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 یمدتق

 ک ر مبا ۀر شج آن هب

  ت   َناءَ ی َس  ر وط ِمن   ج  ر َتخ    ة  ر َوَشَج ب  غ   ِن هدِبال  َتن 
 [ 20،مؤمنون] َن ی ِلْل ِکلِ  َوِصب 

 . ( گاند نر خو یار باست  یشر خونان و وغنر  هک  ،دی آیمر ب نایس  روط ازکه درختی   و)

 خشاندر  ۀر ستا آن هب و

  َکب  ی  یدر  َکو 
َ
َبا ة  ر َشَج  ِمن   دوق وَنة  ی زَ  َکة  ر م    َوَلو   ء  یِض ی  اهت  یزَ  دَکا ی ة  یبِ ر َغ  َوَل  ة  یقِ ر َش  َل  ت 

َسس   َلم   و  رَنا  ه َتم  و هالَل   ید هی  رو ن    ی  َعلَ  ر ن   [ 35،ر نو] َشاء  ی  َمن   ه ر ِلن 

  نه و است یشرق نه که ی زیتون ۀخجست درخت از که درخشان است یاختر  یگوی شیشه نآ﴿
 . ﴾بخشد  یروشن ـباشد نرسیده یآتش نآ هب  هرچندـ روغنش است کنزدی . شودیم  افروخته ،یغرب

 داحم امام هب





 حیم ر ال   حمنر ال   اهلل بسم

 همدمق

وند هم و امامان ، دمحمآل  و د محم رب  داوندخ تام   صلوات و سالم و  ! دبا ی 
  در  عیسی  ه ک  آن است  دردناک   قعیت وا .  است  انگیزغم   مسیحیت،   تاریخ   از  صحبت 

  او  یاری ازمردم    ۀعام  که حالی  در   ،کردمی   زندگی  گرسلطه اغوت ط  و   عملبی  ی علما  نمیا
  کی   د، شدن   رویارو   هاآن  با   حضرت  آن  از   پس  حواریون  که   وقایعی  و  بودند   گردانروی

   .تشا ذگ جاه ب مادیات برا بر  در   ارشک آ ی و نمع بقالنا 
  در  او  نمدآدنیاه ب  از  رترا و شد  ، لبا  ]عالم[   از  شخص  یک  شدندولمت  هک  نیست  یشک 

  ای بر   شالت   در  تولد  این  در  بشریت  مکرر  هایماندنناکام  و  ؛ستا   مادر  مرح  از  دنیا  نیا 
بلند    با  ، ا دخ  هب  تشگز با   با   نحالاص  ارواح  هک این  ؛است  هبود  ها مر ه  »حقیقت«فریادهای 

  مالع ا   ی مادر   ن می زسر   آسمان  ه ب  را   خود  تشگز با  تا   دکردنصعود   بال   به   خود بلند    فریادهای 
 .  دننک

  »قیصر  تن طسل  نماز  در  ،س طالپی  ه یدوه ی  والی  دست  ه ب  شدنکشیده   صلیب  به   حادثۀ 
گوستوس  از  پس  ومر   تورا مپر ا   دومین  «سریوب تی   گ مر   با  هارنج   و  هادرد  نیا   و  ؛افتاد   اتفاق  آ

  د بمست   لییگو لکا  ،او  ل اب دنه ب  بلکه   ، ت فنیا  ن پایا  ی دالمی 37  ل سا  در   «سریو ب تی  »قیصر
  وم، ر   امپراتور  ین مارهچ  او،  از  پس  .رسید  تنط سل  هب  دش   هتشک  ید المی41  لسا  در  هک
  از  امپراتوری  تخت  او  از بعد   و  رسید  سلطنت  به (ید المی  54  تا 41) «سدیوال ک  سریوبتی»

  این  م اهتا   آن،   از  پس  و  کشید   آتش  به   د المی   از  پس   64  ل سا   در  را   روم  که  شد  »ِنرون«  آِن 
  ی د المی68  لسا  در  را   پطرس   قدیس  بهانه،  این  به  و  کرد  نمسیحیا  متوجه  ا ر   زیسوشتآ
  ،صلیب   حادثۀ  از  پس  وزر   نمی ها جنپ  در  کهرا    یاناگردش  از  یک ییعنی    ؛ یدشک  بلی ص  هب

 . کرد حلول هاآن  بر القدسروح
  ماند  باقی   ومر   یاهتور ا مپر ا   ۀط سلدر    هپیوستمظلوم و مستضعف    مسیحیت  آن،  از  پس
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  ه ک  بود   ومر   امپراتور   نخستین   و  تور ا مپر ا   ن فتمیهوسی   که  ، گر زب   ن ستانتینک  تور ا مپر ا   دورۀ   تا
مرگ     وانپیر   از  یک ی  دست  هب  ،ه یقنی  ایور ش   نعقادا   از  پس  وی(  شد  داده  تعمیدهنگام 

.  (مرگ تعمید داده شد   بستر   بر  بود،  هکرد  مالع ا   هیقنی  ایور ش   در  ا ر   آنان  بدعت  هک  ،آریوس 
  سناریوی   و   د ش  م325  ل سا  در   ه یق نی  ای ور ش  ی ر ا زبرگ  ستارا و خ  ود خ  ت نط سل  دوران  در   او

  آریوس   کردنمتهم   نیز  و  است،   متداول  امروزه  ه ک  مسیحی  آیین  از   شکل   نخستین  تشکیل
مساوی    پدر  با  و  ستا   مخلوق  ،پسر  گفتمی   آریوس  ا یر ز   ؛ کرد  ریزیبرنامه   را   بدعت  هب

 . نیست
جهانی   ار هچ   طول   در   ی اد قعتا   های پایه   شد،   تشکیل   آن   از   پس  که  دیگر  شورای 

در    لاو   ۀینط نطقس  :از  بودند   عبارتشد. این شوراها    تثبیت  و  نهاده  بنیان  علیف  تمسیحی
  سال  در   وم د  ۀ ینطنطقس   و   451  سال  در   نیا ودلاک  ،431  سال   در  سسفا   ، 381  سال
 .  ید میال355

  ه ب  ن مسیحیا  که  صورتی  همان  به   یا آ  ؟بود   برخوردارهایی  ویژگی  چه  از  ه یقنی  ایور ش
  ش ودخ   هک  ه یق نی  ایور ش   در   وی  یا آ  ؟ بود  طلبصلح   مردی   کنستانتین   کشند می  ویر ص ت

  یا   ؟بود   گذاربدعت   واقعا    آریوس  یا آ   ؟بود  فر طبی   ت شا د  ه دهع  بر  ا ر   آن   ریاست 
این کتاب    ؟ نهاد  بدعت  ا ر   مسیحی   علیف  ایمان  قانون  و  بود   گذاربدعت   وس یساندر لک ا  در 

