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 پسر  يخدا
 ن دي کرو ابرند نویسنده:

ازلی پسر (اینکه پسر از ازل از پدر زاده شده) آشنا شدم گیج شده   مولودي  باري که با آموزه به یاد دارم نخستین 
 مند الهیات نظام با عنوان  ف  لوئیس برکُ بودم. در حال آماده شدن براي ورود به دانشکده الهیات بودم و اثر کالسیک  

این مطلب که  . در آن زمان متوجه اهمیت تصدیق  بحث شدهاین  در باب  کردم، که مشاهده کردم  را مطالعه می 
مولود  ذات    يتوانستم درك کنم که چرا باید درباره پسر خدا مخلوق نیست بلکه خودش خداست بودم. اما نمی

را برداشت  اي  چنین ایده  تواند شخصی می   مقدس کتاباز کدام قسمت  پسر با چنان تفصیلی بحث شود.    يگشته 
 ؟چرا اهمیت داشت ؟ و کند 

 زنی نیست.  رسد گمانهفراوانی دارد و آنطور که در نگاه اول به نظر می بعدها برایم معلوم شد که اهمیت 

الوهی    استتثلیث  خداي  مقدس  خداي کتاب میان سطوح  تمایز  میان اشخاص  تمایز  یک خدا در سه شخص. 
مینستر  پرسش و پاسخ وست   کوتاه   ي نیست، زیرا هر سه شخص به یک اندازه خدا هستند. همانطور که در نسخه 

پ و  آمده،  پسر  قدرت و جالل هم   «  القدس روح در،  و در  یا  6سوال(  برابرند »  ذاتند  الوهیت  به  نباید  ). مسیحیان 
اشخاص   از  یک  هیچ  تثلیث    تثلیثشخصیت  اشخاص  میان  تمایز  کنند.  شخصیشک  پدر   خصوصیات  است: 

  درك از پدر و پسر صادر شده است. باید این تمایزات را به درستی    القدس روح پدیدآورنده است، پسر پدید آمده، و  
فروتر از خداي پدر نیست؛ پسر  هی  هاي فراوانی خواهد شد. پسر از جهت الکرد، زیرا انکارشان سنگ بناي بدعت 

 خداي پدر نیست.خدا خودش خداست و از جهت خدایی کمتر از 

شود  گردد: زاده شدن. اما این واقعیت باعث نمی ازلی پسر در واقع به خصوصیت خاص پسر خدا برمی   زایشپس  
که الوهیت پسر از هیچ منظري تضعیف شود. اینکه پسر زاده شده بدین معنا نیست که الوهیتش از الوهیت پدر  

. ذات الهی خودش زاده شده  کند کمتر است، بلکه بدین معناست که او بقاي شخصی خود را از پسر دریافت می 
 ؛ پدر و پسر بی هیچ تغییري یک ذات را دارند.  کند منتقل می ازلی، پدر ذات الهی را به پسر  زایش نیست، بلکه در 

اي از زمان رخ داده باشد، وگرنه پسر از ازل پسر  تواند در لحظه پسر نمی  زایشباشد.    ازلیهمچنین باید    زایشاین  
باشد، پس خدا به نوعی تغییر یافته است. اگر    رویداد مجزاپسر یک    زایشبود. اگر  پدر نیز از ازل پدر نمی  ،بودنمی

باشد، پس خدا یا پسر پسر شده  باشد،  تغییر  تغییرناپذیر(  الیتغیر  پدر پدر شده  نیست. چون پسر خدا هرگز   (
و  در زمان  یا یک بار    ها پیش و مدت ست که  یعنی رویدادي نی،  بوده باشد   ازلی بایست زایش  کند، زایشش می نمی

ازلی به معناي  زایش  تغییر است.  مکان و بی زمان و بی از پدر به پسر بی   این ارتباط براي همیشه رخ داده باشد،  
وجود نوعی تقسیم در خدا نیست، یعنی این طور نیست که ذات خدا میان سه شخص تقسیم و توزیع شده باشد. 

