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 106-93 /1399موعودپژوهی/ سال دوم/ شماره سوم/ بهار و تابستان 

 اعتقاد به منجی در مسیحیت

 2نیا، منیره فردوسی1سعیده اخالقی

 چکیده 

های مختص دین اسالم مسئله مهدویت، انتدار مصلح کل و موعود منتدر از ویژ ی

های آسمانی مانند زرتشت، یهودیت، مسيحيت نيست بلکه همه ادیان، مذاهب و کيش

 اریبار خود هر ونه خوهای آسمانی در سراسر تاریخ محنتاند. پيروان آیينآن را پذیرفته

ا و شکنجه را به این اميد بر خود هموار کردند که روزی منجی ظهور خواهد کرد و آنان ر 

شده در دین از جميع بالها نجات خواهد داد. اعتقاد به منجی یکی از اصول پذیرفته

مسيحيت است که در کتاب مقدس آنان منعکس شده است. در مسيحيت برای منجی 

پسر مریم انطباق دارند.  ان شده که همگی بر عيسیهای مختلفی بيالقاب و ویژ ی

شده که با ظهور مجدد خود کننده خواندهدهنده و رجعتاو نبی، صاحب معج(ه، نجات

جهان را از تاریکی ظلم و جهل نجات خواهد داد. منجی مسيحيت، ماهيت 

بتنی بر بخشی فردی و جمعی است. برای وی دو کارکرد قابل تصور است: یکی منجات

اش. همين امر منجر به تصور دو ونه نجات و منجی شخص او و دیگری بر عمل تاریخی

مند و  رایانه؛ نجات جمعی، زمانشده است: نجات سيال، شخصی و ميانجی

کردن خود رابطه ميان انسان و خدا را با فدیه  رایانه. در  ونه اول عيسیمنجی

را دارد تا منجی و در  ونه دوم وی با باز شت مجدد خود کند و نقش ميانجی اصالح می

رساند کند و پيام انجيل را به همه مردم میو تشکيل حکومت جهانی، عدالت را برپا می

تحليلی و با مراجعه -و نقش منجی را دارد تا ميانجی. در پژوهش حاضر با روش توصيفی

به منجی در مسيحيت و  های نوشتاری سعی شده است اعتقادبه کتب و مقاله

 و نقش و جایگاه وی تبيين و بررسی شود. کارکردهای مختلف عيسی

، حضرت عيسی مهدویت، موعودباوری، مسيحيت، منجی، واژگان کلیدی:

.امام مهدی
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 مقدمه. 1

مذاهب ای بسيار کهن و دیرینه دارد. با ندر به کتب مقدس ادیان و مسئله موعود در تاریخ ادیان سابقه

توان دست یافت که اعتقاد به منجی و مصلحی که در آخرال(مان مختلف جهان به این حقيقت می

کند یک اعتقاد جهانی است. مسيحيت ني( از این قاعده کند و جهان را پراز عدل و داد میظهور می

يامبران  ذشته استثنا نيست. اعتقاد مسيحيان بر این است که خداوند برای رهایی و نجات انسان، پ

دليل تمرد انسان این نجات تحقق نيافت و پيامبران قبل از را با شریعت و قانون فرستاد، اما به

نقش اساسی را در سير  بخشی آماده کرده بودند، اما عيسیفقط زمينه را برای نجات عيسی

ناه ذاتی آزاد شود. از نگاه بخشی ایفا کرد یعنی، خود را فدیه کرد تا انسان از بند اسارت  نجات

طور کامل خواهد مسيحيت، انسان  رفتار هوی و هوس زمانی طعم آزادی و نجات و رهایی را به

چشيد و آنگاه  ام در مدینه فاضله خواهد  ذاشت که مسيح در آخرال(مان رجعت کند تا برای هميشه 

به  -ت خود مسيح در پایان جهان ها را تأمين و تضمين کند. در فرهنگ مسيحی باز شنجات انسان

ها را تبدیل به عدالت و ها و یأسها، تاریکیعدالتیها، بیها، ظلمای که همه تبعيضعنوان منجی

که پيام جایگاه بلند و ممتازی دارد. همه مسيحيان اميد دارند که مسيح چنان -کنداميدواری می

غان آورد با رجعت خود طعم مهر و صلح را به همه بچشاند. صلح، دوستی و مهر را برای انسان به ارم

های زیادی انجام  رفته است، اما در پژوهش حاضر در رابطه با موضوع منجی در مسيحيت پژوهش

ها و خصوصيات ظاهری، رفتاری تحليلی ابعاد آن از جمله ویژ ی-سعی شده است با روش توصيفی

شود باره زمانی مشخص میسی شود. ضرورت تحقيق در اینو اخالقی منجی، نقش و جایگاه او برر 