 سعی خواهیم کرد در خصوص این موضوعات کنکاش کنیم.  
  بنده  ،ردا د  نمسیحیا  امروز   اتادقعتا   با   تنگاتنگی  اطب رتا   ، بکتا  این  موضوع   هک  ا جنآ  از
  سعی   و  کردم  انتخاب  هاپرسش   نیا   ه ب  پاسخ  ایبر   یهار   عنوانبه   ا ر   یختاری  نمتو  غالبا  
  برای   انسانی  هر  هکـ   یشخص   اعتقادات   یا   تحساساا   از  ر و ده ب  توان،  دح  تا   کردم

باشم  عمل   ـباشد   رو دبه   هاآن  از  باید  تقیقح  یو جوجست   لحاح ر ش  ۀئا ر ا   به  ابتدا .  کرده 
  آریوس   سپس  و  آتاناسیوس  ،ن ستانتینک  وس، یساندر لک ا   ینیع  هث حاد  ن یا   هایقطب 

 و  اهی گیر ت هج  و  هثحاد  این  هایشخصیت   نتخاشن  هک  نیست  یشک   ...پرداخت  خواهیم
 ایه ج نتی  ه ب  ، حق  صاحب  جبهۀ  شناخت   در   تا  کرد  خواهد  ککم  ما  ه ب  اهنآ  یاهشیا گر 
 . یابیم  دست حیح ص
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  گ مر   بارۀدر   ، پاریس  هگاشنا د  ن دیاا   دپارتمان   یس ئر   و  مسیحیت   ستاد ا  1، گنیبر   شارل  
 : گویدمی ن ستانتین ک با   کلیسا ۀ طبا ر  و ر یلگا امپراتور

  فراهم  ومتک ح ن یاضاقمت  از   بسیاری دا تعد  رقابت  ایبر   ایه نمی ز  او  گ مر   »بنابراین 
  ن تریشبی  و  انر ا دفر ط  ایتضر   کردمی   تالش  شانکدام  ره   هک  کسانی  همان  ؛کرد

  یی ال ط  ت صر ف  کی   ن یا   و  ؛ کند  جلب  را   ممرد  ف تلخم یاهه رقف  نمیا  در  حمایت   انزمی
  کلیسا  نظر  از  و ...  کند  معامله  ود خ  انی بتی شپ  و  حمایت   سر  بر  ندا بتو   تا   بود  کلیسا   ایبر 
  که  حالی  در ...  نمودمی  معتمد   یرد ف  ـن ستانتینک  یعنیـ   تختوج تا  نمدعیا  این   از  یک ی

 3«.2بود  ه ردو نیا   ویر  مسیحیت  هب  زو نه ن ستانتینک
     یور نص م حسین 
 ]این کتاب[ در شب  2017/10/17 به  پایان رسید. 4

 

1-  ( گنیبر  متولد    (1939تا    1867شارل  گنیبر،  شارل  بود.  سوربن  در  کلیساها  تاریخ  در   1867ژوئن18استاد 
وال   1ژرژ  ـسنـ ویلنوو حاضر  حال  در  ـ)در  اویس(،  و  سیاین  در  آن  از  پس   Clamecyدر    1939اوت27مارن، 

Nièvre)درگذشت او    .(  بود.  مسیحیت  تاریخ  و  متخصص  ادیان،  فرانسوی  نخستین بهمورخ  لوزی،  آلفرد  همراه 
 کتاب( مورخ فرانسوی بود که به روشی علمی و غیرمذهبی به این موضوع نزدیک شد. )مترجم، منبع: سایت ایران

 . ۱۷۱مسیحیت، پیدایش و تکامل آن، ص  -2
اتخاذ کرده،   شبکه  ی کهام، با توجه به رویکردتمام آنچه بنده در این تحقیق به نقل از شبکۀ انطاکیه نقل کرده   -3
شده در سایت این شبکه بوده است: مرجع تأییدشده برای این بخش، کتاب صورت زیر و مطابق با مطالب منتشر به

به آن    ،»شهر بزرگ خدا ... در غیر این صورت اگر مرجع دیگری بوده باشد که  انطاکیه« نوشتۀ دکتر اسد رستم 
 .م کرداستناد کرده باشم، در همان صفحه ذکر خواه

http://web.orthodoxonline.org/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Item
id=69 

 ش. )مترجم( 1396مهر25 -4

http://web.orthodoxonline.org/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=69
http://web.orthodoxonline.org/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=69




 اول  لصف

 نستانتینک

 شورای جهانی نخستینریاست  و نستانتینک

 :گویدمی  ـا نسا  رهش شیشکـ   «گاد ا نمی» پدر 

جهانی  نخستین» پادشاه    هک  هیقنی  شورای  هب  وفمعر   :شورای  دستور  به 
  آریوس   بدعت   کردن باطل   و  بررسی  ایبر   هیقنی  در  325  لسا  در بزرگ    کنستانتیِن 

 1« .گردید منعقد

 : گویدمی  «انبا بیشوی»

  ،آریوس   بدعت  سبببه  یامپراتور   در  ایجادشده  شدید   شکاف  از  ستر   دلیلبه»
  2« .دش یل ک شتشورای جهانی  ن ستانتینک هاشپا دستور  هب

 :گویدمی پاریس دانشگاه ادیان دپارتمان رئیس و مسیحیت استاد ،گنیبر شارل

  وزی پیر   دهد ب  ناشن  ما  ه ب  تا   ستا   ی فکا  مسیحیت  وضعیت   هب  نگاه  یک   تنها »

 

 . 76یمان کلیسای من، پدر مینا گاد جورجس، کشیش شهر اسنا، ص کتاب عقیده و ا -1
ـ  القدر انبا بیشوی مطران دمیاط، دربارۀ شوراهای سراسری و بدعتمجموعه تحقیقات دانشمند جلیل   -2 ـ 4ها 

 : شرایط انعقاد آن. منتشرشده در اینترنت در سایت انبا تکالهیمانوت : 1شورای نیقیه 
.http://st-takla.org/Coptic-History/CopticHistory_02-History-of-the-Coptic-Church-Councils-n-
Christian-Heresies/Al-Magame3-Al-Maskooneya/Encyclopedia-Coptica_Councils_04-Magma3-
Nikeya-01-Zorrof-En3ekado.html 
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  حقیقتا    ، جدید  ی تهج  به  آن  دادنسوق   و  حاکمیت  دشمنِی   و  عداوت  بر  مسیحیت
  تیزا متیا ا   و  ؛ بود  کلیسا   ی نیع  ،اهنآ  ن حاکما  م هس   ه ک بل  ، ود بن  ح مسی  وانپیر   م هس
  جز   اینتیجه   ،د شدن  د نمهر هب   هاآن   از  ن ستانتینک  میانجیگری   از   پس  نامؤمن  هک

