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 أبناء اهللا 
 بقلم أر. يس. سربول 

نقًدا  ) Rudolf Bultmann( رودولف بوتلمان  العالم األملا� دلراسات الكتاب املقدس م يف القرن العرش�ن، قدَّ 
 يلكون هلاليت �ب إزاتلها    شارات األسطور�َّةة أن الكتاب املقدس م�ء باإل، حبجَّ نلصوص الكتاب املقدس  شديًدا
ن  ضمَّ ت روايات العهد اجلديد، وال سيما تلك اليت تهو بوتلمان الرئييس  اهتماميومنا هذا. اكن يف  هل مغزى تطبيق 
ة يف العهد  أسطور�َّ  جوانبأن هناك  ونعلماء آخر  ومع ذلك، زعماليت اعتربها مستحيلة. وملعجزات، ا قصص 

ة األساط� ايلونانيَّ  أنها توازي يعتقد ابلعض  يتال القصةة هو هلذه احلجَّ ملثال األول اعدًة ما ي�ون اا. القديم أيًض 
 ا مع البرش. أحيانً  واإلهلات اليت تزتاوجة القديمة حول اآلهلة والرومانيَّ 

َ  ،٦يف ت�و�ن  رِْض، َوُودِلَ ل
َ
 انلَّاُس يَْ�رُثُوَن ىلَعَ األ

َ
ا اْ�تََدأ ْوا نقرأ هذه القصة: "وََحَدَث لَمَّ

َ
ْ�نَاَء اِهللا َرأ

َ
نَّ أ

َ
ُهْم َ�نَاٌت، أ

رِْض ُطغَ 
َ
ْ�ُفِسِهْم �َِساًء ِمْن لُكِّ َما اْختَاُروا... اَكَن يِف األ

َ
َُذوا أل �َُّهنَّ َحَسنَاٌت. فَاختَّ

َ
يَّاِم. َو�َْعَد  َ�نَاِت انلَّاِس أ

َ
اٌة يِف تِلَْك األ

يًْضا إِْذ َدَخَل َ�نُو اِهللا ىلَعَ َ�نَا 
َ
ْهِر َذُوو اْسٍم" ( ذلَِك أ يَن ُمنُْذ ادلَّ ِ

َّ
َبَابَِرُة اذل

ْ
ْوالًَدا، هُؤالَِء ُهُم اجل

َ
َن لَُهْم أ ْ   اآليات ِت انلَّاِس َوَودلَ

٤ – ١( . 

� يف األساس مقدمة لرواية الطوفان اذلي أرسله اهللا للقضاء ىلع مجيع انلاس من األرض، باستثناء  القصةهذه 
نقرأ    اليت، ول�ن هذه املقدمة،  �َّةأسطور  ا ىلع أنه  ا نفسه  الطوفان  قصةا ما يُنظر إىل  اعئلة نوح. و�طبيعة احلال، اغبلً 

 . واضحة ورص�ةأسطورة  ا ىلع أنه ا ر إيلهعن الزواج ب� "أبناء اهللا" و"بنات اإل�سان"، يُنظفيها 

  يطرح ملاذا ل�ن ة. ئنات مالئ�يَّ اكهو أن مصطلح "أبناء اهللا" �ش� إىل  ٦تلكو�ن االفرتاض يف هذا اتلفس� إن 
ا إىل املالئ�ة ش� أحيانً الكتاب املقدس �هذا االفرتاض؟ اجلواب البسيط هو أن  الكتاب املقدس مفرسي بعض 

تمل يم�ن  نفس اليشء. هذا باتلأ�يد استنتاج ُ�  هو ٦املقصود يف ت�و�ن ض أن فرَت هللا، و�ُ أبناء اباعتبارهم 
بالرضورة فكرة   نا مال أعتقد أن هذا انلص يُعلِّ  ؛الإجابيت � استخالصه، ول�ن هل هو استنتاج رضوري؟ 

 . ة ب� املالئ�ة والبرشالعالقات اجلنسيَّ 

ليسوع نفسه.    �ُستخدم،  كب�الصعب، علينا أن ننظر إىل اتلطبيق األوسع لعبارة "أبناء اهللا". �شلك    انلص لفهم هذا  
). كما أنها ١: ٢٩ مزمور ؛١: ٢؛ ٦: ١ يف بعض األحيان لإلشارة إىل املالئ�ة (أيوب  �ُستخدم، ذكرنا ابن اهللا. كما  فهو

