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 During the twentieth century, the theological tradition of 

eschatology was adversely affected by the outcomes of World Wars and social 

and political catastrophes, according to Protestant Jürgen Moltmann. In his view, 

God the Father sent His Son to transform the current order of the world radically, 

but powerful enemies crucified Him. God, however, thwarted their plan with the 

resurrection of Christ. Using the New Testament as a basis, Moltmann supports 

taking into account the promised order for the world that would allow the 

Christian hope to be realized. The new order contains dimensions that are 

applicable to contemporary problems. Moltmann’s eschatology is thus temporal, 

contextual, and inclusive. His eschatology has unique innovations in twentieth-

century Christian theology, particularly in the way that he approaches the critique 

of traditional eschatology, the inclusion of hope, the social formulation of hope 

praxis, as well as the conceptualization of the future in his historical hope. 

Nevertheless, this eschatology is confronted with problems such as how 

psychological hope can be established, the inconsistency of his Pneumatology 

and the extraordinary nature of Christian hope, doubts about the methodological 

success of theological imagination, and ambiguity in the interaction between 

linear time and eternal time. 
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  های جهاني و دیگر حوادث سياسي دان پروتستان، تحت تأثير جنگ یورگن مولتمان، الهي   چکیده: 

تواند بستر مناسبي  اجتماعي قرن بيستم، به این نتيجه رسيد كه خوانش سنتي از آموزة فرجام جهان نمي   و 

تفاوت است.  باشد، زیرا نسبت به سازوكار موجود حاكم بر جهان بي   این امر برای تحقق اميد مسيحي به  

ر فرستاد ولي  فرزند خویش را برای اصالح  این سازوكا   ، خدای پدر   ، بر اساس دیدگاه مولتمان 

را ناكام    ان آن   ، خداوند با رستاخيز مسيح   این،   صليب كشيدند. با وجود   قدرتمندان جهان وی را به 

توان سازوكاری برای جهان )سازوكار موعود( در  گذاشت. به باور مولتمان، با تكيه بر عهد جدید مي 

د. این سازوكار دارای  نظر گرفت كه بستر مناسبي برای تحقق اميد مسيحي برای فرجام جهان باش 

شناسي مولتمان  توان به نياز انسان معاصر پاسخ گفت. لذا فرجام ها مي ن ر آ هایي است كه با تكيه ب مؤلفه 

شناسي  شناسي در رویكرد خویش نسبت به نقد فرجام گراست. این فرجام مند و شمول مند، زمينه زمان 

اجتماعي پراكسيس اميد و جایگاه مفهوم    بندی سّنتي، جامعيت متعّلق اميد، شموليت اميد، صورت 

ی در الهيات مسيحي قرن بيستم داشته است. با وجود  فرد به های منحصر نوآوری   ، آینده در اميد تاریخي 

القدس و خصلت شگفتي  شناختي، ناسازگاری ميان آموزة روح این نكات، تردید در ایجاد اميد روان 

ل الهياتي، ابهام در سازوكار درهم كنش زمان خطي  شناختي تخي اميد مسيحي، تردید در توفيق روش 

محل  در  این تفسير از اميد مسيحي را    ، و زمان ابدی و ابهام در چگونگي تأثير این اميد در رفتار مؤمنان 

 دهد.  تردید قرار مي 
 

 تاریخ دریافت: 

20/3/1400 
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االهيوات مسوويحي،  

 .مسيحي، اميد   رنج 

 مقدمه

موولوتومووان از   1۹26)  1یوورگون  یوكوي  م.(، 
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كتاب مقدس را تفسووير كرده اسووت.  ،خود

هوای حوادث قرن بيسوووتم توأثير عميقي رنج

اند و او كوشووش  در تجربة زیسووتة او داشووته

كرده اسووت تا پاسووخ مسوويحيت را در قبال 

بوواور وی،  این رنج بووه  كنوود.  بووازیووابي  هووا 

ترین پاسووخ مسوويحيت را با تكيه بر اسوواسووي

فورجووام   مويآمووزة  اامويوود جوهووان  در  تووان 

مسوويحيب به رفد درد و رنج جوامد انسوواني  

بر پوایوة  الیوافوت. بنوابراین،   هيوات مولتموان 

آموزة فرجام جهان شوووكل گرفته اسوووت و 

االوهويووات   یوو   نويوز  الوهويووات مسوووويوحوي 

 شناختيب است.فرجام

آموزة فرجام جهان در عهد جدید سه 

محتوای اسواسوي داردا اول، اميد مسويحي به  

اخيز و تحقق بهشوت، یعني هزارة وقوع رسوت

مسوووويووح  و  موووعووود  بوورز   آموووزة  دوم، 

سوازی انسوان قبل از رسوتاخيز )كه تنها  پاک

   ن بواور دارنود( ه آدانوان كواتوليو  بو الهي

سووم، رسوتاخيز انسوان و حيات مجدد جسوم 

  (.  ۵64ا  2016گراث،  )مو   زميني مردگوان

قرن نوزدهم كه توأم با اسووتعمار و توسووعة 

بود، عصووور گسوووترش هووای  ردولووت بي 

شود مسويحيت نيز بود و اینگونه پنداشوته مي

و وجود   گيردمي  جهان را فرا  ،كه مسيحيت

برقراری  مسوووتولوزم  مسووويوحوي  جهووان  یوو  

راني قدّیسوووان پادشووواهي مسووويحي و حكم

اسوت. از سووی دیگر، در همين قرن با آ از 

گری،  مودرنيزاسووويون، اور دوران روشووون

سووولطوة  انقالب صووونعتي و تحوالت دیگر،  

قدرت سوووياسوووي و تكنولوبی   رب هم 

اميود    ،تثبيوت شووود. تحوت توأثير این حوادث

گرایانة مسويحي اینگونه تفسوير شود كه هزاره 

. هزارة موعود مسوويح در حال تحقق اسووت

  (.6-3ا 1۹۹6)مولتمان، 

جوونووگ وقوووع  جووهووانوويبووا  و  هووای 

گرفتن نوازیسوووم در آلموان و تبعوات قودرت

سوورنوشووت   بينانه بهناگوار آن، نگاه خوش

بشووور از بين رفت و مسووويحيان دیگر دليلي 

برای اميود بوه تحقق هزارة موعود مسووويحي 

ا 1۹۹6)مولتموان،    در این جهوان نوداشوووتنود

رسووويود كوه الهيودانوان  نظر ميه  لوذا بو   (.2۹

مسووويحي بوایود خوانش جودیودی از آموزة 

)گرنز و اولسووون،    فرجوام جهوان ارا وه دهنود

يد كه مولتمان به این نتيجه رسوو  (.36ا  13۹0

های پيشوين بسوتر مناسوبي برای  شوناسويفرجام

تحقق اميود مسووويحي بوه فرجوام جهوان ارا وه  

كنند، زیرا نسوبت به سوازوكار حاكم بر نمي

تفاوت  های انسووان معاصوور بيجهان و رنج

 ،هسوووتند و در نتيجه، برای انسوووان معاصووور

اميودبخش نيسوووتنود. بوه بواور وی، مخوالفوان 

پسووور  ،دمسووويح با تكيه بر سوووازوكار موجو

صوليب كشويدند، ولي خداوند    خداوند را به
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نوواكووام    نووانبووا رسوووتوواخيز وی هوود  آ را 

نظر مولتموان، بوا تكيوه بر عهود  ه گوذاشوووت. بو 

توان سووووازوكواری برای جهوان جودیود مي

)سوازوكار موعود( در نظر گرفت كه بسوتر 

منواسوووبي برای تحقق اميود مسووويحي برای 

ثر بر ؤهوای ملفوهفرجوام جهوان بواشوووود. مؤ

بوه فهم دیودگوا الهيواتي یورگن مولتموان  ه 

ه  كنود كوه بو شووونواسوووي وی كمو  ميفرجوام

 كنيمااشاره مي هاآن

هوای جنوگ مولتموان در اردوگواه اوالً  

جهواني زنوداني شوووده بود و بوه كوار اجبواری 

 طلبيشود. رنج حاصول از سولطهگماشوته مي

ملموس   كاملبه طور  ها برای مولتمان  انسان

بوه فرصوووتي برای بوه  مثوابود و او الهيوات را بوه

اجتماعي  -كشويدن وعوعيت سوياسويشچال

 (.1ا 2012)جنكينز،  موجود یافته بود

مولتمان تحت تأثير ماركسوويسووم دوماً  

الهي بوو و  یهود،  خصوووو   هدانووان جوودیوود 

م.( بوه این   188۵-1۹77)  1ارنسووووت بلو 

جوای االهيوات  نتيجوه رسووويوده بود كوه بوایود بوه

عقالنيب بوه االهيوات اميودبخشب باردازد توا 

بتوانود الهيوات را بوه سوووكویي برای ات يير 

جهوانب تبودیول كنود. مولتموان بوه این نكتوه 

 

1. Ernst Bloch . 

پور، رسول، سرایلو، حسن. رسولينگاه كنيد بها  .  2

نقد و تحليل الهيات اميد یورگن مولتمان.  (.  13۹8)

كه تحت تأثير بلو  و كتاب  كندمياشواره 

ااصول اميدب او به الهيات اميد مسويحي توجه  

 (. 200ا  2012)چونوگ،  دا كرده اسووووت  پيو 

او این اميود را تنهوا در آموزة فرجوام  لوذا  

یوافوت، زیرا این آموزه بر تفوّ   جهوان مي

آینده و وعدة الهي استوار بود و با طرح آن 

مسويحيان را برای رهایي   ة توانسوت انگيزمي

ا 1۹۹6)مولتمان، مسووتفووعفان تقویت كند 

13۹-134.) 

رسوويده بود كه اً او به این نتيجه  سوووم

شوناسوي  های سونتي از آموزة فرجامخوانش

گوی  پواسوووخ  ،معواصووور  دورة تواننود در  نمي

محيطي زیسوت  های انسوان ومشوكالت رنج

 (.104-110ا 1۹۹6)مولتمان، جهان باشووند 

بنوابراین، وی كوشووويود توا خوانشوووي از این 

آموزه ارا وه دهود كوه بتوانود بوه مشوووكالت  

 كند. ها توجهطبيعت و رنج های انسان

فارسوووي با تأكيد بر تاكنون چند مقالة  

خصوووو  نخسوووتين اثر هو ب  مولتمان متقدم

 شودة وی )الهيات اميد( منتشور شوده شوناخته

هنوز پژوهشوووي در  این، وجود بوا  2اسوووت.

و  موتووأخور  موولوتومووان  بووه  فووارسووووي  زبووان 

مند وی نارداخته اسوت. شوناسوي نظامفرجام

پایيز و زمستان   ،سال هفدهم  ،دین  ةفلسف  ةنامپژوهش

 (. 34پياپي ) 2  ة شمار  13۹8
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آثوار   اسوووتفواده ازبوا    ، برآنيم توادر این مقوالوه

از   موولوتومووان،موتوعوودد   دقويوقوي  توحولويوول 

  اما تكية اصولي  كنيمارا ه   اوشوناسوي فرجام

شووونواسوووي اآمودن خوداونودا فرجوام  بر كتواب

 است. 1مسيحيب

شنهس   امید مسییی    مهیی  و اهة  رجاه  .  1

 مولتمهن 

شناسي نشان داده است فرجام  2دیوید كرامر

مولتموان متوأثر از هفوت مفهوم و تصوووویر  

اميودبخش در كتواب مقودس اسوووتا زموان، 

رسوووتواخيز، ،هور، هزارة مسووويح، داوری  

الهي، خلقوت جودیود و شووووادی ابودی. او  

شناسي بر اساس كند این فرجاماسوتدالل مي

این هفت تصوویر، آثار اخالقي مشوخصوي بر 

یي، عودالوت فرد مسووويحي، جوامعوة مسووويحوا

شووناسووي منعكس اجتماعي و بوم-سووياسووي

فرجام شووناسووي  (.2ا 2016)كرامر،  كند مي

عود عود ایجوابي و سووولبي دارد. بُمولتموان دو بُ

ایجابي، تفسير وعدة فرجام جهان در دوران 

عد سولبي، نقد سوازوكار موجود معاصور و بُ

الهيوات    گویودميجهوان اسووووت. مولتموان  

ش كه به این پرسووو  مسووويحيت برای پاسوووخ

 

1. Moltmann, Jürgen (1996). The 

Coming of God: Christian 

Eschatology. Translated by Margaret 

Kohl. Minneapolis, MN: Fortress 

Press. 

انظم موعود عهود جودیود چيسوووتدب بوایود به  

این پرسوووش مبنوایي پواسوووخ دهود كوه اچرا 

جهان برای انسووان كافي   سووازوكار موجود

را   نوويسوووووتدب آن  مووولووتوومووان  آنوو ووه 

یا تفسووير رنج مسوويح در    3شووناسوويبامسوويح

جهان معاصوور ناميده اسووت، پاسووخ وی به  

عبوارت دیگر، فهم  پرسوووش دوم اسوووت. بوه

یعني  ،شوناسويسويحاميد مسويحي مسوتلزم م

اسووووت.   موجود جهووان  سووووازوكووار  نفي 

شوناسوي مولتمان از تفسوير این آموزة فرجام

خداوند خود (  1شوود كه مسويحي آ از مي

مسوويح به سوووی ما اپرتاب   صووورت را در

كردب، اما قدرتمندان او را دچار رنج كردند 

( پس از آن مسوويح 2و به صووليب كشوويدند.  

