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دان کارسون



»هیچ عنوانی برای مسیح به اندازۀ »پسر خدا« حائز اهمیت و اساسی نیست. در این کتاب 
و  با سوءتفاهم ها  الهیاتی،  و دیدگاه  و دقیق  از تفسیر صحیح  با استفاده  کوشیده  نویسنده 
اختالفات گذشته و فعلی در باب این امر روبه  رو شده و موضوع را به نحو مؤثری روشن کند. با 

، خدمت شایانی به کلیسا نموده است.« ارائۀ این پروژه، دی. ِای. کارسون، بار دیگر
، استاد الهیات نظام مند  کتاب  مقدس، ریچارد بی. گافین جونیور
 دانشکدۀ الهیات وست مینستر

خدا"  "پسر  عنوان  به  عیسی  انکار  می دانم  بوده،  مسلمان  پیش تر  که  شخصی  عنوان  »به 
شود،  نامیده  خدا  پسر  مسیح  اینکه  اندازۀ  به  هیچ چیزی  که  بگویم  صادقانه  باید  چیست. 
کمه هستند.  کفرگویانی شایستة  محا افراد  این  که  بودم  نمی کرد. معتقد  گیج وعصبانی  مرا 
اما اکنون، هیچ چیز به اندازۀ اینکه بدانم عیسی پسر خداست مرا شادمان نمی کند و عنواِن 
"پسر خدا" بیش از تصور من حقیقت دارد و شگفت انگیز است. بنابراین، به عنوان کسی که 
کارسون  کتاب دی. ای.  کرده، از این  که عیسی پسر خداست انکار  یک  بار این حقیقت را 
با اشتیاق فراوان استقبال می کنم. کارسون مثل همیشه، شفاف، صمیمی، دقیق و متعادل، 
که بسیاری از مسیحیان به  کشف تازه ای از حقیقتی ارزشمند را در اختیار ما قرار می دهد 
آن ارج نمی نهند  و بسیاری از مسلمانان دربارۀ آن دچار کج فهمی می شوند. اگر می خواهید 
شناخت بهتری از عیسی و انجیل داشته باشید، مطمئنًا این کتاب راهنمایی مفید است که 

شما را ناامید نخواهد کرد.«
تابیتی آنیاب وایل، شبان ارشد اولین کلیسای باپتیست گرند ِکیمن و
 نویسندۀ کتاب »عضو سالم کلیسا کیست؟«

کارسون در  که  »اعتراف به اینکه عیسی پسر خداست، به چه معناست؟ این پرسشی است 
کتاب »عیسی، پسر خدا« به آن می پردازد. او در این کتابچه، زیربنای محکمی جهت کمک 
به درک عیسی به عنوان »پسر خدا« برای کلیسا بنیان گذاشته است. کارسون با در نظر گرفتن 
کاربرد »پسر خدا« در کتاب  مقدس، چه به صورت عمومی و چه در ارتباط با عیسی، الهیات 
طور  به  او  دغدغۀ    می کند.  صورت بندی  کتاب  مقدس  جامع  تفسیر  مبنای  بر  را  نظام مند 
تأثیر  این مسئلۀ  مناقشه  برانگیز در محافل رسالت شناسی  بر  کتابش  که  این است  خاص 
که عیسی به عنوان پسر خدا در متون مسیحی و اسالمی چگونه معرفی می شود. در  بگذارد 
این جا او با دیدگاهی نقادانه و دلسوزانه، خواهان بازنگری ترجمه هایی است که جایگزین های 

مقبول مسلمانان را به جای اشاره به خدا به عنوان پدر و عیسی به عنوان پسر به کار برده اند.«
رابرت ِای. پترسون، استاد الهیات نظام مند، دانشکدۀ الهیات کاِوننت
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این کتاب با خرسندی تقدیم می شود به:
جان پایپر

ی  که همیشه با ممارست خود به ما یادآور
می کند که به متن توجه کنیم.



یادداشت ناشر

با  مشکلی  ایمانداران  کثریت  ا  ،۲۰۲۳ سال  در  ایرانی،  مسیحی  امروز  جامعٔه  در 
پسر بودِن عیسی ندارند و عمدتًا او را یگانه پسر خدا می دانند و در اعتقادنامه ها 
کثریت، معتقد به تثلیث هستند و عیسی را خدا می دانند. اما  آن را ابراز می کنند. ا
بعضی نوکیشان و معلمین کاذب، پسر خدا بودِن عیسی را درست درک نکرده اند 
نمی دانند.  خدا  را  عیسی  بنابراین  و  ببینند  تثلیث  قالب  در  را  آن  نمی توانند  و 
بعضی اصول در مسیحیت بسیار مهم و حیاتی هستند و موضوع این کتاب یکی 
که بود، تأثیر مستقیمی در زندگی  از همین اصول است. درک ما از اینکه عیسی 

االن ما و زندگی بعد از مرگ ما دارد.
ی به معرفی ندارد. او به درستی  دان کارسون برای مخاطب مسیحِی جدی نیاز
از سال ها تجربه  بعد  او   به حساب می آید.  ما  تأثیرگذار عصر  الهیدانان  از  یکی 
نکات  ۲۰۱۲  نوشت.  سال  در  را  کتاب  این  کادمیک،  آ باالی  سطح  در  پژوهش  و 
کتاب حتمًا شما را به فکر فرو خواهد برد و ذهنتان را به چالش  ذکر شده در این 
مقدسی  کتاب  حقایق  از  پر  مسیحی،  خوانندٔه  برای  کتاب  این  کشید.  خواهد 
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10 ▪عیسی، پسر خدا

پر  مسلمان،  خوانندٔه  برای  و  است  عیسی  بودن  پسر  دربارٔه  مفید  اطالعات  و 
خوانندٔه  گر  ا که  می کند  روبه رو  عیسایی  با  را  او  و  مقدسی،  کتاب  پاسخ های  از 

« را برای عیسی درک کند.  صادقی باشد، می تواند مفهوم لقب »پسر
به  حتی  و  بپردازد  مباحث  تمام  به  ندارد  سعی  کتاب  این  در  کارسون  دکتر 
نکات  و  می رود  اصلی  موضوع  سراغ  مستقیم  او  نمی کند.  اشاره  هم  جزئیات 
کلیدِی عنوان »عیسی، پسر خدا« را بیان می کند تا هم سوتفاهم ها رفع شوند و هم 
را  کتاب مقدس  او ترجمه های  و نقد شود.  بررسی  این عنوان در بستری درست 

در باب این عنوان بررسی می کند و نکاتی مفید به مبشرین انجیل ارائه می دهد. 
مسیحی تان  زندگی  در  خودتان  به  هم  کتاب،  این  خواندن  با  باشید  مطمئن 
عیسی«  بودن  خدا  »پسر  همیشه  که  مسلمانی  دوستان  به  هم  و  می کنید  کمک 
به  آن ها  آوردن  ایمان  برای  مانعی  و  بحث برانگیز  همواره  و  بوده  سؤال   برایشان 

مسیح. 
دعای من شناخت حقیقت برای انسان است.

                 نیما علیزاده
               شبان و مؤسس »خدمات مسیحی مکاشفه«



پیش گفتار

این کتابچه حاصل سه سخنرانی است که در پنجم و ششم مارس ۲۰۱۲، در دانشکدۀ 
ارائه شد و خالصۀ آن  یفورمد( در جکسوِن می سی سی پی  الهیات اصالح  شده )ر
باب  در  که  )سخنرانی   » تبشیر و  فرهنگ  الهیات،  زمینۀ  در  گافین  »سخنرانی  در 
یچارد بی. گافین برگزار  کتاب مقدس یا الهیات نظام مند به احترام دستاورد دکتر ر
، در چهاردهم مارس ۲۰۱۲، ارائه و سپس   می شود.( در دانشکدۀ الهیات وست مینستر
با اندکی اصالح، به جوهرۀ سه سخنرانی به زبان فرانسوی تبدیل گشت که در آوریل 
کالج اصالح  شدۀ لیون فرانسه برگزار شد. ترجمۀ بسیار دقیق آن را حقیقتًا  ۲۰۱۲ در 
مدیون میشل لمیر و جیکوب ماتیو هستم. از دست اندکاران و برگزارکنندگان برای 
دعوتی که از من به  عمل آوردند، نه صرفًا به حکم وظیفه، بلکه با قدرشناسی قلبی، 

صمیمانه سپاسگزارم. در ضمن مدیون محبت  و مهمان نوازی آنان  هستم. 
برخی  ی  جمع آور کرده ام.  انتخاب  قبل  سال  سه  حدود  را  کتاب  این  موضوع   
که در حین تعلیم رسالۀ عبرانیان نگاشته بودم )به خصوص عبرانیان  نوشته هایم 
پسر  مقام   در  چون  است،  شده  وصف  فرشتگان  از  برتر  عیسی  آن  در  که   ۱ باب 
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12 ▪عیسی، پسر خدا

است(، مرا ترغیب به تأملی جامع تر در مورد این موضوع نمود. عالوه بر این، مدتی 
است به شکاف میان تفسیر دقیق و اصول تعلیم فکر می کنم. البته ما به هر دو 
کنترل نشود و مفهوم  که اصول تعلیمی توسط تفسیر  یم. البته در صورتی  نیاز دار
آن تحت کنترل اولی نباشد، هر دو تضعیف خواهند شد. مدت هاست مضمون 
که این  »پسر خدا« به یکی از نشخوارهای فکری من تبدیل شده است. از زمانی 
موضوع را انتخاب کرده ام، گرچه گفتمان در مورد اینکه ترجمۀ امیِن عبارت »پسر 
که برای خوانندگان مسلمان  خدا« چگونه می تواند باشد ــــ به خصوص در متونی 
مقدس اند  کتاب   مترجمین  خوانندگانشان  که  نشریاتی  از  ــــ  شده  گرفته  نظر  در 
سر برآورده اند و سپس در دسترس عموم قرار گرفته است. حول این موضوع، تمام 
کتاب  که ظاهرًا تمامی ندارد. آخرین فصل  فرقه ها درگیر بحث و جدلی شده اند 
حاضر به این دو نکته اختصاص یافته است: اینکه در یک بستر مسیحی، تفسیر 
میان فرهنگی۱   زمینۀ  در  چگونه  و  می انجامد؛  مسیحی  اعتراف گرایی  به  چگونه 
برای خوانندگان مسلمان، آن دست از ترجمه های کتاب  مقدسی را فراهم کنیم که 
کرۀ منطقی در این مبحث را گشود. اما استدعا دارم، ابتدا دو فصل  بتوان  باب مذا
گفت وگو  باید  که  را  متونی  ی  ضرور جزئیاِت  فصل،  دو  این  بخوانید.  را  نخست 

دربارۀ مسائل بحث برانگیز بر پایۀ آن ها باشد، در اختیار شما می گذارد. 
اساسًا هدف این کتاب،  به رغم اهمیت بحث ها، دامن زدن به اختالف نظرهای 
میان  در  شفاف اندیشی  پرورش  از  است  عبارت  هدف  بلکه  نیست،  فعلی 
مسیحیانی که می خواهند بدانند مقصود از اعتراف تمام ایمانداران مبنی بر »من 
به خدای پدر قادر مطلق، خالق آسمان و زمین و به یگانه پسر او عیسی، خداوند 

کنون، چیست.  ما، ایمان دارم« در طی قرون تا به ا
پیشنهادهای  خاطر  به  ِنِسلی  َاندی  به  را  خود  ِدین  که  خرسندم  دیگر  بار 

ارزشمندش ادا کنم. 
جالل از آِن خداوند است

گون. Cross Cultural .۱: تقابل چند فرهنگ گونا
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فصل اول: 
»پسر خدا« عنوانی در مسیح شناسی 

»من ایمان دارم به یک خدا، پدر قادر مطلق، آفرینندۀ آسمان و زمین و به پسر یگانۀ 
کلمات را از اعتقادنامۀ  ، عیسی، خداوند ما.« میلیون ها مسیحی هر هفته این  او
چه  به  خداست،  یگانۀ  پسر  عیسی  به  اینکه  اعتراف  اما  می کنند.  بازگو  رسوالن 
کتاب مقدس پسر دارد"، منظورمان چیست؟  معناست؟ وقتی می گوییم، "خدای 
امکان ندارد قطعًا شباهتی به اینکه ما می گوییم: »بله، من یک پسر دارم« داشته باشد. 
عالوه بر این، در جای جای کتاب  مقدس می بینیم )همان طور که خواهیم دید( که 
آدم، اسرائیل، سلیماِن پادشاه پسرخداست، اسرائیل، صلح جویان پسراِن /فرزنداِن 
خدا خوانده می شوند و می توان فرشتگان را پسران خدا خواند. تمایز »پسر بودن« 

عیسی با موارد ذکر شده، در چیست؟ چرا باید او را یگانه پسر خدا بدانیم؟

تأمالت اولیه
دست کم تا یک قرن، موعظه ها و متون مسیحیان عمدتًا بر خداوندی و الوهیت 
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14 ▪عیسی، پسر خدا

مسیحیان  تمرکز   ، اخیر دوران  در   . او بودن  پسر  بر  تا  است،  بوده  متمرکز  عیسی 
سه  از  یکی  به  خدا،  پسر  عنوان  به  عیسی  دربارۀ  ی  سخن ور و  نگارش  هنگام 

موضوع زیر معطوف شده است.
یکرد  آثار فراوانی پسر بودن عیسی، به خصوص عنوان »پسر خدا« را در رو اول، 
وسیع ترشان در الهیات تثلیثی مورد بحث قرار داده اند، اما خیلی از این متون در 
اصول الهیات نظام مند به جعل رفتند. در بخش نمایۀ کتاب »درآمدی بر الهیات 
دیده  خدا«  »پسر  موضوع  در  مدخلی  هیچ  مک گراث۲  الیستر  نوشتۀ  مسیحی«۱ 
نمی شود.]۱[ وقتی پروفسور مک گراث به »مبانی کتاب مقدسی تثلیث« می پردازد، 
از سه شکل »شخص وارگی«۳ خدا در کتاب  مقدس نام می برد )گرچه او اصطالح 
 » کالم خدا و روح خدا]۲[، اما از »پسر »اقنوم «۴ را ترجیح می دهد( یعنی: حکمت، 
ذکری به میان نیاورده است. با این وجود، در صفحات بعدی کتاب، او به خوبی 
)پاتریارک ها(  کلیسا  آبای  دورۀ  در  تثلیث  آموزۀ  یخی  تار شکل گیری  و   » »پسر به 
پرداخته است. در این جا، خوانندگاْن با دیدگاه شرقی به تثلیث )پدر پسر را مولود 
« می کند( و با دیدگاه غربی به تثلیث )پدر  می کند و روح القدس را دمیده یا »صادر
پسر را مولود می کند و پدر و پسر به اتفاق روح القدس را می دمند( آشنا می شوند.]۳[ 
مک گراث تقریبًا هیچ تالشی برای پیوند دادن این بحث ها با آن چه در واقع متون 
درآمیختگی  او  نوشته های  از  بخش  این  در  نمی کند،  می گویند،  کتاب  مقدسی 
یکردش با مناقشات آبای کلیسا مشاهده می شود. مایکل هورتون۵ در اثر اخیر و  رو
یاد آن، فضای بیشتری را  وزین خود در باب الهیات نظام مند، با توجه به حجم ز
به تثلیث اختصاص داده است؛ از جمله برای پیوند نتایج الهیاتی  خود با کتب  
هورتون،  نه  و  مک گراث  نه  حال،  این  با  است.]۴[  نموده  افزون  تری  تالش  مقدس 
هیچ یک طرق مختلفی که لقب »پسر خدا« به عیسی نسبت داده می شود را دقیق 

1. Alister McGrath, Christian Theology: An Introduction (Oxford, UK: 
Blackwell, 1994).  2. Alister McGrath

4. hypostatizations3. personifications
5. Michael Horton
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عنوان  آن ها  در  که  می کنند  تمرکز  آیاتی  بر  صرفًا  آن ها  واقع  در  نمی کنند.  بررسی 
که به نظر تا حدی بر درک  »پسر خدا« دربارۀ عیسی استفاده شده و یا جاهایی 
ما از تثلیث تأثیرگذار هستند. به لطف تالش هایشان، این مقوله نه تنها قابل درک 
بلکه قابل ستایش نیز شده است. با این وجود، در مورد تنوع شیوه های به  کارگیری 
« برای  عنوان »پسر خدا« برای اشاره به عیسی و نحوۀ استفاده از همان لفظ »پسر
آدم، قوم اسرائیل، سلیمان، صلح جویان و فرشتگان، بایستی گفت که خوانندگان 

را در هاله ای از ابهام باقی گذارده است.]۵[ البته این فهرست کامل نیست! 
ی از نوشته جات نه بر مقوله های  دوم، در کتب  تخصصی، تعداد انگشت شمار
جانس۱   سم  دارند.  تمرکز  متفاوت  اندکی  مقوله هایی  بر  بلکه  نظام مند،  الهیات 
درک،  مقدسی  کتاب  متون  یخ  تار طول  در  مردم  که  را  متفاوتی  شیوه های  تمام 
یخی از مزمور ۲، به خصوص  یافت و به  کار گرفته اند بررسی می کند. او مطالعٔه تار در
اصطالح »تو پسر من هستی« را در یهودیت اولیه و عهد جدید بررسی می کند.]۶[
او  البته  ارائه می کند، مینیمالیستی )ساده گرایانه( است.  که جانس  یخچه ای  تار
یه ای متفاوت، روند  هیچ خطی به سوی تثلیث ترسیم نمی کند. مایکل ِپپارد۲، با رو
تحلیل  و  تجزیه  روم  جهان  سیاسی  و  اجتماعی  زمینه های  در  را  [خواندگی  ]پسر
بررسی  یخی  تار پیشینٔه  همین  طبق  را  کلیسا  آبای  مدارک  و  جدید  عهد  نموده، 
تقلیل گرایی  نوعی  او  نظریۀ  که  برسند  نتیجه  این  به  خوانندگان  گر  ا می کند.]7[ 
با توسل به بدیل های آشکار )در این مورد،  از تفسیر  و نمونۀ دیگری است  نوین 
بدیل های یونانی ــــ رومی(، استفاده از اصطالح جالبی که ساموئل سندمل۳ ابداع 

ی«۴ ــــــ چندان هم اشتباه نکرده اند.]8[ کرده ــــــ »جنوِن بدیل  انگار
که در آثار منتشرشده  گذشته دو مناقشۀ پرشور به راه افتاد  سوم، در چند سال 
« یا »پسر خدا« در مورد عیسی تأثیرگذار بوده اند. اولین  در خصوص اصطالح »پسر
پدر  به  پسر  وابستگی  عدم  یا  وابستگی  میزان  به  مربوط  مجادالت،  این  از  مورد 

2. Michael Peppard
4. parallelomania

1. Sam Janse
3. Samuel Sandmel
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ارتباطی نسبی دارد. در فصل های  برابرگرایی و مکمل گرایی  با بحث  که  می شود 
، زمان چندانی به این بحث اختصاص نخواهم داد و تنها به ارائٔه چند  پیش رو
که  می پردازد  بحث  این  به  دوم  مجادلۀ  کرد.  خواهم  بسنده  مشاهدات  از  مورد 
کتاب  ترجمه های  در  به خصوص  کرد،  ترجمه  را  خدا«  »پسر  عبارت  باید  چگونه 
این  به  را  سوم  فصل  از  بخشی  یافته اند.  تخصیص  اسالم   جهان  به  که   مقدس 
برای  ابتدایی  فصل  دو  در  را  زیربنا  پیش تر  باید  اما  داده ام،  اختصاص  موضوع 

پرداختن به این موضوع آماده کنم. 
گرفته است، این  که اصطالح »پسر خدا« مورد بررسی قرار  در سال های اخیر 
به  نیز  جالبی  استثنائات  گهگاه  البته  بوده اند.  توجه  اصلی  کانون   موضوع  سه 
چشم می خورند. برای مثال، می توان کتاب فوق العاده رابرت پترسون۱ را که اخیرًا 
گرفت.]9[  نظر  در  مسیح«۲  کار   : پسر توسط  نجات  »تحقق  نام  به  شده،  منتشر 
برد عبارت  کار کتاب در مورد نحوۀ  با این حال، با وجود نقاط قوت فراوان، این 
می رود،  کار  به  ــــ  آن  حقیقی  معنای  یعنی  ــــ  عیسی  به  نسبت  وقتی   ،» »پسر
این  دلیل  که  کرد  تصور  می توان  اغماض،  اندکی  با  نمی دهد.  چندانی  توضیح 
شخص  بر  تا  است،  مسیح  کار  بر  پترسون  تمرکز  که  است  این  اول  وهلۀ  در  امر 
بیل۳،  ِگرِگ  کتاب  مقدسی  الهیات  و جامع  مسیح. همچنین، مجموعٔه خاص 
به  دقیقًا  است.]۱۰[  داده  اختصاص  عیسی  بودن  پسر  به  را  ی  بسیار صفحات 
کتاب  مقدس  که بیل به پی گیری فرایند و رشد پیش رونده در سراسر  این دلیل 
کتاب  از  خاصی  متوِن  به  وابسته  بسیار  اغلب  او  بررسی های  است،  عالقه مند 
خاص  تخصصی  اصطالحات  که  متأخر  الهیاتی  مناقشات  به  و  است   مقدس 

خود را پدید آورده اند، چندان التفات ندارد.
خدا  پسران  یا  پسر  بر  سپس  بودن ،  پسر  و  پسران  به  ابتدا  فصل،  این  ادامۀ  در 
ندارد،  خدا  منحصربه فرد  پسر  یگانه  عنوان  به  عیسی  با  مسلمی  پیوند  هیچ  که 

2. Salvation Accomplished by the 
Son: the Work of Christ

1. Robert A. Peterson
3. Greg Beale
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می پردازم. در نهایت، بر »عیسی، پسر خدا« تمرکز می کنم. بحث را به آیاتی که به 
گر خدا به عنوان  کرده اند، محدود نمی کنم؛ به هر حال، ا « یا »پسران« اشاره  »پسر
که با او در ارتباط اند، به نحوی پسران یا  کشیده شود، اشخاصی  « به تصویر  »پدر

فرزندان او در نظر گرفته می شوند.

پسران و پسر بودن )فرزندی(
« در کتاب  مقدس، اعم از مفرد یا جمع، بدون عبارِت معرف  در بیشتر موارد، »پسر
است:  آمده  صورت  این  به  پسر  نام  گاهی  دارد.  اشاره  یکی  بیولوژ پسر  به  »خدا«، 
بارور  را  روت  خداوند  و  درآمد  او  به  پس  شد.  ی  و زن  او  و  گرفت  را  روت   ، »بوَعز
ݢ۱۳، ۱7(؛ »سپس  نامیدند.« )روت ۴:ݢ را عوبید  او  و  آورد...  به دنیا  او پسری  و  کرد 
ی، یعنی اسحاق  که یگانه پسر توست و او را دوست می دار گفت: پسرت را  خدا 
، و او را در آن جا بر یکی از کوه هایی که به تو خواهم  یا برو را برگیر و به سرزمین مور
متن  در   ، پسر گاهی  ݣݣݣݣ۲(.   :۲۲ )پیدایش  کن«  تقدیم  تمام سوز  قربانی  چون  گفت، 
اصلی، بدون نام و گاهی با نام خانوادگی شناخته می شود: »اینک از پسران یسای 
بیت لحمی یکی را دیده ام که در نواختن چیره دست است« )اول سموئیل ۱۶: ݣݣݣ۱8(؛ 
نام  گر  ا است.  شده  زبدی  فرزندان  به  جدید  عهد  در  که  ی  مکرر ارجاعات  یا 
مثال،  برای  باشد.  داشته  وجود  دیگری  شناسۀ  است  ممکن  نباشد،  خانوادگی 
مواقع  در  ݣݣݣݣݣݣ۵۵(.]۱۱[   :۱۳ )متی   » نجار »پسر  یا  ݣݣݣݣݣ۲۴(   :۱۱ )عبرانیان  فرعون«  دختر  »پسر 
، نام پسر برده نمی شود، اما متن ارتباط میان او و اطرافیانش را کامًال طبیعی  دیگر
»ای  را شماتت می کند:  الیشع  که زن شونمی،  زمانی  مانند  گرفته است.  نظر  در 
کاربرد بسیار رایج  ݣݣݣݣ۲8(. این  سرورم آیا من از تو پسر خواستم؟« )دوم پادشاهان ۴: 
گرفت و حتی  را در پیش  راه های پادشاهان اسرائیل   ] برای مثال، »]آحاز است. 
الیزابت  ݣݣݣݣ۳(؛ »چون وضع حمل  را در آتش سوزانید« )دوم پادشاهان ۱۶:  پسر خود 
فرا رسید پسری به دنیا آورد« )لوقا ۱: ݣݣݣݣݣ۵7( ــــ و البته متن بالفاصله در آیۀ ۶۳ نام پسر 
را که »یحیی« بود فاش می سازد. در این نوع کاربرد، موقعیت هایی وجود دارند که 
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« خطاب می کنند، مانند  که نامش مشخص است، با واژۀ »پسر والدین فرزندی را 
کردی؟ پدرت و من با  که مریم به عیسی می گوید: »پسرم، چرا با ما چنین  زمانی 

نگرانی بسیار در جست وجوی تو بودیم« )لوقا ۲: ݣݣݣݣ۴8(.
« در متن اشاره به فرد، اسم یا شخص خاص دیگری ندارد، بلکه  گاهی واژۀ »پسر
به گروهی از اشخاص )به صورت نمادین( یا پسر نوعی )فرزند( اشاره می کند: »پس 
در دل خود بدانید همان گونه که مردی فرزندش را تأدیب می کند، یهوه، خدایتان 
گر این مرد پسری داشته باشد که  نیز شما را تأدیب می نماید« )تثنیه 8: ݣݣݣݣ۵(؛ »حال ا
کرده، مانند  که پدرش مرتکب می شود ببیند، و آن ها را مالحظه  گناهانی را  همۀ 
پدرش عمل نکند« )حزقیال ۱8: ݣݣݣݣݣ۱۴(. این نوع کاربرد در عهد جدید به ندرت دیده 
می شود: »هرکس پدر یا مادر خود را بیشتر از من دوست بدارد، شایسته من نباشد« 
)متی ۱۰: ݣݣݣݣݣ۳7(؛ »مردی را دو پسر بود« )لوقا ۱۵: ݣݣݣ۱۱(. شاید این جا جایش است آیاتی 
یکی مذکر  « نه تنها برای اشاره به فرزند بیولوژ که در آن واژۀ »پسر کنیم  را نیز مطرح 
اعضای  از  یکی  ـــ  دورتر  خویشاوندان  از  یکی  مفهوم  به  بلکه  شده،  گرفته  به  کار 
طایفه یا قبیلۀ بزرگ تر که بسیار جوان تر است ــــ استفاده شده است. مثل استفاده 
ی و محبت یا صمیمیت در حکایت توانگر و  ی دلسوز از رو از واژۀ پسر یا فرزند 
ایلعازر که ابراهیم به مرد توانگر که در عالم اسفل دچار عذاب شده، می گوید: »ای 

...« )لوقا ۲۵:۱۶(. [، به یاد آر فرزند ]پسر
پسر  واژۀ  استعاره ای  کاربرد  برخالف  شد،  ذکر  این جا  تا  که  مثال هایی  تمام 
از  قبل  است.  یکی  بیولوژ و  طبیعی  ی  فرزندآور بر  آن ها  پیش فرض  فرزندی،  و 
کتاب   « و اصطالحات مرتبط در  گستردۀ »پسر کاربرد استعاره ای و  ی آوردن به  رو
فهرست  دارم  قصد  که  عبارت هایی  از  ی  بسیار مشترک  وجوه  در  تأمل  مقدس، 
کنم، مفید خواهد بود. در فرهنگ معاصر غربی، فرزندی بی تردید توسط دی ان ای 
یکی می تواند با دامنۀ خطای بسیار  ثابت می شود و به لحاظ علمی، ارتباط بیولوژ
کمی مشخص شود. در ادامه، از پسرخوانده ها هم خواهم گفت، در این باره پیوند 
یکی رنگ می بازد، حال آنکه پیوندهای قانونی و خانوادگی بسیار مستحکم  بیولوژ
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مصیبت«،  »پسران  مانند  عبارت هایی  نیست،  عادی  ما  برای  آن چه  هستند. 
کتاب   که همۀ آن ها در  کمان« و دیگر عبارات مشابه هستند  »پسر صبح«، »پسر 
در  بیشترشان  گرچه  داد،  خواهم  ارائه  را  آن ها  فهرست  و  می شوند  یافت  مقدس 

ک آن ها در چیست؟ ترجمه های معاصر نیامده اند. وجه اشترا
در فرهنگ ما، تعداد معدودی از پسران به حرفه و شغل پدرانشان روی می آورند و 
تعداد معدودی از دختران به همان حرفه و شغل مادرانشان می پردازند. خیلی مواقع 
این پرسش را مطرح می کنم: »چند نفر از شما آقایان در حال حاضر همان حرفه ای 
ید که پدرتان وقتی هم سن شما بود انجام می داد؟ چند نفر از شما خانم ها در  را دار
، به لحاظ حرفه و پیشه، مشغول انجام کاری هستید که مادرتان وقتی  حال حاضر
هم سن شما بود انجام می داد؟« این میزان به ندرت به ۵ درصد می رسد. با این حال، 
در جهان باستان، این میزان بسیار باالتر و معموًال بیش از 9۰ درصد بود. اگر پدرتان 
کشاورز بود، شما هم کشاورز می شدید. اگر پدرتان نانوا بود، شما هم نانوا می شدید. 
اگر پدرتان نجار بود، شما هم نجار می شدید. به همین دلیل، عیسی هم می توانست 
پسر نجار )متی ۱۳: ݣݣݣݣݣ۵۵( و در یک آیۀ برجسته، به عنوان نجار )مرقس ۶: ݣݣݣݣݣ۳ ــــ قاعدتًا 
پس از درگذشت یوسف( شناخته شود. اگر نام خانوادگی تان استرادیواریوس۱ بود، 
پدرتان  از  را  خود  هویت  حتی  و  حرفه  شغل،  شما  می شدید.  ویولن  سازندۀ  شما 
محلی  کشاورزی  دانشکدۀ  یک  در  اینکه  جای  به  بودید،  کشاورز  اگر  می گرفتید. 
آبیاری  ید،  بکار زمان  چه  در  و  چگونه  که  می آموختید  پدرتان  از  ببینید،  آموزش 
را  که چه چوبی  از پدرتان می آموختید  کنید. اگر سازندۀ ویولن  بودید،  و برداشت 
انتخاب کنید، هر قطعه به چه اندازه ای باشد، قطعات با هم در چه نسبت هایی قرار 
بگیرند، از چه چسب هایی استفاده کنید و چگونه کار ساخت را به پایان برسانید. 
، پدر شما هویت، رشتۀ تحصیلی و حرفۀ شما را تعیین می کرد. او نه تنها  به بیان دیگر
یکی، بلکه به لحاظ عملکردی نیز شما را پدید می آورد. شما نه تنها از  از نظر بیولوژ

Stradivarius .۱؛ بــا نــام اصلــی آنتونیــو اســترادیواری، شــاخص ترین ســازنده و تعمیرکار ایتالیایی ســازهای 
. ـــ و آرشه ای مانند ویولن، ویلونسل، گیتار و چنگ.ـ 
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یکی، بلکه از نظر عملکردی نیز همانند او می شدید. به بیان شفاف، این  نظر بیولوژ
یکی یا عملکردی  رابطۀ پدر و پسری یک طرفه عمل می کند: پسر پدر را از نظر بیولوژ

پدید نمی آورد، و پسر نیست که هویتش را به پدر می دهد.
فرزندش  ژن های  آوردن  فراهم  از  بیشتر  خیلی  پدر  مسئولیت   ، دیگر بیان  به 
بود. پدر عالوه بر پرداخت هزینۀ مدرسه برای فرزند متقبل خیلی چیزهای دیگر 
خانواده  در  جایگاهش  و  هویت  جامعه،  در  او  فرهنگی  نقش  حرفه،  او  می شد. 
با  اساسًا  صنعتی  شدن،  از  قبل  عصر  در  فرهنگی  پویایی  این  می کرد.  تعیین  را 

ی، صنایع دستی و تجارت های کوچک عملی می شد.  کشاورز
زبانی همۀ فرهنگ های  لزومًا شکل دهندۀ ساختارهای  پویایی اجتماعی  این 
تعبیرهای  نتیجه،  در  می داد.  شکل  را  عبری  فرهنگ  قطعًا  اما  نبود،  آن  با  مرتبط 
 X هویت  که  حدی  تا  دارد،  وجود  مقدس  کتاب   در   »X »پسر  عبارت  از  یادی  ز

یکی نیست.  می تواند بسیار متنوع باشد و رابطۀ بین پسر و X قطعًا بیولوژ
«( بلیعال« را در  گاه »دختر )ان( بلیعال« یا »مردان )یا  برای مثال، عبارت »پسر

نظر بگیرید. »بلیعال« معموًال در ترجمه های معاصر ماسکه شده است: 

• جدول شمارۀ ۱
ترجمۀ مژده ترجمۀ هزارۀ نوترجمۀ قدیممتن

اشخاص فرومایهبرخی اشخاص فاسدپسران بلیعالتثنیه ۱۳:۱۳

اشخاص شریربرخی  اراذلبنی بلیعالداوران ۲۲:۱9

مردان پست و شریراراذل و اوباشبنی بلیعالداوران ۱۳:۲۰

زن میگسارزنی فرومایهدختر بلیعالاول سموئیل ۱۶:۱

اشخاص پست و مردانی فرومایهبنی بلیعال اول سموئیل ۱۲:۲
فاسد

اشخاص پستافراد فرومایهپسران بلیعالاول سموئیل ۲7:۱۰

بدسرشتفرومایهپسر بلیعالاول سموئیل ۱7:۲۵
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شخص احمقفرومایهمرد  بلیعالاول سموئیل ۲۵:۲۵

اشخاص پستافراد فرومایهمردان بلیعالاول سموئیل ۲۲:۳۰ 

مرد پستمرد فرومایهمردان بلیعالدوم سموئیل 7:۱۶

مرد فرومایهمردی فرومایهمرد بلیعالدوم سموئیل ۱:۲۰

مردم بدکارمردان فرومایهمردان بلیعالدوم سموئیل ۶:۲۳

ولگرددو تن از اراذلبنی بلیعالاول پادشاهان ۱۰:۲۱

ولگرددو تن از اراذلمردان بلیعالاول پادشاهان ۱۳:۲۱

گروهی از فرومایگاناراذل فرومایهپسران بلیعالدوم تواریخ 7:۱۳

ابلیسبلیعالبلیعالدوم قرنتیان ۱۵:۶

واژۀ   )۱ می کند.  جلب  برجسته ای  نکات  به  را  توجهات  مشاهدات  برخی 
از  عینًا  تحت الفظی  صورت  به  قدیم  ترجمۀ  در  ذکرشده  موارد  تمام  در  »بلیعال« 
آن »مسیح«  در  ترجمه شده است.  یونانی]۱۲[  از  آخرین سطر جدول،  در  و  عبری 
 ، نو هزارۀ  ترجمۀ  در  چه  و  قدیم  ترجمۀ  در  چه  و  گرفته،  قرار  »بلیعال«  مقابل  در 
« یا »مرِد«  واژۀ بلیعال به همان صورت حفظ شده و قبل از بلیعال از معرف »پسرِ
، در ترجمۀ مژده، مولفۀ »بلیعال« پیوسته  استفاده نشده است. ۲( به جز مورد آخر
و  نیست  این چنین  قطعًا  اما  باشد،  درست  شاید  است.  شده  معنی  »فرومایه« 
آخرین  در  است.  »بلیعال«  واژۀ  پرکاربرد  مشتق  پنج  یا  چهار  از  یکی  راستای  در 
از »بلیعال« به عنوان مترادف »ابلیس« استفاده می کند. ۳(  سطر جدول، پولس 
که پدر  کردن شخصی به عنوان »پسر بلیعال« لزومًا به معنای این نیست  خطاب 
بیان  واقع،  در  است.  شیطان  و  پست   ، شریر بی ارزش،  بلیعال،   ، پسر یکی  بیولوژ
اینکه رفتار پسر آن قدر فرومایه و شرارت آمیز است که با خانواده ای فرومایه و شرور 
شناخته می شود. این هویت اوست. ۴( احتماًال تفاوت اندکی میان »پسر بلیعال« 
و »مرد بلیعال« وجود دارد. در هر دو مورد، »بلیعال« شخصیت و منش پسر یا مرد 
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گر بین این دو اصطالح تفاوتی وجود داشته باشد، »پسر بلیعال«  را تعیین می کند. ا
تصویری ذهنی از »بلیعال« به ما می دهد که فرزند را پدید آورده، در حالی که »مرد 
بلیعال«، هرچند مرتبط با بلیعال معرفی شود، هیچ تصویری به ما نمی دهد که مرد 
توسط بلیعال پدید آمده است. ۵( هیچ یک از ترجمه های هزارۀ نو و مژده، تالشی 

« در ترکیب عبارت یادشده، ندارند.  « یا »دخترِ برای حفظ عبارت های »پسرِ
کتاب  مقدس وجود دارد  X« در  )ان(  از دیگر عبارات »پسر شمار قابل توجهی 
)اِن(« به صورت تحت الفظی ترجمه شده است.  که به ندرت در آن ها عبارت »پسر

فهرست زیر جامع نیست، اما کامًال قابل فهم است:

• جدول شمارۀ ۲
ترجمة متن

تحتاللفظی
ترجمۀ مژده ترجمۀ هزارۀ نوترجمۀ قدیم

یک سا لۀ نرنرینۀ یک سالهنرینۀ یک سالهپسر  یک سالهخروج ۵:۱۲

مستوجب پسران تازیانهتثنیه ۲:۲۵
تازیانه

سزاوار چوب 
زدن

مستحق شالق

دوم سموئیل 
۱۰:۱7

دالورمردی جنگاورجبارپسران جبار

دوم پادشاهان 
۳۲:۶

قاتل قاتلپسر  قاتلپسر  قاتل

دوم پادشاهان 
7:۱۶

مانند پسر  توهمچون پسر  توپسر  توپسر  تو

الویان سرایندگانسرایندگانپسران مغنیانپسران مغنیاننحمیا ۲8:۱۲

شعلهشراره شراره هاپسران شعلهایوب 7:۵

تیرتیرهاتیرهای کمانپسران کمانایوب ۲8:۴۱

شریرانظالمپسر  ظلمپسر  بدخواهیمزمور ۲۲:89

ساکنان صهیونفرزندان صهیونپسران صهیونپسر صهیونمزمور ۲:۱۴9
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مظلومانمظلومانجمیع ذلیالنپسران مصیبتامثال ۵:۳۱

ستارۀ نورانی صبحستارۀ صبحدختر صبحپسر صبحاشعیا ۱۲:۱۴

فرزندان حکماحکماپسر حکماپسر مردان دانااشعیا ۱۱:۱9

کوبیده شدهکوبیده شدهکوفته شدهکوفته شدهاشعیا ۱۰:۲۱

گناهکارانپسران ساحرهپسران ساحرهپسران فالگیراشعیا ۳:۵7

پسران ترکش مراثی ارمیا ۱۳:۳
خود

تیرهای  ترکش 
خود

تیرهای  ترکش 
خویش

تیرهایش

پسران روغن پسران روغنزکریا ۱۴:۴
زیت

دو شخص دو پسران روغن
مسح شده 

پسران پادشاهی متی ۳8:۱۳
آسمان

فرزندان ابنای ملکوت
پادشاهی آسمان

فرشته

ابلیسفرزندان آن شریرپسران شریرپسران آن شریرمتی ۳8:۱۳

ملت خودفرزندان خودفرزندان خویشپسران پادشاهمتی ۲۵:۱7

پسران خانۀ مرقس ۱9:۲
عروسی

پسران خانۀ 
عروسی

دوستان دامادمهمانان عروسی

بار دیگر برخی بررسی ها اهمیت این نمودار را شفاف می کند. 
و  غیرشخصی  حداقل  یا  انتزاعی،  اغلب   X ،»X )اِن(  »پسر عبارت  در   )۱
غیرانسانی است )برای مثال، نرینۀ یک ساله، جمیع ذلیالن، دختر صبح، پسران 
 » روغن، تیرهای ترکش خود ـــ از ترجمۀ قدیم(. در تمامی این موارد، رابطۀ بین »پسر
که »X« شخص حقیقی  یکی باشد. حتی در جایی  و »X« قطعًا نمی تواند بیولوژ
یکی نیست. »پسر مردان دانا« نه به نسل واقعی مردان خردمند،  باشد، رابطه بیولوژ
که  بلکه به کسانی اشاره می کند که منش و مشورت هایشان آن قدر عاقالنه است 
می شوند؛  منسوب  فرهیختگان  خانوادۀ  به  و  خردمندان  اند  خیل  به  متعلق  گویا 
این خانواده و هویت آن هاست. فرزندان ساحره فرزندان واقعی او نیستند، بلکه 
به  متعلق  را  خود  بنابراین،  و  می روند  فالگیرها  نزد  راهنمایی  برای  که  کسانی اند 
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کسانی می دانند که به فالگیری اعتقاد و عالقه دارند. 
« و »X« بسیار متغیر است. منظور از  ۲( تفاوت دقیق و ظریف رابطۀ بین »پسر
عبارتی،  به  خوردن اند؛  کتک  سزاوار  که  کسانی اند  ݣݣݣݣݣݣ۲(   :۲۵ )تثنیه  یانه«  تاز »پسراِن 
»پسران شعله«  در مقابل،  افرادند.  از  گروه   آن  به  آن ها متعلق  سزاوار مجازات اند. 
یادآور شراره است. معموًال  َمجازًا  کل عبارت  آن،  برخالف  نیستند،  سزاوار شعله 
گاهی  داد.  تشخیص  متن  در  به راحتی  می توان  را  ظریف  و  دقیق  تفاوت های 
« شده است: همان طور  که »X« باعث پدید آمدن »پسر این گونه برداشت می شود 

که شعله جرقه را پدید می آورد.
۳( در برخی موارد، حفظ ترجمۀ تحت الفظی )در انگلیسی(،  کامًال گمراه کننده 
یاِن سراینده« از  ݣݣݣݣݣݣ۲8، عبارت »خانواده های الو است. در ترجمۀ مژده، در نحمیا ۱۲: 
که سواد  متن اصلی عینًا ترجمه شده است و چه بسا مخاطبی )انگلیسی زبان( 
یکی  بیولوژ نوادگان  به  عبارت،  این  اشارۀ  که  کند  تصور  ندارد،  مقدسی  کتاب 
نوازندگان  و  به سرایندگان  اشارۀ عبارت،  واقع،  در  ی است.  الو قبیلۀ  سرایندگان 

است و نه به فرزندان.
در  است.  جالبی  بسیار  مورد  ݣݣݣݣݣ۱9(   :۲ )مرقس  عروسی«  خانۀ  »پسران  عبارت   )۴
مهمانان  به  اشاره  که  می شوند  دیده  اصطالحاتی  مژده،  و  نو  هزارۀ  ترجمۀ  دو  هر 
گونه ای متفاوت مولفۀ »X« را در عبارت »عروسی«  کدام به  عروسی دارند، اما هر 
اول  سدۀ  در  کسانی  چه  اینکه  نمودن  مشخص  با  مژده،  ترجمۀ  می کنند.  تعبیر 
را  در فلسطین در یک مهمانی عروسی یهودی دعوت می شدند، عبارت مذکور 
و  ی  امروز عبارت  نو  هزارۀ  ترجمۀ  مورد،  این  در  می کند.  ترجمه  داماد«  »دوستان 
ترجمه،  دو  این  از  یک  هیچ  البته  برمی گزیند.  را  عروسی«  »مهمانان  محاوره ای ترِ 
یا  استعاره  وجه،  هیچ  به  »عروسی«  نمی کنند.  ارائه  را  واقعی  »عروسی«  مفهوم 
مفهومی از منشأ نسل این »پسران« ارائه نمی دهد، اما هویت این »پسران« را آشکار 

می کند. 
که دست کم در برخی مواقع،  ۵( در هر صورت، هر سه ترجمه مؤید آن هستند 
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ترجمۀ تحت اللفظی نامناسب است. گاهی خواننده متوجه می شود که مترجمان 
کشمکش های تفسیری شان ممکن است  با اصطالحی غریب روبه رو شده اند؛ و 
در قواعد امالیی زبان اصلی موجود نباشد )از این رو در ترجمۀ مژده )اشعیا ۱۴: ݣݣݣݣ۱۲(، 
)عبارت شعرگونۀ( »ستارۀ درخشان صبحگاهان« به جای »پسر صبح« که معادل 

به نثر آن می باشد، به  کار رفته است(. 
با دانستن این پیشینه شمار دیگری از عبارات کتاب  مقدس قابل فهم می شوند. 
او  حقیقی  فرزندان  که  می کند  کید  تأ پولس  هستند؟  کسانی   چه  ابراهیم  پسران 
عمل  او  مانند  که  کسانی اند  بلکه  ابراهیم اند،  ژن های  حامل  که  نیستند  کسانی 
به:  ک.  ن.  ݣݣݣݣݣݣ7؛   :۳ )غالطیان  دارند  تکیه  ابراهیم  ایمان  چون  ایمانی  به  و  می کنند 
یوحنا 8: ݣݣݣݣ۳۳، ۳9-۴۰(، »مرد ایمان« )غالطیان ۳: ݣݣݣݣ9(. الزام به اینکه پسر باید مانند 
پدر خود رفتار کند و از او سرمشق بگیرد، در گفتۀ پولس به نوکیشان خود در قرنتس 
داشته  معلم  هزاران  مسیح  در  گر  ا حتی  »زیرا  می شود:  آشکار  ی  تأثیرگذار به  طور 
ید، چرا که من به واسطۀ انجیل در مسیْح عیسی پدر  باشید، اما پدراِن بسیار ندار

شما شدم. پس از شما تمنا دارم از من سرمشق بگیرید« )اول قرنتیان ۴: ݣݣݣݣ۱۵- ݣݣݣݣ۱۶(.
کاربردهای  گاهی  فصل.  این  جمع بندی  از  پیش  بررسی،  آخرین  اما  و 
در  مثال،  برای  یافت.  می توان  متن  یک  در   »X »پسرِ  عبارت  از  متفاوتی  کامًال 
به  و  شد  افروخته  یوناتان  بر  شائول  خشم  »آن گاه  می خوانیم:  ݣݣݣݣݣ۳۰   :۲۰ سموئیل  اول 
تو جانب پسر  که  ی نمی دانم  گمان دار و سرکش!]۱۳[  گفت: ای پسر زن فاسد  او 
افتضاح  به  را  و عریانی مادرت  کرده  رسوا  را  کاْر خودت  این  با  و  گرفته ای  را  َیسا 
کشانده ای؟« در این جا، اولین عبارات ــــ »ای پسر زن فاسد و سرکش« ــــ اشاره به 
گر چنین بود، چرا شائول پادشاه در بخش دوم آیه  یکی یوناتان ندارد. ا مادر بیولوژ
ی مادرش خواهد شد؟ در دومین  کردار یوناتان باعث شرمسار که  باید تصور کند 
یکی اوست. با این حال،  « آشکارا فرزند بیولوژ عبارت ـــ »پسر یسا« ـــ منظور از »پسر
صرفًا  او  قصد  که  می دهد  نشان  پادشاه،  شائول  لحن  در  موجود  شدید  تمسخر 
می خواهد  او  واقع  در  بلکه  نیست،  ی اش  پدر نام  از  بردن  نام  با  داوود،  به  اشاره 
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معتقد  او   ، بهتر بیان  به  یا  کند،  خوار  و  لعن  را  یسا  طایفۀ  کل  بلکه  داوود  نه تنها 
است که داوود کامًال حقیر است، چرا که تعلق به قبیله ای حقیر دارد. به عبارتی، 
تشخیص نحوۀ کاربرد »پسرِ X« در دو موقعیت مختلف این متن دشوار است، اما 
با دقت به روند داستان و طبیعت این استعاره، درک آن چندان هم مبهم نیست.

به کارگیری عبارت »پسر)ان( خدا« برای اشاره به اشخاصی غیر از عیسی
)ان( X« که در آن »X« شخصی به غیر از خداست، به  پس از بررسی عبارات »پسر
یم. مواردی را نیز خواهم آورد که  )ان( X« که در آن »X« خود خداست می پرداز »پسر
کشیده شده،  که دارای فرزندانی است به تصویر  ی  برای مثال، خدا به عنوان پدر
هرچند از عبارت دقیق »پسر )خدا(« استفاده نشده است. از طرفی، مواردی را که 
در آن ها »پسر خدا« به وضوح در حوزۀ مسیح شناسی قرار می گیرند]۱۴[ جدا نموده 
ی این  و در دو فصل بعدی به بررسی شان خواهم پرداخت. هدف اصلی، یادآور
)ان( خدا« می تواند اشاره به طیف متنوعی  نکته است که در کتاب  مقدس »پسر
که چه بسا از آن غافل شویم، زیرا »پسر خدا«،  از مخلوقات داشته باشد؛ واقعیتی 
ی از ما، به نوعی منحصرًا پیوندی تنگاتنگ با دومین شخِص تثلیث،  از نظر بسیار
ی از فرهنگ  های الهیات و لغت   یعنی عیسی دارد. معرفی فنی این تنوع در بسیار
بررسی های  از  بیش  چیزی  ندارم  قصد  این جا  در  می شود.  یافت  مقدس  کتاب  

محدود ارائه کنم.]۱۵[
در این بخش بیشتر موارد ارائه شده در مورد عبارت »پسر خدا«، اشاره به انسان ها 
ی از آن ها، به طور واضح، فرشتگان هستند.  دارد، اما منظور تعداد انگشت شمار
شرفیاب  خداوند  حضور  به  تا  آمدند  خدا«[  »پسران  عبری:  ]در  فرشتگان  ی  »روز
شوند. شیطان نیز در میان ایشان آمد« )ایوب ۱: ݣݣݣݣݣ۶؛ همچنین ن. ک. به: ۲: ݣݣݣ۱؛ ݣݣ۳8: ݣݣݣݣݣ7(. 
»پسران خدا« در اصل، در مزمور ۲9: ݣݣݣݣݣ۱ و 89: ݣݣݣݣݣ۶ آمده است. ترجمۀ هزارۀ نو و ترجمۀ 
، در این جا به جای عبارت عبری »پسران خدا«، واژۀ »آسمانی« را به   مژده، هر دو
کار برده اند. فرض بر این است که فرشتگان برگزیده )سقوط نکرده( بازتاب دهندۀ 
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وظیفۀ  مختلف  آیات  در  آن ها  هستند.  مختلف  جنبه های  از  خدا  شخصیت 
ی را برعهده می گیرند و مجری مقاصد خدا هستند. این اظهارنظر دقیق  پیام آور
عجیبی  استدالل  دارد؛  اشاره  ی  دور و  قرابت  به  ــــ  آمد  آن ها  با  نیز  شیطان  ــــ  که 
گانه  نیست که او باید یکی از آن ها )فرشتگان( می بود، اما در این مقطع باید جدا
یۀ دیگری  ، ما از زاو یم، زیرا اهدافش بدخواهانه است. در حال حاضر به او بپرداز

به فرشتگان نگاه می کنیم. 
پس در چه موقعیت هایی عبارت »پسر خدا« به اشخاصی غیر از عیسی اشاره 

دارد؟
ݣݣݣݣ۳8(. برخالف  را به »آدم، پسر خدا« می رساند )۳:  ۱( لوقا ۳، شجره نامۀ عیسی 
کسی است، در این جا مشخصًا، آدم  که در آن ها هر فرد فرزند  دیگر شجره نامه ها 
پسر خدا نیست. بی تردید، آدم از این منظر پسر خداست که خدا او را خلق کرده 
ــ در واقع برای  و او را به صورت و شباهت خود، برای فروغ جاللش آفریده است 
خدا  شباهت  به  می باشد،  زن(  و  )مرد  بشر  درخور  که  آنگونه  حیث،  هر  از  آنکه 
ی نماید.]۱۶[ در واقع این حس، آمیختۀ تبعیت از خدا و  کند و از خدا پیرو عمل 
گرچه آفرینش آدم از سوی خدا  تعهد به خدا، متعلق به همۀ فرزندان آدم است، 
، خدا آدم را برخالف شیوۀ آفرینش تمامی  تک و منحصر به فرد است. به هر تقدیر
، مستقیمًا و بی هیچ واسطۀ انسانی آفرید. نقش آدم از جهات  انسان های پس از او
به فیلسوفان  به همین دلیل، پولس رسول خطاب  مختلف منحصربه فرد است. 
از نسل  آدمیان(  »)ما  استفاده می کند:  آراتوس۱  کالم  از  این نکته  بیان  برای  آتنی، 
گمان می کردند برتر از اقوام  که  ݣݣݣݣ۲8(؛ آتنی ها  اوییم )خداییم(« )اعمال رسوالن ۱7: 

دیگرند، پذیرفتن این منشأ یعنی خدا را توهین آمیز تلقی می کردند.
۲( در همان باب های اولیۀ کتاب خروج ۴: ݣݣݣݣݣݣ۲۲-۲۳، عبارت »پسر خدا«، می تواند 
کل قوم اسرائیل اشاره داشته باشد: موسی به فرعون می گوید، »خداوند چنین  به 

Aratus .۱؛ شاعر و دانشمند یونانی اهل ُسلی )در کیلیکیا( که بیشتر به سبب سروده ای به نام »پدیده ها« در 
ـــ م.  علم نجوم شهرت دارد.ـ 



28 ▪عیسی، پسر خدا

رها  را  پسرم  گفتم  تو  به  و  است،  من  نخست زادۀ  و  من  پسر  اسرائیل  می فرماید: 
یعنی  تو  پسر  نیز  کردی پس من  ابا  کردنش  رها  از  تو  ولی  کند.  مرا عبادت  تا  کن 
میان  قیاس  رابطۀ  به  آیات  این  در  می توان  کشت.«  خواهم  را  نخست زاده ات 
نخست زادۀ خدا و پسر فرعون اندیشید، اما در حال حاضر بهتر است به بررسی 
خود ادامه دهیم. در این آیات همان برداشت کل قوم اسرائیل به عنوان پسر خدا 
در مزمور 8۰: ݣݣݣݣݣ۱۵ )»پسری که برای خود توانا ساختی«( و هوشع ۱۱: ݣݣݣ۱ )»پسر خود را از 
مصر فراخواندم«( دیده می شود، ولی متی از این متن برای عیسی استفاده می کند 
)متی ۲: ݣݣݣݣ۱۵(. این مسئله همچنین در پس هشدار موسی به اسرائیل نهفته است: 
»خدایی که تو را به دنیا آورد از یاد بردی« )تثنیه ۳۲: ݣݣݣݣݣ۱8(. جمله ای که از زبان خدا 
افرایم نخست زادۀ من است« )ارمیا 9:۳۱(.  و  نقل شده: »من پدر اسرائیل هستم 
عینًا  است  ممکن  »نخست زاده«  عبارت  که  می دهند  نشان  آیات  این  بنابراین، 
پیش تر  آن ها  آنکه  وجود  با  زیرا  شود،  برده  کار  به   نیز  شمالی  قبایل  جمیع  برای 

سقوط کرده اند، اما همچنان بخشی از عهد قوم خدا را تشکیل می دهند. 
۳( ممکن است منظور از عبارت »پسر یا پسران خدا«، به صورت مفرد یا جمع 
)و نه به طور جمعی(، چه در شرایط عهد قدیم و چه در شرایط عهد جدید، قوم 
اسرائیل باشد. موسی به اسرائیل می گوید: »شما فرزندان یهوه، خدای خود هستید« 
)تثنیه ۱۴: ݣݣ۱، در ترجمۀ هزارۀ نو به جای »پسران« از »فرزندان« استفاده شده است؛ 
ݣݣݣݣ۱9 )پسران(. به  ݣݣݣݣݣ۶ )پسران(؛ ارمیا ۳:  ݣݣݣ8؛ ۴۳:  ݣݣݣ۱۱؛ ۶۳:  ک. به: اشعیا ۴۵:  همچنین ن. 
همین ترتیب، پولس به ایمانداران غالطیه می نویسد: »زیرا در مسیح عیسی، شما 
(؛ همچنین ن. ک. به:  همه به واسطۀ ایمان پسران خدایید« )۲۶:۳ )ترجمۀ هزارۀ نو
ݣݣݣ۱ )فرزندان(. در عهد قدیم،  ݣݣݣݣ۱۵ )فرزندان(؛ اول یوحنا ۳:  رومیان ۱۴:8؛ فیلیپیان ۲: 
در   .)۱۰:۲ کی  مال مثال،  )برای  می شود  یاد  )آسمانی(  پدر  عنوان  به  خدا  از  گاهی 

عهد جدید، به ایمانداران تعلیم داده می شود، خدا را »پدر ما« خطاب کنند. 
نمونۀ   ، بهتر بیان  به  یا   ،» »پسر واژۀ  کاربرد  از  زیرمجموعه ای  عنوان  به  شاید   )۴
برد،  کار  به  نیز  مسیح  پیروان  مورد  در  بتوان  را  »پسری«  مفهوم  آن،  از  خاص تری 
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به خصوص وقتی به نحوی از خدا، پدر آسمانی شان، متابعت می کنند. در نسخۀ 
کوه یا خوشا به حال های انجیل متی، عیسی اعالم می کند: »خوشا  موعظۀ باالی 
 .)9 :۵ )متی  شد«  خواهند  خوانده  خدا  فرزندان  آنان  زیرا  صلح جویان،  حال  به 
شد،  عیسی  گردان  شا از  یکی  می توان  چگونه  که  نیست  این  بیانگر  جمله  این 
صلح جویان  سرآمد  و  عالی ترین  خدا  که  است  این  آیه  این  پیش فرض  بلکه 
که صلح می کنند دست کم در این راستا خود را  کسانی  که  است، با این نتیجه 
این  خدایند.  فرزندان  آن ها  پس  می دهند.  نشان  خدا  صلح طلب  خانوادۀ  عضو 
که خواست خدا برای برکت دادن به  ݣݣݣݣݣ۴۴-۴۵ است، جایی  ، مشابه متی ۵:  تفکر
در  می توان  را  ایمانداران  از  دیگری  بخش  می شود.  تلقی  جاه طلبی  دشمنانش 
که به نظر می رسد رهبران اسرائیل را »پسران آن متعال«  ݣݣݣݣ۶ یافت، جایی  مزمور 8۲: 
در نظر می گیرند )هرچند ممکن است اشارۀ آن به همۀ قوم اسرائیل باشد(. مشابه 
آن، در لوقا ۶: ݣݣݣݣ۳۵-۳۶ عیسی چنین می گوید: »اما شما دشمنانتان را محبت کنید 
و به آن ها نیکی نمایید، و بدون امیِد عوض، به ایشان قرض دهید، زیرا پاداشتان 
بدکاران  و  ناسپاسان  با  او  چه  بود،  خواهید  متعال  آن  فرزنداِن  و  است،  عظیم 
بار  این جا،  در  پدر شما رحیم است.«  باشید، چنان که  مهربان است. پس رحیم 
دیگر شاهد عهده دار شدن نقش سرمشق گیری پسران به همراه الگوی همبستگی 

، هستیم. و مقام هویت ساز پدر
، پادشاهی از نسل داوود، به عنوان »پسر خدا« تعیین شده  ۵( به بیان دقیق تر
این شیوه استفاده  به  از عبارت »پسر خدا«  که  ی  آیات بی شمار است. در میان 
می کنند، منبع نهایی دوم سموئیل 7: ݣݣݣݣ۱۴ است. داوود اشتیاق خود را برای ساخت 
که این اتفاق به شیوۀ دیگری  »خانه ای« برای خدا ابراز می کند، اما خدا می گوید 
که داوود می خواهد برای خدا »خانه« )= معبد( بسازد،  رخ خواهد داد: در حالی 
که برای داوود »خانه« )= سلسله( بسازد. آشکارا این گفت وگو  خدا هم قصد دارد 
پسر داوود  که  این، می بینیم  با وجود  تبدیل می شود.  کلمات  با  ی  باز به  به نوعی 
به  تا  را  او  پادشاهی  ݣݣݣݣݣ۱۳(، و خدا تخت  معبدی خواهد ساخت )دوم سموئیل 7: 
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 » ابد استوار خواهد ساخت. خدا می گوید: »من او را پدر خواهم بود، و او مرا پسر
که مد نظر است، بلکه سلیمان است،  ݣݣݣݣ۱۴(. در این متن، این عیسی نیست   :7(
به  و  آدمیان  عصای  به  را  او  ورزد،  خطا  »چون  می دهد:  ادامه  این طور  خدا  زیرا 

یانه های بنی آدم ادب خواهم کرد« )7: ݣݣݣݣݣ۱۴ب(. تاز
بعدتر ارتباط این آیات با عیسی را مورد بررسی قرار خواهم داد. با این حال، برای 
نیل به اهداف فعلی، نخست درک ماهیت پسری الزامی  است. خدا شاِه شاهان 
است. وقتی یک نفر از نسِل داوود تاج و تخت را به دست می گیرد، این کار را تحت 
کمیت خدا انجام می دهد. سلطنت و حکمفرمایی پادشاهی از نسل  سلطنت و حا
داوود، بازتاب دهندۀ سلطنت خداست، از جمله اشتیاق او به عدالت، تعهدش به 
که مشاهده  عهد، نفرتش از بت پرستی و دغدغه اش در مورد مظلومان. همان طور 
، یعنی  کردیم، صلح جو را می توان پسر خدا نامید، زیرا وارد هویت برترین صلح جو
خود خدا می شود. به همین ترتیب، پادشاهی از نسل داوود، پسر خدا نامیده می شود، 
از هویت شاِه  شاهان، یعنی خدا برخوردار می گردد. واژگان مشابه در مزمور ۲  زیرا 
یافت می شود. خدا اعالم می کند: »من پادشاه خود را نصب کرده ام بر کوه مقدس 
ــ و زمانی که پادشاهی از نسل داوود به انتصاب خود به عنوان پادشاه،  صهیون« )۶:۲(ـ 
می نگرد، حکم خداوند را بازمی گوید: »خداوند مرا گفته است: "تو پسر من هستی. 
امروز تو را مولود ساختم"« )7:۲(. این زمانی است که خدا او را »مولود می سازد«. در 
این مرحله است که نسل داوود به لحاظ این مفهوم سلطنتی، پسر خدا می شود. به 
، رویای ایتاِن ِازراحی دربارۀ انتصاب داوود به مقام پادشاهی با واژگان  همین نحو
خاصی بیان می شود که در آن خدا پدر او خوانده می شود )مزمور 89: ݣݣݣݣ۱9-۲9(. البته 
همان طور که می توان شیطان را در زمرۀ »پسران خدا« که فرشتگان اند به حساب آورد 
ـ__ با اینکه طبق خواندگی خود عمل نمی کرد ـ__ـ به همین ترتیب، می توان از عبارت 
« برای پادشاهان شرور نسل داوود هم استفاده کرد. برای مثال، در حزقیال ۱۰:۲۱،  »پسر
خداوند از پادشاه فاسدی از نسل داوود که به زودی نابود خواهد شد، به عنوان »پسر 

ــ شاهزادۀ« خود یاد می کند.  سلطنتی ـ 
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، می توان عبارت »پسری« را، به لحاظ رستاخیزشناسی،  ۶( برای بسط گزینۀ چهار
فرزندان  چگونه  که  می دهد  نشان  تعبیر  این  ــــ  برد  کار  به  نیز  ایمانداران  مورد  در 
خدا در آن کمال، به شباهت پدر آسمانی شان خواهند بود، به شکلی که به عنوان 
و  کرده  ی  پیرو خدا  از  می توانند  همواره  تباهی،  یا  گناه  از  ی  عار فانِی  موجودات 
همانند او عمل نمایند. آوای تخت نشین، پایان اشک ، مرگ و تباهی را به تصویر 
می کشد و اعالم می کند: »به انجام رسید )تمام شد(! من ‘الف’ و ‘ی’ و ابتدا و 
که تشنه باشد، از چشمۀ آب حیات به رایگان خواهم داد.  انتها هستم. من به هر 
که غالب آید، این همه را به میراث خواهد برد، و من خدای او خواهم بود و او  هر 
و  آدمکشان  و  مفسدان  و  بی ایمانان  و  بزدالن  نصیب  اما  بود.]۱7[  خواهد  من  پسر 
یاچۀ مشتعل به آتش  بی عفتان و جادوگران و بت پرستان و همۀ دروغگویان، در
ݣݣݣݣ۶-8(. تضاد میان  آن چه  گوگرد خواهد بود. این مرگ دوم است« )مکاشفه ۲۱:  و 
را  نوع پسری  این  کمال  بنای  واقع  بقیه، در  رفتار  و نحوۀ  پسر خدا تجربه می کند 
کاملیت بدن قیام کردۀ ما، در  می افکند. به کارگیری »پسری ــــ پسر بودن« به مفهوم 
رهایی  یعنی  پسرخواندگی،  انتظار  در  »مشتاقانه  می شود:  هویدا  هم  پولس  کالم 

بدن های خویش هستیم« )رومیان 8: ݣݣݣݣ۲۳(.
میان  شدن  قائل  تمایز  برای  راه هایی  جدید  عهد  اصلی  نویسندگان   )7
از  فقط  یوحنا،  انجیل  در  یافته اند.  ایمانداران  بودن  پسر  و  عیسی  بودن  پسر 
«( خدا نام برده شده است. ایمانداران،  عیسی به عنوان ها هویاس )ὁυἱός: »پسرِ
»فرزنداِن«( خدا   :τὰ παιδία( پایدیا تا  یا   )τὰ τέκνα( ِتکنا تا  به  طور مشخص 
را،   )υἱός( هویاس  پولس،  هرچند   .)۱۲  :۱ یوحنا  مثال،  )برای  می شوند  نامیده 
به  را  ایمانداران  فقط  گاهی  و  کرده  استفاده  ایمانداران  برای  هم  عیسی  برای  هم 
ݣݣݣݣݣ۵؛   :۴ غالطیان  ݣݣݣݣ۴؛   :9 ۲۳؛  ݣݣݣݣ۱۵،   :8 )رومیان  می کند  توصیف  فرزندخوانده  عنوان 
افسسیان ۱: ݣݣݣݣݣ۴-۵(. فرزندخواندگی در مبحث »پسری« ممکن است به انتخاب قوم 
اسرائیل از سوی خدا به عنوان قوم عهد خود، اشاره داشته باشد )رومیان ۴:9(. در 
حقیقت، ایمانداران راستین تحت شرایط عهد جدید فرزندان خدا هستند )مطابق 
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تعریف نکتۀ چهارم که در باال به آن پرداختیم، رومیان 8: ݣݣݣݣ۱۵؛ غالطیان ۴: ݣݣݣ۵؛ افسسیان 
۱: ݣݣݣݣ۴- ۵(، و در زمان به کمال رسیدن پسری از زندگی قیام کرده )از حیات نو ـــ زندگی 

( بهره خواهیم برد. )مطابق تعریف بخش ششم؛ رومیان 8: ݣݣݣݣݣ۲۳(.  پس از رستاخیز

به کارگیری عبارت »پسر خدا« برای عیسی 
رفته  کار  به  عیسی  برای  خدا«  »پسر  عبارت  که  مواردی  به  پایانی،  بخش  این  در 
خواهیم پرداخت. بی تردید تجزیه و تحلیل های دیگری هم امکان پذیر است، اما 
در این جا هدف من صرفًا شناسایی کاربردهای متمایز مسیح  شناسانه است. در 
فصل بعد، می کوشم موارد الهیاتی ای  را تجزیه و تحلیل کنم که این نوع کاربردهای 

متمایز را تقویت می کنند. 
اشارات  آن  در  که  است]۱8[  کلی ای  و  متنوع  عبارات  از  متشکل  اول  دستۀ   )۱
فراوانی مبتنی بر این ادعا که عیسی پسر خداست، می باشد. برخی موارد در این 
دسته جای داده نشده اند، از جمله مواردی که »پسر خدا« به وضوح با یک یا چند 
مرتبط  می پردازم،  آن ها  به  ادامه  در  که  داوود،  نسل  از  مسیحا  مثل  مهم  مضمون 

می شوند. 
می شود.  زیر  موارد  شامل  محدودی  فهرست  است.  یاد  ز بسیار  موارد  گسترۀ 
فرشته به مریم می گوید: »روح  القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر 
تو سایه خواهد افکند. از این رو آن مولود مقدس و پسر خدا خوانده خواهد شد« 
گردان شاهد اقتدار عیسی در آرام کردن طوفان اند، پس از قدم  )لوقا ۱: ݣݣݣݣݣ۳۵(. وقتی شا
ی آب فریاد می زنند: »به راستی که تو پسر خدایی« )متی ۱۴: ݣݣݣݣ۳۳(. به  زدن او بر رو
هنگام دگرگونی سیمای عیسی، صدای خدا شنیده می شود و با وجود اینکه موسی 
و ایلیا نیز آن جا حضور داشتند، صرفًا عیسی را جالل داده، چنین می گوید: »این 
است پسر محبوبم که از او خشنودم. به او گوش فرا دهید!« )متی ۱7: ݣݣݣݣݣݣ۵؛ ن. ک. به: 
مرقس 9: ݣݣݣݣ7؛ لوقا 9: ݣݣݣ۳۵(. ارادۀ پدر بر این قرار گرفته که »همه پسر را حرمت گذارند، 
از طریق پسر جالل  پدر  و  ݣݣݣݣݣ۲۳(،  را حرمت می نهند« )یوحنا ۵:  پدر  که  همان گونه 
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یدان دارد، اما آن که از  می یابد )یوحنا ۱۴: ݣݣݣݣ۱۳(. »آن که به پسر ایمان دارد حیات جاو
پسر اطاعت نمی کند، حیات را نخواهد دید، بلکه خشم خدا بر او برقرار می ماند« 
امری  پسر خداست"  بیان خبر خوِش "عیسی   ، از رستاخیز ݣݣݣ۳۶(. پس  )یوحنا ۳: 
گاه بدون  ایمانداران  از عروج عیسی،  ݣݣݣݣݣ۲۰(. پس  است معمول و مرسوم )اعمال 9: 
بردن نام عیسی، او را صرفًا و صراحتًا پسر خدا می خوانند )برای مثال، »پسر خدا 
ݢ۲: ݣݣݣݣݣ۱8(، و »منتظر  که چشمانی چو آتش مشتعل دارد... چنین می گوید...« مکاشفه ݢ
ݣݣݣݣݣ۱۰(.  که از مردگان برخیزانیدش« )اول تسالونیکیان ۱:  پسر ]خدا[ از آسمان باشید، 
گناهکاران به واسطۀ مرگ  ݣݣݣݣ9(؛  پولس انجیل پسر خدا را موعظه می کند )رومیان ۱: 
از پیش  را  آن ها  که خدا  کسانی  ݣݣݣݣݣ۱۰(.   :۵ )رومیان  آشتی می کنند  با خدا  پسر خدا 
شناخته است، از پیش معین فرمود تا به شباهت پسر خدا درآیند )رومیان 8: ݣݣݣ۲9(. 
که سر حد عظمت و رحمت خداست  یغ نکرد، در فیضی  از آن ها در که  پسری 
او  که  این است  بودن خدا  امین  و  ی  وفادار ݣݣݣ۳۲(. در حقیقت، معیار  )رومیان 8: 
ݣݣݣ9( فرا  قوم خود را »به رفاقت با پسرش، عیسی مسیح، خداوند ما« )اول قرنتیان ۱: 
یم« و  خوانده است. خدا پسر خود را فرستاد تا »ما مقام پسرخواندگی را به دست آور
سپس روح پسر خود را در دل های ما فرستاده است؛ روحی که ندا در می دهد »ابا، 
یکی رهانیده و  « )غالطیان ۴: ݣݣݣݣݣݣ۴-۶(. در همۀ این موارد، خدا »ما را از قدرت تار پدر
به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است، که در او از رهایی، یعنی از آمرزش 
ݣݣݣݣ۱۳-۱۴(. »و رفاقت ما با پدر و با پسرش عیسی  یم« )کولسیان ۱:  گناهان برخوردار
یم  مسیح است« )اول یوحنا ۱: ݣݣݣݣ۳(. در آن رفاقت، ما همچنین »با یکدیگر رفاقت دار
ک می سازد« )اول یوحنا ۱: ݣݣݣ7(. پسر  و خون پسر او ]خدا[، عیسی، ما را از هر گناه پا
یدان  نقطۀ اوج تمام مکاشفات پیشین است )عبرانیان ۱: ݣݣݣ۲(. »او به ما حیات جاو
بخشیده و این حیات در پسر اوست« )اول یوحنا ۵: ݣݣݣ۱۱(. در برخی آیات مهم، پسر 
بودن عیسی با خواندگی او به عنوان کاهن اعظم گره خورده است )عبرانیان ۴: ݣݣݣݣ۱۴؛ 

7: ݣݣݣ۲8(.]۱9[ 
که ارائه داده ام،   مشتمل بر آیاتی  کاربردهاِی مسیحی شناسانه ای  ۲( دستۀ دوِم 
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موعود  پادشاه  عنوان  به  عیسی  نقش  با  خدا«  »پسر  یا   » »پسر آن ها  در  که  است 
هستند،  ݣݣݣݣݣݣ۱۴-۱۳   :7 سموئیل  دوم  اصلی،  آیات  است.  خورده  پیوند  داوود  نسل  از 
پادشاهی  تخت  »من  می گوید:  خدا  وقتی  دیدیم،  نیز  قبًال  که  همان طور  هرچند، 
 ،» او مرا پسر را پدر خواهم بود و  او  را برای همیشه استوار خواهم ساخت. من  او 
شخصی که در ابتدا در نظر گرفته شده سلیمان است. وقتی سلیمان مرتکب خطا 
ی های موقتی و دنیوی مجازات می کند. خدا می افزاید:  می شود، خدا او را با داور
»اما محبت من از او دور نخواهد شد، چنان که آن را از شائول دور کردم« )7: ݣݣݣݣ۱۵(. 
کرد. پادشاهی خاندان او تنها  که شائول سلسله ای تأسیس  گفت  حتی نمی توان 
به اندازۀ عمر خود او دوام آورد. داوود به خوبی می دانست که او یا وارثانش در دام 
که در  کسانی  شرارت و بت پرستی خواهند افتاد و این امر آن ها را از سلطنت بر 
باز خواهد داشت. صرف نظر  فرمانروایی خدا هستند  و تحت  حقیقت قوم خدا 
خدا  اما  می یافت.  پایان  شائول  مانند  داوود  پادشاهی  خاندان  خدا،  دخالت  از 
به  طور قطع اظهار می دارد که فیض پیروز است: کسانی که در نسل داوود هستند، 
ی های موقت روبه رو خواهند شد. سپس نوبت  ، فقط با داور برای تداوم سلسلۀ او
پایدار  من  نزد  ابد  تا  تو  پادشاهی  و  »خاندان  می رسد:  نبوتی  کالم  آخرین  این  به 
ݣݣݣݣݣݣ۱۶(.  خواهد بود و تخت سلطنت جاودانه استوار خواهد ماند« )دوم سموئیل 7: 
الفاظی  صرفًا  وعده  این  گر  ا مطمئنًا  اما  نمی دهد،  ارائه  راه حلی  متن  این  گرچه 
توخالی نیست، بدان معناست که یا سلسلۀ داوود برای همیشه با رشتۀ بی پایانی 
که  پایدار می شود  برای همیشه  اینکه زمانی  یا  از جانشینان تداوم خواهد یافت، 

