نشریة علمي آینة معرفت
دانشگاه شهيد بهشتي ،بهار 1401
Scientific Journal of Ayeneh Ma'refat
Shahid Beheshti University
علمیپژوهشی
کد مقاله1187 :
Doi: 10.52547/jipt.2022.224630.1187

صفحات87-108 :

بررسی صعود و نزول عیسی در قرآن با تکیه بر پیشینة مسیحی
روح اهلل نجفی



چکیده

فهم شایع از عبارت قرآنی «بل رفعه اهلل اليه» ،زنده باال برده شدن عيسی به آسمان نزد خداوند
است اما برخی از نواندیشان معاصر ادعا کردهاند که قرآن بر زنده بودن عيسی در آسمان
داللت ندارد بلکه مراد از رفع عيسی ،باال بردن روح وی یا منزلت و درجة اوست.
پژوهش حاضر نشان میدهد که ادعای وفات عيسی و نفی صعود او به آسمان ،با قطع نظر از
پيشينة مسيحی قصه میتواند موجه باشد ،زیرا در دو موضع قرآن ،از «توفّی» عيسی سخن رفته
است.
با وجود این ،گزارههای قرآن را باید با توجه به معهودات مخاطبان تفسير کرد و آموزة
قرآنی رفع عيسی ،ناظر به باورهای مسيحی بيان شده است .باور به صعود عيسی در مسيحيت،
پيشينهایاشکار دارد و اگر مراد قرآن همان صعود معهود نبود ،با قرینهای شفاف ،ذهن
مخاطبان را از عهد پيشين منصرف مینمود ،حال آنکه قرینهای برای انصراف ،ارائه نشده
است و «توفی» عيسی به برگرفتن زندة او ،تأویل پذیر است.
از دیگر سو ،پذیرش عيسای زنده در آسمان ،انتظار نزول و ظهور وی را به دنبال دارد و
آیاتی از قرآن میتواند دال بر بازگشت عيسی فهميده شود.
کلیـدواژههــا :عيسی ،صعود عيسی ،نزول عيسی ،قرآن و مسيحيت ،فهم قرآن.
مقدمه
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زمين بود و بعد به آسمان برده شد و بر سمت راست خدا نشست .بدینسان عيسی زنده در آسمان
است و قرار است به زمين بازگردد تا حکومتی آسمانی را بر زمين برقرار کند .بازگشت عيسی
مالزم زنده شدن مردگان و داوری وی بر ایشان است .از دیگر سو ،شناخت پيشينة صعود و نزول
عيسی با تفسير پنج آیة قرآن ( آل عمران ،55/نساء ،158/نساء ،159/مائده 117/و زخرف )61/به
نحو مستقيم مرتبط است .در مقام فهم این آیات ،دو دیدگاه گوناگون با یکدیگر رقابت دارند
که یکی ،بر وفق پذیرش صعود و نزول عيسی شکل گرفته است اما دیگری زنده به آسمان شدن
عيسی را در قرآن منکر است و به تبع آن نزول وی را هم منتفی میداند.
اینک پرسش آن است که بر وفق قرآن ،آیا عيسی زنده در آسمان است یا وی نيز به سان سایر
پيامبران مرگ را دریافته است؟ اگر عيسای زنده در آسمان باشد ،آیا قرآن بر فرود آمدن وی به
زمين نيز داللت دارد؟ و آیا بازگشت عيسی پيش از قيامت ،مقبول قرآن است؟
افزون بر این ،نسبت پيشينة صعود و نزول عيسی با فهم آیات قرآن به چه سان است؟ آیا
شناخت پيشينة مسيحی این موضوع بر تفسير آیات قرآن اثرگذار است؟ آیا در مقام فهم قرآن،
مراعات پيشينة تاریخی این قصه ضروری است؟ یا آنکه آیات قرآن دربارة عيسی را باید با قطع
نظر از آن پيشينه و زمينه ادراک کرد؟
پیشینة مسیحی صعود و نزول عیسی

