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پيشگفتاری از مترجم
ت "عيسی ،بعنوان پسر خد" يکی از
ان ﻣسيحي ِ
ﻣوضوع و آﻣوزۀ ايم ِ
ﻣشکلترين آﻣوزهھای ﻣسيحيت ﻣيباشد .انجيل بما ﻣی آﻣوزد که" :عيسی چھرۀ ديدنی
خدای ناديدنی بر روی زﻣين ﻣيباشد) ".انجيل ،کتاب کولوسيان ،فصل اول ،آيۀ ،١۵
ت .ت ( .پس سئوال و پرسشی که در اينجا ﻣطرح ﻣيشود اين است که چه عاﻣلی
باعث اينگونه ﻣشکل ،گيجی و سردرگمی بشر در رابطۀ با درک اين حقيقت الھی و
انجيلی ﻣيشود و نيز او را با آن دست بگريبان ﻣیکند .کتاب ﻣقدس و انجيل اين گونه
به اين ﻣشکل و ﻣسئله پاسخ ﻣيدھد :نخست ،انجيل بما ﻣی آﻣوزد که:
"بدون ايمان ﻣمکن نيست تا کسی بتواند خدا را خشنود سازد .کسی که
اشتياق نزديک شدن به خدا را دارد ،نخست بايد ايمان داشته باشد که او
ھست و وجود دارد – يعنی يک خدای واحد و حقيقی .آنگاه خدا جويندۀ خود
را پاداش خواھد داد) ".انجيل ،کتاب عبرانيان (.١١ :۶
بشر بی
ی
سردرگم
دوم ،در انجيل ﻣيخوانيم که ريشۀ اصلی اين ﻣشکل و
ِ
ِ
ايمان از خود شيطان سرچشمه ﻣیگيرد .انجيل ﻣينويسد که" :شيطان – يعنی خدای اين
عصر – ذھنھای بی ايمانان را کور کرده است تا نور انجيل جالل ﻣسيح که تصوير
خدا است را نبينند) ".انجيل ،دوم قرنتيان  ،۴ :۴ه .ن( .سوم ،يکی از آيهھای بسيار
زيبای انجيل در کتاب يوحنا فصل ھشتم و آيۀ ) ٣٢ت .ت( يافت ﻣيشود .اين آيه چنين
است..." :و حقيقت را خواھيد شناخت ،و حقيقت شما را آزاد خواھد کرد".
خوانندۀ عزيز ،اﻣيد و قصد اصلی نگارندگان اين کتابچه اين است که شما
عزيزان حقجو ،نخست ،اين ﻣسئله و ﻣوضوع را با ايمان و اطمينان به خدا بررسی
نموده و اين اجازه را به شيطان ندھيد تا جلوی ديد روحانی شما را بگيرد .آنگاه
خداوند حقيقت و توانايی درک و قبول اين ﻣورد و ﻣوارد و اصول ديگر ايمان
ﻣسيحيت را به شما به عنوان پاداش عطا خواھد نمود و آنگاه شما با ديدن اين حقيقت
از بند اسارت روحانی آزاد خواھيد شد .در حقيقت ،اين وظيفۀ ھر حقجوی واقعی است
تا با قلب و روحی باز و ﻣشتاق و از طريق پژوھش به اين حقيقت ﻣطلق رسيدگی
کرده و دست بيابد.
ھمچنين ،در ترجمه و تھيّۀ اين کتابچه نھايت سعی و کوشش شده است تا
عاری از ھرگونه عيب و ايراد فنی ،ترجمه ای و دستور زبانی باشد .اگر در اين کار
برکتی ھست ،آنرا ﻣديون خداوندم عيسی ﻣسيح ﻣيباشم – و اگر در آن قصور و ضعفی
ﻣوجود است ،لطفاً آنرا به حساب بی استطاعتی ﻣترجم گذارده و با بزرگی و فيض
خود آنرا ﻣورد بخشش قرار دھيد.
در خاتمه ،و از صميم قلب ،از زحمات ،خدﻣات و راھنمائیھای فراوان و
سودﻣند برادران گراﻣی کشيش ابراھيم غفاری که ويرايش اصلی اين کتاب را بعھده
داشتند و نيز برادر عزيز افشين ،ا برای چاپ و انتشار اين کتاب ونيز از خواھران
گراﻣی پروين غريب )سليمی( و آيرين ﻣيوايان در رابطه با کمکھايی که در ﻣراحل
اوليۀ ويرايش اين کتابچه نمودهاند تشکر و قدردانی ﻣينمايم.
در عيسی خداوند،
تاﻣی ﻣيوايان – دساﻣبر  ،٢٠١١کانادا

يک ﺗوضيح:
کليۀ ﻣنابع و ارجاعات استفاد شدۀ کتاب ﻣقدسی و قرآنی در اين نوشتار در
صفحات ﻣربوطه بصورت پانويس و يا در کنار ارجاعات ﻣربوطه و بصورت دو
کمانک )پارانتز( توضيح داده شده است .در ضمن ،از ﻣخفف سازیھای زير برای
ترجمهھای کتاب ﻣقدسی استفاده گرديده است:
ترجمۀ تفسيری )انجمن بينالمللی کتاب ﻣقدس  ١٩٩۵ﻣيالدی ،چاپ سوم ٢٠٠٢
ﻣيالدی( = ت .ت.
ترجمۀ قديم )چاپ دوم ،ايالم  ١٩٩٩ﻣيالدی( = ت  .ق .
ھزارۀ نو )چاپ ايالم ٢٠٠٧ ،ﻣيالدی ( = ه .ن .
عھد عتيق )تورات( = ع .ق.
عھد جديد )انجيل( = انجيل
ھمچنين برخی از ارجاعات قرآنی از نسخۀ قرآن حکيم ،توسط ط .صفارزاده ،چاپ
چھارم ،پارس کتاب ١٣٨٩ ،ﻣیباشد.

آيا عيسی مسيح پسر خدا است؟
مقدمه
ﻣسلمانان بر اين باورند که خدا يکی است و ھيچگونه خدايان ديگر بغير از
او وجود ندارند .در ضمن آنان بر اين باور ھم ﻣيباشند که اگر چه ﻣسيحيان ھم يکتا
پرست ھستند ،ولی در حقيقت آنان به بيش از يک خدا ﻣعتقدند .اين ﻣوضوع ناشی از
اين ﻣيباشد که ﻣسيحيان بر اين باورند که عيسی پسر خدا است .در نتيجه ،ﻣسمانان
آنان را ھمانند ﻣردﻣان ايام قديم و يا نوي ِن اﻣروزه که اعتقاد به تعدد خدايان و خدايانی
که دارای فرزندان پسر و دختر ھستند ﻣحکوم ﻣينمايند.
اغلب ،از ھم پاشيدن صحبتھا و بحثھای ﻣسلمانان و ﻣسيحيان بر سر
ھمين ﻣوضوع يعنی "فرزندی يا پسر خدا" بودن عيسی ﻣيباشد .ﻣسيحيان ﻣعتقدند که
عيسی پسر )يا فرزند ذکور( خدا است ،در حاليکه ﻣسلمانان اين ﻣوضوع را انکار و
رد ﻣينمايند – و اينگونه است که ھر دو طرف باھم ﻣوافقند که بر سر اين ﻣوضوع
اختالف دارند – يعنی يک طرف بر حق و ديگری در خطا ﻣيباشد .
آيا راھکار ديگری برای اين ﻣشکل وجود دارد؟ اگر جواب اين پرسش ﻣثبت
باشد ،طبيعی خواھد بود که سئواالت زير ﻣطرح بشوند:
•
•
•
•

آيا ﻣسيحيان واقف به آگاھی کاﻣل از درک ديدگاه اسالﻣی و ﻣسلمانان در رابطه با
اين آﻣوزه ﻣيباشد؟
آيا ﻣسيحيان از داليل رد و عدم قبولی اين آﻣوزه توسط ﻣسلمانان آگاھند؟
آيا اسالم و ﻣسلمانان حقيقتا ﻣعنی و ﻣفھوم آﻣوزۀ فرزند خدا بودن عيسی را درک
کرده و از داليل قبول و تصديق آن از طرف ﻣسيحيت و ﻣسيحيان آگاھند؟
آيا اين اﻣکان وجود دارد که ھر دو طرف بر روی اين ﻣسئله که در طی قرون
ﻣتمادی بيشتر جدايی آفريده تا اتحاد ،توافق بنمايند تا ﻣشتاقانه و از روی نزاکت
برای درک حقيقت به صدای ھمديگر گوش فرا دھند؟

قصد اين نوشتار و تحقيق اين ﻣيباشد که به خوانندۀ ﻣسلمان و نيز ﻣسيحی
کمک بنمايد تا عميق تر اين آﻣوزۀ کتاب ﻣقدسی را درک نموده و نيز اھميت و ﻣفھوم
واقعی آنرا برای ﻣسمانان ،ﻣسيحيان و ﻣسيحيت بازگو نمايد .در ضمن ،نويسندگان
ﻣسلمان حقجو اين کمک را
اين نوشتار اﻣيد و آرزو دارند که خواندن اين ﻣطالب به
ِ
بنمايد تا او با ديدی حساس تر بر اين آﻣوزه نگاه کرده و از ﻣعنی واقعی آن آگاه شده و
بھرۀ روحانی بگيرد .ھمچنين ،اگر در اين راستا نيازی به توضيح ،تصحيح و تشريح
باشد ،با کمال ﻣيل فرد ﻣسلمان حقجو اين اجازه را دارد تا در نھايت آزادی و حقانيت
آنرا به آگاھی ديگران رسانده و نظر خود را اعالم و يا اثبات نمايد.