بر مرگ خویش )ارادة قودرتمنودان زميني( 

 لبوه كرد، یعني از جسوووود خویش در قبر 

مسيح جایگاهي    ،برخاست. در هر دو گزاره 

شووونواسوووي مولتموان دارد. نموادین در فرجوام

شوناسوي( بيانگر این نكته  حگزارة اول )مسوي

چيز جواودان هنوز هيچاسووووت كوه اگرچوه  

ميرند و هنوز رنج نيسووت، هنوز زندگان مي

و مرگ و ارادة قدرتمندان بر جهان سوولطه 

دارد  مسووويح توا زموان رسوووتواخيز )آمودن  

2. David Kramer . 

3. Christology . 
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خوداونود( در كنوار مؤمنوان و مسوووتفوووعفوان  

خواهد بود. گزارة دوم )اميد مسيحي( نشان 

ن كسوي اسوت كه بر دهد مسويح نخسوتيمي

مرگ  لبوه كرده اسوووت و این نویودبخش  

 نابودی نهایي مرگ و رنج در جهان است.

كنود مولتموان اسوووتودالل مياز این رو،  

اگر وعودة فرجوام جهوان بتوانود پواسوووخگوی 

توان آن را مي  ،های جهان معاصور باشودرنج

ای اميودبخش برای جهوان معواصووور وعوده 

لتمان شوناسوي موفرجام به این جهت،شومرد. 

نتيجة ارتباط متقابل رنج و اميد اسووت  زیرا 

سوو سوازوكار حاكم بر جهان موجود از ی 

شوناسوي( كند )جنبة سولبي یا مسويحرا نفي مي

و از سووووی دیگر برقراری نظم دیگری را 

 دهد )جنبة ایجابي یا اميد مسيحي(وعده مي

عد سوولبي توجه به بُ (.1۹4ا  1۹۹6)مولتمان،  

فورجووام و   جوهووان،  آمووزة  بووارز  ویوژگوي 

شوووناسوووي مولتمان در فرد فرجامهبمنحصووور

آرای مولتمان منجر الهيات مسويحي اسوت. 

بوه یو  بوازنگری بنيوادین در مفهوم انتظوار 

فوور خداوند در تاریخ بازگشوت مسويح و ح

تواند جز سوختي مير بهلة شو  أشوود و مسو مي

 

 (. 8ا2۵. او مرگ را تا به ابد فروخواهد بلعيد )اشعيا،  1

2. Lordship . 

چيز مطيد او گردید، خودِ پسر نيز . هنگامي كه همه3

چيز را زیر پاهای  كس خواهد شد كه همهمطيد آن

 از این طریق حل شود.

ا لب در  مولتمان بر این باور است كه  

شوناسوي مسويحي فرجامهای موجود در یهنظر

شووونواسوووي سووونّتي و خصوووو  فرجوامه)بو 

شووونواسوووي الهيوات ليبرال مسووويحي(  فرجوام

شووونواسوووي در ای به اهميوت مسووويحاشووواره 

نظر وی،  ه  شووناسووي نشووده اسووت. بفرجام

رسوتاخيز مسويح هم آ از رسوتاخيز عام اسوت 

و هم نمادی از رسوووتاخيز انسوووان و سوووایر 

مسووويح.  مخلوقووات ایمووان  زموواني طبق  ي، 

خواهود رسووويود كوه خودای زنوده مرگ را 

بواشوووود  1ببلعود، )مولتموان،   مرگ نيز مرده 

و رسووتاخيز عام مردگان محقق   (84ا  1۹۹6

  ،مولتموان  (.6۵-71ا  1۹۹6)مولتموان،   شوووود

-رسوتاخيز مسويح و رسوتاخيز عام   ميانزمان 

نوامود كوه بوا  را ازموان واسوووطوهب مي  -زموان موا

نجام در سورا مسويح پر شوده اسوت.  2ربوبيت

 پودرربوبيوت را بوه  ،رسوووتواخيز عوام، مسووويح
-104ا  1۹۹6)مولتمووان،    3كنوودتقوودیم مي

مولتموان از اسوووتعوارة كتواب مقودس    (.110

رسووتاخيز مسوويح را آ از كند و  اسووتفاده مي

طلوع زموان جودیود )ابودیوت( در این زموان 

قرنتيان،   باشد )اول    ا 1۵او نهاد، تا خدا كل در كل 

28 .) 
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تا  1كند.كهنه و در حال گذر توصوويم مي

آن زمان مسوويح ادر راهب اسووت و مؤمنان و 

 ،كشود. مولتمانمسوتفوعفان را به دوش مي

عنوان محور آموزة فرجام اميد مسوويحي )به

اجتماعي جهان -جهان( را در زمينة سوياسوي

كوه در اداموه بوه این   كنودمودرن تفسوووير مي

 .پردازیمدیدگاه وی مي

 ةظم موعوو اههن )امید مسیی ( .۲

ه بر جهوان موعود در عهود  مولتموان بوا تكيو 

آموووزة   ،جوودیوود از  دیووگووری  خوووانووش 

كند و آن را اميد شوناسوي عرعوه ميفرجام

نامد. وی در این خوانش  شوناسوانه ميفرجام

پردازد كوه آموزة فرجوام لوه ميأبوه این مسووو 

جهان در زندگي انسان امروز چگونه تفسير 

شوودد به باور مولتمان، انسوان دچار رنج مي

رنج و انودوه بودون اميود،   اسوووت. اموا تجربوة

منجر بوه سوووركوب آگواهي از درد و رنج 

در موي را  امويوود  ایون  موولوتومووان  و  شووووود 

)مولتمان،   شوناسوي مسويحي یافته اسوتفرجام

اميوود،    (.41ا  1۹۹3 ارتبوواط متقووابوول رنج و 

بوه روش منحصوووربو  فردی در همولتموان را 

الهيات سوو  داده اسوت كه اتخيّل الهياتيب  

كند تفسووير  سووتدالل مينام دارد. مولتمان ا

 

. شب رو به پایان است و روز نزدی  شده است  1

 .(12 ا13)روميان، 

هوای عقالني ممكن اميود مسووويحي بوا روش

نيسووت، زیرا عقالنيت ما بر اسوواس مقوالت 

محودودی از زموان و مكوان شوووكول گرفتوه 

های عقالني تفسووير كتاب اسووت و با روش

انوداز  مقودس، راهي برای رهوایي از چشوووم

كننودة این جهوان نوداریم. در نتيجوه  موأیوس

بووه موال آنوكووه  از  بويوش  حوظووات موولوتومووان 

محوتووای روش بر  كنوود،  توجووه  شووونوواختوي 

عبارت دیگر، الهيات تمركز كرده اسوت. به

جوای تفسوووير  كنود بوهمولتموان كوشوووش مي

كمو  قوة  سووواختوارمنود كتواب مقودس، بوه

تصووویر خالقانه و منسووجمي از پيام   ،خيال

اميود مسووويحي طرح كنود كوه بوا انتظوارات و 

مسوووا ول مخواطوب معواصووور كتواب مقودس 

دین معنوا مولتموان روش متنواسوووب بواشووود. بو 

موي اكوتشووووا   را  او  الوهويووات خوود  دانوود. 

از آموزه  دفوواع  بر  هووای سووونّتي اصوووراری 

دليول  هوا بوهمسووويحي یوا كنوار گوذاشوووتن آن

بيني علمي مدرن ندارد  ناسوازگاری با جهان

شوودن حاصوولو برای فهم حقيقت ایمان و  

بخشووي از پيام كتاب مقدس، تصووویر الهام

دهد. او  ح ميرا ترجي های گفتگویيشووويوه 

ل در فهم الهيوات مسووويحي در بر نقش تخيو 

برخورد با مسوا ل امروزی بر تخيل برقراری 
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حواكميوت الهي در جهوان و تخيول جهوان در 

زموان حواكميوت الهي توأكيود دارد. تخيول 

مسوويحي به باور مسوويحي نياز دارد و باور و 

تعهد مسويحي تنها در اجتماع عيسوي مسويح 

موي بووارور  موؤمونووان  گوفوتوگووی  در  شوووود. و 

یوو   را  الوهويووات  مونوظور  ایون  از  موولوتومووان 

ا 1۹۹۹)ميكاد، پندارد مسوولوليت جمعي مي

را وة تخيول الهيواتي خود )دربوارة و بوا ا  (1

تحقق جالل خداوند بر زمين(، اميد مسيحي 

را در معرض تخيل و گفتگوی مؤمنان قرار 

دهود. بنوابراین، مولتموان مقولوة اميود را مي

جوایگزین عقالنيوت كرده اسوووت توا بتوانود  

هوای این راهي برای رهوایي انسوووان از رنج

جهوان پيودا كنود. روش الهيوات او جودا از 

وای آن نيسووت. او به همان دليل كه در محت

محتوای الهيوات خود از التزام بوه عقالنيوت  

نظر كرده اسوووت، در زمينوة  نظری صووور 

جووایوگوزیون  را  الوهويوواتوي  توخويّوول  نويوز  روش 

هوای عقالني در الهيوات  كواربسووووت روش

 است.كرده 

یوو  فورجووام موولوتومووان  شوووونوواسووووي 

جانبه و فراگير اسوت. در شوناسوي همهفرجام

ها،  ند، خدای فرد فرد انسوانتفسوير او خداو

جوامد، تواریخ، سووووایر مخلوقوات و زمين 

 

1. Ontic . 

2. The Day of The Lord . 

شووناسووانة او همة شوولون  اسووت و اميد فرجام

ایون  بور خوواهوود گورفووت.  در  را  هسووووتوي 

شوناسوي بر چهار اميد اسوتوار اسوت كه فرجام

شوامل ااميد   1شوناسوانهبر اسواس ترتيب هسوتي

بوه تحقق جالل خوداونودب، ااميود بوه خلقوت  

تواریخ از   دوبوارة عوالمب، بوه رهوایي  ااميود 

قدرتمندانب و ااميد به زندگي ابدی انسوانب 

در این   (.XVIا  1۹۹6)مولتموان،  اسووووت  

خوانش مولتموان از   ،هوانه آبخش بوا تكيوه بو 

 .دهيمشناسي را توعيح ميفرجام ة آموز

 امید به تیقق االل خدا ةد  .۲-1

مولتموان بر این گموان اسووووت كوه اميود بوه  

رین اميود مسووويحيوت  تبنيوادی  ،آمودن خودا

زیرا روزی كه خدا بياید، روز ابدی    ،اسوت

اسوت و وعدة مسويحي بر آشوكارگي   2خدا

)مولتموان،   خوداونود در آن روز داللوت دارد

بوه این پرسوووش   (.22-24ا  1۹۹6 مولتموان 

این  ور كوه آیوا خوداونود نيوازی بوه خلقمشوووه

جهوان داردد یوا بوه تعبير دیگر، آیوا خوداونود  

ی دارد كوه بوا آمودن  هم در این عوالم اميود

 دهود.وی محقق شوووودد پواسوووخ مثبوت مي

مولتمان پاسووخي به    3شووناسووي الوهيفرجام

 این پرسش است.

3. Divine Eschatology . 
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مولتموان اوالً عقيوده دارد خوداونود از 

عووالم بي او را این  نيسووووت و آموودن  نيوواز 

در پوایوان   1گریتوان تنهوا بوه خودجلوه نمي

تواریخ تقليول داد وگرنوه خلق عوالم، ،هور  

 ، خوداونود در آن و رسوووتگواری مخلوقوات

اً مولتموان دومو رسووويود.  نظر ميهود  بوهبي

پوذیرد كوه خوداونود در طول تواریخ عوالم نمي

است، زیرا   2در حال تحقق بخشيدن به خود

خلقوت و ،هور خوداونود و   ،این دیودگواه 

ت  رسووتگاری عالم را عوورورت  اتي طبيع 

پنودارد و این مسوووتلزم نق  خوداونود مي

آزادی خوداونود اسووووت  گویي خودا هيچ  

 سووماًانتخاب دیگری جز این نداشوته اسوت. 

تر شووودن و او مشووواركت انسوووان در كامل

پوذیرد، زیرا معتقود جالل خوداونود را نيز نمي

اسوووت پروندة اعموال انسوووان در این تاریخ 

سوياه اسوت و در كم  انسوان به رسوتگاری 

)مولتموان،  و عوالم تردیود اسووووت    خوداونود

شوناسوي  فرجامبنابراین،    (.323-330ا  1۹۹6

الوهي مولتمان )یعني پاسووخ وی به پرسووش 

ها  ه آنیادشوووده( چند مؤلفة مهم دارد كه ب

 كنيمااشاره مي

مفهوم حواكميوت خوداونود جوایگواه   (1

 

1. Self-Glorification . 

2. Self-Realization. 

موولوتومووان   آرای  در  خصوووو  هبوو –موهوموي 

یووحونووا موكوواشوووفووة  بووه  -دربووارة  نوظور  دارد. 

ن، حاكميت خداوند نشان اميد انسان  مولتما

شووود تا در طول تاریخ اسووت كه باعم مي

شوكل   بتوان حفوور پنهان او در جهان را به

-1ا  2011)گوتسون،   سومبلي  درک كرد

بر این باور اسووت كه كتاب مقدّس او   (.1۵

تووازه  دربووارة خووداونوود دارد. دیوودگوواه  ای 

خدایي اسووت كه هميشووه اهسووتب.  3ز وس

او در هر سووه زمان )گذشووته، حال و آینده(  

حاعور اسوت و ابدیتي مسوتقل از زمان دارد. 