باور به صعود و نزول عيسی در مسيحيت ،پيشينهای دیرینه دارد و در مصادر مسيحی ،آیات
متعددی در این باره دیده میشود.
در کتاب مقدس ،عيسی یگانه شخصيتی نيست که از صعود وی به آسمان یاد شده است بلکه
پيش از خبر دادن عهد جدید از صعود عيسی ،در عهد عتيق از صعود ایليا سخن رفته است.
بر وفق عهد عتيق «چون یَهُوَه اراده نمود کهایليا را در گردباد به آسمان باال برد ،واقع شد که
ایليا و اَلِيشَع از جلجال روانه شدند»( کتاب مقدس ،دوم پادشاهان )1/2 ،در ادامة داستان« ،چون
ایشان میرفتند و گفتگو میکردند ،اینک ارابة آتشين و اسبان آتشين ایشان را از یکدیگر جدا
کرد وایليا در گردباد به آسمان صعود نمود»(همان ،ج ،2ص.)11
در آیاتی از قرآن نظير «و انّ الياس لمِن المرسلين» (صافات )123/ازایليا با تعبير الياس ،یاد شده
است اما از صعود وی به آسمان ،سخنی نرفته است .از دیگر سو ،قرآن به هنگام یادکرد ادریس،
از صعود وی به آسمان خبر داده است .بر وفق آیات «وَ اذْکُرْ فِی الْکِتَابِ إِدْرِیسَ إِنَّهُ کَانَ صِدِّیقًا
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نَّبِيًّا وَ رَفَعْنَاهُ مَکَانًا عَلِيًّا» (مریم ، )56-57/ادریس ،پيامبری راستين بود و خدا او را به مکانی واال،
باال برد.
به گفتة ابن عطيه(ص )1232دربارة «و رفعناه مکانا عليا» اختالف شده است و گروهی آن را باال
بردن به سبب نبوت ،تشریف و منزلت دانستهاند اما گروهی دیگر ،مراد از آن را صعود به آسمان
معرفی کردهاند.
عبداهلل بن مسعود ،صحابی نامدار پيامبر« ،الياس» را همان «ادریس» میدانست (همانجا) و حتی
به جای «و انّ الياس لمِن المرسلين» (صافات« ،)123/و انّ ادریس لمن المرسلين» قرائت میکرد
(ابنخالویه ،ص.)377
به نظر میرسد خبر عهد عتيق دربارة صعود الياس (ایليا) به آسمان و گفتار قرآن دربارة صعود
ادریس به آسمان سبب شده است که عبداهلل بن مسعود این دو را یک تن بداند ،حال آنکه این
حادثه ممکن است برای پيامبرانی متعدد رخ داده باشد ،چنانکه در عهد عتيق از برکشيده شدن
خنوخ به آسمان نيز سخن رفته است .به گفتة تورات« ،خنوخ با خدا راه میرفت و نایاب شد،
زیرا خدا او را برگرفت»( کتاب مقدس ،پيدایش.)24/5 ،
بنابراین قبض یک انسان از زمين و به آسمان باال بردن او ،نزد اهل کتاب معهود بوده است .در
این خصوص ،عهد جدید اظهار میدارد که عيسی پس از برخاستن از مرگ ،چهل روز بر زمين
ماند(نک :همان ،اعمال رسوالن )3/1،و سرانجام وی «چنين شد که در حين برکت دادنِ ایشان از
ایشان جدا گشته به سوی آسمان باال برده شد»(همان ،لوقا .)51/24 ،عيسی «به دست راست خدا
باال برده شد»(همان« )33/2،خدای پدران ما آن عيسی را برخيزانيد که شما به صليب کشيده،
کشتيد .او را خدا بر دست راست خود باال برده ،سرور و نجاتدهنده ساخت تا اسرائيل را توبه و
آمرزش گناهان بدهد»(همان« .)30-31/5،و سرور بعد از آن که بهایشان سخن گفته بود ،به سوی
آسمان مرتفع شده ،به دست راست خدا بنشست»( همان ،مرقس.)19/16 ،
اعتقاد حنابله به اینکه خدا ،رسول اسالم را همراه خویش بر عرش خواهد نشاند ،متأثر از این
آیه در انجيل مرقس قلمداد شده است(جولدسيهر ،ص.)123
طبری ذیل آیه «...عَسَى أَن یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقَامًا محْمُودًا» ( اسراء )79/از مجاهد نقل کرده است
که «مقام محمود» آن است که خدا ،پيامبر را همراه خویش بر عرش خود مینشاند (طبری ،ج،15
ص.)168
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از دیگر سو ،به پيامبر نسبت دادهاند که مراد از «مقام محمود» ،شفاعت است(همانجا) .طبری
گرچه قول به شفاعت را از ميان این دو قول ،ترجيح میدهد (همانجا) .اما بيان میدارد که
روایتی از پيامبر ،صحابه یا تابعان وارد نشده است که ادعای بر عرش نشاندن پيامبر را محال
معرفی کند(همان ،ص.)169
همچنين در عهد جدید ،گاه ازایستادن عيسی بر سمت راست خدا سخن رفته است« :اما او از
روح القدس پر بوده به سوی آسمان نگریست و جالل خدا را دید و عيسی را به دست راست
خداایستاده و گفت :اینک آسمان را گشاده و پسر انسان را به دست راست خداایستاده میبينم»
(کتاب مقدس ،اعمال رسوالن.)55-56/7،
صعود عيسی ،فرود آمدنی نيز به دنبال دارد وایمان داران باید بازگشت عيسی را انتظار کشند« :و
آن گاه پسر انسان را خواهند دید که بر ابری سوار شده با قوت و جالل عظيم میآید» (همان،
لوقا ...« .)27/21،وقتی کهایشان همینگریستند ،باال برده شد و ابری او را از چشمان ایشان در
ربود و چون به سوی آسمان چشم دوخته میبودند ،هنگامیکه او میرفت ،ناگاه دو مرد
سفيدپوش نزد ایشان ایستاده ،گفتند :ای مردان جليلی! چرا ایستاده به سوی آسمان نگرانيد؟ همين
عيسی که از نزد شما به آسمان باال برده شده ،باز خواهد آمد ،به همين طوری که او را به سوی
آسمان روانه دیدید»(همان ،اعمال رسوالن.)11-9/1 ،
ممکن استاشکال شود که زنده نگه داشتن عيسی در آسمان از جانب خدا چه فایدهای دارد؟ و
آیا ضرورت دارد که خدا ،مرتکب چنين امر خالف عادتی شود؟
برای یافتن پاسخ این پرسش باید به بستر تاریخی ظهور مسيحيت نظر کرد .عيسی به سان یک
رهبر انقالبی موعود ،به طبقات تهی دست وعدة دگرگونی اوضاع را میداد .به عنوان نمونه،
عيسی «نظر خود را به شاگردان خویش افکنده گفت :خوشا به حال شما ای مساکين! زیرا
ملکوت خدا از آن شما است .خوشا به حال شما که اکنون گرسنهاید ،زیرا که سير خواهيد شد.
خوشا به حال شما که الحال گریانيد ،زیرا خواهيد خندید»(همان ،لوقا« .)20-21/6،ليکن وای بر
شما ای دولتمندان! زیرا که تسلی خود را یافتهاید .وای بر شما ای سيرشدگان! زیرا گرسنه
خواهيد شد .وای بر شما که اآلن خندانيد ،زیرا که ماتم و گریه خواهيد کرد»(همان.)24-25/6،
مراد از ملکوت خدا یا ملکوت آسمانها ،حکومتی آرمانی و موعود بود که عيسی به آن بشارت
میداد .پيام وی ،تحقق نعمت و رحمت در ایندهای نزدیک بود ،بدان سان که فقيران و گرسنگان
از فقر و گرسنگی نجات یابند.
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بر وفق عهد جدید ،عيسی «برای ایشان مثَلی گفت که درخت انجير و سایر درختان را مالحظه
نمایيد که چون میبينيد شکوفه میکند ،خود میدانيد که تابستان نزدیک است .و همچنين شما
نيز چون بينيد که این امور واقع میشود ،بدانيد که ملکوت خدا نزدیک شده است .هرآینه به شما
میگویم که تا جميع این امور واقع نشود این فرقه نخواهد گذشت .آسمان و زمين زایل میشود،
ليکن سخنان من زایل نخواهد شد»(همان.)29-33/21 ،
در چنين شرایطی ،ادعای مرگ عيسی برای پيروانش بسيار دور از انتظار و ناباورانه بود .در
نتيجه قول به زنده شدن عيسی پس از مرگ ،ميان ایشان مقبوليت یافت و این باور پدیدار شد که
عيسی دوباره ظهور می کند تا آرمان برپایی ملکوت خدا را دنبال نماید .بدینسان مسيحيان باور به
عيسای زنده در آسمان را بيهوده نمیدیدند بلکه ضرورت داشت که او زنده در آسمان بماند و
روزی بازگردد تا وعدههای تحقق نایافتهاش محقق گردند.
افزون بر این ،انبيای پيشين در عهد عتيق ،پيشگوییهایی از آیندة آرمانی داشتند که به تحقق
نپيوستهاند .به عنوان نمونه ،در عهد عتيق از روزگاری سخن رفته است که «گرگ با بره سکونت
خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابيد و گوساله و شير و پرواری با هم و طفل کوچک
آنها را خواهد راند .و گاو با خرس خواهد چرید و بچههای آنها با هم خواهند خوابيد و شير
مثل گاو ،کاه خواهد خورد .و طفل شيرخواره بر سوراخ مار بازی خواهد کرد و طفلِ از شير
بازداشته شده ،دست خود را بر خانه افعی خواهد گذاشت .و در تمامیکوه مقدس من ،ضرر و
فسادی نخواهند کرد ،زیرا که جهان از معرفت یَهُوَه پرخواهد بود»(مقدس ،اشعيا.)6-9/11،
در مسيحيت ،دوران بازگشت عيسی زمان تحقق این وعدههای خدا بر زمين است .از این رو،
مرگ عيسی برای پيروانش نشدنی است و او باید زنده بماند تا این سنخ پيشگوییها را به انجام و
فرجام رساند.
از دیگر سو ،عيسی بهایمان داران وعده داده است کهایشان را در روز بازپسين بلند خواهد کرد:
«و ارادة فرستنده من این است که هرکه پسر را دید و بدو ایمان آورد ،حيات جاودانی داشته باشد
و من در روز بازپسين او را خواهم برخيزانيد»(همان ،یوحنا« .)40/6 ،و هرکه جسد مرا خورد و
خون مرا نوشيد ،حيات جاودانی دارد و من در روز آخر او را خواهم برخيزانيد»(همان.)54/6،
در مصادر مسيحی ،نزول عيسی همراه با داوری وی بر زندگان و مردگان است و بازگشت وی
به زمين با زنده شدن مردگان پيوند دارد .بر وفق عهد جدید« ،چون پسر انسان در جالل خود با
جميع مالئکه مقدس خویش آید ،آن گاه بر کرسی جالل خود خواهد نشست و جميع امتها در
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حضور او جمع شوند و آنها را از همدیگر جدا میکند( »...همان ،متی« .)31-32/25 ،آن گاه
پادشاه به اصحاب طرف راست گوید :بيایيد ای برکت یافتگان از پدر من و ملکوتی را که از
ابتدای عالم برای شما آماده شده است ،به ميراث گيرید»(همان« .)34/25 ،پس اصحاب طرف
چپ را گوید :ای ملعونان از من دور شوید در آتش جاودانی که برای ابليس و فرشتگان او مهيا
شده است»(همان« .)41/25،و ایشان در عذاب جاودانی خواهند رفت اما عادالن در حيات
جاودانی»(همان.)46/25،
بدینسان چون عيسی بازگردد ،همة انسانها به پا خواهند خاست و به سبب کردارشان حسابرسی
خواهند شد .نيکان وارد حيات جاودان میشوند و شریران به آتش جاودانی افکنده میشوند.
فهم قرآن با نظر به پیشینة صعود و نزول عیسی

