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 آخرالزمان در کالم مسیح

ا يده و بدون رؤيپر گزند را بدون ا ين جهان واقعيتوان ايمگر م

ن گونه بوده است که همزمان با اعالم يد ايتحمل کرد؟ شا

به نام  ياتازه يدهيمان، ایملک سل ين و فروپاشیزم يرانيو

 .افتيملکوت آسمان تولد 

رچه اگوحنا يل یدر انج .دار شدن ملکوت آمده استيو پد يينها يپاش، مرقس و لوقا، داستان فرويل متیدر سه انج

 2.دهد که خواهد آمديگر ميد يادهنده ياما خبر از تسل 1ستیان نیدر م يينها ياز فروپاش يسخن چندان

دهد و سپس بشارت يقدس خبر م يمان و خانهیملک سل يح ابتدا از فروپاشیمس يسیها، علیبنا به گزارش انج

شتر به یست، بلکه بیم نیکند تنها شهر اورشليآن را اعالم م يرانيح خبر ویکه مس "مانیملک سل"کوت. منظور از مل

انه یتیگ يعت و زندگین طبین و در ساز و کار همین زمیانسان را در هم يبختکیاشاره دارد که ن يادهيا يفرو پاش

ش یحدود هزار و ششصد سال پ ياب خروج آمده، بعثت موسژه در کتيجستجو کرده بود. مطابق آنچه در تورات به و

ان، يل را پس از نجات از چنگ مصرین بود که قوم اسرائيا يت موسين ماموريحت اتفاق افتاده بود. مهمتریاز ظهور مس

م و نسل او وعده یخداوند به ابراه يکه از سو (کنعان)ن موعود یبه کنعان برساند. سرزم يعنين موعود یبه سر زم

ا مان بنیو به روزگار سل يکه بعد از موس "قدس يخانه"بود و  ِنین زمیهمآسمان نبود بلکه در داده شده بود، در 

 "سالمت م=شهریاورشل"ل نام یاسرائ ين باور بود که بنیبر هم يمبتن .نیبود از حضور خداوند در زم ياد، نشانهيگرد

 .ده بودنديستگاه خود برگزيز يرا برا

 ياو رفاه و قدرت و عظمت، واقعه يمان با آن همه شاد خواریم و روزگار سلیا داستان اورشليکه آست ین نچندان روش

 ييو آرزو يا"دهيا"ها ن داستانينکه ايا ايها که نقل شده واقعا اتفاق افتاده است؟ يژگيخ با همان ويبوده که در تار

به تحقق  يراباشد ب ييمان نسبت داده شده تا نمونه و الگویروزگار سلها شکل گرفته و به شهيبوده که تنها در افق اند

 ؟يادن چنان جامعهیرسان
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، در کرديت ميحکان یدر زم را و قدرت يسرشار از سالمت و شاد يمان که زندگیملک سل يهرچه هست، اسطوره

 د. يگرد يافتنيدست نا ييآرزو ل بهيتبدمکرر،  يهايرانيها و وگزنده و تلخ و جنگ يهاتیمواجهه با واقع

مان یملک سل ياز چهره يد و شادیش آمد، رنگ امیقوم پ يار که برایبس يهاها و ارساتها و جنگيت ناامنيحکا

 ،بود، بارها مورد هجوم قرار گرفتيد در امن و سالمت ميشد و بايخدا دانسته م م که شهِریزدود. اورشل

 يهان قرنيا ين بود که در طیان شد، بارها ساکنانش به اسارت برده شدند. همريها سوخت و وبارها در آتش جنگ

در کتاب  يقدس، اندک اندک اعتبار خود را از دست دادند. حت يمان و خانهی، داستان ملک سلياسارت و بردگ

 که به تاراج هاد شديزشت کردار  يافاحشه خداوند بود به عنوان يسوگل يکه روزگار "میاورشل"، از يال نبیحزق

 1گانگان رفته استیب

 ياء نبیارم يل مرتکب شده بودند. در مراثیاسرائ يدانسته شده است که بن يها البته به سبب گناهانين نابسامانيا

 :شوديده ميم دیتلخ از اورشل ييرهايتصو

وه یبود مثل ب ان اّمت ها بزرگیکه پر از مخلوق بود منفرد نشسته است! چگونه آنکه در م يچگونه شهر"