توان می  حتی  و   نداشت؛  ارمغانی  برایشان  تقدر   ود  میان  ایصالحهم  و  سازش
  هرچیزی،   از  قبل  و  ابتدا   در  کدامشان  هر  که  بود  حکومتی  دو   میان  سازشگفت  

 1« .بود خودش  منافع  و  مصلحت دنبال به 

 :گویدمی «القدسروح  تق یقح» ودخ بکتا در  «تسلر کیل»

  تلو درسمی    ن ییآ  ی اهش یشک  یس ئر   ، مار هچ   ن قر   ز اغ آ  در  م ور )سزار(    قیصر»
  به  بود؛  نیز  ـتف گر   او  فر ط  از  پپا  هک  نیا و نع  همان  یعنیـ   اعظم  شیشک  و  ،ومر 

  از  ترتیب   این   به  و  ت فگر   هدهع   بر   ا ر   یحکومتدین    ریاست   ، قیصر  ترتیب   این
  "کلیسا"  دهیسازمان  و  اعتقادات  ، ندی  مورا   در   یگیر م می ص ت ایبر   مقام  ن ترییلعا

  و   د کردن  ادر ص  ا ر   ح تسام نرماف سیونیسی ل  و  ن ستانتینک   هک  گامینه   .شد  برخوردار
  حمسی   عبادت  به  آن  از  پس  که  طوریبه ـ   یدوگر   تمسیحی  آیین  هب  نستانتینک

  با   حکومت،   تن ادی  یلعا  ریاست  و  م ظعا   نه کا  عنوانبه   او  ر ا قتدا   ـپرداخت
دین دید  صالح  به  یافت  زنی   مسیحیت   فراوان  ی    حکمرانی  ، نستانتینک  . تسر 
  پارلمان   هایونیفراکس  از یکی  و دولت ارکان از یک ی عنوانبه   ا ر  مسیحی یکلیسا

  ترتیب  این  ه ب  .برشمرد   ، داشتند  رکت ش  آن  در   ندی   و  کلیسا   ن دگاننمای  هک  حکومت
  ممیص ت خودسرانه( و استبدادی  کامال   صورت)به  که شد  نهادی  به تبدیل حکومت

  ور جبم  نیز   اهاسقف  ه تبلا   ؛ دنک   تدعو  وراها ش  نی ا   هب   ا ر   هااسقف   کدام  تفگر می
  واجبار    از   اهنآ   ن ردآو   ای بر   ومزل  ت ور ص  در   و   شوند   حاضر   و  د نن ک  اعت طا   بودند 

  عنوان به   که  بود   بدیهی   کامال    نستانتی نک  رظ ن  از  .شدمی   هستفادا   ونتخش

 

 . 76کتاب عقیده و ایمان کلیسای من، پدر مینا گاد جورجس، کشیش شهر اسنا، ص  -1
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  تعیین  دن ک  یر به ر   ا ر   هاگردهمایی   ن یا   هک  را   کسی  بتواند   ،تلو د  عضو   ن دتریشر ا 
  در   تواندمیقیصر    شدنمی   متوجه  کسی  نماز   آن  در  ترتیب  این  به  و  نماید

  در   حتی  ا ر   ودخ  ۀدا ر ا   و  خواست  یا   ردا ذبگ   تأثیر  هاگردهمایی   این   یاهی گیر م میص ت
  نماه   نیا   ،حال  نیا   با.  دنک  تحمیل  کلیسا  یهاگردهمایی   بر  اعتقادی،  مسائل

 ان ر به ر   روم،  یا هقیصر   یل ل د   ن میه  ه ب  و   تادفا می   ق تفاا   غالبا    ه ک  بود  ی زیچ
  معنای به   پپا  ن ماز  آن  در)  بودند  میور   شوراهای  نخستین  قعیوا   و  قانونی

  ،مسیحیت   مو همف  و   قیصر  خصوص  در  اما  1. (تشا ند  جودو  اششدهشناخته 
  یکلیسا   توک س شودمی   شگفتی  باعث   ه نچآ   و  ندارد وجود   توجهی  جالب   زیچچ یه

  ؛ت سا بوده    زمیآیر ق تح  عیت ضو  ن یا   به  دادنایت ض ر   و   کار  هب  زا غآ  نماز  از  مسیحی
  ی دنیا   کی  عنوانبه   ا ر   تورا مپر ا   و  ی تور ا مپر ا   کلیسا،  ،آن  از  لبق   ندکیا   اینکه  با

  موشکافانه،  منظر  از  اما.  تفگر می   رظن  در  دیگر  یناهج  از  و  یجار خ  نیا حیو 
   :کندمی خودنمایی  یرز  ح ر ش ه ب عوضمو

  ستار ا و خ  خود  شخصی   ابتکار   با  ، بزرگ  کنستانتین   ر سزا   : هیق نی  ایور ش
  2؛ (دنکمی   قدص   زنی  دیگر  چهارگانۀ  هایا ور ش  بارۀدر   نی ا   و)  دش شورا    این   یر ا زبرگ

  یکلیسا   ک ی   یل ک شتبرای    بود   ممکن  که   آنجا  تا   و   حل ص  ه ب  دستیابی  ای بر   او   ا یر ز 
  ایبر   ا ر   اهاسقف  او  ن یا ابر نب  .بود  ل ئقا  ییاد ز   میت ها   ی تور ا مپر ا   ک ی  در  حدوا 
  وز مر ا ) 3خواندمی  خودش   را   شورا   ح تتا ف ا   ۀ خطب  همواره   و   ب اخنتا   ا ور ش   در   رکتش

  ه ک  ست ا   هدش  ابت ث .  (دهدمی  انجام   پاپ   ، کی لکاتو   فرقۀ   در   ا ر   ه یفظو  ن یا   نیز 
  حتی   و  نظارت  معمول    او 4؛کردمی  هر ا دا   ه انن بیعق وا   یشور   هب   ا ر شورا    ن ستانتینک

 

 . 37کلبه، ص  -1
 .238شوارتز، ماقبل تاریخ، ص  -2
 . 126شوارتز، کنستانتین، ص  -3
 . 37کلبه، ص  -4
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  ه چ  دا دمی   دستور  اهاسقف  ه ب  ن یا ابر ن ب  ؛کردمی  مداخله  "ا ور ش  یسئر "  عنوانبه 
  مناسبتی   در   وی  1. دننک  ک تر   باید  ا ر   ایی هزیچهچ   و  د ن هد  م اجنا   باید   را   هاییکار 

  2" مها و خمی ا ر   فراگیر کلیسای قانون یک  نم" :است کرده اعالم صراحتبه  دیگر
 ۀ دشه تخ اشن  اسقف  هب  را زس  ن یا ابر نب   . تفیر ذ پ  زبونانه  ا ر   اهن ی ا   تمامی  نیز  لیساک  و