ازلی همچنین یک عمل ضروري است، و این  زایش  مند است.  آن بهره   پريذات الهی و  هر شخص از یک و همان  
 توانست چنین نباشد. یعنی همواره هست و نمی 
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بود،  پسر نیست. اگر پسر مخلوق می   خلقتکند و اصالً به معناي  ازلی الوهیت کامل پسر خدا را تصدیق می   زایش
گذار  له اساس نزاع میان آتاناسیوس (از آباء کلیسا) و آریوس بدعتتوانست به طور کامل الهی باشد. این مسئنمی

بایست از  تواند اولین مخلوق بوده باشد، بلکه می گفت پسر خدا نمیدر قرن چهارم بود: آتاناسیوس به درستی می 
نسبت با    ازل پسر خدا بوده باشد. هیچ زمانی نبوده که در آن زمان پسر خدا وجود نداشته باشد. پسر همواره در

 پسر است، و پدر همواره پدر است.   ،پدر

توانیم  اي پیچیده است. حتی اگر بتوانیم آن را به درستی تشریح کنیم نیز نمی ازلی مسئله   زایش  که  قبول داریم 
 کنیم. به بیان دیگر یک راز است.   دركآن را به طور کامل  

ز شواهد مهم انجیل یوحناست؛ در آنجا اصطالح  یکی ااین  این آموزه از کجاي کتاب مقدس برگرفته شده است؟  
به «تنها پسر زاده شده» ترجمه    کینگ جیمزکنیم، اصطالحی که در نسخه  را مشاهده می    monogenēsیونانی  

هاي  ). با وجود این، اکثر ترجمه 9:  4؛ رساله اول یوحنا 18و   16: 3؛  18و    14: 1شده است (رجوع کنید به یوحنا 
). هنوز بر سر اینکه «تنها پسر زاده شده»  ESV, NIV, CSBاند (مدرن آن را «یک و تنها پسر» ترجمه کرده 

   monogenēsزایش ازلی متکی به نحوه ترجمه    يها پسر» بحث است، اما ایدهترجمه بهتري است یا «یک و تن
مقدس ذکر شده  ازلی پدر و پسر دارد که در کتاب  يریشه در وجود قبلی پسر و رابطه نیست، بلکه این ایده عمدتاً  

نبوده که در آن  ). هیچ زمانی  3  –   1:  1؛ عبرانیان  20  –   15:  1؛ کولسیان  24و    5:  17است (مثالً انجیل یوحنا  
  –   25:  11؛ همچنین انجیل متی  2  –  1پسرِ پدر نبوده باشد (انجیل یوحنا :  ،  پدر ِ پسر نبوده یا پسر  ،زمان پدر

ازلی استفاده    ي زایش) براي دفاع از ایده26:  5اي در انجیل یوحنا (). اغلب از آیه 22  –  21:  10؛ انجیل لوقا  27
حیات دارد، همچنین پسر را نیز عطا کرده است که در خود حیات داشته   زیرا همچنان که پدر در خودشود: «می 

توانسته در بستر زمان رخ داده باشد. در نتیجه  گویند این عطاي حیات به پسر نمیبسیاري از الهیدانان می».  باشد 
ایش ازلی دفاع  بایست از ازل به پسر حیات عطا شده باشد. اگر چنین باشد، پس آیه مذکور به وضوح از ایده زمی 
 کند. می 

مزامیر  توان شواهدي به سود ایده زایش ازلی یافت. یکی از متون روشن در این باب  همچنین در عهد عتیق نیز می
خیز عیسی  ااست: «تو پسر من هستی، امروز تو را تولید کردم». گرچه در عهد جدید از این متن براي رست  7:  2

گردد ریشه در پسر بودن قبلی  خیز اعالم و تصدیق می ا)، اما پسر بودن که در رست33:  13استفاده شده (اعمال  
  بَیتْ   تو اي ازلی استفاده شده است: «  زایش  نیز براي دفاع از ایده   2:  5میکاه  دارد. همچنین به لحاظ تاریخی از  

 اسرائیل   من   بر قوم   خواهد آمد که   بیرون   کسی   من   ، از تو برايهستی   یهودا کوچک   هايدر هزاره   اگر چه   اَفْراتَه   لَحَمِ 
ناظر به مکان تولد  ». اغلب این آیه را هم  است  بوده   ازل  و از ایام   او از قدیم   هايخواهد نمود و طلوع   حکمرانی