معنی و مفھوم کتاب مقدسی و انجيلی "پسر"
در ﻣرحلۀ ابتدا نخست بايد ﻣعنا و ﻣفھوم دقيق عيسی "بعنوان پسر خدا" را
درک نمود .برای اين ﻣنظور ،نخست بايد نمونهھای بکار رفتۀ کلمۀ "پسر" را در
کتاب ﻣقدس ﻣطالعه نمود .در کتاب ﻣقدس واژۀ "پسر" نشانگر يک رابطۀ صميمی،
شخصی و ﻣحرم با شخص يا چيزی – آنھم به ﻣعنی "از سرچشمه و آغاز" ﻣيباشد .در
ضمن ،اين واژه بمعنی ﻣصاحبت ،پيوستگی ،پيوند ،شناسايی و ھمخوانی با اشخاص و
يا چيز و اشياء ھم ﻣيباشد .در ﻣواقعی که اين واژه به سرچشمه و يا آغاز چيز و يا
شيئی ارجاع ﻣيشود ،ﻣفھوم آن ﻣحدود به پدر و يا ﻣادر شخص نميباشد .يک فرد
ﻣيتواند فرزند پدر يا ﻣادر ،خانواده ،قوم ،قبيله ،ﻣردم ،ﻣحل تولد )شھر يا کشور( و يا
زﻣان و شرايط تولد او نيز باشد .واژۀ پدر -پسر ھمچنين در رابطه با پادشاھان،
اربابان ،رعيتھا ،خدﻣتگزاران و خادﻣان ،علما ،شاگردان و افراد تحت قيموﻣت آنان
و يا ھر فردی که تابع و پيرو و يا وابسته به شخص ديگری است نيز بکار برده شده
است .سادهترين و اساسیترين شرط "پسر يا فرزند )ذکور(" بودن اطاعت از پدر و
ﻣطيع بودن از وی ﻣيباشد .در ضمن ،او بايد پدر را دوست داشته و او را سرﻣشق
قرار بدھد.
واژۀ "پسر" ھمچنين بصور ﻣختلف ديگر در کتاب ﻣقدس بکار برده شده
است .ھمانگونه که قبال اشاره شد ،برخی از اين واژه ھا ﻣربوط به سرچشمه و آغاز
ﻣيباشد .در برخی ﻣوارد ديگر ،اين رابطه ﻣنسوب به شباھت به افراد يا اشياء ھم
ﻣيباشد .در ھمين رابطه ،ھمچنين ،يک گروه ﻣتجانس )کار و کسبی و نژادی( ھم
"پسران و يا فرزندان )ذکور(" ﻣيتوانند ناﻣيده شوند .در برخی از ﻣوارد ھم،
شخصيتھا و يا کيفيات و خصوصيتھای ويژۀ خاصی بصورت تجسم يافته در شخصی
بروز نموده و او را واجد شرايط "فرزند پسر" بودن ﻣينمايد – يعنی کسی که آن
کيفيتھا و خصوصيتھای ويژه را دارا باشد .در برخی ﻣوارد ديگر ھم استفادۀ از اين
واژه بصورت چند کاربردی و نيز در استفادۀ تصوری اين واژه در زبان و ادبيات
عبری بکار گرفته شده است.
استفاده و بکارگيری از کليۀ فھرست کاﻣل واژهھای استفاده شدۀ در کتاب
ﻣقدس و در اين رابطه کاری بسيار طوالنی خواھد بود .در نتيجه ،در اين جستار فقط
از تعدادی از ﻣوارد استفاده شدۀ اين واژه که بصورت اصطالحی و يا زبانزدی در
کتاب ﻣقدس که به ﻣعنی "پسر" بکار گرفته شده است استفاده نموده و آنھا را در
فھرست ذيل ذکر ﻣينماييم .
نمونه ھای استفاده شده در عھد عتيق
کتاب پيدايش " ۵ :٣٢نوح در سن  ۵٠٠سالگی صاحب سه پسر – "...ترجمۀ
تفسيری ،چاپ سوم٢٠٠٢ ،

کتاب پيدايش " ١۵ :٣ابرام در پاسخ گفت" :خداوندا ،تو ﻣيدانی که ﻣن فرزندی ندارم
تا وارثم شود – "...کتاب ﻣقدس ،ترجمۀ تفسيری ،چاپ سوم٢٠٠٢ ،
کتاب اول سموئيل ..." ٢٠ :٣٠پسر يسا – "...ترجمۀ قديم ،ايالم١٩٩٩ ،
کتاب اول پادشاھان " ٢٠ :٣۵و ﻣردی از پسران انبيا – "...ترجمۀ قديم ،ايالم١٩٩٩ ،
کتاب يوئيل ..." ٣ :۶و پسران روغن زيت – "...ترجمۀ قديم ،ايالم١٩٩٩ ،
نمونه ھای استفاده شده در عھد جديد
انجيل ﻣتی ..." ٩ :١۵آيا پسران خانۀ عروسی "...
انجيل ﻣتی ..." ١٢ :٢٧پسران شما "...
انجيل لوقا " ١٠ :۶ابنالسالم "...
انجيل لوقا ..." ١۶ :٨ابنای اين جھان "...
انجيل يوحنا ..." ١٧ :١٢ﻣگر آن پسر ھالکت "...
انجيل ،کتاب عمال ..." ١٣ :٢۶ابنای آل ابراھيم"...
انجيل ،کتاب غالطيان ..." ٣ :٧فرزندان ابراھيم"...
انجيل ،کتاب افسسيان ..." ٢ :٢فرزندان ﻣعصيت"...
واژهھای ذکر شدۀ در باال فقط نمونهھايی از کلمۀ "پسر )يا فرزند ذکور("
در کتاب ﻣقدس ﻣيباشند .در اين جستار از اغلب واژهھای ﻣصطلحی که بصورت
حقيقی و يا تحتالفظی به اين ﻣعنی برگردانده شدهاند استفاده نشده است .ليکن ،فھرست
آيات ذيل نشاندھندۀ نمونۀ بيشتری از اينگونه رابطۀ "پدر" و "پسری" در کتاب ﻣقدس
ﻣيباشد .لطفاً برای ﻣشاھدۀ فھرست ،به صفحۀ بعدی ﻣراجعه بنماييد.
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در زبانھای ﻣحاورهای ﻣختلف ﻣوجود در دنيا نيز از واژۀ "پسر" به ﻣعانی
ﻣختلفی استفاده ﻣيشود .بنابراين ،بکارگيری از اين واژه در زبان عربی استفاده شدۀ
در قرآن نيز فقط و الزاﻣآ به ﻣعنی فرزند ذکور و اعقاب نميتواند باشد .بعنوان نمونه
واژۀ "ابنالسبيل" ﻣيباشد که در قرآن و سورهھای توبه ) (٩آيۀ  ۶٠و سورۀ انفال )(٨
آيۀ  ۴١از آن استفاده شده است .که بمعنی ﻣسافر در راه ﻣانده است .نمونۀ ديگر کتاب
ﻣقدسی اين ﻣوضوع در کتاب اعمال و آيۀ  ١٠يافت ﻣيشود که پولوس رسول
جادوگری را ﻣورد خطاب قرار داده و او را "فرزند شيطان" ﻣيخواند – ناﻣی که
توصيف کنندۀ کسی ﻣيباشد که شرير باشد .البته کاﻣال واضح است که شيطان زنی
ندارد تا از او پسری )يا فرزندی( داشته باشد! اين نام صرفآ توصيفی از تجسم و
تنايش شيطان ﻣيان ﻣا است و نشانگر و ﻣعرف کسی که شرارت ﻣيکند .اکنون بسيار
جايز و بجا است تا از واژۀ عربی ديگری که به ھمين ﻣنوال از آن استفاده ﻣيشود نام
برد .آن واژه "امالکتاب" به ﻣعنی "ﻣادر تمام کتب" ﻣيباشد .اين واژه اصطالحی است
که ﻣعموال به کتب آسمانی برخی از شريعتھای دينی – از جمله اسالم – داده شده
است .قرآن در سه ﻣورد از آن استفاده نموده و به آن اشاره ﻣينمايد )سورهھای العمران
آيۀ سوم ،سورۀ رعد آيۀ  ٣٩و سورۀ زخرف آيۀ چھارم( اصطالحی که قرآن را در
ﻣقام ﻣقايسۀ با کتب آسمانی ديگر بعنوان "امالکتاب" )ﻣادر تماﻣی کتب( ﻣعرفی
ﻣينمايد .در نتيجه ،ﻣعنی و ﻣفھوم ﻣجازی ايکه از اين نوع زبان ادبی در قرآن ﻣيتوان
حاصل نمود اين است که آيات ﻣوجود در قرآن به ﻣفھوم "فرزند )يا فرزندان(" اين
"امالکتاب" و يا "ﻣادر تماﻣی کتب" يعنی قرآن ﻣيباشند.
اکنون در رابطۀ با آنچه که قبال ذکر شد ،الزم است تا به يکی ازسورهھای
ﻣشھور و شناخته شدۀ قرآن در رابطه با يگانگی خدا نظری انداخت و آن ھمانا سورۀ
اخالص يا توحيد ﻣيباشد وفقط  ۴آيه دارد .در اين سوره اينگونه ﻣيخوانيم که:
- ١ای پياﻣبر :بگو »خداوند آن ذات يگانه و آن خالق بی ھمتا است-٢ .
خداوند آن بی نياز ﻣطلق است -٣ .نه فرزندی دارد و نه خود فرزند کسی
است -۴ .و برای او ھمتا ،ھمانند و ھمسری وجود ندارد"«.

اين سوره به روشنی اعالم ﻣيدارد که خدا فرزندی ندارد و ھيچ فرزندی ھم
توانايی خدا شدن را ندارد .چرا؟ قرآن در سورۀ انعام ) (۶آيۀ  ١٠٢پاسخ اين سئوال را
اينگونه ﻣيدھد که:
"آری چنين است ﻣقام خداوند ،آفريدگار -پروردگار شما :ھيچ ﻣعبودی جز او
وجود ندارد؛ او خالق کل ھستی است؛ پس ]تنھا[ او را بپرستيد زيرا او
سرپرست و حاﻣی تمام آفريدگان است ".
ھمانگونه که به صراحت از اين آيه ھا پيداست ،بسيار ﻣشخص است که
قرآن حتی تصور اينکه خدا ھمسری داشته و از طريق او فرزندی را بدنيا آورده باشد
– ]و بسيار بجا[ – ابلھانه خوانده ،رد و ﻣنفور ﻣيداند .ولی سئوال ﻣھمتر اين است که
آيا اين آيات اصال به ﻣعنی اصلی انجيلی و کتاب ﻣقدسی ﻣوضوع پسر بودن عيسی
توجه ﻣيکنند يا نه؟ آيا کتاب ﻣقدس به اين ﻣطلب اينگونه اشاره ﻣيکند که خدا ھمسری
دارد که از طريق وی فرزندی زاده شده به نام عيسی؟ درک پاسخ و استدالل ﻣسيحيت
به اين ﻣوضوع و سئواالت فقط زﻣانی ﻣيسر خواھد شد که ﻣسلمانان با عمق بيشتری
به ﻣعنا و ﻣفھوم واقعی ﻣوضوع و آﻣوزۀ "پسر خدا" از نقطه نظر انجيلی توجه
بنمايند .
معنا و مفھوم کتاب مقدسی و انجيلی "پسر خدا"
از واژۀ "پسر خد" به صور و ﻣعانی ﻣختلفی در کتاب ﻣقدس استفاده شده
است .بعنوان نمونه و در اين رابطه ﻣيتوان ﻣفھوم "پدر" بودن خدا را در برابر آدم و
تماﻣی بشريت در بسياری از آيات کتاب و ﻣفاھيم کتاب ﻣقدس به وضوح و به روشنی
که به اين ﻣوضوع اشاره ﻣيکنند را ديد )انجيل لوقا  ،٣ :٣٨اشعيا  ،۶۴ :٨و ﻣالکی
 ٢ :١٠و غيره( .ولی بايد در نظر داشت که که يک رابطۀ بسيار ﻣشخص ،ﻣلموس و
ﻣتمايز "پدر -پسری" فقط ناشی ازگزينش و انتخاب ﻣملو از ترحم ،دلسوزی و نيز
بخشنده بودن يک پدر )يعنی خدا( و اطاعت و فرﻣانبرداری و خدﻣت پسر به پدر
ﻣيباشد واين ارتباطی با خلقت ،توليد و زايش ندارد .آيات زير برخی نمونهھايی از اين
ارجاعات در کتاب ﻣقدس ﻣيباشند که به ﻣوضوع "پسر )يا پسران( خد" ارتباط دارند:
 - ١افراد ﻣنتخب توسط خدا – ع .ع ،.خروج  ۴ ،٢٢و آيات بعدی ،ع .ع ،.ارﻣيا
 ،٣١ :٩ ،٢٠ع .ع ،.ھوشع  ،١١ :١انجيل ،روﻣيان  ،٨ :١۴انجيل ،دوم قرنتيان
 ،۶ :١٨انجيل ،غالطيان  ،٣ :٢۶انجيل ،عبرانيان  ٢ :١٠و انجيل ،ﻣکاشفه :٧
.٢١
 - ٢ﻣوجودات آسمانی يا فرشتگان – ع .ع ،.ايوب .١ :۶
 - ٣پادشاھان و فرﻣانروايان – ع .ع ،.دوم سموئيل  ،٧ :١۴ع .ع ،.ﻣزاﻣير :٧
 ،٨٢ :۶ ،٢و  ٨٩ :٢۶و آيات بعدی.
 - ۴پارسايان و افراد خداپرست – انجيل ﻣتی  ۵ :٩و انجيل لوقا .۶ :٣۵
حال اگر – آنھم بصورت فرضی – ﻣعنا و ﻣفھوم واژۀ "پسر خد" در ﻣورد
عيسی فقط به ﻣعنا و ﻣفاھيم عبارات فوق ھم ﻣحدود باشد ،اينطور بايد بنظر برسد که