به   ا ر   آنچه  هک  بود   نستانتی نک   طقف  و 3دش  دیل بت   (مللیلا ن بی )آن    عمومی   که 
بود  "سومسیوه"  لرمو ف   از   هستفادا   با   و  وارد   هیق نی  ای ور ش   تمیماص ت  در  معروف 
  ، آتاناسیوسـ زرتا و ش)  ردکمی   تحمیل   مخالف   های اسقف   به   را   هاآن  خودش   ر ا قتدا 

  در  یمیقیرمستغ   و  لعا ف  تأثیر  اه نته ن  او  اتفاقا    و  (274ص   ،نم زتیل  ؛210ص 
  ، ریسو د )  دا دمینیز   أی ر   همراهشان  به   ه ک بل  ، تشا د  کلیسا   اتاعتقاد  یگیر لشک 
  بود نیا داد    انجام  ن ستانتینک  ه ک  یکار   ن تریک رنا خط"  : گویدمی  ز رتا و ش  .(135ص 

  . (263  ص   ،آتاناسیوس)  "دا د  را قر   هیقنی  میلتعا  سیطرۀ  در  ا ر حکومتی    یکلیسا  هک
  بندهای   ویژهبه  و شوراها  تمیماص ت ،بود  تلو د  تسساؤم  از  یک ی لیساک  که  آنجا  از

  فر ط  از  که  ین نیا قو   طحس  در  را   هاآن   نستانتین ک  که  نیز  نیماا   قانون  هب   مربوط
  این  ه جنتی   در   ؛ گرفت   قرار  چهارچوب   این   در   ،بود  برده   بال   شودمی   ادر ص  تلو د

  آن،  از  بعد   و)  گرفتند   خود   به  قانونی  عمومی  موه مف   به  آورالزام  ل شک   تصمیمات،
  تسامح  و  گیریآسان   دلیلبه   ماا   ،دش  ا جر ال لزم   ترپایین   مقامات   تمام  ایبر 
  بترتی  این   هب  و   (دش   دومحد  کلیسا   اعضای  به  طقف  الزام  این  ن ستانتینک
  عمومی  ننیا قو   هب   طریق  همین  به  نیز  دیگر  چهارگانۀهانی  ج  هایا ور ش  تمیماص ت
 4«.د ش دیلبت

 

 و بعد از آن. 37کلبه، ص  ؛39استروگرسکی، ص  -1
 . 38کلبه، ص  -2
 . 37کلبه، ص  -3
 . 238مراجع کنید به: شوارتز، پیش از تاریخ، ص  -4
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 : گویدمی ن ینمچ ه  تسلر  کیل 

  ن تریم هم  خصوص   در  کنستانتین  مینکمی  تأیید  دیگر  بار   ما  اجنیا   در»
  «.است  گفته  را  آخر حرف اندگذاشته  عرصه به  پا  ن ماز آن در  ه ک وعاتیضمو

  ای بر   آتاناسیوس   هب  ندا ده ز جاا   دستور   با   حوضوه ب  ن ستانتینک  رسد می  ر ظن  ه ب  ن ین مچه
  ردا دمی  ررقم  صراحتبه   ه ک  خودش   ن نیا قو   ف الخبر   ؛ ستا   هکرد  ت لاخد  شورا   در   نیا ر خنس
 : ردا ند ت بحص ق ح 1«سام  ش»

  ن ماز آن  در  .م ینک   بررسی شورا   این   ل و ط  در   ا ر   آتاناسیوس   میت ها   بیایید   لحا»
  در  ؛کردمی  یها مر ه  ا ر   ود خ  اسقف  ه ک  بود   هساد(  خدمتگزار )  س ماش   ک ی  ط قف  او

  عقوا   در  او  که  حالی   در  ،دنک  هلخا مد  کشمکش  این  در   نستا تو می ن  او  هجنتی 
 2« .بود  هی قنی  نرماهق

 : گویدمی  کلیسا تاریخ   در «مرست  سدا » دکتر

  وی  س ام  ش   و   وس یساندر لک ا   فضلبه   ولی...    :آریوس   بدعت   بارۀ در   ق یقتح»
  تلاخد  قح   وی  ه ک  ا جنآ   از  زیرا   ؛کردمی  کار   م یق یرمستغ   صورتبه   هک  آتاناسیوس 

  ، کردمی  کار   ودخ  اسقف  تشپ  نیا ابر نب   ،تشا ند  هیدقع  از بر ا   حتی  و  نزاع  این در  
  تاه ابتشا   ینت ور ف  با  و  ،ک کم  اهنآ  ۀارائ  در   و  کردمی  اتخاذ   را   ات ممیص ت  او  ایبر 

 

اس در مسیحیت از خادمان    -1 مراتب روحانیت در کلیساست. شماس در مراسم دعا و  کلیسا، و آغازگر سلسلهَشم 
های شماس خود به سه رتبه  ها را دارد، مگر اینکه شماس، انجیلی شده باشد. مقامنماز تنها اجازۀ تالوت رساله

و عهد    تالوت انجیل )عهد قدیم  ۀشود. شماس دربان، شماس یاور، شماس انجیلی )شماسی که اجاز تقسیم می 
 کردن عقد ازدواج و نیز اجرای غسل تعمید را داراست(. )مترجم(جدید( و جاری

از   -2 گروهی  نوشتۀ  نیقیه،  شورای  بزرگ،  آتاناسیوس  مقدس  زندگی  اول،  فصل  بزرگ،  آتاناسیوس  قدیس 
 عیب و نقص نویسندگان، »سلطنت لقاح مطهر« در سایت سلطان مفهوم بی 

http://www.peregabriel.com/aveomaria/article.php?id=3907 

http://www.peregabriel.com/aveomaria/article.php?id=3907
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  مناقشات   هک  دش   سازوکاری  و  شورا،  این  وحر   او  که  آنجا  تا  ؛کردمی  حالصا   ا ر   اهنآ
 1« .کردمی هر ا دا  ا ر 

  ـکند   توجیه  خواهدمی  رستم  اسد  که  صورتی  آن  بهـ   کنیم می   مالحظه  ما  هک  یلحا  در
  ۀجلس»  انو نع در    قعیوا   یارکتشم  وی   ه ک بل  ؛کندنمی   فعالیت  ه نحصت شپ  فقط   آتاناسیوس 

 : است داشته «اول

  ا یر ز   ؛مدآ  جود و  هب   ییاد ز   هایپرخاشگری   و  جدال   و  دش  را زبرگ  هجلس  نیا »
  موفقیت   بدون  اول   ۀ جلس.  بود  داده  کردنصحبت  ی دآزا   رکسی ه  ه ب  ه اشپاد

  از  استفاده   با   داشت  قصد   آریوس   هک  گامینه   و..  .  بعد  وز ر   و  رسید   نپایا  ه ب  خاصی
  کرده  تأیید  را   خود  بدعت  تا  کند  دفاع  بدعت  این  از   مقدس  کتاب  آیات  از  بعضی

  ؛ کرد  مبهوت  قوی   ییاهپاسخ   با   ا ر   او  و  یستادا   شبر ا بر   در  آتاناسیوس  ، باشد
پرتوان    ه ک  طوریبه  اس  به آنی خود  هاپاسخ با  این شم  قدرتمندی که  آیات  ها  و 

ت  و  شادی   ثباع  ، کرده بوداستناد     در   اهپاسخ   نیا   از  ی ویر ص ت  . شد  همگان  مسر 
  ۀ لمک  داد  اده ن شپی  آتاناسیوس  .ستا   موجود  یبطق بطریکی    ۀانخکتاب

«HOMOOUSIONود ش هف اضا  «یا ذات یکسان جوهر »با  « یعنی . 

