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 های ظهور تفسیرهای مسیحی از نشانه
  1محمد حقانی فضل

 چکیده

ــــره  ــــاره  یر ــــه در  ــــاررتی   ــــان رارره مــــی، سرشــــارنر رز عد ــــی در ردی ــــون دیر  مت
ری  ه   سـتن وـورد ی اـ ر  و دهشـتراا دورهـر اـود   گویرر؛  یرره سخن می

ِ  نشـانه طدـ  مشـرورترین تیسـ ر، ریـن عدــارر  پـ   های ظرـور و عئمــم  گـوی
دهــر  وقــو    دررم مــان هســترر؛ رمــا نتــاهی  ــه تیســ رهای مســ  ی نشــان می

گروه هـــای مختلـــی مســـ  ی  مســـ   ان در ریـــن زم رـــه رتیـــاق نگـــر نرررنـــر و 
رنـــر   هـــای  ســـ ار متیـــاوتی رر در فرـــم و تیســـ ر عدـــارر   دررم مـــانی پ موده رره

تـــورن  یـــل  رـــار     دررم مـــانی رر میهای مســـ   ان در تیســـ ر عدـــارر دیـــرگاه
گذشـته  رری  ـرد: تمی لـی، تـاریخ دسته و مکتـ  دسـته نتر   نتر، و  یرـره نتر، 

ــه  ــه م رفــی و اررســی ریــن مکاتــ  می پــردرزد  در م رفــی هــر مکتــ   ریــن ملام
گ ری  لـی، تاریخهـه، رصـول و  تئش شره رست تا مسامل رصـلی مانرـر ترـت

ی نلاط قـو  و عـ ی  ن مکتـ  ا ـان شـود  در های تیس ری، و ن   ارد روش
گرفتـــه رســـت: زم رـــه س اســـی و   رـــار م رفـــی، دو مســـوله ن ـــ  مـــورد توتـــه قـــررر 
رتتماعی هر مکت  و همهر ن نتاه راله اتی رین مکاتـ   ـه رونـر تـاریخ   ـرر 

ــب  ر  ســ اری اــر شــکل ــا  مــذهدی ت ــه شــرریا س اســی و ردتئف  گ ری و رورج   
ـــت ریـــن های تیســـ ر ریـــن دیـــرگاه ـــاره وکوم  ی درشـــته رســـت  همهرـــ ن در 

رنر  ترانی وضر  مس ح ن   طرفررررن هر مکت  تیس ری دیرگاهی رر ارگ یره
تــورن رر  ــه م رــادرری رر اــ ن   ــه  ــا  ل ــت نتــاه  ن مکتــ  ســازگار رســت و می

دهـر  رصول تیس ری  ن مکت   ـا فرمـی  ـه رز هـ ررو وکومـت مسـ ح رررمـه می
 نشان درد 

                                                        
  (mohamadhaghani@gmail.com) قم گروه پژوهشی ردیان درنشتاه ردیان و مذره  ه ب  علمی عضو  1
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کلی  دیواژگان 
کتالاف  های ظهور، هزاره آخرالزمان، نشانه گرایالی، مکاتالب تفسالیری مسالیحی، 

 مقدس، مکاشفه یوحنا.

 مقدمه
گردان در خلالالوت نزدیالالک او آمدنالالد و پرسالالیدند:  کالالوه زیتالالون نشسالالته بالالود، شالالا  و چالالون بالالر 

که ایالن وقالایع چاله زمالان روی خواهالد داد و نشالانۀ ظهالور تالو و پایالان عصالر چاله » با ما بگو 
 «. خواهد بود
گفالالت:  و عیسالالی زنهالالار شالالما را نفریبنالالد. زیالالرا چالاله بسالالیار بالاله نالالام مالالن »ایشالالان را پاسالالخ 

گفالالت مالالن مسالالیحم. و بسالیاری از مردمالالان را خواهنالالد فریفالالت.  کالاله خواهنالد  خواهنالد آمالالد 
ها خواهیالد شالنید؛ آشالفته مگردیالد؛ ایالن وقالایع بایالد  ها و هیاهوی جنگ همونین جنگ

کار فرانرسیده  اسالت. چاله ملتالی علیاله ملالت دیگالر و مملکتالی روی دهد، لیک هنوز پایان 
ها روی خواهالد  هالا و زلزلاله جالا قحطی جالا و آن این علیه مملکت دگر به پا خواهد خاسالت.

 (.8-3: 24)متی، « داد. و این همه جز سرآغاز درد زایمان نیست

کالالاله دربالالالاره آینالالالده سالالال ن می گوینالالالد؛  متالالالون دینالالالی در ادیالالالان ابراهیمالالالی، سرشالالالارند از عبالالالاراتی 
کالالاله آبسالالالتن حالالالوادحی بالالالزر  خواهالالالد بالالالود؛ حالالالوادحی دهشالالالتناک و پردامنالالاله. مهما آینالالالده تالالالرین  ی 
کتاف مکاشفه یوحنا هستند. این متون  نمونه کتاف دانیال و  کتاف مقدس،  های این متون در 

گیرا بوده کاربرد نمادها، همواره برای م اطبان جذاف و  اند. اما این سوال نیز  که مملو هستند از 
که این عبارات را چگونه باید فهمید. آیا این س نان واقعًا از حادحههمواره مطرح بود ای  ه است 
که  در آینده خبر می دهند و پیروان ادیان ابراهیمی باید منتظر ظهور دجال و نبردی بزر  باشند 

گالر بآالذیریم ایالن عبارت بین سالآاهیان دجالال و منجالی درمی هالا پیشالگویی حالوادث  گیالرد؟ حتالی ا
کدام  آینده ها نالاظر باله  آینده منظور اسالت، آینالده نزدیالک یالا آینالده دور؟ یعنالی ایالن پیشالگویی اند، 

کاله قرن چند سال یا چند قرن بعد از نویسندگان آنها بوده هالا بعالد از زمالان صالدور ایالن  اند یا ما نیالز 
 کنیم، باید منتظر وقوق آنها باشیم؟ عبارات زندگی می

که کاله از ایالن متالون عرضاله میدهنالد و ت ها می متدینان به این پرسالش پاس ی  کننالد  فسالیری 
توانالالد بالالر نگالالاه آنالالان بالاله  کنالالد بلکالاله حتالالی می تنها نحالالوه نگالالاه آنالالان بالاله آخرالزمالالان را تعیالالین می نالاله

گوناله تفسالیر حرکالت تمالدن  جهت گیری تاریخ و حرکت تمدن بشری نیز احر بگذارد. بر اساس یک 
که بر  گیرد، درحالی م و ستم فرامیبشری به سمت تباهی و زوال است و در پایان، تمام دنیا را ظل

اساس تفسیری دیگر، حرکت تمدن بشری باله سالمت تجلالی دیالن خداسالت و ایالن تجلالی بالا ظهالور 
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های تفسالیری رایالج در سالنت مسالیحی در  رسد. در این مقالاله قصالد داریالم شالیوه منجی به اوج می
کتاف کنیم. بیشتر  کاله در ایالن زمیناله ن فهِم متون آخرالزمانی را بررسی  اند چهالار  وشالته شالدههایی 

های رایالالج در سالالنت مسالالیحی بالالرای تفسالالیر متالالون آخرالزمالالانی  شالالیوه و مکتالالب را بالاله عنالالوان دیالالدگاه
کرده کالار خالویش قالرار مالی انالد. مالا نیالز ایالن دسالته معرفالی  دهیم. ضالمن معرفالی هالالر  بندی را مبنالالای 

جتمالالاعی یالالا های ا کنیم تالا تالالأحیر زمیناله گیری و رواج آن نیالز اشالالاره مالالی های شالالک  شالیوه، بالاله زمیناله
گالالردد. همونالالین برخالالی مبالالانی االهیالالاتِی هالالر مکتالالب  سیاسالالی بالالر شالالک  گیری آن شالالیوه مشالال ن 

هالالای تفسالالیری غالالالب در آن، و چگالالونگی نگالالاه آن مکتالالب بالاله  تفسالالیری، برخالالی از اصالالول و روش
شود. در پایان معرفی هر مکتب تفسالیری باله برخالی از  حکومت زمینی حضرت مسیح نیز بیان می

 شود. مکتب نیز اشاره مینقدهای وارد به آن 

 تفسیر تمثیلى
که مسیحیان، به یکی از شیوه هالای آخرالزمالانی  ویژه در قرون وسطا، بالرای فهالم عبارت هایی 

گرفته کار  کتاف مقدس به  اند، شالیوه تفسالیر تم یلالی اسالت. ایالن مکتالب تفسالیری شالام  تمالام  در 
که معتقدند عباراِت آخرالزمانی را )به تفسیرهایی می برخی موارد، مانند دومین ظهالور  جز در شود 

ویژه  مسالیح و داوری نهالالایی( نبایالالد پیشالالگویی حالالوادحی در آینالده دانسالالت؛ بلکالاله ایالالن متالالون، و بالاله
کننالالد و نبالالرد  مکاشالالفه یوحنالالا، حقالالایِه نجالالات کم بالالر تالالاریخ را بالاله مالالا معرفالالی  ب ش یالالا اصالالول حالالا

(. Gregg, 1997: 43کشالالند ) همیشالالگی بالالین حکومالالت نالالور و حکومالالت تالالاریکی را بالاله تصالالویر می
کتاف مکاشالفه، فلسالفه طرفداران این شیوه تفسیری می ای در بالاف تالاریخ را باله مالا معرفالی  گویند 

کالاله در آن نیروهالالای مسالالیحی پیوسالالته بالالا نیروهالالای شالالر مواجالاله می می شالالوند و بالالر آنهالالا غلبالاله  کنالالد 
کتاف مکاشفه به دنبال حوادحی خالا»(؛ از این رو، Mounce, 1998: 49کنند ) می و ما نباید در 

که تاریخ را به پیش می برند هم تالاریخ جهالان را و  باشیم، بلکه باید به دنبال فهم اصولی باشیم 
کلیسا را  (.Milligan, 1889: 153-4« )هم تاریخ 

بنابر این اموری مانند غلبه خیر بر شر، پیروزی مسیح بر شیطان، انتقاِم خالون شالهدا و ساللطه 
کتاف مکاشفه بیان شده که در  ای باله حالوادث خالاو تالاری ی ندارنالد.  د، الزاما اشالارهان کام  خدا 

کالاله  هالالای روحالانی و معنالالوی و یالا بالاله شالکنجه هالای مالالذکور در ایالن متالالون باله مبارزه بلکاله نبرد هایی 
گونالاله  مسالالیحیان در طالالول تالالاریخ متحمالال  می شالالوند اشالالاره دارد. مالالراد از حیالالوان وحشالالی از دریالالا هالالر 

کلیسا، و مرا از حیوان وحشی ا های مشرکان یالا بالددینان بالا  ز خشکی م الفتم الفت سیاسی با 
کنالد و هالر یالک از  های دنیا را تصویر می ها و فریب ( وسوسه17مسیحیت است. فاحشه )مکاشفه 
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( وقالالایعی ماننالالد قحطالالی، جنالالگ و بالیالالای 8-5های  هفالالت ُمهالالر شکسالالته شالالده )مکاشالالفه فصالال 
که به صورتی تکرارشونده در تاریخ رخ می طبیعی را ترسیم می د. تمام ایالن امالور ب شالی دهن کند 

 (. Gregg, 1997: 43از اهداف و برنامه االهی در طول تاریخ است)
کنالالار  در منالالابع م تلالال ، بالالا نام  هالالای م تلفالالی بالاله ایالالن شالالیوه تفسالالیری اشالالاره شالالده اسالالت. در 

 هالالالالالا بالالالالالرای  تالالالالالرین نام (، یکالالالالالی از رایجnon-literal( و غیرلفظالالالالالی )allegoricalتفسالالالالالیر تم یلالالالالالی )
( اسالالت. عالالالوه بالالر اینهالالا، از Idealist interpretationآلیسالالتی ) یکالالرد تفسالالیر ایدهاشالالاره بالاله ایالالن رو

( و یالالالا تفسالالالیر معنالالالوی poetic(، تفسالالالیر شالالالاعرانه )Symbolicتعالالالابیری ماننالالالد تفسالالالیر نمالالالادین )
(spiritual interpretation کسالانی نیالز ایالن ( نیز بالرای اشالاره باله ایالن شالیوه اسالتفاده شالده اسالت. 