عموم اهل تفسير ،قرآن را قائل به صعود و نزول عيسی دانستهاند .تکيه گاه اصلی این دیدگاه،
آیات «وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْیَمَ رَسُولَ اللّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَکِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ
الَّذِینَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِی شَکٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِالَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ یَقِينًا بَل رَفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ( »...
نساء )157-158 /است ،زیرا عبارت «وَمَا قَتَلُوهُ یَقِينًا بَل رَفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ» تصریح میکند که دشمنان
عيسی او را نکشتند بلکه خدا ،عيسی را به نزد خویش باال برد .این آیات از سخن یهود خبر داده
است که به زعم خویش ،عيسی را کشتند اما به واقع ،عيسی را نکشتند و مصلوب نکردند بلکه امر
بر ایشان مشتبه شد .در این آیات ،رفع عيسی در مقابل قتل و تصليب وی آمده است .اگر مراد از
رفع عيسی ،زنده باال برده شدن وی باشد ،این صعود زنده با نفی قتل و تصليب ،تناسب تام دارد
اما ذکر باال برده شدن روح یا منزلت عيسی پس از نفی قتل و تصليب ،چندان مناسب جلوه
نمی کند ،زیرا باال بردن روح و منزلت با قتل یا تصليب ،منافاتی ندارد بلکه اگر عيسی ،مقتول یا
مصلوب شده بود ،باز هم خدا ،روح و منزلت وی را باال میبُرد.
افزون بر این ،از ميان همة پيامبران و نيکان ،تعبير قرآنی «رفع به سوی خدا» ،تنها برای عيسی به
کار رفته است .این اختصاص در صورتی معنادار است که مراد از رفع ،صعود زنده به آسمان
باشد .اگر فرض شود که جسم عيسی به آسمان نرفته است و پيکر وی در زمين مدفون شده
است ،دیگر رفع به سوی خدا ،مختص عيسی نيست بلکه برای سایر پيامبران و بلکه نيکان نيز رفع
به معنای عروج روح و منزلت ،محقق است.
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اگر صعود زندة عيسی پذیرفته شود ،مراد از «توفّی» در آیة « إِذْ قَالَ اللّهُ یَا عِيسَى إِنِّی مُتَوَفِّيکَ
وَرَافِعُکَ إِلَیَّ ( »...آل عمران ،)55/نمیتواند ميراندن باشد بلکه مراد ،برگرفتن عيسی به صورت
زنده است.
«التَّوَفِّی» در لغت به معنای اخذ و قبض چيزی به صورت کامل است؛ مثالً «تَوَفَّيْتُ المالَ مِنْهُ»
یعنی تمام مال را از او گرفتم( ابنمنظور،ج  ،15ص .)400حسن کلبی و ابن جریح ،مراد از «إِنِّی
مُتَوَفِّيکَ» را قبض کردن عيسی بدون مرگ دانستهاند(بغوی ،ج ،1ص .)447بر این اساس ،خدا به
عيسی اظهار کرده است که تو را بر میگيرم و به سوی خود باال میبرم.
با توجه به آیة پيشين «-وَمَکَرُواْ وَمَکَرَ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِینَ» ( آل عمران -)54/خداوند در
برابر مکر دشمنان عيسی ،به سود عيسی مکر نمود و برگرفتن عيسی به صورت زنده و باال بردن
او ،مصداق مکر خداست .به دیگر بيان ،دشمنان عيسی نيرنگی اندیشيدند تا بر عيسی دست یابند
و او را معدوم کنند اما خدا نيرنگی اندیشيد که دست ایشان به عيسی نرسد و وی به مرگ بر
صليب مبتال نشود بلکه زنده به آسمان رود .این آیات به آیه «وَإِذْ یَمْکُرُ بِکَ الَّذِینَ کَفَرُواْ
لِيُثْبِتُوکَ أَوْ یَقْتُلُوکَ أَوْ یُخْرِجُوکَ وَیَمْکُرُونَ وَ یَمْکُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِینَ» ( انفال )30/شباهت
دارد که از مکر خدا در برابر مکر دشمنان رسول اسالم سخن گفته است .مکيان مشرک قصد
داشتند پيامبر را محبوس کنند یا به قتل رسانند و یا از مکه برانند اما نيرنگ خدا بر نيرنگ آنان
غلبه یافت.
چون در عبارت «اِنِّی مُتَوَفِّيکَ وَرَافِعُکَ إِلَیَّ» مراد از «توفّی» برگرفتن عيسی به صورت زنده
باشد ،در آیه «...وَکُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ما دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِی کُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ»...
(مائده )117/نيز «تَوَفَّيْتَنِی» بر ميراندن عيسی از جانب خدا داللت ندارد بلکه مراد ،زنده برگرفتن
عيسی از جانب خدا است .تأویل «توفّی» به زنده برگرفتن ،الزمه جمع ميان آیات دالّ بر «توفّی»
عيسی با عبارت قرآنی «وَمَا قَتَلُوهُ یَقِينًا بَل رَفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ» است.
در سورة مائده ،سخن عيسی در گفتگوی با خدا آن است که من بر قوم خود شاهد بودم مادام
که در ميان ای شان زیستم ولی زان پس که مرا برگرفتی ،تنها تو مراقب و ناظر ایشان بودی .هدف
از این گفتگو ،نفی الوهيت عيسی و توبيخ مسيحيان به سبب این عقيده است ،چنانکه آیة پيشين با
پرسش « وَإِذْ قَالَ اللّهُ یَا عِيسَى ابْنَ مَرْیَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِی وَأُمِّیَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ»...
(مائده )116/آغاز شده است .بر وفق این آیه ،خداوند از عيسى پرسش خواهد کرد که آیا تو،
مردمان را گفتى که در فرودست پرستش خدا ،پرستنده من و مادرم گردید؟
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کارلوس آ .سگوبيا در مقام تاریخ گذاری آیات عيسی در قرآن ،پيشنهاد کرده است که آیات
116و117مائده در کنار دیگر آیات نفی کنندة الوهيت عيسی ،به زمانة عبدالملک بن مروان
[خليفة اموی از  65تا  85هجری] تعلق داشته باشند( .)Segovia, p.85اما این پيشنهاد وجيه
جلوه نمیکند ،زیرا از منظر تاریخی ،تأکيد بر خدای واحد در زمرة اصول اولية اسالم بوده است
و انتظار میرود که الوهيت عيسی ،در همان زمانة رسول اسالم نفی شده باشد.
به هر تقدیر ،با پذیرش صعود زندة عيسی به آسمان ،دو آیه از قرآن ،بر نزول وی منطبق