 !ده استيگذار گردان کشورها ملکه بود خراجیزن شده است! چگونه آنکه در م

 يتسّل يو يع محّبانش برایباشد. از جم يش ميش بر رخسارهايهاکند و اشک يه ميشبانگاه زار زار گر

 2"ده، دشمن او شده انديانت ورزیدوستانش بدو خ يست. همهین يادهنده

 هوه( قوميگر خداوند )يد يشد که در روزگاريده ميد يدیام يسو ل کوریاسرائ ياء بنیانب يام برخیاگرچه در پ

بت، سالمت و عزت و ثروت را به قوم یوب پس از آن همه رنج و مصياد آورد و همچون داستان ايش را از نو به يخو

 اشدب انیدر م يکه انصاف و عدالت ياندهيبه آد بستن یل بود و امین همه باطل اباطير کتاب جامعه، ایبازگرداند، اما به تعب

                                                           
 16کتاب حزقیال، باب  -1 
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ها بوده باشد که ن گونهید به هميشا 1هوده و باطل خوانده شدیب يدیباشد، ام يرس اديو ناله و اشک مظلومان را فر 

 .ده بودیمان فرا رسیملک سل يده"ي"ا يان برايپا ياز مردان و زنان، نقطه ياریبس ت، در نزد یحیبه روزگار مس

 ي، نقطهنيدارند. بنا برا يزندگ ينیت عیبا واقع ياریبس يفرجام هستند که فاصلهيب ياهايهمچون رؤ يها گاهدهيا 

ن يبه ا يد هم گاهيشود. شايدار میخوش ب ياز خواب ياست که آدم ي، مانند هنگامآرزوها يو فروپاش دهيک ايان يپا

 غلطدير مگر ديد ييايبه رؤ يياياز رؤ يماند که آدميم

ن گونه بوده است که همزمان با يد ايا تحمل کرد؟ شايده و بدون رؤيپر گزند را بدون ا ين جهان واقعيتوان ايمگر م

  2افت.يبه نام ملکوت آسمان تولد  ياتازه يدهيمان، ایملک سل ياعالم فروپاش

شد،  کيان خود نزديقدس به پا يم و خانهیاورشلد موسوم شده بود، نه تنها يتازه که به عهد جد يدهين ايبا تولد ا 

 گر، به هر حاليد يو چه در هر جا يم باشیک شده باشد. چه در اورشليان خود نزدين به پایزم يبلکه قرار بود تمام

ر کین پيا يزندان ياست که آدم يها تا هنگامبتین مصيا يشمار است و همهين همراه با مصائب بیدر زم يزندگ

 .مرگ است يطعمهدر فرجام هم و دارد  يرانيل به ویعت خود میکه در طب يکری. پباشد انهیتیگ

تواند داشته باشد، اما چنان است که يجهان، اگر چه علل و عوامل گوناگون م ي، به تماميرانيدن ویم بخشیتعم

افتن روزگار خودش، يان يپاند که با یبينش مي، چنان خود را مرکز ثقل جهان آفريهر فرد يا حتي ياغلب، هر قوم

 .کنديرا تجربه م يهست يخ همهيتار يانگار انتها

ن همه يرا جستجو کند، و اگر قرار است از ا ياامن و جاودانه يد، اگر قرار باشد آدم خانهيعهد جد يهامطابق آموزه

ش یجرت به ملکوت آسمان در پو ه ين زندگين خاک و ايجز ترک ا يابد، راهيو مرگ نجات  يماریو ب يستم و تباه

ن یباشد، در عيز مین از ُمُثل افالطون نیو همچن يشرق يگنوس يهانيی، اگرچه ظاهرا متاثر از آدهين ايست. این

 د آورديد را پديا عهد جديت یحیبه نام مس ياخ تازهيتازه، تار ييايرؤ  حال همچون

                                                           
شده کتاب جامعه اگر چه منسوب به سلیمان است اما به گمان من این کتاب در حدود قرن چهارم قبل از میالد باید نوشته  -1 