اموا در كتواب مقودّس از فعول اآمودنب برای  

بيان نسووبت خداوند و جهان اسووتفاده شووده 

این وعوودة  اسووووت. خوودا خواهوود آموود و 

شوناسوي مسويحي اسوت. گویي بودن  فرجام

كوه در آینوده ر    خوداونود، آمودن اوسوووت

و حوال را   گوذشوووتوه ،دهود و از این طریقمي

قووابوول ،وهوور خوود  پورتوو  موي  در   كونوودفوهوم 

توانيم  امروز نمي  (.22-24ا  1۹۹6)مولتمان،  

خودا را بشووونواسووويم، زیرا خوداونود در آینوده 

اسووووت. آینوده، احوالوتِ بودن خوداونود در 

 . (2۵-26ا  1۹۹6)مولتموان،   تواریخب اسوووت

مولتموان بوا اشووواره بوه دو معنوای متفواوت از 

و   .3 خدایان  پادشاه  یوناني،  اساطير  در  ز وس 

زیارتگاه  تمام  المپ  فرمانروای  كوه  در  واقد  های 

 است.
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های اروپایي معتقد اسووت كه آینده در زبان

شووناسووي مسوويحي و پيامدهای آن در فرجام

روشني این تفاوت دیده به ،در تجربة تاریخ

 1شوووود. معنوای اول، اآن وه خواهود بودبمي

یابي گذشوته و حال طریق بروناسوت كه از 

فهم از آینوده  فهم اسوووت. مولتموان این    قوابول

داند كه اسووواسووواً ی   مي  گرایيبرا اتاریخ

 ، گرایيدیودگواه علمي مودرن اسوووت. تواریخ

كنود، زیرا مي  آینوده را بوه گوذشوووتوه تبودیول

كنود. گویي پوذیر تلقي ميبينيآینوده را پيش

را كامالً  تواند آینده تسولسول علّي وقاید مي

متعيّن كنود و آن را در قودرت حوال بوه بنود  

كند. نيز دیگر ت ييری نمي  بكشوود. گذشووته

پس آن وه به انتخواب ما واگذاشوووته شوووده،  

هومويون از  اسووووت.  موولوتومووان احووالب  رو، 

شوناسوي سوكوالر ماركس و هگل را فرجام

داند، زیرا كار ميهای محافظهشوناسويفرجام

نظریوة مواركس پوایوان تواریخ را   ،نظر او  بوه

كنود و نظریوة هگول بوه عووورورت  متعين مي

دهود، پس تواریخي تن مي دیوالكتيكي وقواید

هر دو بر تفو  گوذشوووتوه و حوال بر آینوده 

 .(27-2۹ا 1۹۹6)مولتمان،  استوارند

آموودب اآن ووه خواهوود  دوم،   2معنووای 
 

1. Futurum . 

2. Adventus . 

3. Parousia . 

4. Novum . 

آید مي  3ای یونانياسووت كه از ریشووة وابه 

ای  معنای آمدن كسووي یا وقوع حادثهبهكه 

اسوت. این حادثه در كتاب مقدس منحصوراً 

نظر مولتمان،   . بهبه جالل مسيح داللت دارد

در آینده   4ایمسويحيان به وقوع رخداد تازه 

آنوان را نسوووبوت بوه    ،بواور دارنود و این نكتوه

یعني فهمي از     كنودمي  بگشووووده ا تواریخ  

كننود كوه آینودة متعيني نودارد  تواریخ پيودا مي

و آن ه واقد خواهد شود، موجودیتي اسواسواً 

نو و  يرمنتظره خواهد داشوت كه بر اسواس 

مول یوا علّوت تواریخي قوابول توعووويخ  هيچ عوا

او ریشووة این دیدگاه را در پيامبران   نيسووت.

كنود. وی معتقود يول جسوووتجو مياسووورا بني

تخریب اورشوليم و ناسوااسوي پس از    اسوت

اسرا يل، خدای تاریخ خود را پنهان  قوم بني

كرده، بوه خودای آینوده بودل شوووده و مبنوای 

نجوات از گوذشوووتوه بوه آینوده متحول شوووده 

طبق این معنا، آینده شوورط الزم   اسووت. لذا

زمان اسووت. گذشووتة حقيقي آن اسووت كه 

فعل آن در زمان اآینده در گذشوتهب صور  

ای دربارة شوده باشود و عورورت هر گزاره 

كونوود. نوقو   را  راوی    5گووذشوووتووه  گوویوي 

هوای تواریخي، گوذشوووتوه را از آینوده گزاره 

. مثالً جملة ااو دیروز قصد داشت به سينما برودب  ۵

حتمي   معنای  این  هيچ  البته،  ندارد.  گذشته  دربارة 
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موي موعونوواگوزارش  ایون  در   ،آیونووده   ،كونوود. 

موي موتوعويّون  را  نوظور   كونوودگووذشووووتووه  از  و 

شوناسوانه بر آن تفو  دارد، نه بالعكس هسوتي

 (.2۵-26ا 1۹۹6)مولتمان، 

شووونواسوووي ( مولتموان معنوای فرجوام2

دانود مي  1الوهي را در عبوارت اپُری خوداب

صووورت جسووماني در مسوويح حلول ه  كه ب

مند پيدا كرده اسوتا ااز پُری او ما همه بهره 

ا 1شودیم، في  از پي في ب )انجيل یوحنا، 

(. مولتمان باور دارد كه آمدن مسوويح به  16

خبر از آمودن حواكميوت خوداونود    2این عوالم

 ،داده اسوت. اولين واكنش انسوان به این خبر

سوووت. كتاب مقدس از دو شوووادی عميق او

یوا في   و كوارا   3(Charisوابة كواریس)

(Chara )4  یوا شوووادی برای بيوان این عمول

الوهي و واكنش انسوووواني اسوووتفواده كرده 

سوت. في  الوهي همان زندگي اسوت كه ا

از خداوند پُر شده است و آهنگي است كه 

كموال و سووورشووواری حواكميوت خوداونود را 

 

از   و  ندارد  كاربردی  فارسي  زبان  دستور  در  زمان 

نقل  همين اعافي  عبارات  از  آن  ترجمة  برای  رو، 

 .شودقول، وعده، قصد و  يره استفاده مي

1. Fulness of God . 

فرجام2 كتاب  مقدمة  در  مولتمان  آمدن .  شناسي 

كتاب،   این  نوشتن  مدت  در  است  گفته  خداوند 

مارتيني   سيمونه  اثر  تبشيرب  افرشتة  نقاشي  همواره 

بوده 1344- 1284) مقابل وی  در  این    م.(  در  است. 

كند. شوووادی همان سووورزندگي و اعالم مي

بخشووي اسووت كه در پاسووخ به  انربی حيات

في  الهي در انسوان برانگيخته شوده و همان 

)مولتموان،  ایموان حقيقي مسووويحي اسووووت

  ا(331-33۹ا  1۹۹6

وس طۀ آ  دن  می که   نگا سز آم،  سو  بلاله به ما ره   و 
م. سو سز سایهاق اما به  سز اما تافیه بود  دن  م ا،ت 
مو و غه  ی که رشبت به    دت،سن مو و سر،و  عمهقیا  

  5که ستو بهش سز پهش م س اادما    دسنت،  خب  آوند 
 (.۴:  ۷ اخت )دوم ق ریها    

ا پُری خوداونود تنهوا بو   ،نظر مولتموان  بوه

شوناسوانه )تخيل الهياتي( نه با مفاهيم زیبایي

شووناسووانه و اخالقي دالیل و مفاهيم هسووتي

قابل فهم اسووت. پری خداوند نوری اسووت 

ای آن حيوات توازه   بوه  توابود وكوه بر جهوان مي

دهود. هيچ پيوامود اخالقي یوا مطلوبيوت  مي

این عشووق و شووادی نيسووت.    دیگری در پي

د و شووخاطر خودش سوتایش ميخداوند به

 اته معنادار اسووت. مولتمان این سووتایش في

این وعووعيت را با شووعم كودكي مقایسووه 

را   تا آمدن مسيح  آینده خيره شده  به  فرشته  نقاشي 

این   مقدس  مریم  دست  عالمت  با  سرانجام  و  ببيند 

 (.XVIIا  1۹۹6)مولتمان،  یابدخبر را مي

وابه 3 انگليس.  زبان  در  كه  است  یوناني  به  ای  ي 

(Grace .ترجمه شده است ) 

به  وابه  .4 انگليسي  زبان  در  كه  است  یوناني  ای 

(Joy .ترجمه شده است ) 

5. Joyful . 
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خود را    ،كنود كوه در حوال بوازی كردنمي

كند و هيچ مطلوبيت شووخصووي فراموش مي

)مولتموان،   .ورای بوازی كردن در نظر نودارد

دیووگوور، بووه  (.331-33۹ا  1۹۹6 عووبووارت 

 ،مولتموان بواور دارد ایموان بوه فرجوام جهوان

كند ظاری شووورانگيز در مؤمن ایجاد ميانت

كه همة سوواحات فردی، اجتماعي و معنوی 

مو  را  او  در   توحوولزنوودگوي  كورد.  خوواهوود 

كنود اميود الهيواتي  حقيقوت، او تصوووور مي

شوووناسوووانه اگرچه برآمده از اميدی معرفت

شوناختي تواند منجر به اميد رواننيسوت، مي

 شود.

بواور اسووووت كوه 3 ( مولتموان بر این 

بوو  طوبويوعووت  اتويهخووداونوود   ،اشواسوووطووة 

خودبسونده اسوت و نيازی به آفرینش نداشوته  

اسوت، اما این عالم بر اسواس عشوق خداوند  

خلق شوووده اسوووت. مسووويحيوت بر ایموان به  

خدای تثليثي اسووتوار اسووت و اگر خداوند  

تبدیل   ،خود عاشوق خود باشود، این عشوق به

شوووود. عشوووق ميان دیگری مي  به عشوووق به

گانة مسويحي موجب شوده اسوت خدای سوه

تا خداوند جهان را خلق كند و بتواند جالل 

فورجووام  در  و  كونوود  موحوقوق  آن  در  را  خوود 

 شووودالقدس متحد جهان با مسوويح و روح

گومووان  بووه  (.331-33۹ا  1۹۹6)موولوتومووان،  

 

1. Joachim of Fiore. 

مولتمان، خدای تثليثي مسويحي در این عالم 

داوند محقق شوووود. كند تا جالل خكار مي

 ،خصوووو  بوا مراجعوه بوه انجيول یوحنواهاو بو 

شووناسووي الوهي را سووه مرحله فرایند فرجام

حولوول موي عووالوم،  در  ،وهوور مسووويوح  دانوودا 

القودس و رسوووتواخيز همگواني كوه بوا روح

 شودهمكاری آنان جالل خداوند محقق مي

مولتموان این   (.331-33۹ا  1۹۹6)مولتموان،  

از هزاره  یوتصوووویر را   1اخيم فيورهگرایي 

وام گرفتوه اسوووت كوه بر م.(    113۵-1202)

تاریخ به سووه دورة پدر، پسوور و  ،اسوواس آن

شوووود و هر دوره با القدس تقسووويم ميروح

جهشوي كيفي در ماهيت زمان پس از دورة 

- 146ا  1۹۹6)مولتموان،    رسوووودقبول فرامي

141.) 