خوانندۀ ﻣسلمان ھم با اين ﻣوضوع نبايد ﻣشکلی داشته باشد .در اين رابطه ،حتی برخی
از صوفيان ھم به رابطۀ "پدری" خداوند و "فرزند" بودن تماﻣی انسانھای که ﻣخلوق
او ھستند ﻣعتقدند .اين در حاليست که فرقهھای ديگر اسالم ،انسانھا را بعنوان "بنده و
يا خادم" ديده و قبول ﻣعنا و ﻣفھوم "فرزندی" آنان را رد ﻣینمايند .پس اين ﻣوضوع
بيانگر اين اﻣر ﻣيباشد و ﻣيتوان اينگونه نتيجهگيری نمود که ﻣفھوم "پدر" بودن خدا و
"فرزند" بودن بشر آنھم بدون در نظر گرفتن يک رابطه و ﻣفھوم جنسی ،يک فکر و
ﻣفھوم غير حقيقی و دوری برای برخی از ﻣسلمانان نمی باشد.
در اينجا الزم به توضيح ﻣيباشد که صرفاً برابر شمردن فرزندی عيسی آنھم
فقط با ﻣعانی و ﻣفاھيم ذکر شدۀ در باال ،رد و انکار کاﻣل آﻣوزه و حقيقت وابستۀ به
ﻣفھوم "پسر" بودن عيسی که يکی از ارکان و آﻣوزهھای اصلی و اساسی ﻣسيحيت
ﻣيباشد خواھد بود .عيسی خيلی بيشتر از يکی از افراد ﻣنتخب خدا ،واالتر از يکی از
پياﻣبران آسمانی او ،فراتر از کسی که از طرف خدا بر روی زﻣين حکمرانی ﻣينمايد
و فزون تر از ھر کسی ﻣيباشد که خدا را شاد و خشنود ﻣينمايد – اگرچه او تماﻣی اين
ﻣفاھيم و حقيقت ھا را نيز دارا ﻣيباشد.
عيسی بعنوان يگانه و يکتا پسر خدا
اکنون و با توجه به اين تفاصيل ،بايد ديد چه شواھد و ﻣدارکی نسبت به اين
ادعای بزرگ ﻣسيحيت ﻣوجود ﻣیباشد .آيا اين فقط بخاطر تولد عيسی از طريق يک
زن – آنھم يک زن باکره – ﻣيتواند باشد؟ البته اين ﻣوضوع بخودی خود برای برخی
از ﻣسيحيان برای قبول نمودن او بعنوان فرزند خدا کافی ﻣيباشد .ھمينطور ،برخی از
ﻣسلمانان ھم در عين حاليکه "پسر خدا" بودن او را رد ﻣيکنند ،ولی شايد تولد عيسی
توسط يک زن باکره را اساس و ﻣنبع بحث اين آﻣوزه ﻣیشمارند .اﻣا حقيقت در اين
بودن عيسی به تولد او توسط يک باکره بنام
پسر خدا"
ِ
است که داليل کتاب ﻣقدسی " ِ
ﻣريم بستگی و ارتباط ندارد! در حقيقت و برعکس ،ھمانگونه که در صفحات بعدی
اين نوشتار خواھيم ديد ،ﻣوضوع تولد او توسط يک باکره به ﻣوضوع فرزند خدا بودن
او بستگی و اتکاء دارد .چرا؟ جواب اين ﻣوضوع خيلی ساده ﻣيباشد – عيسی خيلی
پيشتر از اينکه ﻣريمی وجود داشته باشد وجود داشت .در حقيقت عيسی فرزند خدا
نميشود بلکه فرزند خدا عيسی ﻣيشود .بنابراين ،عيسی ،بعنوان پسر خدا است که
دررابطۀ با اين ﻣوضوع ،اينگونه و خيلی پيشتر از وجود ﻣريم ناﻣی – آنھم دو ھزار
سال پيش – وجود داشت و اينچنين در کالم خود ﻣیفرﻣايد که "و حال ای پدر که در
حضورت ايستادهام ،بزرگی و جالل ﻣرا آشکار کن ،ھمان بزرگی و جاللی که پيش از
آفرينش جھان نزد تو داشتم) ".انجيل يوحنا  ،١٧ :۵ت .ت .و نيز:
 "...خداوند ﻣارا از دنيای تاريک شيطان نجات داد و به ﻣلکوت فرزند
عزيزش ﻣنتقل ساخت ،ھمان فرزندی که ﻣا را به قيمت خون خود آزاد کرد
و گناھانمان را بخشيد .ﻣسيح چھرۀ ديدنی خدای ناديدهاست .او فرزند خداست
و بر تمام ﻣوجودات برتری دارد .در واقع تمام ھستی بوسيلۀ عيسی ﻣسيح

بوجود آﻣد ،يعنی ھر آنچه در آسمان و بر زﻣين است ،ديدنی و نا ديدنی؛
عالم روحانی با فرﻣانروايان و تاج و تخت ايشان ،و فرﻣاندھان و
بزرگانشان ،ھمه بوسيلۀ ﻣسيح و برای جالل او آفريده شدند .پيش از آنکه
چيزی بوجود آيد ،او وجود داشت ،و قدرت اوست که عالم ھستی را حفظ
ﻣيکند .او سر اين بدن يعنی کليسا است ،کليسايی که از ﻣجموع ﻣوﻣنين او
تشکيل شده است .او نخستين فردی است که پس از ﻣرگ زنده شد و ثابت
کرد که در ھر چيز ﻣقام نخست را دارد .زيرا خدا اراده فرﻣود که الوھيت
کاﻣل او در وجود فرزندش قرار گيرد .در اثر کاری که ﻣسيح در حق ﻣا
انجام داد ،خدا راھی ﻣھيا کرد تا ھمه چيز را ،چه در آسمان و چه بر زﻣين؛
بسوی خود باز آورد؛ جانبازی ﻣسيح برروی صليب و خونی که او در راه
ﻣا ريخت ،ھمه را با خدا صلح داده است) ".انجيل ،کتاب کولوسيان :١٣-٢٠
 ،١ت .ت(.
آری ،پس اين فرزند ابدی خدا ﻣيباشد که دوھزار سال پيش توسط قدرت خدا
از طريق باکرهای بنام ﻣريم و ھمانند يک بشر در شھری بنام بيتاللحم  --از بينھايت
وارد ﻣحدودۀ زﻣين و زﻣان گرديد.
با ھمين حساب ،عيسی بخاطر کارھا و گفتارھای بزرگ و نيز ﻣعجزاتش ھم
فرزند خدا شمرده نميشود .برعکس ،او بخاطر فرزند خدا بودنش ﻣيباشد که ﻣقدور به
انجام اينگونه کردارو گفتار و اعمال ﻣعجزهآور بود.
پس بسيار ﻣھم و اساسی است تا خواننده بين اين چند ﻣوضوع تفاوتی اصلی
قائل شود ﻣبنی بر اينکه اگر چه تولد ،رفتار و کردار عيسی خود شواھد و داليلی
برای فرزند خدا بودن او ﻣيباشد ولی ھيچکدام از اين ﻣباحث اصل ،پايه و اساس
آﻣوزۀ فرزند شمردگی او برای خدا ﻣحسوب نميشوند.
البته ،ھمانگونه که قبال توضيح داده شد ،کارھای او شواھد و ﻣويد فرزند
بودن او ﻣيباشد .يک "فرزند" بايد ﻣطيع "پدرش" باشد و نيز اراده و خواست او را
انجام بدھد  -يعنی در حقيقت شبيه او باشد )انجيل يوحنا  ٨ :٣٧-۴٧را ﻣطالعه کنيد(.
عيسی در خيلی از ﻣوارد به اين ﻣوضوع اشاره نموده و ﻣيفرﻣايد که :
"اگر ﻣعجزه نميکنم ،به ﻣن ايمان نياوريد .ولی اگر ﻣعجزه ﻣيکنم و باز
نميتوانيد به خود ﻣن ايمان بياوريد ،الاقل به ﻣعجزاتم ايمان بياوريد تا بدانيد
که »پدر« در وجود ﻣن است و ﻣن در وجود او ھستم) ".انجيل يوحنا ٣٧-
 ،١٠ :٣٨ت .ت(.
عيسی در حقيقت کارھای خدا – يعنی پدرش – را در روی زﻣين انجام ﻣيداد .

ﻣضاف بر اين ،عيسی داليل ديگری ھم برای ادعای فرزند خدا بودن داشت.
يکی از اين داليل اين بود که در کتاب ﻣقدس ﻣيبينيم که ھم خدا و ھم ديگران او را
فرزند خدا خطاب ﻣيکنند:
•

•

•

•

•

ﻣژدۀ تولد او توسط فرشتۀ خدا:
"او ﻣردی بزرگ خواھد بود و پسر خدا ناﻣيده خواھد شد و خداوند تخت سلطنت
جدش داود را به او واگذار خواھد کرد...فرشته جواب داد »روحالقدس بر تو
نازل خواھد شد و قدرت خدا بر تو سايه خواھد افکند .ازاين رو آن نوزاد ﻣقدس
بوده ،فرزند خدا خوانده خواھد شد) "«.انجيل لوقا  ٣٢و  ،١ :٣۵ت .ت(.
تعميد عيسی:
"آنگاه ندايی از آسمان در رسيد که »اين فرزند عزيز ﻣن است که از او
خشنودم) "«.انجيل ﻣتی  ،٣ :١٧ت .ت(.
تجلی و تبديل ھيئت عيسی:
"اﻣا در ھمان حال ،ابری باالی سرشان سايه افکند و ندايی از آن در رسيد که:
»اين فرزند عزيز ﻣن است؛ سخنان او را بشنويد) "«.انجيل ﻣرقس  ،٩ :٧ت.
ت(.
ﻣصلوب شدن عيسی:
"سربازانی که با فرﻣاندۀ خود در پای صليب عيسی بودند ،از اين زﻣين لرزه و
رويدادھا وحشت کردند و گفتند» :حتما اين ﻣرد فرزند خدا بود) "«.انجيل ﻣتی
 ،٢٧ :۵۴ت .ت(.
قيام عيسی ﻣسيح:
"اﻣا ]عيسی[ با زنده شدنش پس از ﻣرگ ،ثابت کرد که فرزند نيروﻣند خدا و
دارای ذات ﻣقدس الھی است) ".انجيل روﻣيان  ،١ :۴ت .ت(.