سرانجام از نسل داوود شخصی ظهور کند که سلطنتش ابدی باشد.
این  و  شده  بیان  بیشتر  جزئیات  با  عتیق  عهد  وعده های  از  مجموعه ای 
پیش گویی را برای خاندان داوود بیش  از پیش مشخص می کنند. در این جا فقط 
میالد  از  قبل  سال  هزار  حدود  به  داوود  به  خدا  وعدۀ  می کنم.  اشاره  مورد  دو  به 
کرد  اعالم  را  عباراتی  نبی  اشعیای  میالد،  از  قبل  هشتم  قرن  در  می رسد.  مسیح 
و  زاده  کودکی  ما  برای  که  »زیرا  را می خوانیم:  آن  کریسمس  در هر  نیز  امروز  ما  که 



»پسر خدا«، عنوانی در مسیح شناسی ▪ 35

ݣݣݣݣݣ۶(. اما این  پسری به ما بخشیده شد؛ سلطنت بر دوش او خواهد بود« )اشعیا 9: 
او  صلح  و  فرمانروایی  »افزونی  نیست:  معمولی  پادشاهی  داوود،  نسل  از  پادشاِه 
و  کرد،  او حکمرانی خواهد  بر قلمرو  و  بر تخت داوود  او  و  بود،  پایانی نخواهد  را 
آن را به انصاف و عدالت، از حال تا به ابد، استوار خواهد ساخت و پایدار نگاه 
ݣݣݣݣݣ7(.   :9( رسانید«  خواهد  انجام  به  را  این  لشکرها  خداوند  غیرت  داشت.  خواهد 
‘َسرور  و  سرمدی’  ‘پدر  و   ’ قدیر ‘خدای  و   ’ شگفت انگیز ‘مشاور  او  »و  همچنین 
صلح’ خوانده خواهد شد« )9: ݣݣݣݣ۶(. در اوایل قرن ششم قبل از میالد، کالم خداوند 
که خداوند خود شبان قوم خود خواهد بود.  از طریق حزقیال نبی اعالم می شود 
پنج بار با لحنی قدرتمند تکرار می شود )»گوسفندانم را از  این نکته حدود بیست و
دهان ایشان خواهم رهانید... هان من خوْد گلۀ خویش را خواهم ُجست... آنان را 
کوه های اسرائیل... خواهند َچرید...  از میان ملت ها بیرون خواهم آورد... آن ها بر 
خوابانید...«  خواهم  را  ایشان  خوْد  من  و  َچرانید  خواهم  را  گوسفندانم  خوْد  من 
حزقیال ۳۴: ݣݣݣݣ۱۰-۱۵(. با این حال، پیش گویی با این اعالم خداوند به پایان می رسد: 
»من بر ایشان یک شبان خواهم گماشت، یعنی خادم خویش داوود را تا ایشان را 
بود. من، یهوه، خدای  ایشان خواهد  و شبان  را خواهد چرانید  ایشان  او  بچراند؛ 
بود؛ من، یهوه،  فرمانروا خواهد  آنان  بود و خادم من داوود در میان  ایشان خواهم 
از  بیش  داوود  خادمش  آمدن  و  خداوند  مالقات  ݣݣݣݣݣݣ۲۴-۲۳(.   :۳۴( گفته ام«  سخن 
آن چه فکر می کنیم با هم درآمیخته است. دیگر متون عهد عتیق این موضوع را 

بسط می دهند )برای مثال، مزمور ۲؛ 89: ݣݣݣݣ۲7(.
 )۲:۲ )مزمور  خدا  »مسیح«  عنوان  به  گاه  که  داوود،  نسل  از  پادشاهی  بنابراین، 
»مسیحا )ماشیح(« یا »Christ )مسیح(« )که از زبان یونانی آمده و در فصل دوم 
باید  او  و  خداست،  پسر  می شود،  برده  نام  او  از  پرداخت(،  خواهم  آن  به  بیشتر 
همانند خدا در این مقام سلطنت کند ــ در واقع، در برخی آیات، مانند اشعیا 9: ݣݣݣݣ۶، 
او با خدا یکی معرفی شده است. پیش از تولد عیسی، جبرئیل به مریم می گوید: »او 
بزرگ خواهد بود و پسر خدای متعال خوانده خواهد شد. خداوند تخت پادشاهی 
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پدرش داوود را به او عطا خواهد فرمود. او تا ابد بر خاندان یعقوب سلطنت خواهد 
نتنائیل  وقتی  ݣݣݣݣݣ۳۳-۳۲(.   :۱ )لوقا  بود«  نخواهد  زوالی  هرگز  را  او  پادشاهی  و  کرد 
نخستین بار عیسی را مالقات می کند، می گوید: »استاد، تو پسر خدایی. تو پادشاه 
اسرائیلی« )یوحنا ۱: ݣݣݣݣ۴9(. به این ترتیب، بار دیگر »پسری« و پادشاهِی داوود، به هم 
ید  پیوند می خورند.]۲۰[یوحنا هدف انجیل خود را چنین بیان می کند: »تا ایمان آور
که عیسی همان مسیح، پسر خداست، و تا با این ایمان، در نام او حیات داشته 
باشید« )یوحنا ۲۰: ݣݣݣ۳۱(.]۲۱[ در اعتراف پرآوازۀ پطرس در قیصریۀ فیلیپی )در انجیل 
طوالنی ترین  پولس  ݣݣݣݣݣݣ۱۶(.  ݢ۱۶:  ݢ )متی  زنده«  خدای  پسر  مسیح،  »تویی  آمده:  متی( 
از پیش، به واسطۀ  که خدا  با این مقدمه آغاز می کند: »همان انجیل  را  نامه اش 
پیامبران خود وعده اش را در کتب مقدس داده بود، و دربارۀ پسر اوست، که چون 
کی از ُصلب داوود به دنیا آمد، و با رستاخیز از میان مردگان، به سبب  انسانی خا
روِح قدوسیت، به مقام پسر قدرتمند خدا منصوب شد، یعنی خداوند ما عیسی 
او  با پادشاهی  گاهی »پسر بودن« عیسی به طور خاص  ݣݣݣݣݣ۴-۲(.   :۱ مسیح« )رومیان 
یکی رهانیده و به پادشاهی  پیوند خورده است. برای مثال، خدا »ما را از قدرت تار
ݣݣݣݣ۱۳(. در دیگر موارد، »پسر بودِن«   :۱ پسر عزیزش منتقل ساخته است« )کولسیان 
گره می خورد: او پادشاه  عیسی با لقب »مسیحا )ماشیح(« یا »Christ )مسیح(« 
مسح شده است. بنابراین در نامۀ اول یوحنا، دو اعتراِف به حقیقت که هر یک دو 
: ۱( عیسی همان مسیح است )اول یوحنا ۲: ݣݣݣݣ۲۲؛ ۵: ݣݣݣ۱(  بار تکرار شده اند، عبارت اند از
ݣݣݣݣݣݣ۲۲-۲۳(. ۲( پسر خدا   :۱ انکار پدر و پسر است )اول یوحنا  انکار آن به معنای  و 
عیسی است )اول یوحنا ۴: ݣݣݣݣݣ۱۵؛ ۵:۵(. هر خواننده ای به خوبی می داند که نخستین 
سطر عهد جدیْد »شجره نامۀ عیسی مسیح، پسر داوود« )متی ۱:۱( را اعالن می کند، 
گر خط سیر آیات دوم سموئیل 7: ݣݣݣݣ۱۴ به بعد را در نظر بگیریم، خواهیم دید که  که ا

« می شود. پادشاه تبدیل به »پسر
دیگری  فرعی  مفهوم  خدا«،  »پسر  مسیحی شناسانۀ  کاربردهای  برخی  در   )۳
که  شد  شنیده  آسمان  از  صدایی  عیسی،  تعمید  هنگام  است.  نهفته  آن  تحت 
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از  ی  بسیار ݣݣݣݣݣݣ۱7(.   :۳ )متی  خشنودم«  او  از  که  محبوبم  پسر  است  »این  می گفت: 
 یادآور مزمور ۲ است، 

ْ
مفسران به درستی اظهار می کنند که بخش نخست نقل قول

رنج کشیده  خادم  که  دوم،  بخش  و  خداست  پسر  مسیحایی  پادشاه  که  جایی 
متی،  روایت  ادامۀ  در  ݣݣݣݣ۱۲.   :۵۳ تا  ݣݣݣݣݣ۱۳   :۵۲ آیات  اشعیا  یادآور  می کشد،  تصویر  به  را 
ݣݣݣݣ۱۱-۱(.   :۴ تا وسوسه شود )متی  بیابان هدایت می کند  به  را  روح بالفاصله عیسی 
خدایی«  پسر  گر  »ا گفتن  با  بار  دو  شیطان  وسوسه،  این  از  بخشی  عنوان  به 
که متضمن مسیح بودن، پادشاهی و خواندگی اوست و  ݣݣݣݣݣݣ۳، ۶(؛ عباراتی  )متی ۴: 
یادآور سخنان خدا در هنگام تعمید عیسی است؛ و به عیسی طعنه می زند. اما 
که به وضوح به اسرائیل به عنوان  عیسی در هر سه وسوسه، با آیاتی از عهد عتیق 
ݣݣݣݣ۳؛  کل اشاره می کند، و نه به پادشاه اسرائیل، از خود دفاع می کند )تثنیه 8:  یک 
ݢ۱۱، ۱۲؛ تثنیه ۶: ݣݣݣݣ۱۳(. همان گونه که قبًال نیز گفته شد، گاه عبارت »پسری«  مزمور 9۱: ݢ
در عهد عتیق به اسرائیل، به طور کل، و گاهی اسرائیلی ها به طور فردی، یا هر دو 
، شیطان عیسی را به عنوان پسر خدا و پادشاه اسرائیل  اشاره دارد. به عبارت دیگر
کل قوم، بی آنکه عمًال با  وسوسه می کند، اما عیسی مانند هر اسرائیلی ، در قالب 
این موضوع همسو  از خود دفاع می کند.  کند،  « استفاده  واژۀ »پسر از  کاربرد،  این 
متی  انجیل  است،  پرداخته  شده  به خوبی  متی  بدان  در  که  است  مضمونی  با 
می خواهد عیسی را به نوعی اسرائیِل غایی، یا همان اسرائیل راستین معرفی کند. 
، یادآور تجربه ای چون تجربۀ اسرائیل است و نقل قول  فرا خواندن عیسی از مصر
آیۀ »پسرم را از مصر فراخواندم« دربارۀ او به  کار گرفته شده است )هوشع ۱۱: ݣݣݣ۱؛ متی 

۲: ݣݣݣݣݣ۱۵(.]۲۲[ 
۴( با این وجود، شاید خیره کننده ترین آیات در باب »پسری« عیسی، آن هایی 
درجات  با  یا  می شوند،  قائل   » »پسر برای  الهی  جایگاهی  صراحتًا  که  هستند 
مختلفی از شفافیت ، از مولود شدن ازلی او سخن می گویند. البته برخی از متونی 
وقتی  به خصوص  بودند،  راستا  همین  در  به نوعی  کردیم،  بررسی شان  پیش تر  که 
که پدر  گذارند، همان طور  که همه باید پسر را حرمت  پدر به وضوح تعیین می کند 
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نیز  آیۀ دیگر  با این حال، تأمل در مورد چند  ݣݣݣݣݣݣ۲۳(.  را حرمت می  گذارند )یوحنا ۵: 
به واسطۀ  گذشته خدا  که در  کرده  نویسندۀ عبرانیان مؤکدًا بیان  ی است.  ضرور
« را  ، به ما »مکاشفۀ پسر کنون در این ایام آخر انبیا با پدران سخن می گفت، اما ا
داده؛ »پسری« که »او را وارث همه چیز مقرر داشت، و به واسطۀ او جهان را آفرید. 
کالم نیرومند خود  را با  کامل ذات اوست و همه چیز  او فروغ جالل خدا و مظهر 
با خدا  و هم مقام  آغاز همسان  که در  کلمه  ای  ݣݣݣݣ۳-۲(.   :۱ نگاه می دارد« )عبرانیان 
بود و خدا بود )و بدین ترتیب او خوِد خدا بود(: »... انسان شد و در میان ما مسکن 
پدر  جانب  از  که  یگانه  پسر  آن  شایستۀ  جاللی  نگریستیم،  او  جالل  بر  ما  گزید. 
که این »کلمۀ« ابدی  آمد، پر از فیض و راستی« )یوحنا ۱:۱، ۱۴(. این طور نیست 
گر این گونه فکر کنیم، بنابراین فقط  « تبدیل شده باشد. ا به واسطۀ تجسم به »پسر
تجسم  از  پیش  و  روح  القدس  و  پسر   ، پدر بگوییم  است  شایسته  تجسْم  از  بعد 
زیرا  نیست،  این گونه  یقینًا  روح  القدس!  و  کلمه   ، پدر بگوییم  است  بهتر  مسیح 
« کسی است که خدا جهان را به  واسطۀ او  همان طور که در عبرانیان دیدیم، »پسر
خلق کرد. در یوحنا ۳: ݣݣݣݣ۱7 به ما گفته می شود: »زیرا خدا پسر را به جهان نفرستاد تا 
جهانیان را محکوم کند، بلکه فرستاد تا به واسطۀ او نجات یابند.« این مفهوم که 
ی  خدا شخصی را به جهان فرستاد که پس از ورودش تبدیل به پسر خدا شد، تصور
است واهی. »او صورت خدای نادیده است و فرزند ارشد بر تمامی آفرینش،... او 
پیش از همه چیز وجود داشته، و همه چیز در او قوام دارد... زیرا خشنودی خدا در 
کن شود«، در حقیقت، »همه به واسطۀ او و  این بود که با همۀ کمال خود در او سا
که او  ݣݣݣݣݣ۱۵-۱9( و این موضوع مشخص می کند  برای او آفریده شدند.« )کولسیان ۱: 
کارگزار خدا در آفرینش، بلکه صاحب و خداوند و هدف خلقت  نه تنها عامل و 
ݣݣݣݣݣ۲۲؛  ݣݣݣݣݣ۲7؛ لوقا ۱۰:  است. در این آیات و آیات بی شمار دیگری )برای نمونه، متی ۱۱: 
یوحنا ۱۴: ݣݣݣݣݣ9؛ ۱7: ݣݣݣݣ۱-8؛ اول یوحنا ۵: ݣݣݣ۲۰( عیسی پسر خدا نیست، به خاطر اینکه او 
که مسیحا، پادشاه ابدی  از این حیث  یا پسر خدا نیست  اسرائیل غایی است، 
نسل داوود است و پسر خدا نیست چون یک انسان کامل بود، بلکه، او از ازل پسر 
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مکاشفۀ  او  اوست،  از  متمایز  آسمانی اش،  پدر  با  بودن  یکی  عیِن  در  خداست، 
کامل خدای زنده است. 

در  مقدس  کتاب   مطالب  کنیم.  جمع بندی  را  بحث  این  که  رسیده  آن  وقت 
 » مورد پسر خدا بسیار فراوان است، چه رسد به تنوع استعاره های مربوط به »پسر
انواع  تمام  کوشیده ام  اما  نکرده ام،  ارائه  را  شواهد  همۀ  آنکه  با  غنی اند.  بسیار  که 
آن ها را به اختصار بیان کنم. همچنین آیات معدودی را که ممکن است در آن ها 
از جمله  انسانی مبهم بوده باشد، ذکر نکرده ام،  برای نویسندۀ  معنی »پسر خدا« 
مرقس ۱۵: ݣݣݣݣ۳9 )= متی ۲7: ݣݣݣݣ۵۴(، جایی که فرماندار شاهد مرگ عیسی است و فریاد 
می زند: »به راستی این مرد پسر خدا بود.« با این حال، آماده  ایم معدودی از آیات و 

مضامین را مفصل تر بررسی کنیم.





فصل دوم: 
»پسر خدا« در آیات منتخب

گسترده و وسیع دربارۀ »پسر خدا« به عنوان مبحثی در  گر اثر حاضر مطالعه ای  ا
یلی دقیق و مفصل، کتاب به کتاب  مسیح شناسی بود، گام بعدی باید مطالعۀ تأو
، از همۀ موارد مربوط به این مبحث یا دست کم گزینش  و از روایتی به روایت دیگر
با دقت از بین تمام داستان ها و روایت ها می بود. به جای آن، در این فصل، توجه 
ݣݣݣݣݣ۱۶-۳۰ معطوف خواهم نمود.  را عمدتًا به دو بخش مفصل عبرانیان ۱ و یوحنا ۵: 
در هر دو مورد، هدف این است که دست کم در این آیات، وقتی نویسندگان عهد 
و  شویم،  متوجه  به درستی  را  منظورشان  کردند،  معرفی  خدا  پسر  را  عیسی  جدید 
اینکه چگونه آن ها با مطالعۀ قسمت های مورد عالقۀ  خود در عهد عتیق، به این 
انتخاب  این دلیل  به  را  این دو بخش  که عیسی پسر خداست.  نتیجه رسیدند 
که به نظر می رسد جزو غنی ترین و مهیج ترین بخش های کتاب  مقدس و  کرده ام 
ی بیشترین نقل قول ها برای پرداختن به این مبحث اند. با این حال، در هیچ  حاو
گراف کل قسمت مربوطه را پیشنهاد نمی کنم. این  گراف به پارا موردی، مطالعۀ پارا
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هر  در  آن،  جای  به  دارد.  کاربرد  مقدس  کتاب  بلند  بسیار  فصل های  برای  روش 
کرد.  کتاب مقدس جزئیاتی را برگزیده و برخی را به  تفصیل بررسی خواهم  متن از 
خواهم  کتفا  ا آن ها  به  اشاره  ای  به  تنها  و  گذاشت  خواهم  کنار  نیز  را  دیگر  برخی 
گر با پرداختن آزادانه به متون و مضامین کتاب  مقدس خارج  ، ا کرد. از طرف دیگر
انسجام  و  مقدس  کتاب   شهادت های  گسترۀ  به  انتخابی،  اصلی  بخش  دو  از 
با  باشد،  جزء  از  قانع کننده تر  کل  آن  در  که  یابم  دست  الهیاتی ای  یکپارچگی  و 

خاطری آسوده این کار را خواهم نمود.

عبرانیان 1
بسط این مبحث با طرح شش پرسش و پاسخ میسر خواهد بود. 

۱( چرا پسر برتر از فرشتگان است؟ 
که نامی برتر از فرشتگان به  ݣݣݣݣ۴ است: »پس به همان اندازه  این ادعای عبرانیان ۱: 
میراث ُبرد، از مقامی واالتر از آن ها نیز برخوردار شد.« حقانیت این ادعا در آیات 
بعدی به تفصیل بیان شده است. اولین گام در آیۀ ۵ برداشته می شود: »زیرا خدا 
گفته است: ‘تو پسر من هستی؛ امروز من تو را  از فرشتگان  کدام یک  کنون به  تا 

’؟« مولود ساخته ام’؟ و یا: ‘من او را پدر خواهم بود، و او مرا پسر
« نیست، که انگار متن بگوید: »عیسی  برترِی ادعاشده صرفًا منوط به واژۀ »پسر
نشده اند.  توصیف  چنین  مقدس  کتب   در  فرشتگان  اما  می شود،  خوانده  پسر 
به  که  هرکسی  است.«  فرشتگان  از  برتر  عیسی  که  می کند  ثابت  همین  بنابراین، 
کتاب  مقدس باشد، ممکن  از  گاه  آ و  کار  این  نویسندۀ عبرانیاْن خبره در  اندازۀ 
گاهی  کردیم،  که طبق آن چه در فصل اول مرور  نیست از این واقعیت غافل شود 
در کتاب  مقدس از فرشتگان به عنوان پسران و فرزندان خدا یاد می شود. مقایسه 
« باشد. این نگرش ما را به این سمت سوق  باید براساس بیش از ِصرف کلمۀ »پسر
که  می کند  فکر  نویسنده  چرا  که  نماییم  موضوع  این  درک  در  سعی  که  می دهد 
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بر  برتری پسر  ݣݣݣݣݣ۱۴،  و دوم سموئیل 7:  ݣݣݣݣݣ7   :۲ دو متن عهد عتیق مورد اشاره در مزمور 
که در هیچ یک از آن ها از فرشتگان نام برده  فرشتگان را ثابت می کند، در حالی 

نشده است.
ݣݣݣݣ7،  که اولین مورد از دو نقل قول فوق، یعنی مزمور ۲:  وقتی مد نظر داشته باشیم 
سه مرتبه در عهد جدید ذکر شده و هر رخداد برای اثبات چیزی متفاوت در نظر 
گرفته شده، موضوع حساس تر می شود. در این جا اثبات برتری عیسی بر فرشتگان 
که  کند  ثابت  می خواهد  آیه  همین  با  نویسنده   ،۵:۵ عبرانیان  در  است.  نظر  مد 
را برای خود اختیار نکرد. به هر حال،  کاهن اعظم شدن  عیسی جالل و افتخار 
این  شد،  اعظم  کاهن  قدیم  عهد  مقررات  و  شرایط  چارچوب  در  هارون  وقتی 
ݣݣݣݣݣ۴(. بنابراین  افتخار را خود به دست نیاورد، بلکه از طرف خدا منصوب شد )۵: 
او  کاهن اعظم می شود،  و مقررات عهد جدید  وقتی عیسی در چارچوب شرایط 
که  می کند  کید  تأ عبرانیان  نویسندۀ  باشد.  شده  منصوب  خدا  طرف  از  باید  نیز 
مولود  را  تو  من  امروز  هستی.  من  پسر  »تو  است:  ݣݣݣݣݣ7   :۲ مزمور  از  برگرفته  مقام  این 
ساختم.« سومین و آخرین رخداد از این نقل قول در اعمال ۱۳، در موعظۀ بشارتی 
کیۀ پیسیدین آمده است. پولس قبل از این نقل قول  کنیسه ای در انطا پولس در 
که خدا آن چه را  کنون ما به شما بشارت می دهیم  چنین مقدمه چینی می کند: »ا
که فرزندان ایشانیم وفا  به پدران ما وعده داده بود، با برخیزانیدن عیسی، برای ما 
، من تو را مولود  کرد. همان گونه که در مزمور ۲ نوشته شده: تو پسر من هستی؛ امروز

ساخته ام«]۱[ )اعمال ۱۳: ݣݣݣ۳۳-۳۲(.
که  کنند  ثابت  تا  می کنند  نقل  را   7:۲ مزمور  جدید،  عهد  متون  آنکه،  خالصه 
را برای  کاهن اعظم شدن  از فرشتگان است؛ عیسی جالل و افتخار  برتر  عیسی 
برخیزاندن  با  خدا  اینکه  و  شد؛  منصوب  خدا  طرف  از  بلکه  نکرد،  اختیار  خود 
گرچه، ظاهرًا   عیسی از مردگان به وعده های خود به قوم  اسرائیل عمل کرده است )ا
کاهن  مقام  به  اشاره ای  هیچ  نه  و  می شود  برده  نامی  فرشتگان  از  نه   ،۲ مزمور  در 

اعظم شده و نه یادی از رستاخیز مسیحا شده است(.
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با این تفاصیل به سمت پرسش دوم سوق داده می شویم.

۲( چه ارتباطی میان مزمور ۷:۲ و دوم سموئیل ۱۴:۷ وجود دارد؟
ی آن چه پیش تر در دوم سموئیل 7: ݣݣݣݣݣ۱۴ مشاهده  برای پاسخ به این پرسش با یادآور
ــــ یا  که برای داوود »خانه « ای  که خدا وعده می دهد  کردیم، آغاز می کنیم. دیدیم 
از  یکی  که  زمان  هر  کرد.  خواهد  بنا  ـــ  پادشاهی ای  دودمان  خاندانی،  به عبارتی 
این  به  « خدا می شود؛  پادشاهی تکیه می زند، »پسر بر تخت  فرزندان نسل داوود 
معنا که خدا از طریق منصوب کردن او در مقام پادشاه، او را »مولود« ساخته است 
و شخص پادشاه متعهد می شود که تحت فرمانروایی خدا پادشاهی کند و تحت 
گر یکی از  ِی به وعده سلطنت نماید. اما ا فرمان خدا، با عدالت، راستی و وفادار
کرد،  فرزندان داوود آشکارا شرور بشوند چه؟ آیا خدا سلسلۀ داوود را نابود نخواهد 
همان طور که سلسلۀ شائول، نخستین پادشاه اسرائیل متحد را از میان برداشت؟ 
وعده اش  تحقق  برای  خدا  کرد.  نخواهد  ی  کار چنین  خدا  است.  منفی  پاسخ 
را جز  و فرزندانش  که داوود  به داوود، متعهد شده  ابدی  بر اعطای سلسلۀ  مبنی 
و  ابدی، وعده ای است قطعی  کیفر ندهد. وعدۀ یک سلسلۀ  با مجازات موقتی 
نامحدود: »خاندان و پادشاهی تو تا ابد نزد من پایدار خواهد بود و تخت سلطنتت 

جاودانه استوار خواهد ماند« )دوم سموئیل 7: ݣݣݣݣ۱۶(.
را  مزمور  این  می توان  نخست،  وهلۀ  در  است.   ۲ مزمور  پس زمینۀ  وعده  این 
یخی پادشاهان نسل داوود در نیمۀ نخست هزارۀ اول قبل  برخالف پس زمینۀ تار
از میالد دانست. ملت های کوچک پیرامون که در زمان پادشاهی داوود و سلیمان 
تحت سلطنت داوود بودند، ممکن بود علیه حکومت داوود توطئه کنند. عبارت 
این  »پادشاهان  می تواند  همچنین  آمده،   ۲:۲ مزمور  در  که  زمین«،  »پادشاهان 
اما هرگونه  این عبارت است.  ترجمۀ عبری  با  که مطابق  تلقی شود  سرزمین« هم 
از شورش علیه خداوندی  کمتر  شورشی، برای نمونه، علیه داوود پادشاه، چیزی 
نیست که پشت داوود ایستاده است ــــ و چه کسی می تواند در برابر خدا بایستد؟ 
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می کند«  یشخندشان  ر خداوندگار  می خندد؛  کرده  جلوس  آسمان ها  در  که  »آن 
او  سلطنت  است؛  کرده  جلوس  تخت  بر  خداوند  که  باشید  داشته  توجه  ݣݣݣݣݣݣ۴(.   :۲(
حامی  است  پادشاهی  او  و  است  داوود  نسل  سلطنت  پس  در  غایِی  سلطنت 
را  داوود  که  اوست  و  است  برگزیده  را  داوود  که  اوست  داوود.  نسل  از  پادشاِه 
« است )۲:۲(،  کرده است. این شورش »علیه خداوند و علیه مسح شدۀ او مسح 
که خداوند،  گفت  او]۲[، پادشاه نسل داوود. می توان  یعنی علیه َیهوه و مسیحای 
به  را  آن ها  خود  غضب  در  خداوند   . پسر  / پادشاه  داوود  و  است  پدر   / پادشاه 
مقدسم،  کوه  بر  کرده ام،  نصب  را  خود  پادشاه  »من  می فرماید:  انداخته،  وحشت 

صهیون« )۲: ݣݣݣݣ۶(. 
در این قسمت، پادشاه نسل داوود سخن می  گوید: »من فرمان خداوند را اعالم 
گفت: ‘تو پسر من هستی. امروز من تو را مولود ساخته ام’«  کرد: او به من  خواهم 
در  که  شده  استفاده   » »پسر استعارۀ  همان  از  عینًا  بنابراین،   .)7:۲ )مزمور 
دوم سموئیل 7: ݣݣݣ۱۴ آمده است. خدا سخنش را رو به پسر خود، پادشاه مسح شده 
خواهم  تو  میراث  را  ملت ها  که  بخواه،  من  »از  می دهد:  ادامه  داوود،  نسل  از 
زبان   ، دیگر بار  ݣݣݣݣݣݣݣ8(.   :۲( ساخت«  خواهم  تو  ملک  را  زمین  کران های  و  گردانید، 
را به جای »ملت ها« و »سرزمین«  که »قبایل«  را به ما می دهد  عبری این امکان 
یم. به همین ترتیب، در آیات ۱۰ تا ۱۱: »پس حال  را به جای »زمین« در نظر بگیر
]سرزمین[.  زمین  فرمانداران  ای  شوید،  ادب  و  شاهان،  ای  باشید،  خردمند 
عظمت  این،  وجود  با  آیید.«  وجد  به  لرز  با  و  کنید  عبادت  ترس  با  را  خداوند 
پیوند  سرزمین«(  )»اقصای  زمین«  »کران های  مانند  کوچکی  نکات  با  که  وعده 
به  نسلشان،  تبعید  و  وارثان  ذکر  ن  بدو چون  نیست  رسا  کامًال  همچنان  خورده 
وقتی  است.  برتر  سلیمان  و  داوود  از  که  می  کند  اشاره  داوود  نسل  از  پادشاهی 
آیات ۱۱ و ۱۲ با هم خوانده می شوند، رابطۀ تنگاتنگ خداوند با پادشاه / پسرش 
را ببوسید]۳[،  کنید... پسر  با ترس عبادت  را  به وضوح آشکار می گردد: »خداوند 
یرا خشم او به دمی افروخته می شود.«  ک شوید، ز مبادا به خشم آید، و در راه هال
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پناه  او  به  که  آنان  همۀ  حال  به  »خوشا  می دهد:  ادامه  چنین  مقابل  نقطۀ  در  و 
ݣݣݣ۱۲(.  می برند«)۲: 

را  داوود  نسل  پادشاه  ݣݣݣݣ7،   :۲ مزمور  هم  و  ݣݣݣݣݣ۱۴   :7 سموئیل  دوم  هم  آنکه،  خالصه 
پادشاهِی  حکومت  از  نحو  بهترین  به  که  می کشد  تصویر  به  خدا  پسر  عنوان  به 
آیه به طور غیر مستقیم  کرده، سرمشق می گیرد. هر دو  پدر آسمانی خود تبعیت 
به نوعی به پادشاهی داوود اشاره می کنند که همه چیز را در هزارۀ اول قبل از میالد 
ی عناصری در مسیر آیات نبوتی هستند  تحت الشعاع قرار می دهد. هر دو حاو
چون  آیاتی  دیدیم،  اول  فصل  در  که  همان طور  می گذرند؛  عتیق  عهد  دل  از  که 
ابدی  سلطنتش  که  است  داوود  خاندان  در  پادشاهی   / پسر  منتظر  که   9 اشعیا 
 ۳۴ حزقیال  همچنین  و  می شود.  خوانده  سرمدی]۴[  پدر  و  قدیر  خدای  و  است 
کار را از  که در آن یهوه می آید تا گوسفندان خود را شبانی کند و از قرار معلوم این 
طریق فرستادن شخصی از نسل پادشاهی داوود انجام می دهد. نویسندگان عهد 
عتیق مطالب خیلی بیشتر از مطالب یادشده، دربارۀ این پادشاه موعود از نسل 
برقرار  جهانی  سلطنتی  او  می کنند.  بیان  شده،   پیش گویی  موردش  در  که  داوود 
می کند )مزامیر ۱8: ݣݣݣݣݣ۴۳-۴۵؛ ۴۵: ݣݣݣݣݣ۱7؛ 7۲: ݣݣݣݣ8-۱۱؛ 89: ݣݣݣݣݣ۲۵؛ ۱۱۰: ݣݣݣݣݣ۵-۶( که نشانه های بارز 
ی کامل به خداوند )مزمور 7۲: ݣݣݣݣ۵(  آن پارسایی و اخالقیات )مزمور 7۲: ݣݣݣݣݣ7( و وفادار
است. او سرآمد آدمیان )مزمور ۴۵: ݣݣݣݣ۲، 7( و دوست فقرا و دشمن ستمگران است 
 )۱۲ ،۱۱ ݣݣݣݣ۲8-۳7؛ ۱۳۲:  با داوود )مزامیر 89:  او هم ارث  ݣݣݣݣ۲-۴؛ ۱۴-۱۲(.  )مزامیر 7۲: 
خداوند  به  متعلق  او  است.  ݣݣݣݣ۴(   :۱۱۰ )مزمور  است  ملکی صدق  رتبۀ  در  کاهنی  و 
 ، او  .)۱۱ ݣݣݣݣ8-۱،   :۶۳ 7؛  ݣݣݣݣ۱،   :۲۱ )مزمور  است  وفادار  او  به  کامًال  و  ݣݣݣݣ۱8(   :89 )مزمور 
همان طور که دیده ایم، پسر یهوه )مزمور ۲: ݣݣݣݣݣ7؛ 89: ݣݣݣ۲7( و به دست راست او نشسته 

است )۱۱۰: ۱(. 
، این سنخ  شناسی۱ داوود __ ذاتًا نظر به آینده  این خط سیر ـ_ یا به بیان سنتی تر
ݣݣݣݣ7  ݣݣݣݣ۵، مزمور ۲:  دارد. آن چه را بدان اشاره دارد پیش بینی می کند. وقتی عبرانیان ۱: 

1. typology
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را با اشاره به عیسی نقل قول می کند، این سنخ شناسی داوود است که آن را تأیید 
ݣݣݣݣ7 را نه به عنوان یک متن  که نویسندۀ عبرانیان دارد مزمور ۲:  می کند؛ به این معنا 
بنا مفید  برای  که  از چارچوب سنخ  شناسی داوود  بلکه بخشی  معیار شخصی، 
است، قرائت می کند. اینکه او این گونه به این خط سیر )سنخ شناسی( می  اندیشد، 
براساس این واقعیت روشن می شود که بالفاصله مزمور ۲: ݣݣݣݣ7 را با دوم سموئیل 7: ݣݣݣݣ۱۴ 
پیوند می دهد، بی آنکه به مزمور ۴۵: ݣݣݣݣݣ۶-7 )نقل شده در عبرانیان ۱: ݣݣݣݣ8-9( و مزمور ۱۱۰ 
، عیسی در نقش خود به  )نقل شده در عبرانیان ۱: ݣݣݣ۱۳( اشاره کند. به عبارت دیگر
و پسر  بودند و مسیح موعود  که همگان منتظرش  از نسل داوود  عنوان پادشاهی 
که همواره در مورد او پیش گویی شده بود، برتر از فرشتگان است. عیسی در  خدا 
کسوت پسر / پادشاه، پادشاهی را به ارمغان می آورد که فرشته ها نمی توانستند این 

کار را انجام دهند.

3( اما پادشاهی چه زمانی طلوع می کند؟ 
، جهانی و اجتناب ناپذیر  ، سلطنت او از یک جهت پادشاهی خدا، یا به بیان بهتر
است: »پادشاهی اش بر همه مسلط است« )مزمور ۱۰۳: ݣݣݣݣ۱9(. با توجه به این مفهوم 
ـــ مسیحی، مسلمان، هندو  کمیت او نیز همخوانی دارد، همۀ ماـ  پادشاهی که با حا
و خداناباور ــــ به یکسان در این پادشاهی هستیم. با این حال، در عهد عتیق، خدا 
به شیوه ای منحصربه فرد و نجات بخش بر اسرائیلی ها و بدین گونه، از طریق مسیح 
بر پادشاهی داوود سلطنت می کند. مطابق پیش گویی ها در  خود  از نسل داوود، 
مورد آمدن پادشاه غایی از نسل داوود، مشخص شد که هنگامی که سپیده دم آن 
کند، نجات بخش و دگرگون کننده خواهد  پادشاهی بدمد و این پادشاهی طلوع 
دو  هر  نشسته،  پدر  راست  دست  بر  و  برخاسته  مردگان  از  مسیح  که  کنون  ا بود. 
مفهوم این »پادشاهی« )جهانی و نجات بخش بودن( محقق شده و تداوم دارد. 
ݣݣݣݣ۱8( و  ، تمام اقتدار در آسمان و بر زمین به مسیح اعطا شده )متی ۲8:  از یک سو
ݣݣݣݣݣ۲8-۲۴(  برقرار شده  )اول قرنتیان ۱۵:  از طریق مسیح  کمیت خدا  کنون تمام حا ا
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پادشاهی   ، دیگر سوی  از  است.  اجتناب ناپذیر  مسیح  پادشاهی   ، نظر این  از  و 
گرفته  نظر  در  غایی اش  و  کامل  سلطنت  از  کوچکی  بخش  پیوسته  مسیح 
که در آن حیاْت جاودانه و دگرگون کننده است. ما بدون تولد  می شود؛ سلطنتی 
ݣݣݣݣݣݣ۳، ۵(.  تازه، نخواهیم توانست این پادشاهی را  ببینیم یا وارد آن شویم )یوحنا ۳: 
در  خمیرمایه  که  همان طور  و  است  کار  حال  در  پادشاهی  این   ، حاضر حال  در 
گمشده نفوذ می کند  تودۀ خمیر نفوذ می کند، پادشاهی مسیح هم در این دنیای 
)متی ۱۳: ݣݣݣݣݣݣ۳۳(. این گنجینۀ عظیمی است که باید آن را ُجست )متی ۱۳: ݣݣݣݣ۴۶-۴۴(. 
، هر زانویی خم خواهد  و تا به کمال رسیدن این پادشاهی، برای جالل خدای پدر

شد و هر زبانی اقرار خواهد کرد که عیسی خداوند است )فیلیپیان ۲: ݣݣݣݣݣ۱۱-9(. 
چه  است،  دگرگون کننده  و  نجات بخش  پادشاهی  این  که  فرض  این  با  حال 

زمانی طلوع می کند؟ 
یک احتمال این است که با تولد پادشاه آغاز شده است. مجوسیان پرسیدند: 
و  دیده ایم  مشرق  در  را  او  ستارۀ  زیرا  است؟  یهود  پادشاه  که  مولود  آن  »کجاست 
برای پرستش او آمده ایم« )متی ۲:۲(. عیسی صرفًا برای به میراث بردن پادشاهی 

زاده نشد، بلکه پادشاهی قانونًا حق او و از آن او بود.
خدمت  شروع  با  عیسی  پادشاهی  که  کرد  استدالل  می توان   ، دیگر سوی  از 
عمومی اش آغاز شد. طی تعمید او به دست یحیای تعمیددهنده، اعالن شد که 
او پسر محبوب خدا )در درجۀ اول، داللت بر اینکه پادشاهی است از نسل داوود(، 
و خادم رنج کشیده است. بالفاصله پس از وسوسه شدن عیسی، در راستای تحقق 
ی در جلیِل ملت ها تابید )متی ۴: ݣݣݣݣ۱۵-۱۶( او  پیش گویی اشعیا 9 مبنی بر اینکه نور
در جلیل شروع به موعظه می کند ــ و در این شرایط است که عیسی چنین موعظه 

می کند: »توبه کنید، زیرا پادشاهی آسمان نزدیک است« )متی ۴: ݣݣݣݣݣ۱7(.
و  آموزش  با  پادشاهی  طلوع  که  بیندیشند  این گونه  دهند  ترجیح  برخی  شاید 
گردان عیسی،  گرد اتفاق افتاده است، وقتی شا ( شا فرستادن هفتاد )یا هفتاد و دو
باز می گردند. عیسی در پاسخ  از خدمت  نام عیسی،  به  از اخراج شیاطین  شاد 
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از  آذرخش  همچون  که  است  دیده  را  شیطان  آن ها  خدمت  در  او  که  می گوید 
آسمان سقوط می کرد )لوقا ۱۰: ݣݣݣݣݣ۱8-۱7(.