کند های الهی برای رساندن بشر به سعادت ایجاب میوسيله جحتی از حجتماندن دین بهکه باقی

ای به سر ای صورت  يرد و اکنون که جهان در وضعيت آشفتهکه درباره آن )منجی  تحقيق عالمانه

ویژه مسيحيت به عنوان دینی که پيروان بسياری دارد تقاد دیگر ادیان بهبرد الزم است که از اعمی

درباره منجی بحث شود. بررسی اعتقاد مسيحيان درباره منجی به شناخت بهتر و بيشتر این دین و 

 کند. یافتن مشترکات آن با دین اسالم کمک می

 شناسیمفهوم. 2

 مسیحیت. 1-2

ودی متولد شد. بر بشارت قوم یهود تکيه زد و در محيط مسيحيت دینی است که در فضایی یه

 يری مسيحيت مدار یهود دوران کودکی را سپری کرد. بدین لحاظ تحليل تاریخ شکلشریعت
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بدون آشنایی با جغرافيا، فرهنگ و تحوالت جامعه یهودی ممکن نيست، پس مسيحيت راستين 

، 1382نژاد، ار دین واقعی یهود است. )زیباییای از دین یهود و یا به تعبير بهتر، استمر شاخه

توان سرچشمه آن را از عيسای ناصری دنبال کرد. این دین   مسيحيت دینی است که می5ص

ميالدی و پيش از آنکه  46و تعاليم او به جهانيان عرضه شد. تا سال  با آمدن عيسی مسيح

يام انجيل را صادر کند مسيحيان خود ساز مبنی بر عموميت پشورای اورشليم آن حکم سرنوشت

شدند و مناسک ویژه خود ها حاضر میدانستند و مانند یهودیان در کنيسهای یهودی میرا فرقه

)به اعتقاد  شدن عيسی . با مصلوب221، ص1389دادند )موحدیان عطار، را انجام می

های خود پناه بردند، اما با رستاخي( شمار او با نوميدی و یأس به خانهمسيحيان  پيروان کم

و  در روز سوم این جماعت از خانه بيرون آمدند و رساتر از  ذشته، عيسی عيسی

هایش را تبليغ کردند. از این تاریخ بود که مسيحيت خط خود را از یهود جدا کرد و به عنوان آموزه

  .223، ص1389دینی مستقل به حيات خود ادامه داد )موحدیان عطار، 

 موعودباوری. 2-2

شود اعتقاد به وجود مأمن و پناهگاهی موعودباوری که در اسالم به عنوان مهدویت از آن یاد می

دهد. ای روشن و حتمی را نوید میهاست که آیندهها و کژیبخش برای انسان خسته از ظلمتنجات

ها به عدالتیها و بیها، ناکامیها و سختینجای است که با آمدنش ر موعودباوری اعتقاد به رهاننده

شمول است. به عبارتی ای فرا ير و جهانشود. این آموزه اندیشهها بدل میها و آرامشخوشبختی

دیگر باورداشت منجی و موعود از اصول مشترک همه ادیان و حتی مکاتب بشری است. اعتقاد به 

های آسمانی ای است که در همه کيشنجی به تعبير فيوچر عقيدهدوره آخرال(مان و انتدار ظهور م

یهود، زرتشت، مسيحيت و مدعيان نبوت و دین مقدس اسالم به عنوان یک اصل مسلم تلقی به قبول 

رسد که خالق هستی با ید قدرت خود ابرمردی را به شده است. همه اینان معتقدند روزی فرامی

تر ظلم و فسق را پایان خواهد بخشيد. در روز ار او ظلم و بيداد قاچاق منصه ظهور خواهد رساند که دف

  .18، ص1391پيشه به حق قصاص خواهند شد )جوانشير، خواهد بود و ظالم و ستم
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 . منجی مسیحیت3-2

  های قبل از تولد حضرت مسیح. بشارت1-3-2

که در پيش است و منجی بشر در آیاتی چند از کتاب مقدس بشارت داده شده است به روز خوشی 

کند، اما زمان وقوع این روز موعود مشخص نيست. در آید و عدل و داد را برقرار می)مسيحی  می

بعضی از آیات کتاب مقدس وقوع این وعده الهی بسيار ن(دیک شمرده شده است آنقدر ن(دیک که 

های کتاب ز ميان بشارتزنده باشند و آن را درک کنند. ا برخی از شا ردان حضرت مسيح

 مقدس به سه مورد اشاره شده است:

اشعيای نبی در موارد متعددی از کتاب خود به بنده خدا بشارت داده است که وی از  -

هر ونه قدرت ندامی و انتدامی و شکوه ظاهری به دور خواهد بود و راه اطاعت و امانت را 

   49، ص1381شود. )جو ویور، تطبيق می برخواهد  (ید. در عهد جدید این لقب بر عيسی

ای را برای    فت: آنچه  فتند نيکو  فتند. نبیو خداوند به من )موسی»سفر تثنيه:  -

ایشان از ميان برادران ایشان مثل تو مبعوث خواهم کرد و کالم خود را به دهانش خواهم  ذاشت 

ر کسی که سخنان مرا که او به اسم من  وید و هر آنچه به او امر فرمایم به ایشان خواهد  فت و ه

  17، 18نشنود من از او مطالبه خواهم کرد. )سفر تثنيه، 

مراد از آمدن نور »است:   ونه تفسير کردهعبارت ذکر شده در سفر تثنيه را این امام رضا

خدا از  بر کوه طور در سيناست و مراد از طلوع از ناحيه کوه سينا وحی خداوند به موسی

  .218، ص1382نژاد، )زیبایی« در این کوه است بن مریمکوه ساعير، وحی الهی به عيسی

 آساتولد معجزه. 3

منجی موعود مسيحيت در اوضاع سياسی مت(ل(ل و در محيط دینی  حضرت عيسی

شده  ای متولد شد هرچند محققان اتفاق ندر دارند که او در سال چهارم ق.م متولدپيچيده

ای از در دوره حکومت هرودس ب(رگ در بيت لحم متولد شد. تولد او در هاله است. عيسی

القدس حامله شد)معج(ه . او از شود که مادرش از روحها بيان میابهام بود. در بعضی از سنت

دت درباره نحوه وال انجیل متى    70، ص1381مادری باکره به نام مریم متولد شد. )جوویور، 

چنين بود که چون مادرش  اما والدت عيسی مسيح» دهد:چنين  (ارش می عيسی

القدس حامله یافتند و نام(د شده بود قبل از آنکه با هم آیند او را از روح مریم به یوسف

شوهرش یوسف چون که مردی صالح بود و نخواست او را عبرت نماید، پس اراده نمود او را پنهانی 
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کرد نا اه فرشته خداوند در خواب بر وی ظاهر شد و ند، اما چون او در این چي(ها تفکر میرها ک

 فت: ای یوسف پسر داوود! از  رفتن زن خویش مریم مترس؛ زیرا او امت خویش را از 

 ناهانشان خواهد رهانيد و این همه برای آن واقع شد تا کالمی که خداوند به زبان نبی  فته بود 

که اینک باکره آبستن شده پسری خواهد زایيد و نام او را عمانوئل خواهند خواند که  تمام شود

تفسيرش این است: خدا با ما، پس چون یوسف از خواب بيدار شد چنانچه فرشته خداوند بدو 

امر کرده بود به عمل آورد و زن خویش را  رفت و تا پسر نخستين خود را ن(ایيد او را نشناخت و 

 . از نگاه منابع اسالمی، یهودیان در هنگام تولد 25، ص)انجیل متى« نام نهاد او را عيسی

های ناروایی درباره مریم رواج دادند که  ویی او زن آلوده ها و نسبتتهمت حضرت مسيح

بهتانی عديم قلمداد  این اتهام زشت یهودیان به حضرت مریمقرآن كریم  دامن است. در

به سبب کفر ایشان و »فرماید: پردازد و مید سخت به نکوهش یهودیان میشده است و خداون

 . بنابراین، تولد 156)نساء: « کنيمآن تهمت ب(رگ که به مریم زدند آنان را به عقوبت  رفتار می

 بدون پدر و به شکل اعجاز ونه بوده است. از حضرت مریم عيسی

 القاب و اسما. 4

ای از هر یک جنبهقرآن كریم  در اناجيل و شده برای حضرت مسيحالقاب و اسمای بيان 

 کنند. مهمترین این اسما و القاب عبارتند از:رسالت او را بيان می

 . عیسی1-4

ای عبری و به ناميدند که واژهمنجی موعود مسيحيان را در ابتدا یشوع )یهوشاعا، یسوع  می 

يان و یونانيان به یسوس تبدیل کردند و همين واژه در معنای نجات خداست. این کلمه را روم

دهنده   انجيل این واژه را خداوند نجات130، ص1384شد. )توفيقی،  زبان عربی عيسی

  .1/21معنا کرده است که امت خویش را از  ناهانشان خواهد رهانيد )متی، 

 . پسر انسان2-4

د بر آن حضرت اطالق شده است. کتاب دانيال عنوان پسر انسان بيش از هشتاد بار در عهد جدی

کند که قبل از تنگی واپسين روز برد و او را به عنوان شخصيتی مطرح میاز پسر انسان نام می