عالوه بر اين شھود ،افراد ديگری ھم چون بيماران و حتی ديوانگان و
افراديکه گرفتار روح پليد بودند به فرزند خدا بودن عيسی اذعان کرده بودند )انجيل
ﻣرقس ۵ :٧ ،٣ :١١؛ انجيل ﻣتی  ،٨ :٢٩انجيل لوقا  ۴ :۴١و  .(٨ :٢٨ :٢٨شاگردان
عيسی نيز ﻣعترف اين بودند که عيسی )ﻣسيح( فرزند خدای زنده است )انجيل ﻣتی
 ١۶ :١۶و  .(١۴ :٣٣عيسی ،ھمواره بعنوان يک فرزند واقعی ترجيح ﻣيداد تا ھميشه
به پدر آسمانی خود جالل بخشد ،ولی خدا ھم ھيچگاه پسر بودن او را انکار نکرد
)انجيل ﻣتی  ٢۶ :۶٣و آيات بعدی؛ انجيل ﻣرقس ١۴ :۶٢؛ انجيل يوحنا .(٣۶ :٣۶
نکتۀ قابل توجه اين است که ﻣفھوم و ارتباط بسيار نزديکی بين "ﻣسيح" و واژۀ "پسر
خدا بودن" در برخی از آيات ذکر شدۀ باال قابل ﻣشاھده ﻣيباشد .
ھمچنين نکتۀ جالب ديگر اين است که ﻣتوجه رابطۀ خاص بين پسر خدا
بودن عيسی و رنج و دردی که او بر روی صليب کشيد باشيم )انجيل ،کتاب روﻣيان
۵ :١٠؛ ٨ :٣٢؛ انجيل ،کتاب غالطيان ٢ :٢٠؛ ع.ج ،.کتاب عبرانيان .(۶ :۶ ، ۵ :٨
وقتی عيسی بر اثر گرفتن روزه از گرسنگی بسيار بیتاب شده بود ،شيطان وسوسه

کننده به سراغ او آﻣده و بدو چنين گفت" :اگر اين سنگھا را تبديل به نان کنی ،ثابت
خواھی کرد که فرزند خدا ھستی) ".انجيل ﻣتی  .(۴ :٣عالوه بر اين ،زﻣانيکه عيسی
ﻣتحمل درد بسيار شديد ناشی از ﻣصلوب شدنش بود ،رھگذران او را ﻣسخره نموده
و ﻣيگفتند..." :تو که ﻣيخواستی خانۀ خدا را خراب کنی و در عرض سه روز باز
بسازی! اگر واقعا فرزند خدايی ،از صليب پايين بيا و خود را نجات بده) ".انجيل،
ﻣتی  ،٢٧ :۴٠ت .ت( .اين افراد فراﻣوش کرده بودند که عيسی فرزند خدا بود –
ھمان فرزندی که حاضر بود تا بخاطر رستگاری آنانی که دوستشان ﻣيداشت و سراغ
آنان ﻣيرفت – يعنی تماﻣی ﻣردم اين جھان – نه تنھا آنان را خدﻣت بکند ،بلکه حاضر
بود تا بخاطر ايشان ﻣتحمل درد و رنج ھم بشود .او فرزند يک حاکم دنيوی نبود تا
بخاطر حفظ قدرت و غرور خود  -آنھم از نقطه نظر و تعريف دنيوی – در چشمان
دنيا پيروزﻣند جلوه نمايد ،بلکه برعکس ،او فرزند خدای ﻣحبت است که از قدرت خود
برای ﻣنافع شخصی استفاده ننمود بلکه بصورت واقعی ارادۀ پدر خود را انجام داد که
ھمانا نشان دھندۀ ﻣحبت واقعی او به تماﻣی بشريت که از طريق فرزند خدﻣتکارش
عيسی بود که اينگونه ﻣتحمل درد و رنج شد .
حتی يک ﻣرور بسيار ساده و سطحی آيات ذکر شدۀ اخير در رابطۀ با "پسر
خدا" بودن عيسی تفاوت بسياری ھم از لحاظ کيفيتی و ھم در گستردگی ﻣفھوم آن با
ديگر آيات ذکر شدۀ در اين نوشتار را روشن و آشکار ﻣيسازد .ديگران ،صرفاً از
طريق لطف و بخشندگی پدر برای فرزندی انتخاب شده بودند؛ در حاليکه عيسی
فرزندی از ازل در وجود خدا و ھميشه با پدر بود .ديگران ،از پدر بگونهای ناقص و
ﻣعيوب اطاعت کردند ،ولی عيسای پسر در نھايت بيگناھی و با تمام کمال از او
اطاعت نمود )انجيل ،کتاب عبرانيان  .(۴ :١۵فرزندان ﻣیبايد در عمل شبيه پدر
خودشان باشند ،ولی تنھا عيسی بود که در کمال ﻣطلق ھمانند پدر خود در نيکی و از
جان گذشتگی برای پدر و ﻣردم او عمل نمود .بھمين جھت است که پدر تماﻣی داوری
را بدو ﻣحول و واگذار نموده است .در انجيل چنين ﻣيخوانيم که:
"پدرم خدا داوری گناھان تمام ﻣردم را به ﻣن واگذار کرده است .تا ھمه به ﻣن
احترام بگذارند ھمانطور که به خدا احترام ﻣیگذارند .اگر بمن که فرزند خدا
ھستم احترام نگذاريد ،در واقع به خدا که پدر ﻣن است احترام نگذاشتهايد ،زيرا
اوست که ﻣرا نزد شما فرستاده است) ".انجيل يوحنا  ،۵ :٢٢-٢٣ت .ت( .زندگی
و حيات از فرزند است ھمانگونه که پدر زندگی ﻣيدھد )انجيل يوحنا .(۵ :٢١
ھمانگونه که حيات در وجود پدر است ،او حيات را به پسر نيز اھدا و عطا نموده
است )انجيل يوحنا  .(۵ :٢۶پسر ﻣطيع پدر است ،اين عينيت از طريق ارادۀ پدر
بدو داده شده است ،و پدر بدو گوش فرا داده و بدواعتنا و توجه ﻣينمايد )انجيل
يوحنا  .(١١ :۴١-۴۴بنابراين ،شراکتی در اين قدرت ،آگاھی ،دانش ،جالل و
پادشاھی الھی در بين پدر و پسر وجود دارد که نشانگر يک رابطۀ کاﻣال برابر
دوجانبه و فیﻣابين اين دو پدر و پسر که در حقيقت يکی ﻣيباشند وجود دارد .آيا
ﻣيتوان کسی را پيدا نمود ،فرشتهای را نام برد ،پادشاھی را اذعان کرد و يا
راستگاری را نشان داد تا در بارۀ او اين چنين گفته شده باشد :

"در زﻣانھای گذشته خدا بوسيلۀ پياﻣبران ،اراده و ﻣشيت خود را بتدريج بر
اجداد ﻣا آشکار ﻣيفرﻣود .او از راھھای گوناگون ،و گاه در خواب و رويا،
گاه حتی روبرو ،با پياﻣبران سخن ﻣيگفت .اﻣا در اين ايام آخر ،او توسط
فرزندش با ﻣا سخن گفت .خدا در واقع اختيار ھمه چيز را به فرزند خو
سپرده و جھان و تمام ﻣوجودات را بوسيلۀ او آفريده است .فرزند خدا،
ﻣنعکس کنندۀ جالل خدا و ﻣظھر دقيق وجود او است .او با کالم نيروﻣند
خود تمام عالم ھستی را اداره ﻣيکند .او به اين جھان آﻣد تا جانش را فدا کند
و ﻣا را پاک ساخته ،گذشتۀ گناهآلود ﻣا را ﻣحو نمايد؛ پس از آن ،در باالترين
ﻣکان افتخار ،يعنی به دست راست خدای ﻣتعال نشست) ".انجيل ،کتاب
عبرانيان  ،١ :١-٣ت .ت(.
استفادۀ از نمونه ھای ﻣختلف واژۀ ھای "پسر يا فرزند" در کتاب ﻣقدس و
زبانھای ﻣختلف در رابطۀ با عيسی ﻣيتواند اھميت واژۀ "پسر خدا" بودن او را بيشتر
ﻣشخص نمايد .ولی در نھايت و در ارتباط با استفادۀ از اين واژه با عيسی ،اين واژه
ھمانند خود رابطۀ ﻣوجود بين پدر و پسر دارای ويژگی بسيار خاصی ھم ﻣيباشد.
عيسی در اين رابطه اينگونه ﻣيفرﻣايد که" :ﻣن و پدرم خدا يکی ھستيم) ".انجيل يوحنا
 ،١٠ :٣٠ت .ت(.
ﺗوضيحات بيشتر در مورد عيسی بعنوان پسر خدا
اکنون بايد ديد چگونه ﻣيتوان اين ﻣوضوع و آﻣوزۀ "پسر خدا" بودن عيسی
را به حقجويان ﻣسلمان و غير ﻣسيحی )و يا حتی به برخی از ﻣسيحيانی که اين آﻣوزه
را بدرستی درک نکردهاند؟!( آﻣوخت و در درک و فھم آن ايشان را ياری نمود.
راھکارھای ذيل ﻣيتواند ﻣا را در اين اﻣر رھنمون بوده و ياری بدھند:
نخست بايد به اين ﻣوضوع توجه نمود که انجيل بصورت قابل ﻣالحظه و
بصيرانهای از ﻣوضوع پسر خدا بودن عيسی و حتی توسط خود او ياد ﻣينمايد –
چرا؟ جواب به اين پرسش اينگونه است که انجيل او را بدرستی بعنوان "ﻣسيح
ﻣوعود" تصوير ﻣينمايد .با ھمين حساب ،ﻣا ﻣسيحيان نيز در بکارگيری اين واژه بايد
ھمين روال انجيل را پيگيری بنماييم – ﻣخصوصاً در رابطۀ با کسانی که استفادۀ از
اين واژه را کفر شمرده و آنرا توھينآﻣيز ﻣيشمارند ،ﻣگر اينکه به ايشان توضيحات
کاﻣل را در ﻣورد استفادۀ از اين واژه و ﻣعنی و ﻣفھوم واقعی آنرا به درستی به آنان
توضيح بدھيم ]کاری که اين نوشتار قصد آنرا دارد[.
در ضمن ودر حقيقت ،يھوديان )کليميان( ھمانگونه که با واژۀ "ﻣسيح
ﻣوعود" آشنايی داشتند ،با واژۀ "پسر خدا" نيز آشنايی کاﻣل داشتند .شواھد خارج از
کتاب ﻣقدس بما نشان ﻣيدھد که يھوديان بدون ھيچگونه ﻣصالحه ،سازش و يا کوتاھی
از آﻣوزه و باور توحيد پرستانۀ خود نسبت به خداوند ،کتاب ﻣقدس خود را  --يعنی