»پ،ن   اعت   ف ت:  و  ر  تشت  آ ما   به  عهشی 
   ا پش ر رهز  و نس ل ِدن ه،  س ت. پش ر نس ج  

 .(1:  1۷« )سرجهل توحنا   ج ل ده، 

و نس به رام سنق،ف  که پ،ن س سّما آ  م،سفع  ت نی نوح 
چهز نس به اما خوسه، آموخت و ف  ی،  سو همه مو می 
آوند    ه   خوسه،  تاد ا   به  ف یم   اما  به  مو  آرچه 

 (.2۶:  1۴)سرجهل توحنا   

 اههن امید به خدا بجای خلق تهزة   .۲ -۲

بوه نظر مولتموان، عوالم   پيشوووتر گفتيم كوه 

مطلق خداوند   محسووسوات ما تحمّل حفوور
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رو، خوداونود نسوووبوت بوه را نودارد و از همين

اموويوود   اسووووت.  حووجوواب  در  مووا  جووهووان 

موعونووای فورجووام بووه  موولوتومووان،  شووونوواسوووي 

مواهوی    تحولبوه   1شووونواسوووي كيهوانيفرجوام

زموان و مكوان و آفرینش دوبوارة عوالم تعلّق 

 پردازیمان ميه آدارد كه ب

شووناسووي  فرجام  هاییكي از امتياز(  1

-كنش ففواتشوریح كيفيت درهم  ،مولتمان

با زمان ابدی اسوووت.  -زمان كنوني و ففوووا

كنود ادعوا مي  2یوانوگ سوووو جو،  این  وجود

فرجووام جهووان در  و  توواریخي  توالي زمووان 

آرای مولتمان بر اسووواس مفاهيم اسوووتعاری 

كه از نظر فلسوفي بندی شوده اسوت  صوورت

نيسووووت بررسوووي   (.۵ا  2002)جو،    قووابوول 

كيهاني  شووناسوويفرجاممولتمان تأكيد دارد 

یوا نظریوة شووونواسوووي علمي و  یو  فرجوام

علمي نيسوت، اما تناقفوي هم با باورهای  شوبه

شووناسووي كيهاني  ارد. فرجامقطعي علمي ند

مولتمان، توصووويم زمان و مكان در فرجام 

جهوان اسوووت كوه آن را در اميود مسووويحي 

-306ا  1۹۹6)مولتموان،  كنود  جسوووتجو مي

گيرد كه اميد مسيحي به این تعلق مي  (.27۹

زدایي خوداونود از جالل خویش محودودیوت

كنود، زموان و مكوان محودود این جهوان تموام 

 

1. Cosmic Eschatology . 

2. Yong Soo Jo. 

يت جالل خداوند  شوود، مخلوقات به حاكم

وارد شوند و آخرین روز تاریخ ما به ابدیت  

سوووو    (.330ا  1۹۹6)مولتموان،    پيونود خورد

بر اسوواس   گویدمي( 1۹۹۵)  3كونگ تانگ

شوناختي خدا ،هور فرجام  ،دیدگاه مولتمان

توواریخ  توواریخي دارد و در همين  موواهيووت 

زیرا عمول خوداونود  شوووود  آفواقي تجربوه مي

 (.7-۹ا 1۹۹۵)تانگ،  عملي تاریخي است

در تشوریح این اميد مسويحي اشواره به  

دو نكته عوروری اسوتا اوالً مولتمان معتقد 

ای در اداموه و اسووووت فرجوام جهوان واقعوه

فواً بواوری دربوارة آینودة همين زموان یوا صووور

ریخ نيسووووت، بلكوه بواوری وقواید آینودة توا

اهيت زمان در آینده اسووت. ل مدربارة تحو

رو، فرجوام جهوان نوا،ر بوه اآینودة از همين

ای كه  زمانب نه ازمان آینودهب اسوووت  آینوده 

كنود و  در آن كيفيوت زموان خطي ت يير مي

در حفوووور   ،دوماًرسووود.  زمان ابدی فرامي

مكواني ملموس و ففووووای    ،مطلق خوداونود

شود. محدود عالم نيز دچار ت يير ماهيت مي

حفوووور   ،جهوان جودیود هم مواننود خوداونود

كنود و دارای بعودی از نوامتنواهي پيودا مي

تواند در آن چيز نميشوود كه هيچيمكان م

)مولتموان،  د  در معرض محودودیوت بواشوووو 

3. Siu-Kwong Tang . 
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 (.27۹-306ا  1۹۹6

ابوودی خوودا  (  2 یوو  رسووويوودن روز 

ن ما در برابر آن ارخداد تازهب اسووت و جها

نظر مولتموان،   جهوان قودیم خواهود بود. بوه

اوالً  صووولو این رخوداد توازه دو خ ت داردا 

فرجوام جهوان در عين حفپ پيوسوووتگي بوا  

قوودیوم بوو   ،جوهووان  را  زاهآن  كولوي  ل یوو طوور 

كنود و كنود، یعني جهوان قودیم را نفي ميمي

كنود كوه بوا خلقوت از عودم  خلق جودیودی مي

م جهوان فرجوا  دوم،قوابول مقوایسوووه اسوووت.  

بوازگشوووت جهوان قودیم و برسووواختن جهوان 

جهان  ،جای آن است. خلقت تازه های بتازه 

گيرد، گذشوووتوه را جمد قدیم را نادیده نمي

كه سووازد. چنانكند و عالم جدیدی ميمي

شوده، همان مسويح مصلوب است زنده   مسويحِ

)مولتمان،   دكه در شووكل دیگری خلق شوو 

 (.27-2۹ا  1۹۹6

د اميد مسووويحي ( مولتمان عقيده دار3

ت. چنين انحصوواری  منحصوور به انسووان نيسوو 

ایر هوای سوووو كردن رنج  معنوای فراموشبوه

كردن آنان    مخلوقات در این عالم و محروم

از اميود اسوووت. اميود حقيقي بوایود همگواني 

باشود، وگرنه خدای ما دیگر خدای همگان 

شووونواسوووانوة مولتموان بر نيسوووت. اميود فرجوام

)مولتمان،    متّكي اسوت 1جاودانگيِ همگاني

 

1. Universal . 

از خصوووولووت   (.۵4-۵7ا  1۹۹6 موولوتومووان 

همگواني اميود چنود نكتوة مهم را اسوووتفواده 

ای تمثيلي اسوتدالل  كندا اوالً او به شويوه مي

ميریم و گورهای  كند كه ما در زمين ميمي

مردگان در زمين اسووت، پس رسووتگاری ما 

نيسووووت.   بودون رسوووتگواری زمين ممكن 

 و تواریخ از یو مولتموان تموایز ميوان وجود  

سوووو و تمایز ميان تاریخ انسووواني و طبيعت  

 هوای يرانسوووواني از سووووی دیگر را تموایز

داند. به باور وی،  تصونّعي و  يرعوروری مي

زنودگي انسووواني همراه بوا مشووواركوت او در 

طبيعوت اسوووت و نفس مسوووتقول از بودن و 

انسوووانيت مسوووتقل از طبيعت وجود ندارند.  

نجات سوایر بنابراین، رسوتگاری انسوان بدون  

مخلوقوات و خلق یو  آسوووموان و زمين 

جدید ممكن نيسووت. برخاسووتن مسوويح از 

مقدمة خلق آسوومان و زمين جدید صووليب،  

بووه   (.2۵6-261ا  1۹۹6)مولتمووان،    اسووووت

كند آموزة مولتمان پيشنهاد ميهمين سبب،  

آبوای كليسوووا دربوارة رسوووتگواری فيزیكي 

در  2محيطيكيهان را به ی  آموزة زیسوت

فپ طبيعت و محيط زیست تفسير راستای ح

بووه    دوم،  (.۹۵-87ا  1۹۹6)مولتمووان،  كنيم  

ميرد و با گمان وی، انسان با كليت خود مي

هوا  انسوووانخيزد.  كليوت خود از مرگ برمي

2. Ecological . 
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مانند فرشوتگان   ،در همان قامت زميني خود

شووند. جهان ابدی، ی  آیندة مينرسوتگار  

ا 1۹۹6)مولتموان،  زميني و انسووواني اسوووت 

شووونواسوووي  اگر فرجوام  سووووم،  (.134-12۹

همگواني نبواشووود، تبودیول بوه یو   ،مسووويحي

شوووود كه در جسوووتجوی آموزة عرفاني مي

انجوات انسوووان از جهوانب نوه انجوات جهوانب 

موي ادعووا  موولوتومووان  توفسووويور  اسووووت.  كونوود 

اگزیسوتانسوياليسوتي از آموزة فرجام جهان به  

كنود و رسوووتگواری  يرانسوووان توجهي نمي

نوقوطووه هومويون  در  انوحو   درسووووت  و بووه  را  

)مولتموان،   شوووودگرایي كشووويوده ميتقليول

مي  (.87-۹۵ا  1۹۹6 گفووتبنووابراین   ،توان 

شوناسوي مولتمان منبعي برای بازنگری فرجام

شناسانة مسيحي در رابطة انسان و خدا و بوم

رابطة انسوان و طبيعت اسوت. بر این اسواس، 

نيوایش مسووويحي ابراز انتظوار مؤمنوان برای 

اتو  و  جوهووان  فورجووام  یووا فورارسووويوودن  حوواد 

گانة مسوويحي خدای سووه  1باشووندگيدرهم

باشووندگي، اميد به  اسووت. اميد به این درهم

نظر این  از  و  اسووووت  عووالم  تووازة   ،خلقووت 

ابوراز   مسووويوحوي  نويووایوش  در  كووه  انوتوظوواری 

-شووونواختيشوووود، یو  انتظوار فرجواممي

 (.12-1ا 201۵)لي،  ناختي استشبوم

 

1. Perichoresis. 

2. Historical Eschatology . 

 امید به ریهی  تهریخ از سلط  قدرتمندان   . ۲  - 3

ن شووامل همة ابعاد انسوواني، از زندگي انسووا

ابعاد تاریخي و اجتماعي اسوت. انسوان   هجمل

توان اميود  موجودی اجتمواعي اسوووت و نمي

شووناسووانه را تنها به زندگي شووخصووي فرجام

هويوچ كونوود.  موحوودود  بووهخوود  تونوهووایوي  كوس 

شووود، زیرا زندگي ابدی تنها  رسووتگار نمي

اسووووت موموكون  خووداونوود  حوواكومويووت   در 

شوناسوي  فرجام (.12۹-134ا  1۹۹6)مولتمان،  

دهود كوه مولتموان توعووويح مي  2تواریخي

تصووویر عهد جدید از فرجام جهان چگونه  

بر زیسوووت تواریخي و اجتمواعي انسوووان اثر 

 گذاردامي

اسوووتوودالل مي(  1 كووه مولتمووان  كنوود 

امكان  ،شوناسي تاریخي كتاب مقدسفرجام

مثوابوة یو  تواریخ زنودگي بوهاتجربوة واقعيوت  

یجاد هدفمند و گشووده نسوبت به آیندهب را ا

  كه ابتدا،  دهدكند. این دیدگاه نشوان ميمي

مثوابوة تواریخ، بواور تجربوة واقعيوت زنودگي بوه

بوه معنوایي از تواریخ اسووووت كوه در رونود  

ت ييرات جهان جاری اسوت. بنابراین، تجربة  

یادشوووده هميشوووه همراه با باورهایي دربارة 

رجوام )مقصووود متعوالي( تواریخ اسوووت. در  ف

  4نوه نوابودی  3اینجوا فرجوام بوه معنوای  وایوت

3. Telos. 
4. Finis. 
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آخرالزماني جهان اسووت. بنابراین، مولتمان 

انتظوار نوابودی جهوان در آخرالزموان را خوالي 

توواریخ مي نفي دانوود و آناز معنووای  هووا را 

او به ،هور مسوويحي ایمان دارد كه  كند.مي

و اميدبخش رهایي   1ای بسوازداورشوليم تازه 

بواشوووود   )مولتموان،  از مرگ، گنواه و ،لم 

كووار   دوم،  (.216ا  1۹۹6 مووولووتوومووان 

شووناسووي تاریخي را اتقدیرزدایي از  فرجام

  ،(134ا   1۹۹6)مولتموان،  دانود  مي  2بتواریخ

جریان علّي زمان را    شوناسويزیرا این فرجام

كند. آینده امنشأب و امنبدب س فهم ميمعكو

 (.2۵-26ا 1۹۹6)مولتمان،   اتِ زمان اسوت

 بنودی این دیودگواه، ازمولتموان در صوووورت

م.(،   1886-1۹2۹)  3روزنسووووایوگ  فرانس

یوهوود،  الوهوي اسووووت. دان  الوهووام گورفوتووه 

روزنسووووایگ بر این باور اسوووت كه آینده 

شووود. باید از انتظار تنها در انتظار تجربه مي

ینده به حال و آنگاه به گذشوووته رسووويد و آ

كورد  موعوكووس  را  توواریوخ  توقوویوموي  جوهووت 

او بوا اسوووتودالل    (.33-36ا  1۹۹6)مولتموان،  

موي نوكوتووه  ایون  بووه  اگور خوود  كووه  رسوووود 

توانسوووتيم آینوده را در خواسوووتيم و ميمي

گذاری كنيم، به  خال  جهت زمان شووماره 

رسوويدیم. اما ای صوولب و یقيني ميگذشووته
 

 .10ا21. مكاشفة یوحنا، 1

2. De-Fatalize The Experience of 

History. 

مخالفت كرده و معتقد اسووت مولتمان با او  

حي، نگاه به آینده شوووامل كه در اميد مسوووي

طور كه توان آنو نمينيز هسوووت  گذشوووته  

خواهد این دو جهت را از روزنسووایگ مي

یكودیگر متموایز كرد و اپيوامبری معكوسب 

تواریخ   (.13۹-141ا  1۹۹6)مولتموان،    شووود

گشوووده یعني تاریخ را تقدیرزدایي كنيم و 

ینده گشووده بمانيم. آینده نسوبت به وقاید آ

توان  و نمي  هدفمند اسووت، اما مقدر نيسووت

بر اسووواس وقاید گذشوووته و حال، آینده را 

در نتيجوه، مولتموان بوا انتقواد  بيني كرد.  پيش

شدة از دیدگاه روزنسوایگ از نظریة تعدیل

كنود كوه آن جهوت معكوس زموان دفواع مي

 نامد.مي 4بخشي به تاریخبرا الحن

هوای زموانگویود  ميموان  نظریوة مولت

ای از فرجام جهان بدانيم كه تاریخ را سووایه

كننود. تحوت توأثير آن الحنب یوا ریتم پيودا مي

بخشوويب این اسووت منظور مولتمان از الحن

هوای تواریخ، خود را بوا پوایوان تواریخ كوه زموان

ای كننود. بوه بواور وی، در پواره همواهنوگ مي

از عبوادات و منواسوووو  موذهبي یهودی و 

بخشووي نهفته اسووت و نوعي لحن مسوويحي

مؤمنان با به جا آوردن مناس  عبادی خود 

ای از تحقق حواكميوت كوشووونود جنبوهمي

3. Franz Rosenzweig. 

4. Rhythmicization of The Times of 

History. 
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خوداونود در فرجوام جهوان را بوازسووووازی و 

كنونوود - 141ا  1۹۹6)مولتومووان،    یووادآوری 

13۹.) 