 خواهد آمد و خدا داوری و پادشاهی را به او خواهد سپرد و مسيحيان ایمان دارند که عيسی

  69، ص1377بخشد. )ميشل، آن روزها را تحقق می
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 . پسر خدا3-4

از خدا نيست بلکه مندور از این لقب  این لقب در عرف مسيحيان به معنای تولد جسمانی عيسی

  68، ص1377با خدا بيان شود. )ميشل،  آن است که ایمان به ارتباط صميمانه و استوار عيسی

 . مسیح4-4

نجيل چهارم پر از لفظ   ا70، ص1377دانست. )ميشل، توان نام دوم عيسیمسيح را می 

مسيح از کلمه عبری ماشياح )مسياح  به معنای تدهين شده است. در دین یهود افراد را برای 

کردند. به همين سبب چنين افرادی مقدس های مهم مذهبی با روغن مخصوص مسح میمأموریت

های مسيح، با نام از عيسیقرآن كریم    در18، ص1382نژاد، شدند. )زیباییو محترم شناخته می

بن الله لقب عيسیالله نام برده شده است. در منابع روایی ني( روحالله، عبدالله، مبارک و کلمهروح

االمين اشاره کرد. توان به معلم الخير )استاد نيک  و روحاست. از دیگر القاب وی می مریم

  476، ص1388)حيدری کاشانی، 

 ت منجی مسیحیتها و خصوصیاویژگی. 5

ها و خصوصيات رنگ دارد و چندان از ویژ یحضوری کم در منابع مسيحيت، حضرت عيسی

 شود.ایشان بحث نمی

 های ظاهری. ویژگی1-5

را شخصی معتدل القامه با موهای ميگون و  جيم( هاکس در قاموس کتاب مقدس، عيسی

کند. او موهایش را رخشان بود، توصيف میها مجعد و دطالیی رنگ و صاف که در مقابل  وش

عيب و مایل به قرم(ی بود و اش مستوی و نرم بود، رویش بیکرد پيشانیبه دو نيم تقسيم می

ریش کامل و تمام به رنگ موی سرش داشت. چشمانی کبودرنگ و درخشنده و دستانی 

نا به رسم اسرائيليان ختنه   او را در روز هشتم تولد ب807، ص1377ترکيب بود. )هاکس، خوش

زیست و مطيع آنان  . در سنين خردسالی در کنار پدر و مادرش می21/2، )انجیل لوقاکردند 

، )انجیل مرقس . او برای امرار معاش به شغل نجاری اشتغال داشت 51، ص)انجیل لوقابود 

روباهان را »: خود در این مورد  فته است  ، اما جایی برای استراحت نداشت. عيسی6/3

، )انجیل لوقا« ها، اما پسر انسان را جای سرنهادن نيستسوراخ است و مرغان هوا را آشيان

  و سه سال 23/3، )انجیل لوقاسال داشت که رسالت خود را آغاز کرد  30 . ن(دیک به 58/9
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اهل   . در مقابل منابع اسالمی، روایات50، ص1382نژاد، بعد به صليب کشيده شد )زیبایی

دهد. از ندر ظاهری اطالعات مفيدی ارائه میبن مریمدرباره شخصيت عيسی بيت

قامتی ميانه، سيمایی سفيد مایل به سرخی و موهای مجعد داشت. همچون برخی پيامبران 

مختون متولد شد در سه سالگی حجت خدا بر بند ان و حتی بر یحيی بوده است و در هفت 

، اما در سی سالگی بود که مأموریت یافت رسالت خود را بر بنی اسرائيل سالگی به رسالت رسيد

آشکار کند. در کوه ساعير بود که از سوی خداوند به وی وحی رسيد و در زمان عروج سی و سه 

  .66، ص1382نژاد، ساله بود )زیبایی

 های رفتاری . ویژگی2-5

ما بسياری  ریه او را دیده بودند، هيچ صغيره و حرف بود، کسی خنده او را ندید، اایشان بسيار کم

  شخصی امين و مهربان )انجيل یوحنا، 807، ص1377کبيره و ترک اوالیی را مرتکب نشد. )ميشل، 

که هم سياسی و هم روحانی بود اصول و تعاليم عيسی    بود. برخالف شریعت موسی23/11

کرد، او بر ضد حکومت ممانعت می فقط روحانی است. آن حضرت از اقدام سياسی مسيح

ری(ی و خشونت متنفر بود و برای ایجاد آشتی و صلح و اصالح از حق خود شدت از جنگ و خونبه