تورات را با عنوان "دختر خدا" يعنی "ﻣکاشفۀ خدا" يا "ﻣکاشفه شده توسط خدا" ھم
ﻣيخواندند .ولی با ھمين ﻣنوال ،آنان ﻣعترض بکار گيری واژهھای "پسر خدا" و
"ﻣسيح ﻣوعود" توسط عيسی شده ،او را ﻣتھم به کفرگويی نموده و ﻣستحق ﻣصلوب
شدن ﻣيدانستند )انجيل يوحنا  ۵ :١٨و  .(١٠ :٣٣بنابراين ،قابل تعجب نبايد باشد که
عيسی نيز خود از بکارگيری اين واژه از روی احتياط و بصيرت عمل ﻣينمود .
دوم :عالوه براين ،نبايد اين ﻣوضوع را ھم فراﻣوش نمود که ھمانگونه که
ﻣسلمانان ﻣعتقدند عيسی يک انسان ،يک خدﻣتکار و يک پياﻣبر بود ،ولی انجيل او را
پسر خدا ﻣيشناسد که آﻣده است .نخستين باری که شاگردانش او را ديدند ،وی را
بعنوان يک انسان درک نمودند .آيا غير از اين راه درک ديگری برای آنان وجود
داشت؟ آنان شنيدند که شيطان او را وسوسه نمود .آنان او را گرسنه و خسته ﻣشاھده
کردند .او را ﻣحتاج ھمدﻣی ،ﻣصاحبت و دعا يافتند .او را در حال گريه ديدند .وی را
در حال دعا ديده و شاھد آن بودند که وی ارادۀ خود را به ارادۀ پدرش تسليم ﻣينمود.
وی ارادۀ پدرش را بعنوان نان برای خود ﻣحسوب ﻣيکرد و نيز جمالت قابل فھم و
درکی ھچون "پدر بزرگتر از ﻣن است" را از او شنيده بودند .پس نبايد انتظار ديگری
از آنان )و يا اگر ﻣا جای آنان بوديم( از ايشان داشت.
ولی فقط پس از پيوند ،ھمکاری ،پيوستگی ،ھمنشينی ،ﻣصاحبت  ،ھمدﻣی و
ﻣشارکت عميقتر با او بود که شاگردان و ديگران شروع به پرسيدن سئواالتی چون
"اين ﻣرد کيست؟" و "او از کجا آﻣده است؟" نمودند .آنان وی را در حال خوراک
دادن به انبوه جماعت ،شفای بيماران ،تحت سلطه درآوردن و ﻣھار کردن طبيعت و
زنده کردن ﻣردگان ديدند .آنان وی را در حال بخشيدن گناھان ﻣردم ديدند .از او
داليلی غير عادی برای آﻣدنش شنيده و نيز از رابطۀ خاص او و پرستشگاه ،شريعت،
پياﻣبران ،ﻣحبت خدا و نيز رابطۀ شخصی وی با خداوند آگاه شدند .حتی تحت اين
شرايط نيز عدهای عمدی ويا غير عمدی و کماکان او و کارھايش را درست درک
ننمودند.
فرايند درک شاگردانش از عيسی و نيز از خدﻣات و کارھای او کار
يکشبهای نبود ،بلکه اين اﻣر طی زﻣان و ھر از گاھی ھم تحت شرايط دردآور و
سختی شکل ﻣيگرفت .آنچه که عيسی از آنان خواسته بود صرفاً يک باور بر ﻣبنای
عقالنی و ﻣنطقی نبود بلکه او از آنان انتظار اعتماد کاﻣل ،توکل و اطاعت آنان از
ارادۀ خدا ،آﻣاده بودن برای خود آزﻣايی ،توبه ،تغيير و تبديل فکر و قلبشان با کمک
روح قدوس خدا و شريعت وی –
و باز بودن و آﻣادگ ِی قبول و دريافت او تحت شرايط ارائه شدۀ توسط او و
آنچه که او در بارۀ خدا به آنان گفته و آﻣوخته بود – و نيز برای چيزھايی که قرار بود
در آينده روی دھد و داليل اينگونه ادعاھا و نه عقل و حکمت آنان .با تماﻣی اين
تفاصيل ،کماکان يکی از شاگردانش بنام پطرس را ﻣيبينم که در عين حاليکه ﻣعترف
اين بود که عيسی ھمان ﻣسيح ﻣوعود است ،ولی بزودی در ﻣخالفت با عيسی که قبال

گفته بود که عيسی بايد رنج ديده و بميرد )انجيل ﻣتی  ،(١۶ :٢١ ،٢٢برخاست ،انگار
که بينش وبصيرت قويتر و برتری از خدا داشته باشد )انجيل يوحنا  .(١٢ :١-٧بطور
خالصه ،برای بھتر فھميدن و درک عيسی ،فقط يک اعتراف زبانی کافی نميباشد بلکه
بايد او را دوست داشت ،تحسين و ستايش نمود و پيرو او شده و از او اطاعت نمود .
در حقيقت و در اين رابطه ،انجيل بصورت بسيار روشن و ﻣتداوﻣی به اين
ﻣوضوع اشاره ﻣيکند که حواريون )يا شاگردان( عيسی تا بعد از قيام او به عمق
حقيقت "پسرخدا" بودن و خدﻣات او پی نبردند! ولی بعد از واقعۀ قيام ،تغيير و تبديلی
شگرف و اساسی در ذھن و قلوب آنان ايجاد شد .آيا اين حقيقت و تجربۀ شخصی آنان
ﻣيتواند يک طريق و روشی برای ايماندار ﻣسيحی در بشارتش نسبت به عيسی باشد؟
گو اينکه وضع کردن روشھا ،طرق و اصول برای شناساندن عيسی به يک فرد
ﻣسلمان و يا ھر شخص ديگری ،ﻣيتواند ناﻣعلوم و ﻣبھم باشد ،ولی آيا در اين تجربۀ
شخصی شاگران عيسی يک نمونۀ تعمق ،طرز عمل و يا شيوۀ خاصی برای آنان )يا
ھر شخص ﻣسيحی( در اين اﻣر ديده ﻣيشود يا نه؟
سوم :بسيار ﻣھم و اساسی است تا اشارهای به آنچه که ﻣعنی و ﻣفھوم اصلی
واژۀ "پسر يا فرزند خدا" بودن – آنھم در رابطۀ با عيسی و ﻣسيحيت – که ﻣد نظر
نميباشد بشود .ھمانگونه که قبال بدان اشاره شد ،بھيچ وجه ﻣنالوجوه قصد انجيل از
اين واژه و آﻣوزه اين نميباشد که عيسی از نتيجۀ توليد ﻣثلی است که بين خدا و ﻣريم –
به عنوان ھمسر او – به وجود آﻣده باشد .خدا صرفاً نه يک ﻣاھيت الھی ﻣذکر است ]و
نه ﻣونث[ .در اين رابطه ،انجيل ھمانند قرآن عيسی را فرزند ﻣريم باکره ﻣيناﻣد .در
زبان عربی ،عيسی ابنﷲ خوانده ﻣيشود نه ولدﷲ .ھمچنين انجيل ھم ھيچگونه سعی
بر ﻣصالحه و يا سازشی در رد آﻣوزۀ توحيد پرستی نمينمايد – ﻣسيحيت يک دين يکتا
پرستی ﻣيباشد و بس! در ضمن ،ﻣسيحيت ھيچگونه نظر و پيشنھادی برای ﻣسيحيان
]و چه غير ﻣسيحيان[ ﻣبنی بر اينکه عيسی يک خدای ديگر در کنار خداوند يکتا باشد
نميکند! ھمچنين ،قصد اين نميباشد که عيسی بنحوی و بعنوان پسر خدا دوﻣين و يا
سوﻣين خدای تثليث بوده و يا بنوعی پس از باال بردن ﻣقاﻣش به فرزندی خدا جانشين
و جايگزين خدای يکتا و حقيقی شده باشد .در ضمن ،انجيل به ھيچ نحوی قصد ندارد
تا از اين آﻣوزه بصورتی زيرکانه و يا ترفندين ﻣفھوم يکتا پرستی را به شرک و آيين
چند خدايی تبديل نمايد .خدا يکی است! و عيسی ،فرزند او ،تاييد ﻣيکند که خدا يکی
است! پس فقط با در نظر گرفتن حقايق ذکر شدۀ در باال است که ﻣسيحيان و ﻣسلمانان
ﻣيتوانند در يک سطح در رابطۀ با اين ﻣوضوع و اينکه ارادۀ او برای بشريت چه
ﻣيباشد و او از آنان چه انتظاراتی دارد و باالخره در بارۀ اينکه چگونه در ھمان
حاليکه خدا يکی است ،ولی عيسی فرزند او ﻣيباشد ھم بحث و گفتگو نمايند .
چھارم :ايمان و آﻣوزۀ "فرزند خدا بودن عيسی" بسادگی انعکاس و طنينی
استوار ،پابرجا ،ﻣ ّ
صر ،ﻣتداوم و يک پارچه و ﻣؤيد اين ﻣوضوع ﻣيباشد .پس عليرغم
آنچه برخی از ﻣسلمانان – آنھم بدون ھيچگونه دليل و ﻣدرک – ﻣدعی اين ﻣيباشند که
ﻣسيحيان و از جمله پولوس رسول اين آﻣوزه را تدوين و يا اختراع نموده اند و شواھد

و ﻣدارک انجيلی غير آنرا آشکارا بيان ﻣينمايد .در نتيجه ،تنھا راھی که برای رد اين
آﻣوزه برای ﻣسيحيان ﻣيماند اين است که کليۀ ارجاعات و ﻣنابع انجيلی را در اين
رابطه از انجيل حذف نمايند – و آن کاری ناشدنی است! کاری که اگر انجام شود ،فقط
آنگاه اتھاﻣی را که ﻣسلمانان )ونه قرآن( به ﻣسيحيان ﻣبنی بر دستبردن و دخل و
تصرف در کتاب ﻣقدس ﻣتھم ﻣينمايند ﻣحق و بجا خواھد بود .در قرآن ،در سورۀ
ﻣائده ،آيات  ۴۶و  ۴٧به ﻣسيحيان اعالم ﻣيشود که:
"و عيسی بن ﻣريم را بدنبال پياﻣبران ديگر ،به پياﻣبری ﻣبعوث فرﻣوديم و
او حقانيت تورات را که پيش از او نازل شده بود تصديق کرد؛ و ﻣا انجيل را
بدو عنايت فرﻣوديم که در آن نور و ھدايت بود؛ و نيز کتاب آسمانی قبلی،
يعنی تورات در آن تصديق شده بود و نيز ھدايت و اندرزی بود برای
پرھيزکاران؛ علمای دينی کتاب انجيل ،بايد بر اساس احکاﻣی که خداوند ،در
آن کتاب نازل فرﻣوده حکم کنند و کسانی که طبق آنچه خداوند نازل فرﻣوده،
حکم نميکنند ،آنھا به واقع ]نسبت به اواﻣر الھی[ نافرﻣان ھستند ".
در اين آيات به روشنی ديده ﻣيشود که ھيچگونه اشارهای به دخل و تصرف
در کتاب ﻣقدس و يا لغو و فسخی که در آن انجام شده باشد نشده است .
پنجم :و در رابطۀ با آنچه در باال ذکر شد ،ﻣسيحيان بايد ﻣسلمانان را تشويق
به ﻣطالعه و ﻣقايسۀ حکايات و نوشتهھای انجيل و قرآن در رابطۀ با عيسی و فرزندی
او  --و آنھم با روح و فکری باز --بنمايند .اين روش ،حتی اگر ﻣنجر به رد کردن
آﻣوزۀ فرزند خدا بودن عيسی برای فرد ﻣسلمان بينجاﻣد ،ولی يک نتيجۀ ﻣثبت ﻣبنی بر
آگاھی درست آن فرد ﻣسلمان با اين آﻣوزه خواھد داشت و اين خود ﻣيتواند يک قدم
بسيار بزرگ و ﻣثبت در اين رابطه برای وی ﻣحسوب گردد .آيا خوانندۀ ﻣسلمان ،بعد
از درک صحيح کتاب ﻣقدسی و انجيلی آﻣوزۀ "فرزند خدا" بودن عيسی ،آﻣادۀ قبول
اين حقيقت که تعريف و تشريح اين آﻣوزه در ايمان و باور اسالﻣی و ﻣسيحيت با ھم
فرق دارند خواھد بود؟ آيا او حاضر خواھد بود تا اذعان کند که آنچه را که قرآن رد
ﻣيکند ھمان چيزی است که دقيقا ﻣسيحيت ھم ھيچگاه آن ﻣفھوم را نميگويد و بلکه آنرا
ھم رد ﻣيکند؟ ولی در عين حال فراﻣوش نشود که کتاب ﻣقدس عيسی را کماکان
بعنوان پسر يا فرزند خدا قبول نموده و اين آﻣوزه و فکر را در ارتباط و تعاريف ذکر
شدۀ ﻣبتنی بر کتاب ﻣقدس را تاييد ﻣينمايد.
در ضمن ،يک ارجاع و ﻣنبع ھمخو ،سازگار و ﻣطابق سليقۀ اسالﻣی از
تصوير و بازنمود عيسی شايد بتواند خوانندۀ ﻣسلمان را در درک ﻣوضوع پسر خدا
بودن وی ياری بدھد .در اين رابطه ،در ذيل ذکری از سه اساﻣی و يا عناوين ﻣختلفی
که عيسی در قرآن بدانھا ﻣشھور و شناخته شده است اشاره ﻣيشود تا شايد توضيحی
در اين رابطه خوانندۀ ﻣسلمان را در اين چالش ياری نمايد:
 - ١عبدﷲ – يعنی "خدﻣتکار يا خادم خدا" – سورۀ ﻣريم ) ،(١٩آيۀ .٣٠
 - ٢رسول ﷲ – "پياﻣبر يا فرستادۀ خدا" – سورۀ نساء ) ،(۴آيۀ ١۵٧