  ی بطق  و  یونانی  نباز   ه ب  ( Yota)  یوتا  هک  ( I)  ف حر   کی   در   فقط   ود  ن یا   وتتفا
ی »مشابه  امعنکلمۀ اصلی به   و  ،ستا   صریح  یبدعت  معنایبه  فحر   کی  ماا   ؛ستا 

است،   بوده  و    بودنمساوی   جایبه آن«  آن  "یکیبا  آن  با    جوهر  دارایبودن 
 2«."یکسان

 

 ـ نخستین شورای نیقیه، شبکۀ ارتدکس عربی انطاکیه:تا قرن نهم نخستین شورای جهانی تاریخ ـ -1
http://web.orthodoxonline.org/index.php?option=com_content&view=article&id=175:first-ecumenical-
council-the-first-council-of-nicea&catid=39:church-history-to-nineteenth-century&Itemid=93 

قبطی  تاریخ  -2 ارتدکس  کلیسایی  مقدس  سراسری  مقد  –  5  شوراهای  سراسری  نیقیه 1س:شوراهای  شورای   )
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  ه اشپاد  هک  ایهجلس  ن یلاو   در  هستیم  شاهد   ما ـ  همان طور که گفته شد ـ   که   حالی  در
  ه ب  آریوس   کردنم همت  ای بر   وسساندر ک لا   یاهش الت   ، بود  هردک ن  ایه لخا مد  آن  در

  دخالت  به  هاآن   خود  هستیم  شاهد  و  است  شده  مواجه  شدیدی  ناکامی  با   ،گذاربدعت 
بحث،    آتاناسیوس  کردنوارد   برای   پادشاه    اعتراف  صراحتبه   شورا   قوانین   برخالف به 

 : کنندمی

  پ پا  ِس ام  شـ  آتاناسیوس  شورا،   ن یا   در   اهه ر هچ  ن تریه برجست  از   یک ی  و»
  برا بر   در   ا ر   حمسی   ن دبووت هل   از   عاف د  یتلو ئمس  ه ک  بود  ـوس یساندر لک ا 
  ارائۀ  در   ا ر   ودخ  غوب ن  او  .تفگر   ه دهع   بر   آریوس  آمیزبدعت   ی اهللستد ا 

  در   Arianism  م ریانیسآ  قتیو.  دا د  ناشن 1آریوس   طرفداران  به  کوبنده  هایپاسخ 
  ودخ   نمیا  در  س ما ش  یک  عنوانبه   وی  ورض ح  ه ب  ،نیافتند  دلیلی  آتاناسیوس   برابر

  و   شنا د  دلیلبه   و  نکرد  توجهی   اهنآ  ه ب  هاشپاد   وجود  ن یا   با   ؛ دکردناضعتر ا 
 2« .دا د فرمان او ورض ح به  ،آریوس ه ب پاسخ   در وی یبال  متحک 

  این   ،ایعده   حتی  ه ک  است  بوده   بدیهی  و  روشن  قدریبه   ا ور ش  این  در  تورا مپر ا   تلاخد 
 : نامندمی امپراتوری«  ایور ش» ا ر  شورا 

 

هایی است که برای مطالعۀ این مقاله توسط پدر میخائیل جرجیس میخائیل تهیه شده، که قسمتی از کتاب  م.325
 های کلیسای قبطی تصویب شده است.دانشجویان دانشکده

http://st-takla.org/Coptic-History/CopticHistory_02-History-of-the-Coptic-Church-Councils-n-
Christian-Heresies/Encyclopedia-Coptica-History_005-Magma3-Nekia-325.html 

میالدی(،    ۳۳۶تا    ۲۵۰( یک مکتب فکری دینی است که توسط آریوس )Arianismeآریانیسم )به فرانسوی:    -1
کشیشی از اسکندریۀ مصر به وجود آمد. بیشترین تمرکز این اعتقاد روی موضوع تثلیث بود. این مکتب بر این تفکر  

مقام الوهیت نیست. آریانیسم با وجود طرفدارانی که بود که فرزند )عیسی( در واقع مخلوق پدر )خدا(ست و دارای  
سال   در  داشت،  نیقیه  شورای  اولین  عقیده  ۳۲۵در  شورا  همان  شناختهتوسط  کفرآمیز  منبع:    ای  )مترجم،  شد. 

 پدیا فارسی(ویکی
 منبع قبلی.  -2

http://st-takla.org/Coptic-History/CopticHistory_02-History-of-the-Coptic-Church-Councils-n-Christian-Heresies/Encyclopedia-Coptica-History_005-Magma3-Nekia-325.html
http://st-takla.org/Coptic-History/CopticHistory_02-History-of-the-Coptic-Church-Councils-n-Christian-Heresies/Encyclopedia-Coptica-History_005-Magma3-Nekia-325.html
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 :شورای جهانی یا امپراتوری  ایور ش»

  از  طبیعتا    و  ن ستانتی نک   ۀدور   از .  کرد  تغییر   شرایط  ، ورتا مپر ا   دین  ییر غت  از   پس
  با   ایپیروزمندانه   فراگیر  یستیز م ه   هب  کلیسا  هک  کرد   اقرار  ا ور ش  س، سیووودئت  دورۀ

  فراگیربودن  دش  ث باع  ی تور ا مپر ا   دین   غییرت  این  . ستا   یافته  دست   ی تور ا مپر ا 
  سراسری   هب جدیدی  زیچهیچ   ،ن دی  ییرغت نی ا   .کند  پیدا   نمود  گذشته  از   شبی  کلیسا

  ،طی ا ر ش  این  ماا   ؛رد ک ن  ه فاضا   مسیحی  ی کلیسا  در   اولیه   و  اصلی  فراگیربودن  و
را   قابلظهوری   کرد  کلیسا   شدنجهانی برای  مشاهده    ط یا ر ش  چنین   در .  فراهم 

  ایبر   گوییلا   به   تبدیل   و  تشکیل شد   ه یقنی  در  جهانی   شورای  نخستین  ،یختاری
  گرداند؛ می لزم را  فراگیربودن  عمال   کلیسا جدید  عیتضو". گردید یبعد  شوراهای