کتالالاف  ( philosophy of history school« )مکتالالب فلسالالفه تالالاریخ»مکاشالالفه را شالالیوه از تفسالالیر 
 (.Gregg, 1997: 43اند ) نامیده

کید زیادی بر نمادین بودن زباِن عبارت هالای آخرالزمالانی دارنالد  حامیان این شیوه تفسیری تأ
کیالد می کتالاف مکاشالفه نمالاد را باله و در دفاق از شیوه تفسیری خود تأ کاله  ی عنوان زبالان اصالل کننالد 

کالالرده اسالالت ) ( ایالالن مبنالالای زبالالانی راه را بالالرای تأویالال  همالالوار Mounce, 1998: 49خالالود انت الالاف 
گذاشتن ظالاهر پیش می کنار  کالردن معنالای بالاطنی و تالأویلی  هالای ایالن متالون و مطرح گویی کند. 

 ترین مبنای تفسیری این مکتب در فهم متون آخر الزمانی است.  برای آنها، اصلی
کاله هم الوانی  اره حکومت زمینی مسیح نیز دیدگاهی را برگزیدهطرفداران این مکتب، درب انالد 

گرایان  کاملی با تفسیر غیرتاری ی از متون آخرالزمانی دارد. طرفداران تفسیر تم یلی، جزو ناهزاره
(amillennialismهسالالالتند. ناهزاره ) کالالاله در آخالالالر الزمالالالان،  گرایالالالان ایالالالن اعتقالالالاد را انکالالالار می  کننالالالد 

کالالرد و بالالرای هالالزار سالالال بالالر زمالالین حکمرانالالی مسالالیح، حکومالالت و سالاللطنت ی ایالالن جهالالانی برپالالا خواهالالد 
کالالالرد) کالالاله جالالالزو پیشالالالگامان تفسالالالیر تم یلالالالی بالالالود، Walvoord, 2011: 21خواهالالالد   (. اوریگالالالن 
کالالالاله در  گویی دربالالالالاره پیش کالالالالرد  کتالالالالاف مقالالالالدس، ایالالالالن بالالالالاور عمالالالالومی مسالالالالیحیان را انکالالالالار   هالالالالای 

کالالرد. از ایالالن رو، او حتالالی در صالالحت و سالالاله بالالر زمالالین حکومالالت خواهالالد   ای هزار آینالالده، مسالالیح دوره
کتالالالالاف صالالالالراحتًا از ایالالالالن هالالالالزاره سالالالال ن  کالالالاله ایالالالالن  کالالالالرد، چرا کتالالالالاف مکاشالالالالفه نیالالالالز تردیالالالالد   درسالالالالتی 

کنالد مسالالیح در میالان ابرهالالا  کاله متالالی توصالی  می گفالت این (. او می6-1: آیالالات 20گفالت )بالاف  می
که خداونالد در روِح حقیقت30: 24خواهد آمد )متی  یابالد،  ن حضالور میجویالا (، به این اشاره دارد 

گشوده، حقایه و باورهالای بنیالادین را می که افراد با قلبی  پذیرنالد، آنگالاه خداونالد  یعنی هنگامی 
را « دومین آمالدن مسالیح»(. او Penney, 2000: 99آید) های آنها می هیعنی عیسی مسیحل در روح

کالالاله مسالالالیحی دانسالالالت، و می نیالالالز امالالالری جسالالالمانی و مربالالالوط بالالاله آینالالالده نمی اِن گفالالالت آن هنگالالالام 
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کتالالالالالاف مقالالالالالدس یافتنالالالالالالد، دومالالالالالین آمالالالالالدن مسالالالالالالیح  بلوغ  یافتالالالالاله، عیسالالالالالی را در معالالالالالانِی پنهالالالالالالان 
کاله Mounce, 1998:56-58; Penney, 2000: 99اتفالاق افتاد)نالک:  (. اوریگالن بالیالا و مصالائبی 

کاله  هایی می جهان باید پیش از دومالین ظهالور مسالیح از سالر بگذارنالد را نمالادی از سال تی دانسالت 
کند تا بتواند به اتحالاد بالا لوگالوس دسالت بیابالد. قریالب الوقالوق بالودِن دومالین روح باید بر آنها غلب ه 

کالالالالع، بالالالاله نزدیکالالالالی و قریالالالالب الوقوق بالالالالودِن احتمالالالالاِل مالالالالرِ  او اشالالالالاره  آمالالالالدن مسالالالالیح، بالالالالرای هالالالالر 
کتالالاف Penney, 2000: 99دارد) (. بعالالد از اوریگالالن و تحالالت تالالأحیر مکتالالب اسالالکندریه در تفسالالیر 

گوسالالتین، دیونیسالالی کسالالانی چالالون آ وس ، و جالالروم )از قالالرن سالالوم تالالا پالالنجم مالالیالدی( نیالالز مکاشالالفه، 
کردند) هایی ناهزاره دیدگاه  (.Pate, 2009: 12گرا ابراز 

گرایش امآراتوری روم به مسالیحیت را  برخی از مورخان، تغییرات سیاسی و اجتماعی ناشی از 
که باعه رونه و تثبیت نگاه تم یلی به عبارات عاملی می کاله های آخرالزمالانی شالد. ز دانند  مالانی 

مسالالالیحیت، بالالالر خالالالالف انتظارهالالالا، توانسالالالت بالالاله دیالالالِن غالالالالب در امآراتالالالوری تبالالالدی  شالالالود، آنگالالالاه 
کننالد،  مسیحیان به جالای آنکاله بالا اضالطراف منتظالر دوره هزارسالاله باشالند و بالرای تحقاله آن دعالا 
کم بالالر  کلیسالالاِی حالالا خالود را در آن دوره هزارسالالاله دیدنالالد. در ایالالن خالالوانش از دوره هزارسالاله، جالالالِل 

 ,Couch, 2001: 59-60; Penneyشالالد) اتالوری، تحقالاله آن ساللطنت هزارسالالاله دانسالته میامآر

(. م الفالت بالا بالدعت مونتانیسالم را نیالز یکالی از بسالترهای اجتمالاعی رواج ایالن شالیوه 272 :2000
کتالالاف  اند. زیالالرا مونانتیسالالت تفسالالیری در فهالالم عالئالالم آخرالزمالالانی دانسالالته ها بالالا اسالالتناد بالاله الفالالا  

دادنالالد؛ در  آمیز از سالاللطنت هزارسالالاله را بالالرای تالالرویج افکالالار خالالود نشالالر می غالالهمکاشالالفه، خوانشالالی مبال
کالرد؛ از ایالن رو، ایالن نالزاق نیالز  مقاب ، تفسیر تم یلی ابزار مناسبی برای م الفت با آنان فالراهم می

(. تفسالیر Garland, 2007: 123موجب مقبولیالت و رواج تفسالیر تم یلالی از متالون آخرالزمالانی شالد)
ک که قدرت سیاسی را نیز در دسالت داشالت، بسالیار بیشالتر و بهتالر خالود را تم یلی باعه شد  لیسایی 
تر بالالالاله زیسالالالالت خالالالالود در جهالالالالان ادامالالالاله  ی خالالالالودش ببینالالالالد، و بتوانالالالالد راحالالالالت در جهالالالالان، در خانالالالاله

 (. Penney, 2000: 99; Couch, 2001: 58بدهد)
گ گوستین نیز نقش مهمی در رونه این مکتب در تفسیر متون آخرالزمالانی داشالت. او  رچاله در آ

کاله بالالا اقتالدار سیاسالالی و  گرایانالاله داشالت، امالالا بعالدها نظریاله اوایال  آرزوهالایی هزاره ای را پالالرورش داد 
کتالاف مکاشالفه را احالری  کلیسا در آن دوران سازگاری بیشتری داشت. تفسالیر تم یلالی او  اجتماعی 

که درصالدد باله تصویرکشالیدِن مبالارزه بالین مسالیحیت و شالر، باله بیالان خالود او نمادین می ، دانست 
کالاله Walvoord, 2011: 22تعالالارر بالالین شالالهر خالالدا و شالالهر شالالیطان بالالود ) گوسالالتین  (. نظریالاله آ

گسترده کنالون و در حکومالِت  کالرد هالزاره هم ای در بالین عالمالان بعالدی یافالت، بیالان می مقبولیت  ا
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کلیسای جامع محقه شده است، و اولین رستاخیز به انتقال شهدا و قدیسان به  کنونِی مسیح بر 
که آنان در آنبهشت اشاره دارد کنند )به علت تطبیه  جا در حکومِت مسیح مشارکت می ، جایی 

که با نزدیک شدن باله سالال  مالیالدی در اروپالای غربالی، مؤمنالان  1000هزاره با رواِج مسیحیت بود 
 ,Couch, 2001: 59-60; Penneyالوقوق داوری نهالایی بودنالد( ) مسالیحی منتظالِر تحقاله قریالب

2000: 272 .) 
کتاف مکاشالفه بالود و ایالن دیالدگاه در طول قرون و سطا، تفسیر تم یلی رویکرد عمده در تفسیِر 

(. در دوران نهضت اصالح دینالی، Pate, 2009: 12تا زمان نهضت اصالح دینی، نگاه غالب بود)
گذاشتند و به شیوه پروتستان کنار  های تاری ی روی آورنالد )نالک: اداماله  ها این شیوه تفسیری را 

ها نیالالز بالاله ایالالن شالالیوه تفسالالیری بالالرای فهالالم  هالالای جدیالالد بسالالیاری از پروتسالالتان مقالالاله(؛ امالالا در دوره
اند. مفسران دور  مدرن نیز با استفاده از ایالن شالیوه تفسالیری،  های آخرالزمانی روی آورده عبارت
کرده خوانش کتالالاف مکاشالالفه ارائالاله  انالالد. بالالرای م الالال، فردریالالک دانیسالالون مالالاوریع  هالالایی جدیالالد از 

(Frederick Denison Maurice یکالالی از االهیالدانان بالزر  انگلسالالتان در قالرن ،)و بنیانگالالذار  19
گفالت ملکالوت آسالمان را بایالد باله نحالو تم یلالی،  (، میChristian Socialismسوسیالیم مسالیحی )

کالاله مسالالیح قصالالد دارد یالالک  نمالالادی از پیشالالرفت عمالالومی جامعالاله دانسالالت، نالاله این کالاله مالالدعی شالالد 
کالالارل بالالارت کنالالد.  گفالالت  ، متفکالالر بالالزر  قالالرن بیسالالتم، نیالالز میپادشالالاهی سیاسالالی و فیزیکالالی برقالالرار 

کتاف عبارت گزیستانسی را بازنمایی می های آخرالزمانی در  که در اش او  مقدس حقایه ا کنند 
گذشالته یالا آینالده محقاله  امید را پدید می کاله در  آورد و نباید آنها را ناظر به اموری تاری ی دانسالت 

های آخرالزمالانی،  فسیر تم یلی از عبارتخواهد شد. برخی مفسران و نویسندگان مسیحی نیز با ت
کتالاف  های اجتماعی تفسالیر می عدالتی آنها را نماد و تم یلی از بی کردنالد، و بالرای م الال جالانور در 

کالالارگران، حالالروت، ن بگالالان، تجالالارت، مالالادی گرایی و امآریالیسالالم  مکاشالالفه را نمالالادی از اسالالتثمار 
 (.Macey, 1994: 186-188دانستند) می
کتاف مکاشالفه تالرجیح  در دوران معاصر  بسیاری از االهیدانان لیبرال این شیوه را برای تفسیر 
(؛ برای م ال، بر اساس این مکتب تفسالیری، خوانشالی فمینیسالتی Gregg, 1997: 43دهند) می

کتاف مکاشفه ارائه شده است. کتاف مکاشالفه را نبایالد در قالرن اول،  1از  طبه این خوانش، پیام 
کسالانی  مان جستیا در حوادث دوِر آخر الز کرد، بلکه باید آن را در نزاق جاری بین ظالمالان و  وجو 

کتالاف مکاشالفه ابالزاری  اجتماعی محروم که از لحا  سیاسی کرد. با چنالین تفسالیری،  اند جستجو 
                                                        

1. Elisabeth Schussler Frorenza, Revelation:Vision of a Just World, Proclamation Commentaries 
(Minneapolis: Fortress, 1991). 
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بخش و فمینیسدددو هد یدددد  ددددد تددد  بددد  وندددی       دددد   د نددد   ریددد    هددد قدرتمندددد در دنددد      
کبدد   ر   دینیددد در       حدددوو و دندد    دد رندددک پی   یسددو و تب دد  ر   د  دددد   دد دد ) ز رشدد   د 