میشود .نخست آیه «وَإِنَّهُ لعلم للسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا( »...زخرف )61/که بيان میدارد او موجب
علم به قيامت است ،پس در قيامت تردید مکنيد.
مرتبط دانستن این آیه به نزول عيسی مبتنی بر آن است که ضمير در «انّه» به «ابن مریم» بازگردد
که در آیات پيشين از وی سخن رفته است« :وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ مَثَلًا …»( 1زخرف.)57/
قرائت اکثریت قاریان از عبارت «وَإِنَّهُ لَعلم للسَّاعَـ ِة»« ،عِلْمٌ»  -به کسر عين و سکون الم -است
اما برخی چون ابن عباس و ابوهریره« ،عَلَمٌ»  -به فتح عين و الم -خواندهاند( نحاس ،ج،4
ص« .)113عِلْمٌ» به «ذکرٌ و تنبيهٌ و تعریفٌ» (یادآوری ،آگاه سازی و شناساندن) و «عَلَمٌ» به «داللـةٌ
و عالمـةٌ» (داللت و نشانه) معنا شده است(همانجا)« .عِلْمٌ» مصدر است و به کار بردن مصدر،
دربردارندة مبالغه است ،یعنی او ،چنان موجب علم میشود که گویا خود علم است.
در آیة «فَقَدْ جَاءاشرَاطُهَا» (محمد )18/که از آمدن نشانههای قيامت سخن رفته است« ،أَشْرَاطُهَا»
به «أعالمها» (عالمتهای آن) معنا شده است(زجاج ،ج ،5ص.)10
به عقيدة نيل رابينسون ،قرائت «عَلَمٌ»  -به فتح عين و الم -با ادعای اشاره داشتن آیه به بازگشت
عيسی ،تناسب تام دارد ).(Robinson, p.91
از دیگر سو ،قرائت ابیّ بن کعب« ،وَإِنَّهُ لَذکر للسَّاعَـةِ» بوده است(فراء ،ج ،2ص .)755فراء،
معانی این سه قرائت را نزدیک به هم دانسته است(همانجا)؛ طبری با تکيه بر اجماع قاریان
شهرها ،قرائت به کسر عين را قرائت صواب میانگارد و قرائت ابیّ به صورت «لذکرٌ» را هم مؤید
قرائت به کسر عين میخواند(طبری ،ج ،25ص.)108
به گفتة نحاس(ج ،4ص ،)113دربارة مرجع ضمير در «إنه» ،دو قول مطرح است که نخست
عيسی و دیگری قرآن باشد .نحاس ،ارجاع ضمير به عيسی را روشنتر و موافق قول اکثریت،
معرفی میکند(همانجا) .ارجاع ضمير به «عيسی» ،میتواند بدین معنا باشد که خدا ،عيسی را
اندکی پيش از برپایی قيامت ،به زمين فرود میآورد .بنابراین خروج عيسی ،نشانهای از قيامت
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است و با آن ،برپایی قيامت ،دانسته میشود .به تعبير سورآبادی (ج ،2ص )2275عيسی مقدمة
قيامت باشد ،چون وی از آسمان به زمين آید ،قيامت برخيزد .به گفتة ثعلبی (ج ،8ص  )341با
نزول عيسی ،به پاخاستن قيامت دانسته میشود و بر رفتن دنيا و روی آوردن آخرت ،استدالل
میشود.
موضع دیگر قرآن که به بازگشت عيسیاشاره دارد ،آیه «وَإِن مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ إِالَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ
مَوْتِهِ وَیَوْمَ الْقِيَامَـةِ یَکُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا» ( نساء )159/است .بر وفق این آیه ،همة اهل کتاب پيش از
مرگ عيسی به او ایمان مىآورند و عيسی در روز قيامت بر آنان شاهد خواهد بود .این آیه پس
از بيان کشته نشدن عيسی و باال برده شدن او آمده است و ضمير در «بِهِ» و در«موتِهِ» به عيسی
بازمیگردد .واژة «اهل کتاب» گرچه دربرگيرندة یهود و نصاراست ،اما مراد از اهل کتاب در این
موضع ،تنها یهود است ،زیرا آیات قبل و بعد در مقام توبيخ و برشمردن خطاهای یهود است.
سياق آیات پيشين با عبارت ذیل آغاز میشود که به درخواستهای نامعقول یهود از موسی و
محمد،اشاره دارد« :یَسْأَلُکَ أَهْلُ الْکِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ کِتَابًا منَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَکْبَرَ مِن
ذَلِکَ فَقَالُواْ أَرِنَا اللّهِ جَهْرَةً  ( »...نساء.)153/
تعبير«الَّذِینَهادُوا» در آیه بعد « -فَبِظُلْمٍ منَ الَّذِینَهادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ »...
( نساء - )160/نيز نشان میدهد که موضوع سخن یهود و خطاهای او است .در این سياق ،پس
از یادکرد رفع عيسی ،بيان شده است که پيش از مرگ عيسی همة یهود به اوایمان میآورند.
خالصه آنکه عيسی بر وفق «بل رفعه اهلل اليه» ،به سوی خدا به آسمان رفته است ،بر وفق «وانه
لعلم للساعـة» پيش از قيامت بازخواهد گشت و بر وفق «وَإِن مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ إِالَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ
مَوْتِهِ» همة یهود به وی ایمان میآورند.
از دیگر سو ،آیة «هُوَ الْحَیُّ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصينَ لَهُ الدِّینَ» (غافر )65 /بيان میدارد که
«اهلل» زنده است و معبودى جز او نيست ،پس او را نيایش کنيد وایين خود را براى او خالص
گردانيد .این آیه نشان میدهد که توحيد خالص با اختصاص صفت «الحی» (زنده) به خداوند،
نسبت دارد.
به گفتة شریعت سنگلجی ،بسياری از مسلمانان از خضر و الياس مدد میجویند و در شدائد ،به
اینان متوجه میگردند .وی این مسئله را مصداق پيدایش معبودها و بتها در مقابل حق متعال
میداند و اعتقاد نادرست به حيات خضر و الياس را ریشه این باور میشمارد(شریعت سنگلجی،
ص .)3به همين سان ،در مصادر مسيحی ،در آسمان بودن عيسی شبيه در آسمان بودن خدا است
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و عقيده به عيسای زنده در آسمان ،یکی از زمينههای انحراف مسيحيان در معبودانگاری عيسی
است.
ممکن است از قرآن انتظار رود که در پی نفی معبودانگاری عيسی ،این زمينة انحراف را نيز
مسدود کند .در مقام رد این انتظار میتوان گفت که مرده زنده کردن عيسی نيز در عقيده به
معبود بودن او اثرگذار است اما قرآن این معجزه را نفی کرده بلکه آن را به اذن خداوند مقيد
کرده است و با تعبير «أُحْيِی الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ» ( آل عمران )49 /از زبان عيسی آن را پذیرفته
است.
فهم قرآن بدون نظر به پیشینة صعود و نزول عیسی