  اداره   ایمنطقه  سیستم   یک  بر اساس   که   جهانی   در   دیگر   ت، مسیحی   حیات   ا یر ز 
  نماز  از   و ...  بود  جریان  در   فراگیر   ی امپراتور   کی   در  ه ک بل  ؛ نداشت  جریان   شدمی

 عنوان به   بگیرند  یاد  هک  بود   محلی  ی ا هکلیسا  ۀیف ظو  ن یا   ن، اهج  در   کلیسا   ور هظ
  صورت به   نه   ولی  اشگذشته   زندگی  مثل  درست)   دکنن ن  ندگیز   ل قمست  یاهحدوا 

  فراگیر  یو نمع  ر ا قتدا   کی   از  یشخب  عنوانبه   هک بل   ،(عملی   صورتبه   بلکه  نظری، 
  همان   به  ا ر سراسری    شوراهای  کنیممی  سعی  ما 1." دهد  ادامه  خود  زندگی  به

  نوعیبه   واقع   در  شوراها   این   کنیم؛   توصیف   شد  اندازیراه   نیقیه   در   که   صورتی
  نخستین   ، فیصتو  ن یا   بسا   چه   و   ، بودند  ( Reichskonziledie)  امپراتوری   شوراهای 

و  "  واژۀ  برای  معنا  ترین اصلی  و   بر   ه ک  ورط  مانه   ؛باشد   ه بود  "سراسریجهانی 
  در  نیل و ط  هایث بح  ای بر   جایی  دیگر  و 2؛ است  شده  اطالق  مسیحی   شوراهای

 

 Dom Gregory Dix op. cit, p113مراجعه کنید به:  -1
 :مراجعه کنید به -2

Eduard Schwartz, “Uber die Reichskon zilien von Theodosius bis Justinian” (1921), in Gesmmelte Schriften, 
IV (Belin, 1960), p. 111-158 
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  همان  که   بنیان  نیا   گیژ یو   و  یته ما  هب  متعلق  بغرنج   و  را و شد  ۀ لئمس  خصوص
 Res)  مسیحیت   جمهوریت   و  ( Commonweath)  المنافع مشترک   جدید   مسیحیت 

publica Christiana )  مسیحیت   آن،   در   که   جمهوریتی   ؛ نداشت  وجود  بود   شده  
 2،3«1. بود  شده مرتبط  امپراتوری با  آور شگفت و  غریب شکلیبه 

 ؟ بود چه  ا ور ش ریاست  ایبر   نستانتی نک  علمی یاهحیت الص

 : گویدمی  «آریوس از  نستانتی نک تنفر » انو نعتحت  « وریمرل نجا»

  نداشت،   اطالعی  چندان  لهوتی  می الک  مسائل  از   نستانتی نک   اینکه  وجود   »با
  . دش  اعد قمت  آریوس  اید قع  در  ر ظدیدنجت  بارۀدر   ـومدیا ک نی  اسقفـ   س بیواوز   رظن  با
  ی د المی332  لسا   در   ه نک یا   تا   دا دنمی  میتی ها   آریوس   ه ب  ال  صا   او  ، حال   ن یا   با 
  کردید  شفک  ستا   ه دش  ه تشنو  آریوس  طتوس   هک   ا ر   ایه نام  گر ا   :ت شنو  هگوننیا 

  گر ا   و  ...نماند  باقی   او  از  ایهر طاخ  هیچ  دیگر  تا   د شبا  شتآ   شتشسرنو  ریدا ذبگ 
  و   دهند  ناشن  ا ر   آن  وباشد    هکرد  ناهن پ  ا ر   آریوس   از  کتابی  هک  ودش  دستگیر  کسی

 اجر ا   زاتاجم  ، مجر   تابثا   ضمحه ب  و  محکوم  مرگ   هب   ،ند زا بسو  ا ر   آن  هلصاف الب
 4«.ودشمی

 : گویدمی «سدلقا وحر   تقیقح» ود خ ب کتا در  تسلر  کیل

 

 به مقالۀ بنده مراجعه کنید:  -1
Empire and Desert: “Antinomies of Christian History” in The Greek Orthodox Theological Review3 
(No.2,1957)133-159 

کتاب مقدس، کلیسا و سنت از دیدگاه ارتدکس، پدر جورج فلوروفسکی، فصل ششم، اقتدار شوراها و سنت پدران، شورای    -2
 بالندۀ اپراتوری: 

http://web.orthodoxonline.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=104&I
temid=193 

 . 3و  2و  1شامل پاورقی اصلی »کتاب مقدس و کلیسا و سنت«، در پاورقی کتابهمچنین  ؛ت آخرپاورقی قسم -3
 .  50، ص3تاریخ کلیسا، ج -4
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نکته  م ه  ز ونه  و»   بمحسو  ه لاد جم  و   ث بح  یل ل د   و  اسباب  از   یک ی  این 
  ن ستانتینک  یاآ  ه نک یا   است(؛  نشده   منجر  قطعی  حلراه   به  هک  ای)مجادله   ودشمی

  هک  است  قطعی  این   ولی  !؟ستا   ه تفیر ذپ  و  هت خ اشن  ا ر   مسیحی  ن یماا   اساسا  
 «. است داشته ا ر میت و  یدش ور خ شپرست با رابطۀ نزدیکی   اوـ کمدسِت ـ

 : گویدمی  ن ینمچ ه تسلر  

  داشته   وجود  اشباره در   متفاوتی  نظرات  ،نستانتی نک  باور  و  اعتقاد  بارۀدر   ماا »
  به   توجه   با   وی  می نک  افعتر ا   باید  م ریا د  تیارخا   در  هک  مدارکی  و  ادنس ا   طبق  .است
  ابتدایی   بسیار  یبهذم  هدیدگا  بود  گنج  نرماه ق  یک  و  امیظ ن  فرد  یک  اینکه

 «.تشا ند  آن از  نیا دن چ تخاشن  واقعا   او ،قعیوا  مسیحیت بارۀ در  اما ؛تشا د

 : گویدمی  ن ینمچ ه تسلر  

 ار   او  هتوج  مسیحی  لهوتیان  نمیا  زنگیا بر ث بح  توعاضمو  ،عقوا   در  و»
  چنین  گرفت   تصمیمکه    بود   کسی  او   اینکه   اید ش  و   ردک ن  ب جل  خودش   به   چندان
  ؛وادارد  خنده   به   را   شما   شود   گذاشته   بحث   به   ه ی قنی  ایور ش  در   اعتقادی   مسائل