کنند.  ی صلیب رجوع  شاید برخی نیز به متی و موضوع پادشاهی عیسی از رو
اینکه چگونه متی با بیان »این است عیسی پادشاه یهود« در روایت مصلوب شدن 
عیسی، موضوع پادشاهی عیسی را وارسی می کند )متی ݣݣ۲7:  ݣݣݣݣݣݣ۲7-۵۱ الف(. صرف نظر 
خدا  تسلیم  را  خود  روح  شاهانه،  و  مقتدرانه  اقدامی  در  که  سلطنتش  شیوۀ  از 
که بر صلیب نصب شد،  ݣݣݣݣݣ۵۰(، موضوع تنها مربوط به لوحی نیست  می کند )۲7: 
بر  »درود  سربازان  تمسخر  به  بلکه  ݣݣݣݣ۳7(،   :۲7( یهود«  پادشاه  عیسی،  است  »این 
گر پادشاه اسرائیل است،  ݣݣݣݣ۲9( و همچنین مقامات مذهبی »ا پادشاه یهود!« )۲7: 
یم« ۲7: ݣݣݣݣ۴۲( مربوط می شود. با توجه  کنون از صلیب پایین بیاید تا به او ایمان آور ا
به فراوانی ارجاعات به »پادشاه« در متی ۲7، به سختی می توان این حقیقت را رد 
یاد  از نظر متی و خوانندگانش، وقتی فرمانده و همراهانش وحشت زده فر که  کرد 
دست کم  بودن،  پسر  به  اشاره  این  ݣݣݣݣݣ۵۴(،   :۲7( بود!«  خدا  پسر  او  »به راستی  زدند: 

منزلت پادشاهی مسیحایی از نسل داوود را نشان می دهد. 
رستاخیز  است،  مرتبط  خدا  پادشاهی  آغاز  با  بیشتر  که  یدادی  رو بی تردید  اما 
اقتدار  تمام  که  می کند  کید  تأ عیسی  که  است  رستاخیز  از  پس  است.  عیسی 
عموعاس  مسیر  در  گردان  شا از  تن  دو  ݣݣݣݣ۱8(.   :۲8 )متی  است  شده  اعطا  او  به 
بخشد«  رهایی  را  اسرائیل  می بایست  که  باشد  »همان  عیسی  که  بودند  امیدوار 
از نسل داوود  پادشاِه موعود  او همان  که  بودند  امیدوار  به عبارتی،  ݣݣݣݣ۲۱(.  )لوقا ۲۴: 
، آن ها هیچ  باشد که مدت ها انتظارش را می کشیدند. با این وجود، در این انتظار
به عبارتی، مسیح مصلوب  یا  از نسل داوود،  پادشاهی مصلوب  ایده ای در مورد 
نمی بایست  »آیا  می پرسد:  و  می کند  مالمت  را  آن ها  حماقت  عیسی  نداشتند. 
مسیح این رنج ها را ببیند و سپس به جالل خود درآید؟« )۲۴: ݣݣݣݣ۲۶(. او در میان گروه 
که مکتوب شده:  که این همان چیزی است  کید می کند  گردان تأ بزرگ تری از شا
)آیۀ ۴۶(.  برخواهد خاست«  از مردگان  روز سوم  در  و  کشید  رنج خواهد  »مسیح 
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بنابراین،  و  آمده  خود  قوم  نزد  داوود،  نسل  از  پادشاهی  مسیح،   ، دیگر عبارت  به 
به طور قطع پادشاهی اش آغاز شده است و این را طلوع پادشاهی مسیح می دانند. 
گردان بر آن شهادت می دهند،  پیش تر دیده ایم که در انجیل یوحنا، پیامی که شا
گر خواستار حیات ابدی هستیم، باید به آن ایمان داشته باشیم،  همان پیامی که ا
در  پیام  این  و  ݣݣݣݣ۳۱-۳۰(،   :۲۰ )یوحنا  خداست  پسر  مسیح،  عیسی،  که  است  این 
که  دیده ایم  همچنین  می شود.  اعالم  بلند  صدای  با  پیوسته  عیسی  رستاخیز 
چگونه پولس رستاخیز عیسی را به آغاز سلطنت او به عنوان تنها واسطۀ میان ما 

و پدر پیوند می دهد )اول قرنتیان ۱۵(. 
البته پادشاهی خدا، در شکل بالمنازع و بی رقیب خود، تا پایان این عصر برقرار 
نمی شود. تا آن زمان، همان طور که خداوند به ما آموخت، دعا می کنیم: »پادشاهی 
تو بیاید، ارادۀ تو چنان که در آسمان است، بر زمین نیز انجام شود« )متی ۶: ݣݣݣ۱۰(. به 
یدادی در آینده  همین دلیل، گاهی به ارث بردن پادشاهی ممکن است به عنوان رو
کمال رساندن،  ݣݣݣݣ9-۱۰(. با این حال، این به  تصور شود )برای مثال، اول قرنتیان ۶: 
نحو  به  ݣݣݣݣݣ۲۴(،   :۱۵ قرنتیان  )اول  می سپارد  پدر  خدای  به  را  پادشاهی  عیسی  وقتی 
آن  نوبر  عیسی  رستاخیز  که  می یابد،  پیوند  همگانی  رستاخیز  با  تردیدناپذیری 
که رستاخیز عیسی  بود )اول قرنتیان ۲۰:۱۵(. در نتیجه، بار دیگر آشکار می شود 
ی دارد.  برای آغاز پادشاهی و آمدن پادشاه چقدر حائز اهمیت بوده و نقش محور
به عالوه، همان طور که اشارۀ پادشاهی خدا گاه به گسترۀ کامل پادشاهی خداست، 
همچنین گاه به تبعات سلطنتش، که نجات قومش جزو آن است، اشاره می کند. 
کمیت خدا و تمام اقتدار  به همین شکل سلطنت عیسی، هم می تواند همۀ حا
آسمان و زمین را دربر بگیرد )متی ۲8: ݣݣݣݣ۱8(، و گاه هم به تبعات و ثمرات سلطنتش 

اشاره کند که در آن حیات هست )برای نمونه، اول قرنتیان ۶: ݣݣݣݣ۱۰-9(.
ݣݣݣݣ۳۳-۳۴، پولس مزمور ۲ را به  که چرا در اعمال ۱۳:  این تأمالت روشن می سازد 
که می گوید: »تو پسر  رستاخیز عیسی پیوند می دهد. در ذهن پولس، حکم الهی 
به  شدن  مسح  نتیجه،  در  و  ݣݣݣݣ7(،   :۲ )مزمور  ساختم«  مولود  را  تو  امروز  هستی.  من 
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عنوان پادشاه در سلسلۀ داوود به عنوان داوود غایی در رستاخیز عیسی به مراتب 
 ، شگفت انگیزتر و انکارناپذیرتر رخ می دهد. از این پس، او با تمام قدرت و اقتدار

در تدارِک آن کمال ُپرجالل و شکوهمند، سلطنت می کند. 

۴( آیا پادشاِه نسل داوود خداست؟ 
نویسنده خطاب به عبرانیان در حالی که همچنان در مورد برتری پسر بر فرشتگان 
سلطنت  تخت  خدا،  ای  می گوید:  پسر  دربارۀ  »اما  می نویسد:  می  آورد،  استدالل 
تو جاودانه است. عصای پادشاهی تو عصای عدل و انصاف است. تو پارسایی 
از  را بیش  تو   ، تو ، خدا، خدای  رو این  از  را دشمن.  و شرارت  ی  را دوست می دار

هم قطارانت به روغن شادمانی مسح کرده است« )عبرانیان ۱: ݣݣݣݣ9-8(.
آیات، هم در متن  این  برای درک  ݣݣݣݣݣ۶-7 نقل شده اند.  از مزمور ۴۵:  این عبارات 
اصلی اش مزمور ۴۵ و هم در عبرانیان ۱، باید دست کم چهار نکته را مد نظر قرار 

داد. 
نکتۀ اول: سیر آیات باید مد نظر گرفته شود. پیش نویس بیان گر این امر است که 
که خواهیم دید، به لحاظ  مزمور ۴۵ »سرود عروسی« نیز می تواند باشد. همان طور 
ی  کار مورد  در  نویسنده  تأمالت  آیه  اولین  است.  پذیرفتنی  امر  این  هم  منطقی 
 ، انجام می دهد )همچون دیگر مقدمه های مزمور که هنگام نگارش مزمور  است 
انشای خود  نیکو می جوشد،  کالمی  به  ݣݣݣ۱-۴(: »دل من  ݣݣݣݣ۱-۳؛ ۴9:  به: ۳7:  ک.  ن. 
ݣݣݣݣݣ۱(.   :۴۵( است«  چیره دست  نویسنده ای  قلم  زبانم  می گویم.  پادشاه  به  خطاب  را 
شرف  در  که  آن  و  می کند  معرفی  پادشاه  مالزم  به نوعی  را  نویسنده  مقدمه،  این 
ازدواج است، پادشاه است. آیات بعدی بر عظمت و شأن اخالقی پادشاه صحه 
گر این آیات را مصداق بیشتر پادشاهان نسل داوود که در  می گذارند )۴۵: ݣݣݣݣ۲-۵(. ا
عهد عتیق می شناسیم بدانیم، برای معدودی از آن ها اغراق آمیز نخواهد بود: »تو 
ی است. بنابراین، خدا تو را  در میان بنی آدم زیباترینی... و از لبانت بالغت جار
جاودانه مبارک ساخته است. در شوکت خویش پیروزمندانه پیش بران، به پاس 
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راستی، فروتنی و پارسایی؛ دست راستت تو را اعمال َمهیب بیاموزد« )۴۵: ݣݣݣݣ۲، ۴(. 
شده  نقل   آن ها  از   ۱ عبرانیان  که  است  سطرهایی  شامل  ݣݣݣݣ9-۶(   :۴۵( بعدی  آیات 
است. مالزم، درست همانند خدا، پادشاه را مورد خطاب قرار می دهد، و می گوید: 
»ای خدا، تخت سلطنت تو جاودانه است؛ عصای پادشاهی تو عصای عدل و 
ݣݣݣݣ7-۶(.  را دشمن.« )۴۵:  ی و شرارت  را دوست می دار پارسایی  تو  انصاف است. 
توست«،  تخت  اساس  انصاف  و  »عدل  هست:  ݣݣݣݣݣ۱۴   :89 مزمور  در  مشابهی  تفکر 
که  اما در این جا مخاطب خوِد خداست. دست کم در مزمور ۴۵ مشخص است 
فرمان این پادشاه این است که با همان راستی و عدالتی سلطنت کند که خدا در 
پادشاهی  خود به نمایش می گذارد. اما اشتباه نکنید: مالزم هنوز در حال صحبت 
و  باشد  آورده  به خدا  ی  رو گهان  نا که  نیست  داوود است. چنین  پادشاه نسل  با 
دیگر با پادشاه زمینی صحبت نکند. این موضوع در آیۀ 7 به وضوح دیده می شود: 
 ، رو این  »از  می کند،  حکمرانی  عدالت  اساس  بر  زمینی  پادشاه  این  که  آن جا  از 
است«  کرده  مسح  شادمانی  روغن  به  هم قطارانت  از  بیش  را  تو   ، تو خدای  خدا، 
 » تو »خدای  عنوان  به  که  دارد  وجود  خدایی  که  است  واضح  بنابراین،  ݣݣݣݣݣ7(.   :۴۵(
گرفته و  که به عنوان خدا مخاطب قرار  به او اشاره شده و برتر از پادشاهی است 
مسح شده است. آیات بعدی به عروس می پردازد )۴۵: ݣݣݣݣ۱۰-۱۲( و مراسم عروسی را 
وصف می کند )۴۵: ݣݣݣݣ۱۳-۱۵(. آیات پایانی بار دیگر پادشاه را مخاطب قرار می دهد 

)۴۵: ݣݣݣݣ۱7-۱۶(.
نکتۀ دوم: دو آیۀ پایانی توجه ویژه ای می طلبند. ثمرۀ این ازدواج فرزندان هستند. 
به عبارتی، تصور می شود که در عروسی سلطنتی به دنبال وارثان تاج و تخت ایم: 
، پسرانت تکیه خواهند زد؛ آنان را بر سرتاسر زمین سروران خواهی  »بر جای پدران تو
باید  ازدواج،  شرف  در  پادشاِه  این  که  می دهد  نشان  آیه  این  ݣݣݣݣ۱۶(.   :۴۵( ساخت« 
کس جای  وارثی معمولی از نسل داوود، پیش از آمدن عیسی داشته باشد. هیچ 
کس جانشین او در تاج و تخت نمی شود. بنابراین، در  عیسی را نمی گیرد؛ هیچ 
امثال آن  یا  و قومش  از عروسی مسیح  قانونًا تمثیلی  را نمی توان  اول، مزمور  وهلۀ 
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که بر جای  دانست. این عروسی، وارثانی را به عنوان جانشین پیش بینی می کند 
پدرانشان تکیه خواهند زد. این بدان معنی است که این پادشاهی است معمولی 

از نسل داوود که »خدا« خطاب می شود. 
نکتۀ سوم: در مزمور ۴۵، مالزم پادشاه ـــ که احتماًال یکی از پسران قورح است ــــ 
که  خداست  خود   ،۱ عبرانیان  در  اما  می دهد.  قرار  خطاب  را  داوود  نسل  پادشاِه 
که مشخصًا عیسی است، خطاب قرار می دهد. با توجه به استحکام  پادشاه را، 
داوود  نسل  از  پادشاهی  یت  محور با  آیاتی  که  ندارد  تعجبی  داوود،  سنخ شناسی 
می تواند به همان قوت در مورد آن پادشاه غایِی از نسل داوود هم مصداق داشته 
نسل  از  پادشاهی  )که  پادشاه  مالزم  از  گوینده  اینکه  درک   ، بیشتر تأمل  با  باشد. 
را  داوود  نسل  از  غایی  پادشاه  )که  خدا  خوِد  به  می دهد(  قرار  خطاب  را  داوود 
رایج  تغییر جهت می دهد، چندان دشوار نیست. تصور  قرار می دهد(  مخاطب 
نوع  این  خدا  گر  ا خداست.  سخنان  نهایت،  در  مقدس،  کتب   که  است  این 
خطاب به پادشاهی از نسل داوود را از زبان مالزم پادشاه مجاز می شمارد، دقیقًا 
که این سخن خداست و مالزم پادشاه، مانند خدا، در طبقۀ  به این دلیل است 

پادشاهان است؛ و خوِد خدا پادشاهی از نسل داوود را خطاب قرار می دهد.
نکتۀ چهارم: نباید این واقعیت را نادیده بگیریم که نقل قول عبرانیان ۱ با عبارت 
ی  یادآور به خواننده  این  آغاز  شده است.  ݣݣݣݣݣ8(   :۱( »اما ]خدا[ دربارۀ پسر می گوید« 
می کند که انتصاب هر شخصی از نسل داوود بر سلطنت، طبق دوم سموئیل 7: ݣݣݣݣ۱۴ 
ݣݣݣݣ۵ هستند، به همان میزان  که اصلی ترین آیات نقل شده در عبرانیان ۱:  و مزمور ۲، 
که در دوم سموئیل 7 و مزمور ۴۵ آمده، مرجع  او را پسر خدا می نماید. همان طور 
اولیه لزومًا به پادشاهی از نسل داوود، جز عیسی اشاره می کند ــــ با این حال، این 
مورد  در  صرفًا  می توانند  که  گرفته اند  جای  داوود  نسل  سیر  خط  در  ی  طور متون 

عیسی تحقق یابند. 
کرد: چگونه  بنابراین، در مزمور ۴۵ برای حل این معما باید این پرسش را طرح 
، نباید عیسی  مالزم پادشاه می تواند پادشاه را ــــ که با استناد به آخرین آیات مزمور
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ی قابل مالحظه  به عنوان خدا باشد ــــ این طور خطاب قرار دهد؟ این مشکل به قدر
ی  برای آن ارائه شده است: »خدا تخت  که ترجمه های جایگزیِن بی شمار است 
، ]یکی از تخت های[ خداست تا ابد« و غیره.]۵[ با این حال،  توست« یا »تخت تو
خوانش  که  می دهد  نشان  مختلف،  پیشنهاد  پنج  بررسی  از  پس  هریس۱  ی  مور
گزینه  ُسنتی نه تنها به راحتی قابل دفاع است، بلکه واضح ترین و قانع کننده  ترین 
است.]۶[ به عالوه، با اینکه به کارگیری این عبارت در مورد پادشاهی از نسل داووِد 
پیش از عیسی عجیب است، اما بی سابقه نیست. خدا به موسی می گوید: »بنگر 
که  نیست  معنا  بدین  البته  که  ݣݣݣ۱(]7[،   :7 )خروج  ساختم«  خدا  فرعون  بر  را  تو  که 
که اقتدار موسی در امور  خدا موسی را با خوِد خدا برابر می داند. نکته این است 
مربوطه، همانند اقتدار خداوند است. به همین ترتیب در مزمور ۴۵، مالزم پادشاه 
که پادشاِه مخاطبش، به معنای واقعی کلمه، از نظر هستی شناسی  فکر نمی کند 
خداست. این موضوع به نوعی در آیۀ 7 شفاف می شود.]8[ این مزمور پر از عبارات 
زیرا  پادشاه،  قدرت  و  فروتنی  عدالت،  راستی،  عظمت،  دربارۀ  است  اغراق آمیز 
گر او به عنوان پسر خدا وظیفه داشته به شباهت خدای پدر سلطنت کند، پس  ا
می بایست معیارهای مرسوم هر پادشاه را رعایت می کرده که همان مواردی است 

که در باال بدان اشاره شد.
وقتی به نقل قول عبرانیان باز می گردیم، بار دیگر برخی محققان ترجیح می دهند 
ترجمه های جایگزین »خدا تخت توست« یا »تخت تو خداست تا ابد« را برگزینند، 
به  اما  آورند.  حساب  به  خبری  گزارۀ  یا  ُمبتدا  به ترتیب  را   )ὁ θεός( ِتئوس  ها  و 
دالیل بسیار موجه، می توان این عبارت را ُمنادا در نظر گرفت]9[: پسر مورد خطاب 
این نقل قول در  آیا  اما  تو جاودانه است«  قرار می گیرد:» ای خدا! تخت سلطنت 
عبرانیان ۱ به اندازۀ مزمور ۴۵ اغراق آمیز است؟ این موضوع ما را به سمت پرسش 

پنجم هدایت می کند.

1. Murray Harris
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بالفصل  جانشینان  و  وارثان  و  داوود  از  برتر   ۱ عبرانیان  در  خدا  پسر  آیا   )5
اوست؟

شاید برخی به این پرسش با عنایت به اینکه چگونه عهد جدید پیوسته عیسی 
آن ها  از  و  دارد  برتری  خود  پیشینیان  همۀ  از  که  می کشد  تصویر  به  شخصی  را 
به  عیسی«]۱۰[  »برتری  مضمون  عبرانیان،  در  دهند.  پاسخ  است،  گرفته  پیشی 
است  برتر  فرشتگان  از  عیسی  می شود:  نمایان  زیر  موارد  بر  کید  تأ با  خاص  طور 
یوشع  از  عیسی  ݣݣݣݣ۶-۵(،   :۳ )عبرانیان  است  برتر  موسی  از  عیسی   ،)۱ )عبرانیان 
کهانت  ݣݣݣ8-۱۰(، عیسی از هارون برتر است )عبرانیان 7(،  برتر است )عبرانیان ۴: 
که او واسطۀ آن است،  یان است )عبرانیان 7(، عهدی  کهانت الو عیسی برتر از 
برتر از عهد قدیم یا نخست است )عبرانیان 8(، قربانی او برتر از قربانی های »روز 
واردش  او  که  آسمانی  معبد   ،)۱۰-9 )عبرانیان  است   )Yom Kippur( کفاره« 
گاوها  ݣݣݣݣ۱-۱۰(، خون او برتر از خون  می شود، برتر از معبد زمینی است )عبرانیان 9: 
. چه بسا برخی نیز پرسشی را  ی مواردی دیگر و بزهاست )عبرانیان 9: ݣݣݣݣ۱۴( و بسیار
که عیسی از فریسیان در معبد پرسید مدنظر قرار دهند: »نظر شما دربارۀ مسیحا 
چیست؟ او پسر کیست؟« )متی ۲۲: ݣݣݣݣ۴۱-۴۶؛ مرقس ۱۲: ݣݣݣ۳۵-۳7؛ لوقا ۲۰: ݣݣݣ۴۴-۴۱(. 
آن ها به درستی می دانستند که مسیحا، پادشاه و پسر داوود است و بر اینکه پاسخ 
داوود  که  می کند  کید  تأ عیسی  اما  داشتند.  اصرار  است،  داوود«  »پسر  صحیح 
وارث آیندۀ خود را »خداوند« )به نقل از مزمور ۱۱۰: ݣݣݣݣ۱( خطاب کرده و در آن فرهنگ، 
ی هرگز فرزندش را »خداوند« خطاب نمی کند؛ حرمت و ستایش باید از  هیچ پدر
پسر به پدر باشد، نه برخالف آن. چه بسا »پسر داوود« توصیف واقعی عیسی باشد، 
کافی است. داوود خود به اندازۀ  »پسر خدا« بود ــ و به یقین باید او شخصی  اما نا

برتر از داوود می بود، تا داوود دربارۀ او این گونه بیندیشد.
ی نیست همۀ این مسیرها را برای پاسخ به این پرسش دنبال  اما در واقع، نیاز
کنیم، زیرا آیات ابتدایی فصل ۱ عبرانیان، خود پاسخ ما را می دهد. آیات ابتدایی 
بر  پسر  این جا مکاشفۀ  در  ݣݣݣݣ۴-۱(.   :۱( را تشکیل می دهد  ۱، مقدمۀ رساله  عبرانیان 
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تمام مکاشفات قبلی برتری جسته و نقطۀ اوج مکاشفۀ پسر است. عالوه بر این، 
پادشاهی  )یعنی،  همه چیز  بر  خدا  سوی  از  منصو ب شده  وارِث  نه تنها  پسر  این 
بلکه عامل خود  تمام چیزها(،  فرمانروای  و  داوود، صاحب  از نسل  تمام معنا  به 
«، کسی  خدا در آفرینش کل هستی است، »فروغ جالل خدا و مظهر کامل ذات او
گناهان«،  ک کنندۀ  »پا است،  کم  حا همه  بر  مقتدرانه اش  کالم  با  کنون  ا حتی  که 
آیات  است.«]۱۱[  نشسته  بهشت  در  یا  کبر مقام  راست  سمت  »در  قبًال  که  کسی 
ابتدایی رسالۀ عبرانیان این گونه نتیجه گیری می کند: »پس به همان اندازه که نامی 
ݣݣݣ۴(.   :۱( برخوردار شد«  نیز  آن ها  از  واالتر  از مقامی  ُبرد،  به میراث  از فرشتگان  برتر 
نام  او  ازلی،  گذشتۀ  در  می کند:  ایجاد  چشمگیری  تضاد  ظاهرًا  نتیجه گیری  این 
آن یکی  آفرینندۀ  کدام یک،  این حال،  )با  از فرشتگان داشته است  برتر  و مقامی 
ک کردن گناهان،  است؟(، اما در مقطعی، دوباره برتر از آن ها شد؛ با مرگش برای پا
بنابراین،  نشست.]۱۲[  خدا  راست  سمت  در  که  یافت  جالل  چنان  آن،  از  پس  و 
« را که در این آیات مقدماتی برای مسیح به کار رفته، نمی توان صرفًا  عبارت »پسر
، نویسندۀ عبرانیان  ــ مسیحایی منحصر کرد. به عبارت دیگر به افق فکری داوودیـ 
]در مقدمه[ زمینه چینی می کند که در اولین باب رساله اش، »پسرِی« عیسی را هم 
به پادشاه موعوِد از نسل داوود، در مفهوم مسیحایی، و هم به مفهوم مقام الوهیت 
کامل عیسی که مشتمل است بر ازلی بودن و با خدا یکی بودن او در خلقت، پیوند 
که این موضوعات قبل از نقل قول مزمور ۴۵ در عبرانیان ۱ مطرح و  دهد. از آن جا 
بنا نهاده شده، قاعدتًا باید پذیرفت که وقتی خدا پسر را با عبارت »ای خدا، تخت 
سلطنت تو جاودانه است« خطاب می کند، عمًال نمی توان عبارت »ای خدا« را، 
آن طور که در مورد داوود و وارثان بالفصلش بود، مبالغه آمیز و دور از حقیقت تصور 

، بی هیچ چون وچرا، باید خدا تلقی شود.]۱۳[ کرد. این پسر
از  برتر  بازگردیم. عیسی  ݣݣݣ۵   :۱ ݣݣݣݣݣ7 در عبرانیان   :۲ نقل قول مزمور  به  بنابراین، دوباره  
فرشتگان است، هم به این دلیل که متون عهد عتیق و خط سیرشان از او به عنوان 
پادشاه موعود نسل داوود یاد می کنند که سلطنت و پادشاهی او جهانگیر است و 
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کمال را به ارمغان می آورد و هم به این دلیل که او پسر خدا خوانده نمی شود، چون 
صرفًا وارث سلطنت داوود و از نسل اوست، بلکه او همچنین به دلیل ازلی بودن 
و الوهیت بی چون وچرای خود، پسر خداست. در هر دو مورد، هیچ فرشته ای به 

پای او نمی رسد.
این امر ما را به پرسش ششم و پایانی می رساند.

۶( این استدالل ها چگونه بر کهانت عیسی، که در عبرانیان 5:5 حائز اهمیت 
است، تأثیر می گذارند؟

که در عبرانیان ۱ از مزمور ۱۱۰ آمده است  در این جا به آخرین نقل قول عهد عتیق 
دقت می کنیم: »خدا تا کنون به کدام یک از فرشتگان گفته است: ‘به دست راست 
من بنشین تا آن هنگام که دشمنانت را کرسی زیر پایت سازم؟’« )عبرانیان ۱: ݣݣݣ۱۳(. 
این بخش از مزمور ۱۱۰، پادشاه مسیحایی از نسل داوود را به همان شیوه ای معرفی 
می کند که مزمور ۲ به تصویر کشیده است، و برتری عیسی بر فرشتگان را دقیقًا با 
همان دالیل بازگو می کند که در مزمور ۲ آمده است. اما خوانندگان عبرانیان به یاد 
که از آیاتش در این رساله بسیار استفاده شده، شامل  که مزمور ۱۱۰،  خواهند آورد 
پیش گویی دیگری نیز است: »خداوند سوگند خورده و نظرش را تغییر نخواهد داد 
که: تو ]خطاب به پادشاه مسیحایی[ جاودانه کاهن هستی به رتبۀ ملکی صدق« 
و پیچیده   به شیوه ای بسیار اساسی  در عبرانیان 7  این مضمون  ݣݣݣݣݣ۴(.   :۱۱۰ )مزمور 
کنیم  کافی است مالحظه  بسط یافته است. برای رسیدن به مقصود مورد نظر ما، 
را  دشمنان  بر  کامل  ی  پیروز وعدۀ  مسیحایی  پادشاه  به  که  خداوندی  همان  که 
در  بود.  خواهد  کاهن  همیشه  برای  پادشاه  این  که  می کند  یاد  سوگند  می دهد، 
کاهن اعظم را ایفا می کند.  حقیقت، عیسی در پرتو مرگ و رستاخیز خود، نقش 
را  تو  امروز  هستی.  من  پسر  »تو  ــــ  ݣݣݣݣݣݣ7   :۲ مزمور  به کارگیری  که  است  روشن  بنابراین، 
مولود ساختم« ــــ در مورد تعهد پدر مبنی بر انتصاب عیسی به عنوان کاهن اعظم، 

چندان هم متفاوت از چارچوب این متون نیست.
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معاصر  دانش  از  خاصی  رشتۀ  تأثیر  تحت  که  است  این  ما  مشکل  از  بخشی 
تبیین  و  درک  جزءنگر  روش های  با  را  مسیح شناسی  مضامین  که  گرفته ایم  قرار 
آن جا،  در  و  است  مطرح  انسان«  »پسر  مسیح شناسِی  این جا،  در  می کند. 
جای  در  و  است  داوود  نسل  پادشاهی  به  وابسته  که  خدا«  »پسر  مسیح شناسِی 
اول  قرن  در  آیا  اما  دست.  این  از  مواردی  و  اعظم«،  »کاهن  مسیح شناسِی   ، دیگر
به  معتقد  مسیحی  من  بگویم،  »صادقانه  کنند:  ادعا  که  بودند  مسیحیانی  هم 
مسیح شناسِی "پسر انسان" هستم و در پی چیزهایی در باب کاهن اعظم نیستم« 
کامل دارم و  که من به مسیح شناسِی مسیحایِی "پسر خدا" اعتقاد  یا »باید بگویم 
کنم، اما نمی توانم به مسیح شناسی  می توانم موضوعات خادم رنج کشیده را درک 
"پسر خدا" که قائل به وجود پسر خدا از ازل است، اعتقاد داشته باشم.«؟! با بررسی 
ـــ و رساله ای که می توانست با هدف نشان دادن موارد  و قضاوت شواهد عبرانیان ۱ـ 
مشابه همسوی مندرج در عهد جدید نوشته شود ــــ مسیحیان عمومًا در پیوستن 
که  ی به خرج دادند. همان گونه  به مسیح شناسی های اعتراف گرایانه تالش بسیار
در فصل اول متوجه شدیم، متی در تأیید اینکه عیسی در هر دو مفهوم یادشده 
به عنوان پسر خدا،  اسرائیل  از مسیح شناسی  پسر خداست، بی تعارف می تواند 
بنابراین،  جهش  کند.  خدا  پسر  عنوان  به  داوود  نسل  پادشاه  مسیح شناسی  به 
به  الوهیت است،  و دارای  ازلی  که مسیح  از مسیح شناسی پسر خدا   ۱ عبرانیان 
مسیح شناسی پسر خدا که مسیح و پادشاهی از نسل داوود است جهش می کند.
تعیین کنندۀ  رشته های  که  می کند  طرح  به گونه ای  را  خود  استدالل  نویسنده 
ی  طور می شوند،  تنیده  هم   در  اساسی  مجموعه ای  در  تکمیلی،  مسیح شناسی 
که شدنی هم نیست.  کردن آن ها، نه تنها پیشنهاد نمی شود،  که تالش برای جدا 
درواقع انسجام استدالل  این فصل، مانع این کار می شود. تنها در این صورت واقعًا 
ݣݣݣݣ7 ــــ »تو پسر من هستی. امروز تو را مولود  که چگونه خط سیر مزمور ۲:  درمی یابیم 
 » »امروِز هم  و  می کند،  ثابت  را  فرشتگان  بر  عیسی  برتری  هم  همزمان  ــــ  ساختم« 
ارادۀ  طبق  را  عیسی  و  می یابد،  پادشاهی اش  آغاز  و  عیسی  رستاخیز  در  را  خود 
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خدا، به عنوان کاهن اعظم، در حد ملکی صدق منصوب می کند. به همین دلیل، 
است.  شده  نقل  ݣݣݣݣݣ۳۴-۳۳   :۱۳ رسوالن  اعمال  و   ۵:۵ ݣݣݣݣ۵؛   :۱ عبرانیان  در  ݣݣݣݣ7   :۲ مزمور 
کنار هم نگه می دارد، بخش اعظم شبکۀ تودرتوی  آن چه این استدالل را منسجم 

« و »پسر خدا« است. کاربردهای کنایی »پسر

یوحنا 30-16:5
ی  هرچند پرداختن به این بخش به اندازۀ بخش قبلی به زمان نیاز دارد، به مرور

گذرا بسنده می کنم.]۱۴[

زمینه ای برای گفتمان بر مقولۀ »پسری«
زمینۀ اصلی، شفای معجزه وار مردی به دست عیسی است که سی و هشت سال 
ݣݣݣݣݣ8(.  « )یوحنا ۵:  برو راه  و  برگیر  را  ، بستر خود  گفت: »برخیز او  به  بود. عیسی  فلج 
یداد در  رو این  که  کید می کند  تأ روانۀ خانه شد. یوحنا  و احتماًال  کرد  مرد چنین 
که مقامات )روحانی( به دلیل حمل بسترش در آن روز  ی  روز سبت رخ داد، طور

جلوی مرد را گرفتند )۵: ݣݣݣݣ۱۰(. 
مرد عیسی را مسبب حمل بار دانست، زیرا به او گفته بود که بستر خود را حمل 
کند و اینکه او را در روز سبت شفا داده بود، به نوبۀ خود منجر به افشای هویت 
عیسی شد. »به همین سبب بود که یهودیان عیسی را آزار می کردند، زیرا در شبات 
می زد«   ] بستر حمل  به  امر  هم  و  دادن  شفا  هم  ]احتماًال  کارها  چنین  به  دست 
شریعتی  کلیشه ای  بحث  نوعی  درگیر  عیسی  بی تردید  مقطع،  این  در  ݣݣݣݣݣݣ۱۶(.   :۵(
که  بود، بدین معنا  رهبران یهود شده  با  قوانین شریعت یهود(  )هالخا، مجموعه 
احتماًال با آن ها وارد بحث شدیدالحنی بر سر آن چه شریعت در واقع مقرر کرده و 
گفته  آن چه اطاعت واقعی از شریعت می باشد، شده است. شاید عیسی چنین 
ید! حتمًا شوخی می کنید! من پزشک حرفه ای نیستم که سعی  باشد: »دست بردار
کند با باز کردن مطبش در روز سبت، که باید حتمًا بسته باشد، کمی پول اضافی 
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به جیب بزند. ممنوعیت کار در روز سبت شامل انجام معجزه برای رهاندن یکی 
گر این مرد بستر خود را  از فرزندان قوم اسرائیل از معلولیت نمی شود! چه می ُشد ا
که بخواهد به جای نگاه داشتن سبت،  باربری نیست  او  به خانه می ُبرد؟ شغل 
قابل دفاع  شریعت  از  شما  برداشت های  کند.  پر  اضافی  سکۀ  چند  با  را  جیبش 
بین  جدی  بحثی  یقینًا  بود،  داده  پاسخ  جمالت  همین  با  عیسی  گر  ا نیستند.« 
آن ها درمی گرفت، اما مورد آزار و شکنجه قرار نمی گرفت و مطمئنًا هیچ گونه تالش 
و اقدامی برای کشتن او نیز انجام نمی شد. زیرا در واقع فرقه های مختلف یهود به 
و این  طور معمول و مداوم، درگیر چنین بحث های شریعتی )هالخا( می شدند 

امری رایج بین آن ها محسوب می شد. 
برای درک اهمیت اینکه واقعًا عیسی چه گفت، بهتر است به یاد داشته باشیم 
خدا  خود  آیا  اینکه  بر  مبنی  بود  جریان  در  مذهبی ای  بحث های  زمان  آن  در  که 
شریعت را رعایت می کند؟ در آن روزها موضوعی که بسیار جنجال آفرین شد، روز 
گر خدا در روز سبت استراحت می  کرد،  که  ا سبت بود. برخی استدالل می کردند 
خدا  نباید  آیا  نمی شد؟  بی نظمی  دچار  هفته،  روز  هفتمین  هر  در  جهان  کل  آیا 
، بی شک خداوند سبت را  کارش در نقش مدیر و مدبر ادامه دهد؟ از این رو به 
شریعِت  ساختن  محدود  که  می کردند  خاطرنشان  نیز  مقابل  گروه  نمی دارد.  نگه 
را  ی  بار می توانید  که  می دهد  نشان  ممنوعه،  کارهای  از  گروه  سی و نه  به  سبت 
که باید  کنید، اما هرگز مجاز به حمل بار بسیار سنگین  در محل اقامتتان حمل 
از یک محل به محل  را بر دوش بگیرید حتی در محل اقامتتان، یا حمل بار  آن 
کل جهان از آِن خداست، او هرگز قسمتی از آن را  که  دیگر نیستید. اما از آن جا 
که او بزرگ تر از همۀ جهان است و  به اقامتگاه دیگری منتقل نمی کند و از آ ن جا 
کالم قدرتمندش به حرکت در می آورد، هرگز مجبور نیست بارهای  همه چیز را با 
گر خدا در روز سبت با تدبیر  سنگینی را بر دوش خود حمل کند. بنابراین، حتی ا

سلطنت کند، به معنای دقیق کلمه، شریعِت سبت را نقض نکرده است.
رایج بود،  که در دوران عیسی  یا بحث های مشابهی  از چنین مباحث  جدای 
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« خود  که خدا به نوعی به »کار که هر دو طرف در واقع می گفتند  نکته این است 
می دهد،  انجام  خدا  آن چه  آیا  که  می رسید  این جا  به  بحث  اما  می دهد،  ادامه 
. در چنین شرایطی، عیسی با این گفته از خود  کار محسوب می شود یا خیر واقعًا 
ݣݣݣݣݣݣ۱7(. این بیانیۀ  کار می کنم« )۵:  کار می کند، من نیز  دفاع می کند: »پدر من هنوز 
عیسی، دست کم سه چیز را ثابت می کند. اول، عیسی با اشاره به خدا به عنوان 
»پدر من«، به طور ضمنی می گوید که پسر خداست. دوم، از آن جا که در این متن 
عیسی استدالل می کند که حق دارد در روز سبت کارهایی بکند که دیگران حق 
ورای دیگر  و  که »پسری اش« منحصر به فرد  او اعالم می کند  ندارند،  را  انجامشان 
کار عیسی در روز سبت بر این اساس  گواه  که  از آن جا  فرزندان خداست. سوم، 
عیسی  بنابراین  می کند،  کار  سبت  روز  در  عیسی،  پدر  خدا،  که  است  استوار 

تلویحًا مدعی است که دارای اختیارات الهی است.
از پیش در  ، یهودیان بیش  رو »از همین  ادامه می خوانیم:  که در  تعجبی ندارد 
صدد قتل او برآمدند، زیرا نه تنها شبات را می شکست بلکه خدا را نیز پدر خود 
خود  یهودیان  حال،  هر  به  ݣݣݣݣ۱8(.   :۵( می ساخت«  برابر  خدا  با  را  خود  و  می خواند 
با  که عیسی  یافتند  در به درستی  آن ها  اما  »فرزندان خدا« می دانستند،  به نوعی  را 
اشاره اش به خدا به عنوان پدر خود، مدعی چیزی فراتر از فرزندی قوم یهود است. 
گر مدعی بود که باید در همان سطح خدا بماند و از امتیازات خدا برخوردار باشد  ا
)که از دیدگاه رهبران یهودی تصورناپذیر بود(، پس از نظر قوم، او کفرگو محسوب 
می شد. با وجود این، توجه به این نکته بسیار مهم است که منظور رهبران یهودی 
نوعی  آن ها  است.  عیسی  مقصود  که  نیست  چیزی  آن  دقیقًا  خدا«  با  »برابر  از 
که  عیسی،  و  پدر  دارد:  وجود  خدا  دو  آن  در  که  داشتند  ذهن  در  را  دوخدایی 
ی و برابر هم اند، دیدگاهی که حقیقت توحید و تک خدایی را کامًال  کم وبیش مواز
زیر سؤال می برد؛ پس تعجبی ندارد که آن ها وحشت زده شدند. اما منظور عیسی 
که پسر خداست و  این نبود. در آیات بعدی، عیسی از اظهارات و این ادعایش 
، عیسی در جهت بیان  دارای اختیارات خداست دفاع می کند. به عبارت دیگر
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آن چه تبدیل به شکل خاصی از توحید می شود، گام هایی برداشته است.

