9).2-1: 1(عبرانیان » ها را آفریدموجودات قرار داد و به وسیلۀ او عالم

داند امري مسلم است (از باب نمونـه:  حضرت عیسی(ع) داراي اعتبار نمی. این که پولس شریعت موسوي را پس از تصلیب8
هاي پیشین چه بـوده اسـت در میـان    که دیدگاه او در بارة نقش شریعت در دوره)، اما این15-1: 6و 21-12: 5نامه به رومیان 

که گویـا وي نقـش شـریعت را ایـن     آیددانان مسیحی محل بحث است. از بعضی از فقرات نامه او به رومیان چنین برمیالهی
داند که انسان را به ناتوانی خود در اطاعت از خدا و گناهکار شناختن خویش آگاه کند زیرا از نظر او هیچ انسانی قـادر بـه   می

). 13-7: 7نگه داشتن همه احکام شریعت نیست (رومیان 
ل خادم در تمام خانۀ او امین بود تا شهادت دهـد بـر   و موسی مث«. در این دیدگاه بین موسی(ع) و عیسی(ع) تفاوت هست: 9

)6و 5: 3(عبرانیان » بایست گفته شود. و اما مسیح مثل پسر بر خانۀ او.چیزهایی که بعد می
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رسد. بار شریعت از یابد و به آزادي میرهایی می» عبد بودن«در این دوران انسانِ مؤمن از 

شـود. عـادل شـدن    یمان به مسیح(ع) به عدالت نائـل مـی  شود و از طریق ادوش او برداشته می
آیـد:  هـا حاصـل مـی   انسان در این زمان با ایمان به تجسد فرزند خدا و فدا شدن او براي انسان

آزادیم. پس به آن آزادي که مسـیح مـا را   اي برادران فرزندان کنیز نیستیم، بلکه از زنِ خالصه«
). 1: 5و 31: 4(غالطیـان  » ز در یوغ بندگی گرفتـار مشـوید...  به آن آزاد کرد، استوار باشید و با

گونه تکلیفی بـر دوش انسـان نیسـت. بلکـه     البته نبود شریعت در این دوران به معنی نبود هیچ
در اینجا آن دسته از تکالیفی است که مستلزم تالشی جسـمانی و رنـج   » شریعت«ظاهراً مراد از 

یعنـی  » اعمـال روح «اما 1ها است.روزه و گزاردن قربانیخصوص ختان، دادن کفّاره،بدنی و به
آنچه با پاك نگه داشتن روح مرتبط است و به نوعی فاصله گرفتن از تعلّقات مادي و دنیایی به 

آمـده اسـت)، در   2آید و متضمن اجتناب و ترك عمل است، (مثل آنچه در ده فرمانحساب می
ن را الهیات منسوب به پـولس بنـامیم، متضـمن نفـی     این بخش از الهیات عهد جدید، که باید آ

گویم به روح رفتار کنید، پـس  اما می«نیست و بنابراین کنار نرفته است: » شریعت«کامل مفهوم 
شهوات جسم را بجا نخواهید آورد. زیرا خواهش جسم به خالف روح است و خـواهش روح  

کنیـد امـا   خواهید نمیي که آنچه میطورکنند بهبه خالف جسم و این دو با یکدیگر منازعه می
).18	-16: 5(غالطیان » اگر از روح هدایت شدید، زیر شریعت نیستید

شناسی، یعنی قائل بودن بـه دو بعـد متمـایز جسـم و     ترسیم دو دورة مذکور با نوعی انسان
هـاي  روح براي انسان، همراه است. دوران نخست دورانی است که انسان زیر سیطرة خـواهش 

ها بوده است، اگرچـه از عهـدة   بسر برده است و نقش شریعت مهار ساختن این خواهشجسم
آن برنیامده است، وصرفا انسان را از ناتوانی خود آگاه ساخته است. در دوران دوم انسان مؤمن 
به مسیح، همانند مسیح در جسم مرده است و دوباره در روح زنده گشته و از مردگان برخاسته 

هاي سم و بر صلیب رفتن انسان داراي معنایی مجازي یعنی ترك گفتن خواهشمردن ج3است.
هاست و برخاسـتن از مردگـان نـوعی زنـدگی     اعتنایی به آنهاي مربوط به جسم و بیخواهش

» کاهنی به طور دیگر باید ظهور نماید که به شریعت و احکام جسمی مبعـوث نشـود بلکـه بـه قـوت حیـات عرفـانی.       . «... 1
)14-9: 9؛ 16و15: 7(عبرانیان 

هـا و  اسرائیل پیمان گرفت که به آناي است که خداوند بر حضرت موسی(ع) نازل کرد و از بنی. ده فرمان دستورات دهگانه2
)24تا 20بند باشند. (خروج، بابهاي نیز احکامی که به حضرت موسی(ع) وحی کرده بود پاي

که به همین قسمی که مسیح به جـالل پـدر   افتیم، با او دفن شدیم تا آنپس چون که در موت او تعمید ی«... 4-3: 6. رومیان 3
از مردگان برخاست، ما نیز در تازگی حیات رفتار نمائیم... انسانیت کهنۀ ما با او مصلوب شد تا جسد گناه معدوم گشته دیگـر  

»گناه را بندگی نکنیم...
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هاي جسم است و ثمـرات روحـی را   جدید یا حیاتی روحانی است که فارغ و آزاد از خواهش

کـه گذشـت، آنچـه در فـرامین     (و نیز، چنـان آنچه در زمرة اخالقیات ستوده است1درپی دارد.
ها با برداشته آید و بنابراین باقی بودن آنگانه بیان شده است) آثار و افعال روح به حساب میده

توان از این امور بـا  شدن شریعت، که ناظر به تکالیف جسمانی بود، ناسازگاري ندارد، بلکه می
آشکار است یعنی زنا و فسق و ناپاکی و فجـور  و اعمال جسم«یاد کرد: » شریعت مسیح«تعبیر 
پرستی و دشمنی و ... و حسد و قتل... لکن ثمرة روح محبت و خوشی و سالمتی و حلم و بت

و مهربانی و نیکویی و ایمان و تواضع و پرهیزکاري است که هیچ شریعت مـانع چنـین کارهـا    
انـد.  ها و شهواتش مصـلوب سـاخته  باشند جسم را با هوسنیست... و آنانی که از آنِ مسیح می

بارهـاي سـنگین   «)، 26-19: 5(غالطیـان  » اگر به روح زیست کنیم، به روح هـم رفتـار بکنـیم   
).2: 6(غالطیان » یکدیگر را متحمل شوید و بدین نوع شریعت مسیح را به جا آورید

دیـد  در این دوران دگرگونی اساسی در راه و رسم نجات و شیوة نائل شـدن بـه عـدالت پ   
که در دورة جدید (دوران دوم) آمده است و این شیوه تغییرناپذیر و همیشگی است به دلیل این

شود، در کار نیست (تغییر مقام کهانـت حـاکی از   کاهنان گوناگونی که یکی جانشین دیگري می
هاي مؤمن براي همیشه یک رئیس کهنه دارنـد کـه بـه آسـمان     تغییر شریعت است) بلکه انسان

در دست راست خدا نشسته است و شفیع گناهان در نزد پدر است. بدینسان از این پس رفته و
پذیرد، البته شریعت زیرا هرگاه کهانت تغییر می«ها در کار است: اي براي انسانراه نجات یگانه

زوال لکن وي (عیسی) چون تا ابد باقی است، کهانت بـی «)، 12: 7(عبرانیان » یابدنیز تبدیل می
نهایـت  . از این جهت نیز قادر است که آنانی را که به وسیلۀ وي نزد خدا آیند، نجـات بـی  دارد

). ایـن دورة  25و 24: 7(عبرانیـان  » بخشد، چون که دائماً زنده است تا شفاعت ایشان را بکنـد 