کرد که چنين کنند. مطيع مقررات   و به دیگران ني( توصيه می5/38، )انجیل متى ذشت می

، )انجیل متىی شجاع بود کار يری شمشير بود در عين حال وی شخصحکومتی و مخالف به

 . مباحثات او با مخالفان نشان 12/21، )انجیل متى  که در مقابل روحانيت فاسد قيام کرد 12/21

 . برای تبليغ رسالت خود به 50، ص1382نژاد، از احاطه وی بر کتاب مقدس یهود دارد )زیبایی

 . 23/4، )انجیل متىم وی بود کرد و بشارت ملکوت خدامحور اصلی تعاليهای مختلف سفر میشهر

آموز او های حکمتمثالانجیل متى  ویژه در در روش تبليغی خود آموزش تمثيلی را بر (یده بود به

کرد شا ردانش را به روزه توصيه می  . با وجود آنکه یحيی50، ص1382نژاد، آمده است )زیبایی

 . 14/9، )انجیل متىکرد هم به روزه توصيه نمیآشاميد و شا ردانش را خورد و میمی عيسی

 های اخالقی. ویژگی3-5

  و در شام آخر پای شا ردان را به دست 13/4او شخصی بسيار فروتن و متواضع بود )انجيل یوحنا، 

  و 11/29، )انجیل متىبسيار غيور، مدلوم، صبور  وشو داد. حضرت عيسیخویش شست

 . او خود را عبد 15/10، )انجیل متى  و مطيع خداوند بود 15/9، تى)انجیل محليم و با محبت 
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بر این  . عالوه12/21، )انجیل متىدانست. او بسيار شجاع و مبارز بود   و بنده خدا می30)مریم: 

شخصی سخندان و منطقی، زیرک و هوشيار و حاضر جواب بود که مضامين  حضرت عيسی

از ندر اخالقی و زهد   .15/22و انجيل متی،  20/20، )انجیل لوقااناحيل  ویای این حقيقت است 

پوشيد و نان جو  رفت، لباس خشن میو ورع و کثرت عبادت مثال زدنی بود. بسيار روزه می

ایستاد و در حال عبادت بود تا خورشيد کرد هر جا بود به نماز میخورد. آنگاه که آفتاب غروب میمی

همان »فرمود: کرد و میکرد برای خود غذایی ذخيره نمیمحتاجان رسيد ی میکرد. به طلوع می

آلود به خدایی که غذای صبح مرا داده است شامگاهان ني( مرا طعام خواهد داد. او از نگاه شهوت

آميخت  اهی لبخند بر لب داشت  ریه را با خنده درمی زنان و معاشرت آنان  ری(ان بود. عيسی

  .239-232، ص1382نژاد، )زیبایی« آوردجا میالحجه حج به ریسيت. در ماه ذیمیو  اه 

 نقش و جایگاه منجی مسیحیت. 6

اند )مباحث و عملکرد او تمای( نهاده در ادبيات و الهيات سنتی مسيحی، ميان شخص مسيح

دهند . شناسی لقب میشناسی و دسته دیگر را موضوعات نجاتمربوط به دسته نخست را مسيح

وجود نداشته و درست  طور قطع این تمای( در زمان شخص عيسی  به231، ص1381)تيليخ، 

آنکه کاری شاهانه انجام داده است و بنی اسرائيل را از بی از زمانی پدید آمده است که عيسی

 بود که برای عيسیپراکند ی و غم رهایی دهد به باور مسيحيان بر صليب شد. در این زمان 

اش همين دو کارکرد تصور شد یکی از این دو مبتنی بر شخص او است و دیگری بر عمل تاریخی

تمای( سبب شده است که در مسيحيت دو ونه نجات و به تبع آن دو ونه منجی تصور شود 

  .232، ص1389نيا، )صادق

 گرایانه. نجات سیال، شخصی و میانجی1-6

ارتباط چندانی ندارد و با همان زند ی اوليه او ساز ار  ات به رستاخي( عيسیاین درک از نج

اش. در این معنا از نجات  ریاست و نه منجی  ری عيسیاست. این نجات ثمره ميانجی

 مسيح»کند. کردن خود رابطه ميان انسان و خدا را اصالح میبا فدیه است که عيسی

 ونه نجات به  . بنابراین، این29/1)انجيل یوحنا، « داردناهان جهان را برمیبره خدا بود که  

معنای رهایی از تقصير یا  ناه و یا رهایی از پيامدهای آن در این جهان و حيات اخروی است. بر 

ایمان آورده  مند )هر زمان به عيسیسيال و غيرزمان بخشی عيسیاین اساس نجات
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شناختی )با پایان تاریخ ربطی ندارد  است. بهتر است یابد ، فردی و غير آخرتشود، نجات می