کنند. بسیاري از  هاي او از قدیم و از ایام ازل بوده است) تفسیر می لحم) و هم زایش ازلی پسر (طلوع عیسی (بیت 
کنند، اما مفسران جدید لزوماً بهتر از  مفسران مدرن در باب اینکه این آیه ناظر به زایش ازلی باشد تشکیک می 

مقدس شواهد خوب و کافی  یدگاه افراد راجع به متون عهد عتیق، کتاب مفسران سنتی نیستند. صرف نظر از د
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توان از  هاي مهم، این آموزه را نمی گذارد. همچون بسیاري دیگر از آموزه ازلی پسر در اختیار می   زایش براي ایده  
 مقدس را در نظر داشت.  یک یا دو متن خاص بیرون کشید بلکه باید کلیت کتاب

واقعی است زیرا از کسی سخن  اي  زنی نیست؛ مسئله مقدس، گمانهکتاب   ي نوان یک آموزه زایش ازلی پسر، به ع
) است  14و    1:  1لوگوس (انجیل یوحنا    ،کلمههمان  پسر  حضور الهی  است.    نجات  ي آفرینش وگوید که واسطه می 

). این تصور که کار پسر فقط در عهد جدید شروع  2:  1، عبرانیان  16:  1که جهان از طریق او آفریده شد (کولسیان  
کننده ظاهر شده است (انجیل یوحنا  شود نادرست است، زیرا او پیشتر در عهد عتیق در نقش آفریننده و آشکار می 
ها گوید عیسی همان کسی است که اسرائیلی فعال است. یهودا می   نجات نین در عهد عتیق در  ). پسر همچ5  –   1:  1

اهمیت دارد. پسر خدا   نجات ). در عهد جدید، پسر بودن عیسی به ویژه از جهت5را از مصر نجات داد (نامه یهودا  
نیا آمد که براي وجود از  در زمانی که جسم پذیرفت بدنی حقیقی و روحی خردمند داشت. او از یک باکره به د

پیش موجودش مناسب بود. تولد منحصر به فرد وي بدین معناست که گناه آدم به او ربطی ندارد، بلکه او آغاز یک  
) است. اما  38:  3) و آدم (33  –  31:  1خدا در واقع تحقق داوود (انجیل لوقا  پسر  آفرینش جدید است. او به عنوان  

) است. پس کامالً  16:  16)، پسر خداي زنده ( 23: 1(انجیل متی    با ما  ئل است، خدامانوعباز بیش از اینهاست. او  
بیابان  )، در  22:  3؛ لوقا  11:  1؛ مرقس  17:  3بجاست که مقام پسر بودن عیسی به هنگام تعمیدش بیان شود (

:  7گردد (متی    مسیح تایید   يچهره   تبدیل)، در  13  –   1:  4؛ لوقا  13  –  12:  1؛ مرقس  11  –   1:  4(متی    تجربه شد 
)، و در  64  –  63:  26؛ همچنین  44  –  37:  27)، بر صلیب تمسخر شود (انجیل متی  35:  9؛ لوقا  7:  9؛ مرقس  5

 القدس روح ). با این حال، پسر مستقل از پدر و  4  –   3:  1؛ رومیان  33:  13خیزش تصدیق گردد (اعمال رسوالن  ارست
 پذیر هستند.ناکند، زیرا کارهاي بیرونی تثلیث تقسیم عمل نمی

بار در قرن اول میالدي در فلسطین به وجود نیامد؛ او پیش از پیدایش جهان وجود داشت. او جهان  پسر خدا اول 
:  1است. او خداي ما و منجی ماست (رساله دوم پطرس    در عمل قومش را نجات داده دارد، او  را آفرید و نگاه می 

 )  پسر خداوند که از ازل زاده شده است.  1

 

دانشیار عهد جدید در دانشکده الهیات وستمینستر واقع در فیالدلفیا است. از او چندین    ن دي کروادکتر برند 
 The Message of the General Epistles in the Historyپیام  و     The Last Adamکتاب منتشر شده، از جمله  

of Redemption. 

 

 منتشر شده است.  تاكتیبل این مقاله در مجله 
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