شـمردند در  ین عالَم ماده و عالَم روح بودند و اولی را شرّ و پلید میگري که قائل به نوعی ثنویت بهاي گنوسی. تأثیر دیدگاه1
ها) ... از یک گونه ثنویت شروع کـرده، روح را اساسـاً از جسـم جـدا دانسـتند و      ایشان (گنوسی«این طرز تلقی مشهود است: 

دي بـه وجـود آورد. عیسـی، کـه     قدر پلید و ناپاك است که شأن خداوند عالم نیست چنین مخلـوق ناپسـن  گفتند عالم ماده آن
موجودي الهی و جاوید بود، قبل از پیدایش جهان در میان گروهی از مجردات ازلی مرکب از دو جنس اناث و ذکور زندگانی 

کرد... عاقبت چون عیساي رئوف و مهربان، یعنی آن موجود ازلیِ علوي مشاهده نمود که در زمین فساد و گمراهی به حـد  می
آدم را که با مادة پلید و چرکین ت، نقابی از جسم و پیکر انسانی بر خود آراست... پس به روي زمین آمد و بنیکمال رسیده اس

اجسام در تنازع بودند تعلیم داد که به وسیلۀ ریاضت و زهد بدن را مهار کرده، براي فکر و ضـمیر، حکمـت وخـرد جاویـدي     
د سازند و از شرور گوشت و استخوان خالصی یافته و موجـودي علـوي و   حاصل کنند و از بند و زنجیر عالم ماده خود را آزا

در فکـر شـما باشـد کـه در مسـیح      پس همین«)، 628	-9(ناس، جان بایر، » مجرد گردیده، به نعمت بقا و ابدیت نایل شوند.
کـرده، صـورت غـالم را    عیسی نیز بود که چون در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد لیکن خود را خـالی  

پذیرفت و در شباهت مردمان شد و چون در شکل انسان یافت شد، خویشتن را فروتن ساخت و تا بـه مـوت صـلیب مطیـع     
)9-5: 2(فیلیپیان » گردید.
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دوم که با پیدایش نقطۀ عطفی بسیار شاخص، یعنی آمدن پسر خدا بر زمین، تجسد یافتن و بـر  

عهد «نامیده شده است. 1»دوران عهد جدید«تن او، در تاریخ انسان تحقق یافته است، صلیب رف
نیز یکی دیگر از مفاهیم برگرفته از فرهنگ الهیـاتی یهـودي در مـتن مقـدس یهودیـان      » جدید

آید که با خاندان اسـرائیل  گوید: اینک ایامی میخداوند می«است. در کتاب ارمیا آمده است که: 
اي خواهم بست. نه مثل آن عهدي که با پدران ایشان بسـتم در روزي  هودا عهد تازهو خاندان ی

که ایشان را دستگیري نمودم تا از زمین مصر بیرون آورم زیرا که ایشـان عهـد مـرا شکسـتند...     
). در متن دینی مسیحی پس 34-31: 31(ارمیا » شریعت خود را در باطن ایشان خواهم نهاد و...

به پیمانی از جانب خداونـد بـراي ایمـان بـه     » عهد تازه«اال و استناد به آن، این از نقل عبارت ب
بودن آن، دلیلِ تفاوت اساسی آن با عهدهاي پیشین دانسـته  » جدید«مسیح تفسیر شده و وصف 

کـه ایشـان را   شد. چنانعیب بود، جایی براي دیگري طلب نمیزیرا اگر آن اول بی«شده است: 
آید کـه بـا خانـدان اسـرائیل و خانـدان      گوید اینک ایامی می: خداوند میگویدمالمت کرده می

یهودا عهدي تازه استوار خواهم نمود. نه مثل آن عهدي که با پدران ایشان بستم، در روزي کـه  
گفـت، اول را کهنـه   » تـازه «من ایشان را دستگیري نمودم تا از زمین مصر برآوردم... پس چون 

و از ایـن  «)، 13-7: 8(عبرانیـان  » شده است، مشرف بـر زوال اسـت  ساخت و آنچه کهنه و پیر
اي است تا چون موت براي کفّارة تقصـیرات عهـد اول بـه    جهت او متوسط [واسطۀ] عهد تازه

).15: 9(عبرانیان » شدگان و عدة میراث ابدي را بیابندوقوع آمد، خوانده
بیـنش  2دیگر ظاهر خواهد شد.دورة سوم تاریخ بشر زمانی است که حضرت عیسی(ع) بار 

و «دوم که مربوط به الهیات پولسی است، بیشتر به موضوع زنده شدن مردگان پرداختـه اسـت:   
میرند در مسیح نیز همه زنده خواهند گشت. لیکن هرکس به رتبۀ خود، چنانکه در آدم همه می

و بعد از آن انتها است باشند. مسیح نوبر است و بعد آنانی که در وقت آمدن او از آنِ مسیح می

. واژة عهد در این کاربرد به معنی پیمان است.1
یهود است، همچنین به کار بردن لقـب پسـر خـدا    . اشاره به این موضوع الزم است که اعتقاد به اینکه حضرت عیسی پادشاه 2

یاد شده است که حاکمیت خدا را در سرزمین » پادشاهی«براي او داراي پیشینه در مفاهیم یهودي است. در متون عهد عتیق از 
عـالم  ام. بر کوه مقـدس خـود صـهیون. فرمـان را ا    و من پادشاه خود را نصب کرده«کند و پسر خدا نیز هست: خدا برقرار می

ها را بـه میـراث تـو    است: تو پسر من هستی امروز تو را تولید کردم. از من درخواست کن و امتکنم: خداوند به من گفتهمی
اقتدار و سـلطۀ سیاسـی و احیانـاً    » پادشاهی«). لقب 9	-	6: 2(مزامیر » خواهم داد و اقصاي زمین را ملک تو خواهم گردانید...

اسـرائیل ایـن دو    از محبوبیت او نزد خدا حکایت دارد. گویا در قـوم بنـی  » پسر خدا«کند و لقب م مینظامی را به یهودیان الها
توانست داشته باشـد، البتـه مشـروط بـه     القابی بوده که در هر برهه مصداقی خاص می» مسیح«لقب و نیز لقب سومی با عنوان 

اسرائیل، عظمت بخشیدن به قـوم در برابـر دشـمنان آنـان و     اي بنیهاي اقتدار سیاسی، نظامی، اعتقاد به یهوه، خداینکه ویژگی
نوعی شجاعت و شهامت در سلوك فردي و اجتماعی او وجود داشته باشد. کتاب مزامیر داود آکنده از بیاناتی اسـت کـه هـم    

الذکر و هم نمایندة مصداق خاص در زمان خاص یعنی حضرت داود(ع) است.بیانگر تصور کلی فوق



93شمارةعلوم قرآن و حدیث- مطالعات اسالمی26
وقتی که ملکوت را به خدا و پدر بسپارد و در آن زمان تمام ریاست و تمام قـدرت و قـوت را   

). در این بینش مسیح(ع) که بـار نخسـت بـراي    24-23: 15(اول قرنتیان » نابود خواهد گردانید
یگر ظاهر خواهد آمرزش گناهان قربانی شد و پس از آن زنده شد و به آسمان صعود کرد، بار د

).28: 9شد تا منتظران خود را نجات بخشد (عبرانیان 
جهانی است و نکتۀ مهم و شاخص در اینجا این اسـت کـه   در اینجا نیز این پایان، پایانی آن

شـود و جسـم روحـانی    جسـم نفسـانی کاشـته مـی    «...شدگان داراي جسم زمینی نیستند: زنده
گرفتیم، صورت آسمانی را نیـز خـواهیم گرفـت... کرّنـا     که صورت خاکی را خیزد... چنانبرمی

: 15(اول قرنتیان » فساد خواهند برخاست و ما متبدل خواهیم شدصدا خواهد داد و مردگان بی
42-53.(