 باشد. اگر توفیقی دست دهد در این باره به تفصیل بیشتری خواهم نوشت

 .ی ملکوت را تا حدود زیادی می توان متاثر از طرح عالم مثل دانست که قبال از سوی افالطون عنوان شده بودایده -2 
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 يخانه يرانيخبر و يرد، ویصورت گ يهوديکاهنان  يه فتواح بیش از آنکه مصلوب شدن مسیت، پیحیات مسيدر روا

زدهم مرقس، و باب ی، و باب سيل متیست و چهارم انجیدن آخرالزمان را اعالم نموده بود. در باب بیقدس و رس

 يدا شدن ملکوت از سویکسو و ظهور نجات دهنده و پين آخرالزمان از یدن همیاز رس يکم لوقا، گزارشيست و یب

 .مده استگر آيد

گردد و روح که از ملکوت يشود که جسم که از خاک است به خاک باز ميچنان نموده م يح، گاهیمس يهادر آموزه

ر ، بلکه هيعروج کند. آخرالزمان که فرا رسد نه تنها جسم آدم يتواند به آسمان و به نزد پدر آسمانيآسمان است م

 يد در شهريم جدیقدس، و در عوض، اورشل يخانه يهد شد. حتران خواين و از خاک است، ویز که از جنس زمیچ

  1بنا خواهد شد يآسمان

 يقدس را به و ياز خانه ياتازه يهااند تا عمارتنزد او آمده يسیم که شاگردان عیخوانيم يل متیدر گزارش انج

 :کند کهيآنان گوشزد م ح بهیمان بود. مسیاست که منسوب به روزگار سل يانشان دهند، منظور همان خانه

  2ر افکنده نشوديگذارده نخواهد شد که به ز يبر سنگ ينجا سنگيدر ا

پرسند: يکه از او م يهنگام .نخواهد داشت؟ ين دوامین زميها در اها و سنگ بر سنگ نهادنن ساختنيا ايپس آ

ح در یست؟ مسیدنش چیفرا رس يهاهرسد؟ نشانيفرا م ي، چه هنگاميدهيان که وعده ميپا يا نقطهيعالم  يانقضا

ها، ين نابسامانيدر ا .افتيخواهد  ين فزونيکند که بعد از اياد مي ياریبس يهايها و نابسامانها، جنگيپاسخ از قحط

 کننديار ظهور مین بسیان دروغیمنج

د يابد. شاييش ميافزا اء کذبهین و انبیان دروغیرد، به همان نسبت ظهور منجیگ يها فزونين نابسامانيهرچه ا

 يارند کسانیو بس اندازندیق بيان را به تعويپا يکنند تا نقطهيان به آن سبب است که تالش مین منجين بودن ایدروغ

فرجام خود يب يهاهديا ياند اما چندان سخت گرفتار جادودهیان رسيپا يکه همچون قوم نوح، با آنکه به نقطه

 3خ و بن بر کندیان را باور نخواهند داشت تا طوفان حوادث آنان را از بيپا يهستند که نقطه

                                                           
 21مکاشفات یوحنا باب  -1 

 2انجیل متی، باب بیست و چهارم، آیه  -2 

 3۹و  3۸آیات  ،24متی، باب  -3 
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 :ر شده استيتر از طوفان نوح تصونیسهمگ يد بسيگويح میکه مس يآخرالزمان

زند، و يو ماه نور خود را ندهد، و ستارگان از آسمان فرو ر  ک گردد،يآفتاب تار  ام،يبت آن ایبعد از مص"

 1"گردد افالک متزلزل يهاقّوت

اه د، قطع نور میک شدن خورشيک قوم، با تاريان يپا ين داستان، نقطهيدر ا ن اشاره شد،يش از ایگونه که پهمان

تواند به شکستن و از هم ي، ميعت در داستان فروپاشیاد شده است. مشارکت عناصر طبيختن ستارگان يو فرو ر

 .هم اشاره داشته باشد يميگسستن زمان تقو

بوده است و نگه داشتن  يعیطب يهاد و ماه و چرخهین خورشیبر هم يمبتنام، يا يگاه شمارو م يتقونظم ال به هرح

 ها ن فصلیزنند، با هميام عمر خود رقم ميا يها براها و ملتها و تمدنحساب سال ماه، که آدم