شووونواسوووي تواریخي مولتموان فرجوام( 2

داند،  شوناسوي سوياسوي ميخود را ی  فرجام

 ایت آن را به شكل ی  نبرد زیرا تاریخ و  

كند. به باور وی،  ایت سوياسوي روایت مي

تواریخ حواكميوت خوداونود نوه پوایوان جهوان، 

از   .پایان داوری خداوند یا امثال آن اسوووت

تاریخ عرصووة جنگ قدرت  ،نظر سووياسووي

دو نيروی متخواصوووم این   اسوووت و مولتموان

)مولتموان،  كنود  گونوه تقریر ميجنوگ را این

 ا(13۹-141ا  1۹۹6

انود كوه انتظوار گروه اول، قودرتمنوداني   

دارنود تواریخ بوه همين رونود خود اداموه دهود 

نظر مولتمان،   و آینده امتداد حال باشووود. به

قدرت و تاریخ به دسوت قدرتمندان اسوت و 

آنان مایلنود گذشوووتوة پيروزمنودانة خود را به 

تعميم دهنود. آینودة آنوان بودون    نيز  آینوده 

نده چيزی جز شوگفتي و جایگزین اسوت. آی

هوای كنوني یوابي موالكيوتتمودیود و برون

قدرتمندان نيسوت. به باور وی، دنيای مدرن 

هوای  رب اسوووت. آینودة هم پروبة قودرت

شوووده یعني ریزیهوا، یو  پروبة برنواموهآن

مودرنيزاسووويون دا مي و پيشووورفوت اجبواری 

اسووت. مولتمان در توصوويم نسووبت انسووان  

هوای مودرن از این عصووور جودیود و قودرت

كنود كوه  المثول چيني اسوووتفواده ميربعووو 

تواند  گویي فردی سووار بر ببر اسوت و نمي

از آن پيواده شوووود. این پيشووورفوت اجبواری، 

بيني زیادی نسووبت به  حتي اكنون كه خوش

قووالووب   در  هنوز  نووداریم،  موودرنيتووه  پروبة 

هوای اجبواری خود را بوه موا تحميول رقوابوت

 (.44-46ا 1۹۹6)مولتمان، كند مي

هایي كه در معرض سووانگروه دوم، ان

های اتمي، اسوتثمار كشوورهای  توليد سوالح

محيطي های زیسوتجهان سووم، فقر، بحران

اند و دیگر و دیگر فجاید انسواني قرار گرفته

ای بوه امتوداد این تواریخ نودارنود. این عالقوه

گروه )مسووتفووعفان تاریخ( در جسووتجوی 

 يی  پایان سوورید )ولو خشوون( و جایگزین

شدة  بينيجای مسير پيشه  بی  مسير دیگر  

قدرتمنودان برای آینده هسوووتند. آخرالزمان 

افشووووای حقيقوت و تحقق    ،برای این گروه 

 آزادی است.

نظر مولتموان، این دو گروه روایوت بوه

كس ناسوووازگاری از تاریخ دارند، زیرا اآن

 و  د جهان جدید به عصور طالیيكه ادعا كن

، جهان را برای مردمي نزدی  شووده  كمال

خوار تبودیول كرده بوه ابدهوایي خون  دیگر

او    (.134-13۹ا  1۹۹6)مولتموان،    اسووووتب

ای  عقيوده دارد دنيوای مودرن دچوار افسوووانوه 



 سامان مهدور ، محمدرضا بیات  /  شناسی یورگن مولتمان در الهیات مسیحیارزیابی فرجام

 

 
299 

 

 

 

پوذیرد و شوووده اسوووت كوه جهوان پوایوان نمي

ای جز همين تواریخ جواری انسووووان گزینوه

ندارد. مولتمان این باور را در جهاني كه در 

محيطي، معرض خطرهوای بزرگ زیسووووت

ای است، باوری  يرواقعي اقتصوادی و هسوته

كنود كه برای عقالنيوت مدرن توصووويم مي

از ،هور مسوويح و رسوويدن آخرالزمان كمتر 

پوذیر اسووووت. اوقوت نزدیو  اسووووتب  بواور

( و این وعودة كتواب 1ا 1)مكواشوووفوة یوحنوا، 

مقدس اسوت. آشوكارگي خداوند در فرجام 

جهان، پایان تاریخ اسووت. برخاسووتن مسوويح 

خلقت این   مصوولوب از جسووم مرده، آیندة 

زوال را آ واز كرده اسووووت.   بوه  رو  جهوانِ

از صوووليوب   برخوواسوووتن مسووويح  مولتمووان 

هوای این قودرتمنودان جهوان را بوا پوایوان قودرت

كند. این پایان، ناپایداری  جهان مقایسووه مي

كند و آنان را كه قدرتمندان را آشووكار مي

ميمقوواومووت مي یوواری  پيووام  كننوود،  كنوود. 

ومت اسوت. شوناسوي مسويحي، پيام مقافرجام

كشود، در نظر مولتمان كسوي كه رنج مي به

حقيقت، دنبال راهي برای رهایي اسووت، نه  

شناسي تاریخي ی  تلودیسة فلسفي  فرجام

-تفسووويری برای رهوایي اجتمواعي ،مولتموان

)مولتمان،  سووياسووي انسووان معاصوور اسووت  

كنوود او اسوووتوودالل مي  (.134-13۹ا  1۹۹6

 

1. Personal Eschatology . 

صاد را اقت ،داریطور كه دنيای سرمایههمان

جهاني كرده و بازارهای كشووورهای جهان 

سوووم را به دسووت گرفته اسووت، این فرایند 

نوعي در سووواختوار طبقواتي كشوووورهوای  بوه

 ربي هم بازتوليد شوووده و امروز ی  طبقة  

مسوووتفوووعم جهاني شوووكل گرفته اسوووت. 

بووه الوهويووات    بونووابورایون،  كووه  دلويوول  هومووان 

بخش در كشوووورهوای جهوان سووووم  رهوایي

عوروری اسوت كه این   عورورت پيدا كرده،

الهيوات در تموام جهوان برقرار شوووود و بودیل  

  (.68ا  1۹۹۹)مولتمان،   داری گرددسووورمایه

 ،عبارت دیگر، مولتمان بر این باور اسوت به

داری در جهوان طور كوه نظوام سووورموایوههموان

بخش همگاني شوووده اسوووت، الهيات رهایي

 هم باید در جهان همگاني شود.

 امید به زةدا  ابدی اةسهن  .۲ -4

بوا وجود مولتموان بوا طرح این سوووؤال كوه   

مي از مرگ چگونووه  اميوود آگوواهي  توانيم 

اميد به زندگي ابدی انسوان  به    داشوته باشويم،

پرداخته اسوت. او   1شوناسوي شوخصويفرجامیا 

شوناسوي خویش كه بر كند با انسوانتالش مي

القودس اسوووتوار اسوووت، بوه این آموزة روح

 پرسش پاسخ دهدا

نظر مولتموان، انسووووان مودرن بوا    ( بوه1
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موجودی    انكوار و سوووركوب یواد مرگ، بوه

رنجور تبودیول شوووده اسوووت. زیسوووتن  روان

حقيقي مسوووتلزم حفپ آگواهي نسوووبوت بوه  

زنودگي روابط  مرگ اسوووت، زیرا مرگ و 

ميتنويووده درهم مووا  دارنوود.  این ای  و  ميوریم 

دانيم تفواوت موا و خودایوان اسووووت. موا مي

ميریم و این تفاوت ما و حيوانات اسوت. مي

مولتموان بوه این عبوارت رایج در زبوان یونواني  

اشوووواره مي را و رومي  كووه اخودت  كنوود 

. در مزمور 1گونه بشناس كه فاني هستيبآن

كه اخدایا به ما بياموز آمده اسوت  (  ۹0ا 12)

كوه یوادموان بموانود بوایود بميریم  بواشووود كوه 

 (. ۵4-۵7ا  1۹۹6)مولتمان،  خردمند شووویمب 

مولتموان انسوووان جودیود را دعوت بوه بوازیوابي 

نظر   كند. به، رنج و اندیشوة مرگ ميتجربه

او، افرادی كوه تجربوة نجوات در آسوووتوانوة  

گونوه زنودگي را تجربوه  مرگ دارنود، این

انود و گویي تولودی دیگر یوافتوه  كننود كوهمي

 انای در جهوان دارنود. آنو زنودگي یگوانوه

انود و این عميقواً دچوار انودیشوووة مرگ بوده 

را از زیسوووتن منحر  نكرده،   انتنهوا آنو نوه

بيشوووتری بوه  بلكوه در پواره  ای موارد عمق 

داده اسوت. كسوي كه نسوبت به    شوانزندگي

 

1. Memento Mori . 

2. Geshtalt. 

اسووت، عشووق به زندگي را هم  مرگ آگاه 

وقواید    ،رد. مرگ و زنودگيشوووموامحترم مي

بيولوبیو  مسوووتقول از یكودیگر نيسوووتنود،  

های بنيادی هسووتند كه ارتباط دروني تجربه

و  بووه زنوودگي خود  دارنوود. عشوووق  بووا هم 

 موجوبدیگراني كوه دوسوووتشووووان داریم،  

شووود احسوواس رنجش و نزدیكي تجربة  مي

مرگ كنيم. تصوووودیق جواودانگي، بودون  

)مولتموان،   آگواهي از مرگ ممكن نيسوووت

 (.4۹-۵2ا  1۹۹6

( بوه بواور مولتموان، زنودگي انسووووان 2

 یا كليت یكاارچه اسووت و  2ی  گشووتالت

زنوودگوي نوموي موثوول  اجوزایوي  بووه  را  تووان آن 

زنوودگوي   روحووانوي،  زنوودگوي  جسووومووانوي، 

زنوودگي  اجتموواعي،  شوووخصوووي، زنوودگي 

تواریخي، زنودگي ابودی و مواننود آن تجزیوه  

كرد. گشوتالت چيزی بيش از حاصول جمد 

اسوووت  حتي چيزی اجزای زندگي انسوووان  

ها و اعموال انسوووان اسوووت و بيشوووتر از رنج

توان ميوان شوووخ  و عمول او تموایزی نمي

زیود و كوامول كوامول مي ،انسوووان  3قوا ول بود

طور كوامول زنوده ميرد و خوداونود او را بوهمي

نوظوریووة  موي موولوتومووان  بونووابورایون،  كونوود. 

لوازم الهياتي تناسخ )مثل    ، مولتمان از همين زاویه .3

مسيحيت   با  را  عمل(  با  متناسب  داوری  و  كارما 

 (. 110-118ا 1۹۹6)مولتمان،  داندناسازگار مي
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انواع دیگر دوگوانوه انگواری م ز و  هن و 

روح، تن و انگواری ميوان جسوووم و  دوگوانوه

)مولتموان،    كنودنفس و امثوال آن را نفي مي

 (.77-71ا  1۹۹6

فوورجووام(  3 و پوويووونوود  شوووونوواسووووي 

در آرای مولتموان   1شووونواسووويالقودسروح

)عصوور حاعوور( و پولس قدیس )قرن اول(  

پويوودا اسوووواس   اهومويووت  بور  اسووووت.  كورده 

ولتمان، تنها با توجه به نقش مشوناسوي  فرجام

شوناسوي شوخصوي توان فرجامالقدس ميروح

مولتمووان  (.1-24ا  2007)بوو ،    فهميوودرا  

كه انسووان    صوور  دانسووتن اینقد اسووت  معت

جواودان اسووووت یوا كليتي یكاوارچوه دارد، 

او پاسووخ را در تواند او را اميدوار كند. نمي

كند. به باور شوناسوي جسوتجو ميالقدسروح

بود  القودس خودای دروناوالً روحمولتموان،  

جهان ماسوت، او تا زمان آمدن خداوند پدر 

در كنار مسويح خدای حاعور جهان ماسوت 

 و در زندگي ما حلول پيودا كرده اسوووت. به 

القودسب زنودگي نظر مولتموان، موا ادر روح

اهلل قرار كنيم و از این طریق در پرتو لقوا مي

سوووان و تنهوا نقطوة اتصوووال انایم. او نوهگرفتوه

خداوند اسووت، بلكه همان گشووتالت اسووت 

كوه زنودگي دنيوی و زنودگي ابودی را بوه  

اسووووت. مسووويحيووت   پيونوود زده  یكوودیگر 

 