Pate, 2009: 12-13.) 
کدد  بدد  ندد یز ر    ددش شددید   د ت سددید   ددد   هد  ز دد ن   بدد   د    د رد   و ژ  بدد  ت ددو پیدندددا 

ک  ه دصدی ش و قد  نگ ی  ر  ب  ت ریخ تقدیو     د     ندو.   دش  ببد  ت سدیدا  ید    کند 
ک  پیدودا و شب    کند ر یدو هد یندد کند  سو   دفقیو و حد     هید و شدد تد  ی ید   نهد   در 

کنددد  هد یددد  دددد.  ددد یمددیش  دندد     ددددا  د   ددش رو   ینددد  ندد  ریددزا  دتددد و ندد  ریددزا بدددتد  د  
 یند    ددد د شدو و ند  بد  نحدد  تدد   هدد   دیند درب ر   یند  نهد    ند      د ی      ن یز ر 
ک یس  تحدو یدد یو و قددرو رو    ب  ا بد یش  ددا ب کنند   أ دس   قددس  ب ید د نسو یدرند 

کدد ر هدددد  دفددد هد یددد  دددد    دد    بدددو  ایدد  ید ددز در تم  یددو هدددد در تدد ریخ    ددش نهدد ن   در 
 یش بد ق    ندد در نهد     حقد نخد ید شد. یس ب ید یمد ر  در  ن ظ ر و و تدقب و هدد  و قد 

کدد ب  نحدا و ق   (.Pate, 2009: 13)  د ی ن  تمل 
کددد   دددد ا   دددش شدددید  ت سدددید  دشدددمدد  کددد    دددش شدددید  نیددد د   د نم ددد   ز یددد       ند     ندددو 

کب    ب ش   ر  بد  وقد ی  و  سد مل   دخر  یدوند     بقدو بدیدد  ند رد تد رو ی  و نم دی ا 
ک    دش تدد ر و ر  ند بد بد  وقد ی  تد ریخ     ک  دید    )ح ل    د نندد بد    دش   دبل  ی ا دیگد 

کبد    ب شد   ر  بد  تمد و    ند   دور   ند(ا ب ب  تد رو و ب   د د  دن ید ا  ید  و  ب   ید ا 
کب    د ا تمد و نسدل  خ  ف ربط    ی ا  سدیحی     ددندد  هد یدد  دید. بد ش تدتی     ش 

ی ا تد ریخ  و نرد فید     دخر هد یدد  ( و پی  ش  د  ددی  و  حدودیوGregg, 1997: 43)  دد
 تد ندددد  دددد ا د ددد   یددد   دقبیدددو  ن نددد  هددددد   بنددد     د  ددد ش  ی  یدددد ا   کددددد  و یدددد   سدددد

(Pate, 2009: 12.) 
کدد  کبدد    ب شدد     نددد.  د نم دد    ش   دد  نقدددی    نیددز بدد    ددش شددید  ت سددیدا و رد  کدد  هدددد 

کدد    دددت      نددو حددد دب  ر   یدد      ( و   ددش 1  1) ب شدد   « دودا روا دیددد ب یددد بدد »کنددد 
ک   ق دد  دحن  حد دب  ه ص و   خر  نو ر    نخش    ش  بن    :Gregg, 1997) رن ند 

43; Mounce, 1998: 49 ند   ش شید  ب  ت سید ب  ر ا  (. یمچنیش  ده   ن قد    دت  شد 
کدد  بخددد ی   ن هدد     و ت  نددید دل کدد    ددش شددید  ر   تخدد     نددد بدد  دفبدد و  شدددد و   سددد ن  

 ن م ت   ب صد هددشد   ر   یند   س مل فدینگ  و نی ن    ق دد  ندیسند  ر  بجدک ن ا    ب 
کبدد    مبددش  نددو یددد  بندد      نددد  بددد ش  حدددر ت سددید قددد ر د د  تدتی  طدددد یدددس    سددد   ددش 

 (.Tenney , 1957, 146; Pate, 2009:13ییچ  بن    ندید ) بدید ی   صلا 
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یخ  نگر  تفسیر تار
کسی 1202_1135یواخیم اه  فیوره ) کاله ایالن شالیوه از تفسالیر متالون  میم( را ن ستین  داننالد 
کشال  و شالهودی بالرای او رخ Mounce, 1998: 47 آخرالزمانی را بنا نهاد) (. یالواخیم مالدعی شالد 

کاله  گفتاله شالده اسالت  کتالاف مکاشالفه )« روز 1260»داده و به او  ( در واقالع 6: 12؛ و 3: 11؛ 2: 11در 
که بعد از زمان رسوالن تالا  پیش ال بعالد رخ خواهالد داد. از ایالن رو، او سال 1260بینی اتفاقاتی است 

کرد تا عبارت که در زمالان امآراتالوری روم  گویی ها و پیش تالش  کتاف مکاشفه را با حوادحی  های 
(. ایالالالن مکتالالالب تفسالالالیری را Osborne, 2002: 18و قالالالرون وسالالالطا رخ داده بالالالود تطبیالالاله دهالالالد)

historicism کالاله در زبالالان فارسالالی می می کالاله ایالالن  نگری تالالوان آن را تالالاریخ نامنالالد  کالالرد؛ چرا ترجمالاله 
تالدریج در طالول تالاریخ  ها از صالدر مسالیحیت آغالاز شالده و به گویی مکتب مدعی است تحقه پیش

 ادامه خواهد یافت.
کتاف مکاشفه و دیگر متالون آخرالزمالانی بیالان شالده اسالت در  که در  طبه این دیدگاه، مطالبی 

گاه واقع به کتالاف مقالدس، باله  ییشمار تالاریخ مسالیحی اسالت. باله بیالان دیگالر، پیشالگو نوعی  های 
ها از خالود  نحوی مسالتمر و پیوسالته در طالول تالاریخ در حالال وقالوق هسالتند و وقالوق ایالن پیشالگویی

کتاف مقدس آغاز شده است و تا زمان ظهور مجدد مسیح ادامه خواهالد یافالت؛ از ایالن رو،  دوران 
کتاف مکاشفه خ  کرده است. با تکیه بر این دیالدگ سیر تاریخ را پیش  گویی  اه، طرفالداران گویی 

هالالا و یالالا  های آخرالزمالالانی را بالالر افالالراد، ملت شالالده در پیشالالگویی ایالالن نگالالاه تفسالالیری نمادهالالای مطرح
 ,Mounce, 1998: 48; Osborne, 2002: 19; Pateدهنالالد ) حالوادث تالاری ی مطابقالت می

2009: 9 .) 
د و تالا از حدود دو قرن بعد از مر  یواخیم اه  فیالوره، دوران اوج ایالن شالیوه تفسالیری آغالاز شال

کلیسالالالای  چنالالالد قالالالرن ادامالالاله یافالالالت. مهم تالالالرین زمینالالاله اجتمالالالاعِی ایالالالن رونالالاله، اسالالالتقبال منتقالالالدان 
کاتولیک و بعدها استقبال سالران نهضالت اصالالح از ایالن شالیوه تفسالیری بالود. در فهرسالت حامیالان 

توان به جان ویکلی ، یان هوس، جالان نالاکع، ویلیالام تینالدل، مالارتین  این مکتب تفسیری می
کالال وین، اولالریش تسالوینگلی، فیلیال  مالنشالتون، اسالحاق نیالوتن، جالان فالوکع، جالان لوتر، جالان 

کالالرد  ویزلالالی، جاناتالالان ادواردز، جالالرج وایتفیلالالد، چالالارلز فینالالی، سالالی. اچ. سالالآورگ ون، و .... اشالالاره 
(Walvoord, 2011: 18; Couch, 2001: 47; Gregg, 1997, 34 علت محبوبیت ایالن شالیوه .)

کلیسالای  کاله بالا اسالتناد باله تفسیری در نزد م الفان  کاتولیالک و سالران نهضالت پروتسالتان آن بالود 
کلیسالا را مصالداق سالرزمین  این شیوه تفسیری می توانستند پالاو را مصالداق ضدمسالیح )دجالال( و 

کلیسا بشورانند ) کنند و مردم را بر ضد   .  (Pate, 2009: 9باب  معرفی 
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گاه از آن کتالالالالاف مکاشالالالالفه را هموالالالالون  کالالالاله طرفالالالالداران ایالالالالن مکتالالالالب   بالالالاله حسالالالالاف  شالالالالمار جالالالالا 
ها بر حوادث ترتیالب و فاصالله زمالانی را رعایالت  گویی کنند در تطبیه این پیش آورند تالش می می

گفته شده است شکسالته شالدن هفالت ُمهالر )فصال  ( پیشالگویی 7-6های  کنند. برای م ال، غالبًا 
کاله موجالالب سالقوط آن امآراتالالوری شالد. شالالیپورهای  حمالالت بربرهالالا باله امآراتالالوری روم غربالی اسالالت 

گات داوری هالا  هالا، مساللمانان و ترک ها، هون هالا، وانالدال هالا، ویزیگوت نمادی هستند از حمالت 
کالاله از چالالاه هاویالاله بیالالرون آمدنالالد )فصالال   (. و ملخ10-8های  بالاله امآراتالالوری روم )فصالال  ( 9هالالایی 

کردنالالالالد. و یکالالالالی از رایج هالالالالا و ترک عرف هالالالالا در بالالالالین  تالالالالرین تطبیه هالالالالایی بودنالالالالد بالالالاله روم حملالالالاله 
( نماد دستگاه پاپی رم است و پاو 13)فص  « حیوان وحشی»گفتند  که میها آن بود  پروتستان

کاتولیالک رم  کلیسالای  کلیسای حقیقی در نبرد و مبالارزه بالا  نیز ضدمسیح )دجال( است؛ از این رو 
کلیسالالالای  (. پیالالالاله13-11های  یابالالالد )فصالالال  تجلالالالی می های داوری، معالالالرف حکالالالم خالالالدا بالالالر ضالالالد 

کاتولیک در سقوط این  ( و اوِج 16-14کاتولیک هستند )مکاشفه  کلیسای  داوری خداوند بر ضد 
کالرد )مکاشالفه  کاله در آینالده رخ خواهالد داد)19-17کلیسالا تجلالی خواهالد   )Beville, 2014: 49; 

Gregg, 1997: 34.) 
کالالاله ایالالالن  از لحالالالا  روش تفسالالالیری، یکالالالی از مش صالالالات منحصالالالربه فرِد ایالالالن مکتالالالب آن اسالالالت 

« اصالالال  سالالالال بالالالرای روز»هالالالای آخرالزمالالالانی از  هالالالای بیالالالان شالالالده در عبارت مفسالالران، در فهالالالم زمان
اللفظی در  های تاری ی را به نحوی دقیه و تحت کنند. اینان معتقدند خداوند دوره استفاده می

کتالاف نمالاد یالک سالال اسالت.  که هر روز در این  کرده است، اما به این صورت  کتاف مقدس بیان 
روز )مکاشالفه  1260ت. و دوره مهالم سالال اسال 150گر  روز(، نمایالان 150طبه این اص ، پالنج مالاه )

یک ساعت، و یک روز، و »( نیز به همین میزان سال تفسیر شده است. 25: 7و دانیال  1-14: 11
روز(  365روز بالدانیم یالا  360کاله سالال را  ( نیز )بسته باله این15: 9)مکاشفه « یک ماه و یک سال

ن اصال  تفسالیری، در دفالاق از ایالن روز. حامیالان ایال 106سالال و  396روز یا  15سال و  391شود  می
کالاله در آن از پیالالامبر خواسالالته می اسالالتناد می 6-4: 4اصالال ، بالاله حزقیالالال  شالالود بالاله طالالرف چالال   کننالالد 

کاله ایالن روزهالا نمالاد همالان  40روز ب وابد و  390خودش  روز نیز به طرف راست خود دراز بکشالد، 
که خداوند بالر ضالد ده قالوم اسالرائی  و نیالز قالوم ی سال  تعداد کالرد. بالر ایالن هایی هستند  هالودا حکالم 

کرده کتالالاف  «هالالای پیشالالگویانه زمان»انالالد تالالا  مبنالالا، ایالالن مفسالالران از ایالالن اصالال  اسالالتفاده  کالاله در  ای 
کتالاف مکاشالفه آمده کننالد ) دانیالال و   ,see: Arasola, 1990: 86-88; Wohlbergانالد را تفسالیر 

