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  پدر يخدا فصل هشتم:

پدر= »، « پدر=والد:» در کتب مقدس اشاره شد که عبارت بودند از « پدر»نمونه از مفهوم   سه  ن بهيش از ايپ

 «پدر= خدا»و « ا پادشاهيله، کاهن يس قبيرئ

به « دپدر= وال»است که در  ييهايژگيو يگفته شود، احتمالا برخ« پدر»آنچه سبب شده است که به هر سه نمونه 

مانند  ييزهايهستند که کودک در آغاز فهم خود از چ ييهان تجربهيها، نخستيژگين ويد. ظاهرا ايآيچشم م

پس ا کاهن و پادشاه و سيله يس قبيخوانده شدن رئ« پدر» يمت برايعز ينقطه يعنيکند، يدا ميقدرت و اقتدار پ

ت در فهم کودک ين از نقش جنسينجا همچنيدر ا شوديآغاز م« پدر= والد»ن ي، از هم«خدا»پدر خوانده شدن 

 .اوت باشدمتف« پدر»پسر از  ي، با تلق«پدر»دختر از  يرسد تلقينظر مگر، بهير ديد. به تعبيتوان چشم پوشينم

ش بر يوخ يندهيت آيهو يريشکل گ يرا به عنوان سرمشق برا« پدر»د بتوان گفت اغلب، پسران هستند که يشا

را  يتين تفاوت جنسيکند. انعکاس ايم يبر خود تلقراثين خود و ميز معمولا پسر را جانشين نند. و پدريگزيم

 (ن مورد خواهم پرداختيشتر به ايتوان مشاهده کرد. )بعدا بيم يميابراه يسلسله ينيد يهادر نظام

د يابد، شاييها در مربهن تجياز پدر خود)پدر= والد( به عنوان نخست يرا که هر فرزند ييهايژگين وياما مهمتر

 :ان کردين صورت بيبشود به ا

 قدرت و اقتدار پدر

 فرزند يماد يازهايتکفل ن

 پدر نسبت به فرزند يتيکرد تربيرو

 ن مادر از پدريتمک

به آوردن نمونه نداشته باشد. اما به گمان  يازيد نيآشکار است و شا يهر فرد يبرا يها تا حدوديژگين ويتجربه ا

« الدپدر=و» يا پادشاه، و سپس خدا جايله، يس قبين است که چگونه کاهن، رئياز به کنکاش دارد ايمن آنچه ن

 خود عبور کند يشخص انه در انسان بوده است که از حصار خانواده و پدِرياستعلا جو ين رونديا ايرد. آيگيم
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 ياورهابازگشت به ب يد آمده نوعيفرو ينهروانشناسا يهاليا آنگونه که در تحلير برسد؟ يآل و فراگدهيو به پدر ا 

 1است؟ يکودک يدوره

رسد. اما در ينظر مر ممکن بهيبا غيم، تقريکه ما دار يت علمين مورد، در حال حاضر و با محدوديدر ا يداور

مان به خدا حضور داشته باشند. يو ا ين داريد يان در عرصهيد بتوان گفت که از هردو گروه آدمين حال شايع

ت يو عاجز بودن از حل آن مسائل، به دوران طفول يزندگ ييبا مسائل ابتدا يکسان در مواجهه يممکن است برخ

 انهيز در مين پرسش نيگردانند، اما ا يکودک ين پدر دورهيگزيت خدا را جايبازگردند و کاهن، شاه، و در نها

ن يخود ناتوان هستند؟ احتمالا خواننده ا ييابتدا مان آورندگان به خدا، واقعا از حل مسائليا يا همهيآ  هست که

اند مان به خدا هم داشتهيرا گشودند، ا ياريبس يناگشوده يهاکه گره يمتن هم با من موافق است که مردان بزرگ

اند اندهش فرو ميخو ييکه در حل مسائل ابتدا يگرانيد ينان از خدا با تلقيا يمحتمل است که نوع تلق ياما بس

 .مينيم ببيتوانيهم م ينيرا در متون د ين دو گونه تلقيمتفاوت باشد. انعکاس ا اريبس

انگاشتند، از خدا همان يخدا هم م يدهيکه خود را پسران برگز ياز قوم موس يميبه عنوان مثال بخش عظ

تاب ل در کياسرائيبن يهابهانه يکه در باره ييهادرمانده از پدر خود دارد. داستان يرا داشتند که کودک يانتظار

 مشخص آشکارتر نشان يژگيتوان با چند وياز خدا را م ين نوع تلقيدهد. اين نکته را نشان ميخروج تورات آمده ا

 يلين، تمثيزر ي. داستان گوسالهيرين پذييبه تع يکرانگيو ب ينييتع يفروکاستن خدا از ب -1داد که عبارتند از: 

کند و انسان دخالت  يد در زندگيبا يهر امر بشر يکه برا ييگر، خدامعجزه يخدا -۲ن فرو کاستن است. ياز ا

خداوند  يب را برايمان آورندگان به خداوند انواع معجزات عجين منظور، اياثبات ا يد. برايرا حل نما يمشکل و