در دوران معاصر نواندیشانی چون محمدعبده ،رشيدرضا ،شلتوت ،شریعت سنگلجی و صالحی

نجف آبادی ،باور رایج به صعود و نزول عيسی را به چالش کشيدهاند و ادعا کردهاند که قرآن
بر زنده بودن عيسی در آسمان داللت ندارد.
قائالن به از دنيا رفتن عيسی به سان سایر انبياء ،بایسته است که در درجة نخست به آیة «...فَلَمَّا
تَوَفَّيْتَنِی کُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ( »...مائده )117/استشهاد جویند ،با این استدالل که اکثر
کاربردهای قرآنی «توفّی» برای داللت بر مرگ است؛ همانند «قُلْ یَتَوَفَّاکُم مَّلَکُ الْمَوْتِ الَّذِی
وُکِّلَ بِکُمْ ( »...سجده« ،)11/إِنَّ الَّذِینَ تَوَفَّاهُمُ الْمَآلئِکَـةُ ظَالِمِی أَنفُسِهِم قالوا فيمَ کُنتُم»...
( نساء« ،)97/أَنتَ وَلِيِّی فِی الدُّنُيَا وَاآلخِرَةِ تَوَفَّنِی مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِينَ» (یوسف )101/و ...
به گفتة اهل لغت« ،تُوُفِّیَ فُلَانٌ» یا «تَوَفَّاه اللَّهُ» هنگامیگفته میشود که خدا ،روح شخص را قبض
کند(ابن منظور ،ج ،15ص. )400
به عقيدة محمود شلتوت (ص« )52تَوَفَّيْتَنِی» در آیة  117مائده ،بر ميراندن عادی داللت دارد،
چون در قرآن ،معنای غالب و متبادر از «توفّی» مرگ است و اگر این واژه بخواهد در معنایی
دیگر به کار رود ،نيازمند قرینة صارفه است.
شلتوت (ص )53این وجه را هم نمیپذیرد که مراد از «تَوَفَّيْتَنِی» ،ميراندن عيسی پس از نزول وی
از آسمان در آخر الزمان باشد با این استدالل که آیه از تعامل عيسی با قوم خود سخن میگوید و
بنا بر فرض ،آن قوم که عيسی در آخر الزمان بر آنان نزول خواهد کرد ،قوم عيسی نيستند بلکه
امت محمد هستند.
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با این همه ،در برخی آیات نظير «هو الذی یتوفّاکم بالليل ( »...انعام )60/مراد از «توفّی» ،ستاندن
بيداری و هوشياری به وقت خواب است .در این آیه ،قرینة «بالليل» ذهن را از معنای ميراندن
منصرف میکند .دربارة «توفّی» عيسی نيز میتوان ادعا کرد که برای انصراف از معنای ميراندن،
قرینه وجود دارد و آن ،پيشينة تاریخی قصة صعود و نزول عيسی است .البته «توفّی» به معنای زنده
برگرفتن ،شاهد قرآنی دیگری ندارد.
اگر «تَوَفَّيتَنِی» در سورة مائده بر ميراندن عيسی داللت کند ،در سورة آل عمران نيز تعبير «انّی
مُتوفّيک و رافِعُک الیّ» دالّ بر ميراندن و باال بردن عيسی است و چون رفع عيسی ،پس از مرگ
او ذکر شده است ،مراد از رفع ،نمیتواند باال برده شدن به حالت زنده باشد بلکه باید معنایی
دیگر برای آن جستجو کرد.
در این خصوص ،میتوان چنين انگاشت که خدا روح عيسی را ستاند و به نزد خود باال برد بی
آنکه دشمنان عيسی بر او سيطره یابند و او را بکشند .محمدعبده معنای ظاهر و متبادر از «توفّی»
عيسی را ميراندن عادی او میداند و بر این فرض ،مراد از رفع پس از ميراندن را رفع روح معرفی
میکند(رشيدرضا ،ج ،3ص .)260رشيدرضا نيز موافق این گفتار است(همان ،ج ، 6ص.)18
شلتوت (ص )54دراین باره بيان میدارد که مراد از رفع عيسی ،باال بردن جسم عيسی نيست
بلکه باال بردن مقام و منزلت او است.
بنابراین با فرض وجود روح ،باال بردن عيسی ،باال بردن روح اوست .البته باال و پایين شدن برای
اجسام معنادار است و روح اگر جسمانی قلمداد نشود ،باال بردن آن فاقد معناست ،مگر آنکه مراد
از باال بردن روح ،اعطای منزلت و درجه باشد .اگر به وجود روح قائل نباشيم ،باز هم باال بردن
منزلت امری ممکن است.
برخی ميان معنای باال بردن روح و باال بردن منزلت جمع نمودهاند ،چنانکه به عقيدة شریعت
سنگلجی (ص )22معنا آن است کهای عيسی تو را میميرانم و بعد از مردن ،روحت را باال میبرم
و رتبه ات را محترم میگردانم.
شریعت سنگلجی (ص ،)1اعتقاد به حيات عيسی را یکی از خرافات و موهوماتی میشمارد که
به قرآن نسبت داده شده است .به عقيدة وی حيات داشتن عيسی پس از پيامبر آخرالزمان با ختم
نبوت منافات دارد ،مگر ادعا شود که عيسی از پيامبری عزل شده و در شمار امت پيامبر
آخرالزمان است( .همان ،ص )11هویداست که عزل یک پيامبر از پيامبری شاهد قرآنی ندارد.
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به هر تقدیر ،ميراندن و باال بردن روح عيسی یا باال بردن منزلت او ،مصداق غلبة مکر خدا بر
مکر دشمنان عيسی است ،زیرا خدا وی را از مصلوب شدن به دست آنان نجات داد.
آیة یاد شده ،پس از بيان ميراندن عيسی و باال بردن او ،چنين ادامه یافته است َ...« :و مُطَهِّرُک مِنَ
الَّذینَ کفَرُوا وَ جاعِلُ الَّذینَ اتَّبَعُوک فَوْقَ الَّذینَ کفَرُوا إِلی یَوْمِ الْقِيامَةِ ثُمَّ إِلَیَّ مَرْجِعُکمْ فَأَحْکمُ
بَيْنَکمْ فيما کنْتُمْ فيهِ تَخْتَلِفُونَ» ( آل عمران )55/یعنیای عيسی! تو را از گفتار کافران پيراسته
میسازم و پيروان تو را تا روز قيامت بر کافران برتری میدهم .سپس بازگشت شما به سوی من
است و ميان شما دربارة اختالفات شما ،داوری میکنم.
اینکه آیه در مقام بيان سرنوشت عيسی ،از ظهور مجدد وی بر زمين یاد نکرده است ،میتواند
نشانی از عدم پذیرش این گزاره در قرآن قلمداد شود.
از دیگر سو ،عبارت «انّی متوفّيک و رافعک الیّ» ،نشان میدهد که رفع عيسی در عبارت «بل
رفعه اهلل اليه» نيز پس از ميراندن است نه آنکه عيسی را زنده به باال برده باشند .بنابراین هرچند در
سورة نساء از ميراندن عيسی سخنی نرفته است اما باید تقدیر «بل رفعه اهلل اليه» را «بل رفعه اهلل اليه
[بعد أن توفّاه]» دانست .اگر رفع عيسی به سوی خدا ،همان مرگ او قلمداد شود ،نياز به محذوف
انگاری نيز وجود ندارد .بر این فرض ،عيسی بندة شایستة خدا بود و از مرگ او ،به باال رفتن به
سوی خدا تعبير شده است.
صالحی نجف آبادی (ص« )586رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيهِ» را کنایه از مرگ طبيعی عيسی میانگارد .به
عقيدة وی ،همة انسانها با مرگ به سوی خدا باز میگردند و این بازگشت به سوی خدا برای
فجّار ،عذاب است ولی برای ابرار ،رفع درجه و منزلت است و میتوان از آن ،به رفع به سوی خدا
تعبير کرد(همانجا).
خالصه آنکه در مقام فهم «بل رفعه اهلل اليه» دو وجه محتمل است که یکی زنده باال رفتن و
دیگری باال رفتن روح پس از مرگ باشد .مالحظة «بل رفعه اهلل اليه» در کنار «انّی متوفّيک و
رافعک الیّ» وجه اخير را موید میدارد.
بدینسان هرچند منابع مسيحی ،وجه نخست را مؤید میدارند ،اما تفسير قرآن به قرآن بر تفسير
قرآن به متون مسيحی ،تقدم و برتری دارد.