هاي حیات انسانقرآن و دوره
در قرآن در باب تاریخ حیات انسان در ارتباط با خـدا سـه مرحلـه اساسـی و عمـده و دو      

خورد: مرحلۀ نخست مثل آنچه در عهـد عتیـق و عهـد    با تأکید کمتر به چشم میمرحله همراه
اي است که در آن جنبۀ هـدایتگري خداونـد از طریـق مبعـوث سـاختن      جدید گذشت، مرحله

هاي اعتقادي، اخالقی و مناسکی هاي مشتمل بر آموزهها و ارسال پیامبرگزیدگانی از میان انسان
رد. از دیدگاه قرآن این جریان اختصاص به منطقـه و قـومی خـاص    به سوي آنان نمود عمده دا

اي ـ   دهنـده هیچ امتی نبود مگـر آنکـه در میانشـان بـیم    : «»و انْ منْ اُمۀٍ الّا خَالفیها نَذیرٌ«ندارد: 
نَ والمؤمنُونَ کُلٌ آم«... پیامبري ـ گذشت. شاید بتوانیم این دوران را با استناد به آیاتی همچون:  

  هل سـنْ ر مـ دنَ اَحیه النُفَرِّقُ بلسر و و کُتُبِه هکَتالئم ل  «) دوران 285(بقـره/ » بِاهللاِ و سـکُتُـب و ر «
نامید. بعثت این انبیاء اگرچه نمایندة ارتبـاط تشـریعی خـدا بـا انسـان اسـت، امـا از آنجـا کـه          

ایت تکـوینی نسـبت بـه آنـان، در     سرنوشت این برگزیدگان حاکی از در کار بـودن نـوعی هـد   
هاي متعارف جریان دارد، مثل اینکه حتّی از اوان کودکی سطحی است فوق آنچه در باب انسان

بنـابراین گویـا   1انـد، آمیـز برخوردار از توجه خاص خدا و قرار گرفتن در مسیري ویژه و اعجاز
تـاریخ  «عی سیر تکوینی براي قرار است که با ایفاء نقش واسطۀ بین خدا و انسان توسط آنان نو

رقم بخورد و به بیان دیگر این ارادة خداوند (اعم از تکـوینی و تشـریعی) اسـت    » حیات انسان
بخشد و باز به عبـارت دیگـر اگرچـه در سـاختن تـاریخ      می» نهایی«شکل » تاریخ انسان«که به 

اجراي زندگی حضرت یوسف(ع)، حضرت موسی(ع) و حضرت یحیی(ع) و حضرت عیسی(ع) در قرآن.. مثل م1
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خشـد ارادة خـدا و   برا شـکل نهـایی مـی   » مسـیر «اما آنچـه ایـن   1ارادة انسان نیز دخالت دارد،

دینی و موافق با آیـات قـرآن اسـت:    خواست اوست که غلبه دارد. این طرز تلقی دریافتی درون
...»رِهلی اَمع اهللاُ غالب 2».و خدا بر کار خویش چیره و تواناست»: «و

آوران ارائه پیامی است که در گام نخست انسـان را از  هاي عمومی و مشترك پیاماز ویژگی
ر کلی عالم هسـتی و از کجـایی و بـه کجـایی آن و نیـز جایگـاه انسـان در جهـان آگـاه          ساختا

شناسـند و  سازند در گام بعد او را داراي مسئولیتی سنگین در قبال این نقشـه از هسـتی مـی   می
پذیري اوست. ایـن  کنند که ساختن آن در گرو میزان مسئولیتاي ابدي ترسیم میبراي او آینده

پـذیرد. نکتـۀ دیگـر    صورت می» بیم دادن و بشارت دادن«قالب دو شکل کلی بخشی در آگاهی
انـد، و  خدا بر انسـان » حجة«این است که آنان به تعبیر قرآن » برگزیده«هاي اینکه در باب انسان

تر به متن قرآن، زمینه سلب حجت داشتن انسان در برابر خدا به هنگام تر و نزدیکبه بیان دقیق
اي بـراي سـلب مسـئولیت    رسانی آنـان زمینـه  ه این معنا که با آمدن آنان و پیامداوري هستند، ب

نکته دیگر اینکه همـۀ آنـان   3ماند.گرانه و خطاآمیزشان باقی نمیها از عملکردهاي عصیانانسان
ها بیاید و تصـدیق کننـدة پیـام    اي که پس از آنعهدي با خدا دارند مبنی بر یاري رسانی به نبی

اي باید تصدیق کنندة انبیاء پیش از خود و نیـز تصـدیق   به مقتضاي این عهد هر نبیآنان باشد.
4رساننده به نبی یا انبیأ پس از خود باشد.کننده و یاري

. دخالت داشتن ارادة انسان در اینجا با قطع نظر از آن دیدگاه ریزبینانۀ فلسفی است که ارادة انسان را در طـول ارادة خداونـد   1
داند و به همـین دلیـل زمینـۀ بحـث از     منسوب به خدا میدارد و بنابراین تمام تغییر و تحوالت جهان آفرینش را محسوب می

توان چنین گفت که سـازوکارِ حـاکم بـر جهـان     گشاید. بدون در نظر گرفتن این دیدگاه میجایگاه اختیار و ارادة انسان را می
آوري ، رحمـت داري، وفاي به عهـد، راسـتگویی  دوستی، گرایش به امانتتکوین (و از جمله ساختار درونی انسان مثل عدالت

کند و با آن همسویی دارد و در مقابل، جریان یا جریانهـاي غیـر   و...)، در مجموع جریان مطلوب و مرضی خداوند را تأیید می
»: اهللا لَاَغْلبنَّ انـا و رسـلی  کَتَب«کند: خواهی) طرد میمرضی خدا را (که خاستگاه آن نیز در درون انسان است: حرص و فزون

).21(مجادله/» نوشته ـ حکم کرده ـ است که من و فرستادگانم البته پیروز خواهیم شدخداي «
وکَذالک مکَّنّا لیوسف فی الْاَرضِ و لنُعلِّمه منْ تَاْویلِ الْاَحادیث و اهللاُ غالب علـی  «تر چنین است: ، آیه بطور کامل21. یوسف/2

خواسـتیم تحقّـق   و بدینسان یوسف را در آن سرزمین جاي [و توان] دادیـم [تـا آنچـه مـی    »: «اسِ ال یعلَمونَاَمرِه ولکنَّ اَکْثَرَ النّ
» دانند.بخشیم] و تا او را از تعبیر خوابها بیاموزیم. و خدا بر کار خویش چیره و تواناست و لکن بیشتر مردم نمی

وبشـارتگر کـه پیـامبرانى : نَ لِلنَّاسِ عَلَی اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَ کـانَ اللَّـهُ عَزیـزاً حَکیمـاَ    رُسُالً مُبَشِّرینَ وَ مُنْذِرینَ لِئَالَّ یَکُو. 3
. استحکیموتواناخداونباشد،حجتى] وبهانه[خدامقابلدرپیامبران،] فرستادن[ازپسمردم،براىتابودند،هشداردهنده

)165(نساء/
نُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ قالَ أَ أَقْرَرْتُمْ اللَّهُ میثاقَ النَّبِیِّینَ لَما آتَیْتُکُمْ مِنْ کِتابٍ وَ حِکْمَةٍ ثُمَّ جاءَکُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَکُمْ لَتُؤْمِوَ إِذْ أَخَذَ . 4

پیـامبران ازخداونـد کـه راهنگامى] کنیاد[و: عَکُمْ مِنَ الشَّاھِدینَذلِکُمْ إِصْري قالُوا أَقْرَرْنا قالَ فَاشْھَدُوا وَ أَنَا مَوَ أَخَذْتُمْ عَلی
بهالبتهکرد،تصدیقشماستباراآنچهکهآمداىفرستادهراشماسپسدادم،حکمتىوکتابشمابهگاههرکهگرفتپیمان