 « .نپذیرفت صورت  ندی  ن یا  هب  وی یشخص  اد قعتا  بر اساس  کار نیا  ولی

 : گویدمی  تسلر  همچنین

  گذارتأثیر   و  ابذج   هاینامه   از  یتردید   چ یهبی   ا ر   نیا   منیا تو می  ما  و»
  هاآن  در   او  هک   هایینامه   ؛ می نک  اط بن ستا   آریوس  و  الکساندر  دربارۀ  شدهنوشته 
  این   در  ما.  دهدب   فیصله  هستانود  یشور   هب  هجلس  از  لبق   ا ر   اتفالتخا   داشت  سعی
  هاآن  در   که  کلماتی  با   بینیم، می   نفر   دو   این   متوجه  را   نکوهشی  و  عتاب   ها،نامه 

  میان   م وهنامف  و  ک رنا خط  ی اهگ نج  ه ب   ندز ن ما د  از   اهنآ  : بود   شده  نوشته 
برد   لهوتی  متکلمان نخواهند  دو خواسته می  و  هرگز سودی  آن    زش ساشود  از 

از    وکنند   را  کنند   یادقعت ا   تاف التخا خود    چ یه   ملت  هکاختالفاتی    ؛ (!)حفظ 
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 1« .برد  دنها و خن  هاآن از ایه ر هب

 : گویدمی تمدن« »تاریخ  ود خ ب کتا در  2نت ا ر و د  یلو 

 پسر  عنوانبه   (Naissus)   سنایسو  شهر  در  سستانتیو نک   سیلیوف  سیووالف»
  از   یکی  خدمتکار  که  انل ه  با  وی  قانونی  ۀغیص  ماَحَصل  ،س ستانتیونک  وعر شنام

  د ش  " قیصر"  ، سستانتیونک  وقتی .  آمد  دنیا  به   بود  بیتینیا   در   هامسافرخانه 
  نماکسیمیا  ین نات  ترخد  ا،ر و ود ئت   با  و  کند  رها  را   هلنا  خواست  او  از  دیوکلتیانوس

  در  و  داشت  مختصری   تالی ص تح  نستانتین ک  .دنک  واجداز  3)ماکسیمیانوس( 
 4« .دش ش رتا  ردوا  نپایی  ن ینس

 : گویدمی همچنین  نتا ر و د لیو

  پرستبت   و  مشرک   فیلسوفان   و  اندن مشنا د  ل، گ    ور شک  در  ودخ  دربار  در  او  و»
عباداتبه   مذهب،  تغییر   از  پس   و  ، بود   آورده   خودش   گرد  را  در    و   شعائرو    ندرت 

 

 .  123کنستانتین ، شوارتز -1

انگلیسی:    - 2 )به  دورانت  جیمز  )زادٔه  William James Durantویلیام  (،  ۱۹۸۱نوامبر۷مرگ  ،  ۱۸۸۵نوامبر۵( 
جلدی در  ۱۳جلدی )۱۱ترین اثر او »تاریخ تمدن« مجموعه کتابی نگار و نویسندٔه آمریکایی بود. مهم فیلسوف، تاریخ

است با استفاده    است. ویل دورانت در این کتاب توانسته ایران( است که با همکاری آریل دورانت، همسرش نوشته
اند، مکتب نوینی تاریخ مکتوب بشر تاکنون زیسته بی(، که از ابتدای  از آثار مورخان دیگر )از هرودوت تا آرنولد توین

 پدیا فارسی(نگاری را به وجود آوَرد. )مترجم، منبع: ویکیاز تاریخ

 Marcus Aurelius Valerius: ین)به لت یمیانوسماکس یوسوالر  یوسبا نام کامل مارکوس اورل یمیانماکس - 3
Maximianus  در )زادٔه  ژوئ  ،۲۵۰حدود  (  در حدود  از  ۳۱۰  یهدرگذشتٔه  روم  امپراتور  او عنوان   ۳۰۵تا    ۲۸۵(  بود. 

گوست ۳۰۵تا  ۲۸۶داشت و سپس از  ۲۸۶تا  ۲۸۵سزار را از    ی به امپراتور  یوکلتیانطور مشترک با دبه وسبا عنوان آ
 پدیا فارسی()مترجم، منبع: ویکی  .یدروم رس

 فصل دوم، کنستانتین:  ی مسیحیت،ام، پیروز تاریخ تمدن، کتاب سوم، قسمت سی  -4
http://www.edu-prog.com/folder4/26.htm 

http://www.edu-prog.com/folder4/26.htm
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می   مسیحیت  هایآیین    مسیحی   هایاسقف   به  خطاب  شیاهه نام.  کردشرکت 
  به را   مسیحیانکه   الهیات  به   مربوط   اختالفات  قیدوبند  در   چندان  او  دادمی  نشان

  هب  ندا دن پایا  در   ، یتور ا مپر ا   تحدو  ظ حف  ایبر   د نچر ه  ؛ نبود  انداختمی   دردسر
 1« .نداد راه  خود به  تردیدی دستگی  دو  و شکاف این

  ن ستانتینک  کهنی ا   است؛  روشن  ه جنتی   شده،گفته   مطالب  به   توجه   با  نمکمی   ورص ت  بنده 
  به   اصال    حتی   و  نداشت  ایبهره   دکن   شورا   یاستر   شایستۀ  ا ر   او  که   دانشی  و   علم  از

 .نداشت توجهی  هیچ الهیات  به  مربوط  اختالفات 

  دا ر اف  ین ر تیک د نز با  ن ستانتی نک  یا آ  . مین ک  ه نگا  ن ستانتین ک  ه ب ی دیگر   منظر   از   بیایید  حال
  ریز ونخ  شخصیتی   او  برعکس،  درست   یا   ؟ آنان  ین ر تر و د  ه ب  د سر ب  ه چ  ، دبو  ل دعا  شدخو   به

  و  دمنشیدَ   از   او  نظر  و  رأی   با   مخالفت  محضبه   ،او  به  افراد  تریننزدیک   حتی   ه ک  بود
  !ماندند؟نمی  امان در  او خوییدرنده 

 

 منبع قبل، فصل سوم، کنستانتین و مسیحیت:  -1
 http://www.edu-prog.com/folder4/26.htm 

http://www.edu-prog.com/folder4/26.htm
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 رساندمی قتل به ار  ودخ دا ر فا نتریکدیز ن نستانتینک

 : گویدی م نتا دور  لیو

  یک  وی   از   هک   ( Minerivna)  ا نی ور نمی  با  نخست  : کرد  واجداز   بار   و د  ن ستانتینک»
  ( Fausta)  ستاوا ف  با   سپس   و  شد  متولد  برایش  ( Crispus)  س پوسکری  نامبه   پسر

  ز سربا  س کریسپو.  آورد  دنیا   به  تر خد  ه س  و  پسر   هس   برایش هک  انوس یماکسیم  ترخد
  داد   انجام  سیون یک یل  ه علی  326  سال   در   که  ییاهگ ن ج  در   و   د ش  خوبی   بسیار 