1. Pneumatology . 

كنود و مرده را زنوده مي ،گویود خوداونودمي

القدس ميسووور به گمان مولتمان این با روح 

شووناسووي مولتمان با تكيه بر فرجامشووود. مي

بووه خوودای   بوواور  تثليثي مسووويحي،  الهيووات 

و خوودای حلولفراتوو  یووافتووه را جمد اریخي 

بووهمووي خوودای    كوونوود.  دیووگوور،  عووبووارت 

شووناسووي مولتمان هم فرابود و متمایز فرجام

بود  از جهان اسوت )خدای پدر( و هم درون

اسوووت و در عوالم مشووواركوت فعواالنوه دارد  

بوه تموایز قلمروی )روح القودس(. او قوا ول 

القدس است  خدای پدر خدای پدر و روح

ر این جهان  ایب اسوت به خواسوت خود د

القودس قلمرو او را مخودوش و حلول روح

واسوووطة ایمان كند. بنابراین، مولتمان بهنمي

القودس نواگزیر بوده بوه خودای پودر و روح

شووناسووي خود پيوسووته در اسووت در فرجام

وبرگشووووت ميوان الهيوات دیوالكتيكي رفوت

فرابود )بر اسووواس ایموان بوه خودای پودر( و 

)بر اسوواس ایمان به    بود هگليالهيات درون

به باور مولتمان، از دوماً    القدس( باشود.روح

القدس  طور گشووتالتي در روحهآنجا كه ما ب

توانيم با تجربة مسيحي كنيم، ميزندگي مي

هووم روح و  فووانووي  هووم  را  الووقوودس، خووود 

دا مي، هم موقت   جاویدان، هم گذرا و هم

كنيم. این وعوعيت متناق  و هم ابدی فهم  
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كند مسووويحيت  مولتمان ادعا مياسوووت، اما 

زیرا طبق ایمان   ،تناق  را حل كرده اسووت

مسويحي تنها خداسوت كه هویت مطلق دارد 

)من آنم كه هسووتم(. امنِب انسوواني تنها اتوب 

هایي  اسوت در مقابل امنِب خدایي. ما انسوان

القدس در محدود هسوووتيم و حفوووور روح

وجود انسوواني اسووت كه زندگي را جاودان 

از   سووماً (.71-77ا  1۹۹6ولتمان،  )م كندمي

  1پاشوويدگيازهمتجزیه و  نظر مادی، مرگ  

زندگي انسوان و در نتيجه جداافتادگي او از 

خلق  ،اجتماع اسوووت. در مقابل، رسوووتاخيز

دوبارة اجزای زندگي و پيوسووتن انسووان به  

واسوووطوة  یو  اجتمواع جودیود اسووووت. بوه

از شوكلي   فقطانسوان در مرگ    ،القدسروح

شوووود. مرگ تبودیول مي  بوه شوووكول دیگر

انيسوتيب نيسوت. در مرگ، پيوسوتگي انسوان  

موانود، زیرا ارتبواط  در برابر خوداونود بواقي مي

سوت كه نسوان و خداوند بُعدی از وجود اوا

قابل حذ  نيسووت. مرگ انتقال از زندگي 

نوامحودود )جواودان(   بوه زنودگي  محودود 

اسووت. مولتمان معنای مرگ و رسووتاخيز را 

یابد. مرگ يح ميدر مرگ و رسووتاخيز مسوو 

او در    دگردیسوي فرم بدني اوسوت  ،مسويح

رسوتاخيز از شوكلي عوعيم به شوكل جالل 

مووي گوورچووه ،  چووهووارموواً  شووووود.تووبوودیوول 

 

1. Disintegration . 

بووا محوریووت فرجووام مولتمووان  شووونوواسوووي 

شوناسوي و تعهد  شوناسوي، مسويحالقدسروح

بندی شووده اسووت، هرگز مسوويحي صووورت

شوناسوي انحصوارگرا نيسوت  زیرا ی  فرجام

او، پيشوينيان و پيروان ادیان دیگر نيز نظر    به

مشووومول اميود مسووويحي خواهنود بود. او بوه  

كنود كوه از دو كتواب مقودس اشوووواره مي

از  ،رسوووتوواخيز مؤمنووان  ارسوووتوواخيز    یكي 
مردگانب و دیگری ارسوتاخيز عامِ مردگانب 

بورموي پورده  الوهوي  داوری  هونوگووام  دارد. در 

گرایانه از تفسوويری شوومول  ةمولتمان با ارا 

 ،معتقود اسووووت كوه رسوووتواخيز  ،اتاین آیو 

ای است كه رخدادی فرایندی و چندمرحله

از مسووويح آ واز شوووده، بوا یواران مسووويح و 

ادامووه مي ا 1۹۹6)مولتمووان،  یووابوود  دیگران 

مولتموان این تفسوووير از آموزة   (.110-104

اسوووواس مفهوم یهودی  روح بر  القوودس را 

یهوه در كتواب مقودس ارا وه كرده   2روح

 (.XIIIا 1۹۹6)مولتمان،  است

سی سز  و ااخه   سز ُکن،ۀ تَشا    ب  خوسه، آوند   رگانی 
هاتش مهو  خوسه، دسد. نوح خ،سور، ب  سو ق سن نتفه 

و  مفونر  نوح  فگم   و  حالمت  نوح  تافت    خوسه، 
نذر سو دن   ف   قّور  نوح م  فت و   ف خ،سور،.

بهن،   چفم  به  آرچه  حشب  ب   بود.  خوسه،  خ،سور، 
وفق آرچه به فوش انود  دسونی رخوسه، ک د و ب   

تا  نس به ع،سنت دسونی بلاله بهنوس     حالم رخوسه، دسد 
و ب سی  یم،ت،فا  زمهو به سرصا  حالم    خوسه، ک د 

2. Roach . 
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خوسه، دسد. جگا  نس به عصای دهارش خوسه، زد  و 
هاتش خوسه، کفت. کم بن، ت س  نس به رََ س نب اّ 

)سا ها    سمارت  بود و اال کم ش   سو ع،سنت خوسه، 
11  :۵-1.) 

كشووويده مولتمان اميد مردگان رنج(  4

  نانداند. آرا نيز معطو  به فرجام جهان مي

 اند، كشووتهاند، رنج كشوويده تحت ،لم بوده 

اند و این  یادآوری و اندیشووويدن به  شوووده 

اسوت.  آنان هم در جهان ما سوركوب شوده 

لة اصولي الهيات سوياسوي أنظر مولتمان، مسو   به

این اسوت آلمان پس از جنگ و آشوویتس  

داوری   كووه  زمووانوي  تووا  هوم  موردگووان  كووه 

ای بيابند، آرامش نخواهند داشوووت.  عادالنه

او خود را با این سوووؤال كالسوووي  مكتب 

دانود كوه آیوا پيروزی فرانكفورت همراه مي

ناپذیر  گناه برگشتها بر قربانيان بيآدمكش

اسوتد انسوان مدرن از عدالت اجتماعي دم 

حووالمي همووان  و در  ردگووان م  رنج  ،زنوود 

)مولتمان،  اسووت    گذشووته را فراموش كرده 

شوناسي مولتمان، فرجامنظر  به  (.107 ا1۹۹6

بتوانود توعووويحي دربوارة بوایود   مسووويحي 

دهوو  ارا ووه  هوم  موردگووان  امويوود    دچوگوونوگوي 

مولتموان دربوارة   (۹6-104ا  1۹۹6)مولتموان، 

اميد مردگان معتقد اسووت كه اوالً بسووياری  

توانند در این دنيا شوويریني ها نمياز انسووان

زنودگي را درک كننود. بنوابراین، رحموت 

كند شوكلي از زندگي پس الهي ایجاب مي

از مرگ و پيش از رسوتاخيز همگاني وجود 

داشوته باشود. این شوكل از زندگي مردگان 

جریان دارد   اننزمان مخصوو  آ-در ففوا

و موا قوادر بوه درک آن نيسوووتيم. در زموان 

مردگوان و زنودگوان بوا هم ،هور    ،رسوووتواخيز

كننود ثانياً آموزة جالل خداوند را درک مي

)بوو  بورز   الوهويووات هسووونّوتوي  خصوووو  در 

كاتولي ( مسوتلزم جدا شودن روح از جسوم 

اسووووت، اموا مولتموان چنين  از مرگ  پس 

  محورانوهتفكيكي را یو  تفكيو  انسووووان

انسووان   داند، زیرا اميدی برای نجات  يرمي

گذارد )تنها روح انسوووان به قلمرو باقي نمي

شوووود( و در نتيجوه، نظریوة نجوات وارد مي

كند. از نظر او، انسوان  سونّتي برز  را رد مي

ناپذیر اسوووت و با همين دارای كليّتي تجزیه

كند. ثالثاً گشتالت پس از مرگ زندگي مي

موان، پراكسووويس شووونواسوووي مولتدر فرجوام

)عمول( اميود، یوادآوری و حفپ اجتمواع بوا 

مردگان اسوووت. مسووويح تا زمان رسوووتاخيز 

هم خودای مردگوان و هم خودای   ،همگواني

زندگان اسووت. مردگان و زندگان اميدهای  

ها اجتماع مشووتركي دارند كه بر اسوواس آن

مولتموان   دهنود.یواران مسووويح را شوووكول مي

نويوم دو  را  مسوووويوح  روبوروییوواران    دایورة 

توصووويم مي او  یكوودیگر  كووه گرد  كنوود 

انود و عودالوت خوداونودی را اجتمواع كرده 
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كشوووند. یاران مسووويح ابرادران و انتظار مي

و  گورسووونوگووان  عوووعوفووا،  موؤمون،  خوواهوران 

-110ا  1۹۹6)مولتموان،    زنودانيوانب هسوووتنود

فورا  (.104 از  پويوش  افوراد  رسوووويوودن   ایون 

حواكميوت الهي، حواكميوت مسووويح را برپوا 

گوذار خلقوت بوه   ،كوه در حقيقوت  انودكرده 

رابعاً  (.1۹۵ا 1۹۹6)مولتمان، ابدیت اسوووت  

مولتمان سووگواری را یكي از اشوكال حفپ 

بوا مردگوان مي دانود. موا در مرگ اجتمواع 

 يكسواني كه دوسوتشوان داریم، گویي بخشو 

كنيم. اما سوووگواری از خود را هم دفن مي

زندگان  ميان در خالل سووازوكار گفتگوی  

كنود. ایجواد ميامكوان ابوازسوووازی خودب را  

موواهيووت  مؤمنووانووه،  بنووابراین، سووووگواری 

جوای عزاداری و  م، هترابیو  نودارد. موا بو 

كنيم و در اعالم اجتمواعي جدید با مرده مي

و بوه جهوان ابودی مشووواركوت داریم. انتقوال ا

همين دليول اسوووت كوه مولتموان بواور دارد بوه

كنند، كسواني كه در سووگواری شوركت مي

نظر    كنند. بها ميشجاعت دوباره زیستن پيد

او، شووركت در سوووگواری نوعي مبارزه و 

ای شوووخصوووي و اجتمواعي عليوه  مخواطره 

)مولتمان،  سوركوب آگاهي از مرگ اسوت  

 (.128-11۹ا  1۹۹6

 

1. Rudolf Bultmann . 

 ارزیهب  .3

رجاه   .3  -1 ور  اهیگهه  مولتمهن  شنهس  

 شنهس  مسیی  قجن بیستم رجاه 

الهيات مسويحي طور كه پيشوتر گفتيم،  همان

بوازانودیشوووي در فهم  ازقرن بيسوووتم نواگزیر  

كارل شووناسووي شوود.  سوونّتي از آموزة فرجام

م.(    1884-1۹76)  1بولتمانبارت و رودلم  

د كه از دو دانان مسويحي بودننخسوتين الهي

متفووا قووابوولمنظر  نقش  این  وت  در  توجهي 

بارت سوووو، تحول الهياتي داشوووتند. از ی 

هوای مسووويحي را در  خواسووووت آموزه مي

. از تمامي شولون زیست مادی بازسازی كند

خواسوووت مفاهيم بولتمان مي سووووی دیگر،

 .تبيين كنود  انسووواني  مقوالت فهم  االهي را بو 

دان بزرگ در نتيجوه بولتمان نخسوووتين الهي

مند  شووناسووي نظامه فرجامقرن بيسووتم بود ك 

بنودی كرد. بوا الهيوات مسووويحي را صوووورت

مولتمان تصوميم داشوت از وجود این نكته،  

و  كنود  گيریكنواره دوگوانوة بوارت و بولتموان 

شوناسوي مسويحي ارا ه فهم سوومي از فرجام

الهيواتي    ،گرچوه  .كنود مولتموان در مكتوب 

الهيووات را  این  بود،  دیووده  آموزش  بووارت 

به این نتيجه رسيد كه   محدودكننده یافت و

ای سووويواسوووي هو الهيوات بوایود بتوانود امكوان
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ا 1۹۹۹)ميكاد،  مسويحيت را هم شوكوفا كند

مند  شوناسوي نظامبنابراین در ميدان فرجام (.1

شوناسوي مولتمان مهمترین قرن بيسوتم، فرجام

شووناسووي بولتمان بوده بدیل و رقيب فرجام

از   يسوتياليسوتانسو یاگز یريبولتمان تفسو اسوت. 

ارا ه داد و مولتمان  يحيمسوو   يشووناسوو فرجام

و  ياسووو يبا تعهد سووو   ونديآموزه را در پ  نیا

های  دیدگاه  كرد. ريتفسو  يحيمسو  ياجتماع

د  ن دو وجه مشوووترک دارمولتمان و بولتمان  

شووناسووانة قرون را از آرای فرجام  هاكه آن

قبول و حتي ا لوب تفواسوووير معواصووور متموایز 

 كندامي

سوي را دوباره شونافرجام  ،الم( هر دو

مثوابوة هسوووتوة مركزی الهيوات مسووويحي   بوه

معنا   به این كردند  مندو نظام  بازشووناسووایي

كوه ارتبواط آموزة فرجوام جهوان بوا شووولون  

 مختلم زندگي را تبيين و تفسير كردند.