 - ٣کلمته ﷲ – "کالم خدا" – سورۀ نساء ) ،(۴آيۀ .١٧١
نخست ،وھمانگونه که قبال در اين نوشتار ذکر گرديد ،وظيفۀ اوليه و نھايی
يک فرزند احترام و اطاعت آزادانۀ به پدر و نيز تمايل به خدﻣت کاﻣل به او ﻣيباشد.
در ﻣسيحيت ،اين دو پنداشت و انديشۀ "خدﻣت/خادم" و "فرزندی" دو عقيده و تفکر
بسيار نزديک بھم و ھمخوی ﻣيباشند .کليسای ﻣسيح ھمواره قسمتی از نوشتهھای
پياﻣبر اشعيا را در که در فصل  ۴٢آيات  ١-۴و نيز فصول  ۵٣آيات  ١٣الی فصل
 ۵٣و آيۀ  ١٢و غيره را به عنوان سرودھای پرستشی که سرودھای يک خدﻣتکار
)خادم( ھم ناﻣيده ﻣيشوند به عيسی ﻣرتبط ﻣيدانند .بعنوان نمونه در اين رابطه ﻣيخوانيم
که خداوند اينگونه نام اين خادم يا خدﻣتکار را بيان ﻣيکند" :ﻣنتخب ﻣن" و ﻣنظور
واژۀ ﻣنتخب از طرف خداوند است .و يا "روح خداوند يھوه "...بر او ﻣيباشد )ع .ع،.
کتاب اشعيا  .(۶١ :١او بيماران را شفا داده و ﻣظلوﻣان را ياری ﻣيکند .او خود
ﻣضروب گشته و بار گناھان ديگران را بدوش کشيد )يا ﻣيکشد( ولی خدا نسبت به او
اعالم برائت نمود )يا ﻣيکند( .ﻣسيحيان اوليه از اين واژه استفاده نموده و عيسی را
"خادم قدوس" ﻣيخواندند )انجيل ،کتاب اعمال فصل چھارم آيات  ٢٧و  .(٣٠ھمين
فرزند ،با کمال ﻣيل و خارج از ھرگونه اجبار پدر خود را با ﻣحبت خدﻣت نمود چون
از ازل با او در يک اتحاد کاﻣل و با او يکی بود .کدام خدﻣتکار يا خادم بھتر از يک
فرزند ﻣيتواند پدر را خدﻣت کند؟ بلی ،واژۀ ھا و خصلتھای "فرزندی" و "خدﻣت" در
عيسی بھم پيوند داده شده و درآﻣيختهاند .
دوم :يک رسول و يا پياﻣبر "فرستادهای" ﻣيباشد از طرف خدا تا پيام او را
بديگران رسانده و اعالم نمايد .در کتاب ﻣقدس ﻣيخوانيم که عيسی ھم "رسول" خدا
است )انجيل ،کتاب عبرانيان  .(٣ :١در انجيل يوحنا در ﻣورد عيسی از واژۀ
"فرستاده شده" استفاده شده است و اين دو واژه يعنی "رسول" و "فرستاده شده" دو
واژۀ تقريبا ھم ﻣعنا و ﻣترادف ﻣيباشند .در اناجيل ديگر ھم استفادۀ از اين دو واژه
بسيار ﻣشھود است و واژۀ "پدر" و "فرستندۀ" رسول و يا پياﻣبر ھم واژهھای ھم
ﻣعنی و ﻣترادف ﻣيباشند )انجيل ﻣتی  ،١٠ :۴٠انجيل ﻣرقس  ٩ :٣٧و انجيل لوقا :۴٨
 .(٩رسوالن زيادی توسط خدا فرستاده شدهاند ،ولی رسول پسر نه تنھا فرستاده شدۀ از
طرف خدا است ،بلکه او از خود خدا صادر شده و آﻣده است يعنی "عمانوئل" بمعنی
"خدا با ﻣا" )انجيل ﻣتی  .(١ :٢٣او از آسمان آﻣد "در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا
بود و کلمه خدا بود) ".انجيل يوحنا  ،١ :١-٢ت .ق .و يوحنا ٢٣و .(٨ :۴٢
در اين رابطه ،روايت باغبانھای ظالم )انجيل ﻣتی  (٢١ :٣٣-۴٣و غيره در
رابطۀ با آﻣوزۀ پسر بودن بسيار آگاھیدھنده و آﻣوزنده است .در اين ﻣثل ﻣيخوانيم که
خادﻣان صاحب تاکستان نتوانستند سھم و کرايۀ تاکستان را از باغبانان بگيرند – يکی
دستگير شد و ديگری کشته .در نتيجه ،صاحب تاکستان ﻣجبور شد تا پسر خود را
بعنوان نمايندۀ شخصی خود پيش باغبانان بفرستد تا سھم خود را ازآنان بگيرد .ولی
باغبانان با اين تفکر که اگر او را بکشند ،از دست صاحب تاکستان خالصی يافته و

آنرا به تصرف خود در خواھند آورد وی را ھم کشتند .ولی ﻣيبينيم که اينطور نشد و
در نھايت آنان بودند که ھمه چيز خود را از دست دادند .
در اين داستان غمانگيز ،صاحب تاکستان و پسرش ھمانا نمايشگر پدر يعنی
خدا و پسر يعنی عيسی ﻣيباشند .تفاوت بين "فرستاده شدگان" ]بصورت جمعی[ و
"فرستاده شده" ]بصورت فردی[ و نيز "پياﻣبران و يا رسوالن" و "فرزند" بسيار
ﻣشھود است .بلی ،شايد اين داستان عجيب و غريب باشد ،ولی نزديکی و قرابت
خاصی نسبت به فرستنده ]يعنی خدا[ و فرستاده شده ]يعنی عيسی پسر[ را دارد.
بنابراين ،ﻣنظور و ﻣفھوم فرستادن پسر توسط پدر آشکار نمودن او ،انجام نقشۀ او
برای نجات بشريت از گناه ،خدﻣت به ﻣردم بعنوان نماينده و سفير "شخصی" او ،و
ھزينه کردن جان خود بود )انجيل يوحنا  ٣ :١۶و آيات بعدی ،انجيل ،کتاب روﻣيان
٨ :٢٩ ،٣؛ انجيل ،کتاب غالطيان  .(۴ :۴-٧نتيجه و حصول اين اراده و نقشۀ خدا
برای فرزند ھمانا بدست آوردن "برادران" ]و خواھران[ زيادی بود که در صورت
پيروی از او ھمگی و با فيض خدا به درجۀ فرزندی او نيز ﻣيرسند .آنانيکه از اين
خادم و فرزند ﻣطيع پشتيبانی نموده و او را پيروی نمايند ،خود نيز تبديل به خادﻣان و
فرزندان ﻣطيع خدا ﻣيشوند .در حقيقت ،خود قرآن اينگونه پيروان عيسی را ﻣسلمان
ﻣيخواند:
"چون عيسی از سوی قوم ،کفر و عناد ادراک کرد ،ندا داد» :کيست که ﻣرا
در راه دين خدا ياری کند"« حواريون گفتند» :ﻣا ياران دين خداوند ھستيم،
به خداوند ايمان آوردهايم و تو ]ای عيسی[ گواه باش که ﻣا تسليم اﻣر
خداونديم) ".سورۀ سوم ،آل عمران ،آيۀ  (۵٢و "]و نيز ای پياﻣبر ﻣتذکر
باش[ زﻣانی را که به حواريون الھام فرﻣوديم» :به ﻣن و پياﻣبر ﻣن ]عيسی
بن ﻣريم[ ايمان بياوريد «.و عرض کردند]» :آفريدگار -پروردگارا[ ﻣا ايمان
آوردهايم و شاھد باش که ﻣا ﻣسلمان و تسليم اﻣر خداوند ھستيم«") .سورۀ
ﻣائده .(۵ :١١١
پس ﻣيبينيم که در کتاب ﻣقدس ،واژهھای فرزند )يا پسر( ،خادم ،فرستاده
شده ]بصورت فرد[ و ناجی ھمگی در يک رابطۀ بسيار نزديک بھم بوده و يک نوع
قرابت ،ترادف ،و نزديکی خاصی بين آنان ﻣوجود ﻣيباشد.
سوم :برای ﻣسلمانان ،ھمانند ﻣسيحيان ،کالم خدا ھمانند خود خدا ازلی ﻣی
باشد .خدا بوسيلۀ اراده و کالم خود جھان ،کائنات و ھر چه در آنھا ﻣوجود ﻣيباشد را
خلق نمود .در نتيجه بسيار طبيعی ﻣيباشد که ﻣفھوم از "کالم خدا" برای يک ﻣسلمان
ھمانا فقط آنچه در "قران" آﻣده است باشد .ولی خيلی از ﻣسلمانان ]در حقيقت ھر
ﻣسلمانی که قرآن را خوانده باشد[ بايد آگاه از اين ﻣوضوع باشد که عيسی در قرآن
"کلمۀ خدا" خوانده شده است )سورۀ چھارم ،نساء ،آيۀ  .(١٧١پس سئوال اينجا است
که چرا ﻣسلمانان با تمام آگاھی کاﻣل از اين ﻣوضوع و نيز پذيرفته شدن عيسی