باورمندان به صعود زندة عيسی ،گاه این پرسش را طرح کردهاند که چگونه در قرآن ،عبارت
«انّی متوفّيک و رافعک الیّ »...آمده است ،حال آنکه خدا ،عيسی را بدون «توفّی» (ميراندن) باال
برده است(رازی ،ص. )47
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طرح این گونه پرسش نشان میدهد که عقيده به صعود زندة عيسی چنان در اذهان نقش بسته
بود که آن را امری مسلّم میانگاشتند و به جای پذیرش اِخبار متفاوت قرآن ،درصدد یافتن وجوه
تأویلی برمیآمدند تا فهم قرآن را با پيشينة مسيحی داستان هماهنگ سازند.
به هر تقدیر ،اگر صعود زندة عيسی به آسمان منتفی گردد ،نزول وی نيز منتفی میشود .از این
رو ،برای آیات تفسير شونده به نزول عيسی باید معنایی دیگر جستجو کرد.
در این خصوص ،در عبارت «وانه لعلم للساعـة ،»...میتوان ضمير را به عيسی بازگرداند ،اما نزول
عيسی را مراد ندانست ،چنانکه به گفتة آلوسی(ج ،13ص ،)94عيسی به سبب نزولش یا به سبب
پدید آمدن بدون پدر یا به سبب مرده زنده کردن ،دليلی بر صحت قيامت است .شلتوت (ص)64
این وجه را برگزیده است که ضمير به عيسی بازگردد ولی والدت بدون پدر او ،مراد باشد .بر
این فرض ،مقصود از نشانة قيامت بودن یک رخداد ،واقع شدن آن اندکی پيش از قيامت نيست،
بلکه مراد آگاهی واشنایی دادن به قيامت است .والدت بدون پدر ،نشانة قيامت است ،زیرا به
آدميان میفهماند که خدای قادر بر خلقت بدون پدر ،بر زنده کردن مردگان نيز توانا است.
با این همه ،ظاهر آن است که عالمت و نشانة قيامت بودن به معنای داللت کردن بر نزدیک
شدن زمان قيامت است .بر این اساس ،به وجود آمدن عيسی بدون پدر یا مرده زنده کردن او در
گذشتهای دور رخ دادهاند و قيامت پس از این رخدادها نيامده است ،پس این دو عالمت
قيامت نيستند ،اما نزول عيسی اندکی پيش از قيامت است و میتواند نشانهای بر فرارسيدن آن
معرفی شود.
ابن عاشور (ج ،25ص )279-280ارجاع ضمير به «عيسی» را بعيد میانگارد و مرجع ضمير را
قرآن معرفی میکند .به عقيدة وی ،قرآن ،با دالیل متنوع ،مردمان را به وقوع قيامت ،خبر میدهد
و پس از آمدن قرآن که دربردارندة شریعت خاتم است ،انتظار پایان یافتن عالم میرود(همانجا).
مؤید این قول عبارت «فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا» است که از شک دربارة قيامت نهی میکند و با ارجاع ضمير
به قرآن تناسب دارد ،زیرا نزول قرآن رخ داده است اما نزول عيسی هنوز محقق نشده است که بر
پایة آن از شک به قيامت نهی شود.
ابوالحسن شعرانی احتمال داده است که ضمير «إنه» ،به ظهور مالئکه برگردد ،زیرا آیة پيشين-
«وَلَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَا مِنکُم ملَائِکَـةً فِی الْأَرْضِ یَخْلُفُونَ» (زخرف -)60/بيان میدارد که اگر خدا
بخواهد به جای شما مردمان ،مالئکه را در زمين ساکن میگرداند .در ادامه ،این آیه خبر میدهد
که ظهور مالئکه در زمين ،عالمت قيامت است(شعرانی ،ج ،3ص. )1157-1158
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از دیگر سو ،منکران صعود و نزول عيسی ،باید در آیة «وَإِن مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ إِالَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ
مَوْتِهِ ( »...نساء )159/ضمير «موته» را به عيسی ارجاع ندهند بلکه فرد در حال مرگ از اهل کتاب
را مرجع ضمير قلمداد کنند .سيبویه تقدیر سخن را «وَإِن مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ [احدٌ] إِالَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ
مَوْتِهِ» دانسته است(قيسی ،ج ،2ص .)333بر این فرض ،میتوان «احدٌ» محذوف را مرجع ضمير
معرفی کرد و معنا را چنين دانست که هيچ یک از یهود نيست جز آنکه پيش از مرگ خود به
عيسی ایمان مىآورد.
شریعت سنگلجی (ص )39این نظر را برگزیده است که ضمير در «به» راجع به بيان سابق یعنی
واقعة قتل و به دار آویختن مسيح باشد و از دیگر سو ،ضمير در «موته» راجع به اهل کتاب باشد.
بر این اساس ،معنا آن است که هيچ یک از اهل کتاب نيست مگر اینکه پيش از مرگ خود به
عدم قتل و صلب ،ایمان مىآورد(همانجا).
تفسير مزبور مبتنی بر این پندار است که همة آدميان به وقت جان دادن ،حقایق را مشاهده
میکنند به گونهای که فرصت ایمان آوری دارند ،گرچه آن ایمان چون در غير وقت بایسته،
حاصل شده است ،فاقد ارزش است .بنابراین ایمان در لحظه مرگ سود اخروی ندارد و اثر
حقوقی دنيوی نيز بر آن مترتب نمیشود.
در آیات دیگر قرآن نيز از گفتگوی فرشتگان با جان دهندگان به وقت مرگ سخن رفته است.
مثالً در آیة «إِنَّ الَّذِینَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِکَـةُ ظَالِمِی أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ کُنْتُمْ قَالُوا کُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِی
الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ( »...نساء )97/از ستم پيشگانی سخن رفته
است که چون فرشتگان جانایشان را گيرند ،گویند در چه حال بودید؟ و آنان پاسخ دهند که ما
را در زمين ناتوان ساختند .فرشتگان به آنان گویند :مگر زمين خدا پهناور نبود که در آن هجرت
کنيد؟
آیة فوق دربارة مهاجرت ناکردگان در راه خداست و بعيد است که بتوان آن را به همة افراد و
همة مسائل تعميم داد .بدینسان شاهدی حتمیوجود ندارد که همة آدميان به وقت جان دادن ،به
همة حقيقت مطلع شوند.
از دیگر سو ،ناباوران به عيسای زنده میتوانند به آیة «وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِکَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ
فَهُمُ الْخَالِدُونَ» ( انبياء )34/نيز استشهاد جویند ،با این استدالل که عيسی مشمول عموميت آیه
است .این آیه خطاب به رسول اسالم اعالم میدارد که پيش از تو به هيچ انسانی ،جاودانگی عطا
نکردیم .آیا مشرکان پس از وفات تو ،جاوید میمانند؟ مکيان مشرک به گونهای از انتظار خود
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برای وفات رسول اسالم سخن میگفتند که گویا قرار بود ایشان جاودانه گردند .از این رو آیة
فوق چنين پرسشی را به ميان میآورد.
باورمندان به عيسای زنده ،برای دفع این استدالل ،میتوانند ادعا کنند که آیه ناظر به جاوید
ماندن در زمين است و عيسی نيز جاوادنه در زمين نماند بلکه به آسمان شد .افزون بر این ،ممکن
است مراد آیه آن باشد که پيش از تو هيچ کس ناميرا نشد .در این صورت ،عيسی هم ناميرا نشده
است بلکه پس از نزول ،طعم مرگ را میچشد.
ثبات یا تحول رویکرد قرآن به صعود و نزول عیسی