اقـرار آرى،: «گفتنـد »پذیرفتیـد؟ راپیمانمبارهایندروکردیداقرارآیا: «فرمود] گاهآن. [کنیدیاریشحتماًوبیاوریدایماناو
.)81آل عمران/.» (گواهانمازشمابامنوباشیدگواهپس: «فرمود.» کردیم
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آور بـه سـوي بشـر    دورة نخست تاریخ انسان، از آغاز آفرینش آدم تا زمانی که آخرین پیام

، استمرار یافته و با پایان یافتن حیات او به مبعوث شده و رسالتی همگانی و فراگیر داشته است
آور دیگري از جانب خـدا بـه سـوي بشـر     سرانجام رسیده است، به این معنی که پس از او پیام

نخواهد آمد. 
آور و انبیـاء  آید تفـاوت عمـدة بـین آخـرین پیـام     آنگونه که از بسیاري از آیات قرآن برمی

آخـرین  اند، در این است کـه پیـام  اب و صحیفه داشتهپیشین، حتّی آنانکه پیام مکتوب یعنی کت
هاي و قلمرو رسالت رسول آخر شامل همۀ انسان1آور آهنگ مخاطبه با همۀ انسانها را داردپیام

پیـامبر منمردم،اى: «بگو»: «جمیعاإِلَیکُماللَّهرسولُإنی النَّاسیأَیهاقُلْ«حاضر و آینده است: 
لْناك الّـا کافّـۀً للنّـاسِ     «)، 158(اعـراف/ » هسـتم شـما همـه سوىبهخدا سـمـا اَر و تـو را  »: «و

األشـیاء تقریـر تعدیـد اآلیـات هـذه مـن المقصـود أنگوید: اعلمفخر رازي در تفسیر مفاتیح الغیب در ذیل این آیه چنین می
ذکرهماجملتهامنولعنادهمإظهاراًولعذرهمقطعاًسلموعلیهاللّهصلىمحمدنبوةعلىیدلمماابالکتأهلعندالمعروفۀ

مصـدق رسولجاءهمکلمابأنهمالحکمۀوالکتابآتاهمالذیناألنبیاءمنالمیثاقأخذتعالىأنههوواآلیۀهذهفیتعالىاللّه
المقصـود هـو فهذاالفاسقین،منکانذلکعنرجعمنبأنتعالىحکموذلکقبلواأنهمأخبرونصروه،وبهآمنوامعهملما
بـدان کـه مـراد از ایـن     «:معهـم لمامصدقاًجاءرسولبکلاإلیماناألنبیاءجمیععلىأوجبتعالىأنهالکالمفحصلاآلیۀمن

تا با بیان آن جاي عـذري بـراي آنـان بـاقی     آیات فزودن شمار شواهد شناخته شده نزد اهل کتاب بر نبوت پیامبر اسالم است
نگذارد و دشمنی آنها را آشکار نماید. از جمله این شواهد ... میثاقی است که از انبیاء داراي کتاب و حکمـت گرفتـه شـده ...    

لیم حاصل سخن این آیه این است که خداوند متعال بر همه انبیاء واجب کرده است که به هر پیامبري کـه تصـدق کننـدة تعـا    
)273/ 8(مفاتیح الغیب، » ها باشد ایمان بیاورندآن

در سورة احزاب نیز سخن از پیمان سخت گرفتن از انبیاء به میان آمده است اما از مضمون آن پیمـان چیـزي بیـان نشـده. در     
توحیدسوىبهچیزهرازقبلراهاانسانهمهبودندموظفآنها«... سورة احزاب چنین آمده است: 7تفسیر نمونه در ذیل آیه 

آمـاده بعـد پیـامبران پـذیرش بـراى راخودامتهاىپیشینپیامبرانونمایند،تاییدرایکدیگربودندموظفنیزو.کننددعوت
».نمایندتاکیدوتصدیقراپیشینپیامبراندعوتبعدپیامبرانکههمانگونهسازند،

است و به مفهوم و هویت انسان توجه خاص وجود دارد. (واژة انسان شصت » انسان«و » ناس«. در قرآن بارها روي سخن با 1
با بسامد » یا ایها الناس«و » یا ایها االنسان«بار وارد شده است). تعبیر نیز که به همین معنی است هیجده» انس«بار و واژة و پنج

)، 21یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خَلَقَکم (بقـره/ «ند: هاي قرآنی ذیل قابل توجه هستفراوان در قرآن به کار رفته است. گزاره
)، یا ایهـا النـاس قـد    1)، یا ایها الناس اتّقوا ربکم الذي خلقکم... (نساء/168یا ایها الناس کلوا مما فی االرض حالالً طیباً (بقره/

)، قل یا ایها الناس انی رسـول  174کم (نساء/)، یا ایها الناس قد جاءکم برهان من رب170جاءکم الرسول بالحق من ربکم (نساء/
)، یا ایها الناس قد جاءکم الحـق  57شفاء...(یونس/یا  ایھا الناس قد جاءتکم موعظةٌ من ربکم و)، 158اهللا الیکم جمیعاً (اعراف/

)...108من ربکم (یونس/
هاي او در این آیات قابل توجه است:توجه به مفهوم انسان و هویت و ویژگی

)، و کـان الشـیطان   67)، او ال یذکر االنسان انا خلقناه من قبل و لم یک شیئاً (مـریم/ 14سب االنسان ان یترك سدي (قیامت/ایح
)، لقد خلقنا االنسان فی احسـن  2)، ان االنسان لفی خسر (عصر/19)، ان االنسان خلق هلوعا (معارج/29لالنسان خذوأل (فرقان/

)، یا ایها االنسان انک کادح الی 5)، بل یرید االنسان لیفجر امامه (قیامت/39الّا ما سعی (نجم/)، و ان لیس لالنسان 4تقویم (تین/
اعتنا به شأن انسانی انسان و نوعی نگاه جمعی به مجموعۀ انسانها گویاي هدفمندي جـامع  )...». 6ربک کدحاً فمالقیه (انشقاق/

ست.نگر براي اجتماع بشري ااي همه جانبهو ارائه برنامه
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. این در حالی است که بنابر آنچه در قرآن به چشـم  1)28(سبأ/» نفرستادیم مگر براي همۀ مردم

اند. آوران پیشین در تمام یا عمدة دوران رسالت خود متوجۀ قومی خاص بودهخورد پیاممی
بـرد.  ة دوم تاریخ حیات انسان، دورانی است که بشر در حالت انقطاع وحـی بسـر مـی   دور

هـاي خـود را همـان    و آمـوزه 2آور خاتم را پیامبري در سلسلۀ انبیـاء پیشـین  طبعاً قرآن که پیام
شـمرد،  هـا مـی  ها را شامل و فراگیر نسبت به همۀ انسـان و آن3هاي عمومی انبیاء گذشتهآموزه

بندي بـه تعـالیم و دسـتوراتی    چون دورة گذشته، اعتقاد و پايدر این دوران را هموظیفۀ انسان 
داند که از جانب خدا براي او آورده است. بیان تشریع بسـیاري از تکـالیف دینـی بـا بکـار      می

ــرفتن واژه ــۀ گ ــذ از ریش ــت«اي متخ ــداوم و   »کتاب ــات، ت ــت، ثب ــر حتمی ــد ب ــاکی از تأکی ، ح
ؤْمنینَ علـى کاَنَـت الصلَوةَنَّا«ي عملی آیین خاتم است: هاناپذیري در آموزهبرگشت تَالْمـا اک بـ
ب «)، 103(نساء/» استشدهمقرّرمعیناوقاتدرمؤمنان،برنماز»: «موقُوتًا کُتـ کُملَـیع یام الصـ