 ُ ة يف  فإن مفهوم ابلنوة اإلهليَّ  لكذل ).٢٦: ٣؛ غالطية ١٤: ٨؛ رومية ٩: ٥ أتباع املسيح (مت لوصفا ستخدم أحيانً �
ُ )الكينونة وجوديَّة (عالقة    ة أوالكتاب املقدس ال يرتبط دائًما بعالقة بيولوجيَّ    للحديث عن ا  ستخدم أساسً . بل إنها �
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ثببساطة قد ي�ون  ٦ ت�و�ن أنعالقة طاعة. وهذا يع�    نموذًجا  أظهروا الزتاوج ب� أوئلك اذلين عن  يتحدَّ
الز�ات ب�  ىلع األرجح ههم. بعبارة أخرى، يصف هذا انلص � يف توجُّ وثنيِّ َمْن اكنوا هللا يف حياتهم واطاعة ل

 املؤمن� وغ� املؤمن�. 

  أ�سال ع الكتاب املقدس  ، يتتبَّ ٣السقوط يف ت�و�ن    قصةهذا االستنتاج. بعد رسد    ٦السياق املبارش تلكو�ن  يدعم  
وصل المك إىل  ظهر هذا النسل رًشا متاكثًرا، و�ُ ، ٤ت�و�ن  �سل قاي� يف يُذكرشيث.  �سلقاي� و سل�  اعئلت�،

- ٢٣  اآلياتفرح باالستخدام القاتل واالنتقا� للسيف (و)  ١٩  اآلياتد الزوجات (اكن أول رجل متعدِّ اذلي    ،ذروته
خنوخ، اذلي  أالرب. و�شمل هذا النسل  ظهر، يُ ٥ يف ت�و�ن يُذكر). ىلع انلقيض من ذلك، فإن �سل شيث، اذلي ٢٤

َخَذُه" (."َساَر 
َ
نَّ اَهللا أ

َ
نوح، اذلي اكن "رَُجًال بَارًّا اَكِمًال يِف  دِلَ ). من �سل شيث وُ ٢٤ اآليات.. َمَع اِهللا، َولَْم يُوَجْد أل

ْجيَاهِلِ " (
َ
 ا. ه عمدً ي). وهكذا نرى �سل�، أحدهما يطيع اهللا واآلخر يعص٩:  ٦أ

  من البرش نساء ال الئ�ة واملوج ب� ا زتال يصف ال ٦أن ت�و�ن  علماء العهد القديمذللك، يعتقد العديد من 
ا�شغل   ا وفجأةً واآلخر رش�ر، معً  بارالنسالن، أحدهما اتلىق ث. شي �سلقاي� و لنسلول�ن الزواج املختلط 

فاَْكِر قَلِْبِه 
َ
ِر أ نَّ لُكَّ تََصوُّ

َ
�ٌر لُكَّ يَْوٍم" ([قلب اإل�سان] اجلميع يف السيع وراء الرش، حبيث "أ ). �ن  ٥اآلية إِ�ََّما ُهَو رِشِّ

 ا األصحاح.  ليك نفهم هذ األرض ا غزو الظن بأن مالئ�ة قدلسنا حباجة إىل 

رنا بأن ن�ون حذر�ن للغاية �شأن استخالص استنتاجات من الكتاب  يُذكِّ   ٦كو�ن  تلة  إن حل الصعو�ات اتلفس��َّ 
وج ا الفرتاض الزترخصة عطينا ت"أبناء اهللا" و"بنات انلاس" ال  يَّةالوصف اتلعب�اتر هلا بالرضورة. إن ربِّ املقدس ال مُ 

أن ن�ون حذر�ن للغاية عندما ننظر إىل نص صعب مثل هذا ل�ى  �ب. أرضيَّةة و�ئنات ب� اكئنات سماو�َّ 
أن الكتاب املقدس �ب    للغاية  مبدأ مهم  إنهيف السياق األوسع للكتاب املقدس.    املصطلحاتكيف يتم استخدام  

 ه الكتاب املقدس. فرسِّ أن يُ 

 

 St. Andrews(، و�ن أحد راعة كنيسة القد�س أندرو س هيئة خدمات يلجون�ادلكتور أر. يس. سربول هو مؤسِّ 

Chapel ( َّس لإلصالحة الكتاب املقدَّ يف مدينة سانفورد بوالية فلور�دا، كما اكن أول رئيس للكي )Reformation 

Bible College( ِّنا الهوتيُّونبما يف ذلك "ف أ�رث من مائة كتاب، بما يف ذلك . وهو مؤل
ُّ
 Everyone’s A(" لك

Theologian(. 
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 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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