مووي را  دیوودگوواه  دو  ایوون  توووان ب( 

شوناسوي جدید مسويحيب ناميد  زیرا افرجام

مي از فه  انانسوان مدرن اسوت. آن  شوانمخاطب

مشوكالت و نيازهای جهان مدرن داشوتند و 

سوتيزی خواسوتند بدون آنكه به دام عقلمي

شوناسوي مسويحي را در برخورد بيفتند، فرجام

 با مسا ل امروز بازسازی كنند.

های  بنابراین، در این بخش به نوآوری

شووناسووي مولتمان نسووبت به دیدگاه فرجام

  -منود بولتموان شووونواسوووي نظوامفرجوام-رقيوب  

 اره مي كنيمااش

این اسوت كه روشون  نخسوتين پرسوش

چگونوه بوا سووووه مولتموان و بولتموان    كنيم

شوناسوي شوناسوي رقيب پيشوين ) ایتفرجام

شوناسوي سونّتي و علمي انسوان مدرن، فرجام

اندد مولتمان این الهيات ليبرال( مواجه شوده 

تفكر  كنود كوه  دیودگواه بولتموان را توأیيود مي

را متعيّن  بده آینا شوناختي انسوان مدرن  ایت

گرایي كرده اسووووت و آن را بوه بنود تواریخ

وی همانند بولتمان    ،هم نين .كشويده اسوت

شووناسووي فرجام ،الهيات ليبرالباور دارد كه 

  ای تقليل داده اسووتای حاشوويهرا به آموزه 

شووناسووي  مولتمان از منظر متفاوتي فرجام اما

بولتمان مهمترین سوونّتي را نقد كرده اسووت. 

شووناسووي سوونتي را مشووكل نقصووان فرجام

 هرمنوتيكي و ناآگاهي آن نسوبت به تفاوت 

دنيووای موودرن جهووان و  بيني عهوود جوودیوود 

عوووقووويوووده  .  دانووودموووي موووولوووتوووموووان 

بور  شوووونوواسوووويداردفورجووام سوووونوتوي  هووای 

ند و نجات نيسوتاسوتوار  شوناسوي )رنج(  مسويح

كنند. جدول زیر انسووان را فراموش مي  ير

با مواعود بولتمان مقایسوه    مولتمان راموعود  

 كند.مي
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شوناسوي فرجامپرسوش دیگر این اسوت كه 

ای نسبت به اميد انداز تازه چه چشم  مولتمان

شوناسوي،  این فرجام  مسويحي گشووده اسوتد

  ،شووونواسوووي فردی بولتموان برخال  فرجوام

برخوردار شووومول و دارای یو  اميود جهوان

 ابعاد اجتماعي است. از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

را دربوارة محتوای    دو دیودگواه جودول زیر  

، شووناسووي یعني مفهوم اميد مسوويحيفرجام

عمول و انتظوار برآموده از  و شوووموليوت اميود،

 .نشان مي دهدآن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مولتمان  بولتمان  معیار 

رویوكورد در موقوابول  

شووناسووي علمي   ایت 

 انسان مدرن 

اميود خویش را بوا تكيوه بر تفكر علمي و تحليول    ، انسوووان مودرن 

آورد كه بيش از آنكه اميد باشود،  دسوت مي ه  حوادث گذشوته ب 

كنود. این تفكر بر آن اسوووت كوه جهوان  بيني مي آینوده را پيش 

تنها با منابد، طراحي و عمل انسوواني نه با موهبت    ، شووایسووتة انسووان 

 . [ [pp 138-144 ,4شود  الهي محقق مي 

یابي تاریخ مطلوب قدرتمندان اسوت.  قيقت برون این تفكر در ح 

تواند چيزی جز همين تاریخ باشود. هيچ  بر اسواس آن تاریخ نمي 

  ، نخواهود داشووت و عووعفوا را از اميود   ای در بر عنصوور  يرمنتظره 

 دارد. محروم نگه مي 

رویوكورد در موقوابول  

 شناسي سنتي فرجام 

آموزة فرجام  توجه اسوت كه  شوناسوي به این واقعيت بي این فرجام 

ای بيان شوده اسوت و امروز نباید خود  بيني اسوطوره جهان با جهان 

 (. 18- 11ا  1۹۵8)بولتمان،    ها گرفتار كنيم را در بند این اسطوره 

شوناسوي  شوناسوي نيسوت. فرجام مسويح   شوناسوي مبتني بر این فرجام 

آلود زندگي در  شوناسوي، یعني درک حقيقت رنج باید بر مسويح 

عنصووری    ة مثوابو  د و اميود مسوويحي را بوه این جهوان مبتني بواشووو

هوای امروز انسووان و  بخش در مقوابول فهمي جوامد از رنج رهوایي 

 بندی كند. طبيعت صورت 

رویوكورد در موقوابول  

 الهيات ليبرال 

الهيات ليبرال بيشوتر به ی  الهيات طبيعي شوباهت دارد كه خدای  

فرجام جهوان  كنود و آموزة  بود تبودیل مي خدای درون   فرابود را به 

)گرنز و اولسن،    دهد ای تقليل مي های اخالقي حاشيه را به توصيه 

 (. 12۹- 14۹ا  13۹0

تفكي  الهيات ليبرال ميان شوخ  و طبيعت باعم شوده اسوت  

تفواوت بموانود و بيواني  این الهيوات نسووبوت بوه مرگ طبيعوت بي 

محورانوه از كتواب مقودس ارا وه دهود كوه بوه فرجوام جهوان  انسووان 

 توجه است. بي 
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   مولتمهن شنهس رجاه    بوون ه اهةب یمه .  3  - ۲

شوووناسوووي مولتمان چهار بعد مختلم فرجام

دارد و اميود مسووويحي را در زمينوة این ابعواد 

مولتموان   يشووونواسووو فرجوامكنود.  تفسوووير مي

بووه تجربووه   یبوواور   ایوو   يعرفووان  یامحوودود 

جانبه  همه  یابلكه آموزه   ست،ين  يآخرالزمان

 یارا در بسوتر گسوترده   يحيمسو  دياسوت و ام

 يعيبو ط  ياجتمواع  ،یفرد  یهوااز هموة جنبوه

شووامل    يشووناسوو فرجاماین  .  كنديم  ريتفسوو 

شناختي، تاریخي چهار تفسير الوهي، كيهان

در .  آموزة فرجام جهان اسوتاز  و شوخصوي  

 یتنها خدا  ت،يحيمسو   یخداتفسوير مولتمان  

جسوم انسوان،    یاو خدا  سوت،يروح انسوان ن

سووووایر   یو خودا  خیجوامد و توار  یخودا

و وعدة اميدبخش او    سوووتههم   مخلوقات

شناسي ی  وعدة فراگير خواهد بود. فرجام

اميوود  و  دارد  بعوود مختلم  مولتمووان چهووار 

كند. مسيحي را در زمينة این ابعاد تفسير مي

  یا مولتمان محدود به تجربه  يشووناسوو فرجام

بلكوه   سوووت،ين  يآخرالزمان  یباور ایو   يعرفان

را   يحيمسو   ديجانبه اسوت و امهمه یاآموزه 

 ،یفرد  یهااز همة جنبه  یار گسترده در بست

طبو   ياجتوموواعو  این  .  كنووديمو   ريو تفسووو   يعو يو و 

شووامل چهار تفسووير الوهي،    يشووناسوو فرجام

از شووونواختي، تواریخي و شوووخصوووي  كيهوان

 در تفسير . آموزة فرجام جهان است

شامل    يشناسفرجاماین  .  كنديم  ريتفس

شناختي، تاریخي چهار تفسير الوهي، كيهان 

در  .  آموزة فرجام جهان استاز  و شخصي  

  ی تنها خدا  ت، يحيمس  ی خداتفسير مولتمان  

ن انسان  خدا  ست،يروح  انسان،    ی او  جسم 

تار  یخدا و  خدا   خیجوامد  سایر   یو 

او    ستههم    مخلوقات اميدبخش  وعدة  و 

 ی  وعدة فراگير خواهد بود. 

محتوای امید  

 مسیحي 

 مولتمان  بولتمان 

شناسي مسيحي اميد  دهد. فرجام فرجام جهان در حال مؤمن ر  مي  متعلق اميد 

جای وجود قدیم انسان است. این اميد  ای به به ساختن وجود تازه 

كاماًل شخصي و فراتاریخي است و در پرتو ایمان مسيحي و رحمت  

 . ( 322- 330ا  1۹۵1)بولتمان،    دهد  الهي در زمان حال ر  مي 

دگي ابدی، پيروزی ععفای  شناسي مسيحي اميد به زن فرجام 

تاریخ، خلق جدید زمين و طبيعت و تحقق جالل خداوند  

 است. متعلق این اميد در آینده است. 

اميد در انحصار افرادی است كه ایمان بياورند و رحمت الهي را   شموليت اميد 

توانند قلمرو ابدی حفور خداوند را  هستند كه مي   نان آ   فقط دریابند.  

 (. ۵۵2- ۵۵4ا  2016،  گراث )م    درک كنند 

همة مخلوقات مشمول اميد مسيحي )نجات( هستند. مسيح  

فقرا    ، اولين كسي است كه نجات یافته است و در طول تاریخ 

و ععفا و ستمدیدگان و مؤمنان هم در حلقة نجات یاران او  

مي  انسان قرار  همة  خداوند  آمدن  با  )حتي  گيرند.  ها 

 كنند. ستمكاران( نجات پيدا مي 

پراكسيس )عمل(  

 اميد 

پذیرش مخاطره و انتظار است. انسان باید در انتظار تحقق    ، عمل اميد 

فرجام جهان چشم از این جهان ببندد و با ایفای نقش خود در جهان  

بخشي باشد. این نقش )قانون مسيح( برای هر  در جستجوی معنویت 

او   به  فيفي كه خداوند  از طریق  و  است  دیگران  از  متمایز  فرد 

 . ( 328- 32۹ا  1۹۵1)بولتمان،    شود است، متعين مي اده د 

اميد  قدرت   ، عمل  است.  انتظار  و  جهان  مقاومت  های 

یابيم. اميد  كوشند نشان دهند تاریخ همين است كه مي مي 

را دعوت مي  را  مسيحي مؤمنان  كند كه وعدة خداوند 

 ها مقاومت كنند. فراموش نكنند و در برابر قدرت 

دیالكتي  حال و  

 ه آیند 

معنویت  طریق  از  است.    ، بخشي آینده  ارتباط  در  اكنون  با 

زمان  معنویت  در  تحقق    ، حال بخشي  برای  اینجا  كنيم  باور  یعني 

توانيم در زمان حاعر مشمول لطم  زندگي اصيل كافي نيست، مي 

 (. 31- 34ا  1۹68)بولتمان،  ای بيابيم  خداوند شویم و آنگاه حيات تازه 

های  گذارد. زمان اثر مي   ، بخشي بر تاریخ آینده از طریق لحن 

شبيه  تاریخ  پایان  با  را  خود  مي تاریخ،  و  سازی  كنند 

بخشي هستند. آینده  نمایشي از این ریتم   ، های مذهبي نيایش 

مثل چرا ي است كه از دور نمایان است و جریان تاریخ را  

 كند. هدایت مي 
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 ی  اجاشمول .3  -3

 دينظر كه ام  نیمولتمان از اشووناسووي فرجام

قوابول   كنود،يفراهم م  انیو اد  انيو م  يمشوووترك 

در  یرسووتگار ،دگاه ید  نیاسووت. ا  نيتحسوو 

 يحيفرجام جهان را محدود به مؤمنان مسووو 

همة   یرسووتگار  یبرا  یيبلكه مبنا  داند،ينم

رهاورد   ،دي. امكنديم  یبندها صورتانسان

ور داشووته  با  دياسووت كه به متعلّق ام يكسوو 

  ن،ی. بنابراكننديم  دايباشود، اما همه نجات پ

  هواسوووت يآتل  يو حت  گرید  انیو مومنوان در اد

 ن،یهسووتند. فراتر از ا  ديام  نیا شوومولم  نيز

-را   خیتار نيمظلوم  ،مولتمان  يشوناسو فرجام

 يحيمسو   ديمشومول ام  -شوانیفراتر از باورها

 .دانديم حيمس ارانیاز جمد  یو عفو

 شنهس  مولتمهن اةتقهوات بج رجاه  .3  -4

  هوایر م امتيوازهشووونواسوووي مولتموان بو فرجوام

اساسي است   هایفو ، دارای برخي اشكال

 .كنيمها اشاره مينه آكه ب

 شنهخت  ر ان تجوید ور ایجهو امید  .  4-1-3

مولتموان خبر از نجوات و   يشووونواسووو فرجوام

عوالم در    رمنتظرة يو    يهمگوان  یرسوووتگوار

موهوموتور  يكو یو امووا    دهوود،يمو   نووده یو آ   نیو از 

 يشوووناسووو فرجام نیا  یرو  شيپ  یهاچالش

  دبخشياست كه وعدة آن تا چه حد ام  نیا

 يبخشوو يآگاه  ایآ گر،یعبارت د اسووتد به

مولتمان دربارة فرجام جهان    يشوناسو فرجام

در   يحيمؤمنوان مسووو   ديو بوه ام  رمنج توانوديم

  اتيو تجرب  انيو روزمره و در م يزنودگ  انیو جر

 شودد نيآلود مظلومرنج

 نیمولتمان، شوووناخت خدا در ا  نظر به

اسووت   نده یاو در آ رایز  سووت،يعالم ممكن ن

  يات يو اله  ديو ام  ن،یاسوووت. بنوابرا  امده يو و هنوز ن

 ديام  یريگكلموجب شو   تواندينم  مانمولت

نظر،   نیشووونواسووووانوه شوووود و از امعرفوت

مولتمان هرگونه سووازوكار  يشووناسوو فرجام

و  معرفووت تحقق فرجووام   یبرا  ينيقیبخش 

لتموان  اگرچوه مو.  كنوديم  ممتندجهوان را  

 و هگل راشوناسوي سوكوالر ماركس  فرجام

 نیا ،در عوض  ایو آ  دانود، اموامي  كوارمحوافظوه

   یو   یريگموجوب شوووكول  یكوارمحوافظوه

نزد  معرفوت  يشووونواسووو فرجوام   آنوانبخش 

  شوددينم

بوه فرجوام   موانیابواور دارد    مولتموان

اموو  از  بوورآمووده  اگوورچووه   یديوو جووهووان 

منجر به    توانديم  سووت،يشووناسووانه نمعرفت

  یمودعوا این  .  دشوووو  يشووونواختروان  ديو ام

ملموس   تيو واقع  نیبوه ا  توانوديمولتموان نم

باشود كه محقق نشودن فرجام جهان   توجهيب

عالم،  يعيو طب يبا وجود همة شوورور اخالق

را مخدوش كرده   ديام  يشوناختامكان روان

كه خود را در برابر   ياست، زیرا ش  انسان
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جنوگ، اسوووتبوداد و فقر   ،یمواريب  دیو تهود

شوو  معقول   یاسووت،    افتهیتنها   نده یفزا

 است.