2004: 95-97.) 
ه حالالالوادث تالالاری ی بالالالا هالالالای بسالالیاری در تطبیالال بنالالابراین، پیالالروان ایالالالن شالالیوه تفسالالیری تالش
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کتاف مکاشفه انجالام داده عبارت آمیزی نیالز از تعیالین  های موفقیالت انالد. در ایالن راه، نموناله های 
های تالالاری ی از طرفالالالداران ایالالن شالالالیوه تفسالالیری نقالال  شالالالده اسالالت؛ بالالالرای م الالال، رابالالالرت  مصالالداق

کتالاف مکاشالفه اسالتفاده می که از این شیوه تفسالیری بالرای  ، 1690کالرد، در حالدود سالال  فلمینگ 
کالاله ایالن امالر در حالدود سالالال  مالن می»دربالاره سالقوط امآراتالوری پالاپی در اروپالالا نوشالت:   1794گالویم 

گوینالد، سالال  مالدافعان ایالن دیالدگاه می«. پایالان خواهالد یافالت 1848شروق خواهد شد و در حدود 
در انقالالف فرانساله مصالادف بالود و ایالن دوران سالرآغاز افالول قالدرت دنیالوی « دوران ترور»با  1794
نیالز، در جریالان انقالالف جمهالوری ایتالیالا، پالاو باله  1848آیالد. در سالال  اروپا باله حسالاف میپاو در 

که پایان حکومت دنیوی پاپی بود) طور موقت از رم اخراج شد؛ واقعه  (.Gregg, 1997: 35ای 
هالالالا و حالالالوادث تالالالاری ی اغالالالراق  گویی پیالالالروان ایالالالن مکتالالالب چنالالالان دربالالالاره مطابقالالالت ایالالالن پیش

گفته می می که  کتالاف شد ا کردند  کفالار بالرود و بالا خالود فقال  دو  گر یک مبشر مسیحی به سالرزمین 
کتالاِف افالول و سالقوط امآراتالوری روم )  Decline and Fall of the Romanبالرده باشالد، یکالی 

Empire( کتالاف مکاشالفه کتالاف نکالاتی دربالاره  گیبون و دیگر  ( Notes on Revelation (، نوشته 
کتالاف مقالدس را  هالیچ تردیالدی می ( را داشته باشد، بالیBarensنوشته بارنز ) توانالد الهالامی بالودن 
کند)  (.Gregg, 1997: 35احبات 

شوند،  ها در طول تاریخ محقه می که بر اساس این شیوه تفسیری، پیشگویی با توجه به این
کرده هالا،  گویی سالر هالم قالرار دادن پیش انالد بالا پشت برخی از طرفالداران ایالن شالیوه تفسالیری سالعی 

ک که بالرادر جالان ویزلالی موسالع 1788نند؛ برای م ال چارلز ویزلی )متوفای آخرالزمان را تعیین   ،)
کتالاف مکاشالفه، پیش کاله پایالان جهالان در سالال  نهضت متدیسم بود، با تحلی   کالرد   1794بینالی 

کاله در سالال  رخ می کالالرک در تفسالیرش  دهد. و یا یکی دیگر از االهیدانان متدیسالت، باله نالام آدام 
کالرد منتشالر شالد، پیش 1831  ,Clarke, 1831)سالاِل پایالان قالدرت پالاپی اسالت  2015سالال  بینالی 

"Daniel 7 verse 25 in Context")  . 
هالالالا را نالالاله  گویی نگر، تحقالالاله تالالالدریجی پیش در مقابالالال ، برخالالالی دیگالالالر از طرفالالالداران شالالالیوه تالالالاریخ

که نشانه حضور خداوند در عالم می گاه کاله  شماری تاریخ  دانستند؛ بالرای م الال، اسالحاق نیوتالون 
هالا در هالزاره اول دوره مسالیحی محقاله  گویی نگر داشت و معتقالد بالود عمالده پیش ریخدیدگاهی تا

کیالد بالر جنباله پیش کیالد  شده است، به جالای تأ کتالاف مکاشالفه، بالر معنالای آنهالا تأ گویاناله عبالارات 
کتاف مقدس محقه می گفت وقتی یک پیش داشت و می کاله  ای اسالت از این شالود نشالانه گویِی 

 (.Newport, 2000: 8-9جهان فعال است )مشیت االهی به نحوی حتمی در 
کاله چنالین شالیوهPate, 2009: 9نگر امروزه طرفداران اندکی دارد) مکتب تاریخ ای را  ( و آحالاری 
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کتاف مکاشفه برگزینند، بسیار نادرند ) (. از جمله معدود پیالروان Gregg, 1997: 34برای تفسیر 
کل تالالوان بالاله ادونتیسالالت کنالونی ایالالن روش می یسالالای شالالاهدان یهالالوه و نیالالز پیالالروان های روز هفالالتم، 

کرد ) کوروش اشاره   (.Garland, 2007: 122دیوید 
کاله طرفالداران ایالن مکتالب تفسالیری بالرای آن برمی مهم کاله  ترین نقطه قوتی  شالمرند آن اسالت 

کلیسا،  گویی این دیدگاه با ارتباط دادن پیش کتاف مکاشفه با مراح  تاریخ  های مطرح شده در 
که مفسر ا باعه می کنالد و حالوادث دوران خالویش را در  رتباطی پررنالگشود  کتالاف پیالدا  تر بالا ایالن 

که بیشالتر مفسالران حالوادث زماناله خالود را در تفسالیر  کتاف جست کند، و به همین دلی  است  وجو 
کتاف مکاشفه می فص   (.Beville, 2014: 49; Pate, 2009: 9گنجاندند ) های پایانی 

کاله تطبیاله نمادهالای  ارد شالده اسالت. ماننالد ایننقدهای متعددی نیز بر این شیوه تفسالیری و
 ,Osborneکتاف مکاشفه بر حوادث تاری ی با حجالم زیالادی از حالدس و ت مالین، همالراه اسالت )

گفته20 :2002 کاله  تفسالیر را باله یالالک بالازی هنرمندانالاله از »انالالد ایالن شالیوه تفسالالیری،  (؛ بالاله نحالوی 
که حامیان  (. همونینWalvoord, 2011: 18«)کند ابتکار و خالقیت تبدی  می نقد شده است 

 ;Gregg, 1997: 35نظر ندارنالالد ) هالا اتفالاق گویی ایالن نگالاه تفسالیری در تعیالین مصالادیه پیش

Pate, 2009: 9( همالواره بالا مردمالان و 13هایی مانند حیوان وحشی )مکاشفه  گویی (؛ م ال پیش
کتاف شود، از این رو، خوانش تاریخ حوادث معاصِر مفسر تطبیه داده می مکاشالفه همالواره  نگر از 

در حالال تغییالر بالوده اسالت و بالا رخ دادن هالر حادحاله یالا بالروز ش صالیت جدیالد تفسالیری جدیالد ارائالاله 
ای تالاری ی یالا  که چون مفسالران م تلال  هالر یالک باله حادحاله ( و یا اینPate, 2009: 9شده است)

گون بوده است) اند، نتایج این تطبیه ای داشته مکانی جغرافیایی توجه ویژه گونا  ,Garlandها 

کاله بالا تغییالر شالرای  و زماناله مفسالران، بالیش از 121 :2007 (. این اختالف نظر چنان شالدید اسالت 
کتالاف در بالین حامیالان ایالن دیالدگاه پدیالد آمالد)  :Walvoord, 2011پنجاه تفسالیر م تلال  از ایالن 

که این شیوه امروزه محبوبیت و رواج ندارد، همالین شکسالت18 در پالی  های پالی (. یکی از دالیلی 
 (. Garland, 2007: 121ها است) تبیین حوادث تاری ی و مطابقت پیشگوییآن در 

کرده که به این دیدگاه وارد  که تفسیرهای مطرح یکی دیگر از اشکاالتی  شالده در  اند این است 
کلیسای غربی است از این رو طرفداران این مکتب معموال نمادهالای آخالر  این مکتب محدود به 

پروتسالتان، انقالالف فرانساله، و افالرادی چالون شالارلمانی و موسالیلینی  هالا، نهضالت الزمانی را بر پاو
کلیسالالاِی خالالارج از اروپالالا را در نظالالر  ( و تقریبالالا هیچMounce, 1998: 48دهنالالد ) تطبیالاله می گالالاه 

گیرنالالد. بیشالالتر ایالالن تفسالالیرها دلمشالالغول دوره قالالرون وسالالطا و نهضالالت اصالالالح دینالالی هسالالتند و  نمی
کتالاف  زنند. س ن اندکی درباره تحوالت بعدی می گر این تفسیرها را مبنا قرار دهیم،  از این رو، ا
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کلیساهای آسیا و آفریقا دارد) کمی برای   (.Gregg, 1997: 36مکاشفه س ن 
کتالالاف بالالا  گالالاه سلسالالله حالالوادث و جزئیالالات تکالالر شالالده در  کالاله هالالر  ایالالن نقالالد نیالالز مطالالرح شالالده اسالالت 

کام  نداشت، مفسران از تفسیر لفظی  اند؛ از  دسالت برداشالتهجزئیات آن دوره تاری ی هماهنگی 
ایالالالالن رو، سیسالالالالتم تفسالالالالیری آنالالالالان یکسالالالالان نیسالالالالت و در جالالالالایی لفظالالالالی و در جالالالالایی غیرلفظالالالالی 

 (.Garland, 2007: 121است)

 نگر  تفسیر گذشته
کلمه از واژه Preterismیکی دیگر از مکاتب در تفسیر متون آخرالزمانی پریتریزم ) ( است. این 

کاله نالالوعی پیش praeterالتینالی   ,Bevilleاسالالت)« ورا»یالا « گذشالالته»نالالد باله معنالالای و گرفتالاله شالالده 

گذشالته (. با توجه به ایده اصلی این مکتب می45 :2014 نگر  توان این شیوه تفسالیری را مکتالب 
گذشالالته گرچالاله هموالالون دیالالدگاه تالالاریخ نامیالالد. مکتالالب  هالالا را نالالاظر بالاله وقالالایع و  گویی نگر، پیش نگر 
کتالالاف مقالالدس، یالالا دسالالت گالالویی دانالالد، امالالا معقتالالد اسالالت همالاله پیش حالالوادث تالالاری ی می کم  هالالای 

گذشته محقه شده  اند.  ب ش عمده آنها، در 
کتالالالالاف دانیالالالالال در قالالالالرن دوم پالالالالیش از مالالالالیالد و  گویی طبالالالاله ایالالالالن دیالالالالدگاه، تمالالالالام پیش هالالالالای 

کثر چنالالالد قالالالرن اول  گویی پیش کتالالالاف مکاشالالالفه یوحنالالالا نیالالالز در قالالالرن اول مالالالیالدی )یالالالا حالالالدا هالالالای 
همالالین دلیالال ، آنالالان امالالوری م الال  نبالالرد  (. بالالهGarland, 2007: 118اند) مالالیالدی( محقالاله شالالده

گالالالدون )مکاشالالالفه بالالالاف  گالالالویِی نبالالالردی بالالالین نیروهالالالای خیالالالر و شالالالر در آخرالزمالالالان  ( را پیش16آرما
که در  دانند، بلکه می نمی گدون در این عبارات یوحنا، اشاره به این واقعیت دارد  گویند نبرد آرما

گذشالتند تالا باله دیگالر جریان ویرانی اورشلیم، پادشاهان شرق، سالوهاموس و آنتی الوس،  از فالرات 
کننالالد. بالا ایالن نگالالاه،  کالالوه مگیالدو بآیوندنالد و سالالآع باله اورشاللیم حملاله  کنالار  نیروهالای رومالی را در 

کتاف مکاشفه برای خواننده امروزی همانند دیگر پیش گویی ارزش پیش های سابقًا  گویی های 
کتاف مقدس است؛ یعنی م   بیشتر پیش محقه که  گویی شد   در زمان عیسی های عهد قدیم 

 (.Gregg, 1997: 38محقه شدند)
کاتولیک و پروتستان کلیسای  ها بود. عمومالا نظالر بالر  پیدایش این مکتب، محصول نزاق بین 

که عالم ژزوئیت، لویع دی آلسالازار )   ( اولالین شالرح1614(،)متالوفی Luis de Alcasarاین است 
گذشالالته نظام کتالالاف مقالالدس را در جریالال گویی نگر بالالر پیش منالالد  « ضالالد اصالالالحات»ان نضالالهت هالالای 