استدالل برای نوع خاصی از پسری
این استدالل را می توان در سه مرحله تحلیل کرد:

اما این اطاعتی منحصربه فرد  که تابع و مطیع پدر است،  )۱(  پسر اصرار دارد 
ی  کار خود  از  پسر  که  می گویم  شما  به  آمین  »آمین  ݣݣݣݣݣݣ۲۳-۱9(.   :۵ )یوحنا  است 
نمی تواند کرد، مگر کارهایی که می بیند پدرش انجام می دهد« )آیۀ ۱9(. به عبارت 
، عیسی، به عنوان پسر خدا، تشکیالت خدای ثانویه را راه نمی اندازد. انجیل  دیگر
ݣݣݣݣ۲8(. با وجود  ݣݣݣݣݣ9؛ ۲۰:  ݣݣݣݣ۵8؛ ۱۴:  کید می کند )۱:۱؛ 8:  یوحنا بارها بر الوهیت عیسی تأ
آیه ای  تنها  و  می کند  کید  تأ عملکرد  در  پسر  اطاعت  و  متابعت  بر  آیه  این  این، 
نیست که به این موضوع پرداخته است. افزون بر این آیه، یوحنا ۵: ݣݣݣ۳۰ )»من از خود 
ی من عادالنه  ی می کنم و داور ی نمی توانم کرد، بلکه بنا بر آن چه می شنوم داور کار
را  ارادۀ فرستندۀ خود  انجام  بلکه  نیستم،  انجام خواست خود  زیرا در پی  است 
خواهانم.«(، یوحنا 8: ݣݣݣݣ۲9 )»او که مرا فرستاد با من است. او مرا تنها نگذاشته، زیرا 
ݣݣݣݣ۳۱   :۱۴ یوحنا  و  می دهم.«(  انجام  اوست  خشنودی  مایۀ  که  را  آن چه  همواره  من 
توضیح  آیه  این  در  ندارد. عیسی  بر عیسی  قدرتی  اما  این جهان می آید،  )رئیس 
ی را می کنم که پدر به من فرمان داده است تا جهان بداند که پدر  می دهد: »من کار
را دوست می دارم«( را مد نظر بگیرید. به عبارتی، یکی از راه های اجتناب از تصور 

کید بر اطاعت پسر از پدر است.]۱۵[ مذموم دوخدایی، تأ
با این حال، این چه متابعت و اطاعت منحصربه فردی است. در پی ادعای 
متن  در  شده،  اشاره  بدان  ݣݣݣݣݣ۱9   :۵ در  که  عملکرد  در  اطاعت  این  بر  مبنی  عیسی 

اصلی، چهار عبارت با   گاار )γάρ: »برای، زیرا«( آمده است.
که  بوده ایم  شاهد   .)۱9:۵( می کند«  نیز  پسر  می کند  پدر  »هرچه  زیرا  الف( 
گره   » از پسر ندارد نشان  کو  »پسر  با ضرب المثل   / پسر اغلب  پدر  چگونه تصویر 
صلح  که  فردی  است،  صلح جوترین  خدا  که  آن جا  از  مثال،  برای  است.  خورده 
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پدر  که  ادعا می کند  اما عیسی  ݣݣݣݣ9(.  »فرزند خدا« خوانده می شود )متی ۵:  می کند 
کامًال از پدر  ی می کند، او هم انجام می دهد. او کامًال همانند پدر است و  کار هر 
تقلید می کند. من و شما به هیچ عنوان نمی توانیم چنین ادعایی داشته باشیم. 
ݣݣݣݣ۳-۱(.   :۱ )یوحنا  است  کرده  خلق  پسر  این  اما  نکرده ایم،  خلق  را  جهانی  ما  اوًال ، 
که مد نظر  که در آیات ۱9 تا ۳۰ مبنی بر اینکه آن  به عالوه، با وجود نکات فراوانی 
می باشد، همین پسر تجسم یافته است، این آیات بایستی متضمن کارهایی )مثل 
گرفته، باشند. من و شما نمی توانیم ادعای  که در وجود ازلی پسر جای  خلقت( 
»وجود مقدم بر تولد جسمانی« داشته باشیم. به عبارت خالصه، عیسی متابعت 
با پدرش  او  بر وجود همسان  ادعایش مبنی  را در  پدر  از  و اطاعتش در عملکرد 
استوار می کند ـــ و این آشکارا، پسرِی او را منحصربه فرد می کند. الجرم مجموعه ای 
به  پرداختن  مجال  این جا  در  که  می شود  مطرح  هستی شناسانه   پرسش  های  از 

آن ها نیست.
ب( زیرا »پدر پسر را دوست می دارد و هر آن چه می کند به او می نمایاند« )۵: ݣݣݣݣ۲۰(. 
در انجیل یوحنا، چون پدر پسر را دوست می دارد، همه چیز را به دست پسر سپرده 
است )۳: ݣݣݣ۳۵(؛ پدر پسر را پیش از آغاز جهان دوست داشت )۱7: ݣݣݣݣ۲۴(. در این جا، 
کارهایی را که انجام می دهد، به او نشان می دهد.  پدر پسر را دوست دارد و همۀ 
بنابراین )در جریان بحث( این امکان برای پسر فراهم شده که تمام کارهای پدر را 
، گفته می شود که پسر پدر را دوست دارد و در نتیجه،  انجام دهد. در جاهای دیگر
، محبت آن ها به یکدیگر  پسر کامًال از پدر اطاعت می کند )۱۴: ݣݣݣݣ۳۱(. به عبارت دیگر
ی تمایزی ظریف  کامًال متقابل است، اما نحوۀ عملکرد  این محبت در خود حاو
اطاعت  پسر  از  پدر  که  نمی شود  گفته  هرگز  است.  وظیفه ای  و  عملی  لحاظ  از 
ی که انجام می دهد به پدر می نمایاند تا پدر با داشتن اجازه  می کند؛ و پسر هر کار
شود،  توجه  آن  به  ما  اهداف  مطابق  باید  که  مهمی  نکتۀ  اما  کند.  عمل  آن  طبق 
به  می دهد:  توضیح  را   ۱9 آیۀ  محبت،  حلقۀ  این  است:  زیرا«  »برای،  اولیۀ  ی  نیرو
که پدر می کند انجام  ی را  کار که پسر می تواند هر  دلیل محبت پدر به پسر است 



64 ▪عیسی، پسر خدا

دهد.]۱۶[ در واقع )استدالل ادامه می یابد(، پدر همچنان چیزهای بزرگ تری به پسر 
که مد نظر است، و این  نشان می دهد )آیۀ ۲۰(: در این جا پسرِ تجسم یافته است 
را، یعنی تمام آن چه پدر برای به  که پسر رسالتش  »نشان دادن« تضمین می کند 

انجام رسانیدن به او سپرده، به پایان می رساند ــــ و این منجر می شود به:
پ( زیرا »همان گونه که پدر مردگان را برمی خیزاند و به آن ها حیات می بخشد، 
این   ، دیگر عبارت  به  ݣݣݣݣ۲۱(.   :۵( می بخشد«  حیات  بخواهد  که  هر  به  نیز  پسر 
پدر  که  می دهد  دست  به  واقعیت  این  از  ی  بارز نمونۀ  زیرا«(  »برای،   :γάρ( گاار 
به پسر دارد. فقط خدا قدرت دارد مردگان  برای »نشان دادن«  بیشتری  چیزهای 
از این قدرت  را به پسر »نمایانده است«، پسر مانند پدر  را برخیزاند، و چون این 

برخوردار است.
برای خود نگه  را  ی نهایی  که داور گرفته  این مورد، پدر تصمیم  زیرا]۱7[ در  ت( 
گذار  کند )۵: ݣݣݣݣݣ۲۲(، »تا همه پسر را حرمت گذارند، همان گونه  ندارد، و آن را به  پسر وا
که  ی  پدر به  نمی گذارد،  حرمت  را  پسر  که  کسی  زیرا  می نهند.  حرمت  را  پدر  که 
ݣݣݣݣݣ۲۳(. اما این بدان معنا نیست  را فرستاده است نیز حرمت ننهاده است« )۵:  او 
ی  داور خود  میل  طبق  می دهد،  انجام  را  نهایی  ی  داور تمام  کنون  ا که  پسری  که 
ی  کار که  »من از خود  کید می کند  گراف، عیسی تأ می کند. در آخرین آیۀ این پارا
عادالنه  من  ی  داور و  می کنم  ی  داور می شنوم  آن چه  بر  بنا  بلکه  کرد،  نمی توانم 
است، زیرا در پی انجام خواست خود نیستم، بلکه انجام ارادۀ فرستندۀ خود را 

خواهانم« )۵: ݣݣ۳۰(.]۱8[
تبعیتی  این  اما  است،  پدر  تابع  که  می کند  اعالم  مؤکدًا  پسر  خالصه،  طور  به 

است منحصربه فرد.
، در خود حیات دارد. عیسی ادعا می کند که  کید دارد که، مانند پدر )۲( پسر تأ
کنون به افراد حیات جاودان عطا می کند، و در  پسر دارای اقتدار و قدرتی است که ا
روز آخر آن ها از مرگ قیام کرده به حیات منتقل خواهند شد )۵: ݣݣݣݣݣ۲۴-۲۵(. توضیح 
پدر  که  همان گونه  »زیرا  است:  آمده   ۲۶ آیۀ  در  قدرتی،  چنین  از  ی  برخوردار دلیل 
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در خود حیات دارد، به پسر نیز عطا کرده است که در خود حیات داشته باشد.« 
گفتن  می رسد.  نظر  به  عجیب  خیلی  می خوانیم  را  آیه  این  اولین بار  برای  وقتی 
که او قائم به ذات است. حیاتش  اینکه پدر در خود حیات دارد، بدین معناست 
حیات  خود  در  پدر  اینکه  تأیید  و  تعریف  با  چه بسا  نیست.  وابسته  دیگری  به 
دارد، این موضوع را درک کنیم، اما اینکه بگوییم او به پسر نیز عطا کرده تا در خود 
کرده باشد، از  گر پدر به پسر حیات عطا  حیات داشته باشد، به چه معناست؟ ا
لحاظ »دادن« منطقی خواهد بود، اما مطمئنًا پسر به لحاظ هستی شناختی از پدر 
گرچه در خود حیات دارد،  پایین تر بوده: پس او نخواهد توانست خدا باشد، زیرا ا
گر این بخش از آیه  کرده و قائم به ذات نخواهد بود. ا یافت  حیات را از دیگری در
که پدر در خود حیات دارد، پسر نیز در خود حیات دارد« ـــ درست  ـــ »همان گونه 
باشد، بر این موضوع صحه می گذارد که پدر و پسر هر دو به یکسان خدا هستند. 
با این حال، گریز از اتهام دوخدایی را تقریبًا ناممکن می کند. چگونه باید بفهمیم 

که پدر که در خود حیات دارد، به پسر اجازه داده در خود حیات داشته باشد؟
توضیحات ارائه شده، مثل برخی آموزه های خاص شیاطین فراوان اند، اما به نظرم، 
بهترین توضیح، توضیحی قدیمی است: این عطایی است جاودان. عطایی نیست 
که پیش از آن برهه، او در خود  گویی  که در برهه ای از زمان به عیسی داده باشند، 
کید کرده که »کلمه« پیش از تجسم  حیات نداشته است. به هر حال، یوحنا قبًال تأ
روابط  برقراری  به  ݣݣݣݣ۲۶  یوحنا ۵:  بنابراین،  ݣݣݣݣ۴(.   :۱( است  داشته  حیات  خود  در  یافتن 

خاص بین پدر و پسر از ازل و در ابدیت کمک می کند. این عطایی است جاودان.
)۳( پسر خدا اصرار دارد که پسر انسان نیز هست و به معنای دقیق کلمه، داور 
ی داده  گماشته است. پدر به پسر »اختیار داور ی  همه است و پدْر او را به داور
ی کامل و نهایی  ، پدر داور است، زیرا او پسر انسان است« )۵: ݣݣݣݣݣ۲7(. به عبارت دیگر
گذار کرده است، نه تنها به این دلیل که او را دوست می دارد و می خواهد  را به پسر وا
همه پسر را حرمت گذارند، همان طور که پدر را حرمت می نهند )۵: ݣݣݣ۲۲-۲۳(، بلکه 
که پسرِ خدا پسر انسان نیز هست. این تنها جایی در اناجیل است  به این دلیل 
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که »پسر انسان« حرف تعریف ندارد؛ تقریبًا می توان مطمئن بود که این امر از تأثیر 
 7 دانیال  در  شناخته شده  چهرۀ   ، دیگر عبارت  به  می کاهد.  عبارت  ی  صور بار 
نیست که احتماًال بیشتر مد نظر است. به عکس، معنای این عبارت چیزی شبیه 
ی داده، زیرا او یک انسان است. عدالت خدا  این است: پدر به پسر اختیار داور
، آن را در دستان یکی از  ی  نهایی به پسر کامل است، اما پدر با سپردن داور قطعًا 
که انسان است، خداست. این  که به همان اندازه  شخص های تثلیث قرار داده 
ی پسر  ی را تغییر نمی دهد )به هر حال، همان طور که دیده ایم، داور امر نتیجۀ داور
کامًال با ارادۀ پدرش مطابقت دارد، ۵: ݣݣݣݣ۳۰(، اما تضمین می  کند که ما انسان ها دالیل 
ی مان در دستان »کلمه« ای است که تجسم یافت و  یابیم داور یم که در دیگری دار
طبق رسالۀ عبرانیان، در همۀ موارد مانند ما وسوسه شد، اما هرگز تسلیم گناه نشد.
این  »پسری« اش  بودن  خاص  دربارۀ  یهود  رهبران  به  عیسی  توضیح  بنابراین، 
بر  که  خدا  حقوق  و  امتیازات  تمام  از  ی  برخوردار بر  مبنی  ادعایش  از  او  است. 
که باعث می شود به او  ی  کارهای پدر را انجام می دهد، امتیاز اساس آن ها تمام 
حرمت بگذارند، آنچنان که پدر را حرمت می نهند، ذره ای عقب نشینی نمی کند. 
کامل هرگونه  که با ظرافت  با این حال، ادعایش را با استدالل هایی ارائه می دهد 
گانه یا ثانویه اما برابر  شک و شبهه ای را در خصوص اینکه او خدایی است جدا
مطلقًا  اما  است،  کاربردی  یادی  ز حد  تا  او  بیان  گرچه  ا می زداید.  اول،  خدای  با 
این جا،  در  انگاشت.]۱9[  نادیده  را  آن  در  نهفته  مفروِض  هستی شناسی  نمی توان 
پدید  را  مفهومی  که  داد  خواهم  ارائه  را  یلی  تأو بخش های  از  برخی   ، به اختصار

ی »تثلیث« نام خواهد گرفت. آوردند که روزگار
و این امر ما را به آخرین فصل کتاب حاضر می برد.
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در جهانی ایده آل، شاید الزم می بود تأویل و تفسیر عمیق تر و با جزئیات بیشتری 
را از الهیات جامع در خصوص »پسر خدا« به مثابه عنوانی در مسیح شناسی ارائه 
می دادیم. فقط در این صورت، می توانستیم به دل تأمالت گسترده در باب اهمیت 
کنون موفق به کشف آن شده ایم،  سنت اعتراف گرایانه، شبانی و ترجمه ای از آن چه تا
برویم. اما از آن جا که در جهانی ایده آل نیستیم، چه بسا ارزشش را داشته باشد که تا 
یم. این امر  کنارشان سریع تر بگذر کرده، از  حدی از پرداختن به جزئیات اجتناب 

دست کم این مزیت را دارد که موتور بحث و گفتمان به کار می  افتد.
فصل آخر را براساس دو پرسش طراحی کرده ام.

پرسش اول: مطالعه در مورد عیسی به عنوان »پسر خدا« چه تأثیری بر 
تفکر مسیحیان دربارۀ عیسی می گذارد؟

در این باب قصد دارم بر شش مورد تمرکز کنم.

67
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بردهای »پسر خدا« یکسان نیستند ۱. همۀ کار
به دلیِل به خصوص اعتراف  گرایی مبتنی بر تثلیث که از قرن چهارم به ما رسیده، 
ی از مسیحیان،  »پسر خدا« به عنوان یک اعتراف مسیح شناسانه، در ذهن  بسیار
در وهلۀ نخست با شخص دوم تثلیث در ذات  الهی مرتبط است. این موضوع 
این  بر  بیشتر  تمرکز  با  است.  شده  جاافتاده  و  ثابت  مأخذی  و  داده  به  تبدیل 
موضوع، می بینیم که نه تنها اشتباه نیست، بلکه بهتر است بگوییم که برخی متون 
عیسی  به  را  ویژگی هایی  تا  می کنند  استفاده  خدا«  »پسر  عبارت  از  جدید  عهد 
چهارم  و  سوم  قرون  مسیح شناسی  مباحثات  و  مشاجرات  در  که  دهند  نسبت 
ی از بخش های عهد جدید، عبارت »پسر خدا« را به  بسیار مهم بوده اند، اما بسیار
که به اسرائیل  کارکردش عمدتًا این بود  کار می برند. گاهی  شکل های مختلفی به 
کنونی  اش درواقع برای عیسی به عنوان  کارکرد  به عنوان پسر خدا ارجاع دهد، اما 
اسرائیل غایی است. گاهی اصطالح »پسر خدا« با جایگاه عیسی به عنوان پادشاه 
کید ویژه بر اقتدار پادشاهی اش  مسح شدۀ نسل داوود، یا مسیحا )ماشیح(، با تأ
تمرکز  او  زمینی  یت  مأمور و  خدمت  بر  عبارت  این  گاهی  می شود.  تنیده  هم  در 

می کند. گاهی نیز دال بر وجود »توالد« ازلی و الوهیت اوست.
که در زبان التین آمده،  ، در عهد جدید »پسر خدا«، همان گونه  به بیان مختصر
عبارت  این  باشد.  یکسان  معانی  تداعی گر  همیشه  که  نیست  فنی۱  اصطالحی 
همیشه دال بر این است که شخص یا همانند خداست یا مانند خدا عمل می کند، 
کتاب   خوانندگان  است.  متنوع  بسیار  عملکردی  چنین  حوزه های  اما   . دو هر  یا 
مقدس برای اینکه تسلیم هیچ یک از دو مورد زیر نشوند باید متحمل زحمت شوند. 
استنباط  را  خاص  کاربردی  اتفاقی  هر  از  آن،  در  که  نابجایی  واگشت گرایی۲    .۱
می کنند؛ ۲. »تفویض کلیت نادرست«۳  که در آن، از هر اتفاقی تمام محدودۀ معنایی 

عبارت را استنباط می کنند. در هر مورد، کلیت متن است که تعیین کننده است.

1. terminus technicus
3. illegitimate totality transfer

2. reductionism
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یابیم، خط سیرهای کتاب   گر بخواهیم »کارکرد« عمومی »پسر خدا« را در ۲. ا
مقدس مهم اند

این موضوع نباید باعث تعجب ما شود. نویسندگان عهد جدید، پیوسته از یک سو 
یدادهای عهد عتیق، و از سوی دیگر عیسی را به یکدیگر  اشخاص، نهادها و رو
حقیقی  ک  تا و  فصح  برۀ  حقیقی،  »َمّنا«۱ی  عیسی  بنابراین،  می سازند.  مرتبط 
است. وقتی »او )بر صلیب( برافراشته شد« تا بمیرد، یادآور تصویر برافراشته شدن 
کاهن اعظم غایی است. او خود معبد خداست. بنابراین،  مار در بیابان بود. او 
معرفی  خدا«  »پسر  بنابراین  و  داوود  نسل  غایی  پادشاه  عیسی  که  ندارد  تعجبی 
می شود )مانند هر پادشاه دیگری در نسل داوود که به نوبۀ خود »پسر خدا« خوانده 

می شد(.
با این حال، این خط سیر نسل داوود در کتاب مقدس مبهم است. قبًال شاهد 
کاربرد آیات دوم سموئیل 7: ݣݣݣݣ۱۴، مزمور ۲: ݣݣݣݣ7 و مزمور ۴۵: ݣݣݣݣݣ۶-7 در مورد عیسی  نحوۀ 
گرچه اولین مورد قطعًا در مورد سلیمان پادشاه صادق است، نه عیسی، و  بودیم، ا
مورد دوم نیز قبل از هر چیز در مورد داوود و جانشینان او صدق می کند، و سومین 
که وارثانی داشتند  مورد مطمئنًا در وهلۀ نخست، برای پادشاهانی صادق است 
تحقق  به  اشاره  متن  مورد،  سه  هر  در  حال،  این  با  شدند.  پدرانشان  جانشین  که 
آیات  این  وقتی  است.  منطقه ای  کوچک  سلطنت های  از  فراتر  که  دارد  چیزی 
عیسی  با  آن ها  ارتباط  می گیرند،  قرار  داوود  سنخ شناسی  پیچیدۀ  چارچوب  در 
می کنند  پیش بینی  که  آیاتی  از  ی  بسیار به خصوص  می شود،  اجتناب ناپذیر 
وارث داوود کسی است که خدا خوانده شده و پادشاهی اش سراسر زمین و حتی 
و درک نکنیم، متوجه  را شناسایی  این خط سیرها  گر  ا بر می گیرد.  در  را  آسمان 
گفته های متون عهد عتیق حقیقتًا در »عمِل عیسی تحقق  نخواهیم شد چگونه 
آیاتی  دنبال  به  عتیق  عهد  جای جای  در  که  مسیحیانی  نبوده اند  کم  می یابند. 
کار رفته باشد، اما از این  بوده  اند که در عهد جدید در مورد عیسی نقل شده و به 

Manna .۱؛ نان آسمانی. 
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از  و در برخی موارد، ظاهرًا  ارتباط در بهترین حالت مبهم است  که این  واقعیت 
این  کشف نحوۀ عملکرد  ناامید شده اند.  کامًال متفاوت سخن می گوید،  چیزی 
اما وقتی زمان و تالش   . ی است بس دشوار کار خط سیرها، و این سنخ  شناسی 
از هیبت و عظمت حکمت خدا در ایجاد  خود را صرف بررسی  آن ها می کنیم، 
ی و در حال ظهورند  الگوهای پیچیده ای که همزمان، و به درستی، در حال پیشرو

و تحققشان به طرز باشکوهی آشکار می شود، شگفت زده می شویم.

3. رابطۀ میان تفسیر کتاب مقدسی آیات مربوط به »پسر خدا« و مقوله های 
الهیات نظام مند، رابطۀ ساده ای نیست

این مشکل چند حوزه دارد که در این جا به سه مورد اشاره می کنم. اول، روش هایی 
که به طور معمول هم در تفسیر و هم در الهیات نظام مند آموزش داده می شوند، به 
ما اطمینان می دهند که این دو رشته با یکدیگر درگیری چندانی پیدا نمی کنند. 
البته استثنائات شگفت انگیزی نیز وجود دارد. با این حال، تفاسیر و دوره های 
نیاز  مورد  یکپارچگی  و  مقوله ها  تا  کامًال  را  بحث  به ندرت  مقدس  کتاب   تفسیر 
کتاب  مقدس در  الهیات نظام مند پیش می برند. به طور معمول، ُمدرسان تفسیر 
می دهند.  هشدار  مقدس  کتاب   متون  به  نظام مند  الهیات  مقوله های  نفوذ  مورد 
ی از متألهین الهیات نظا م مند هم به نوبۀ خود الهیات را با کم ترین وابستگی  بسیار
به مطالعۀ مستقیم متون کتاب  مقدس آموزش می دهند. در واقع، الهیات نظام منِد 
برای  اوون۱  جان  دیدگاه  از  مثًال  است.  دیگران  تزهای  از  متشکل  اغلب  معاصر 
یخی تعلق دارد( و یا از دیدگاه  او در باب  کفاره )که در واقع به الهیات تار مقولۀ 
الهیات فلسفی  به  تثلیث )که عمدتًا  بودن در مقولۀ  پریکورسیس۲ و شخص وار 
می پردازد( استفاده می شود، که چندان الهیات سازنده و هنجارگرایی نیست که 
از درون کتاب مقدس چارچوبی بسازد از آن چه مسیحیان باید به آن ها باور داشته 
باشند. به عالوه، گاهی دست کم به همان اندازه که عالمان کتاب  مقدس به تفسیر 

1. John Owen perichoresis .۲: اصطالحی که به رابطۀ  سه شخص تثلیث اشاره دارد. ــــ م.
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هم  نظام مند  الهیات  متألهین  می نگرند،  تحقیر  دیدۀ  با  نظام مند  الهیات  دقیق 
همین نگاه را به محققان کتاب  مقدس دارند.

گویا  دارند.  متفاوتی  معانی  عمومًا  رشته  دو  هر  در  استفاده  مورد  واژگان  دوم، 
به  متفاوت  کامًال  معنای  با  یکسان  واژگاِن  برخی  گفتمانی،  حوزۀ  دو  این  در 
منظر  از  است.  »تقدس«۱  واژۀ  می کنم،  ارائه  معموًال  که  نمونه ای  می روند.  کار 
که  مادامی  می آموزد  ما  به  معموًال  نظام مند  الهیات  اصالحات،  نهضت  پیروان 
گناهکاران را  عادل شمردگی به عمِل »یک بار برای همیشۀ خدا« اشاره دارد، خدا 
نه براساس پارسایی و عدالت خودشان، بلکه براساس پارسایی و عدالت و کفارۀ 
که ایمانداران  مسیح، مقدس می خواند. پس تقدیس همان فرایند مداومی است 
ک و مقدس تر می شوند. همگان می دانند که واژۀ »تقدس«  به واسطۀ آن هر روزه پا
و گروه واژه های آن، در مواردی، نه به فرایند مقدس شدن، بلکه به جایگاه شخص 
اشاره می کند، مثًال شخصی به خدا وقف شده )نذیره( و از این نظر »تقدیس شده« 
است. این جایگاه ممکن است هر لحظه به صورت آنی به شخص اعطا شود و 
همچون عادل شمردگی، یک بار برای همیشه باشد. عادل شمردگی در حوزۀ بحث 
که  آموخته ایم  زمان  گذر  در  تقدس.  و  مذهب  حوزۀ  در  تقدیس  و  است  جدل  و 
خدمتی  تقدیِس  یا  و  مفهومی  تقدِس  یا  را،  »تقدس«  از  گروه واژه ایی  چنین  وجود 
برخی  بدانیم.  شخص(  جایگاه  به  مربوط  مقام،  یک  برای  خواندگی  و  )دعوت 
کارشناسان کتاب  مقدس موکدًا استدالل می کنند که واژۀ »تقدس« در عهد جدید 
و  جایگاه  برای  خواندگی  و  شدن  برگزیده  خدمتی،  تقدیس  از  نمونه ای  واقع  در 

مقامی خاص است.]۱[
متخصصان  که  هستند  این  شاهد  خود  نوبۀ  به  نظام مند  الهیات  متألهین 
کرده اند. در همین حال،  کتاب مقدس حق امتیاز آموزۀ تقدس را از آن ها سلب 
نمی توان از سخنان پرحرارت و پر از اشتیاق پولس در مورد اهدافی که مدنظر دارد 
ی رستاخیزش را بشناسم و در رنج های او  صرف نظر کرد: »می خواهم مسیح و نیرو

1. sanctification
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سهیم شده، با مرگش هم شکل گردم، تا به هر طریق که شده به رستاخیز از مردگان 
بلکه  است،  نرسیده  خود  هدف  به  او  واقع،  در  ݣݣݣ۱۱-۱۰(.   :۳ )فیلیپیان  شوم«  نایل 
که مسیح عیسی برای  در این مسیر ثابت قدم ایستاده »تا چیزی را به دست آورم 
آن مرا به دست آورد« )فیلیپیان ۳: ݣݣݣݣ۱۲(. در تمام این آیات هرچند از واژۀ »تقدس« 
، گاهی با آنکه در یک  استفاده نشده، اما ماالمال از تقدس است. به  بیان مختصر
آن جا تقدس  در  واقع  در  اما  استفاده شده،  »تقدس«  واژۀ  از  کتاب مقدسی  متن 
گاهی با آنکه واژۀ »تقدس« وجود ندارد، اما در همان جا شاهد تقدس  نیست، و 
هم  با  محکمی  ارتباط  گروه  واژ ه ها  و  آموزه  لزومًا  آنکه،  خالصه  هستیم!  یادی  ز
ندارند. تعداد بسیار اندکی از محققان کتاب مقدس و متألهین الهیات نظا م مند 
به ما نشان می دهند که چگونه می توان این آموزه را از کتب مقدس استخراج کرد، 
کثر محققان کتاب مقدس تصور می کنند این کار آن ها نیست، و  به این دلیل که ا
بخش اعظم متألهین الهیات نظا م مند معتقدند معیار و قالب اعترافات مسیحی 

ی به تجدید نظر نیست. کنون مشخص شده و نیاز هم ا
کند،  پیچیده تر  و  غامض تر  را  مسائل  آنکه  برای  نظام مند  الهیات  سوم، 
کتاب  مقدس یافت  که عمومًا در  را  اغلب اصطالحات تخصصی خاص خود 
تأمل  قرن ها  ثمرۀ  است  ممکن  اصطالحاتی  چنین  می کند.  ابداع  نمی شود، 
کتاب  مقدس باشد، اما به محض اینکه مورد توجه مجدد  الهیاتی بر اظهارات 
را  »تثلیث«  کلمۀ  است  کافی  نمونه  برای  می گیرند.  تازه ای  جان  می شود،  واقع 
آموزۀ  است  ممکن  نظا م مند،  الهیات  متخصصان  نظر  از  دهیم.  قرار  نظر  مد 
باشد؛  نداشته  مجدد  ی  پایه گذار به  ی  نیاز که  باشد  مستحکم  چنان  تثلیث 
کتاب  مقدس ممکن است این آموزه را متعلق به قرن چهارم بدانند، و  محققان 
در نتیجه، خارج از حوزۀ تخصصی خود تلقی کنند. این موضوع تقریبًا به اندازۀ 
تقلیل آموزۀ تثلیث به یک فرمول ساده بد است: برای مثال، »پدر خداست، پسر 
خداست، روح خداست، و فقط یک خدا وجود دارد.« البته این درست است، 
و چه بسا با توسل به معدودی متون مستقیم و غیرمستقیم توجیه شود، اما همۀ 
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مسیح شناسی  از  تثلیث  آموزۀ  چطور  اینکه  می زنند:  میانُ بر  یر  ز موارد  به  این ها 
یانیستی اجتناب می کند )که چندان قائل به الوهیت و جایگاه الهی عیسی  آر
که در آن خدا خود را در سه مظهر و حالت آشکار  نیست(؛ مودالیزِم۱ سابلیوس 
باشند؛  داشته  تعامل  هم  با  شخص  عنوان  به  نمی توانند  واقع  در  که  می کند 
انسانی  ماهیت   و  الهی  ماهیت   وحدت  عدم  و  تفاوت ها  بر  ی  نسطور برداشت 
عیسی  می دهد  تعلیم  که  فرزندخواندگی۲  به  اعتقاد  و  می کند؛  کید  تأ عیسی 
با  تثلیث  آموزۀ  که  نپایید  دیری  شد.  خدا  پسر  آینده  در  و  شد  متولد  انسان 
ـــ  شد  احاطه  اقنومی«۳  »وحدت  و  »شخص«   ،» »جوهر »ذات«،  مانند  عباراتی 
در  و  نیستند  جدید  عهد  و  عتیق  عهد  بردهای  کار کنترل  تحت  یک  هیچ  که 
گان  عهدین به طور مستقیم به  کار نرفته اند. با این حال، همۀ این مباحثات و واژ
از تالش هایی  برخاسته  و  مربوطه، حاصل مطالعٔه دقیق عهد جدید  تخصصی  
ی بحث  کتاب  مقدسی است. یادآور برای جلوگیری از مطالعٔه نادرست شواهد 
بسیار  سادگی  عین  در  که  نتیجه گیری اش  و  تثلیث  آموزۀ  دربارۀ  کالوین۴  جان 
یبا بیان شده ، خالی از لطف نیست: »این گفته که در ذات واحد خدا، تثلیثی  ز
گفته های  کالم  از اشخاص وجود دارد، از پرگویی های پوچ برحذر بوده، در یک 
این  سر  بر  پیوسته  که  کسانی  می کند  کید  تأ او  کرده اید.«  بیان  را  مقدس  کتب  
توبه،  و  اعتراف  معیارهای  می پرورانند.]۲[  را  پنهانی  سمی  می کنند،  نزاع  گان  واژ
شکل  می کنند،  هدایت  را  ما  تفسیر  نحوۀ  باشند،  شده  تدوین  به درستی  وقتی 
می دهند و غنی می سازند. اما وقتی به اشتباه تدوین شده باشند، از متون کتاب  

که آن ها را پرورانده و رشد داده اند، جدا می  شوند.  مقدسی 
کشمکش میان علم  که چگونه این تأمالت در باب  یافت  به راحتی می توان در
می کنیم  اعتراف  که  مسیحیانی  عنوان  به  ما  درک  بر  نظام مند  الهیات  و  تفسیر 

 . ــ و گون  یك  خدا هستند.ـ  Modalism .۱: اعتقاد به اینکه  پدر و پسر و روح   القدس  هر سه  مظاهر گونا
. ــ و .ـ  Adoptionism .۲: اعتقاد به  اینکه  عیسی  فرزندخواندۀ  خداست،  نه  پسرحقیقی  او

4. hypostatic union3. sanctification
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مسیر  الهیات،  دانشگاه های  کثر  ا در  است.  تأثیرگذار  خداست،  پسر  عیسی 
به راحتی  بتوان  که  ندارد  وجود  دانشجویان  به  کمک  برای  مشخصی  آموزشی 
به عنوان  »پسر خدا«  از عبارت  کتاب  مقدس  که چطور  کرد  و هوشمندانه درک 
استفاده  هستیم،  آن   قدردان  وارثان  ما  همۀ  که  عنوانی  و  تثلیث  دوم  شخص 
بی فکر  و  نادان  متخصصین  برابر  در  شدن  تسلیم  مخاطرۀ   ، سو یک  از  می کند. 
کالم  گرفتن با انسجام و یکپارچگی  کشتی  که بدون  کتاب  مقدس است  تفسیر 
خدا که در واقع حافظ امانت کتاب  مقدسی است، دست به ترجمه و تفسیر متون 
است،  مسیحی  اعترافات  اصول  به  صرف  اتکای  خطر   ، دیگر سوی  از  می زنند. 
تی طوطی وار تکرار می شوند و دیگر دربرگیرندۀ جزئیات و  به نحوی که فقط جمال
این حقیقت نیستند که چگونه این اعترافات حاصل تأمل در باب تعالیم کتاب  
در  بودند  مقدمه ای  صرفًا   ، حاضر کتاب  دوم  و  اول  فصل های  گرچه  مقدس اند. 
باب احیای کار تفسیر و الهیاتی که باید در هر نسل انجام شود، امیدوارم به عنوان 

سرنخ در جهت درست عمل کنند.