کـه کسـانى بـر کـه گونهنهمااست،شدهمقررشمابرروزه»: «قَبلکُممنْالَّذینَعلَىکُتبکَما
ب «)، 183(بقـره/ » بودشدهمقرر] بودند[شماازپیش کُتـ کُملَـیصـا عالْقحـقّ [شـما بـر »: «ص [

»: کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَیْـراً الْوَصِـیَّة  «)، 178(بقره/» شدهمقررقصاص
... گـذارد، جـاى بـر مالىاگررسد،فرامرگراشماازکىیچونکهاستشدهمقررشمابر«

. البته در مورد آیۀ دوم بعضی از تفاسیر مثل کشاف واژة کافۀ را به معنی بازدارنده دانسته اما الزمه بازدارندگی نسبت به همـه  1
، تفسـیر مجمـع البیـان معنـی     »مـنهم أحـد منهایخرجأنتهمکفّفقدشملتهمإذاألنها«...مردم را عمومیت دعوت دانسته است: 

العجـم والعربکلهمللناسعامۀأي«داده است و تعبیر للناس را قید وابسته به کافۀ شمرده است: عمومیت دعوت را ترجیح 
تواند مستند بحث ما یعنی عمومیت دعوت پیـامبر اکـرم (ص)   دو تفسیر فوق از این آیه می». غیرهوالجبائیعناألممسائرو

ومعاصـى ازدارنـده بازراتوما: یعنىاند دانستهبازدارندهورادعمعنىبهباشد. بعضی از تفاسیر هم، مثل المیزان، این واژه را
حال است و ذوالحال آن مفعول ارسـلناك اسـت نـه کلمـۀ     » کافه«اند واژة . در توجیه تفسیر اخیر گفتهایمفرستادهنذیروبشیر

اند، مثل: پیامبر اسالم دانستهرسالتیتومعمآیات دیگري را نیز شاهد ناس، زیرا تقدیم حال بر ذوالحال مجرور جائز نیست.
).19/انعام(بلَغمنوبِهلأُنذرکُمالْقُرْءانُهذَاإلی وحىو اُ
اي کـه پـیش از او پیـامبران و فرسـتادگان     و محمد نیسـت مگـر فرسـتاده   »: «وما محمد إِالَّ رسولٌ قَد خَلَت من قَبله الرُّسلُ. «2

)9(احقاف/» اي از پیامبران نیستم.بگو من نوآمده»: «قُلْ ما کُنت بِدعا منْ الرُّسلِ«)، 144عمران/(آل» گذشتند.
3» .نَلَکُمشَرَعینِماالدمصىوابِهنُوحىونَاالَّذیحأَوکإِلَیاونَامیصوبِهیمرَاهإِبووسىمیسـ وعـواْ أَنْىیمینَ أَقالـدلَـا و

وکردیموحىتوبهراآنچهوکردتشریعشمابراىکرد،سفارشآنبارهدرنوحبهکهراآنچهدین،] احکامِ[از»: «فیهتَتَفَرَّقُواْ
» مکنیـد انـدازى قـه تفرآندروداریـد برپـا رادیـن : «کـه نمـودیم سفارشعیسىوموسىوابراهیمبهآندربارهکهراآنچه

شود مگر آنچـه  به تو گفته نمی»: «ما یقَالُ لَک إِلَّا ما قَد قیلَ للرُّسلِ من قَبلک إِنَّ ربک لَذُو مغْفرَةٍ وذُو عقَابٍ أَلیمٍ«)، 13(شوري/
آمرزش و خداوند 43(فصلت/» کیفري دردناك است.به فرستادگان پیش از تو گفته شده است. هر آینه پروردگار تو خداوند ،(

البته این یک احتمال در معنی آیه است. در بعضی از تفاسیر، عالوه بر این، دو احتمال دیگر نیز در معنی آیه مطرح شده یکـی  
ت. گونـه بـوده اسـ   اي نیست و نسبت به پیامبران پپیشین هم رفتار کفار همـین هایی که کفار به تو میزنند چیز تازهاینکه تهمت

احتمال دیگر این است که به پیامبران پیش از تو هم این مطلب گفته شد که پروردگار تو هم بخشنده است و هم داراي کیفـر  
)، همچنین آیاتی که در آنها سخن از تصدیق کتب آسمانی پیشین مطرح اسـت شـاهد همسـانی کلـی     132/ 9دردناك (التبیان، 

در آخرین مرحله از سلسله انبیاء است.     ها هاي وحیانی انبیاء و تداوم آنآموزه
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» کتاب«هاي آسمانی تحت عنوان و نام کلی ). اصوال یادکرد قرآن از پیام180(بقره/» کندوصیت

، زیـرا  1داراي این نکته است که در ریشه این واژه مفهوم ثبات و ماندگاري لحـاظ شـده اسـت   
به یکدیگر یا به هم بستن دو لـب حیـوان بـوده اسـت:     به معنی دوختن قطعات چرم بکَتْمادة 

الْکَتْب :یقالبالخیاطۀ،أدیمإلىأدیمضم :تقاء،کَتَبشـفریها بـین جمعـت : کَتَبْـتُ البغلـة  والس
به نظر میرسد پس از این کاربرد اولیه، و البتـه بـا عنایـت بـه آن، واژه کَتـب بـه نحـو        .2بحلقۀ

نوشته است کار برده شده گویی کسی که با قلم بر روي قرطاس چیزي میبه» نوشتن«در مورد 
دوختـه تـا پابرجـا بـاقی بمانـد      معانی را به صورت الفاظی به یکدیگر یا بر سطح قرطـاس مـی  

شوند تا از هم گسسته نشوند.چنانکه دو قطعه چرم به هم دوخته میآن
آغاز این مرحلۀ دوم حیات بشر بر روي زمین، هنگـام وفـات آخـرین پیـامبر و انجـام آن،      

» نفخ صور«اي است که در قرآن از آن به مرگ جامعۀ انسانی در زمین با به وقوع پیوستن حادثه
شناسی آن جهانی دارد یعنی نوعی فرجام اسـت کـه   یاد شده است. این تعبیر حکایت از فرجام

ظام کنونی حاکم بر عالم طبیعت همراه است و آیات بسیار زیادي در قرآن از ایـن  با فروپاشی ن
گوید.پایان سخن می
هدایت انسان از طریق تمسک به قرآن که به مثابه آخـرین حلقـه از   » ختم نبوت«در دوران 

وت،امبر اسالم بر تـال یپوشد. پماند جامۀ عمل میهاي الهی در میان بشر باقی میهاي پیامحلقه
ادي از کاتبـان و حافظـان وحـی در    ید فراوان داشت و شمار زیم، نگارش و حفظ قرآن تأکیتعل

امبر یـ راث مهـم پ یکی از دو میات قرآن، که یت شدند. تالوت آین اسالم تربیهمان دوران آغاز
ن عبادت رغبت داشـتند.  یبود و مسلمانان بر مداومت بر ا» عبادت خدا«معرفی شده بود، نوعی 

انا نحن نزلنا الذکر و انـا  «به گفتۀ قرآن صیانت از این پیام را خدا خود بر عهده گرفته است: بنا 
3».بـود خـواهیم آننگهبانمایقینبهوایمفرستادهفروراقرآنخودماگمانبى»: «له لحافظون

ازهاي جزئی یار نیل است و در موارد بسیر و تأویازمند تفسیبخش نن منبع الهامیاما از آنجا که ا
االمـر و  امبر و اولییپ«ان نکرده و آن را بر عهده یهاي مربوط به موارد خاص را بو دستورالعمل

که نقـش ارائـه دهنـدة    در کنار قرآن،» ختم رسل«ن در دوران یبنابرا4گذاشته است،» الذکراهل

در قرآن به کار برده شده است ولـی  » پیام آسمانی«هاي دیگري همچون: نبأ، ذکر، بیان و قول نیز با داللت بر معنی . البته واژه1
هیچیک از آنها مثل واژه کتاب در قرآن پرکاربرد نیستند.