Counter-Reformation)کالالاله پروتسالالالتان هالالالا بالالالر پالالالاو و  گویی ها بالالالا تطبیالالاله پیش ( نوشالالالت. چرا
کنند.  کتاف مکاشفه را به سالحی قدرتمند به نفع خود تبدی   کاتولیک، توانسته بودند  کلیسای 
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ن هال    ال ه    نه  شتهالس فاهخ  نهتف  نهتفس ر سهوت تتنرسهتالشرک رهکه  اهو  آلسزار به  صدهخ ثی هر 
ش  ههت Tenney, 1957: 136) سههییر اههتان آ یههخد شههخارف شگت سهه ر  (. البتهه  فتاههخاراس ف ههخشالد 

ن  شتالس  ر  ر ن  چیون شگهالار فر صبها ا   نییخ  وااخن را فر آثالر عاللمالس صخ مرک اوالنرشخ  فاخ 
نه  رنا  انهن Gregg, 1997: 39-40) آلسزار شوهز  ووهوف اهوفد اسه  (. بهال انهن لهالرک رن هن اسه  

 سوتن  تاوط ب  فنراس ب خ ا  ظهور تتنرستالشتوسم اس .  وود ر 

نییهخ.   هر ا  انهن  االنی را فر فاالع ا   ووۀ ر سهوتن اصال ه   ر فتاخاراس انن    بک استخالر
ش ت  اس  انن نصهال    استخالر ن  نولیال ثوف  )  ال ه    ااتیهخ ار هال   ر« به   نفن»اال انن اس  

نه  فر (؛ پس اتان اهم آ11: 3ک ن 11: 2ک ن 3: 1 ن هال    ال ه   بال هخ به  سهتاث لهوافثر راه    هال  
نورالار پس ا  شگال ت  ن ال  رخ فافد االصل    الشِر  (.   هر Garland, 2007: 117اشخ )  خس انن 

ن  فتاخاراس انن  وودک بخاس استیالف  ر ن هال    ال ه   بهال سهییالس  ف گت ا  ا ورن  نییخ  هبالا  
نههود   تههوس ) ههتصس بههال   نههود   تههوس را  اللبههال  ( اسهه . سههی13عوسههر اههت رنن  یالس عوسههر اههت رنن 

نوچهه » نهه  بسههوالرن   تیخشههخ انههن سههییالس بهه  ثواشخد«   ال هه    شحون بسههوالر  ههووز  اشههخک چتا
ن ال    ال    اوالس  ر امالس افکعالرر را ارائ   ر ن   شو یهخ ا   نیخ. فر ناصه ک انهن ااهتاف  ر فایخ 

نه  انهن سهییالس فر اش وها  تهر )بهال   آس ( 21ن  11اهالن  ( ن لوصهال )بال 13(ک  هتصس )بهال  22وال 
نولیههال بهه  وههالن  نههت آس فر اش ههول ک آس  آ ههخد ا ههال فر اش وهها نولیههال شوال ههخد اسهه ک پههس التمههالال  

شهتاتن انهن  ن هال    ال ه   رووهوس ن بسه  فافد اسه . بهال فر ش هت  سییالس را ب  شحهو ر دهولر فر 
نهه  عوسههر شتفاش  ا  ان تتسههوخش ناص وهه   نهه   ههال نههتف  خک   بههخ آس سههییالس را ایگههال ر اوههالس 

(ک   یهور ثوااهخ اهوف ننتاشهر انر هلوم فر 2-1: 13انر لوم چ    الشر ننتاس ثوااخ  خ ) تصسک 
 (.Gregg, 1997: 38-39) شونی بخاشوم  وکفن را  وووع ات فن تی  17سالر 

شو یهههخ بال شتههه   سهههوس را  نییهههخ ن  ر هوهههالرر شوهههز اصال ههه   رلال وهههالس انهههن    هههبک اسهههتخاللر ال
نتف؛  نتا  سوس بال خ فر امالس فنراس انلو  آ خد بال خ رال بتواشهخ اسهتائوا رواس ب  آ یخد  و شمر نور 

نیخ:  وخ خ را اتان عهخ وخ خ بیال 
شهههت شتهههواشوم رحیههه  نعهههخۀ  ن هههال   یهههخه بههه  اوتااههه  ثوااهههخ راههه  ا  رمهههاله اههههم  هههال ا  

الوصوع  سهوس را شتههالس بهخاوم )شهه  فن هون آ ههخس را(ک  ی ههور  رسهوالس اههتان آ هخس صت ههب
نهه نیههخ آ ههخشر اسهه   نلوسههالن عهخوخ ههخ را بیههال  نیههخ ن    انههن شسهها ا  اسههتائوا را ننههتاس 

(Garland, 2007: 117.) 

 شو یخ: ات امون اسالهک ا یالس  ر
ن ال    ال    فربالرد فن ون آ خس  سوس شوس ؛ بل   فربالرد ننتاشر استائوا ن تیتن ن 
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که مسیح موفه شد معبد عهد جدید ر مسیح بر دشمنانش است و بیان می ا بسازد. کند 
کلمه آمدن چنان کتاف مکاشفه استفاده شده است، هیچ در واقع،  گاه به دومین  که در 

کتالالاف مکاشالالفه داوری خالالدا را بالالر ضالالد اسالالرائیِ  مرتدشالالده،  آمالالدن مسالالیح اشالالاره نالالدارد. 
 (. Garland, 2007: 118کند ) گویی می پیش

گذشالته درکنار این استدالل در احبالات شالیوه تفسالیری نگر شالاهدی را نیالز  ها، طرفالداران مکتالب 
کتالالاف مکاشالفه بالالا  گویی کننالالد و آن شالباهت و همالاهنگی فالالراوان بالین پیش خالود عرضاله می هالای 

که خود شاهد عینالی ایالن ویرانالی  گزارش یوسفوس فالویوس از ویرانی اورشلیم است. فالویوس 
کالرده اسالالت. )همالالان گزارشالی بالالا جزئیالالات از ایالن واقعالاله ارائالاله  کاله طرفالالداران  بالوده اسالالت،  نگالالاه طور 

گزارش تالالاریخ کتالالاف مکاشالالفه بالالا  گیبالالون از سالالقوط رم را شالالاهدی بالالر  نگر، همالالاهنگی  کتالالاف  هالالای 
دانسالتند(. ایالن شالباهت از آن جهالت بالرای طرفالداران ایالن مکتالب  درستی شیوه تفسیری خود می

کتالالالاف مکاشالالالفه را ن وانالالالده بالالالوده  کالالاله یوسالالالفوس مسالالالیحی نبالالالود و احتمالالالاال هرگالالالز  مهالالالم اسالالالت 
 (.Gregg, 1997: 38است)
گذشالالتهب گرا  نگر دربالالاره دومالالین آمالالدن مسالالیح دیالالدگاهی پسالالاهزاره سالالیاری از طرفالالداران تفسالالیر 
(Postmillennialismدارنالالد. پسالالاهزاره ) کالاله سالاللطنت عیسالالی مسالالیح گرایی می بالالر روی  آمالالوزد 

ب ِش او در قرن اول میالدی آغاز شالده اسالت. مسالیح  زمین از همان دوراِن رسالت و عمِ  نجات
کرده، به وسالیله روح القالدس باله آن نیالرو ب شالیده و باله آن وظیفاله داده  کلیسا را به انجی  مجهز 
گراها معتقدند سرانجام  (. پساهزاره19: 28ها را پیرو پیام انجی  سازند )متی،  است تا تمام امت

که تمام زمین را ایمان، درست فعالیت کلیسا نتیجه خواهد داد و زمانی خواهد رسید  کاری،  های 
کامیاب گرفالت. باله عبالارتی، هالزارهصلح و  کاله بالا خوشالب تی و ایمالان همالراه اسالت،  ی فراخواهد  ای 

توسالال  پیالالروان مسالالیح و پالالیش از ظهالالور او محقالاله خواهالالد شالالد. آنگالالاه در نقطالاله اوج ایالالن دوراِن 
گشت تا تاریخ را پایان دهد و رستاخیز مردگان و داوری نهایی را  طالیی، مسیح مجددا بازخواهد 

کالاله پریتریسالالتsee: Pate, 1998: 20تحقالاله ب شالالد ) ها  (. بالالا چنالالین اعتقالالادی، طبیعالالی اسالالت 
رود بهتالالر و بهتالالر  خوشالالبینانه بالاله حرکالالِت تالالاریخ بنگرنالالد. از نظالالر آنالالان، جهالالان هالالر چالاله بالاله پالالیش مالالی

گسترِش پیام انجی  است ) (. همین امالر، نقطاله Ibid: 22خواهد شد، و این در نتیجۀ پیروزی و 
ِک پساهزاره گذشته اشترا نگر و موجالب سالازگاری آنهاسالت؛ زیالرا ایالن دوران طالیالی  گرایی و تفسیر 

کتاف مکاشفه پیش آموزد حرکت به سمت  گرایی می گویی شده است. پساهزاره در فص  بیستم 
که پیش این هزاره از همان سده های  گویی های اول آغاز شده است، پع الجرم باید معتقد بود 

کنالالون  های های قبالال ، همالاله در همالالان سالالده شالالده در فصالال  مطرح ن سالالین محقالاله شالالده اسالالت و ا
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نوبالالِت تحقالاله فصالال  بیسالالتم اسالالت. ایالالن مسالال له همالالان مالالدعای پریتریسالالم اسالالت. البتالاله تفسالالیر 
گرایالالان نیالالز حامیالالان  جمع اسالالت و از ایالالن رو، در میالالان ناهزاره گرایی نیالالز قابالال  نگر بالالا نالالاهزاه گذشالالته

 (.Ibid: 20متعددی دارد )
گذشته گروه نوق نگاه  کشنیسالتهالایی  نگران باله تالاریخ،  را نیالز  1های مسالیحی ماننالد ریکانسترا

کالالرده اسالالت؛ زیالالرا dominionismکالاله قصالالد برقالالراری حکومالالت مسالالیحی ) ( دارنالالد، بالاله خالالود جلالالب 
کنالون زمالان تحقاله پیش چنان هالای  گویی که اشاره شد، از سویی، طباله ایالن مکتالب تفسالیری، ا

کالاله از حکومالالت مسالالیح بالالر جهالالان سالال ن می کتالالاف مکاشالالفه اسالالت  از سالالوی  گویالالد، و فصالال  بیسالالتم 
گروه کنالالون بایالالد بالالرای برقالالراری  هالالای طرفالالدار برقالالرار حکومالالت مسالالیحی نیالالز معتقدنالالد هم دیگالالر،  ا

کالالالرد ) کالالالردن انجیالالال  اقالالالدام  (. عالالالالوه بالالالر Garland, 2007: 116حکومالالالت مسالالالیحی و پیالالالاده 
گالرایش  های مدافعه اجتماعی از این دست، برخی انگیزه های سیاسی انگیزه نویسانه نیز موجالب 

که با این شیوه تفسیری میبه این مکتب ت توان برخی از نقدهای مطرح  فسیری شده است؛ چرا
کاله  کاله چالرا مسالیح  کتاف مقدس را پاسخ داد. بالرای م الال در پاسالخ باله ایالن اشالکاِل رایالج  در مورد 

گذشالته وعده داده بود به گشت، به وعالده خالود عمال  نکالرد، تفسالیر  گفالتن  زودی بازخواهد  نگر بالا 
میالدی بازگشالته اسالت، ایالن اشالکال را پاسالخ  70روحانی پیش از سال ای  که عیسی به شیوه این
 (.Garland, 2007: 115دهد ) می

گذشته گذشته نگر به دو دسته تقسیم طرفداران دیدگاه  گذشته شوند  کام ، و  نگر ناقن.  نگر 
کالاله بیشالالتر پیش گذشالالته شناسالالانه از قبیالال   هالالای آخرت گویی نگران نالالاقن، هرچنالالد اعتقالالاد دارنالالد 
اورشلیم، ظهور ضد مسیح، و مصالیبت عظالیم در صالدر مسالیحیت محقاله شالده اسالت؛ امالا  ویرانی

کالاله در  دومالالین ظهالالور مسالالیح، رسالالتاخیز مردگالالان، و آخالالرین داوری هنالالوز رخ نالالداده اسالالت. در حالی
گفتاله می گذشته کام ،  شالود حتالی رسالتاخیز مردگالان، آمالدن دوبالاره مسالیح و داوری نهالایی  نگری 

کام  می گذشتهاند. طرفداران  نیز محقه شده گوینالد دومالین آمالدن مسالیح در همالان قالرن  نگری 
 گوید: ن ست رخ داده است؛ زیرا مسیح خود می