« حوزۀ فوق العاده پیچیده ای است ۴. »توالد ازلی پسر
باید مد نظر داشت که این قاعده سعی در حفظ چه چیزی دارد. همان قدر که دفاع 
از الوهیت پسر حائز اهمیت است در برخی آیاِت مربوط به »پسری« )به خصوص 
گستردۀ مخالفان فلسفۀ ماوراءالطبیعه در جهان غرب و موافقان  در برابر جریان 
کیدات  تأ از  صیانت  هم  میزان  همان  به  اسالم(،  جهان  در  تثلیث  ضد  توحید 
مهم  ـــ  دارد  وجود  خدا  یک  فقط  اینکه  ــــ  وحدانیت  حقیقت  بر  مقدس  کتاب  
کید بر اینکه پدر خداست، پسر خداست و روح خداست، بدون  است . ِصرف تأ
شرح و توضیح روابط بین آن ها، پیوسته با خطر تسلیم شدن در برابر سه خدایی 
گرفتن رابطۀ میان روح القدس و  روبه رو است. برای هدف بحثمان، بدون در نظر 
، وجود ازلی و توالد )مولودشده(، پسر  / پسر ، و تمرکز ِصرف بر رابطۀ پدر پدر و پسر
تبدیل به روش مرسومی برای اجتناب از چندخدایی می شود. برای روشن شدن 
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شده،  پرداخته  نظام مند  پرنفوِذ  الهیات  در  پسر  توالِد  به  چگونه  که  موضوع  این 
به تفصیل از برکوف۱  نقل قول می کنم:

. دارایی شخصی پسر این است که او از ازل از پدر مولود  توالد ازلی پسر
و  نامیده می شود(،  فرزندی«  ـــ  پدر  »رابطۀ  به اختصار  شده است )که 
با پدر در صدور و نزول روح القدس شریک است. آموزۀ مولود شدن 
، الهام گرفته از معرفی کتاب مقدسی شخص اول و دوم تثلیث بر  پسر
 » « و »پسر مبنای روابط مابین پدر و پسر می باشد. نه تنها نام های »پدر
نشان دهندۀ مولود شدن پسر توسط پدر است، بلکه پسر نیز به کرات 
۱8؛  ݣݣݣݣݣ۱۶،   :۳ ۱8؛  ۱: ݣݣݣ۱۴،  یوحنا  می شود،  خوانده  )مولود(«  پسر  »یگانه 
ݣݣݣݣ9. در مورد توالد پسر باید بر چند مورد  ݣݣݣ۱7؛ اول یوحنا ۴:  عبرانیان ۱۱: 
از  یجن،  ُار خداست.  جانب  از  ی  ضرور عملی  این   )۱ کرد:  کید  تأ
که دربارۀ مولود شدن پسر سخن گفت، آن را عملی  نخستین کسانی 
ی )آزاد( دانست. دیگران نیز  ، و در نتیجه اختیار وابسته به ارادۀ پدر
در مقاطع مختلف همین نظر را بیان کردند. اما آتاناسیوس و دیگران 
، وجود پسر  ی پدر آشکارا معتقد بودند که وجود وابسته به ارادۀ اختیار
را مشروط می سازد و در نتیجه الوهیتش را از او می رباید. در نتیجه، 
نخواهد  هم ذات[   :homoousios[ اوسیوس  هومو  و  برابر  پدر  با  پسر 
بود، زیرا پدر ضرورتًا وجود دارد و نمی توان آن را »ناموجود«  تصور کرد. 
کامًال طبیعی خدا در نظر  و  ی  باید عمل ضرور نیز  را  پس وجود پسر 
پدر  ارادۀ  با  کلمه  واقعی  معنای  به  که  نیست  معنا  بدان  این  گرفت. 
که صرفًا  ی پدر است  ارادۀ ضرور براساس  مرتبط نیست. این عملی 
کامًال بهره مند است. ۲(  که همزمان ارادۀ او از آن  به این معنی است 
مورد  از  طبیعتاً   هم  این  است.  پدر  جانب  از  ابدی  ازلی/  عملی  این 

Louis Berkhof .۱:  لوئیــس برکــوف، الهیــدان اصالح طلــب آمریکایی که آثارش در بــاب الهیات نظا م مند 
ــ م.  بسیار تأثیرگذار بوده  است.ـ 



76 ▪عیسی، پسر خدا

ی  طور باشد،  پدر  ی  ضرور عمِل  پسر  وجود  گر  ا می شود.  ناشی  قبل 
ابدیِت  در  طبیعتًا  باشد،  ناممکن  او  )وجود(  نبودن  مولود  تصور  که 
این  که  نیست  معنا  بدان  این  حال،  این  با  است.  شریک  نیز  پدر 
بدین  بلکه  رسیده،  انجام  به  دور  گذشته های  در  که  است  عملی 
معناست که عملی است بی زمان، عملی است در زمان حال ابدی، 
کمال  که همیشه ادامه دارد و در عین حال همیشه در  عملی است 
الهی  تغییرناپذیری  از  بلکه  خدا،  ابدیت  از  نه تنها  آن  ابدیت  است. 
تمام  از  این،  بر  می شود.  عالوه  ناشی  نیز  پسر  حقیقی  الوهیت  از  و 
۳۰، ۳۶؛  ݣݣݣݣ۱7، ۱8،   :۵ ݣݣݣݣ۱۶؛   :۳ ݣݣݣݣ۱۴، ۱8؛   :۱ یوحنا  ݣݣݣ۲؛   :۵ مانند میکاه  آیاتی 
که  ݣݣݣݣ۳  ݣݣݣݣ۱۶؛ عبرانیان ۱:  کولسیان ۱:  ݣݣݣݣ۵؛  ݣݣݣݣݣ۳۳؛ یوحنا ۱7:  اعمال رسوالن ۱۳: 
مولود شدن ازلی و توالد پسر یا برابری او با پدر را به ما می آموزند، نیز 
می توان این حقیقت را استنباط نمود. مزمور ۲: ݣݣݣݣݣ7، »تو پسر من هستی. 
شده  نقل  پسر  وجود  اثبات  برای  عمومًا  ساختم«،  مولود  را  تو  امروز 
که این را نمی توان قاطعانه مناسب مفهوم  است، اما برخی معتقدند 
ک. به: اعمال رسوالن ۱۳: ݣݣݣݣݣ۳۳؛ عبرانیان ۱: ݣݣݣ۵(. به  یادشده دانست )ن. 
پادشاه  عنوان  به  عیسی  شدن  برافراشته  به  کلمات  این  آن ها،  گمان 
به عنوان  به رسمیت شناخته شدنش  بیان رسمی،  به  و  مسیحایی، 
پسر خدا اشاره دارد و احتماًال مانند عبرانیان ۱: ݣݣݣݣ۵، باید با وعدۀ مندرج 
در دوم سموئیل 7: ݣݣݣ۱۴ مرتبط باشد. ۳( این مولود شدن بیشتر مربوط 
. برخی به گونه ای سخن  به ذات شخص وار پسر است، تا ذات الهی او
گفته اند که گویی پدر ذات پسر را پدید آورده. اما این معادل این است 
که بگوییم او ذات خود را پدید آورده است، زیرا ذات پدر و پسر دقیقًا 
که پدر وجود شخص وار پسر را مولود  یکی است. بهتر است بگوییم 
ساخته، در عین حال از این طریق، جوهر الهی را بی کم وکاست به او 
داده است. اما در انجام این کار باید از این ایده که پدر ابتدا شخص 
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دوم تثلیث را خلق کرد و سپس ذات الهی را به این شخص بخشید، 
از ذات  که پسر  این نتیجه می انجامد  به  امر  این  زیرا  برحذر باشیم، 
عمل  در  است.  شده  خلق  )نیستی(  عدم  از  بلکه  نشده  مولود  الهی 
کردن، ارتباط ذات وجود دارد؛ این عملی تقسیم ناپذیر است.  مولود 
این  دارد.  حیات  خود  در  نیز  پسر  که  است  ارتباط  این  موجب  به  و 
که پدر در خود حیات  با بیان عیسی مطابقت دارد: »زیرا همان گونه 
باشد.«  داشته  حیات  خود  در  که  است  کرده  عطا  نیز  پسر  به  دارد، 
)یوحنا ۵: ݣݣݣݣ۲۶(. ۴( این مولود شدنی است که باید آن را روحانی و الهی 
یانیست ها که اصرار داشتند مولود شدن پسر لزومًا  دانست. برخالف آر
کلیسا بر این  متضمن جدایی یا تقسیم در وجود الهی است، پدران 
دید  از  نباید  را  شدن(  )مولود  توالد  این  که  می کردند  کید  تأ واقعیت 
کرد، بلکه باید به دید روحانی و دارای  فیزیکی و مخلوق بودن درک 
این  دانست.  تغییرپذیری  یا  تقسیم پذیری  ایدۀ  هر  از  مبرا  و  الوهیت 
امر بیانگر تمایز۱ و تعمیم۲ است، اما در وجود الهی هیچ گونه تغییر۳ و 
تقسیمی۴ نیست. بارزترین لغت متشابه و بهترین قیاس آن، در تفکر 
و گفتار انسان یافت می شود، و به نظر می رسد که خود کتاب  مقدس، 
اشاره  موضوع  این  به  می گوید،  سخن  لوگوس  عنوان  به  پسر  از  وقتی 
دارد. ۵( می توان تعریف زیر را از مولود شدن پسر ارائه داد: همان عمل 
ِی شخص اول در تثلیث که به موجب آن، او درون وجوِد  ازلی و ضرور
مانند خودش است،  او شالودۀ وجود یک شخص دوم  الهی است، 
، دارای ذات  و این شخص دوم، بی هیچ  تقسیم و بیگانگی و تغییر

کامل الهی است.]۳[ 

1. distinctio
3. diversitas

2. distributio
4. divisio
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بررسی برخی جزئیات
که به  « )مولود( پیوند می دهد  الف( برکوف توالد ازلی پسر را به عبارت »یگانه پسرِ
کتاب  از  قوی  )تأئید  شاهد  عنوان  به  و  می شود  کید  تأ  » »پسر بر  پیوسته   ، او بیان 
ݣݣݣ9 ذکر شده  ݣݣݣݣݣ۱7؛ و اول یوحنا ۴:  ݣݣݣݣݣ۱۶، ۱8؛ عبرانیان ۱۱:  ݣݣݣݣ۱۴، ۱8؛ ۳:  مقدس( در یوحنا ۱: 
است. واژۀ یونانی  آن مونوِگِنس )μονογενής( است. ترجمۀ »یگانه مولود« متضمن 
این است که از مونوس )μόνος( +  ِگنائو )γεννάω( مشتق شده است. اما می توان 
به خوبی بحث کرد که مشتق از مونوس )μόνος( +  ِگناس )γένος( باشد و بنابراین 
»یگانه«  و   )ESV( »تنها«  امروزی  ترجمه های  که  باشد،  خود«  نوع  از  یکی  »تنها 
اطمینان بخش  چندان  معیار  متون  از  برکوف  فهرست  آورده اند.  پدید  را   )NIV(
اما  نمی کند،  اشاره  عیسی  به  اصًال  ݣݣݣݣݣ۱7،   :۱۱ عبرانیان  متن،  شش  از  یکی  نیست؛ 
که قطعًا »یگانه  اسحاق را پسر مونوِگِنس )μονογενής(  ابراهیم توصیف می کند ــ 
پسر مولود شدۀ« ابراهیم، و حتی »تنها« پسر او مد نظر نیست، اما در واقع به پسرِ 
، و حتی به تنها و یگانه پسر او اشاره دارد.  منحصر به فرد یا به بیانی، پسر بی نظیر او
که در اواخر قرن دوم، ترتولیان۲  کرده  گفت وگویی خصوصی، اشاره  جرالد ِبرِی۱، در 
(۳، در مورد فیلیوس یونیکوس  در کتابش »علیه ِپَرکسِیس« )مسیحیت یگانه  خداباور
( سخن می گوید که بیانگر این است  )filius unicus: پسر منحصر به فرد یا بی نظیر

که او دست کم چگونه مونوِگِنس )μονογενής( را تعبیر می کند.
ب( اظهار نظر دیگری از برکوف، نارضایتی او از متون معیار که »عمومًا برای اثبات 
مولود شدن ازلی پسر نقل شده است، نظیر مزمور ۲: ݣݣݣݣ7، "تو پسر من هستی. امروز تو را 
مولود ساختم"، را فاش می سازد«، اما به گفتۀ برخی، جای تردید دارد )ن. ک. به: اعمال 
رسوالن ۱۳: ݣݣݣݣݣ۳۳؛ عبرانیان ۱: ݣݣݣݣ۵(. به گمان آن ها، این کلمات به تجلیل عیسی به عنوان 
پادشاه ــــ مسیحا، و به بیان رسمی، به رسمیت شناخته شدن مقام پسر خدا اشاره 
دارد و احتماًال مانند عبرانیان ۱: ݣݣݣ۵، باید با وعدۀ مندرج در دوم سموئیل 7: ݣݣݣݣ۱۴ مرتبط 

1. Gerald Bray
3. Adversus Praxean

2. Tertullian
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باشد. به نظر می رسد که برکوف تصمیم قطعی نگرفته که از کدام مورد حمایت کند. 
امیدوارم تفسیری که در فصل دوم ارائه کرده ام، در تصمیم گیری او مفید واقع شود.

کتاب   توصیفات  برخی  از  برآمده  برکوف  پیچیدۀ  تصریحات  بی تردید  پ( 
مقدسی دربارۀ پسر است، اما او برای روشن کردن موضوع و ارائۀ برهان وقت صرف 
نکرده است. نتیجه اینکه احساس می کنیم که این بحث به سراغ متون مشکل و 

پرچالش کتاب مقدس نمی رود.
ت( در هر صورت، در فصل دوم سعی در بیان این حقیقت داشتم که برهان رابطۀ 
ــــ مولود ازلی« است( نه در تفسیر   بین پدر و پسر )عمومًا مستتر در »وجود ازلی پسر
)μονογενής(، بلکه در مضامین واضح متنی مانند  پرسش  برانگیز واژۀ  مونوِگِنس 
یوحنا ۵: ݣݣݣݣ۱۶-۳۰ )آیاتی که در آن ها پدری که در خود حیات دارد، به پسر نیز عطا کرده که 
در خود حیات داشته باشد( و در آیۀ ۲۶ به اوج خود می رسد، بیشتر اثبات شده است.  

5. درک عیسی به عنوان پسر خدا باید بر بشارت ما تأثیر داشته باشد
یادی محدود به اعضای  در نسل های گذشته، بشارت ما در جهان غرب تا حد ز
را  مسیحیت  اساسی  آموزه های  و  اصول  دورۀ  دست کم  که  بود  کسانی  و  کلیسا 
عنوان  به  عیسی  به  باور  اهمیت  بر  اصرار  بودند.  گذرانیدن  حال  در  یا  گذرانیده 
اندکی  فرستاد،  جهان  به  نجات  برای  را  پسرش  خدا  اینکه  موعظۀ  یا  خدا،  پسر 
« چنان بخشی از میراث بود که تالش چندانی  نارضایتی برمی انگیخت: واژۀ »پسر
از  ی  بسیار در  امروزه  حال،  این  با  نمی گرفت.  صورت  ابهاماتش  توضیح  برای 
یم که سواد کتاب  مقدسی ندارند. از نظر این  کشورهای غربی، با افرادی سروکار دار
افراد، اینکه خدا پسری دارد یا اینکه خدا پسرش را به دنیا فرستاد تا در جسم خود 
آموزه های  از  اجتناب  دارد؟  معنایی  چه  شود،  ما  گناهان  متحمل  صلیب  ی  رو
از این،  مشکل و پیچیده، دستاویز زیرکانه ای نیست، بلکه شریرانه است. جدا 
ی از بت پرستان  که پولس هنگام موعظۀ انجیل به بسیار در قبال آن، همان طور 
می کند  نقل  را  مقدس  کتاب   داستان های  بودند،  مقدسی  کتاب   سواد  فاقد  که 
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دورتر  گذشته های  از  باید  بشارت هایمان  در  نیز  ما  ݣݣݣݣ۳۱-۱۶(،   :۱7 رسوالن  )اعمال 
آغاز کنیم تا بیشتر خط سیر کتاب  مقدس را برای ربط دادن به خبر خوش عیسی 
که چیزی  ارائه دهیم. بنابراین باید آموزۀ  خدا و به تبع آن، آموزۀ  پسر را برای نسلی 
یادی برای انجام این کار وجود  از تثلیث نمی داند بیشتر باز کنیم. البته راه های ز
دارد، اما یکی از آن ها این است که خط سیر های کتاب  مقدس را رو به جلو دنبال 
تحلیل  و  تجزیه  یم  می رو پیش  جلو  به  که  حالی  در  را  خدا  پسر  مضامین  کنیم، 
حقیقی،  انسان  برسیم؛  خدا  پسر  عیسی  در  همه چیز  اوج  به  که  جایی  تا  کنیم، 
اسرائیل حقیقی، پادشاه حقیقی از نسل داوود، کسی که به عنوان پسر داوود و در 

عین حال به عنوان خدای قدیر می آید.

۶. درک عیسی به عنوان پسر خدا باید بر پرستش ما تأثیر داشته باشد
ما شور و شوق و شادی و پایبندی به پرستش مان را افزایش می دهیم، نه با گنجاندن 
فعل »پرستش کردن« در هر سطر از به اصطالح »سرودهای پرستشی« مان، بلکه با 
ی  جار و  خدا(  از  شناختمان  به  بخشیدن  عمق  طریق  )از  خدا  بیشتر  شناخت 
گر تصورات  ، کسی که الیق پرستش هاست. ا ساختن ستایش هایمان به سمت او
کرده، پس در حال پرستش  از خود مکشوف  که خدا  باشد  آن چه  از  ما متفاوت 
که به طور معمول »بت پرستی«  نامیده می شود. مطالعۀ  خدایی دروغین هستیم 
به  را  خود  آسمانی  پدر  که  کسی  ـــ  خدا  پسر  مورد  در  مقدس  کتاب  آیات  دقیق 
به  نتیجه  در  و  خدا،  بیشتر  شناخت  معنای  به  ـــ  کرده  مکشوف  نحو  کامل ترین 
شعار  بر  نه  و  واقعیت  بر  پرستش مان  نهادن  بنا  به  شروع  که  است  این  معنای 

کرده ایم.

پرسش دوم: مطالعه در مورد عیسی به عنوان »پسر خدا« چه تأثیری 
متون  در  به خصوص  عنوان،  این  ترجمۀ  مورد  در  کنونی  بحث های  بر 

مربوط به مسلمانان می گذارد؟ 
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این مسائل به سوءتفاهمات بسیار بزرگ تری تبدیل شده اند که جای بحث دارند. 
یم، تنها به معرفی  آن ها بسنده خواهم کرد. پیش از اینکه جلوتر برو

IM و C5

برای  کاربردی  ی  ابزار  :C6 تا   C1 »طیف  عنوان  با  شد  منتشر  مقاله ای   ۱998 در 
نام  بود؛  یس۱  تراو جان  آن  نویسنده   ]۴[». مسیح محور جامعۀ  نوع  شش  تعریف 
آسیایی  مسلمان  بستۀ  جامعۀ  یک  در  سال  بیست  که  شوهری  و  زن  مستعار 
نماد »جمعیت های  و  از عنوان  »C« جزیی  بودند. حرف  کرده  و خدمت  زندگی 

: «۲  است. گروه های C1 تا C6 عبارت اند از مسیح محور
در  ایماندارانش  می کند.  استفاده  غیربومی  زبان  از  که  سنتی  کلیسایی   :C1

جامعۀ وسیع تر به عنوان یک اقلیت قومی ــــ مذهبی زندگی می کنند که جمعیت 
کلیساهای  می توان  مثال،  برای  می کند.  تلقی  خارجی  را  آن ها  اساسًا  محلی 
که  فرهنگ مسلمانانی  در  کلیساها  این گونه  کرد.  را تصور  ژاپن  در  انگلیسی زبان 
از فرهنگ پیرامون جدا می افتند و چه بسا  یادی  آن ها را مجاز می دانند، تا حد ز

فقط چند ایماندار با پیشینۀ اسالم، در میانشان دیده شود.
استفاده  بومی  زبان  از  آن  در  که  تفاوت  این  با  است،   C1 کلیسا  مشابه   :C2

گروهی، و دیگر ارزش های فرهنگی  می شود. ولی اصطالحات، الگوهای پرستش 
اساسًا خارجی هستند.

حد  تا  بلکه  می کند،  استفاده  بومی  زبان  از  نه تنها  کلیسا  مورد،  این  در   :C3

هدف،  می برد.  بهره  منطقه،  آن  مذهبی  بی طرِف  فرهنگی  هنجارهای  از  امکان، 
کاهش شمار »غریبه ها« تا حد امکان است. ایمانداراِن با پیشینۀ اسالم، در کلیسا 

خود را مسلمان سابق می دانند.
اسالمی ای  مذهبی  اعمال  و  شکل ها  اقتباس  به  اما  است،   C3 مشابه   :C4

مصرف  از  پرهیز  مثال،  برای  است.  مجاز  مقدس  کتاب  نظر  از  که  دارد  گرایش 

1. John Travis 2. Christ-Centered Communities



82 ▪عیسی، پسر خدا

آسمان،  به  رو  دست های  با  خواندن  نماز  و  دعا  گرفتن،  روزه  خوک،  گوشت 
به کارگیری فزون تر عبارات اسالمی، و غیره. ایمانداراِن با پیشینۀ اسالم، همچنان 

خود را مسلمان سابق می دانند.
C5: در این جوامع، اعضا مطابق شناخت خود از عیسی او را به  عنوان خداوند 

پذیرفته اند، و عناصری از اسالم را که به گمانشان کامًال با کتاب مقدس ناسازگار 
کم است. ایمانداران C5 با دیگر  است، رد می کنند، اما تعداد این عناصر بسیار 
شرکت  هم  مسجد  جلسات  در  همچنان  اما  می کنند،  مالقات   C5 ایمانداران 
شبیه  مسلمانانی  آن ها  می گذارند.  احترام  محمد  به  و  می خوانند  قرآن  می کنند، 
کثر این گروندگاِن به عیسی، همچنان خود  جماعت یهودیان مسیحایی هستند. ا

را مسلمان می دانند.
C6: این ها گروه های کوچکی از نوکیشان اند که مخفیانه )اصطالحًا زیرزمینی( 

گرد  یم های توتالیتر و استبدادی  و معموًال شدیدًا تحت تهدید به آزار و جفای رژ
خواندن  مسیحی،  تلویزیون های  برنامه های  به  دادن  گوش  با  اغلب  می آیند.  هم 
و  تحصیل  حال  در  که  مسیحیانی  با  تماس  طریق  از  یا  مسیحی،  کتب  و  متون 
مطالعه در خارج از کشورند، به مسیح ایمان می آورند. برخالف ایمانداران C5، در 
کن عمومی سکوت می کنند و مسلمانان پیرامونشان، آن ها را  مورد ایمانشان در اما

همچنان مسلمان می  دانند.
در محافل رسالت شناسی عمدتًا بحث بر جوامع C5 متمرکز شده است. غالبًا، 
از آن ها به طور کلی، به عنوان جنبش نفوذیIM( ۱( یاد می شود. حامیان این جنبش 
بر این باورند که مشغوِل برداشتن موانع غیرضروری از سر راه تغییر دین مسلمانان 
هستند؛ مخالفان، این جنبش  را اساسًا مذهبی تلفیقی می دانند و بنابراین تهدیدی 
برای خود انجیل و مسبب بسیاری از تغییر دین  های دروغین به حساب می آورند. 
از سوی هر دو طرف بحث، کتاب ها و مقاالت پرشور فراوانی نوشته شده است.]۵[ 

البته، مابین این دو موضع، مواضع بسیار دیگری نیز وجود دارد.

1. Insider Movements (IM)
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هدف من از مطرح کردن C5 و IM ساده است. جنبش نفوذی، شاخصی است 
که در مورد بهترین نحوۀ رساندن بشارت به مسلمانان در جریان است. بحث در 
مورد چگونگی ترجمۀ آیات مربوط به پدر و پسر نیز بخشی از همین جریان است. 
 C5 حامیان  انگاشت.  یکی  کامل  طور  به  نباید  را  موضوع  دو  این  این،  وجود  با 
اجتناب  پسر   / پدر عبارات  به کارگیری  از  که  را  جدید  ترجمه های  برخی  احتماًال 
می کنند ترجیح می دهند، اما بدین معنا نیست که همۀ هواداراِن این ترجمه های 
بر  منحصرًا  خود،  اهداف  مسیر  در  ما  هستند.  نفوذی  جنبش  طرفدار  نوآورانه 

موضوعات ترجمه ای تمرکز خواهیم کرد که در مناظرات جهانی مطرح شده اند.

یخ اندکی تار
معروف است که قرآن به کرات پسر خدا بودن عیسی را رد می کند.]۶[ در سطح مردم 
ی از مسلمانان گمان می کنند مسیحیان معتقدند که خدا به نحوی  عادی، بسیار
مریم را باردار کرده است، و تثلیث عبارت است از خدا، مریم و عیسی که به این 
، عجیب و غریب  گر نگوییم کفرآمیز ترتیب، پسر خداست. آن ها این ساختار را، ا
گاه برداشت بهتری از  می دانند و با این تفاصیل البته حق هم دارند. مسلماناِن آ
از  مسیحیان  برداشت  این  اما  دارند،  می گویند  تثلیث  مورد  در  مسیحیان  آن چه 
کفرآمیز می  دانند.  بدترین حالت،  در  و  بهترین حالت، غیرمنطقی،  در  را  توحید 
که عیسی پسر خداست، منحصر به این  با این باور  ، مخالفت  به بیان مختصر
به  بلکه  پیوند جنسی داشته است،  زن  با یک  که خدا  ایدۀ منزجرکننده نیست 
انتقاد عمیق تری دربارۀ آبستن شدن مریم بسط می یابد: تمایز مطلق میان خدا و 

مخلوقاتش نباید نقض شود.
یکلیف/ اس آی ال۱، فرانتیرز۲  و دیگر سازمان ها، با  برخی از سازمان های تابعۀ و
گاهی از این حساسیت های مسلمانان، چند سالی است که انتشار ترجمه های  آ
ی از اشارات به پدر با  مختلفی از کتاب مقدس را آغاز کرده اند که در آن ها بسیار

1. SIL / Wycliffe 2. Frontiers
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واژۀ »خدا« و اشارات به پسر با واژۀ »عیسی« جایگزین شده اند. برای مثال، در یکی 
، موسوم به »الکلمه«۱، فرمان تعمید متی ۲8 به این صورت  از ترجمه های عربی اخیر
.«]7[ گاهی  ، مسیح او و روح القدس او ک کن به نام اّلل آمده است: »آن ها را با آب پا
« به کار رفته است. بحث در مورد این موارد عمدتًا  نیز واژۀ »نگهبان« به جای »پدر
کتاب  مقدس محدود بود. برخی  به سازمان ها و مجالت بشارتِی فعال در ترجمۀ 
که در نشریۀ  کالین هانسن۲   از این بحث ها بسیار تند بودند. در مقاله ای به قلم 
مسیحیت امروز]8[ منتشر شد، این بحث ها در معرض دید عموم قرار گرفتند. مقاله 
با روایتی از مسلمانی که هنوز تغییر دین نداده آغاز می شود. او نخستین  بار کتاب  
مقدسی را مطالعه می کند که عیسی را »پسر خدا« نمی خواند، بلکه از او به عنوان 
)یا  از جانب خدا می آید  که  یاد می کنند  ]به طور ضمنی مریم؟[  »پسر محبوب« 
نشأت می گیرد(.« گاهی نیز عبارت »پسر خدا« تبدیل به »محبوب خدا« می شود.
گ افزوده شده است. بخش  درحال حاضر بر تعداد مقاالت و ُپست های وبال
ی علیه این  کتاب  مقدِس« سازمان هوریزن اینترنشنال۳، طومار »رسالت شناسی 
کرده   برگزار  مطالعاتی  جلسات  اس آی ال   / یکلیف  و کرد.  سازماندهی  تحوالت 
بیانیۀ  در  آن ها   ،۲۰۱۱ سال  اواخر  در  است.  کرده   صادر  مختلفی  بیانیه های  و 
که  جا  هر  حال،  عین  در  و  گذاشتند  کنار  را  ترجمه ها  پرحاشیه ترین  استانبول، 
یکی داشته  خطر بیان این مطلب وجود داشت که روابط پدر و پسر رگه های بیولوژ
یا مبتنی بر پیوند جنسی باشد، حق انتخاب »ترجمه های غیرمستقیم« را حفظ 
که  است  آن  از  کی  حا شد،  منتشر   ۲۰۱۲ یۀ  فور اوایل  که  بیانیه  آخرین  کرده اند. 
ی جلسات برای بحث بیشتر  به حالت  انتشار این ترجمه های جدید تا زمان برگزار
تعلیق درخواهد آمد. سازمان فرانتیرز در شرایطی مباحثات خود را ادامه داد که به 
فرونشاندن  و  روابط حسنه  که وقت صرف حفظ  اندازه  ای  به همان  نظر می رسد 
وقت  نیز  اصلی  موضوع  به  مربوط  مسائل  فصل  و  حل  برای  کرده،  حرافی ها 

1. Al Kalima
3. Horizon International

2. Collin Hansen
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کلیساها و فرقه ها، مواضعی آشکار علیه این تحوالت  صرف نموده است. برخی 
ترجمه ای اتخاذ کرده اند )برای مثال، »بیانیۀ شمارۀ 9 کلیسای مشایخی آمریکا«(. 
« و  برخی از سازمان های بشارتی و مبشران، در اعتراض به تغییرات واژه های »پدر
«، حمایت مالی خود را از این مترجمان قطع کرده اند. گاه پیش آمده مبشری  »پسر
ی از رهبران ملی مسیحی که  بر سر این موضوع سازمانی را ترک کرده است. بسیار
زبان های  دیگر  و  فارسی   ، اردو عربی،  زبان های  ی  رو و  می آیند  اسالم  پیشینۀ  از 
کار در این سازمان های اساسًا غربی  کار می کنند، در هنگام  پرتکلم مسلمان ها 

رنجیده اند و کامًال احساس سرخوردگی می  کنند.
اساس  بر  یابی ها  ارز برخی  ارائۀ  از  است  عبارت  من  اصلی  هدف  ادامه،  در 
ی  کنون از معنای »پسر خدا« به عنوان یک عنوان مسیحی جمع آور اطالعاتی که تا
کرده ام. باید دو نکتۀ مقدماتی را در این جا قید کنم. اول، از آن جا که توافق جمعی 
از آن ها به عنوان »ترجمه های  برای ارجاع به این ترجمه های جدید وجود ندارد، 
وجود  دیگر  که  مناصبی  با  مختلف  مقاطع  در  دوم،  کرد.]9[  خواهم  یاد  جدید« 
می کوشم  و  داشت  خواهم  تعامل  کنونی  مواضع  با  همچنین  و  ندارند،  خارجی 
میان این دو تمایز قائل شوم. دلیل تعامل با مواضعی که تحت الشعاع بحث های 
که مسائل ترجمه و الهیاتی ذاتًا مهم اند و بنابراین  گرفته  اند، این است  اخیر قرار 

باید مد نظر قرار گیرند.

یابی شش ارز
مقدس  کتاب  در   ۱»... »پسرِ عبارت  بیان  روش  چشمگیرِ  تنوع  باید  ما  همۀ   )۱
تنوع  حال،  این  با  برد.  به  کار  یکسان  مفهوم  با  را  آن ها  همۀ  نباید  بشناسیم.  را 
و  روغن«  »پسران  مانند  اول  فصل  در  مذکور  عبارات  آن  طریق  از  که  روش هایی 
»تیرهای ترکش خود ـــــ پسر کمان« را ترجمه می کنیم، به خودی خود همان تنوع در 

)ان( خدا« را ترجمه می کنیم، توجیه نمی کنند.]۱۰[ روش هایی که »پسر

1. son of



86 ▪عیسی، پسر خدا

به  از سرماخوردگی  را در نظر بگیرید: فردی در دوران نقاهت پس  این موضوع 
یاد  انگلیسی می گوید: »من قورباغه ای در گلویم دارم.«فردی فرانسوی به احتمال ز
معنا  یک  از  آن ها  واقع،  )در  دارم.«۱  گلویم  در  گربه ای  »من  می گوید:  فرانسوی  به 
استفاده کرده اند، ولی ما اجازه می دهیم تفاوت نحوی رخ بدهد(. جملۀ فرانسوی 
»گربه ای در گلویم دارم« را در انگلیسی چگونه ترجمه می کنید؟ پاسخ واضح این 
کرد  حفظ  شناخته شده  اصطالح  یک  در  را  ضمنی  مفهوم  قدرت  باید  که  است 
کلمه ترجمه  کلمه به   ، کار گر به جای این  و »قورباغه« را جایگزین »گربه« نمود. ا
کنید، فقط باعث تعجب خواننده می شوید، زیرا این اصطالح فرانسوی در زبان 
که این اصطالح انگلیسی در زبان  انگلیسی عجیب به نظر می رسد )همان طور 
متن  در  »گربه«،  واژۀ  ترجمۀ  کنید  فرض  اما  می رسد(.  نظر  به  عجیب  فرانسوی 
فرانسوی، بار معنایی و تداعی معانی ضمنی عمیق و مهمی را انتقال  دهد. حال، 
که با درج یک پاورقی توضیحی، سالست و روانی  چه می شود؟ آیا عاقالنه  است 
اصطالح  را قربانی حفظ تداعی  معانی کنیم، یا احتماًال باز هم با درج یک پاورقی 

توضیحی، سالست و روانی اصطالح را حفظ کنیم و تداعی  معانی را فدا کنیم؟
گویید«  سالم  را  یکدیگر  مقدس  بوسۀ  »با  می دهد:  دستور  قرنتیان  به  پولس 
و  فرانسوی  ترجمۀ  در  است  ممکن  تحت اللفظی  ترجمۀ  ݣݣݣݣݣݣ۱۶(.   :۲۰ قرنتیان  )اول 
کند، اما در ترجمه به  ی از ترجمه های جهان عرب به خوبی معنا را منتقل  بسیار
کنون می  توان صحبت معروف ِجی. بی. فیلیپس۲ را درک  چینی چنین نیست. ا
این  با  بدهید.«  دست  همه  به  مسیحی  محبت  نشانۀ  به  دارم  دوست  »من  کرد: 
یادی از دست نرفته است، زیرا در عهد جدید هیچ تداعی  ترجمه احتماًال چیز ز
عمیقی در ارتباط با بوسیدن وجود ندارد. به طور خالصه، هیچ الهیاتی وابسته به 

بوسیدن وجود ندارد.
ترجمه  استاندارد در محافل  به  تبدیل  که  روبه رو شد  با تجربۀ دیگری  خواهرم 

2. J. B. Phillips
۱. منظور نویســنده از ذکر چنین ضرب المثلی اشــاره به تفاوت ها در انتقال مفاهیم مشــابه است که در این مثال  

ــ م.  گرفتگی گلو مد نظر است.ـ 
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گینۀ نو  شده است. حدود چهل سال پیش، به عنوان مبشر در قبیله ای در پاپوا 
کنید، این است آن  گفت: »نگاه  خدمت می کرد. در آن فرهنگ چگونه می توان 
بره یا  را برمی دارد!« )ترجمۀ مژده(؟ مردم این قبیله هرگز  گناه جهان  که  برۀ خدا، 
البته  و  ندارند  زبانشان  در  حیواناتی  چنین  برای  واژه ای  هیچ  ندیده اند.  گوسفند 
هرگز عکسی از آن ها ندیده اند. از طرفی، به قربانی کردن خوک عادت کرده اند. پس 
آیا عاقالنه تر این نیست که یوحنا ۱: ݣݣݣ۲9 را این طور ترجمه کنیم: »نگاه کنید، خوک 
خدا که گناه جهان را برمی دارد!«؟ بی تردید شاید بتوان برای ترجمۀ چنین مواردی، 
بهانه و دلیل خوبی داشت، به شرطی که این آیه در هماهنگی و  یکپارچگی  کامل 
کتاب مقدس با متونی مواجه  کتب مقدس باشد. اما دیر یا زود مترجمان  با بقیۀ 
خواهند شد که در مورد گله های گوسفند و پشم چینی گوسفندان برای این قبیله 
صحبت می کنند، و باز هم متن هایی که گوشت خوک را غذایی نجس می دانند 
و اینکه اسرائیلی های مقید به کوشر۱  آن را مصرف نمی  کنند. آن چه در ابتدا راه حل 
ی  ی ایجاد می کند. زیرا در بسیار یج مشکالت بسیار آسانی به نظر می رسد، به تدر

جاها، الهیات کتاب مقدسی به گوسفند و خوک مربوط است.
به  نظر  کدام است؟  کتاب مقدس  )ان(« در  »پسر پس معادل مناسب عبارت 
کردن »پیکان« با واژۀ »پسر کمان« چندان مضر نباشد، زیرا  می رسد که جایگزین 
از نظر ارجاعی منظور همان است، و اصطالح عبری »پسر کمان« وقتی به معنای 
عبارتی،  به  نیست.  شفاف  می شود،  ترجمه  انگلیسی  یا  فارسی  به  کلمه  واقعی 
عبارت  مورد  در  بره!  مسئلۀ  تا  دارد  شباهت  بوسیدن  مسئلۀ  به  بیشتر  مورد،  این 
؟ تقریبا در هر خوانشی از شواهد، بیان تداعی  معانی، پیچیده  »پسر خدا« چطور
و از نظر الهیاتی پربار و اجتناب ناپذیر است. پس آیا بهتر نیست که اصل متن را 