    شنهسالقدسر حسهزاهری بین . 3  -4-۲

 مولتمهن   امید مسیی  

بود و  درون   ی خودا   م، يو بر آموزة تثل   ه يو مولتموان بوا تك 

. البتوه،  كنود ي خود جمد م   ات يو فرابود را در قلمرو اله 

  ، انجوامود در آ واز امر بوه تنواق  نمي   ي نواهمگون   ن ی ا 

مولتموان دو سووواحوت متموایز برای این دو جنبوة    را ی ز 

  ن ی ا   ي لسووف اما بسووط ف   الوهي تصووویر كرده اسووت  

  ي شوونواسوو موجوب بروز چوالشووي در فرجوام   ات يو اله 

كشوواكش خدای فرابود و  مولتموان شووده اسووت.  

او را به  شوناسوي مولتمان،  بود در فرجام خدای درون 

 ة رمنتظر ي     ت ي كه چندان با ماه   رساند ي م   ي دگاه ی د 

(novum)   نووده یوو آموودن خووداونوود پوودر در آ 

(adventus)  كه ما در    یي . خدا سووت ي سووازگار ن

از    كه   القدس اسوت روح   م، ي كن ي جهان تجربه م   ن ی ا 

دارد    ده ي . مولتمان عق ست ي منفصل ن   ی جهان ماد   ن ی ا 

القدس همان گشوتالت  روح   ، م ي شو ی ند ي درسوت ب   ر اگ 

به او    مان ی اسوت كه با ا   یي ماسوت، خدا   ي وجود انسوان 

و   م ي كن ي م  دا يو پ  ن ي ق ی و تجربوة حلول او در جهوان 

  توان ي م   ي سوخت به شود.    م ي پس از مرگ زنده خواه 

  ات يو اله     یو مولتموان را از    ي شوونواسوو القودس روح 

هرچوه در عوالم    یي گو    كرد  ز ی متموا   انوه یو گرا حلول 

  ن ی در ا   توان ي دارد و نم   ي الوه   ی رنگ و بو   ، سوت ه 

برقرار كرد.    رخودا ي خودا و     ان يو م   ی ز ی عوالم تموا 

  ی معنو   شووود، ي القدس تجربه م كه در روح   ي جهان 

  وسوته ي القدس پ روح   را ی ز   رود، ي م   یي سوو اسوت و به 

جهان اسوت. اگر عالم با همة شورور آن    ن ی در كار ا 

  خدا   ان ي م   ي مرز مشخص   توان ي در خداست، اگر نم 

  یي به اخدا   م ي توان ي كرد، چگونه م   م ي ترسو   رخدا ي و   

 مد ي داشته باش   د ي ام   دب ی آ ي كه م 

 تجوید ور توریق تخیل الهیهت  مولتمهن .  3  - 4-3

موهوم  يكو یو   اگورچووه، قووت   نیو توراز  نوقوواط 

او    یانتقاد  ليمولتمان تحل  يشوووناسووو فرجام

 نیا  خینسوووبوت بوه توار  یديو نواام لیو دربوارة دال

 يشووناسوو جهان اسووت زیرا به نظر او، فرجام

  اديو جز اعت یاموديو سوووكوالر انسوووان مودرن پ

اسوتثمار جهان سووم   شورفت،يجهان اول به پ

نداشوووته اسوووت.   سوووتیز طيمح  بیو تخر

چون  كندياسوووتدالل م يدرسوووتهمولتمان ب

از   یما بر اسوواس مقوالت محدود  تيعقالن

 يزموان و مكوان شوووكول گرفتوه اسوووت، راه

چشووووم  يعوقوالنو   یويرهووا  یبورا انووداز  از 

  جوه،ي. در نتمیجهوان نودار  نیا  كننودة وسیموأ

م ام  كوشوووودياو  جووا  ديوو مقولووة   نیگزیرا 

تنهوا بوا مراجعوه   كردیرو نیكنود و ا تيو عقالن

ممكن شووده   ینظر  تينعقال  یبجا  ليّبه تخ

  يات يو بوه روش اله  یااسوووت. مولتموان عالقوه

پنواه برده   ياتيو اله  ليّنودارد و در عوض بوه تخ
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  يات ياله  ليّتخروشوون نيسووت كه اسووت. اما 

 ديو ام  ختنيمولتموان توا چوه انودازه در برانگ

 موفق بوده استد

وریم .  4-4-3 سهز كهر  ور  زمهن  ابهه   كنش 

 خط    زمهن ابدی 

بولتمان،    ال ي سووتانسوو ی اگز   ي شووناسوو فرجام   برخال  

از نسوبت    ي منسوجم   ر ی اسوت تصوو   مولتمان توانسوته 

زیرا بوه      برقرار كنود   ی و زموان ابود   ي زموان خط   ان يو م 

جهوان    ن ی ا   ي زموان خط   اِنیو بواور وی، فرجوام جهوان پوا 

بلكوه    سوووت ي عوام( ن   ی معنوا زموان )بوه   ان یو اسوووت، اموا پوا 

زموان اسوووت و    د یو فرجوام جهوان نقطوة آ واز نوع جود 

به زمان اسووت.    ي مسووتلزم نگاه گردشوو   ، ه ی نظر   ن ی ا 

واقد خواهد شود، اما    نده ی فرجام جهان در آ   بنابراین، 

تمام    ي عن ی     هم خواهد بود   نده ی حال، حاِل آ   ن ي در ع 

ما در فرجام جهان حاعور هسوتند و زمان    ی ها زمان 

  ق ی طر   ن ی ماسوت. از ا   ی ها بر تمام زمان   ط ي مح   ی، ابد 

.  كنود ي دا م يو اتصوووال پ   ت یو اسوووت كوه حوال، بوا ابود 

در    ی زموان ابود   ت يو ف ي بر ابهوام ك   توان ي اگرچوه، نم 

او اسووتودالل    را ی مولتموان خرده گرفوت، ز   ات يو اله 

تفكر بوا مقوالت    ش ی كرده اسوووت  هن موا گنجوا 

  رسوود ي نظر م   نامحدود زمان و مكان را ندارد. اما به 

  ی و زموان ابود   ي كنش زموان خط سوووازوكوار درهم 

  در (  ی زمان ابد   ي شوناخت ي خصوو  تقدم هسوت ه )ب 

  را ی ز   ، سووت ي ن   ا ی مولتمان چندان گو   ي شووناسوو فرجام 

را بر اسواس فهم    ي نتوانسوته اسوت تحول زمان خط 

بورخوال     دهود و  ح يو زموان تووعووو   ن یو از ا   ي كونوونو 

زموان    ي بوا فهم علم   ي نقواط تمواس چنودان   ش ی ادعوا 

 . نكرده است   جاد ی ا 

       شنهخت رجاه    د ی ام   هن ی م   خل .  3  - 4-5

 ور ررتهر مؤمنهن   د ی ام   ن ی ثیج ا أ چگوةگ  ت 

از تحقق    ي طور كوه آگواه بوه بواور مولتموان، هموان  

و    ی جالل خوداونود در فرجوام جهوان، موجوب شوواد 

  شووود، ي م   ي زنودگ   ن ی در ا   ي زنودگ   ي معنوابخشوو 

خوداونود در فرجوام جهوان،    ت يو از حواكم   ي آگواه 

و    شوود ي جهان م   ن ی در ا   ن ي موجب مقاومت مظلوم 

موجوب حفوپ    عوت، يو از خلوق مجودد طبو   ي آگواهو 

ها  وقوع آن   ونگي . اما چگ شووود ي م   سووت ی ز   ط ي مح 

  ، كند ي اسوتدالل م   ي درسوت مولتمان به .  سوت ي روشون ن 

  ي دنبال راه به   قت، ي در حق   كشود، ي كه رنج م   ي كسو 

  ا ی اما آ   ، ي فلسوف   سوة ی تلود     ی اسوت، نه    یي رها   ی برا 

  سة ی تلود     ی از    شتر ي ب   ی ز ي او چ   ي شناس وعدة فرجام 

را نشوووان    یي راه رهوا   ا یو   دهود ي بوه دسوووت م   ي فلسووف 

در    د يو وعودة ام   ی رگوذار دارد اث   ده يو او عق   دهودد ي م 

  شوود، ي انجام م   خ ی به تار   ي بخشو لحن   ق ی از طر جهان  

  . به م ي اب ی ي در نوشووتة او نم   ن ی از ا   ش ي ب   ي ح ي اما توعوو 

  ي شوونواخت فرجوام   د يو ام   ان يو م   یي خل   رسووود ي نظر م 

در رفتوار مومنوان    د يو ام   ن ی ثير ا أ مولتموان و چگونگي تو 

 .وجود دارد 

 ایجیةتیجه
شوناسوي  فرجام توان گفت  گيری مي در مقام نتيجه 

( را در نسوبت  د ي )ام   ي ح ي مسو   ات ي پاسوخ اله   مولتمان 

.  كند ي م   ی بند معاصوور انسووان صووورت   ی ها با رنج 

  را   وی   ي شوناسو فرجام   ي اصول   ن ي مفوام   ر ی ز   جدول 
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 . دهد ي م   نشان 
 

 )فهم نظم موعود(   ي شناس فرجام  د ي ام   منطق  د ي ام   س ي پراكس 

Chara   ( در برابر  ي )شادمانCharis   خداوند   آمدن ا  ي الوه   ي شناس فرجام  ( نده ی )تفو  آ   خ ی به تار   ي بخش لحن  (   ي )ف 

  ات ي )اله   عت ي طب   ه ي عل   ی ساختار   گناه   برابر   در   مقاومت 

 ( ي ط ي مح ست ی ز 

  دوبارة   خلقت ا  ي هان ي ك   ي شناس فرجام  م ی قد   و   د ی جد   جهان   ی ماد   ي وستگ ي پ 

 عالم 

سلطة    ان ی پا ا  ي اس ي س   ي شناس فرجام  خ ی از تار   یي رزدا ی تقد  ن ي ،الم   برابر   در   مقاومت 

 قدرتمندان 

  تجربة   ق ی از طر   ي مرگ و زندگ   ي دگ ي تن درهم  ی سوگوار 

 القدس روح 

  ي زندگ   به   د ي ام ا  ي شخص   ي شناس فرجام 

 ی ابد 

ي  شوونواسوو فرجوام توان گفوت  مي  بنوابراین، 

  ، ي سووّنت   ي شوونواسوو نقود فرجوام  عالوه بر   مولتموان 

مانند    سووتم ي قرن ب   ي ح ي مسوو   ات ي در اله یي  ها ی نوآور 

  ، خوانشووي د يو متعّلق ام   نگواهي جوامد و فراگير بوه 

  نده ی مفهوم آ   گاه ی و جا   د ي ام   س ي پراكسوو از    ي اجتماع 

 . ارا ه كرده است   ي خ ی تار   د ي در ام 

  
  مالحظات اخالقی:

 : ستو پژوهش ههچ کمک مانی سز  ازما  های  أمهو مانی دنتافت رال د  س ت.حهم  مهل 

 : طبق سظگان روتشن،فا   ستو مقانه   انض منافع ر،سند. تعارض منافع

ستو مقانه ب ف فیه سز پاتا  رامه  ااما  مگ،ون دسرفاجوی کاناانا ای سناا، فلشا ه دتو با عنوس   رسااله   پایان نامه/برگرفته از  

با نسهنماتی دکی  محم،نضاا بهار و مفااون  دکی  بگزسد حمه،ته    "مونیما  و نودنف بونیما    ونفو ت   ی ااناخی ف جام   ،فاهگای ت د   ی اب ت و سنز   شاه ت مقا "
 ع،م دنج رام س یاد مفاون با موسفقت ستفا  بود  س ت.  س ت.  
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