ان يبه پا يآدم يبرا يکه فرصت زندگ يشود، و هنگاميند محاسبه میبيد و ماه و ستارگان تدارک میکه خورش

 .افتديرون میزمان هم ب يرسد، چنان است که از چرخهيم

 "نخواهش ت"که از  ييزهایآن چ يان همهيف شده است و پایتوص يجسمان يزندگ يان برايپا ين، نقطهیزم يرانيو

ها، همه ها، حسدها، تجاوزها و قتليا، جادوگرهها، جنگنهیها، کخصومت يها، تمامن آموزهيرا در ايد آمده، زيپد

 2نسته شده استدر جسم و خواهش تن دا يو همه به سبب زندگ

 :چندان دور از ذهن نخواهد بود يطين شرایاء کذبه در چنیرنگ باز و انبین، رهبران نیان دروغین ظهور منجيبنا بر ا

ن کاذب و ایحیرا که مسيد، زیباور مکن” در آنجا است اينجا يح در اینک مسيا“د: يبه شما گو يآنگاه اگر کس

ز یدگان را نيبرگز يمه چنان خواهند نمود که اگر ممکن بودیا کذبه ظاهر شده، عالمات و معجزات عظیانب

 3ش خبر دادمینک شما را پيا .يگمراه کردند

 

 

                                                           
 2۹همان، آیه  -1 

 21تا  1۹غالتیان، باب پنجم  -2 

 25تا  23، آیات 24متی، باب  -3 
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 حیمس يسیام عینجات دهنده در پ

ر گذرا د ياد. با مطالعهينمايتازه رخ م يسامان يد برايجد يادهيا ،يرانين به اشاره گذشت که از دل هر ويش از ایپ

 .افتين باره دست يدر ا يد بتوان به سه گونه تلقيد شايم و جديعهد قد

فرزندان خود  يانهیکه آش يهوه خود همچون عقابيق آمده است و یات عهد عتيآ ياول همان است که در برخ يدهيا

  1نجاتش خواهد داد. يو تباه يرانير بال خود گرفته و از ويز در زیل را نیاسرائ يدهد، بنيم را از گزند حوادث نجات

سر پ"ه از ين آيالقدس، و در ااز روح يآن گاه يرمق شده بود و به جا يح رنگ باخته و بین باور البته در روزگار مسيا

 :اد شده استيبه عنوان نجات دهنده  "انسان

ان را همچنيد. زیا آنکه در خلوت است، باور مکنيد يرون مروینک در صحراست، بيد: انيپس اگر شما را گو

آنگاه  .ن خواهد شدیز چنیظهور پسر انسان ن شود،  يکه برق از مشرق ساطع شده، تا به مغرب ظاهر م

ا رکنند و پسر انسان  ينه زنین سیف زميع طواید گردد و در آن وقت، جميعالمت پسر انسان در آسمان پد

 ديآ يم میآسمان، با قّوت و جالل عظ ينند که بر ابرهایب

سان" در ان"پسِر ها اصطالِحلیش از انجیاز "پسر انسان" شده است. پ يمتفاوت يهالين سخن چند پهلو، سبب تاويا

ح هم در یمس يسین عیهمچن .2ال هم آمده بود که بارها خداوند او را پسر انسان خطاب کرده بودیکالم حزق

  .3ن بار خود را پسر انسان خوانده استيش چنديگفتگوها

جا نيت دارد که در این جهت اهمين نکته از ايدارد؟ فهم ا يرتيح مغایمس يسیا با پسر خدا بودن عين اصطالح آيا

ن یاز شارح يآسمان با قوت و جالل خواهد آمد. برخ يهم مطرح شده است که بر ابرها يپسر انسان به عنوان منج

که  هاانسان يمانند همه يو معمول يانسان يموجود يبه معنا يکياند. ل شدهين اصطالح دو معنا قايا يها برالیانج

                                                           
 12تا  ۸، ایات 32تثنیه، باب  -1 

مورد خطاب « پسر انسان»های دیگر این کتاب بارها خداوند حزقیال را با عنوان کتاب حزقیالة باب اول آیه اول و همچنین در بخش -2 

 استقرار داده 

 2۰متی، باب هشتم آیه  -3 
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خدا  يخداوند که از سو يدهيبرگز يبه معنا يگرينامد، و ديتواضع، خود را پسر انسان م ينده معموال از رويگو

  1سلطنت و جالل ملکوت به او داده شده است.