کاله به گالویم  کاله بالا  این راستی شما را  کاله پالیش از دیالدن پسالر انسالان  کسالانی حاضالرند  جالا 
 (.28: 16آید، مر  را ن واهند چشید )متی  ملکوت خویش می

 ی لفظالالالی و جسالالالمانی نالالالدارد بلکالالاله صالالالرفا نمالالالادی در نظالالالر آنالالالان دومالالالین آمالالالدن مسالالالیح، معنالالالای
                                                        

1 .Christian reconstructionists کالاله تالالأحیر بسالالیاری نیالالز بالالر راسالالت های مسالالیحی در ایالالاالت  گروهالالی از مسالالیحیان بنیالالادگرا 
 متحده دارد. اینان به دنبال اجرای احکام مسیحی هستند. 
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که با ویرانی اورشلیم در سال  میالدی محقه شده اسالت)نک:  70است از داوری بر ضد اورشلیم 
Pate, 1998کنالون در  (. طبه نظر پریتریست کاله مالا ا کام ، منظالور از رسالتاخیز همالین اسالت  های 

کرده کنون زمین و آسمان نو برقرار اس روح رستاخیز  کنیم. برخالی از  ت و ما در آن زندگی میایم و ا
گذشته کام  را نظریاله مسیحیان، نظریه  اند؛  گذاراناله و خالارج از مسالیحیت دانسالته ای بدعت نگر 

کند؛ در  زیرا این دیدگاه اموری مانند رستاخیِز جسمانی مردگان و دومین آمدن مسیح را انکار می
کالالاله ایالالالن امالالالور در اعتقادنامالالاله رونالالالد  و جالالالزو عقایالالالد مسالالالیحی بالالاله شالالالمار میاند  ها بیالالالان شالالالده حالالالالی 

 (. Beville, 2014: 45 ;Garland, 2007: 115)نک:
گذشته کاله  نگر را از منظر دیگری نیز می طرفداران شیوه  گروهالی  کرد؛  گروه تقسیم  توان به دو 

کتاف را مربوط به سده ن ست می گویی تمام پیش هالا تالا  گویی دانند و معتقدند ایالن پیش های 
مالیالدی یالا در طالول شالکنجه مسالیحیان در زیالر ساللطه نالرون محقاله 70معبد در سالال ویرانی دوم 

کالاله زمالالان پیش شالالده گالالروه دوم  گالالروه اول، بابالال   هالالا را تالالا سالالقوط روم بسالال  می گویی اند. و  دهنالالد. 
گالالروه دوم آن را نمالالاد امآراتالالورِی مشالالرک روم18-17)مکاشالالفه فصالال    ( را نمالالاد شالالهر اورشالاللیم و 

 (.Pate, 2009: 9, 20; Gregg, 1997: 39دانند ) می
گذشته کتاف مکاشفه ارائه می گروهی از  که تفسیری متفاوت از  دهند. آنان  نگران نیز هستند 

کالالرده باشالالد، بلکالاله بالالا زبالالانی  می کالاله یوحنالالا رخالالدادهای آینالالده را پیشالالگویی  گوینالالد چنالالین نیسالالت 
کاله چنالی کسالانی  کشالیده اسالت. تقریبالا تمالام  ن تفسالیری نمادین، حوادِث دوران خود را به تصویر 

کتاف مکاشفه را دوران حکومت دومیتیان )یعنی  دانند  میالدی( می96-95دارند تاریخ نوشتن 
گوینالد یوحنالا عالقاله داشالت مسالیحیان هالر  که مسیحیان تحت شکنجه شدیدی بودنالد. آنالان می

کننالالد، و ایالالن عالقالالۀ او در  چاله سالالریع کالاله خواهالالد آمالالد از مصالالائب نجالالات پیالالدا  تر بتواننالالد در ملکالالوتی 
هالا محقاله نشالده اسالت. در واقالع برخالی از  گویی های او ابراز شده است، امالا ایالن پیش گویی پیش

گروه گالاهی رویکالرد تالاری ی _  آنان معتقدند یوحنا خبری از آینده نداشته است. رویکرد این  هالا را 
کاله روشالن  (. البتاله چنانGregg, 1997: 37نامنالد ) ( نیالز میcontemporary-historicalمعاصر )
گروه جزو جریان اصلی مؤمنان مسیحی قرار نمیاست، ای  گیرند.  ن 

گذشته  :Garland, 2007نگر از زمان پیدایش تا به امالروز دیالدگاه رایجالی بالوده اسالت ) دیدگاه 

کاتولیالالک و رّد رهبالالران 114 کلیسالالای  کالاله دفالالاق از  (؛ البتالاله بالالا توجالاله بالاله بسالالتِر پیالالدایش ایالالن مکتالالب 
کاتولیک پروتسالالالتان بالالالوده اسالالالت، ایالالالن دیالالالدگاه در ابتالالالدا هالالالا بالالالود و در بالالالین  بیشالالالتر محالالالدود بالالاله 

ها نیالز  ها طرفداری نداشت. اما از اواخر قرن هجدهم، این دیالدگاه در میالان پروتسالتان پروتستان
گذشته گرچه بیشتر طرفداران نگاه  کار هسالتند، امالا  نگر از میان مسیحیان محافظه پذیرفته شد. 
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کتاف  ن امکان را برای آنان فراهم میاین نگاه برای مفسران لیبرال نیز جذاف است و ای سازد تا 
کالاله تحالالوالت اجتمالالاعی را نشالالان می کتالالابی  کننالالد و جنبالاله مقالالدس را بالاله عنالالوان  های  دهالالد بررسالالی 

کم کنند ) ماورایی و آخرتی آن را   (.Garland, 2007: 116رنگ 
گذشالالالته کتالالالاف ارتبالالالاط  نگر را آن دانسالالالته نقطالالاله قالالالوت تفسالالالیر  کالالاله بالالالا خواننالالالدگان اصالالاللِی   اند 

کتالاف مکاشالالفه نمالالادی از اسالالرائیِ   تقیم دارد. بالالرای م الالال، ایالالن مکتالب میمسال کالاله بابالال  در  گویالالد 
که رومی کتالاف  ی مسیحیان یاری می ها را در شکنجه مرتد است  کردند؛ از ایالن رو، در واقالع ایالن 

کالالاله شکنجه داد و بالالاله آنالالالان وعالالده مالالالی بالاله مسالالالیحیاِن تحالالالت شالالالکنجه روحیالاله مالالالی شالالالان  گران داد 
کمه و به کاله آنالان،  داوری خواهند شد. همونین به م اطبالان خالود اطمینالان مالی زودی محا داد 

که برای این دیالدگاه شالمرده Garland, 2007: 116اسرائی  جدید هستند) (. از دیگر نقاط قوتی 
که نیاز ندارد عبارت که این نگاه، تنها نگاهی است   19و  1: 1هایی مانند مکاشالفه  شده آن است 

کنالالالالد و از معنالالالالا کیالالالالد می ی لفظالالالالی آن دسالالالالت بالالالالردارد. عبارترا تأویالالالال   کالالالاله تأ کننالالالالد ایالالالالن  هالالالالایی 
کالاله واقالالع »و ایالالن حالالوادث « شالالوند ای نزدیالالک محقالاله می در آینالالده»هالالا  گویی پیش نزدیالالک اسالالت 
کالاله، طرفالالداران دیگالالر نگاه«. شالالوند هالالا معمالالواًل در تفسالالیر ایالالن عبالالارات دچالالار دشالالواری و  در حالالالی 

 (.Gregg, 1997: 38شوند ) آشفتگی می
گذشته نیز بر این دیدگاه وارد شده است. از جمله اینهایی  نقد گاهی  نگران برای برخی از  که 
یابنالد و از ایالن رو در ایالن مالوارد باله سالراغ تفسالیر تم یلالی  ها هیچ معالادلی در تالاریخ نمی گویی پیش
الفظی  ( را باله صالورت تحالت8: 13)مکاشفه  666(، 5: 13)مکاشفه  42روند. م ال آنان اعداد  می

که نمی 144.000و  12.000، 1.000کنند، اما اعداد  یتفسیر م توانند معادل تاری ی  را به این علت 
(. یکی دیگر Garland, 2007: 117; Pate, 1998: 228کنند) برایشان بیابند، نمادین تفسیر می
گذشته که دیدگاه  کتاف مکاشفه پالیش از  از نقدها آن است  که  کاماًل بر این ادعا مبتنی است  نگر 

کرده 70ل سا گرچه محققان برای ایالن ادعالا شالواهدی اقاماله  انالد، امالا  میالدی نوشته شده است. 
کتالاف مکاشالفه بعالد از ایالن  گالر نشالان داده شالود  همونان مح  بحه و مناقشه اسالت. در واقالع، ا

گذشالالالته تالالالاریخ نوشالالالته شالالالده اسالالالت، دیگالالالر نمی را  70نگران حالالالوادث سالالالال  توانالالالد طبالالاله مالالالدعای 
کرده باشد) پیش  (.Gregg, 1997: 39; Beville, 2014: 48گویی 

 نگر  تفسیر آینده
کتالالاف  ترین شالالیوه بالالرای تفسالالیر و فهالالم عبارت در دوران معاصالالر، محبالالوف هالالای آخرالزمالالانی و 

که بیان می کند این عبارات، پیشگویی حوادث بزر  و مهیبی هستند  مکاشفه، دیدگاهی است 
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 :Garland, 2007آخرالزمالان خواهالد بالود )که در آینده رخ خواهند داد و آن حوادث سالرآغاز دور  

کوه زیتون )متی، باف  گویی گوید پیش (. این دیدگاه می122 های  ( و نیز فصال 24های خطابه 
(. از این رو، بر خالِف تفسیر Beville, 2014: 51کتاف مکاشفه در آینده رخ خواهد داد ) 22تا  4

گالالدون را نالالاظر بالاله ویرانالالی اورشالال گذشالالته کالاله نبالالرد آرما دانالالد، تفسالالیر  لیم در صالالدر مسالالیحیت مینگر 
کالالاله در آینالالالده نگر آن را جنگالالالی جهالالالانی و مربالالالوط بالالاله دوران مصالالالیبت عظالالالیم می آینالالالده ای  دانالالالد 

ویژه در  های مسالیحی، باله نامش ن روی خواهد داد. امروزه این رویکرد چنان بر فضالای رسالانه
کاله اغلالب غیPate, 2009: 10بین مسیحیان امریکالا ) رمسالیحیان و حتالی (، سالایه انداختاله اسالت 

کتالالاف مقالالدس  بسالالیاری از مسالالیحیان ایالالن مکتالالب را یگانالاله دیالالدگاه در تفسالالیر متالالون آخرالزمالالانی 
ها و  (. درکنالالالار خطابالالالهGregg, 1997: 40انالالالد ) اطالق داننالالالد و از وجالالالود دیگالالالر رویکردهالالالا بی می

هالالای متعالالددی نیالالز در جهالالت  هالالای سالالینمایی و رمان هالالای حالالامی ایالالن مکتالالب تفسالالیر، فیلم کتاف
 ,Garland, 2007: 122; Bevilleشالود ) ج این نگاه به متون آخرالزمالانی تولیالد و نوشالته میتروی

2014: 53 .) 
کاتولیک زمینالالاله شالالالک  هالالالا و سالالالران پروتسالالالتان بالالالود.  گیری ایالالالن مکتالالالب تفسالالالیری نیالالالز نالالالزاق 

که یک االهیدان ژزوئیت اسآانیایی بود، این شالیوه از Francisco Ribeiraفرانسیسکو ریبریا )  ،)
کالالرد. او بالالا هالالدف رد دیالالدگاه تالالاریخ 1585ر را در سالالال تفسالالی کالاله  تالالدوین  نگِر سالالران نهضالالت اصالالالح 

کتاف مکاشفه تطبیه می که ضدمسالیح  دادند، تعلیم می دستگاه پاو را با حیوان وحشی در  داد 
کاله پروتسالتان« در روزهالای آخالر»هنالوز نیامالده اسالت بلکالاله  ها تالالا  خواهالد آمالالد. باله همالین دلیال  بالالود 

سالاموئ  مایتلنالد  1827کاله در سالال  کردند تالا این ل این شیوه تفسیری را رد میحدود دویست سا
(Samuel Maitland( کالالرد (. ایالالن Gregg, 1997: 42( آن را در فضالالای پروتسالالتانی نیالز مطالالرح 