بعنوان يک پياﻣبر فرستاده شده از طرف خدا ،نمیخواھند و يا نميتوانند اين ﻣفھوم را
– يعنی کلمه بودن عيسی را – با بقيۀ ﻣفاھيم و دريابی بيان و تصويری که اين کلمه
در کتاب ﻣقدس بيان و تصوير ﻣينمايد و ]بصورت بسيار روشن و واضحی در اين
نوشتار و ديگر کتب ﻣسيحی و خود کتاب ﻣقدس به چاپ رسيده است[ آشتی دھند؟
بلی ،برخی به سادگی از اين ﻣوضوع رد شده و آنرا نمیپذيرند .ديگران ،شايد بگويند
که اين يک راه و روش خوبی برای چالش با اين ﻣوضع باشد – يعنی ﻣفھوم پدر
پسری خدا با عيسی و ﻣفھوم فرزندی او .ھمانگونه که او کالم ابدی خدا است ،او
فرزند ابدی خدا ھم ھست:
" و کلمۀ خدا انسان شد و بر روی زﻣين بين ﻣا زندگی کرد .او لبريز از
ﻣحبت و بخشش و راستی بود .ﻣا بزرگی و شکوه او را بچشم خود ديديم،
بزرگی و شکوه فرزند بینظير پدر آسمانی ﻣا ،خدا) ".انجيل يوحنا ،١ :١۴
ت .ت(.
اينگونه درک و تفھيم ،شايد بتواند سوءتفاھمات عميق ﻣوجود بين ﻣسلمانان و
ﻣسيحيان را از ﻣيان برداشته و ﻣسلمانان را ياری بدھد تا به اين نتيجه برسند که
ﻣسيحيان نيز يکتا پرست بوده و ﻣعتقد به پرستش يک خدای جداگانه و ﻣتفاوت از
خدای واقعی نيستند و ھيچگاه عيسی را جايگزين خدای يگانه و يکتا را ننموده و نيز
از يک انسان صرف و ﻣحض ھم خدايی نساختهاند .
اين راه و روش نباديد برای ﻣا انسانھا راه عجيب و غريبی باشد .چرا؟ ھمه
واقفند که حتی در بين افراد بشر "حرف و يا کالم" يک شخص چقدر ﻣھم ﻣيباشد .از
طريق کالم ھر شخص است که ﻣا ﻣيتوانيم به افکار ،اعمال ،اﻣيال ،کردار و توانايی
ھای او پی ببريم .اشخاص از طريق کالم خويش خود را بديگران شناسانده و آنان را
از ذات خويش آگاه ﻣيسازند .اگر ﻣا به عبدﷲ ناﻣی ايمان و اطمينان داريم ،صرفآ
بجھت شناختی است که از طريق کالم ،رفتار و کردار او داريم .اگر ﻣا به کالم عبدﷲ
اطمينان داشته باشيم ،آيا به خود او ھم ايمان و اطمينان نخواھيم داشت؟ اين در حالی
است که اگر چه ﻣا بين عبدﷲ و کالﻣش فرق قائليم ،ولی در حقيقت و در عين حال
کالم عبدﷲ و خود عبدﷲ را برابر و ھمانند ﻣيبينيم – پس ھردو بحث کاﻣال صحيح و
ﻣعقول ﻣيباشند] .بھمان ﻣنوال که کالم عبدﷲ تصويری از خود عبدﷲ ﻣيباشد ،کتاب
ﻣقدس ھم از عيسی بعنوان فرزند و چھرۀ ديدنی يک خدای ناديدنی ياد ﻣيکند )انجيل،
کولوسيان .[(١ :١۵
حال ،با نگاھی ﻣتفاوت تر ،پر شکوه و پر جالل تر و بسيار واالتر ،آيا کالم
خدا نميتواند اراده ،خواست ،اعمال و تصوير خود را ]يعنی خدای جسم پوشيده[ را
برای ﻣا انسانھای خاکی بصورتی ساده و قابل فھم آشکار سازد؟ ]آيا ﻣحدود کرن خدا
از توانايی انجام اين نوع آشکارسازی خود ،خود يک گناه بالفعل و بزرگی نميباشد؟[.
انجيل در اين ﻣورد چنين ﻣفرﻣايد:

"در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود .ھمان در ابتدا نزد
خدا بود .ھمه چيز بواسطۀ او آفريده شد و به غير از او چيزی از ﻣوجودات
وجود نيافت .در او حيات بود و حيات نور انسان بود....و کلمه جسم گرديد و
ﻣيان ﻣا ساکن شد ،پر از فيض و راستی؛ و جالل او را ديديم ،جاللی
شايستۀ پسر يگانۀ پدر...خدا را ھرگز کسی نديده است ،پسر يگانهای که در
آغوش پدر است ،ھمان او را ظاھر کرد) ".انجيل يوحنا  ١۴ ،١ :١-۴و ،١٨
ت .ق(.
"اﻣا در ھمان حال ،ابری باالی سرشان سايه افکند و ندايی از آن در رسيد
که» :اين فرزند عزيز ﻣن است ،سخنان او را بشنويد) "«.انجيل ﻣرقس :٧
.(٩
"...اﻣا ]خدا[ در اين زﻣانھای آخر به واسطۀ پسر خود با ﻣا سخن گفته است،
پسری که او را وارث ھمه چيز ﻣقرر داشت و به واسطۀ او جھان را آفريد".
)انجيل ،کتاب عبرانيان  ،١ :٢ه .ن(.
در ھمين راستا ،اگر يک ﻣسلمان ﻣيتواند که بخود بقبوالند که ھمانگونه که
کلمۀ ابدی خدا ھمانند خود خدا ابدی است ،و توانايی ورود به ﻣحدودۀ زﻣين و زﻣان
را داشته و نيز قادر است تا بصورت يک نوشته در کتابی خود را آشکار و نمايان
سازد ،آيا نبايد ھمان ﻣسلمان قبول کند که ھمين کلمه بايد توانايی اينرا ھم داشته باشد
تا بعنوان کلمۀ ابدی خدا خود را بصورت و شبيه يک انسان در روی ھمان کرۀ زﻣين
ھم آشکار و نمايان سازد – يعنی ھمان آﻣوزۀ تجسم )جسم پوشی( يا انسان ديسی خدا؟
اکنون و در اداﻣۀ اين بحث ،آيا نميشود کالم ابدی خدا )يعنی کالﻣيکه خلق نشده است(
ولی در حقيقت در صورت نوشتاری که بر روی کرۀ زﻣين ظاھر شده و به
اينصورت بوجود )خلقت( آﻣده است را ھم "کالم خلق نشده" و ھم "کالم خلق شده
)بوجود آﻣدۀ(" خدا ﻣحسوب کرد؟ پس با ھمين حساب و بنا بر ھمين اصل و دوباره،
آيا ھمين کالم خلق نشدۀ خدا نبايد توانايی اين را ھم داشته باشد که بصورت يک
انسانی بر روی اين کرۀ خاکی درآﻣده و خود را به انسانھا و بشريت خلق شدۀ توسط
خودش آشکار نمايد در حاليکه ھم بتواند خلق نشده باقی بماند و ھم خلق شده )به وجود
آﻣده(؟ اگر اين اراده و توانايی خدا باشد ،آيا يک ﻣسلمان آﻣادگی ،توانايی و تمايل قبول
اين حقيقت و ﻣطلب را خواھد داشت؟ انجيل اين شھادت را به ﻣا انسانھا ﻣيدھد که خدا
اراده نمود و چنين نيز شد – يعنی خدای ازلی و ابدی خود را اينگونه به جھانيان
آشکار ساخت .کالم او و پسر )فرزند( او ،ھر دو وارد جسم انسانی بنام عيسی ﻣسيح
شده و خود را به جھانيان ارائه نمود ]تا ھرکه بدو ايمان آورد ھرگز ھالک نگردد و
حيات جاودان يابد[) ،انجيل يوحنا  ،٣ :١۶ه .ن(.

عيسی بعنوان پسر خدا :آشکارسازی خد ا برروی زمين
ﻣا ھمه واقف به اين حقيقت ﻣيباشيم که خدا خالق تماﻣی ﻣخلوقات است.
ھمچنين ﻣا از اين اﻣر ھم آگاھيم که خدا کماکان بشريت را به سوی نشانهھای چندگانه
و ﻣتعدد در خلقتش و تاريخ رھنمون ﻣيسازد تا از طريق اين فرايند آنان را به فرای
اين نشانهھا و شھود چند گانه و نھايتا به حضور ﻣتعال خودش بعنوان خالق ،داور و
قاضی آنان برساند .ھمينطور ،ﻣا ﻣطلع ھستيم که گھگاه و ﻣتناوباً خدا از طريق
پياﻣبران ،رسوالن و کالﻣش در اﻣور خلقت و تاريخ ﻣداخله کرده .ھمچنين او بوسيلۀ
تفکر و عبادت از طريق آنان ،بديشان طريق زندگی را داده است .پس شايد ،ھمگی
بتوانيم توافق کنيم که خدا از طريق وجدان ﻣردم با آنھا در تماس بوده و ھست – و از
اين طريق است که خدا سعی دارد تا ﻣسائلی را در رابطۀ خود با انسانھا آشکار سازد
تا آنھا او را بھتر بشناسند .ولی آيا واقعا او خود را بما انسانھا آشکار ﻣيکند؟ آيا
بشريت ﻣيتواند واقعا خدا را بشناسد؟ جواب اين سئواالت حياتی و ﻣھم را فقط ﻣيتوان
در ادعاھای شگفتانگيز عيسی يافت:
"پدرم ھمه چيز به ﻣن سپرده است ،ھيچ کس پسر را نمیشناسد جز پدر ،و
ھيچ کس پدر را نميشناسد جز پسر ،و آنان که پسر بخواھد او را بر ايشان
آشکار ﻣيسازد) ".انجيل يوحنا  ،١١ :٢٧ه .ن(.
"ھمانگونه که پدر ﻣرا دوست داشته است ،ﻣن نيز شما را دوست داشتهام؛
در ﻣحبت ﻣن بمانيد .اگر احکام ﻣرا نگاه داريد ،در ﻣحبت ﻣن خواھيد ﻣاند
چنانچه ﻣن احکام پدر خود را نگاه داشتهام و در ﻣحبت او ﻣيمانم .اين سخنان
را به شما گفتم تا شادی ﻣن در شما نيز باشد و شادی شما کاﻣل شود".
)انجيل يوحنا  ،١۴ :٩-١٠ه .ن(.
واضح است که ﻣالئک ،افراد و اشياء ﻣيتوانند برخی از حقايق خدا را برای
ﻣا آشکار نمايند .ولی فقط خدا ﻣيتواند خود را بصورت حقيقی برای بشريت عيان و
آشکار نمايد – يعنی فقط خدا ﻣقدور به اين عمل ﻣيباشد .اين فقط خدا است که ﻣيتواند
اين آشکارسازی را تحت شرايط خاصی که او تعيين بنمايد تا با درک و فھم بشری
ھمخو و سازگار باشد .پس آيا بھترين راھی که او ،يعنی خدای ابدی ﻣيتوانست خود را
به بشريت آشکار نمايد ،نميتوانست بصورت يک بشر ﻣلبس ھم باشد؟
پس از طريق عيسی ،يعنی فرزند ابدی او ،آشکار کننده ]يعنی خدا[ خود را
بدينگونه به ﻣا انسانھا آشکار نمود .با ھمين حساب ،فرزند آشکار شده تبديل به آشکار
کننده پدر در ﻣيان جھانيان شد .عيسی چنين ﻣيگويد" :دل شما ﻣضطرب نباشد ،به خدا
ايمان داشته باشيد؛ به ﻣن نيز ايمان داشته باشيد) ".انجيل يوحنا  ،١۴ :١ه .ن( .با اين
عمل و دعوت انسانھا به ايمان داشتن به او ،عيسی نميخواھد تا زيرکانه اطمينان و
توکل آنان را از خدا دور سازد – نه ،بر عکس ،بلکه وی با اين عمل ﻣيخواھد تا