در نگاهی ناواقع گرایانه ممکن است ادعا شود که آیات مختلف قرآن دربارة صعود عيسی را
نباید با یکدیگر جمع کرد .براین فرض ،سورة نساء قائل است که خدا عيسى را زنده به نزد خود
باال برده است اما سورة مائده قائل است که خدا عيسى را همانند سایر انسانها ميرانده است،
چنانکه سورة آل عمران هم بيان میدارد که خدا عيسى را ميرانده و روح او را به نزد خود باال
برده است.
بر وفق این نگاه ،حکایتگری قرآن از سرنوشت عيسی که در سورههای مختلف و با فاصله
زمانی است میتواند متفاوت باشد ،به سان نویسندهای که دربارة شخصيتی واحد ،قصههای
گوناگونی می نویسد .به دیگر بيان ،سير دعوت نبوی در مواجهه با اهل کتاب مراحل مختلفی را
گذرانده است و آیات صعود عيسی را باید با عنایت به این سير تاریخی بررسی کرد .از آغاز
نزول قرآن ،نوعى همگرایى ميان قرآن با اهل کتاب دیده مى شود که چون به دورة مدنى
مىرسيم ،این همگرایى کمرنگ مى شود و به تدریج در برخى مسائل ،راه قرآن از راه اهل
کتاب جدا مى شود .نمونة بارز این مسئله ،تغيير قبله از بيت المقدس به بيت الحرام است .در قضية
صعود و نزول عيسى نيز ابتدا با پيشينة رایج مسيحى مدارا شده است و در سورة زخرف که
مکى است ،نزول عيسى عالمت قيامت معرفى شده است .در دوران مدنى ،در سورة نساء نيز
همان پيشينة مسيحی با تعبير «بل رفعه اهلل اليه» امضا میشود و حتى گفته شده است که همة یهود
پس از بازگشت عيسى به وى ایمان مى آورند .اما به تدریج در اواسط دورة مدنى ،مسيحيان
جزیرة العرب نشان دادند که چندان مستعد گرایش به رسالت محمدی نيستند و باور به عيساى
زنده در آسمان ،یکى از عوامل انحرافایشان در قول به معبود بودن عيسى است .در نتيجه در
سورة آل عمران  -با فرض نزول آن پس از سورة نساء -گفتار جدیدی دربارة رفع عيسی بيان
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شد .در این سوره ،صفت «الحىّ» با تعبير «اللَّهُ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ الْحَیُّ الْقَيُّومُ» ( آل عمران )2 /به عنوان
صفت اختصاصى یکتاخدا یاد شد و با ذکر رفع عيسى پس از توفّى وى  -در عبارت «انّى
متوفيک و رافعک الىّ» -مفهوم تازه اى براى رفع پدیدار شد .در این مفهوم تازه ،عيسى زنده به
آسمان نرفت بلکه خدا او را ميراند و سپس او را به نزد خود باال برد .بدینسان قرآن بيان داشت که
عيسی باال برده شد ،ولی نه آن گونه که شما میپندارید بلکه روح او باال رفت .در سورة مائده نيز
که پس از آل عمران فرود آمد ،بار دیگر از وفات عيسی سخن رفت .بدینسان ،هرچند بایسته
است که گزارههای قرآن بر وفق پيشينة تاریخی آن گزارهها فهميده شوند اما قرآن حق
روایتگری مستقل از رویدادهای گذشته را نيز دارد و ممکن است قرآن ،آموزة مسيحی صعود
زندة عيسی را تصدیق نکند ،چنانکه مرگ وی بر صليب را هم تصدیق نکرده است.
با این همه ،فرض فوق خالف پيراستگی قرآن از ناسازگاری درونی است و اصل آن است که
متکلم واحد ،متناقض سخن نمیگوید و اگر گفتارهای او ،حاوی خبرهای متعدد است و امکان
جمع ميان آنها وجود دارد ،باید به جمع گرایيد و دیدگاه واحدی را از او انتظار داشت .افزون بر
این ،تغيير رویکرد به صعود عيسی را نمیتوان به تغيير حکم قبله شبيه کرد ،زیرا تعيين قبله ،خبر
نيست بلکه انشای حکم است و حکم می تواند بنا به مصلحت تغيير کند اما صعود عيسی خبر از
رویدادی تاریخی است و نمیتوان بنا به مصلحت ،دو تقریر ناسازگار از آن ارائه کرد.
نتیجه