 بخشی را از مقوله مباحث موعودباوری بيرون دانست. ونه نجاتاین

 گرایانهمند و منجی. نجات جمعی، زمان2-6

تشکيل  ای انجام خواهد داد که هماندر باز شت مجدد خود کار شاهانه در این نگاه عيسی

  232، ص1381رساند. )تيليخ، حکومتی است فرا ير که پيام انجيل را به همه مردم می

بخشيدن از به معنای نجات بخشی عيسی ونه نجات به اجماع تمام مسيحيان رهاییاین

شود. پراکند ی ظلم و نابسامانی است. امری که در سایه تشکيل یک حکومت مرک(ی عملی می

پذیرد ، ها تحقق می وییمند )در زمان مشخصی طبق پيشن معنا نجاتی است زماننجات بدی

اندیشد هم به رفاه دنيوی ، فراملی )دارای رسالت اجتماعی و معنوی )هم به نجات معنوی می

 بر توجه بهرو است که عالوهای روبه ونه از نجات، انسان با منجیجهانی  و رو به آینده. در این

رستگاری معنوی اهدافی چون برپایی عدل، امنيت و رفاه اجتماعی را هم مد ندر دارد 

  .128، ص1391)جوانشير، 

 . نبی3-6

نبی خوانده شده است؛ یعنی کسی که پيام خدا را برای انسان آورد و انحرافات رهبران  عيسی

او از پيامبران اولوالع(م است و   71، ص1377کاری به بينوایان را محکوم کرد. )ميشل، دینی و ستم

دانست. او برای تبليغ رسالت خود بسيار مقام عصمت دارد. دو اسم اعدم از اسمای الهی را می

  .66، ص1382نژاد، کرد )زیباییکرد و در قالب مثال موعده میمسافرت می

 . منجی4-6

بخشد. او تحقق می وی منجی ناميده شده است؛ یعنی کسی که خدا نجات بشر را به دست

  66، ص1382نژاد، )زیبایی

 . صاحب معجزه 5-6

کند مانند شفای دیوانگان نقل می کتاب مقدس  (ارشاتی از کرامات و معج(ات حضرت عيسی

 ، کور 5/11، )انجیل مرقس ، مفلوج 5/11، )انجیل لوقا ، شفای پيسی 4/35، )انجیل لوقا

، )انجیل متى ، خشکاندن درخت انجير 7/32، نجیل مرقس)ا ، کر و الل 5/6)انجيل یوحنا، 
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 . براساس شریعت اسالم، همه پيامبران از چنين 1/2 ، تبدیل آب به شراب )انجيل یوحنا، 9/21

کردن  ، آرام4/5، )انجیل لوقااند ، صيد مقدار زیادی ماهی عملی بری هستند و آن را تحریم کرده

)انجیل کردن مرد ان  ، زنده14/25، )انجیل متىرفتن بر روی آب  ، راه8/13، )انجیل متىطوفان 

معج(اتی از حضرت قرآن كریم    و غيره. در روایات و آیات11/21، یوحنا، 7/12، لوقا، 9/18، متى

آور است و برای تأثير ذاری بسيار مهمتر از معج(ات منابع شود که بسيار شگفتذکر می عيسی

در  هواره آن هم با محتوایی بسيار عميق همراه با   فتن عيسیمسيحی است مانند سخن

های آسمانی و   و طلب مائده33-30 ویی از آینده که خود سندی بر حقانيت او است )مریم: پيش

  .49  و ني( خلق پرنده از  ل )آل عمران: 114-115اجابت از طرف خداوند متعال )مائده: 

 ا در جایگاه خد . عیسی6-6

حکمت خدا خوانده  نوا به عيسای بشری اعتقاد دارند، اما در انجيل یوحنا عيسیاناجيل هم

یافته و ازلی است. بنابراین، مانند یک خدا عمل شود که جسمانی شده است. او الوهيتمی

های پولس ابداع شده است.  ونه در نوشتهبدین  وید. معرفی عيسیکند و سخن میمی

داند و چنين می وماس ميشل در کتاب کالم مسيحی این لقب را عنوانی برای کارکرد عيسیت

شود که قدرت و سلطه دارد. به عقيده مسيحيان هنگامی این لقب به کسی داده می» وید: می

را از مرد ان برخي(اند این لقب را به وی عطا کرد. این لقب همچنين اشاره  که خدا عيسی

بر این، لقب خداوند به اعتقاد تنها ميانجی بين خدا و بشر است. عالوه به اینکه عيسیدارد 