خدای واالﻣقام را جالل داده ،تاييد نموده و تجلی او را از طريق وجودش در وی
بديگران نمايان سازد .
بلی ،خدا خدای آشکار کننده و نيز خدای ﻣکشوف )آشکار شده( است .ﻣا ھمه
بر اين اصل که خدا جھان و جھانيان را آفريد ،پياﻣبرانش را فرستاد ،کالﻣش را بما
داد ،و نيز قوانين و شريعتی را برای رھنمون کردن جھانيان بما داده است توافق
داريم .پس چرا نميتوانيم بر اين اصل نيز که او اين توانايی را دارد تا وارد خلقت خود
گشته تا با آنان باشد توافق نماييم؟ توجه به سئواالت زير ﻣيتواند ﻣا را در جوابگويی به
اين اﻣر ياری دھد :آيا با اين عمل او خود را پست و خوار نمينمايد؟ آيا تجسم و تجسد
او در جسم انسانی ھيچ ﻣغايرتی و ﻣشکلی با حاکميت او ايجاد نخواھد کرد و ابر
تيرهای بر روی پر جالل خود نخواھد افکند؟ آيا او با اين عمل ،از جالل و شکوه خود
نخواھد کاست؟
ھيچ شکی نيست که خدا عظيم است و پر جالل .تاج ،تخت و قدرت پادشاھی
فقط بدو ﻣتعلق است و الغير .او تنھا حاکم ﻣطلق است .ولی ﻣا توانايی و اجازۀ اين
پرسش را داريم که بدانيم ﻣعنای واقعی طبيعت حاکميت خدا يعنی چه؟ به گفتاری
ديگر ،آيا درک ﻣا از حاکميت خداوند بسادگی برابر و ﻣعادل حاکميت نيروﻣند و
قدرتمندانۀ حاکمان دنيوی بايد باشد؟ آيا او با ﻣخفی نگاھداشتن خود در عالم کائنات و
بدور از جفا ،ظلم ،ستم و گناه ﻣوجود در اين دنيا از اينگونه از حاکميت خود دفاع
ﻣيکند؟ شايد ھم که درک انسانی ﻣا از حاکميت او با درک خود خدا از حاکميتش در
ستيزه و کشمکش است ھمانگونه که کتاب ﻣقدس بدرستی ﻣيفرﻣايد:
" خداوند ﻣيفرﻣايد» :فکرھای ﻣن فکر ھای شما نيست ،و ھمان اندازه که
آسمان از زﻣين بلند تر است ،ﻣن و راه ھای ﻣن نيز از راهھای شما و
فکرھای ﻣن از فکرھای شما بلند تر و برتر است) "«.ع .ع ،.کتاب آشعيا :٨
 ،۵۵ت .ت(.
آيا ﻣمکن است که ھمين خدا و بدينوسيله نه فقط به نويسندۀ اين آيات يعنی
اشعيا ]و در حقيقت به ]تماﻣی بشر[ پاسخ سئواالتشان را ﻣيدھد ،بلکه انتظار ھم دارد
تا نويسنده ]و ﻣا[ آرزويمان ﻣبنی بر اين نوشتۀ اشعيا "ايکاش آسمان را ﻣيشکافتی ،و
پايين ﻣیآﻣدی "!...را برآورد نمايد )ع .ع ،.کتاب اشعيا  ،۶۴ :١ت .ت(.
بر طبق گفتۀ کتاب ﻣقدس ،خدا ﻣحبت است .بنابراين ،با برداشت کتاب
ﻣقدسی و انجيلی ،از قدر ،عظمت ،جالل و شکوه خدا به ھيچ وجه کاسته نميشود تا
خود را به جھان و جھانيان بدينگونه آشکار سازد .بلکه برعکس ،با اين عمل به قدر و
جالل او در ﻣيان آدﻣيان افزوده ﻣيشود .قدر خدا با حضورش در ﻣيان اعضای بشر
کاسته نميشود بلکه با حضور بيشتر و قويتر او ،ستايش و تکريم انسانی نيز که واقعا
شايستۀ او است نيز واالتر و قويتر ﻣيگردد .در اين حال است که او فقط ﻣافوق انسانھا
]به ﻣعنی ﻣکانی[ نبوده و اکنون از طريق عيسی عمانوئل ]خدا با ﻣا[ در ﻣيان ﻣا
انسانھا نيز ﻣيباشد .او نه تنھا با اين عمل در کمال توافق و تطابق با خود ﻣيماند و

ﻣيباشد ،بلکه بيشتر از آنچه که او ھست و برای بشريت ﻣيتواند باشد را بدين طريق به
ﻣا آشکار ﻣينمايد.
در خاتمه ،بھتر خواھد بود تا خالصهای از اين آزﻣون را که در اين نوشتار
ذکر شده است ﻣجدداً در ذيل ذکر نماييم .اﻣا برای بھتر درک نمودن اين آزﻣون ،بايد
بخاطر داشت که -١ :يھوه )خدا( ،خدای ﻣا ،خدای واحد است) ".ع .ع ،.کتاب تثنيه :۴
 ،۶ت .ق( -٢ .برای بھتر و کاﻣلتر درک نمودن آﻣوزۀ "فرزندی و يا پسری عيسی"
حقجوی واقعی نخست بايد انجيل را ]با قلب و روحی باز و تشنۀ حقيقت[ خوانده و در
آن پژوھشی عميق بنمايد تا ﻣعنای دقيق و واقعی اين آﻣوزه را از طريق خادم بودن
عيسی دريابد.
خالصۀ نوشتار در اين کتاب در مورد آموزۀ "فرزندی و يا پسر خدا بودن" عيسی:
 -١فرزند ﻣنحصر بفرد و بینظير خدا از ازل و ابد از خدای ازلی و ابدی است .خدا
توسط او ھمه چيز را خلق نموده و کائنات را تحت فرﻣان او دارد.او تجلی و تمثيل
واقعی خدای يکتا است.
 -٢چون خدا ﻣحبت است ،اين فرزند ﻣنحصر بفرد و بينظير ،وارد ﻣحدودۀ زﻣين و
زﻣان گرديد و از طريق ﻣريم ﻣقدس پای به اين جھان گذارد و عيسی ﻣسيح ﻣوعود
ناﻣيده شد.
 -٣پسر تماﻣی خصوصيات پدر را دارا است ،او شبيه و ﻣانند خدا قادر ،توانا ،ﻣملو
از ﻣحبت و از خود گذشته است.
 -۴پسر بعنوان سفير و نماينده توسط پدر و از طريق وی فرستاده شده تا اراده و
ﻣقاصد او را در ﻣورد آشکارسازی و نجات )رستگاری( به جھانيان اعالم دلرد.
 -۵پسر پپام و پيغام شخصی خدا برای جھانيان است .خدا ،بدين طريق خود و ﻣحبتش
را بنحوی که برای جھانيان قابل شنود ،ديد و نيز قابل درک و ﻣفھوم باشد فرستاد.
 -۶پسر ﻣطيع کاﻣل به پدر ﻣيباشد و او را خدﻣت ﻣينمايد ،و خدا نيز راغب و جواب
گوی خواست فرزند ﻣيباشد.
 -٧پدر و پسر دراين رابطۀ ﻣنحصر بفرد و بینظير دوجانبه يعنی اربابی يا آقايی
]خدا[ و خادﻣی ]عيسی[ کاﻣال يکی ﻣيباشند .يکی فرستنده است ،و ديگری فرستاده
شده .يکی آشکار کننده است و ديگر آشکار شده.
 -٨آنانيکه به اين فرزند و خادم فرستاده شدۀ از طريق خدا و انجيل يا پيام نيکوی او
ايمان بياورند و از او پيروی نمايند ،ﻣيتوانند که "برادران و خواھران" او و فرزندان
پذيرفته و ھمچنين فرزندان ﻣطيع خدا باشند.
"آمين! برکت و جالل و حکمت ،سپاس ،اکرام ،قوت و ﺗوانايی ،خدای ما را باد ﺗا
ابداالباد .آمين"!
)انجيل ،کتاب ﻣکاشفه فصل  ٧آيۀ (١٢

]در خاتمه از خوانندۀ گراﻣی و حقجوی عزيز تقاضا ﻣيشود تا در صورت
تمايل ،اين دعا را با قلب و روحی آزاد در حضور خداوند قدوس و با اين اطمينان از
اينکه خدا دعايشان را شنيده و بدان پاسخ خواھد داد بخوانند:
"خدايا ،از بابت اين کتاب و اطالعات ارائه شدۀ در آن در ﻣوردعيسی ﻣسيح
از تو سپاسگزارم .اکنون ،در حضور قدوست ايستاده و از تو تقاضا دارم تا حقيقت
ﻣحض کالم خود را نسبت به عيسی ﻣسيح به ﻣن آشکار سازی تا بتوانم او را
ھمانگونه که کالم ﻣقدست فرزند تو ﻣيخواند بشناسم .اين دعا را از صميم قلب و با
روحی باز برای دريافت حقيقت از تو و بنام عيسی ﻣسيح ﻣيطلبم .آﻣين![.
"...و حقيقت را خواھيد شناخت ،و حقيقت شما را آزاد خواھد کرد".
)انجيل يوحنا ،فصل ھشتم ،آيۀ (٣٢
در ضمن  ،اشعار زير را به شما خوانندۀ گراﻣی تقديم ﻣيداريم و اﻣيدواريم باعث
برکت شده و نيز ُﻣفرّ ح روحتان بگردند:
عکس صورت اوست
"ھمۀ عالم چو
ِ
بجز از او کسی ندارم دوست
بمجاز اين و آن نھی ناﻣش
بحقيقت چو بنگری ھمه اوست
ظرف آب در تحقيق
شد سبو
ِ
عجب اينست کاب عين سبوست
قطره و بحر جز يکی نبود
آب دريا چو بنگری ھمه جوست
در رُخش روی دوست ﻣیبينم
ﻣيل ﻣن با جمال او زان اوست
گرچه خود غير را وجودی نيست
ليک اثبات اين حديث نکوست
که بغير از تو در جھان َکس نيست
1
جز تو ﻣوجود جاودان َکس نيست".
ھمچنين:
"در کليسا بدلبری ترسا،
گفتم ای دل بدام تو دربند؛
 1شعر از فخرالدين عراقی ،لحن ﻣسيحائی شاعران فارسی زبان ،ح .ب .دھقانی تفتی ،چاپ کتابھای
سھراب ،٢٠٠۵ ،ص.۴٧-۴٨ .

ای که دارد بتار ُزنارّت،
ھر سر ﻣوی ﻣن جدا پيوند.
ره به وحدت نيافتن تا کی؟
ننگ تثليث بر يکی تا چند؟
نام حق يگانه چون شايد؟
که آب و اِبن و روح قدس نھند؟
لب شيرين گشود و با ﻣن گفت:
»وز شکر خند ريخت آب از قند
که گر از ِسرّ وحدت آگاھی؛
تھمت کافری بما ﻣپسند؛
در سه آئينۀ شاھد ازلی،
پرتو از روی تابناک افکند،
سه نگردد بريشم ار او را،
پرنيان خوانی و حرير و پرند«.
ﻣا در اين گفتگو که از يک سو،
شد زناقوس اين ترانه بلند:
»که يکی ھست و ھيچ نيست جز او،
2
وحدهُ ال اِله اِ ّال ھو!«"
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لطفاً برای دريافت نسخهای از کتاب ﻣقدس به زبان فارسی و کسب اطالعات بيشتر در
ﻣورد ﻣسيح و ﻣسيحيت ،با نشانی ھای:
F.F.M.
P.O. Box 65214
Toronto, ON.
M4k 3Z2
و يا:
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______________________________________________________
______________________________________________________
تماس حاصل نماييد.