آن  يال نبین دانيش از ایاست که پ يياير از "پسر انسان" به عنوان نجات دهنده، بر اساس رؤین تعبيان حال یدر ع

 :ان کرده بودیرا ب

 د و او را بهیام رسيم االيآسمان آمد و نزد قد ينک مثل پسر انسان با ابرهايستم و ايشب نگر يايو در رؤ

ها او را خدمت ع قوم ها و اّمت ها و زبانیاو داده شد تا جمآوردند. و سلطنت و جالل و ملکوت به  يحضور و

 2ل نخواهد شديزوال است و ملکوت او زا يو ب يند. سلطنت او سلطنت جاودانينما

ه از ک ين انسان معمولید هميان کرد که شاین گمانه را هم بيتوان ايه، مين آين با طرح "پسر انسان" در ايبنا بر ا

 يسیع يعنيتواند صاحب جالل و ملکوت خدا شود. يالقدس" مق "روحياز طر يسيدگرد يجنس خاک است، با نوع

 يامبریبه سبب دانش و روان روشن خود بود که به پ ير فردوسیست. و به تعبیجدا بافته از انسان ن ياح هم تافتهیمس

 3دیرس

ن باب ين حال در ایاد شده است، در عي 5"اپسر خد"و  Lord   "4خداوند"ح به نام یمس يسیها از علیبا آنکه در انج

اگر چه ظاهرا متناقض به نظر  يدر نام گذار ين دوگانگيده است. اینام ، او را پسر انسانيمتانجل ست و چهارم یب

ست ین نيا يها به معنالین تناقض را برطرف کند که مفهوم پسر خدا در انجيد اين نکته شايرسد اما توجه به ايم

 6خداوند است يده شده از سويبرگز يافته باشد بلکه به معناياز خدا تولد  يح به لحاظ نژادیسم يسیکه ع

                                                           
 15۷، صفحه13۸۷عهد جدید بر اساس کتاب اورشلیم، ترجمه پیروز سیار، نشر نی، چاپ دوم  -1 

 14و 13، آیات ۷دانیال، باب  -2 

 ده و یاد گیرســخنگوی و داننــ        و دانش پذیرچو روشن روان گشت  -3 

 به برنایی، از زیرکی کام یافت               تـافــبری نیز هنگام یـغمـبه پی      

 1۷26صفحه / 13۸6ابوالقاسم فردوسی، شاهنامه، انتشارات هرمس، چاپ سوم 

شود که از عیسی مسیح به در باب های دیگر نیز به همین گونه دیده می ٫25، و21، ۸، 6، 2انجیل متی، باب هشتم، آیات  -4 

 =خدا»با  «Lord=خداوند»ها، ره به این نکته نیز ضروری است که در متن انجیلزیاد یاد شده است و اشا «Lord=خداوند»عنوان

Gad»  ،به معنای خالق و آفریدگار« خدا»است و … به معنای آقا، استاد، صاحب و« خداوند»متفاوت است 

 .انجیل مرقس، باب اول، آیه اول -5 

 م خدا، بخش سوم، خدای پدرتجربه ما از مفهوی برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به مقاله -6 



Ali-tahmasbi.com   در کالم مسیح بخش دوم -آخرالزمان :  

 

8 

 ق بهین عهد عتیا آنگونه که در مضاميست؟ آیک "نجات دهنده"ن ابهام وجود دارد که منظور از ين حال، هنوز ایدر ع

 تنها خدا است؟  "نجات دهنده"آمده  ر داودیژه در مزاميو

او  يح که از نسل داود است در آخرالزمان ظهور خواهد کرد و منجیمس يسیاند عح نوشتهیروان مسیپا آنگونه که ي

 را نجات خواهد داد؟ يمان او، ويمان آورد، همان ايا يات روحانیکه به ح ينکه هرکسيا اي 1است؟

 يبه نجات انسان منجر شود و آدمتواند يدانسته شده و از عالم باال است، م يآسمان يادهيکه ا يروحان يظاهرا زندگ