. راغب اصفهانی، مفردات القرآن، مادة کتب2
9. حجر/3

59، نساء/43، نحل/7انبیاء/4.
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ـ  منشور کلی و خط مشی ز یـ ا مـتن ن هاي اساسی اعتقادي و عملی را داراست، کارشناس آشـنا ب

انی یـ امبر اسـالم خـود، در ضـمن ب   یـ کنـد. پ فا مییت الهی ایسهم عمده و اساسی در ابالغ هدا
ح یش تصـر یراث گرانبهـاي خـو  یـ ن دو عامل مهم به مثابه دو میبه ا1»نیث ثقلیحد«مشهور به 

2خ پس از خود دانسته است.یروانش در تاریت پین کنندة هدایکرده و تمسک به آن دو را تضم

جـابی در مـورد آن،   یافتن بـه داللتـی ا  یـ ث دوران ختم رسل را، براي دست ین حدیاساس ابر 
ن نام با تلقـی همـه مسـلمانان از دوران خـتم     ید. البته ایز نامین» کتاب و عترت«توان دوران یم

ري یگر عترت و چگونگی بهرهیی که به چگونگی تفسیخوانی کاملی ندارد بلکه، تا جارسل هم
کی از نقـاط اخـتالف امـت اسـالمی بـوده      یشود، امبر(ص) مربوط مییاز عترت پامت اسالمی 

، را بـه کـار   »امبر(ص)یـ اعمـال و سـخنان پ  «است. البته اگر به جاي عترت واژة سنت، به معنی 
ن صـورت کسـانی کـه بـر     یـ م داشت. در ایري مورد اتفاق همۀ مسلمانان خواهیم آنگاه تعبیببر

ق عتـرت،  یـ داننـد کـه از طر  د دارند سنتی را معتبـر مـی  یاب، تأکن کتیعترت، به مثابۀ عامل قر
تواند امبر اسالم نقل شده باشد مییگر، هر آنچه توسط عترت پیانی دیگزارش شده باشد، و به ب

امبر اسالم(ص) باشد.     یبخش حاکی از سنت پنانیبه طور اطم
نی دگرگونـه بـین خـدا و    مرحلۀ سوم حیات جامعۀ انسانی، که حاکی از نوعی ارتباط تکوی

انسان است استمرار حیات کنونی و وضـعیت حاضـر نیسـت. پـس از فروپاشـی نظـام طبیعـی        
دانند)، و پس اي زمانی (به دلیل تعبیر ثُم که آن را دالّ بر این مفهوم میموجود، و گویا با فاصله

و بـه دنبـال آن همـۀ    افتـد شود، نفخ صور دوم اتفاق مـی از آنکه جهانی نو و دگرگونه برپا می
و مرحلـۀ سـوم زنـدگی بشـر کـه      3آورندکنند، سر از خاك برمیها دوباره حیات پیدا میانسان

اي بـا  شناختی اساسیهاي جهانشود. عالَم جدید تفاوتداراي ویژگی جاودانگی است آغاز می
ایـن جهـان   وضعیت کنونی عالَم طبیعت دارد و به لحاظ ارزشهاي انسانی نیـز قابـل قیـاس بـا     

ر که به منظـور نشـان   یامبر اسالم آمده است و موسوعۀ الغدیبه مثابه مقدمۀ خطابه پ» ریت مشهور غدیروا«ان در صدر ین بی. ا1
ان بـه  تـو ن مصدري است که مییخی و ادبی نگاشته شده است بزرگتریثی و تاریر از منابع گوناگون حدیث غدیدادن منبع حد

آن ارجاع داد.  
ۀ یل آیط در ذیر البحر المحیسندة تفسیامبر(ص) است. نویت پیا اهل بی» عترت«گري یو دن دو قرآن، کتاب خدا،یکی از ای. 2

ـ نقل میالخدريسعیدأبوتی از یروا» تیاهل الب«ق یسورة احزاب در بارة مصاد33 خـاص هـو «: ن اسـت یکند که متن آن چن
ـ (ابوح.»و روي نحوه عن أنس و عائشة و أم سـلمه «د:یگوو در ادامه می» الحسینوالحسنوفاطمۀوعلیواللّهبرسول ان ی

دگاه از دو صحابی و دو نفـر از  ین دیرغم نقل اان علیین است که ابوحی) شگفت ا479/ 8ر، یط فی التفسیاندلسی، البحر المح
رد.یپذیامبر اسالم(ص) آن را نمیهمسران پ

3» .أُخْرَى فَإِو یهخَ فنُف ثُم ن شَاء اللَّهضِ إِلَّا می الْأَرن فمو اتاومی السن فقَ معورِ فَصی الصخَ فنظُـرُونَ   نُفی ـامیـم قو در »: «ذَا ه
اهد، سپس بـار  که خداي خوها و هر که در زمین است بیهوش شود ـ بمیرد ـ مگر آنان صور دمیده شود پس هر که در آسمان

)68(زمر/» نگرند.دیگر در آن دمیده شود، پس ناگهان ایستادگانی باشند که می
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و »: «مُـونَ وَمَا ھَذِهِ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلَّا لَھْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَھِيَ الْحَیَوَانُ لَوْ کَـانُوا یَعْلَ «نیست: 

این زندگانی دنیا جز سرگرمی و بازي نیست و هر آینه سراي واپسین زندگانیِ [راستین] است، 
هاي قرآن (یـک سـوم تـا یـک چهـارم      اي از آموزه). بخش عمده64بوت/(عنک» دانستنداگر می

حجم مطالب قرآن) متوجۀ ایـن مرحلـه از حیـات انسـان و بیـان جزئیـات آن اسـت. یکـی از         
آور وحـی  تأکیدات قرآن، ناشناخته بودن زمان وقوع این دوران براي غیر خدا، حتی بـراي پیـام  

که مربوط به حـوزة معنـایی پایـان ایـن جهـان و یـا       است. بعضی از مفاهیم ناظر به این آموزه
مربوط به تحقق حیات آن جهانی انسان هستند، از این قرارند: السـاعۀ، اَشـراط السـاعۀ، زلزلـۀ     
د االرض، تبـدیل         الساعۀ، تکویر الشمس، انکدار النجـوم، خسـوف القمـر، انشـقاق السـماء، مـ

صور، یوم الخروج، یوم البعث، یوم النشور، قیام، االرض، طی السماء، تسجیر البحار، النفخ فی ال
،  یوم الفصل، یوم التغـابن،  اآلخرةیوم القیامۀ، یوم الجمع، یوم الحساب، یوم الدین، الیوم اآلخر، 

یوم الحسرة، یوم التناد، یوم الخلود، وزن، موازین، موازین القسط، ثقل الموازین، خفّۀ الموازین، 
، کتاب االعمال، اصـحاب الیمـین، اصـحاب الیسـار، اصـحاب      ، سیّئةحسنةایفاء االعمال، جزاء، 

، دار القـرار،  دار اآلخـرة الجنۀ، اصحاب النار، جنّات، انهار، عیون، علیین، دار السالم، دار الخلد، 
جهنّم، سعیر، حجیم، حمیم، عذاب، نار.