کاماًل شناخته شده اسالت،  نگاه تفسیری در سده های نوزدهم و بیستم رواج بسیار یافت و امروزه 
کاله امالروزه مسالیح گروه یان اونجلیکالال از فعالالبه نحوی  هالای مسالیحِی طرفالدار ایالن شالیوه  ترین 

 (.Beville, 2014: 53هستند )
کالالالالاله بالالالالالر مشالالالالالیت ترین نسالالالالال ه از تفسالالالالالیر آینالالالالالده شالالالالالده شناخته گرایی  نگر، تفسالالالالالیری اسالالالالالت 

(Dispensationalismمبتنالی اسالالت. از برجسالته ) تالالوان  ترین طرفالالداران ایالالن رویکالرد تفسالالیری می
 (، سالالی. آی. اسالالکوفیلد John Walvoord(، جالالان والالالورد )J. N. Darbyبالاله جالالی. ان. داربالالی )

(C. I. Scofield(هالالال لیندسالالی ،)Hal Lindsey( و چالالارلز ریالالر )Charles Ryrie کالالرد ( اشالالاره 
(Gregg, 1997: 40روایالِت مشالیت .) کاله در برخالی از  گرایانه از تفسالیر آینالده نگر چنالان غلباله دارد 

کردهDispensationalistگرا ) وان مشیتنگر را با عن ها نگاه آینده کتاف  اند )برای م ال، ( معرفی 
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کتاب مشهور پیت در این زمینه با عنوان   (.Four Views on the Book of Revelationنک: 
هررام مشی رر   گنایی، ترراردر را برره د ر  نگن بررن اسررات اع خرراد  ررود برره مشرریت مفسررنان ندنرر  

 ا ن  هن دک د ر  را به نحوم م مایز از د ر  ددگن مشریت   تر بین گودن    کنن    م  تخسیم م 
کرررند  اسرررت. ن رررق ایرررن اع خررراد  ررر ا در هرررن د ر ،  واسرررت   اراد   رررود را بررره  ررر     رررا  بررره 

کننرر . امررا انسرران دهرر    از ننرران م  ها نشرران م  انسرران ها در هررن   واهرر  تررا از  واسررتب ا  ت نیررت 
کنر    ورن    در ن یجه   ا نر  دربرار  نن د ر  دا رم م  م  ه    ستد ر ، در این نزمادشب ال

کتراب مخر ت د ر  نه . ایرن مفسرنان م  ام ج د  را بنا م    د ر  هرام می  رت تراردر را  گودنر  
کند  اسرت: بی ن،  عر  ،  رندنت موسروم، د ران  ری ،    بیان  ر ن گراه ، و ومرت من گنراه ، ن

 ؛نظرن دارنر  هرا ا ر    هرام ایرن د ر  برار  تنر اد   نا ه  )ال  ه نن ر اران ایرن نگرا  درم  وت ال
Pate, 2009: 10کره انسران ها از مشریت  (. بن اسات این ددر گا ، د ران واررن نیرز بره ایرن دلیرن 

کرره بره  هر  ت نیررت نم ال مشررهور اسرت  اتمرره  واهرر  « م رری ت عظریم»کننر ، بررا وروادز  بررزره 
که در هن د ر   واه    . همچنین با توجه به اینه  بنقنار  دا ت   پس از نن، د ران م  وت ال

هرر  کنرر ، د رانب وهررور مسرریق   بنقررنارم م  رروت ال   ا نرر  ترر بین   مشرریت م فررا ت  را اجررنا م 
 سامان  م فا ت از د ران وارن  واه  دا ت. 

کره مشی ره نن ر اران تفسرین ندنر   ندر  اع خراد بره تمرایز  نگن بره وسراب م  از جم ه عخادر م 
ک یسررا اسررت؛ برره  گویی هررام منبررو  برره قررو  اسررنا ین بررا پیش گویی بررین پیش هررام منبررو  برره 

ک یسا جادگزین بن  هرایی منبرو   گویی اسنا ین نش   اسرت،   پریش ع ارت ددگن، ننان من خ ن  
کره قرو  اسرنا ین را عرزت  به قو  اسنا ین در ندن   محخق  واه    . دنن   ع    ر ا دربرار  این

گندان ، در ندن   محخق  واه     )در مخابن جندان  واه  بیشی    ق ر ت را به ننان باز واه  
که م  ک یسا جادگزین قو  اسنا ین        ع   اص   مسیحیت،  ک یسرا  گودن   هام مذکور بنام 

کرره اع خرراد برره ایررن تمررایز پنرنرر  کررند  کمررک  تن  ررود: ا    تحخررق  واهرر  دا ررت(. د  وادزرره نیررز 
 (.Pate, 2009: 10) 8491لت اسنا ین در سا  هولوکاست   ددگنم تول  د 

( هسرر ن ؛ premillennialismگنا ) ایررن مفسررنان دربررار  و ومررت زمینرر  مسرریق، پیشرراهزار 
گشرت   درک و ومرت هزارسرال   دنن  من خ ن  پیش از دا رم نهایی، مسیق به زمین باز واهر  

کرند. پیشراهزار  گنایی باعر   ر   اسرت  مشریتگنایی    زمین  به منکزدت ا ر  یم بنقنار  واه  
که نگاه  مث رت بره ونکرت تراردر دارنر ، م نا رای نگراه   که این مفسنان، بن    پساهزار  گناها 

کرره در نن  من خ نرر  سررنانجا ب د ر  ب بینانرره برره ندنرر   تمرر ن بشررنم دا رر ه با ررن . زیررنا ا  ی  ام 
کرره بررا وهررور ر مسرریق همررنا   واهرر  بررود برره ع ررت  ؛   زانیررای هسرر یم،  سرراد   ت رراه  بشررن اسررت 
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کنالالونی بالالا نظالالم و سالالامان دوران ملکالالوت  باورشالالان بالاله تمالالایز، و بلکالاله تقابالالِ  نظالالم و سالالاماِن دوران 
کاله فقال  خالدا تالوان محقاله سالاختن  کامال جدید خواهد بود  االهی، معتقدند ملکوت االهی چیزی 

 (.Pate, 2009: 10آن را دارد )
کتالا نگرها نیز هموون تاریخ ه بیشتر آیند گاهنگرها معتقدند مطالب  شالمارانه اسالت  ِف مکاشالفه 

گوینالد ساله فصالال  اول مربالوط بالاله  و باله ترتیالب وقالالوق حالوادث نوشالته شالالده اسالت. ایالن مفسالالران می
پردازد. طبه این تفسیر، ب الش  به بعد به توصی  آینده می 4دوران خود یوحنا است و از فص  

کتالاف )یعنالالی فصال  و نیمالاله(  ای هفالت سالاله )یالالا ساله سالال ( باله توصالالی  دوره19-6های  بزرگالی از 
کالاله مصالالیبت عظالالیم ) بالاله آمالالدن مسالالیح،  19رخ خواهالالد داد، فصالال   (tribulationاختصالالاو دارد 

باله خلقالت جدیالد اشالاره دارد  22-21های  به حکومت هزارساله او بالر روی زمالین و فصال  20فص  
(Pate, 2009: 10برخی نیز می .)  کتاف آمده اسالت )فصال  11-4های  گویند دو روایِت موازی در 

کالالالالالاله هالالالالالالر دو روایالالالالالالت، حالالالالالالوادِث دوران مصالالالالالالیبت عظالالالالالالیم را توصالالالالالالی  19-12 های و فصالالالالالال   )
 (.Gregg, 1997: 40کنند) می

نگر، اهتمام به تفسالیر لفظالی اسالت. ایالن مفسالران  یکی از مبانی مهم تفسیری در دیدگاه آینده
کتالاف مقالدس  کتاف مکاشالفه و آیالات آخرالزمالانی  معتقدند باید تفسیری لفظی و ساده برای فهم 

گرف کار  هالای آخرالزمالانی دارنالد و بالرای  ت؛ در نتیجه این افراد نوعی رویکرد نحوی باله عباراتبه 
های اصلی این متون و نیز چارچوف و بافِت  تفسیر و فهم عبارات، به سراغ قواعد نحوی در زبان

کتالاف مکاشالفه در  (. آنالان مدعیRyrie, 2007: 91رونالد ) فرهنگالی آن مالتن می انالد تفسالیر لفظالِی 
ک های چنالین تفسالیری )ازجملاله ساللطنت هزارسالاله(  لیسای باستان ریشه دارد، و ویژگیآحار آبای 

کلمنت رومی ) کسانی چون  (، 202-115م(، ایرن الوس )165-100م(، یوستین شالهید )96در آحار 
کنند شیوه لفظِی تفسیر مکاشفه  شود. در واقع ادعا می ( و دیگران یافت می225-150ترتولیان )

گوسالتین  اج داشت، تا اینتا پیش از اوریگن رو کالرد و بعالدها آ کاله اوریگالن شالیوه تم یلالی را عرضاله 
نگر احیالای  گوینالد شالیوه تفسالیر آینالده شیوه تم یلی را شالهرت و محبوبیالت ب شالید. از ایالن رو، می

کلیسا است )  (.Beville, 2014: 53همان شیوه آبای اولیه 
کتاف مکاشفه از زب البته حامیان این دیدگاه می که  کالرده اسالت و پذیرند  انی نمادین استفاده 

کنند به جای آنکاله ایالن نمادهالا را باله  های فراوانی در آن وجود دارد؛ اما سعی می نمادها و سمب 
کننالالد، آنهالالا را در معنالالایی نزدیالالک بالاله معنالالای لفظالالی بفهمنالالد. از ایالالن رو،  شالالیوه ای تم یلالالی تفسالالیر 

معتقدنالد نبایالد ایالن نمادهالا را باله فهمنالد و  نمادها و صنایع ادبالی را باله نحالوی روشالن و صالریح می
که در تضاد با تفسیر لفظی باشد بلکه آنوه از این نمادها فهمیده می شالود بایالد بالر  نحوی فهمید 
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کار رفته است ) که برای آن نماد به   (. Ryrie, 2007: 91معنای لفظِی اصطالحاتی مبتنی باشد 
کتاف مکاشالفه را مربال دانالد،  وط باله حالوادث آینالده میاز سویی چون این دیدگاه عمد  عبارات 

کتاف بسیار راحت می گذشالته هیچ تفسیر لفظی این  کاله یالک سالوم  شود؛ زیرا در  گالاه نبالوده اسالت 
کشالالتی دریالالا بالاله خالالون تبالالدی  شالالود و یالالک سالالوم ماهی کشالالته شالالود و یالالک سالالوم  ها غالالرق شالالود  هالالا 

آسالانی  تالوانیم به (. اما وقتی قرار باشد این اتفاق را مربوط به آینده بالدانیم، مالی16)مکاشفه باف 
کالاله دیگالالر رویکردهالالا مجبورنالالد در ایالالن مالالوارد بالاله  ای تحالالت گونالاله آن را به اللفظی بفهمالالیم. در حالالالی 

 (.Gregg, 1997: 40تفسیر نمادین روی بیاورند )
انالالد و  بالودِن تفسالالیر پایبنالالد نبوده البتاله طرفالالداران ایالالن رویکالالرد، در عمال  همالالواره بالاله لالالزوِم لفظی

انالالد. بالالرای م الالال، در تفاسالالیر لفظالالی  بالاله نالالوعی تأویالال  دسالالت زده هالالا گویی گالالاهی در تطبیالاله پیش
کبالالرا، سیسالالتم اقتصالالادی جهالالانی  200تالالوان چیالالزی از ارتالالش  نمی میلیالالونی چالالین، هلیکوپترهالالای 

ای یافت. اینها همگی به نوعی تفسیر و تاوی  نمادها هسالتند.  بدون پول نقد، و یا جنگ هسته
نگر در مقایسه با مفسالران دیگالر رویکردهالا، معالانی  توان مدعی شد مفسران آینده گرچه باز هم می

 (.Gregg, 1997: 41کنند ) تری برای این نمادها مطرح می تر و ملموس ساده
 های تفسالالالالیری بالالالرای مالالالردم جالالالذابیت داشالالالته اسالالالالت.  نگر بالالالیش از دیگالالالر شالالالیوه شالالالیوه آینالالالده

کالاله بسالالیاری از انسالالان  ای  و پنجالالرهها دوسالالت دارنالالد تالالا راه  یکالالی از دالیالال  ایالالن جالالذابیت آن اسالالت 
گالالر ایالالن پنجالالره منسالالوف بالاله الهالالام االهالالی باشالالد، ایالالن تمایالال  بیشالالتر نیالالز  بالاله آینالالده داشالالته باشالالند و ا

گرچاله طبالاله ایالن نگالالاه تفسالیری، حالالوادث  می کالاله  شالود. دلیالال  دیگالر جالالذابیت ایالن شالالیوه آن اسالت 
کاله مفسالر سالعی می مربوط به آیند  نامعلوم هستند، اما بسیار پالیش می کنالد وقالایع سیاسالی و  آیالد 

کتاف مکاشفه تطبیه دهد. بالرای م الال، در سالال گویی اجتماعی زمان خود را با پیش های  های 
کیالالد بالالر ارتالالش  توانالالد بالالا  کالاله شالالوروی می میلیالالونی چالالین و یالالا اشالالاره بالاله این 200جنالالگ سالالرد، بالالا تأ

هالا را باله زمانالۀ  گویی های سدسازی موجب خشک شدن فرات شود، باله نالوعی ایالن پیش فناوری
(. امروزه نیالز بسالیاری از طرفالداران ایالن دیالدگاه، تکالرار Gregg, 1997: 41د )کردن خود مرتب  می

که تحقه پیش می ها نزدیالک اسالت. آنالان حالوادث معاصالر را باله امالور آخرالزمالانی ربال   گویی کنند 
کننالد  هالایی دقیاله بالرای دومالین بازگشالت مسالیح تعیالین می دهند و حتالی برخالی از آنالان، زمان می
(Beville, 2014: 54.) 