ه است، دیان او هم فرا رسيباشد و در گرو خواهش تن باشد، پا يتنها جسمان يرا به عالم باال فرا بخواند. پس اگر کس

ن يکنند. در ايدا میبه ملکوت آسمان هم پ يکنند و راهيرا تجربه م ياشوند، تولد تازهياما آنانکه صاحب روح م

قا ینجا دقيدارد اما در ا يهمخوان يهم تا حدود "بودن ينفسان"اگرچه با اصطالح  "بودن يجسمان"ز متن، منظور ا

 2ستیانه نیدر م يبودن است و از نفس سخن يهمان جسمان

 يمعنو يک رابطهيتواند در ياست م يد آمده و جسمانيکه از خواهش تن پد ين آدمیهم يعنيصاحب روح شدن، 

ندارد بلکه  د نسلیتول ين برايوالد يبه همآغوش ين تولد تازه ربطيدا کند، ایرا پ يادیبن يسيددگر يبا خداوند، نوع

 يسیتولد ع يم و چگونگيآن را در داستان مر ين نمونهيشود که مهمتريز حاصل میا اسرار آمي ييک ازدواج جادوياز 

باشد، يم ياندهيگوهر زا يش، داراين وجود خوچه مرد باشد و چه زن، در ب ين منظر، هرکسياز ا  .میخوانيح میمس

تواند صاحب روح شود و با رها يم "القدسروح"زش با یکه از آم 3ش هستيدر اندرون خو يام باکرهيرا مر يهر کس

 .ملکوت آغاز کند يرا در عرصه يگزند يب ي، زندگيجسمان يکردن زندگ

 يدن به همان نقطهیا رسيدن به آخرالزمان ین عالم و رسيا ين جهت است که در داستان فروپاشیاحتماال به هم

ن يا يل متیست و چهارم انجین باب بیابد. در همييان مي، تضاد جانکاه جسم و روح هم پايجسمان يان زندگيپا

 :ان شده استین گونه بيبه ا ييهالیواقعه با تمث

                                                           
 23و  22، آیات 13اعمال رسوالن، باب  -1 

2  -Stay awake and pray that you may not come into the time of trial The spirit indeed is willing but the flesh is weak 

(Matthew 26. 41) 

 امتوضیح بیشتر را در کتاب مریم مادر کلمه نوشته -3  
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 يزن دستآس مو دو  .واگذارده شود يگريگرفته و د يکي باشند، يم ياکه در مزرعه يو نفرآنگاه د

 درها شو يگريرا گرفته و د يکي کنند، 

وت را افتن به ملکيراه  يو چگونگ ييآمده است که در آن، ازدواج جادو يگريل دیز تمثین يست و پنجم متیدر باب ب

 يانآسم يتیشخص -است "القدسروح"که احتماال اشاره به  – "داماد"ل یکند. در آن تمثيان میب يلیدر قالب تمث

ن ده باکره، پنج نفر آنان ابله و ياو هستند. از ا يهامهيگر، نديد ين است که ده باکرهیاز زم يااست و عروس باکره

 .شونديده ميگر که دانا و خردمندند برگزيابند و پنج نفر ديينادان هستند و به نزد داماد راه نم

 يابه حواس پنچگانه باشد و همانگونه که هر انسان زنده ياپنج دانا، اشاره ل پنج نادان ویمحتمل است که تمث يبس

فهم و درک ملکوت در نظر گرفته شده است. در  ين پنج حواس هم برایدانستند، همچنيپنج حواس م يرا دارا

گر يکدياز  ن دو قلمرويم شد و چون ایتقس يو روحان يتوان گفت که انسان چون به دو بخش جسمانيگر مير دیتعب

 يراکه ب يشود. چشميم میتقس يو باطن ين حواس پنجگانه هم به دو بخش ظاهريجدا دانسته شده است، بنا بر ا

و  يدن ملکوت است جزو حواس باطنيد ياست و چشم دل که برا ياست جزو حواس جسمان يماد يزهایدن چيد

 يو گوش جان برا يمعمول يدن صداهاینش يدر جسم برا يب است گوشین ترتیشود. به همياز روح شمرده م

بوط ن حواس مريابد بنا براييبه ملکوت آسمان نم يرها، چون جسم راهین تعبياست. در ا يپنهان هست يدن آوایشن