تحت اللفظی )یا کلمه به کلمه(، و شاید با پاورقی های توضیحی ترجمه کنیم؟
از هواداران ترجمه های جدید، در  و  از متفکران برجسته  براون۲، یکی  یک  ۲( ر

ــ م.  kosher .۱: وابسته به خوراک حالل یا گوشت حیوانی که طبق قانون یهود ذبح شده باشد.ـ 
2. Rick Brown
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در  کنون  تا  زمان  آن  از  )البته  بود،  تأثیرگذار  که بسیار  از مقاالت قدیمی اش  یکی 
مورد بخشی از آن تجدیدنظر و بازنویسی نموده(، به درستی اشاره می کند که یکی 
مسیحا،  داوود،  پادشاهی  ی  برقرار با  مقدس  کتاب   در  خدا«  »پسر  کاربردهای  از 
کاربردهایی، غالبًا پسر خدا به موازات »مسیح« به  پیوند خورده است. در چنین 
از این شواهد  به برخی  کتاب حاضر  کار می رود.]۱۱[ ما هم در دو فصل نخستین 
پرداختیم. برای مثال، فرشته به مریم می گوید که عیسی »پسر خدای متعال« خوانده 
خواهد شد و تخت پادشاهی پدرش داوود به او عطا خواهد شد )لوقا ۱: ݣݣݣݣ۳۳-۳۱(. 
همان دو اعترافی که عیسی مسیح است و عیسی پسر خداست،]۱۲[ در اول یوحنا 
یافت می شود )برای مثال، ن. ک. به: اول یوحنا ۵: ݣݣ۱، ۵(. به همین ترتیب، این را در 
گفتۀ پرشور نتنائیل می بینیم: »استاد، تو پسر خدایی، تو پادشاه  ݣݣݣݣ۴9، در  یوحنا ۱: 
اسرائیلی.« و دوباره در غالطیان ۱: ݣݣݣ۱۱-۱۶، جایی که پولس می نویسد: »انجیلی که 
من بدان بشارت می دهم انجیلی بشری نیست... آن را از طریق مکاشفۀ عیسی 
را در من  که پسر خود  بود  این  در   ... او کردم... خدا... خشنودی  یافت  مسیح در
کید می کند  ، براون تأ آشکار سازد.« شاهد همین موضوع هستیم. به عبارت دیگر

که پولس »پسر خدا« را مترادف با »مسیح« می داند.]۱۳[
، در یک  که مشابهات در اناجیِل هم نظر به عالوه، او در ادامه استدالل می کند 
جهت  اند. در اعتراف پطرس در قیصریۀ فیلیپی، مرقس و لوقا به سادگی می گویند 
که  ݣݣݣ۲۰(، در حالی  ݣݣݣݣݣ۲9؛ لوقا 9:  که عیسْی »مسیح« یا »مسیح خدا« است )مرقس 8: 
در  براون   .)۱۶:۱۶ )متی  زنده«  خدای  پسر  مسیح،  »تویی  می دهد:  گزارش  متی 
متی  و  عیسی  که  می کند  مشخص  امر  »این  می ورزد:  اصرار  قبلی  مقالۀ  همان 
معنایی  انتقال  برای  باید  "مسیح"  واژۀ  بنابراین  می دانستند...  مترادف  را  این ها 
کافی بوده باشد.«]۱۴[ پس از بازگشت و ایمان  آوردن شائول، »بی درنگ  "پسر خدا" 
که عیسی پسر خداست... ثابت می کرد  کرد  کنیسه ها به اعالم این پیام آغاز  در 
چنین  مجددًا  براون   .)۲۲ ݣݣݣݣ۲۰،   :9 رسوالن  )اعمال  است«  مسیح  همان  عیسی،  که 
برای اعالم  بودِن عیسی،  اثبات مسیح  که  »این نشان می دهد  استدالل می کند: 
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، از دیدگاه براون،  او به عنوان پسر خدا رسا و مناسب است.«]۱۵[ به بیان مختصر
این  می شود،  آزردگی  و  رنجش  باعث  احتماًال  خدا،  پسر  عبارت  که  مواردی  در 
استدالل جایگزینی »مسیح« / »ماشیح / مسیحا / مسیح« با »پسر خدا« را توجیه 
ی از  « در جهان اسالم باعث آزردگی می شود، پس در بسیار گر واژۀ »پسر می کند. ا
« به همین  قسمت ها صرفًا از »ماشیح / مسیحا / مسیح« استفاده کنید، زیرا »پسر

معناست.
این استدالل برای »شایستگی« یک ترجمۀ خاص، به سه دلیل ناقص است. 
وقتی  که  است  گاه  آ کامال  و  است  مطلع  فردی  زبان شناسی  نظر  از  براون  اول، 
را  آن ها  می توان  که  معناست  بدین  به ندرت  می شوند،  تلقی  مترادف  عبارت  دو 
زنده  خدای  پسر  مسیح،  »تو  معنای  بود،  چنین  گر  ا نمود.  جایگزین  یکدیگر  با 
که »تو مسیح، مسیح هستی« یا همچنین »تو پسر خدای  هستی« واقعًا این بود 
بدان  اما  دارند،  یکسانی  مرجع  عبارت  دو  این  هستی.«  زنده  خدای  پسر  زنده، 
براون  که  که دقیقًا به یک معنا هستند. ظاهرًا به همین دلیل است  معنا نیست 
پیش فرض  را  این  او  می کند.  استفاده  مذکور  مقالۀ  در  »شایستگی«  اصطالح  از 
است  تضمینی  مشترک  مرجع  داشتن  عبارات،  جایگزینی  برای  که  می دهد  قرار 
که معانی، تداعی ها و معانی  کافی. اما داشتن مرجع مشترک بدین معنا نیست 
واژۀ »مسیح«،  از دست می رود؟  ضمنی دو اصطالح یکسان اند. پس چه چیزی 
کهانت  تداعی کنندۀ مسح شدن و همچنین منصوب شدن در مقام پادشاهی و 
برای  یا استعاره ای  یکی  است. »پسر خدا« تداعی کنندۀ هویت خانوادگی )بیولوژ

انتصاب و برگزیدگی(، و رابطۀ محبت آمیز  و وفادارانۀ پدر و فرزندی است.
براون هنگام  که  اناجیِل هم نظر نشان می دهد  در  موارد متشابه  به  توسل  دوم، 
نگارش مقاله اش، به  اندازۀ کافی دربارۀ مسائلی که چنین تشابهاتی را پدید می آورند 
ی از  یخی است: پطرس در واقع چه گفت؟ بسیار فکر نکرده است. اولی، مسائل تار
روایت های شفاهی در اناجیل مدعی نیستند که نقل قول هایی کلمه  به کلمه اند، 
قیصریۀ  در  پطرس  اعتراف  مورد  در  دقیق اند.  خالصه هایی  شبیه  چیزی  بلکه 
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آن قدر  پطرس  گفته های  واقع  در  که  می کنند  استدالل  انجیلی ها  کثر  ا فیلیپی، 
را  لوقا  و  مرقس  روایت های  از  مختصری  و  متی  گزارشات  تمام  که  است  جامع 
دربر می گیرد. موضوع دوم، مسائل الهیاتی است. چرا مرقس و لوقا در کل گزارشات 
این  آیا دلیلش  نقل می کنند؟  گزارش می کند،  آن چه متی  از  کم تر  یعنی  کمتری، 
بر این دادند  که آن ها چون فکر می کردند این عبارت اضافی است حکم  است 
»مسیح«  عنوان  حفظ  دلیل  اینکه  یا  شود؟  حذف  زنده«  خدای  »پسر  مولفۀ  که 
به تنهایی ــ و حذف عنوان »پسر خدای زنده« ــ به عالیق و گرایشات الهیاتی آن ها 
همۀ  شده  باعث  که  است  مقدسی  کتاب  شواهد  برخی  دادن  قرار  اولویت  در  و 
ی ندانند؟ تقریبًا هر کسی که پیوسته با انجیل سروکار دارد، گزینۀ  جزئیات را ضرور
، گزارش  دوم )گنجاندن کل با همه جزئیات( را تأیید خواهد کرد. به عبارت دیگر
محدودتر آن ها به دلیل اهداف الهیاتی شان است. اما یقینًا این بدان معناست که 
برای مقاصد متی، کنار گذاشتن »پسر خدای زنده« کافی نیست. به همین دلیل، 

او این عبارت را در آن جا گنجانده است.
سوم، براون در تجزیه و تحلیل های خود خط سیرهای کتاب  مقدسی با درون مایۀ 
پادشاه نسل داوود و اصطالح »پسر خدا« را که در دو فصل نخست کتاب حاضر به 
آن ها پرداختم، نادیده گرفته است. خوانندگانی که به کتاب  مقدس اشراف دارند، 
متوجه این تداعی ها می شوند )برای مثال، نه تنها دوم سموئیل 7: ݣݣݣݣ۱۴ و مزمور ۲: ݣݣݣݣ7، 
بلکه اشعیا 9 و مزمور 89، ۱۱۰(. اینکه بگوییم مسلمانانی که خوانندگان ترجمه های 
سیرهای  خط  بتوانند  تا  ندارند  مقدس  کتاب   به  را  الزم  اشراف  هستند،  جدید 
کتاب مقدسی را در ذهن خود مجسم کنند، پاسخ مسئوالنه ای نیست. شاید این 
از  ترجمه هایی  وقتی  زیرا  می اندازد.  قلم  از  را  اصلی  نکتۀ  اما  باشد،  درست  گفته 
کتاب مقدس یک بار مورد پذیرش واقع می شوند، تبدیل به استاندارد و معیاری 
از  مملو  بعدها  جوامع،  این  چه بسا  می گردند.  مسیحیت  روبه رشد  جامعۀ  برای 
که الگوی  کتاب  مقدسی  که قادر به حفظ این خط سیرهای  ترجمه هایی شوند 

درک عهد جدید با استفاده از عهد عتیق را منطقی می نمایند، نباشند. 
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فرمول  جدید  عهد  در  که  کنند  مشاهده  جدید  ترجمه های  مدافعان  وقتی 
، پسر و روح القدس« نیست )متی ۲8: ݣݣ۱9(  ارائه شده برای تعمید همیشه »به نام پدر
و بسیار متنوع است )ن. ک. به: اعمال رسوالن ۲: ݣݣݣݣ۳8؛ 8: ݣݣ۱۲-۱۶؛ ۱۰: ݣݣݣ۴8؛ ۱9: ݣݣݣ۳-۵؛ 
اول قرنتیان ۶: ۱۱(، دقیقًا باید از همین دست پاسخ ها را ارائه دهند. براون در همان 
مقالۀ مذکور استدالل می کند که »بنابراین وقتی تثلیث در  تعمید به  کار برده شد، 
داشت.«]۱۶[ وجود  انعطاف پذیری  تثلیث،  شخص های  ی  نام گذار نحوۀ  مورد  در 
گونِی  گونا آمین، آمین. من هم دقیقًا همین را تصدیق می کنم. اما توجه به تنوع و 
کتاب  مقدس و حفظ آن در ترجمه هایمان یک چیز است، و توسل به  موجود در 
گر شکل های  گونی در کتاب  مقدس برای حذف بخشی از آن، چیزی دیگری. ا گونا
گرفتن تداعی معانی و معانی ضمنی  متنوع نه تنها از حیث مرجع بلکه با در نظر 
یه ای قابل قبول خواهد بود. با این حال، کامًال واضح  دقیقًا مترادف باشند، این رو
که چنین نیست. حاصل منطق به  کار گرفته شده منجر به ترجمۀ نظام مند  است 

غیروفادارانه می شود.
می شود،  طرح  جدید  ترجمه های  از  دفاع  در  که  استدالل هایی  از  ی  بسیار  )۳
مصلحت گرایانه اند. این مصلحت گرایی به دو صورت بروز می یابد. پیش از ارائۀ 

آن ها، شاید شرح برخی از بحث های اخیر مفید باشد.]۱7[
حالی  که  در  مقاله ای،  در  تازگی  به  ِگرِی۲  یا  آندر و  ِگرِی۱،  لیث  براون،  یک  ر
خود  مهم  مواضع  از  یکی  از  می کنند،  بیشتری  ی  پافشار خود  مواضع  دیگر  بر 
متأثر  بی تردید  که  ـــ  ِگری ها   و  براون  عقب نشینِی  این  کرده اند.]۱8[  عقب نشینی 
 / »ماشیح  چگونه  که  می دهد  نشان  ـــ  بوده     )۲۰۱۱ )نوامبر  استانبول  همایش  از 
مسیحا« و »پسر خدا«، حتی زمانی که مرجع مشترکی دارند، معنای دقیقًا یکسانی 
بیان مؤلفۀ هم خانوادۀ معنایی  که  کنون معتقدیم  »ا که  و نتیجه  می گیرند  ندارند 
مسیحا«  ـــــ  ماشیح   / »مسیح  مانند  عباراتی  اینکه  و  است...  ایده آل  متْن  در 
استفاده   Christos/Meshiach ترجمۀ  برای  باید  فقط  را   ”Christ/Messiah“

1. Leith Gray 2. Andrea Gray
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کار برحذر  از این  را  ُبرد. ما همه  کار  huios/ben به  را برای ترجمه  کرد و نباید آن 
یکلیف در وب سایت خود بیانه ای مشابه منتشر  یم.«]۱9[ به همین ترتیب، و می دار
یکلیِف، شعبۀ ایاالت متحده، ایجاب می کند که الوهیت  کرده است: »سیاست و
این  که  شود  حفظ  به گونه ای  ترجمه  هر  در  باید  پدر  با  او  رابطۀ  و  مسیح  عیسی 
یکلیِف شعبۀ ایاالت متحده، اعتقاد دارد که درک  ارتباط دقیق و واضح  باشد. و
امری  تثلیث،  ماهیت  درک  برای   ، پسر خدای   / عیسی  و  پدر  خدای  میان  رابطۀ 
یکلیف/ اس آی ال می کوشد برخی ترجمه های جدید را که عمومًا  است اساسی.« و
پیش از تصویب استانداردها و معیارهای دقیق تر فعلی منتشر و پخش شده اند، 
یۀ ۲۰۱۲، حتی تحت  یکلیف / اس آی ال، از فور ی نماید.]۲۰[ افزون بر این، و جمع آور
استانداردها و معیارهای سختگیرانه تری دستور توقف چاپ این ترجمه ها را داده 

است تا وقتی که تبادل نظرها و مشورت های بیشتری برای آینده صورت گیرد. 
یکلیف / اس آی ال همیشه زمانی که خدا  با این حال، این بدان معنا نیست که و
« باشند، آن ها را به روش بسیار تحت الفظی  « و »پسر و عیسی مراجع واژه های »پدر
کرد. گفتن اینکه »درک رابطۀ میان خدای پدر و  )یا کلمه به کلمه( ترجمه خواهد 
، برای درک ماهیت تثلیث امری است اساسی« با گفتن اینکه  عیسی، خدای پسر
« مقوله هایی اند که باید در ترجمه حفظ شوند، یکسان نیست. بیانیۀ  « و »پسر »پدر
که اولویت به ترجمۀ تحت الفظی داده شده است، اما اختالف  رسمی این است 
است  گمراه کننده  تحت الفظی  ترجمۀ  موارد  از  ی  بسیار در  که  هست  نظرهایی 
مقالۀ  اعظم  بخش  واقع،  در  یافت.  مناسبی  معادل های  باید  معنا  حفظ  برای  و 
طوالنی اخیر براون و گری ها به انجام موشکافانۀ این کار اختصاص یافته است.]۲۱[ 
کنون معدود نمونه هایی از ترجمه های پیشنهادی متون  که تا مشکل این جاست 
کتاب  مقدس ارائه شده که در آن ها فرض بر این بوده که بهتر است از اولویت به 
ترجمۀ تحت الفظی صرف نظر شود. شاید سیاست اعالم شده عاقالنه و وفادارانه 
تعداد  داشتن  مقطع،  این  در  می رسد.  نظر  به  قابل اعتماد  غیر  کمی  ولی  باشد، 
قابل توجهی موارد باثبات برای بحث کردن مفید خواهد بود. این ما را به نخستین 
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روش های متوسل شدِن مترجمان جدید به مالحظات مصلحت گرایانه می رساند.
که ترجمه های سنتْی ترجمه های بدی اند،  ، استدالل می شود  الف( از یک سو
یکی  ی های ذهنی از تولد جسمانی، پیوند جنسی و فرزند بیولوژ چون تصویرپرداز
است.  توهین آمیز  عمیقًا  آن ها  نزد  که  می کنند  منتقل  مسلمان  خوانندگان  به  را 
گر ترجمه های سنتی  گذشت. ا که نباید به سادگی از آن  این بحث مهمی است 
که خالف حقیقت اند و درست نیستند،  چیزهایی را به خواننده منتقل می کنند 
مطمئنًا موظف ایم ترجمه هایی ارائه کنیم که مفاهیم نادرست را منتقل نمی کنند. 
« در برخی زبان های دیگر به معنای  وقتی متخصصان به ما می گویند که واژۀ »پدر
کافی نیست؟ یا در  گذاشتن این واژه  کنار  »پدید آورنده« است، آیا این دلیل برای 
ِگرِی ها به زبان هایی اشاره می کنند که در آن دو واژۀ متفاوت  جایی دیگر براون و 
یکی و دیگری به معنای  « استفاده می شود، یکی به معنای کودک بیولوژ برای »پسر
کودک اجتماعی )یعنی کودکی که به نوعی به یک واحد اجتماعی تعلق دارد، اما از 
ی مشخص به وجود نیامده است(. به گفتۀ آن ها، در جایی که چنین کلماتی  پدر
خدا«  پسر  »عیسی،  عبارت  از  که  است  این  کار  بهترین  مطمئنًا  شده،  استفاده 
« به جای  ، آن ها طرفدار استفاده از »همچون یک پسر استفاده شود. در موارد دیگر
« هستند، که بسیار شبیه روشی است  که تارگوم )یک نقل قول آرامی( نسبت  »پسر
یخ ۲۲: ݣݣݣݣݣ۱۰ دارد. در آن این طور آمده: »او همچون )یک( پسر محبوب من  به اول توار
نویسندگان  به اذعان  بود.«  او خواهم  و من همچون )یک( پدر رحیم  بود  خواهد 
ی از اعضایش ایماندارانی با پیشینۀ  مقاله، این امر در برخی کلیساهایی که بسیار
و  یکی(  ازل )به شیوۀ غیربیولوژ از  را  ، پسر  اسالم اند، پذیرفتنی نیست، »چون پدر
کره مولود می سازد. در هر دو مورد، پسر مولود می شود، اما  طبیعت بشری از مریم با
گفتۀ آن ها، در برخی  کار نیست.«]۲۲[ به  در هیچ یک از این موارد، تولید مثلی در 
از خدا می آید« چون معنای  که  از »پسری  ، عبارت است  زبان ها، جایگزین بهتر
را  مثل«  »تولید  مفهوم  هیچ گونه  و  است   »... از گرفتن  »نشأت  واقعًا  می آید«   ... »از
« برای  منتقل نمی کند. مطمئنًا آن ها معتقدند که باید جایگزینی هم برای واژۀ »پدر
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ملت هایی یافت که در آن جا به معنای »پدید آورنده« است.
رشد   » »پسر جای  به  »مسیح«  آسان  بسیار  نمودن  جایگزین  با  یکردها،  رو این 
شایانی می کند. با این حال، از قرار معلوم، در زبان شناسی ناقص، آن ها مایل اند 
برای  این،  بر  نظر بگیرند. عالوه  « در  را جایگزین »پسر برخی موارد »محبوب«  در 
حفاظت از متن، نه در همۀ موارد، ولی در بیشترشان، باید مطالب بیشتری بیان 
سریع  شدن  روشن  برای  واقع،  در  سنتی.  ترجمه های  به  نزدیک تر  چیزی  شود؛ 
 » « و »پدر دالیل، یک استدالل خیلی خوب می تواند ثبات ترجمه ها را برای  »پسر

فراهم کند.
دشوار  بودن  مطمئن  بحث،  مورد  زبان  با  ناآشنا  بیگانگان  برای  گرچه  ا اول، 
به  واقع  در   » »پدر آیا  شده اند.  بزرگ نمایی  استدالل ها  برخی  می رود  گمان  است، 
که در برخی  ، آیا این گونه نیست  معنای »پدیدآورنده« است؟ یا به عبارت ساده تر
ی دارد و بنابراین به سادگی به معنی  ی بسیار نادر « کاربردهای استعار زبان ها »پدر
مقدس  کتاب   آرایه های  حفظ  آیا  صورت،  آن  در  می رود؟  کار  به   یکی  بیولوژ پدر 
به خصوص  نیست،  استعاره عاقالنه تر  این  برای شرح مفهوم  پاورقی  گنجاندن  و 
آن  گذاشتن  کنار  برای  یادی  ز هزینۀ  گر  ا بودیم،  شاهد  کنون  تا که  همان گونه 
زبان  که در یک  به این دلیل  بر این، صرفًا  کرده باشیم؟ عالوه  استعاره پرداخت 
رسید  نتیجه  این  به  نمی توان  نمی شود،  گرفته  کار  به  به خصوصی  استعارۀ  هنوز 
که صحبت کنندگان آن زبان، هنگام استفاده از آن استعاره، آن را درک نخواهند 
گر نکات توضیحی مفیدی گنجانده شود. ماهیت استعاره این  کرد، به خصوص ا
است که ما را قادر می سازد معنا و مفهومی را در مقوله هایی درک کنیم که معموًال 

برای داللت بر چیزهای دیگر به کار می رود.]۲۳[
یکی را  « که تصاویر ذهنِی روابط اجتماعی و نه بیولوژ « و »پسر دوم، واژگان »پدر
«ی که تصاویر ذهنِی  « و »پسر منتقل می کنند، ممکن است به اندازۀ واژگان »پدر
چگونه  که  دیده ایم  زیرا  باشند.  گمراه کننده  می کنند  منتقل  را  یکی  بیولوژ ارتباط 
شدن  تبدیل  نحوۀ  برای  مثل«  تولید   / »وجود  یا  »توالد«  یا  »مولود«  واژۀ  از  می توان 
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« پادشاهی از نسل داوود و در نهایت خود عیسی استفاده کرد. یعنی،  خدا به »پدِر
بنا  پسرش  عنوان  به  را  داوود  نسل  خدا  است.  ی  استعار عبارت  هم  مولود  خود 
می نهد، او را مولود می سازد، و وقتی به سلطنت می رسد: در این مرحله، تا آن جا 
کند و  « خود عمل  که به فعالیت سلطنت مربوط می شود، پادشاه باید مانند »پدر
که پسر راستین اوست. این موضوع فراتر از صرفًا رابطۀ  بدین ترتیب، نشان دهد 
در چنین   ، به عبارت دیگر ی است.  استعار مولود شدن  نوعی  اجتماعی است؛ 
یادشده پیشنهاد  واژه های  برخی  برای  الزم است جایگزینی  آن  که در  زبان هایی 
خواهد  پاورقی  و  توضیح  به  نیاز  شود،  انتخاب   » »پسر برای  که  واژه ای  هر  شود، 
« به اندازۀ مفهوم  ݣݣݣݣ7، مفهوم اجتماعی  واژۀ »پسر داشت. در آیاتی همچون مزمور ۲: 
توضیحات  به  نیاز  آیات  این  ترجمه های  همۀ  است.  گمراه کننده  آن  یکی  بیولوژ

پاورقی دارند.
که عمیق ترین توهین به مسلمانان در  ی می کنند  سوم، اغلب به درستی یادآور
عباراتی نیست که اشتباه درک شده اند، بلکه مربوط به عباراتی است که درست 
درک شده اند. »تجسم« به خودی خود عمیقًا توهین آمیز است، هرچند پدیدآورنده 
باشد. با پرهیز از عباراتی که چه بسا برخی را به فکر پیوند جنسی عجیب و غریب 
که ابعادی وجودی  بین خدا و مریم بیندازد، با این مخاطرۀ بزرگ روبه رو هستیم 
برای پسر خدا خواندِن عیسی را پنهان کنیم؛  ابعادی که مشتمل  بر وجود )توالِد( 
، و انسان شدن او در عین حفظ ماهیت اولوهیتش،  ، رابطۀ ازلی او با پدر ازلی او

و غیره هستند.]۲۴[
را  ما  از  برخی  مقدس،  کتاب   ترجمۀ  مورد  در  جدید،  ترجمه های  چهارم، 
کنش خواننده«۱ به حساب می آورند. در فصل  از نظریۀ »وا خوانندگان بی  اصولی 
اول به اختصار به پژوهش اخیر مایکل پپارد در مورد پسر خدا اشاره کردم.]۲۵[ او از 
خالل مواردی دیگر استدالل می کند که ممکن است مخاطبی با خواندن عبارت 
داستان های   ، دیگر مخاطبی  در  بیفتد،  داوود  نسل  ی  ایدئولوژ یاد  به  خدا«  »پسر 

1. reader-response theory
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بر امپراتور  او  کند و در دیگری یادآور امپراتور روم باشد.  را تداعی  خدایان یونانی 
رومی  مخاطب  که  است  چیزی  همان  این   ، او باور  به  چون  می کند،  کید  تأ روم 
و دیگر متون  انجیل مرقس  از  ما  بر درک  »این طنین  و  به ذهنش خطور می کند 
یکرد مایکل پپارد پس از بازخوانی  منتخب مسیحی تأثیر می گذارد.«]۲۶[ مشکل رو
مرقس، این است که به نظرش همان چیزی که خودش فکر می کند، حتمًا در ذهن 
رومی ها نیز با شنیدن عبارت »پسر خدا« تداعی  شده است، بی آنکه خود را درگیر 
آن  چیزی کند که مرقس در واقع با اصطالحات خاص مرقسی خود بیان می کند. 
پپارد حق دارد به این نکته اشاره کند که عبارت »پسر خدا« به خودی خود ممکن 
است ابتدا چیزهای متفاوتی را برای مخاطبان مختلف تداعی کند، اما نه مرقس 
و نه هیچ نویسندۀ دیگر عهد جدید، در بررسی و به کارگیری مضامین »پسر خدا« 
که  را  یا منصفانه نیست این واقعیت  از این رو درست  آن قدر منعطف نیستند. 
کتاب  مقدس خود برای عبارت پسر خدا استدالل می آورند، نادیده  نویسندگان 
را با مضامین پادشاهی  که عبارت »پسر خدا«  بگیریم. بنابراین برای خواننده ای 
نسل داوود پیوند می دهد، متی ۲۲: ۴۱-۴۶ مقوله های گسترده ای را معرفی می کند 

تا نشان دهد که مسیحا )ماشیح( فراتر از پسر داوود است.
، انجیل یوحنا با خشنودی مسیح و پسر خدا را به هم پیوند می د هد، اما  بار دیگر
آیاتی چون یوحنا ۵: ۱۶-۳۰، همان طور که دیده ایم، به اثبات این مفهوم که عیسی 
که تمام درک ما از خدا و پسر خدا بودْن  پسر خداست،  آن چنان عمق می بخشد 
در   » »پسر کلمۀ  نیست.  ترجمه  به  مربوط  صرفًا  امر  این  می شود.  دگرگون  و  غنی 
 ۵ یوحنا  در  عیسی  اظهارات  معنای  گویای  واقع  در  فرهنگی،  هیچ  و  زبان  هیچ 
حتی  می برد،  کار  به  را  آن  عیسی  که  است  مقوله ای   » »پسر حال،  این  با  نیست. 
که  گر هیچ چیز در زبان های انگلیسی، اردو یا عربی، ما را برای درک پسر خدا،  ا
رابطه اش با پدر چیزی است شبیه به آن چه در متن توضیح داده شده، مهیا نکند. 
کراچی،  در  اردوزبان ها   ، باتون روژ یا  نیویورک  یا  لندن  در  انگلیسی زبان ها  ما  همۀ 
زبان شناختی  نظر  از  لزومًا  آفریقا،  در  ِکرش زبان ها  و  هلیوپولیس  در  عرب زبان ها 
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گر امروز به نظر می رسد زبان  یم. ا برای داشتن چنین بینشی از خدا آمادگی ندار
کتاب  مقدس  انگلیسی با آن سازگار است، صرفًا به دلیل میراث طوالنی مطالعۀ 
است. با این حال، از آن جا که فرهنگ ما بیش از پیش در رابطه با کتاب  مقدس 
رو به بی سوادی می رود، باید همه چیز را از نو شروع کنیم تا موارد مختلف را توضیح 
دهیم؛ برای مثال وقتی کتاب  مقدس به ما فرمان می دهد اعتراف کنیم که عیسی 
مقدس  کتاب   به  اینکه  جای  به  مقدس  کتاب   جدید  مترجمان  خداست.  پسر 
از  با مخاطرۀ استفاده  را به چالش بکشد،  که درک فرهنگی پیشین  مجال دهند 
همان  دقیقًا  هستند؛  روبه رو  مقدس  کتاب   رواج  برای  خواننده«  کنش  »وا نظریۀ 

ی که پپارد انجام می دهد. کار
کتاب  مقدس  باید پیوسته هوشیار باشیم، به  خصوص در ترجمۀ  دست کم ما 
نمی تواند  یا  می تواند  فرهنگ  آن  یا  فرهنگ  این  که  استدالل  این  با  مواجهه  در  و 
کردن، امکانی برایمان  این مورد یا آن مورد را بپذیرد. در بهترین حالت، استدالل 
فراهم می کند که عاقالنه و محتاط ترجمه کنیم. در بدترین حالت، باعث می شود 
مقدس اند  کتاب   انکارناپذیر  و  صریح  آموزه های  که  پیامی  خود  از  ناخواسته  تا 

حذف شوند.
ترجمه های  موفقیت  که  است  این  مصلحت گرایانه  مالحظۀ  دومین  ب( 
آخر  را  جوجه  قدیمی،  ضرب المثلی  به  بنا  که  است  چشمگیر  چنان  جدید 
پاییز می شمارند. سنجش آمار و ارقام منتشرشده دشوار است، اما هزاران نفر به 
یده اند. با این حال، وقتی  واسطۀ این ترجمه های جدید به نوعی به مسیحیت گرو
سنجش  های خاصی انجام می شود، ۴۶ درصد از این نوکیشان اذعان می کنند که 
کتاب  مقدس ترجیح می دهند، 7۲ درصد همچنان محمد را  خواندن قرآن را به 
آخرین پیامبر می دانند، و مواردی از این دست.]۲7[  چه تعداد از این تغییر دین  ها 
دین های  تغییر  نیز  غرب  در  ما  که  می شود(  )و  شود  گفته  گر  ا است؟  دروغین 
یم، موردی است که به راحتی به آن معترف بود. با این حال، در  دروغین فراوانی دار
یادی، به دلیل موعظه های سطحی،  غرب، این تغییر دین  های دروغین، تا حد ز
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ی  روحانی در میان بسیار نبود بصیرت  کتاب  مقدس،  نادرست  کاربرد  و  بررسی 
کتاب  مقدس است.  از شبانان و واعظان، و فقدان شجاعت در بررسی حقیقی 
در  ضعف  به  عمومًا  غرب  در  دروغین  دین های  تغییر  از  ی  بسیار این،  بر  عالوه 
را  آن  باید  که  ضعفی  بازمی گردد؛  ما  مقدس  کتاب   آموزش  در  ضعف  و  بشارت 
حمایت  ایده  این  از  جدید  مترجمان  برخی  کرد.  اصالحش  و  کشید  چالش  به 
ضعیف  آموزه های  از  ناشی  که  ساخت  برطرف  را  ضعف هایی  باید  که  می کنند 
قرار  استقبال  مورد  به گرمی  ترجمه ها  این  تا  کتاب  مقدس هستند  ترجمه های  در 

گیرند. این پیشنهاد شبیه دستورالعمل یک فاجعه است.
است  این  دهم،  نشان  پیشین  فصل  دو  در  کوشیده ام  که  مواردی  از  یکی   )۴
خود  جز  چیزی  کردن  اضافه  بدون  می توان  را  خدا«  »پسر  متمایز  کاربردهای  که 
عبارت، در  کنار هم  نگه داشت و به کار ُبرد. این کار منتج به عمیق و غنی شدن 

ی می کنم. کل مفهوم »پسر خدا« می شود. در این باره چهار مثال را یاد اور
پسر  که  اسرائیل  مانند  زیرا  خداست،  پسر  عیسی   ،۴-۱ متی  در  الف( 
ی از تجربیات اسرائیل از قبیل خوانده شدن از مصر و وسوسه  خداست، بسیار
این  از  اما قبل  از سر می گذراند.  را  روز  بیابان به مدت چهل  آزمایش شدن در  و 
از آسمان اعالم می کند: »این است  ، هنگام تعمید عیسی، صدایی  یداد آخر رو
پسر محبوبم که از او خشنودم« )۱7:۳( ــ قریب به یقین، همان کاربرد پسر بودن را از 
پادشاهی از نسل داوود مد نظر دارد، که به هر صورت در انجیل متی بیشتر بسط 
یافته است. پرسیدن اینکه »بسیار خب، او واقعًا چه نوع پسری است؟« بی فایده 
است. نکته این است که عیسی اسرائیل راستین و داوود راستین است، و این دو 

مفهوم با یک عنوان کنار هم قرار گرفته اند: پسر خدا.
هم  با  به شدت  داوود  نسل  و  خدا«  »پسر  که  دیدیم   ۱۳-۵ :۱ عبرانیان  در  ب( 
« را در آیات  درآمیخته اند. با وجود این، خوانندگان نمی توانند و نباید تأثیر »پسر
قبلی از نظر دور بدارند )عبرانیان ۱: ۱- ۴(، جایی که پسر از ازل هست، عامل خدا 
در آفرینش جهان است و فروغ جالل خداست؛ او که پس از گذراندن کفاره  برای 
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« به  کنون همه چیز را با کالم مقتدرانه اش حفظ می کند. این  کاربرد »پسر گناهان، ا
یشه هایش در عهد عتیق قابل ردیابی  اندازۀ کافی در عهد جدید متداول است، و ر
نویسندۀ  که  است  این  من  منظور  حال،  این  با   .)9 اشعیا  مثال،  )برای  است 
« را چنان کنار هم می آورد که خواندن آیات ۵ تا ۱۳ بدون  عبرانیان، دو کاربرد »پسر
نتایج،  از  یکی  است.  نامعقول  ناممکن،  نگوییم  گر  ا  ،۴ تا   ۱ آیات  از  تأثیرپذیری 
خطاب به پادشاه داوود در مزمور ۴۵ است: »ای خدا تخت سلطنت تو جاودانه 
است«، ممکن است به دالیل مختلف از نظر متنی مبالغه آمیز به نظر برسد، اما 
وقتی به عیسی اطالق می گردد، تنها مبالغه آمیز به نظر نمی رسد، بلکه بنا به دالیل 
مهم متنی یک حقیقت ساده است. و همۀ این ها نه تنها بر اساس نسخ شناسی 
داوود در کتب  مقدس، بلکه به واسطۀ شیوه ای است که نویسندۀ عبرانیان به  کار 
« را کنار  برده است؛ او در یک باب به لحاظ تحلیلی دو کاربرد متمایز از واژۀ »پسر
« در ترجمه از بین برود، پیوند  کاربردهای »پسر گر یکی از این  کار می برد. ا هم به 

مضمونی نیز از بین می رود.
پ( قبًال دیده ایم که چگونه هنگام دادن خبر تولد عیسی به مریم، »پسر خدای 
کرد )لوقا ۱: ۲9-۳7(. بنابراین، در  متعال« بر تخت پدرش داوود سلطنت خواهد 
« با جلوس عیسی بر تخت پادشاهی داوود مرتبط است. در واقع،  این آیات، »پسر
نیز  ما  به  چون  می گذارند،  نمایش  به  را  مضامین  پیچیده تر  متقابل  اثر  آیات  این 
گفته می شود که دلیل پسر خدا نامیده شدِن قدوسی که از مریم زاده می شود، این 
است که قدرت حضرت اعلی بر او سایه می اندازد. ما با بنیادی ترین اسرار دربارۀ 
داوود  نسل  از  پادشاهی  هیچ  مورد  در  این ها  از  یک  هیچ  یم.  دار سروکار  تجسم 
صادق نبوده است. زمانی که آن ها به تاج و تخت می رسیدند، خدا آن ها را »مولود 
می ساخت« و »پدر «شان می شد. این مورد در برخی آیات در مورد عیسی صادق 
/ صعودش،  که دیدیم، در رستاخیز است؛ او در مقطعی خاص، شاید همان طور 
نامیده  خدا  پسر  عیسی  اینکه  دلیل  این جا  در  اما  می شود.  خود  پادشاهی  وارد 
 ، رو این  از  است.  اعلی  حضرت  اسرارآمیز  قدرِت  طریق  از  مطهر  لقاح  می شود، 
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حذف »پسر خدا« از هر یک از این کاربردها، بر فهم خواننده دربارۀ اینکه عیسی 
« است که  در هر دو مفهوْم پسر خداست، پرده  می افکند. و بار دیگر این واژۀ »پسر

آن ها را کنار هم نگه می دارد.
و  تمجید  چهارم،  انجیل  هدف   ،۳۱-۳۰ :۲۰ یوحنا  با  مطابق  که  دیدیم  ت( 
ستایش عیسی به مثابه مسیحا، پسر خداست. در این جا هم همان زنجیرۀ آشنای 
چون  آیاتی  از  پس  هدف،  این  اما  است.  برقرار  پسر   / پادشاه   / )ماشیح(  مسیحا 
بیان  در مقوله هایی  آسمانی اش  پدر  با  پسر  فوق العادۀ  رابطۀ  که  یوحنا ۵: ۳۰-۱۶ 
می شود که بخشی از اساس آموزۀ تثلیث را تشکیل می دهند، رسمًا اعالم می گردد. 