در مقایسـه بـا   گانه به دو مقطع دیگر نیز باید اشاره کـرد کـه قـرآن،   در کنار این مراحل سه
گونۀ صریح، بسیار کمتر از آن سخن گفته اسـت. یکـی از ایـن دو، حیـات     حیات آن جهانی، به

شـود و تـا هنگـام رسـتاخیز همگـانی      هاست که پس از مرگ هر انسان آغاز مـی برزخی انسان
لَّا... ومن ورائهِم برْزخٌ إِلَـى  حتَّى إِذَا جاء أَحدهم الْموت قَالَ رب ارجِعونِ... کَ«یابد: استمرار می
تا چون یکی از آنان را مرگ فرارسد گوید: پروردگارا مرا بازگردانید... نـه چنـین   »: «یومِ یبعثُونَ

که آیـا  ). این100-99(مؤمنون/» است... و فرارویشان برزخی است تا روزي که برانگیخته شوند
داراي حیات، یا نوعی از حیات هست یـا نـه، بایـد گفـت     از دیدگاه قرآن انسان در عالَم برزخ 

والَتَقُولُواْ لمنْ «اي از حیات را قائل است: ها بطور قطع گونهکم براي بعضی از انسانقرآن دست
د و کسانی را که در راه خدا کشته شـون »: «یقْتَلُ فی سبیلِ اللّه أَموات بلْ أَحیاء ولَکن الَّتَشْعرُونَ

ی  «)، 154(بقره/» یابیدمردگان مگوئید، بلکه زندگانند ولی شما درنمی لُواْ فـینَ قُتنَّ الَّذبسالَ تَحو
و کسانی را که در راه خـدا کشـته شـدند، مـرده     »: «سبِیلِ اللّه أَمواتًا بلْ أَحیاء عند ربهِم یرْزقُونَ

). شاید با استناد 169عمران/(آل» شوندان روزي داده میمپندار، بلکه زندگانند و نزد پروردگارش
نامید، » اموات«ها را توان آنبه همین دو آیه بتوان گفت که کسان دیگري که از دیدگاه قرآن می
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مقتوالن در راه خدا را دارا نیستند. در 1یا اصالً برخوردار از حیات نیستند و یا حیات مسرورانۀ

در بعضـی  2ز دوبار میراندن و دوبار زنده ساختن مطرح شده است.آیۀ دیگري در قرآن سخن ا
3از تفاسیر قرآن، یکی از دو میراندن و یکی از دو احیاء مربوط به عالَم برزخ دانسته شده است.

ارُ  «انـد:  همچنین عذابی را که در این آیه از آن سخن گفته شده، مربوط به عالم برزخ دانسته النـَّ
هر صبح و شـام  »: «یُعْرَضُونَ عَلَیْ

شوند و روزي کـه رسـتاخیز برپـا شـود [گفتـه شـود کـه]: فرعونیـان را در         بر آتش عرضه می
یت حیات موجـود در  ). کیف350/ 1) (طباطبایی، المیزان، 46(غافر/» ترین عذاب درآوریدسخت

عالَم برزخ، به لحاظ رنج یا آسودگی، مانند حیات جهان آخرت، تابعِ نوع حیـات ایـن جهـانی    
انسان است.

مقطع دیگرِ تاریخ حیات انسان، که نوعی تقدیر حتمی خدا بـراي انسـان و جامعـۀ انسـانی     
گی انسـان بـر   بینانۀ مربوط به زنـد است، دورانی این جهانی است و گویاي نوعی فرجام خوش

نامید. آیـات  » دورة جانشینی صالحان«توان با استناد به قرآن به نام زمین است. این دوران را می
ه لَـأَغْلبنَّ أَنَـا    «توان ناظر به این مرحله از حیات انسان دانست: متعددي را در قرآن می کَتَب اللـَّ

» رسـتادگانم پیـروز خـواهیم شـد    خداي نوشته ـ [مقدر کرده] ـ اسـت کـه مـن و ف      »: «ورسلی
الحونَ    «)، 21(مجادله/ الصـ ياد بـا ع رِثُهـی ضالذِّکْرِ أَنَّ الْـأَر دعن بورِ می الزَّبنَا فکَتَب لَقَدو در »: «و

» حقیقت، در زبور پس از تورات نوشتیم که زمین را بندگان شایستۀ مـا بـه ارث خواهنـد بـرد.    
ا         وعد«)، 105(انبیاء/ ضِ کَمـی الْـأَر م فـفَنَّهتَخْل سـلَی اتحال لُـوا الصـمعو نکُم نُـوا مـینَ آمالَّذ اللَّه

...متَضَى لَهي ارالَّذ مینَهد مکِّنَنَّ لَهملَیو هِملن قَبینَ مالَّذ تَخْلَفخدا به کسانی از شـما کـه   »: «اس
اند، وعـده داده اسـت کـه حتمـاً آنـان را در ایـن سـرزمین        دهایمان آورده و کارهاي شایسته کر

جانشین [خود] قرار دهد، همانگونه که کسانی را که پیش از آنان بودند جانشـین [خـود] قـرار    
).55(نور/» داد و آن دینی را که برایشان پسندیده است به سودشان مستقر کند...

شـده، اقتـداري قـومی    داده 	ه و وعـده آمدویژگی بارز این دوران آن است که اقتدار حاصل

1 .»هن فَضْلم اللّه ما آتَاهینَ بِم170عمران/(آل» که بدانچه خداوند از فزونی و بخشش خود به آنان داده است شادمانند.در حالی»: «فَرِح(
» گویند: پروردگارا دوبار ما را به مرگ رسانیدي و دوبار ما را زنده گردانیـدي... می»: «اثْنَتَینِ وأَحییتَنَا اثْنَتَینِ...قَالُوا ربنَا أَمتَّنَا. «2

)11(غافر/
فـی أمیتـوا : قالالسديعن...حدثنامافیهآخرونقالو«کند: ان میینگونه بیه را این آیر ایکی از احتماالت در تفسی. طبري 3
ـ عنـی در دن ی»: اآلخرةفیأحیواثمقبورهم،فیأمیتواثمخوطبوا،أوفسئلواقبورهم،فیأحیواثملدنیا،ا ا دچـار مـرگ شـدند    ی

شان گرفتار مـرگ شـدند   یا مورد خطاب قرار گرفتند سپس در قبرهایات دادند سپس مورد سؤال یسپس در قبورشان به آنها ح
)312/ 17ن ر.ك: طباطبایی، المیزان، یمچن، (ه»ات دادند.یسپس در آخرت به آنها ح
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ها است. ثانیاً ذکر این آینـده، بـه دلیـل    نیست بلکه مربوط به صالحان و شایستگان از همۀ امت

دربارة آن، همراه با تأکید بر وقوع آن و حتمی بودن آن است و نکتۀ سـوم  » کتابت«کاربرد واژه 
این است که خداوند به جانشینان در زمین اي این جهانی است و دلیل آن اینکه این آینده، آینده

توانایی زیستن دیندارانه، و التزام به دینی که او براي آنان پسندیده اسـت در فضـایی همـراه بـا     
دارانه زیستن، که حـاکی از وجـود   با توجه به اینکه موضوع دین4).55کند (نور/امنیت، عطا می

است، موضوعی این جهـانی اسـت بنـابراین    داري اطاعت و عصیاناوامر و نواهی الهی و معنی
اي مربوط به حیات انسان در این دنیا دانست. این ویژگی بخصـوص  توان این آینده را آیندهمی

سورة نور، که در مقام نکوهش کسانی است که در آن شـرایط  55با عبارت موجود در آخر آیۀ 
باره این بخش از حیـات بشـر ایـن    بسیار روشن است. نکته نهایی در5گرایش به کفر پیدا کنند،

شناسی ایـن جهـانی اسـت کـه ممکـن اسـت مـدت        است که این دوران حاکی از نوعی فرجام
هاي پیشین حیات بشـر  استمرار آن آنچنان طوالنی باشد که نتوان آن را قابل قیاس با کل دوران

اي کتـاب  دانست. به عبارت دیگر گویی ما هم اکنون در مقدمـه کوتـاه، گـذرا و چنـد صـفحه     
بریم و مزة شیرین حیـات ایـن جهـانی در    طوالنی و حجیم آفرینش این جهان کنونی به سر می