هستند وا  ين گونه است که پنج نادان که ظاهرا نماد حواس جسمانيبه جسم هم ناکار آمد و معطل خواهد ماند. به ا

 .ابندييدانا که به باطن و به درک روح مربوط اند به ملکوت راه م يبرند و پنج باکرهيملکوت نممانند و راه به يم

ن و در آسمان ید، خود خدا در زمين عهد جديد در ايآن است که بگو يها، برالیدر انج "پسر انسان"د یاحتماال ق

نجات قوم، خودش  يهوه( براي، خداوند)يت تورات در کتاب خروج، در روزگار موسيظاهر نخواهد شد. مطابق روا

 .ديگرديقوم در اشکال مختلف ظاهر م يش رویپ يشد و حتيما دست به کار معجزات میمستق

م در ید پسر انسان، به عنوان نجات دهنده، نشان از آن دارد که خدا در حال فاصله گرفتن از دخالت مستقیاما ق

 شود. ياو است که با شکوه و جالل در افق آشکار م يدهين انسان برگزيسرنوشت انسان است و ا
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 ينا برایس ياز ابر است که در صحرا يهوه در ستونياد آور ظاهر شدن ي يظاهر شدن پسر انسان بر ابرها، به نحو

  .1شديل ظاهر میاسرائ يبن ييراهنما

دهند، يا از ظهور پسر انسان مهلیکه انج يافته؟ در گزارشيا نجات يست؟ نجات دهنده است یک "پسر انسان"ن يا

ت نجا يبرا ياتواند نمونهيباشد که م ياافتهينجات  "پسر انسان"د هم يشود. شايده ميد يهام و ابهام معنا داريا

را در يست، زین گمانه چندان دور نياز او و انتخاب راه او، خود را به نجات برسانند. ا يگران با تأسيگران شود و ديد

ان است که آنان را یمان خود آدميکند که ايآشکارا اظهار م يح نسبت داده شده است، ویجزات که به مسمع ياپاره

 .ار استیبس ناگشوده ين باره البته رازهاين حال در ایدر ع 2دهد.ينجات م

فاق نه اتچگو يسين دگردينجات است. اما ا يت برایحیمس ين آموزهيانسان از جسم به روح، مهمتر يسيظاهرا دگرد

ه ش بيو گرا يجسمان يهاد آمده است. رها کردن خواستهيپر رمز و راز پد يدهين اياز ا ياریبس يهاليافتد؟ تاويم

که  يگريل قابل تامل ديتاو .با منسوخ شده استيها بوده است که امروزه تقرلين تاویاز هم يکي يجهیت، نتیرهبان

گانه يدن به خود، یرس يعنياست  3"تفرد"جسم به روح مطرح شده  يسيرد دگردژرفا در مو يش به روان شناسيبا گرا

ونگ طرح شده است. ي ير از سوین تعبيش، ايدر خو يي، به خود آمدن و خود شکوفايبا نا خودآگاه يشدن خودآگاه

 :شوديح، گام برداشتن در راه دشوار تفرد است که باعث میاز مس يرویونگ، پير یبه تعب

پسر  -خود" " د يتا شا ت برسدهالک به -پندارديرا همان م شيخو يکه هر کس يعاد يشخص ينعي "من" 

  .4ابديتجسد  يدر اندرون آدم -خدا

مشهد 13۳۱ مرداد ماه    

۱5ماه  يش، ديرايو  

                                                           
رفت تا راه را به ایشان داللت کند، و شبانگاه در ستون آتش، تا ایشان را و خداوند در روز، پیش روی قوم در ستون ابر می -1 

 21٫روشنایی بخشد، و روز و شب راه روند)کتاب خروج، باب سیزدهم آیه 

 1۹آیه  1۷لوقا باب / 52آیه  1۰مرقس باب   / 22آیه  ۹انجیل متی باب  -2 

    .Individuationشدن با خویش، اتحاد و یکپارچگی خودآگاه و ناخودآگاه، به خود آمدن و یگانه -3 

 6۰۹ص / 13۸6روانشناسی دین/ دیوید ام، وولف/ ترجمه محمد دهقانی/ انتشارات رشد،  -4 