در واپسين روز و نشستن وی بر طرف راست خدا برای  مسيحيان مبنی بر آوردن عيسی

 ، اما آیات و روایات شيعه، خدابودن 69، ص1377)ميشل، « ها داللت داردداوری انسان

ای از بند ان خدا معرفی کند و او را مانند سایر مخلوقات خداوند، بندهرا رد می عيسی

خداست و در برخی جاها  ها، عيسی . بر این اساس در برخی نوشته30کند )مریم: می

انسان است. این اختالف شيوع پيدا کرد و باعث سردر می مسيحيان شد تا اینکه کليسای اوليه 

م از سوی شورای 451بندی رسيد که در سال يقيه به یک جمعم در شورای ن 325در سال 

کالسدون تأیيد شد و چنين اعالم شد که پسر یگانه و واحد خداوند یعنی، عيسی مسيح، الوهيت 

است و دو ذات دارد. او هم انسان است و هم  و انسانيت کامل دارد؛ یعنی یک مسيح

از جهت انسانيت با انسان برابر است )موحدیان  ذات است وخداست. از ندر الوهيت با خدا هم

  .230، ص1389عطار، 
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 برقرارکننده ملکوت خدا. 7

داده است که سلطنت او را  هایی است که خدا به داوودملکوت خدا در حقيقت تحقق وعده

محقق خواهد شد. مراد از  تا ابد پایدار خواهد ساخت و این وعده با آمدن و باز شت عيسی

در یک  های معنوی و اجتماعی است که عيسیها مجموعه آرمانکوت خدا در این وعدهمل

نيا، فعاليت شاهانه و با تشکيل حکومتی الهی )ملکوت خدا  آنها را عملی خواهد کرد )صادق

 چنين ادعایی نکرده است.  ، ولی خود عيسی238، ص1389

 ایدهنده جمعی و فرامنطقهنجات. 8

کند و اسرائيل را رد میندرانه یهود درباره انحصار نجات در قوم بنیدید اه تنگ عيسی

كتاب تاریخ جامع که در کند چنان ری منجی را جمعی و شامل حال همگان اعالم مینجات

 ویم که آمده است: به شما میانجیل متى  در » وید:   می595، ص 1383)بایرناس،  ادیان

ق و مغرب آمده در ملکوت آسمان با ابراهيم و اسحاق و یعقوب خواهند نشست، اما بسا از مشر

پسران ملکوت بيرون افکنده خواهند شد و در ظلمت خارجی که  ریه و فشار دندان باشد. از 

این قرار ملکوت الهی محدود به حد و محصور به حصر برای چند تن از صالحان یهود نخواهد بود 

 «.شوداست که محيط آن شامل تمام اقوام عالم میبلکه دایره اخوتی 

 کننده استموعود مسیحی بازگشت.9

پسر انسان، جهان روی سعادت را خواهد  مسيحيان بر این باورند که در باز شت دوباره مسيح

شدن عيسی منتدر رجعت دومين او هستند تا انسان دید. بيان شد که مسيحيان بعد از مصلوب

همچنين » وید: باره میکه کتاب مقدس در اینلم و تباهی را نجات بخشد چنان رفتار در ظ

 ني( چون یک بار قربانی شد تا  ناهان بسياری را رفع کند بار دیگر بدون  ناه برای مسيح

  .9/28 ،1)رساله عبرانيان« کسانی که منتدر او هستند، ظاهر خواهد شد به جهت نجات

 

                                                                    
 ن بخشی از کتاب عهد جدید است که نویسنده آن مشخص نیست.رساله عبرانیا .1
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 ج آسمانیشدن و عرومصلوب. 10

اناجیل از دید اه مسيحيان با اسالم متفاوت است.  شدن حضرت عيسیماجرای مصلوب

اند. را بيان کرده شدن حضرت عيسی يری و مصلوبطور مشروح ماجرای دستبه چهارگانه

نه تنها قتل خود را به دست مخالفان  اند حضرت عيسیبراساس آنچه مسيحيان اوليه  فته

دانست چه کسی به او خيانت خواهد کرد و او را خواهد فروخت. از کرد بلکه میبينی میشپي

این رو یک مجلس ساده آراست و غذایی با یاران خود برای آخرین بار صرف کرد. تا آنکه دوازده 

تن حواریون خود را آماده مفارقت خویش کند. اندکی بعد از آن در باغی که جتسيمانی نام داشت 

یکی از شا ردان موسوم به یهودای اسخریوطی او را به جمعی که با چوب و شمشير به سراغ او 

را ن(د  آمده بودند، تسليم کرد. آنها را رئيس کاهنان در پی او فرستاده بود. پس آنها عيسی

ا ن(د مجمع کاهنان و اصل شورا برد و همه او را به جرم  فتن کفر به قتل محکوم کردند. آنگاه او ر 

پيالطس رومی بردند و از او خواستنتد که حکم را اجرا کند. سه ساعت از نيمه روز  ذشته بود 