ل راه يرمز و تمث ان شده و بهيب ياستعار يد با زبانيمتن مقدس را که شا يهااز گزارش ياريشوند و بسيل ميقا

ل و يرائاس يل و عبور بني، شکافتن نيل داستان من و سلويند از قبينمايم ينيع يبرد، حمل بر واقع بودگيم

 .انيغرق شدن فرعون

 

                                                           
 / انتشارات رشد/ فصل هفتميدکتر محمد دهقان ين/ ترجمهيد يوولف/روانشناس د ام،يويد -1
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 انه از خداياستعلاجو يتلق

 يجنبهنبوده است، اما به هرحال  «پدر= والد» در اصل « پدر= خدا»ت منظور از يحياگر چه در متن تورات و در مس

ر يگردد. به تعبيانسان باز م يباشد که به دوران کودک يهمان باور يتواند ادامهيل شدن، ميخدا قا يبرا يپدر

هر چهار  ن باور،يرا در ايتواند باشد زيهم م« پدر= والد»همان  يهاافتهيخدا، از  يبرا« پدر»گر اصطلاح يد

است که   ياز همان نوع يقدرت و اقتدار يشود. خدا دارايده مياشاره شد د« پدر= والد» يکه برا يامشخصه

است  ين همان نقشيشده است ا يده انسان تلق ياز پدر خود فهم نموده است. خدا روز يکودک در دوران کودک

 يهاتين به همان تنبي، و همچنيت انسان به همان اوامر و نواحيترب يش به عهده دارد. برايکودک خو يکه پدر برا

ن که خداوند نقش شوهر يکرده است و چهارم ا يازد که باز هم مشابه آن را قبلا فرزند از پدر خود تلقييدست م

 مينيبيم يال رسول به روشنيچون کتاب حزق ييهار را در کتابين مورد را اخيله را به عهده دارد. ايقب

ح يمس ين مشخصهيت و مهمترکمرنگ شده اس« پدر= والد»ح، نقش يمس يسياز کلام ع يل متيدر گزارش انج

را رها  «پدر= والد»کند تا يه ميز توصيگران نيشده و به د يمعرف« پدر=والد»با فاقد ين است که خود او تقريهم

د توانيهم م يوالاتر يبا معناها يو مواجهه يدوران کودک يعبور از باورها يشتر به معناي، بين رها سازيکنند. ا

در مورد   3.ن رها کردن استياز ا يآشکار يآمده نشانه يل متيو هشتم انج  ۲پنجمکه در باب  يليباشد. تمث

و  شود و کاهنيده ميح ديکرد در کلام مسين رويز همين يگريد يشوايو هر نوع پ« پدر= پادشاه»ا ي« پدر=کاهن»

 .کرده است ن دو گونه پدر را پريا يو خداوند جا  4کنديم يله نفيقب يبرا« پدر»س را به عنوان يرئ

ن يرا ايل نمود. زيپ تحلياود يد از عقدهيفرو يهيرا با نظر« پدر=والد»رسد که بتوان رها نمودن يد به نظر ميبع

ت هنوز هم از خدا يحين که در مسين حال ايست. در عير شدن و انتقام گرفتن از پدر نيدرگ يرها کردن به معنا

 اوت که ن تفيبوده باشد اما با ا يهودين يين در آيشيپ يبر باورها يتواند مبتنياد شده است، ميبه عنوان پدر 

                                                           
 2۲تا  21ات يآ يباب پنجم مت -2 

 از باب هشتم 22و  21ات ياز شاگردانش آ يکيبا  يسيع يگفتگو -۲ 

 1۱و  ۹ه يآ 2۲باب  يمت -4 
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، يودهين يير آيگانه شده بود و ناگزيعقوب با خداوند يم و اسحاق و يهمچون ابراه ينقش پدران يهودين ييدر آ

خدا  ل،يائت با کمرنگ شدن آباء اسريحيژه، اما در مسيو يبود و خدا در انحصار قوم يمرد سالارانه و نژاد ينييآ

که به زنان  ين با نقش پر رنگ تريهمچن  5.شوديان شمرده ميآدم يکند و پدر همهيدا ميجهان شمول پ ينقش

م يهمچون مر يس زنانيتر شده است. تقدز کمرنگين زن از شوهر نيور بودن پدر و تمکيشود، اقتدار و غيداده م

 .ا استن ماجريبر ا يش از آن فاحشه بود، شاهديه که پيمجدل

ش بود اما با جهان شمول يافته از دوران پير شکل يتغ يادگاريمردم جهان، اگر چه  يهمه يگانه برايطرح پدر 

 ين به هرحال نوعيخت و ايگانه را درهم ريو ب يخود يافت و مرزهاير ييپدر، کاربرد آن هم تغ يشدن خدا

 .شوديگر شمرده ميل ديله با قبايز هر قبيصلح آم يو مواجهه يانسان يتوسعه

 ت تورات،يفرزند است. به روا يت رخ داد، موضوع قربانين مسحييکه در مورد فهم از خدا در آ يگرياتفاق مهم د