زیند. در واقع حیـات واقعـی انسـان در    چشند که در آن زمان میسایۀ بندگی خدا را کسانی می
توان بر ایـن دیـدگاه عرضـه داشـت     اي که میترین دلیل کالمیکند. مهمآن زمان تجلی پیدا می

انـد  ن دوران مـرده بـوده  یـ ش از ایی که پیات بشر گروهی از انسانهاین دوره از حیاز مسلمانان، در ایعیدگاه غالب شی. در د4
ار یي بسـ شود و هم انسانهاسته مییار شایهاي بسهم شامل انسانمشهور است» رجعت«ده که به ین عقیشوند. ادوباره زنده می

عی) و یشـوند (مثـل امامـان شـ    ن جهان بازگردانده مییت بر جامعه جهانی به ایاي براي حاکمست. در گروه نخست عدهیناشا
انـد.  کردهاند وآن را از خدا درخواست مین دوران بودهیهاي خود در آرزوي درك استگیینکه آنان عالوه بر شایاي براي اعده

اند و جهت محاکمه شـدن  خ بشر بودهیجاد انحرافات بزرگ در جامعه انسانی و تاریند که منشأ اگروه دوم احتماال کسانی هست
ر یدگاه بـه تفسـ  یـ ن دیـ ات مربوط به ایات و روایشوند. (براي اطالع از جزئا برگردانده مییها به دنو اثبات راه حق براي انسان

د.ید هاشم بحرانی مراجعه کنیاز ساز سوره نمل) 85تا 82ه یل آیر القرآن (ذیالبرهان فی تفس
گروهىبازگشتورجعتمسالهبهاشارهراآیهاینبزرگانازبسیارىم: یخوانن مییات چنین آیل ایز در ذیر نمونه نیدر تفس

"بـه تعبیرباشد،قیامتورستاخیزخودبهاشارهاگرکهچرادانند،مىرستاخیزآستانهدردنیاهمینبهنیکوکارانوبدکاراناز
47آیـه درقـرآن کـه چنانشوند،مىمحشورهمهقیامت،درزیرانیست،صحیح) گروهىجمعیتى،هراز("فَوجاًأُمۀٍکُلِّمنْ

."گفتنخواهمتركرااحدىوکنیممىمحشورراآنهاما":أَحداًمنْهمنُغادرفَلَمحشَرْناهمو: گویدمىکهفسوره
همـین بـه نیـز آینـده آیـات دربـود، جهاناینپایاندررستاخیزهاىنشانهازسخنآیهاینازقبلکهاستاینگردیشاهد

آیـه امـا گویـد، سـخن رسـتاخیز ازپیشحوادثازبعدوقبلآیاتکهرسدمىنظربهبعیداینبربناشود،مىاشارهموضوع
روایـات زمینـه ایـن در.باشـد قیامـت ازقبـل حـوادث دربارههمهکهندکمىایجابآیاتهماهنگىرستاخیز،خودازوسط

ورؤسـاء بـه اشـاره را"فـوج "کلمهذکرودانند،مىقیامتبهناظرراآیهمعموالسنتاهلمفسرانولى... داریمنیزفراوانى
حکـم درآیـات انـد گفتـه خیـزد مىبرتفسیراینازکهآیاتناهماهنگىمورددروشمرندمىجمعیتوگروههرسردمداران

ظـاهر خـالف مزبورمعنىبه"فوج"تفسیرهمدانیممىولى! باشدگرفتهقرار85ازبعد83آیهگویىواستتقدیموتاخیر
.  تاخیروتقدیمبهآیاتناهماهنگىتفسیرهمواست،

)55نور/» (ومن کَفَرَ بعد ذَلک فَأُولَئک هم الْفَاسقُونَ. «5
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دانـد و  آیاتی پرشمار قرآنی است که آفرینش این جهان را بر اساس حکمت الهی و به حق مـی 

6شمارد.ساحت فعل الهی را از فعل عبث و لهو و باطل بري می

گیرينتیجه
هاي اساسی سه متن دینی ادیان ابراهیمی نگاه این متون به گذشـته، حـال و   یکی از ویژگی

هـاي متمـایزي   ن با خداست. هر سه متن فوق تاریخ انسان را شامل دورهآیندة انسان و ارتباط آ
خورد و نمودي اساسی از ارتبـاط خـدا بـا انسـان را نشـان      بینند که تحت ارادة خدا رقم میمی
تـوان  شود، در عهدین و قرآن مـی اي را که از هبوط یا انتقال آدم به زمین آغاز میدهد. دورهمی

هاي پولس از عهـد جدیـد،   آوران نامید. در بخش نامهانسان از طریق پیامبه دورة ارتباط خدا با
کند، این ارتباط بـا هـدف ارسـال شـریعت صـورت      که نوعی فلسفه تاریخ خاص را ترسیم می

گرفته است و نقش شریعت، به نوبه خود، آگاه ساختن انسان از ناتوانی خویش در بجـا آوردن  
بودن سرشـت وي اسـت. پـس از ایـن، هـر یـک از سـه دیـن         کار آن و آگاه ساختن او از گناه
رسند که این نقطه عطف در هر یک با دیگـري متفـاوت اسـت. در    ابراهیمی به نقطه عطفی می

اسرائیل در صحراي عهد عتیق عبارت است از ظهور نبوت حضرت موسی(ع) و عهد بستن بنی
به مثابـه مسـیح موعـود و    سینا با خدا، در عهد جدید عبارت است از ظهور حضرت عیسی(ع)

رستاخیز او از مردگان و صعود به آسمان با وعده بازگشت دوبـاره، در قـرآن عبـارت اسـت از     
اي کـه آن را  ظهور پیامبر اسالم به مثابه آخرین فرد از سلسـله انبیـاء و بـه پایـان رسـیدن دوره     

یخی در بخـش  توانیم دوران رسل و کتب بنامیم. امـا بـار دیگـر موضـوع نقطـه عطـف تـار       می
در عهد جدید تفاوت اساسی با عهد عتیق و قرآن دارد، یعنـی  » هاي پولس و انجیل یوحنانامه«

هاي مذکور و انجیل یوحنا، فعـل خـدا در برقـرار کـردن ارتبـاط بـا       در اینجا بنا به گزارش نامه
امـا در ایـن   انسان با گذشته کامال متفاوت است. این ارتباط تاکنون از طریق ارسال انبیـاء بـود،  

درآمده است، به عبارت دیگر کسی که با ظهـور او و  » اشپسر یگانه«زمان به صورت فرستادن 
صعود او به آسمان نقطه عطف در تاریخ بشر ایجاد شد از جنس رسوالن پیشین نیسـت، بلکـه   

شود.  نظیر خدا در تاریخ انسان تلقی میصبغۀ الوهی دارد و آفرینش او فعل بدیع و بی
شود. این وت شاخص دیگر در سه متن مورد بحث، به دورة نهایی تاریخ بشر مربوط میتفا

تـوان  اي کـه مـی  دوران در قرآن نمودي بسیار اساسی و متفاوت با دو متن دیگر دارد بـه گونـه  

و ...170و 165نساء/52، نور/71و 40، توبه/128، انعام/26ات: نساء/ی. مثل آ6
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گفت اوال حدود یک چهارم از حجم بیانات قرآن را به خود اختصـاص داده و ثانیـا از دیـدگاه    

و اصیل انسان وابسته و مربوط به آن دوره است.قرآن حیات اساسی 
این دوره نهایی در عهد عتیق و عهد جدید نیز مطرح است اما در عهـد عتیـق بـا حجمـی     
بسیار اندك و در عهد جدید با اهمیتی بیشتر از عهد عتیق و نیز بـا شاخصـۀ بازگشـت دوبـارة     

ها.عیسی مسیح (ع) براي داوري نهایی در باب اعمال انسان
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