کرد آوردند و او بر ایشان دعا میکه او را به پای چوبه دار آوردند. جماعت در اطراف او فریاد برمی

به آواز بلند  پس مسيح کنند ،دانند چه میای پدر، اینها را بيامرز؛ زیرا که نمی» فت: و می

  .34/23)لوقا، «  فت: الهی الهی چرا مرا ترک کردی و جان تسليم حق کرد

تحمل رنج کرد تا ابنای نوع خود را کفاره داد و آمرزیده شد.  به عقيده مسيحيان، عيسی 

ریماتی برای آنکه در روز سبت، جسد او بر فراز صالبه باقی نماند شخص دولتمندی به نام یوسف آ

که از اعضای شورای کاهنان بود کالبد او را در قبری نو که از سنگ برای خود تراشيده بود، 

پيش از اینکه راه مراجعت به جليل را   ذاشت. صبح روز سوم بعضی از زنان ارقاب عيسی

پيش  يرند به طلب قبر او رفتند، ولی آن را تهی یافتند. هنگامی که سر ردان عازم باز شت 

از مرد ان برخاسته است.  دند نا هان فرشتگان ظاهر شدند و به آنها  فتند: عيسیش

 شدن حضرت عيسی  برخالف کتاب مقدس، منابع اسالم مصلوب60، ص1383)بایرناس، 

او را »کنند: را رد می شدن حضرت عيسیرا تأیيد نکردند و به صراحت، مصلوب و کشته

ند و امر بر آنان مشتبه شد. به یقين او را نکشتند بلکه خداوند او را نکشتند و به صليب نکشيد

  .158-157)نساء: « سوی خود باال بردبه
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توان  فت که منجی موعود مسيحيان از موعودهای شخصی و شده میبراساس مطالب بيان

مسيحی باشد هرچند تواند موعود فرزند مریم یعنی، هر کس نمی معين است. عيسی

های بشری است هرچند یک شرایط برایش فراهم باشد. آن موعود یک فرد مشخص با ویژ ی

کننده خواهد جنبه الوهی ني( پيدا کرده است. براساس  (ارش اناجيل، موعود مسيحی رجعت

 بود. این مسئله سبب تداوم ایمان مسيحی شده است و به بسياری از آداب مسيحيان و همچنين

فرازهای کتاب مقدس معنا بخشيده است، اما وی از ميان امت خود به آسمان رفت و کارکرد او 

شود و مردم هم چندان با شخص او در ارتباط نيستند. او القاب و در جامعه کمتر مشاهده می

هایی چون عيسی، پسر انسان، پسر خدا، مسيح و ... دارد که تولد اعجاز ونه داشت و به اسم

های رفتاری وی این است که وی کم حرف بود، کمتر او بشارت داده شده است. از ویژ ی آمدن

طلب بود. از ندر اخالقی، زهد کرد و شخصی امين، مهربان و صلحخندید و بسيار  ریه میمی

توان برای زدنی بود. از ندر نقش و جایگاه منجی در مسيحيت میو تقوا و کثرت عبادت ني( مثال

اش قائل شد. براساس این دو دو کارکرد یکی مبتنی بر شخص او و دیگری بر عمل تاریخی وی

آوردن به بخشی دارد هم فردی است که با صرف ایمانکارکرد، منجی مسيحی که ماهيت نجات

 افتد. شخص او اتفاق می

بيشتر  شناساسانه نيست و در اینجا عيسیبخشی آخرتبيان شد که این نوع از نجات

هم  شمول. بنابراین، نجات فرجامين عيسیميانجی است تا منجی و هم جمعی و جهان

کردن فرامين الهی و اشاعه پيام جنبه معنوی دارد هم اجتماعی. با این توضيح که برای محقق

شود بلکه در زمينه زند ی کند، ولی به هيج روی در همين مورد منحصر نمیانجيل تالش می

دهد و به رفاه و آسایش عمومی و دنيایی ني( توجه دارد. يایی بشر هم اقداماتی انجام میدن

از موعودهای رو به آینده است و از آن روی که هنگام باز شت او تغييراتی در اوضاع  عيسی

 کند کارکردش کيهانی خواهد بود.شود و عالئم طبيعی بروز پيدا میعالم نمایان می

 عفهرست مناب

    مترجم: انصاریان، حسين. قم: انتشارات آیين دانش.1394) قرآن كریم .  

 جا: انتشارات علمی و فرهنگی.. مترجم: حکمت، علی اصغر. بیتاریخ جامع ادیان . 1383بایرناس، جان ) .1

 تهران: مرک( جهانی علوم اسالمی. آشنایى با ادیان بزرگ. . 1384توفيقی، حسين ) .2
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