ش را يگانه و محبوب خوين بود که فرزند يم در نظر گرفته بود ايابراه يبرا« هوهي»که خداوند  ين آزمونيمهمتر

د که وال يگرين نقش هر پدر ديکمرنگ شده است و همچن« پدر=والد» م به عنوانياکنون نقش ابراه .کند يقربان

ها مطرح شده است، در انسان يهمه يو خود خداوند به عنوان پدر معنو  ان رفتهيبا از ميش است تقريفرزند خو

لکه ب شودينم يخدا قربان يگر انسان برايشود و ديگر طرح ميد يافرزند هم به گونه ين صورت موضوع قربانيا

ن فرزند يد، خداوند محبوب تريدهد. بنا به گزارش متون عهد جديم يانسان قربان ين خداوند است که برايا

  7.مان آورديکه به او ا يگناهان هرکس يباشد برا ياهيفرستد تا فديرا به قربانگاه م 6حيمس يسيع يعنيش يخو

قوم  و  ورير، غيخودخواه، سخت گ ينکه خدايه است. افتادياتفاق ن يرات در فهم از خدا، به سادگيين تغيظاهرا ا

 يمياهاء ابريانب يد در سلسلهيشود شايل ميش تبديدشمنان خو يبرا يدلسوز حت ييش پرست به خدايو خو

 مينيم ببيتوانيوب مياز آن را در کتاب ا يچند صد ساله داشته باشد که بخش يانهيش زميپ

                                                           
 يل متيح در باب ششم و هفتم انجيمس يسيع يهان خطابهياول -5 

 1۱ه يباب سوم آ يمت« ب من که از او خشنودمين است پسر حبيد که: اياز آسمان در رس يطابآنگاه خ -6 

 ست به بعديات بيان باب سوم آيرساله پولس به روم -۱ 
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ف بود ير و قابل تعرين پذييتع يين حال خداوند هنوز خدايرات، در عيين تغيا يد افزود که با همهين نکته بايبر ا

 .دينمايدور از ذهن نم يها موضوع«هستنده»اء و يبه اش «هستن»هوهين جهت، خطر فرو کاستن ياز ا

 

 گر خدايپسران د

ه ست کيته شده باشند، دور نفرزندان او دانس يان به نحويجهان يشود، و همههم خوانده « پدر»خداوند که با نام 

ن يو اتفاقا ا  8.اد شده استياز پسران خدا  يکيطان به عنوان يوب از شيفرزندان ناباب هم داشته باشد. در کتاب ا

ن سبب يکند و به اين را تفحص و جستجو ميزم يف شده است که مدام رويپسر همچون چشم خداوند توص

 9.رديگيز قرار ميمورد مشورت با خدا ن

که  ينشان دادن شرارت کسان ياست برا يااستعاره« طانيش»د که لفظ يآين بر ميوب چنيکتاب ا ياز مجموعه

گران يک شدن ديگران دارند از نزديکه نسبت به د يدانند و به سبب حسادتين کسان به خدا ميترکيخود را نزد

 .زند شرور خداوند آغاز شده بودن فريهم يسهيوب با خدا، به دسين ايجدال سهمگ .مناکنديبه خدا ب

ت فيهم که در باغ بهشت حوا خانم را فر يد. آن موجوديآيوب، چندان به چشم نميش از کتاب ايطان تا پينام ش

ه عنوان و ب« مار»ده نشده بود بلکه از او به نام يطان ناميرون افکندن آدم و حوا از بهشت شد، به وضوح شيو سبب ب

 يکيوب به صورت ين، در کتاب اين زمين جانور زهرآگيترن باهوشياد شده بود. اما اي نين جانور زميترباهوش

 .طان ظاهر شده استياز فرزندان خدا و با نام ش

گان زاد يان آنان را افعيان و صدوقيسيفر  د دهنده خطاب بهيتعم ييحيم که ينيبيم يل متيبعدها هم در انج

 وب در آنين حال که ايدر ع .ح دارديشرارت کاهنان در روزگار مساست که اشاره به  ين نسبتيخواند. ايم

ان از طيشود، باز هم چنان نبود که دست شيروز ميطان، پيدر جدال با ش يريا به تعبين با خدا، يجدال سهمگ 

 ن کوتاه شود. يشرارت بر زم

                                                           
 ات ششم به بعديوب آيباب اول کتاب ا -8 

 همان ماخذ -۹ 
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ه ن کيطان در زميش يشاهن اشاره به پاديد و همچنيمان در عهد جديملک سل يدا شدن ملکوت آسمان به جايپ

ه ک يتر انسان از مفهوم پسران خدا دارد. پسرانقياز فهم عم يآشکار يهااد شده، نشانهيپولس از آن  يهادر نامه

 ن خدا دريکه جانش يانيشوند، و گاه در کسوت فرمانروايک خداوند ظاهر ميگاه در کسوت کاهن و دوستان نزد

 .اندشده ين معرفيزم