که بر اساس این مکتب، همانند مکتب  ایی به این دیدگاه وارد شده است. از جمله ایننقده
کتاف مکاشفه ربطی به خواننالدگان اولیاله و اصاللی نوشالتۀ یوحنالا  تاریخ نگر، ب ش اعظم مطالب 

کتالالالاف  کالالاله تالالالا دو هالالالزار سالالالال بعالالالد از تالالالألی   نالالالدارد، و بلکالالاله بالالالاالتر، حتالالالی بالالاله زنالالالدگی مسالالالیحیانی 
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گذشالتهاند نیز ر زیسته می گفته شده است بر خالالف شالیوه  نگر،  نگر یالا تالاریخ بطی ندارد. همونین 
گونالاله تفاسالالیر را نمی کالاله آن دو شالالیوه دیگالالر بالاله  ادعاهالالای ایالالن  تالالوان بالالا محالالک تالالاریخ سالالنجید؛ چرا

زننالد و از ایالن رو، امکالان بررسالی و  ها با حالوادث مش صالی در تالاریخ دسالت می گویی تطبیه پیش
کاله  اما در شیوه آینده سنجش ادعاهایشان وجود دارد، نگر، تمام تفاسیر ناظر به حوادحی هسالتند 

 .اند و به همین دلی ، راهی بالرای سالنجش ادعاهالای مفسالران ایالن مکتالب وجالود نالدارد رخ نداده
کرده عده که این شیوه اصالتی ندارد و صرفا بالرای رد  ای نیز در نقد این مکتب تفسیری بیان  اند 

 (.Gregg, 1997: 42-3اتهام از پاو درست شده است ) دیدگاه سران نهضت اصالح و رفع
که برخی از آینالده نگر را تعالدی  و  نگرهای جدیالد، دیالدگاه آینالده همین نقدها باعه شده است 

گذشالالته کرده آن را بالالا دیالالدگاه  کتالالاف  انالالد. البتالاله آنالالان همونالالان قسالالمت نگر ترکیالالب  های مهمالالی از 
کاله در آینالده رخ خواهالد داننالد و منتظرنالد د مکاشفه را ناظر به آینده می ر خالالل مصالیبت عظیمالی 

گالویی دربالاره دوره حکومالت هالزاره سالاله  داد، ضدمسیح بیاید و نیکان را عذاف دهالد. آنالان پیش
های اخیالر عالمالان متعالدد  (. در دهالهGregg, 1997: 42فهمنالد ) مسیح را نیز همونان لفظالی می

کالالاله تالالالرجیح داده دیگالالالری نیالالالز بوده کننالالالد و عبارتهای تفسالالالیری  انالالالد شالالالیوه انالالالد  هالالالای  را ترکیالالالب 
نگری چندان مورد توجاله نیسالت  ها بفهمند. البته شیوه تاریخ آخرالزمانی را با ترکیبی از این شیوه

کسانی نیز با Osborne, 2002: 38کنند ) و معمواًل با ترکیبی از سه رویکرد دیگر عم  می (. البته 
گفته نقد ایالن ترکیب هالای مفسالر خواهالد بالود؛  تفسالیر انت افانالد، در ایالن صالورت معیالار اصاللی  هالا 

کالاله بالالرای هالالر قطعالاله و عبالالارت هالالر نظالالری داشالالته باشالالد، می کنالالد و  توانالالد شالالیوه چرا اش را عالالور 
کند )  (.Garland, 2007: 125-6شاهدی برای نظر خود پیدا 

 گیری نتیجه
 بالالالالا توجالالالاله بالالالاله اهمیالالالالت متالالالالون آخرالزمالالالالانی، مسالالالالیحیان همالالالالواره دلمشالالالالغول چگالالالالونگی فهالالالالم 

گرفته در طول تالاریخ مسالیحیت را می اند. دیدگاه ودهها ب این عبارت تالوان تیال  چهالار  های شک  
گذشالالته دیگر  نگر. تفسالالیر تم یلالالی بالالا سالاله دسالالته نگر، و آینالالده نگر، تالالاریخ دسالالته قالالرار داد: تم یلالالی، 

کالاله نگالالاهی غیرتالالاری ی بالاله ایالالن متالالون دارد. ایالالن دیالالدگاه تفسالالیری  تمالالایزی عمالالده دارد و آن این
گویِی حالوادحی در آینالده، بلکاله بیالانی اسالتعاری از حقالایه عالالم و  را نه پیشکتاف مکاشفه یوحنا 

کاله ساله مکتالب دیگالر ایالن متالون را پیش جنگ دائمی خیر و شر می گالویِی حالوادحی  داند. در حالی 
گذشالالته یالالا آینالالده  گویی داننالالد و بالاله دنبالالال یالالافتن مصالالادیه ایالالن پیش خالالاو در تالالاریخ می هالالا در 

گذشته کاله ایالن متالون پیشنگرها معتقدند  هستند.  کرده تمام وقالایعی  انالد در همالان صالدر  گالویی 
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 تالدریح و از صالدر مسالیحیت  نگرهالا زمالان تحقاله ایالن حالوادث را به مسیحیت رخ داده است، تاریخ
ای نامشال ن تمالام ایالن حالالوادث در  نگرها منتظرنالد تالا در آینالده داننالد، و آینالده تالا زمالان ظهالور می

کوتالالاه بالالرای اهالال  زمالالین رخ دهالالد. بالاله  کالاله تنهالالا در آغالالاز نهضالالت  اسالالتثنای دیالالدگاه تالالاریخمالالدتی  نگر 
پروتستان ظهور و بروزی پررنگ داشت و امروزه دیگر رونقی ندارد، سه دیدگاه دیگر همونان در 
کنالار خالوانش عرفالانی و معنالوی،  االهیات مسیحی رواج دارند. در دوران مدرن، روش تم یلالی در 

که قصد دارند خوانشی ر کسانی آمده است  کمک  ب ش، فمینیستی یالا سوسیالیسالتی از  هاییبه 
گروه هالالای بنیالادگرای مسالیحی عالقاله بسالیاری باله تفسالالیر  کتالاف مکاشالفه ارائاله دهنالد . در مقابال ، 

 نگر دارند.  آینده
هالالالایی را در مبالالالانی نظالالالری و نیالالالز ابزارهالالالای تفسالالالیری آنهالالالا نشالالالان  بررسالالالی ایالالالن مکاتالالالب تفاوت

کردهدهد. هر یک از این مکاتب ابزاری متناسب با  می انالد؛ بالرای  اهداف خود در تفسالیر انت الاف 
کالار خالود قالرار داده  که قصد دارد از ظاهر متون دست بکشد، تأوی  را مبنالای  م ال تفسیر تم یلی 

گذشالالالته اسالالالت. دو مکتالالالب تالالالاریخ گذشالالالته را تحقالالاله  نگر و  کالالاله برخالالالی از حالالالوادث رخ داده در  نگر 
ابقالت ایالالن نمادهالا بالر وقالایع خالالارجی داننالد، بالالر فهالم نمادهالا و مط هالای آخرالزمالانی می گویی پیش

کالاله تمسالالک بالاله معنالالای ظالالاهری عبارت تمرکالالز دارنالالد، و در مقابالال  اینهالالا، آینالالده هالالا را  نگرها هسالالتند 
دهنالد. هالر مکتالب همونالین دربالاره حکومالت ایالن  برای توصی  حالوادِث آینالد  جهالان تالرجیح می

کلیت نگاه آن مک جهانی حضرت مسیح که با  تب سالازگار اسالت؛ نیز دیدگاهی را برگزیده است 
کالالاله مالالال ال دیالالالدگاه تم یلالالالی، ناهزاره گرا  نگرهای مشالالالیت گراسالالالت و آینالالالده بالالاله همالالالین دلیالالال  اسالالالت 

کاله اصالوال بالین نالاهزاره پیشاهزاره گرایی و  گرایی و دیالدگاه تم یلالی و بالین مشالیت گرا هسالتند؛ چالرا 
 اعتقاد به سلطنت زمینی مسیح تناسب و هماهنگی وجود دارد.

ها و  گیری اندیشالاله ه تالالأحیر فضالالای اجتمالالاعی و سیاسالالی بالالر شالالک از جملالاله مسالالائ  جالالالب توجالال
کتالاف مقالدس اسالت. چنان های تفسیری ناظر به عبارت دیدگاه گیری  کاله شالک  های آخرالزمانی 

که تفسیر  امآراتوری مسیحی در سده چهارم، و به قدرت رسیدن مسیحیت، فضایی را پدید آورد 
گر تم یلی را طلب می کسالی کرد؛ زیرا مسیحیان دیگر  که در آرزوی ظهور  وهی تحت فشار نبودند 

کالاله آنالالان را از بالالدب تی و شالالکنجه نجالالات دهالالد، بلکالاله اینالالک می خواسالالتند قالالدرِت سیاسالالی  باشالالند 
کنند. انگیزه آوردن  های سران نهضت اصالالح در روی مسیحیت در آن دوران را به نحوی تبیین 

کاتولیالالالک بالالالرای برجسالالالتهنویسالالالا هالالالای مدافعه نگر و در مقابالالال ، انگیزه بالالاله دیالالالدگاه تالالالاریخ کردن  ن 
گذشته دیدگاه هالای بیرونالی بالر  دهنده تالأحیرات انگیزه نگر نیز به نوباله خالود نشالان نگر و آینده های 

کالاله دیالالدگاه تالالاریخ هالالای آخرالزمالالانی اسالالت. می فهالالم عبارت کالالارکرد  تالالوان مالالدعی شالالد  نگر نیالالز چالالون 
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کاله بالالا رونالاله  تاله اسالالت؛ همالالانای اخیالالر از دسالالت داده، تقریبالًا از بالالین رف بیرونالی خالالود را در سالده طور 
 نگر شده است.  های بنیادگرای مسیحی، دوران معاصر دوران رواج دیدگاه آینده گروه

که برای فهم متون آخرالزمانی  چنان که در تی  معرفی هر مکتب اشاره شد، دیدگاه و مکتبی 
توانالد  کاله همونالین میکنالد بل شود نه تنها نگاه و انتظالار مالا را از آخرالزمالان تعیالین می انت اف می

بیناناله یالالا  نگالاه مالا بالاله چگالونگی و سالالرانجاِم حرکالت تمالالدن بشالر را نیالز سالالمت و سالو بب شالالد و خوش
کاله  بدبینانه بودن تصور ما را در مورد جهت گیری حرکت تاریخ شک  دهد. به همین دلیال  اسالت 

کنش  شالالیو  فهالالم ایالالن متالالون می بگالالذارد؛  هالالای متالالدینان در دوران معاصالالر تالالأحیر بسالالیاری توانالالد بالالر 
کدام برهه از تاریخ بداند، و این این که معتقد باشد مؤمنان قدرت اصالح  که فرد مؤمن خود را در 

گیر باشالالند، همگالالی تالالأحیر  کالاله بایالالد منتظالالر وقالالوق حالالوادث بالالزر  و جنگالالی همالاله امالالور را دارنالالد یالالا این
 بسیاری در رفتار او خواهد داشت. 
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