به آسمان شدن عيسی و نشستن وی بر سمت راست خدا از آموزههای مهم مسيحيت است و به
شاگردان عيسی مژده دادهاند که وی باز میگردد.
به دليل ذکر صعود و نزول عيسی در مصادر مسيحی ،این قصه در فضای نزول قرآن شناخته
شده و معهود ذهنها بوده است .مخاطبان قرآن به سبب آن سابقه ،رفع عيسی را زنده باال برده
شدن وی به آسمان میفهميدند و اگر مقصود قرآن امضای آن عهد ذهنی نبود ،با تعبيری واضح
شبهة مزبور را برطرف مینمود نه آنکه با تعبير «بل رفعه اهلل اليه» آن را تشدید کند .بدینسان،
استنباط صعود و نزول عيسی از قرآن بر پيشينة مسيحی قصه اتکاء دارد.
اثرگذاری پيشينه این موضوع بر فهم از قرآن را در پنج محور ذیل میتوان خالصه کرد:
 .1قرآن در دو موضع از رفع عيسی از جانب خدا و به سوی خدا سخن گفته است که یکی «وَمَا
قَتَلُوهُ یَقِينًا بَل رَفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ» و دیگری «إِنِّی مُتَوَفِّيکَ وَرافِعُکَ إِلَی» است.
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درباره رفع عيسی ،دو دیدگاه با یکدیگر رقابت دارند که یکی رفع را باال بردن جسمانی به
آسمان می داند اما دیگری رفع را به باال بردن روح یا به باال بردن منزلت و درجه تأویل میکند.
بر وفق پيشينه مسيحی قصه ،عيسی ،به آسمان باال برده شد و در سمت راست خدا نشست.
بنابراین پيشينه ،قرینهای فراهم میآورد که مقصود از رفع عيسی در قرآن ،باال بردن شدن
جسمانی او به آسمان باشد.
 .2در دو موضع از قرآن از «توفّی» عيسی سخن رفته است که یکی «فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِی کُنتَ أَنتَ
الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ» و دیگری «إِنِّی مُتَوَفِّيکَ وَرافِعُکَ إِلَی» باشد .در توضيح «توفّی» عيسی ،دو وجه
با یکدیگر رقابت دارند که یکی مراد از «توفّی» را زنده برگرفتن عيسی میداند اما دیگری آن
را به قبض روح و ميراندن وی معنا میکند .بر وفق پيشينه مسيحی ،عيسی ،زنده به آسمان رفت.
بنابراین پيشينه ،تقویت کنندة معنا شدن «توفّی» به زنده برگرفتن عيسی است.
 .3دربارة مرجع ضمير در عبارت قرآنی «انه لعلم للساعـة» ،وجوه ذیل مطرح است :قرآن ،ظهور
مالئکه و عيسی .با ارجاع ضمير به عيسی نيز محتمل است که مراد تولد بدون پدر او یا مُرده
زنده کردن او یا نزول او معرفی شود.
بر وفق پيشينة مسيحی ،بازگشت عيسی مالزم زنده شدن مردگان و داوری وی برایشان است و
این امر شبيه رخداد قيامت در قرآن است .از این رو ،نزول عيسی از آسمان به زمين ،میتواند
نشانة نزدیکی قيامت معرفی گردد .بدینسان پيشينة مسيحی ،این قول را موید میدارد که مرجع
ضمير در «انه لعلم للساعـة» عيسی است و مراد ،نزول و بازگشت او است.
 .4دربارة مرجع ضمير «موته» در عبارت قرآنی «وَإِن مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ إِالَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ»  ،دو
وجه با یکدیگر رقابت دارند که یکی مرجع را اهل کتاب میداند اما دیگری آن را به عيسی
بازمیگرداند .اگر ضمير به اهل کتاب بازگردد ،هر یهودی پيش از مرگ خود به عيسی ایمان
مىآورد اما اگر مرجع ضمير عيسی باشد،ایمان همگانی یهود به عيسی ،واقعهای است که پيش
از مرگ عيسی رخ خواهد داد .وجه نخست مبتنی بر آگاه شدن آدميان به حقایق به وقت مرگ
است اما وجه اخير مبتنی بر بازگشت عيسی است .آموزة مسيحی بازگشت عيسی مؤید میدارد
که ضمير در «موته» به عيسی بازگردد.
 .5عبارت قرآنی «و رَفَعْنَاهُ مَکَانًا عَلِيًّا» از باال برده شدن ادریس خبر داده است .دربارة رفع ادریس
نيز به سان رفع عيسی دو وجه مطرح است که یکی رفع را باال بردن به آسمان میداند اما
دیگری رفع را به باال بردن منزلت و درجه تأویل میکند .اگر رفع عيسی در قرآن ،باال بردن
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جسمانی به آسمان باشد ،رفع ادریس نيز چنين خواهد بود .بنابراین پيشينة مسيحی صعود عيسی
بر تفسير رفع ادریس در قرآن نيز اثرگذار است.
یادداشتها

 .1سياق چنين است :ولَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُکَ مِنْهُ یَصدُّونَ ()57وَ قَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ
هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَکَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (  )58إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَ جَعَلْنَاهُ مَثَلًا
لِّبَنِی إِسْرَائِيلَ ( )59وَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنکُم مَّلَائِکَةً فِی الْأَرْضِ یَخْلُفُونَ ( )60وَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا
تَمْتَرُنَّ بِهَا وَ اتَّبِعُونِ هَـذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ (زخرف)61/
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Abstract
The common understanding of the Quranic statement “God
raised Jesus up toward Himself” is the ascension of Jesus to
heaven

alive,

where

He

stands.

However,

some

contemporary intellectuals have claimed that the Qur'an
does not mean that Jesus ascended to heaven alive, but
rather that Jesus was raised in spirit to a higher status. The
present study shows that the claim of Jesus' death and the
denial of his ascension to heaven, regardless of the Christian
background of the story, can be justified, because the Qur'an
explicitly states in two instances that God received Jesus.
The word used in the Qur'an in these two instances can refer
to ordinary death. Nevertheless, the statements of the Qur'an
should be interpreted in accordance with the mentality of the
audience, as consistent with Christian beliefs, which
confirms the ascension of Jesus. In Christianity, belief in the
ascension of Jesus has a clear history, and if the Qur'an did
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not mean the famous ascent, it would divert the minds of the
audience by presenting a clear reason. So there is no reason
for audience’s mind to turn away from the living ascension,
and the verses that say God received Jesus can be
understood to mean receiving him alive. On this basis, the
Quranic verses can be understood as indicating the return of
Jesus.
Key Terms: Jesus, Jesus ascension, Jesus descent, Quran

and Christianity, understanding the Quran.