« است. آن چه باز هم همۀ این ها را کنار هم نگاه می دارد، واژۀ »پسر
عیسی  مورد  در  که  خدا«  »پسر  عبارت  الهیاتی   بار  غنی ترین   ، دیگر عبارت  به 
کاربردهای  که از این عبارت برای رشد و  کار رفته، از آیاتی سرچشمه می گیرد  به 
ی است برای ترجمۀ منسجم و  خاص استفاده می کند. این واقعیت دلیل کارساز
«، چون در غیر این صورت، این پیوندهای  یکپارچۀ عبارت های »پسر خدا« و »پدر

بسیار مهم میان کاُنن کتاب مقدس۱  از نظر پنهان می مانند.
ی  ۵( در این جا شاید بد نباشد موردی شخصی را بیان کنم. من افتخار همکار
کارشان را بسیار تحسین  یکلیف / اس آی ال در سه قاره را داشته ام، و  با پرسنل و
زمینۀ  در  برخی  کرده اند.  کار  چالش برانگیز  بسیار  شرایط  در  برخی شان  می کنم. 
از ایشان در  کمی  که تعداد  زبان شناسی به خوبی آموزش دیده اند. اما باید بگویم 
دیده اند.  آموزش  نظام مند  الهیات  یا  مقدس  کتاب   الهیات   ، تفسیر زمینه های 
این که  به  رسد  چه  دارند،  الهیات  ارشد  کارشناسی  مدرک  آن ها  از  کمی  تعداد 
را  ایشان  آن ها،  از  برخی  به استثنای  باشند.  برخوردار  آن  از  عالی تر  آموزش  از 
یکردهایشان  که در این صورت رو کتاب  مقدس نمی دانم، چرا  خوانندگان عمیق 
همه چیز  در  نمی تواند  هیچ کس  البته  می بود.  موشکافانه  ترجمه  چالش های  به 
این  از  برخی  که  است  این  دارم،  کتاب  این  به  که  امیدی  اما  باشد،  متخصص 

1. Intracanonical
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خادمان کوشا و دانش آموخته، اهمیت ترجمۀ کتاب  مقدس را در مورد مالحظاتی 
ی شان آموزش الهیات پیشرفته را  کنند و بسیار که در این جا مطرح می کنم، درک 

به عنوان بخشی از مراحل آمادگی برای ورود به ترجمه پی بگیرند.
بلکه  ندارد،  مقدس  کتاب   ترجمۀ  با  مستقیمی  ارتباط  یابی ام  ارز آخرین   )۶
کتاب   ترجمۀ  به  جدید  یکرد  رو نخست،  می آورد.  هم  گرد  را  نگرش  سه  صرفًا 
مقدس با این مخاطره روبه رو است که ارتباط »نوکیشان« با پیشینۀ اعتراف  گرایی 
که  را  اولیه  عقاید  و  شوراها  آن  اقتدار  گرفتن  نادیده  شود.  قطع  جهانی  کلیسای 
نباید  هستند،   خدا  باب  در  اندیشیدن  نحوۀ  مورد  در  ماندگار  ایده های  بازتاب 
کم اهمیت دانست. این بدان معنا نیست که شوراها و عقاید اولیه لزومًا همه چیز 
ی و تفسیر تحت الفظی کتاب   را درست فهمیده بودند. با وجود این، این نوع پیرو
فرقه  به  تبدیل شدن  فرا نمی گیرند، در خطر  بزرگ چیزی  از شوراهای  که  مقدس 
آثار  بهت زده اند،  تحوالت  این  از  که  اسالم  پیش زمینۀ  با  نوکیشاِن  دوم،  است. 
دالیل  و  تخصصی  زمینه های  اساس  بر  آن ها  در  و  کرده اند  منتشر  قابل اعتنایی 
شخصی استدالل می کنند که این ترجمه های جدید محصول غربی هایی هستند 
که  کلیساهای محلی تحمیل می کنند. دشوار بتوان مطمئن شد  کارشان را بر  که 
ی  گاهانه و چقدر صرفًا بر محافظه کار چه مقدار از این استدالل  ها بر اساس نقد آ
کنون حساسیت شبانی از سوی  فرهنگی استوار است. با این حال، در این مورد، تا
برخی نظریه پردازان ترجمۀ جدید ندیده ام. سوم، گسترش انجیل در کلیسای اولیه 
کتب  مقدس همزمان با تجهیز مبشران و شبانان مصادف بود. تعجبی  با اشاعۀ 
ندارد که دست کم برخی تنش ها بر سر ترجمۀ کتاب  مقدس، ناشی از تعهد برخی 
و  مبشران  همزمان  تجهیز  بدون  را  مناسب  ترجمه های  که  است  اشخاصی  از 

شبانان انجام می دهند.
الهیاتی غنی  از  ما  کردن  کم تری صرف دور  ی  انرژ بهتر است  صادقانه بگویم، 
بودن عیسی شود، و  کتاب  مقدس در مورد پسر  و جامع  اذعانات چندبعدی  از 
ی بسیار بیشتری صرف درک و سپس یادگیری نحوۀ آموزش همۀ  به جای آن، انرژ



آن چه کتاب  مقدس دربارۀ عیسی، پسر خدا می گوید و نمی گوید، نماییم. از این 
یده اند، در تمام قرون و از هر فرهنگی، کنار  گرو ، کسانی که خالصانه به عیسی  رو
مسیحیان خواهند ایستاد و در آرامش و با احترام تصدیق خواهند کرد که  »من به 
خدای پدر قادر مطلق، خالق آسمان و زمین و به یگانه پسر او عیسی، خداوند ما، 

ایمان دارم.«



فصل اول
کسفورد، انگلستان، انتشارات بلکِول،  ۱. الیستر مک گراث، مقدمه ای در باب الهیات مسیحی، آ

 .۱99۴
۲. همان، صص ۲۴8-۲۴9. 

«( به دست می دهد:  ۳. البته در این جا مک گراث برداشت مختصری از مناقشۀ »فیلیوکو« )»از پسر
« حیات یافت )واژۀ بحث انگیز و مورد مناقشۀ»اعتقادنامۀ نیقیه«( یا  آیا روح القدس صرفًا »از پدر
« ضبط شده است(؟ کلیسای غربی بر دومی  »از پدر و از پسر« )که در التین در قالب واژۀ »فیلیوکو

کید می کند. تأ
، میشیگان،  گرند رپیدز ۴. مایکل هورتون، ایمان مسیحی؛ الهیات نظام مند برای زائران در مسیر، 

انتشارات زوندروان، ۲۰۰۱.
۵. در این جا شاید بد نباشد به کتاب ِکی. اسکات الیفینت اشاره کنیم که در آن چند صفحه ای 
را با منطقی مستدل به موضوع »پسر خدا« اختصاص داده است، )کی. اسکات الیفینت، خدا 

ی، ۲۰۱۲(. یتون، ایلینوی، انتشارات کراس ِو همراه ما؛ برتری نمایی الهی و صفات خدا، و
کلیسای اولیه، در  ۶. سم جانس، تو پسر من هستی؛ پیشینۀ پذیرش مزمور ۲ در یهودیت اولیه و 

.۲۰۰9 ، مجموعه مقاالِت »الهیات و تفسیر کتاب مقدس«، لووا، بلژیک، انتشارات پیترز
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و  اجتماعی  زمینه های  و  الهی  فرزندخواندگی  کاتولیک؛  جهان  در  خدا  پسر  پپارد،  مایکل   .7
کسفورد، ۲۰۱۱.  کسفورد، انگلستان، انتشارات دانشگاه آ سیاسی آن، آ

: ژورنال نوشته جات کتاب مقدس، شمارۀ 8۱، ۱9۶۲،  ی« در 8. ساموئل سندمل، »جنوِن بدیل  انگار
صص ۲-۱۳. 

ی، ۲۰۱۲. یتون، ایلینوی، انتشارات کراس ِو : کار مسیح، و 9. رابرت پترسون، تحقق نجات توسط پسر
جدید،  عهد  در  عتیق  عهد  بسط  جدید؛  عهد  مقدسِی  کتاب  الهیات  بیل،  ِکی.  جی.   .۱۰
، ۲۰۱۱، به خصوص صص ۳۱۶-۳۱9، ۴۰۰-۴۲9، ۴۴۱-۴۴۳،  ، میشیگان، انتشارات بیکر گرند رپیدز

 .9۱۳-9۱۵ ،7۶۱ ،7۰۴-7۰8 ،۶7۰-۶7۲
یکی پسر نجار نیست، اما در ذهن سخنرانان هست.  ، عیسی به لحاظ بیولوژ ۱۱. البته از این منظر

در این مقطع، من صرفًا به کاربرد زبانی اش عالقه مندم. 
« آمده است. ۱۲. البته در این جا شکل متفاوت و مشهور »بلیعار

که این عبارت عبری چگونه در اناجیل مختلف ترجمه  ۱۳. این مورد یا مشابهش نشان می دهد 
کرده: »ای خائن احمق!« و ذیل آن در پانوشت  NET به این صورت ترجمه اش  می شود. انجیل 
آورده: »ای پسر زن منحرف سرکش!« اما چنین ترجمۀ بیش از حد تحت اللفظی و بومی شده ای از 
کنون از ارتباط  کنش مطلق شائول را نشان دهد. شائول که ا این عبارت عبری، نمی تواند قدرت وا
احساسی  نظر  از  و  زمخت  بسیار  کلمات  واقع  در  است،  برآشفته  و  خشمگین  داوود  با  یوناتان 
یگ کوهلر و والتر بامگارتنر برای این عبارت این ترجمه  برخورنده ای را نثار فرزندش می کند. لودو
را پیشنهاد کرده اند: »حرامزادۀ زن سرکش« )واژه نامۀ عبری و آرامی عهد عتیق، ذیل مدخل הוע(. 
اما این عبارتی نیست که عمومًا در انگلیسی کاربرد داشته باشد. جایگزین نزدیکش در انگلیسی 
عمومی  قالب های  به  حساسیت ها  حال،  این  با  احمق«.  حرامزادۀ  ای  »تو  باشد:  این  می تواند 
کتاب مقدس در چارچوب آن ها با صدای رسا خوانده می شود، منجر شده به ارائۀ  که  مختلف 
)برای  است  شائول  گفتار  معنایی  ارزش های  بر  تمرکزش  که  حساسیت برانگیز  کم تر  ترجمه ای 
مثال، رفتار پسر خودش جاناتان، که از نظر او هم خیانتی شخصی است و هم سیاسی ]»خائن«[(. 

ن. ک. به: ترجمۀ NLT: »تو ای پسر فاحشۀ احمق!«.
۱۴. من برای ارجاع »به کسی که به نام عیسی می آید«، عبارت »مسیح شناسی« را در معنای نسبتًا 
گسترده ای استفاده می کنم. این شیوۀ نامناسب به کارگیری کلمات، از این واقعیت ناشی می شود 
گر از »ارجاع به عیسی« به  ، ا کمی پیچیده  و دشوار است. برای مثال، به بیان ساده تر که این واژه 
جای »ارجاع به کسی که به نام عیسی می آید« استفاده می کردم، ارجاعات عهد عتیق به آینده را 
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در  نامناسب است، چون  واژۀ »مسیح شناسی«  ، خوِد  بار دیگر بودم.  کرده  بی هیچ دلیلی حذف 
سطح اولیه اش، صرفًا ترجمه ای یونانی است از واژۀ عبری messianic )»مسیح«(. اما همان طور 
ی وجود دارد که در آن ها »پسر خدا« به مسیح موعود از نسل داوود  که خواهیم دید، آیات بی شمار
کاربرد مسیحایی از »پسر خدا« است(، و همچنین آیات دیگری   ، پیوند خورده است )از این رو
که مسیِح از نسل داوود است ارتباطی ندارد  که »پسر خدا« پیوند دارد، با آن شخصیت آینده ای 
ذیل  را  کاربرد  نوع  دو  هر  این،  وجود  با  است(.  خدا«  »پسر  از  مسیحایی  غیر  کاربرد   ، رو این  )از 
»مسیح شناسانه« دسته بندی می کنیم، مشروط بر اینکه »پسر خدا« اشاره داشته باشد به »مسیحی 
که خواهد آمد« )هرچند این تعبیر از همۀ آیات برمی آید(، چه قبل از اینکه او به عنوان »عیسی« 

کنون آمده باشد. بیاید، چه زمانی که ا
کتاب مقدس  : واژه نامۀ  ک. به این موارد: یار فوسوم، »پسر خدا« در ۱۵. از میان دیگر نمونه ها، ن. 
صص   ،۱99۲ دابل ِدی،  انتشارات  نیویورک،   ،۶ ج  فریدمن،  دیوید   : ویراستار و  گردآورنده  آنکر، 
و  گردآورنده  آن،  تحوالت  و  جدید  عهد  واژه نامۀ   : در خدا«  »پسر  درین،  دابلیو  جی .  ۱۳7-۱۲8؛ 
، ایلینوی، انتشارات IVP، ۱997، صص  ، دانرز گروو : رالف پی. مارتین و پیتر اچ. دیویدز ویراستار
: جوئل گرین  : واژنامۀ مسیح و اناجیل، گردآورنده و ویراستار ، »پسر خدا« در . بائر ۱۱۱۵-۱۱۱۱؛ دی. آر
 . دابلیو ال.  IVP، ۱99۲، صص 77۵-7۶9؛  انتشارات  ایلینوی،   ، گروو دانرز  و اسکات مک نایت، 
هاثورن،  اف.  جرالد   : ویراستار و  گردآورنده  رساالتش،  و  پولس  واژه نامۀ   : در خدا«  »پسر   ، هورتادو

، ایلینوی، انتشارات IVP، ۱99۳، صص 9۰۰-9۰۶. ید، دانرز گروو رالف پی. مارتین و دانیل جی. ر
۱۶. برای دیدن یک پژوهش عالی، هرچند مجمل، دربارۀ اهمیت »به شباهت خدا« آفریده شدن، 
، آیا آدم و حوا واقعًا وجود داشتند؟ چرا وجود داشتند و چرا این موضوع  ن. ک. به: سی. جان کالینز

ی، ۲۰۱۱، صص 9۳-۱۰۴. یتون، ایلینوی، انتشارات کراس ِو اهمیت دارد؟، و
به  را  این ها  همۀ  می شوند،  پیروز  که  »کسانی  آمده:   NIV ترجمۀ  در  است.   ESV ترجمۀ  این   .۱7
رفتن  از دست  بود.«  فرزندان من خواهند  آن ها  و  بود  آن ها خواهم  و من خدای  ُبرد  ارث خواهند 
را  استعارۀ پسر در این متن تأسف آور است، زیرا هرچند واژۀ »فرزندان«« تصویر روابط خانوادگی 

حفظ می کند، تأسی و هویت را آن چنان قدرتمندانه به تصویر نمی کشد.
 )ὁ παῖς(  ی، آیاتی را نیاورده ام که در آن به  عیسی مسیح به عنواِن ها پایس ۱8. به منظور ساد ه ساز
« ترجمه شده است  اشاره می شود؛ واژه  ای که در برخی نسخه های قدیمی تر به جای »خادم«، »پسر

)متی ۱8:۱۲؛ لوقا ۴۵:۲؛ اعمال رسوالن ۱۳:۳، ۲۶؛ ۲7:۴، ۳۰(. 
کتاب مقدسی عهد جدید، به خصوص صص ۴۲9-۴۰۰، به این سمت و سو  ۱9. ِبیل در الهیات 



106 ▪عیسی، پسر خدا

گون آیات  گرایش دارد که ارتباطات بیشتری را، بیش از آن چه من ذکر کرده ام، بین کاربردهای گونا
تغییرناپذیری  نحو  به  ِبیل  شود.  قائل  خدا«  »پسر  نخستین  عنوان  به  آدم  با  خدا«  »پسر  به  مربوط 

تفکربرانگیز است و ممکن است حق با او باشد.
ی به وضوح نشان می دهند  ۲۰. حتی در جاهایی که از »پسر خدا« استفاده نمی شود، آیات بی شمار
به همان  که عیسی در موردش موعظه می کند )متی ۱7:۴(  یا ملکوت آسمان  پادشاهی خدا  که 
»پسر  که  می شود  گفته  ما  به  هرز  علف های  َمَثل  توضیح  در  مثال،  برای  اوست.  پادشاهی  اندازه 
که در پادشاهی باعث لغزش شود و  کسی را  انسان« »فرشتگان خود را خواهد فرستاد و آن ها هر 
همچنین همۀ بدکاران را جمع می کنند« )متی ۴۱:۱۳(، در حالی که »نیکان در پادشاهی پدر خود 

مانند خورشید خواهند درخشید« )۴۳:۱۳(. ن. ک. به: متی ۳۱:۲۵، ۳۴، ۴۰.
۲۱. در جای دیگری به تفصیل استدالل کرده ام که بهتر است این آیه این گونه ترجمه شود: »تا ایمان 
ـ که هویت قدرتمندتری را برای این مقولۀ شناخته شده  ید که مسیح، پسر خدا، عیسی است«ـ  بیاور
کارسون، »هدف انجیل چهارم:  ک. به: دی. ای.  که مسیح، پسر خداست به دست می دهد. ن. 
بازنگری در یوحنا ۳۱:۲۰«، ژورنال نوشته جات کتاب مقدس، شمارۀ ۱۰8، ۱987، صص ۶۵۱-۶۳9؛ 
کارسون، »مشاهدات  نحوی و متنی ــ انتقادی در باب یوحنا ۲۰: ۳۰-۳۱، بررسی دوباره ای در باب 

هدف انجیل چهارم«، ژورنال نوشته جات کتاب مقدس، شمارۀ ۱۲۴، ۲۰۰۵، صص ۶9۳-7۱۴.
۲۲. در مورد این نقل قول، ن. ک. به: مقالۀ مهم جی. کی. بیل، »استفاده از یوشع ۱۱:۱ در متی ۱۵:۲؛ 
« که در دست انتشار است. از دکتر بیل سپاسگزارم که پیش نویس مقاله اش را نشان  یک بار دیگر
من داد. ن. ک. به: کارسون، »متی« در متی ــــ یوحنا، شرح و تفسیر کتاب مقدس 9، ویراست دوم، 

، میشیگان، انتشارات زوندروان،۲۰۱۰، صص ۱۱8-۱۲۰. گرند رپیدز

فصل دوم
از  کردن عیسی  زنده  و  »برخیزانیدن عیسی«، رستاخیر  از  پولس  که منظور  ۱. متن نشان می دهد 

عالم مردگان است.
»مسیح«(  یونانی  در  و  »ماشیح«  عبری  )در  »مسح شده«  که  پذیرفته اند  عمومًا  را  موضوع  این   .۲
کار می رفت، چون در هر دو مورد، واژۀ »مسح«  کاهنان به  معموًال در عهد عتیق برای پادشاهان و 
این  چه بسا  بنابراین،  و  می شد  مسح  پیامبری  به ندرت  است،  همراه  مقام«  یک  به  »انتصاب  با 
، هیچ چیزِ ذاتًا آینده نگرانه  ای در مورد خوِد این واژه  واژه مختص »مسیح« باشد. به عبارت دیگر
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، چیزی در »مسیح« وجود ندارد که ذاتًا مسیحایی باشد. با این وجود،  وجود ندارد. به بیان روشن تر
را در مورد پادشاهی و شبان بودن شناسایی  اینکه این خط سیرها و سنخ  شناسی ها  به محض 
گر بخواهیم از  یابی تغییر می کند. ا می کنیم که برای رسیدن به هدف مورد نظر طراحی  شده اند، ارز
منظر کاُنن کتاب مقدس به موضوع بنگریم، »مسیح« دقیقًا به همان شکلی مسیحایی می شود که 
در دوم سموئیل ۱۴:7 و مزور 7:۲ آمده؛ آیاتی که پادشاه غایی از نسل داوود را پیش بینی می کنند.

 bar ،واقعًا بر مفهوم اصلی تأثیر نمی گذارد. واژۀ سامی استفاده شده ،» ۳. در این آیه، تفسیر »پسر
« معنی می دهند(.  است که واژه ای آرامی است، و نه واژه ی ben که عبری است )هر دو واژه  »پسر
عبری   bōr باید  واقعًا  را  واژه  این  که  انداخته  گمان  این  به  را  برخی  مورد  این  در  مقاله  فقدان  اما 
گرفته می شود )»صادقانه ببوسید«  که قید در نظر  خواند )حروف مصوت در متن اصلی نبودند( 
که تغییر چندانی در مقصود ما  ارائه شده است  یا »ناب گونه ببوسید«(. پیشنهادات دیگری نیز 
است  شده  استفاده  ُحکم  این  در  ابهام  بدون  و  آشکار  پیش تر   » »پسر واژۀ  زیرا  نمی کنند،  ایجاد 
)۲: ݣݣݣݣݣݣ7(. بنابراین، این آیه را به دوم سموئیل ۱۴:7، و انتصاب پادشاه انسانی را تحت عنوان »پادشاه 

« مرتبط می کند. آسمانی«، با تولد »پسر
۴. پریکورسیس، هشت قرن قبل از میالد مسیح؟

۵. به عنوان مثال، رجوع کنید به RSV: »تخت پادشاهی تو تا ابد پایدار است.«
ݣݣݣݣݣݣݣ7-8«، بولتن تیندل، شمارۀ ۳۵، ۱98۴: صص  ی ِجی. هریس، »ترجمۀ الوهیم در مزمور ۴۵:  ۶. مور
کمک های مسیح شناسی  آن  ݣݣݣݣݣݣݣ۶-7 و  . ِبیتَمن، »مزمور ۴۵:  ک. به: اچ. دابلیو ۶۵-89. همچنین ن. 
ک. به: به روزرسانی های  به عبرانیان«، ژورنال تثلیث، شمارۀ ۲۲، ۲۰۰۱، صص ۲۱-۳. همچنین ن. 
عیسی،  به  اشاره  برای  تئوس  از  جدید  عهد  استفادۀ  خدا:  به مثابه  عیسی  بیتمن،  کتاب  جزئی 
، ۱99۲، فصل هشتم )صص ۲۰۴-۱87( و فصل  ، میشیگان؛ انتشارات بیکر گرند رپیدز انتشارات 

نهم )۲۲7 -۲۰۵(.
7. هم در ترجمۀ NIV و هم ترجمۀ عبری  ESV آمده: »بنگر که تو را نزد فرعون مثل  خدا ساختم«. 
ی، معادل »مثل خدا«، »به عنوان خدا« یا »ظاهرًا  در واقع، تمام  ترجمه های معروِف  انگلیسی امروز
مثل خدا« را برگزیده اند که همگی، از نظر متنی و معنایی دقیق و کامًال متعارف اند، اما کامًال فاقد 

تأثیراِت اصیل بالغی شان هستند.
: مقالۀ پیتر تی. اوبراین، نامه ای به عبرانیان؛ در کتاب »ارکان تفسیر عهد  8. ن. ک. به این بحث در

، ۲۰۱۰، صص 7۵ -7۲. ، میشیگان، اردمانز جدید«، گرند رپیدز
ی ِجی. هریس، »ترجمه و اهمیت ها ِتئوس )ὁ θεός( در عبرانیان«،  9. به  خصوص ن. ک. به: مور
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بولتن تیندل، شمارۀ ۳۶، ۱98۵، صص ۱۲9-۱۶۲.
بار  نوزده  مقابل،  در  و  آمده  عبرانیان  در  بار  سیزده   » »برتر معنی  به   )κρείττων( ِکرِیتون  واژۀ    .۱۰
)اوبراین،  اوست.«  از  و نظم جدیِد پیش  تمام سیزده مورد »در مقابل مسیح  کل عهد جدید.  در 

»عبرانیان«، ۶۱(.
 ،۲۰۰8  ، اردمانز میشیگان:   ، رپیدز گرند  اسرائیل،  خدای  و  عیسی  کام،  با یچارد  ر به:  ک.  ن.   .۱۱

به خصوص فصل 7، »الوهیت عیسی در نامه به عبرانیان«، صص ۲۳۳-۲۵۳. 
۱۲. بررسی مفصل اینکه چرا نویسندۀ عبرانیان تصمیم می گیرد مسیح را با فرشتگان مقایسه کند، 
از چارچوب بحث این کتاب خارج است. با این حال، دست  کم بخشی از پاسخ به این واقعیت 
شده اند  واسطه  که  یافتند  در موسی،  به  شریعت  انتقال  جریان  در  فرشتگان  که  می شود  مربوط 
)اعمال رسوالن 7: ۳8-۳9؛ غالطیان ۱9:۳؛ عبرانیان ۲:۲؛ خروج۲:۳؛ ۲۳:۱۲؛ اشعیا 9:۶۳(. حجم 
که شریعت موسی مرحلۀ نهایی در  عمده ی عبرانیان به نشان دادن این موضوع اختصاص دارد 
ی خدا نیست، بلکه یکی از مراحلی است که پیشاپیش به »مسیح« اشاره می کند.  برنامۀ رستگار
برای تثبیت برتری عیسی بر فرشتگان، چه در عالم ازل به عنوان خالق آن ها و چه در این ُبعد از 
رستاخیر به عنوان پروردگار آن ها، جایگاه شایستۀ آن ها را تثبیت می کند. در عین حال، »تجسد«، 
می کند  مشخص  سقوط کرده،  فرشتگان  نه  سقوط کرده،  بشر  ناجی  عنوان  به  را  خدا  پسر  جایگاه 
کام، »توحید  یچارد با : اوبراین، »عبرانیان«، صص ۶۳ - ۶۱؛ و ر )عبرانیان ۲(. ن. ک. به این بحث در
: ال. تی.  و مسیح شناسی در عبرانیان ۱«، در کتاب مسیحیت اولیه در متن، گردآورنده و ویراستار

. ئی. اس نورث، لندن، انتشارات تی اندتی کالرک، ۲۰۰۴، صص ۱۶7-۱8۵. کن بروک و دابلیو استا
کام در عیسی و خدای اسرائیل، صص ۲۴۴-۲۴۱، در مورد عبرانیان ۱: ۵-۱۴ به  این نتیجه  ۱۳. با
می رسد که بدون بررسی معنای آیات در زمینه ی اصلی خود، به معنای این است که منطق خط 

سیرشان را بر هم نزنیم که تفسیر نویسندۀ عبرانیان را تضمین می کند.
تفسیر عهد جدید«،  »ارکان  کتاب  روایت یوحنا، در  به  انجیل  کارسون،  به: دی. ای.  ک.  ۱۴. ن. 

ݢ۲۴۶. ݢ ، ۱99۱، صص ۲۵9-ݢ ، میشیگان، اردمانز گرند رپیدز
۱۵. بدیهی است که این تفسیر ارتباط دارد با بحث های معاصر در مورد برابری و تبعیت کاربردی 
یم( و هم با  و ربطشان، هم با برداشت پدرانه از ربوبیت )که در فصل بعدی بیشتر به آن می پرداز

ی بر سر برابری طلبی و مکمل گرایی )که در موردشان چندان نمی گویم(. مناقشات جار
 )۱( کنیم:  توجه  آن ها  به  باید  دست کم  اما  می کند،  دور  بحث  از  را  ما  دیگر  نکتۀ  دو  ذکر   .۱۶
او به  ، در وهلۀ اول، نه به  عشق خدا به ما، بلکه به  عشق  خودافشایی شگفت انگیز پدر در پسر
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کار نجات بخش پسر ، در وهلۀ اول، نه به عشق پسر به ما،  پسرش بستگی دارد. به همین ترتیب، 
بلکه به عشق او به پدرش، و در نتیجه به تمایل مطیعانۀ او برای مصلوب شدن معطوف است. 
خشنود  را  او  که  می کند  ی  کار همیشه  و  دارد  دوست  را  پدرش  پسر  که  بیاموزد  باید  واقعًا  جهان 
سازد. )۲( این حلقۀ کامل عشق دقیقًا همان چیزی است که ضامن به کمال رسیدن مکاشفۀ پسر 
که همه چیز را به پسر »نشان می دهد«، و از سوی  کمال رسیدن عشق پدر  ، به  است. از یک سو
ک. به: دی. ای.  که ارادۀ پدر را به کلی به انجام می  رساند. ن.  کمال رسیدن عشق پسر  ، به  دیگر
کارسون، »عشق و  ی، ۲۰۰۰؛  کراس ِو یتون، ایلینوی، انتشارات  کارسون، آموزۀ پیچیدۀ عشق خدا، و
و  گردآورنده  پست مدرن،  جهان  در  مسیح  برتری  کتاب  در  پست مدرن«،  جهان  در  مسیح  برتری 
ی، ۲۰۰7، صص 8۵-89. یتون، ایلینوی، انتشارات کراس ِو ، و : جان پایپر و جاستین تیلور ویراستار
که در NIV »افزون بر این« ترجمه شده  ۱7. این واژه ، بار دیگر در ترجمۀ یونانی گاار )γάρ( آمده 
حذف  کامل  طور  به  تعجب،  کمال  در   ،ESV در  و  می دهد(  دست  از  را  منطقی اش  معنای  )که 

شده است.
۱8. در ادامۀ بحث فصل اول، مثل این می ماند که استرادیواریوِس پدر ساخت و استفاده از رنگ 
ک  و الکل  را به استرادیواریوِس پسر محول کند. از این پس، ساخت این رنگ در حیطۀ اختیارات  ال
که استرادیواریوس پسر عصبانی شود و تصمیم بگیرد  پسر خواهد بود. اما این بدان معنا نیست 
ک  و الکل خود را بسازد. او با خوشحالی بر خواست ارادۀ پدرش تمکین  با سعی و خطا رنگ ال

می کند.
دوتایی  معادل های  از  می دهد  ترجیح   ۲۳۵ ص  اسرائیل،  خدای  و  عیسی  در  کام  با  .۱9
»مسیح  شناسی کارکردی« و »مسیح شناسی هستی شناسانه« به نفع »هویت الهی« بپرهیزد. با این 
»بنابراین، مسیح شناسِی  کند:  آن ها شانه خالی  به کارگیری  از  کامًال  او نمی تواند  پایان،  در  حال، 
یا  کارکردی  مسیح شناسی  گمراه کنندۀ  معادل های  از  فراتر  بسیار  شیوه ای  الهی  هویت 
گر ناچار از به کارگیری   مسیح شناسی هستی شناسانه عرضه می دارد. برخی از »کارکردهای« الهی، ا
گر عیسی  این  واژه باشیم، کارکردهای ِصرف نیستند، بلکه بخش جدایی ناپذیر هستی خدایند. ا
گر قرار است توحید حفظ شود، همان طور که در  چنین وظایف و کارکردهایی را انجام می دهد و ا
مسیحیت اولیه حفظ شد، پس باید قائل به هویت خدای واحد باشیم. عیسی بدون خدا بودن 
که بپذیریم یک وضعیت  کند. نکته  حتی زمانی واضح تر می شود  نمی تواند به عنوان خدا عمل 
شخصی  تنها  است.  ضمیمه  حکمرانی  و  خلقت  الهِی  کارکردهای  به  هستی شناختی  آشکارا 
ازلیت  این  وقتی  است.  جهان  مقتدر  کم  حا و  خالق  است،  ابدی  ذات  در  واقعی  معنای  به  که 
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اولیه دقیقًا  که مسیحیان  نیز نسبت می دهیم، واضح است  را به عیسی  الهی یگانه  ی   و بی آغاز
کار  این  در  عیسی  فهمیدند  وقتی  می کنند،  چه  یهودی  الهیات  واژگان  با  دارند  که  می دانستند 

خالقانه و معادشناسانۀ خدای یگانه مشارکت دارد.

فصل سوم
ی و  ۱. به خصوص ن. ک. به: دیوید پترسون، تحت مالکیت خدا: الهیات عهد جدید مقدس ساز

.۱99۵ ،IVP انگلستان، انتشارات ، تقدس، لستر
: جان تی. مک نیل، ترجمۀ فورد  و ویراستار گردآورنده  بنیان های دین مسیحی،  کالوین،  ۲. جان 

.۱.۱۳.۵ ،۱9۶۰، ، فیالدلفیا، وست مینستر لوئیس بتلز
، ۱9۴9، صص 9۳-9۴. ، میشیگان، اردمانز ۳. لوئیس برخوف، الهیات نظام مند، گرند رپیدز

 ، مسیح محور جوامع  نوع  شش  تعریف  برای  کاربردی  ی  ابزار  :C6 تا   C1 »طیف  یس،  تراو جان   .۴
یت های انجیلی، شمارۀ ۳۴، ۱998: صص ۴۰7-۴۰8. فصلنامۀ مأمور

قرنتیان 9: ۱9-۲۳؛  اول  این بحث، موعظه ای نسبتًا طوالنی است در باب  ناچیز من در  ۵. سهم 
آیاتی که هواداران IM اغلب برای توجیه موضع شان  به آن استناد می کنند. دی. ای. کارسون، »به 
ارائۀ انجیل«، موعظه،  ی و انعطاف پذیری در  از آن ها پیروز  شوم: وفادار بر برخی  هر طریق، باید 

کنفرانس ملی ائتالف انجیل، ۲۳ آوریل ۲۰۰9:
http://www.thegospelcoalition.org/resources/a/That-By-All-Means-I-Might-Win-

.Some

۶. برای مثال، ۱7۱:۴، ۱7۲؛ ۱9:۵، 7۵-78، ۱۱9-۱۲۰؛ 9: ۳۰-۳۱؛ ۳۵:۱9.
که از ویراست اول آن به طور قابل توجهی  7. برای دیدن آخرین خط مشی های ترجمه ای الکلمه، 

بازنگری شده، به وب سایت زیر مراجعه کنید:
http://www.al-kalima.com/translation_project.html

یۀ ۲۰۱۱، صص ۲۳ -۱8. 8. کالین هانسن، »پسر و هالل«، در مجلۀ مسیحیت امروز، ۱ فور
9. برای مدتی، برخی از »ترجمۀ واژگان و اصطالحات اسالمی « )MIT( صحبت می کردند. برخی 
نیز از ترجمۀ واژگان خانوادگی خدا سخن گفته اند. معدودی از این برچسب ها راضی اند. بنابراین، 

در این جا از آن ها اجتناب می کنم.
می کند.  حمایت  آن  از  مقاله اش  در  براون  یک  ر می رسد  نظر  به  که  است  چیزی  همان  این   .۱۰



پی نوشت  ▪ 111

اسالمی«،  متون  در  خدا«  )ان(  »پسر مقدسی  کتاب  اصطالِح  ترجمۀ  دوم:  »بخش  به:  ک.  ن. 
ی، شمارۀ ۴/۲۴، ۲۰۰۴، صص ۱۳۵-۱۴۵. یت شناسی مرز ژورنال بین المللی مأمور

)ان( خدا" در متون اسالمی«،  کتاب مقدسی "پسر یک براون، »بخش اول: توضیح اصطالِح  ۱۱. ر
ی، شمارۀ ۳/۲۲، ۲۰۰۵، صص 9۱-9۶. یت شناسی مرز ژورنال بین المللی مأمور

، مسیح عیسی است و عیسی پسر خداست. ۱۲. یا به بیان بهتر
۱۳. براون: »بخش اول...«، ص 9۴.

۱۴. همان.

۱۵. همان.
۱۶. براون، »بخش دوم...«، ص ۱۴۱.

خاطر  به   ،SIL International برای  بین المللی  ترجمۀ  هماهنگ کنندۀ  هارملینک،  برایان  از   .۱7
تبادالت مفید در مورد برخی از نکات زیر سپاسگزارم ــ که البته لزومًا به این معنا نیست که با تمام 

یابی های من موافق است. ارز
کتاب مقدس«،  گری، »نگاهی نو به ترجمۀ واژگان خانوادگی  یا  گری و آندر یک براون، لیث  ۱8. ر

ژورنال بین المللی الهیات نظام مند، شمارۀ ۲8، ۲۰۱۱، صص ۱۰۵-۱۲۰.
۱9. همان، ص ۱۱۶.

: یکلیف در ۲۰. ن. ک. به: »واژگان خانوادگی خدا: پاسخ به پرسش های متداول«، کتاب مقدس و
http://www.wycliffe.org/SonofGod/QA.aspx

۲۱. براون و همکاران، »نگاهی نو به ترجمۀ واژگان خانوادگی کتاب مقدس «.
۲۲. همان، ص ۱۱۵.

کسفورد، انگلستان،  ۲۳. ن. ک. به: اثر سترگ جنت مارتین سوسکیس، استعاره و بیان مذهبی، آ
کسفورد، ۱98۵. انتشارات دانشگاه آ

آن  در  که  است  کلیدی  نقطه ای   »این  می گوید:  هانسن  مقالۀ  در  یاربرو  رابرت  که  همان طور   .۲۴
کامًال  خدا  یکی،  در  است.  متفاوت  کامًال  دین  دو  این  در  خلقت،  برابر  در  خدا  وجود  ماهیت 
متعالی، ناشناخته و بی همتا در خلقت است و به سادگی نمی توان او را شناخت. نمی توانیم او را 
« و مواردی از این دست بنامیم. خدای ابراهیم و خدای داوود و خدای عیسی چنین نیست.  »پدر

اصطالح »پسر خدا« در عهد جدید فقط نوک کوه یخ است« )»پسر و هالل«، ص ۲۳(.
و  اجتماعی  زمینه های  و  الهی  فرزندخواندگی  کاتولیک؛  جهان  در  خدا  پسر  پپارد،  مایکل   .۲۵

کسفورد، ۲۰۱۱.  کسفورد، انگلستان، انتشارات دانشگاه آ سیاسی آن، آ
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۲۶. همان، ص ۲8. 
ی«،  زمینه ساز در  جدید  جهت گیری های   ! »خطر پرشال،  فیل  به:  ک.  ن.  مثال،  برای   .۲7
همچنین  ۴۱۰-۴۰9؛  و   ۴۰۴  -۴۰۶ صص   ،۱998  ،۳۴ شمارۀ  انجیلی،  یت های  مأمور فصلنامه ی 
بحث تیموتی سی. تننت، »پیروان عیسی مسیح در مساجد اسالمی: بررسی دقیق تر C-5، طیف 

ی، شمارۀ ۲۳، ۲۰۰۶، صص ۱۱۵ -۱۰۱. یت شناسی مرز ی« ژورنال بین المللی مأمور باال، زمینه ساز
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