  تقریبا    و  دش  هتش ک  نستانتینک  دستور  هب   سکریسپو.  کرد  پدرش  به  شایانی  خدمات
  از   س یونی ک یل  پسر   ( Licinianus)   س یانون یک یل  دا د   دستور   ور تامپرا   ن ماز  ن ماه   در
  ه ب  ستاواف  نیز   آن  از   پس   ندکیا   . برساند  قتل   به  ا ر   نستانتی نک   رها و خ  ان ستانتینک

  اطالعی   نفر  ه س  نیا   شدنکشته   علت   از  ما  و  ؛ دش   امعدا   شر هوش  دستور 
 1« .نداریم

 : گویدمی  تسلر  کیل تبر ا ر 

لق   نستانتینک»   تر ق عمی  گرا   و...  دا د  ناشن  ود خ  از  ایوحشیانه   بسیار   خویوخ 
  ه ب   نیدوگر   از  پس  مدتی  ینیعـ   326  لسا   در  وی  هک  واقعیت  نیا   از   کنیم  نگاه

  ایزنجیره   های قتل   مرتکب   ـنیقیه   شورای   انعقاد  از   بعد   سال   یک   و   مسیحیت 
  زن   پدر  انوس ی ماکسیم  قتل  مرتکب   ا هنته ن  او  ؛دش   میها و خ  جب متع  شد  بستگانش

  زنی  ا ر   س کریسپو  و   س وسیانول  پسرش   دو   ه ک بل  ،شد   س باسیانو  خواهرش  همسر   و
  را  او  و  نبرد  در  به   سالم  جان  او  دست  از   زنی  ستاواف  شمسر ه  حتی  و  ،رساند   قتل  به
 اندکرده  سعی  ایعده   که  دلیلی  و  اسباب  تمام  رغمبه  2  ؛کرد   قر غ  شجو  آب  در

 

 http://www.edu- prog.com/folder4/26.htmمنبع قبلی، کنستانتین و تمدن، فصل چهارم:  -1
از کتاب تسلر:    -2 به به دوریس، ص  »پاورقی  به، و  22و کلبه، ص    55مراجعه شود  رسیدن قتل فرانتس جورز: 

شماره   الهیات،  علمی  مجله  در  کنستانتین  ص  1887سال    30نزدیکان  شماره  ؛  377تا    343،  نیز  سال    33و 
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  هااین   نهایت  در  ، کنند  توجیه   و  دهند   جلوه   کوچک  را   هاقتل   این  تا  بدهند  ارائه
  اهنآ  ، پرستانبت   و   نرکاشم  اما  .اندرسیده   انجام   به   که هستند    هاییقتل 

  بر  وی  وزی پیر   از   پس  و   (22ص   ، هکلب )  ندا هکرد  ف یصتو  دز د  کی   ا ر   ن ستانتینک
 و  کرد  ادرص  ا ر   شک دیزن  وانپیر   و  او  کردنخفه  دستور  نستانتینک  س،تیونماکس

گت،)  بود  افتاده  اتفاق  شورا   یلک شت  از  ل بق  لسا  ک ی  حادثه   نیا    ن یا   .(163ص   و 
  وی   هک  ید نسوگ  ؛دنکمی  شن ور   نیز  ا ر   ن ستانتینک   از  دیگری  قیالخا   ۀ بنج  واقعه،

  نتیجه   این  به  وقایع،   این  به  توجه  باو    !بود  کرده  یاد  ستیونماکس  ماندنزنده   برای
  ستا   ه دش  بک مرت   را   ایی هقتل   ودخ  افدها   قق تح  ایبر   ن ستانتینک  که  رسید 

  و  رگیز ب  قشعا و  قدرت شیفتۀ  ،نستانتی نک  دهدمی  نشان قطعا    نیز  و  ،1( 297ص)
  ه نگا  خودش  به  ه نیآ  در   بار  د نچ  وزر   ره  او  ودشمی   هگفت  نین مچه  .بود  عظمت

  تمیماص ت  هک  بود   همانی   ،دس قنام  و   پلید   حور   ن یا   و   ، (138ص  ، وگت)  کردمی
  هم  زرتا و ش  هایبرداشت  در  را   معنایی  چنین .  کردمی  کنترل   را   هیقنی  ایور ش

  رسید  نتیجه   این  به   ز رتا و ش  یل لد   ن میه  ه ب  :است  گفته   که   آنجا   کنیم؛ می  مشاهده
  یا   لیسا ک  شوراهای  یر ا زبرگ  ستار ا و خ  خودش،  پیِش   از  نداشت  قح  ن ستانتینک  که
  که  ی یکلیسا  بود؛  آورالزام  ( لیسایی ک)  شوراها  این  ای بر   که   شود   میماتی ص ت  ر و دص

  ست ا   بوده  سد لقا وح ر   کندمی  القا  را   تصمیمات  این  که  کسی  دنکمی  دعاا 
  و  ی ردف  مسیحیِت   دنکمی   تأکید  "هکلب "  کتاب  در  همچنین  .(74ص  ،ن ستانتینک)

  نستانتی نک  "تار چبور "  نظر   به   و  ( 23ص)   بود  یفا نحر ا   ،ن ستانتینک  عملی

 

ص  1890 ص  320،  کنستانتین،  زمان  پورشار،  همچنین  بعد؛  نزدیکان ؛  353به  قتل  عنوان  با  شولز،  ویکتور  و 
، 30( در مجله علمی الهیات، شماره  Autozeekت اتوزیک )، و در نهای1899کنستانتین، در مجله الهیات، سال  

 .« 130 صبه بعد؛ همچنین هون، 63، ص 1890سال 
این  -1 این است که اشتاین در صفحه  در متن اصلی کتاب  و منظور  آمده است  این  297گونه  چنین کتاب خود 

 گفته است. 
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  ا ر   ش ودخ  لیساک  پیروان  نمیا  در   نیستادا   با   گرا   حتی   ، ودبن   داردین   هجوچیهه ب
  و  یاها رؤ  دلیل  همین   به .  بود  ناهج  بر   سیطره  دیوانۀ  و  شیفته  او  ا یر ز   ؛ دهدب   ب ریف
  سوار   بود   کرده  هالکشان  که  سپاهیانی  خون  امواج  بر   کرد  وادار  را   او  شیاهزور آ

  و   هاسرقت   یللد ه ب  او  بدنامی  بارۀدر   ماا   .(917ص   ،کلبه   از   )اقتباس  شود
  شنیدن  :گویدمی  ن وه  ،بود   ه دش  بک مرت  ممرد  عامۀ  هعلی  هک  هاییزورگیری 

  شده   عادی  گرفتمی   مالیات  آن  از  وی   که  شهری  هر   در  زاری  و   شیون  یصدا 
  انجام  ی تار فبدر   و  هجشکن  ، پلید  های روش  از  هستفاد ا   با  ،هاپول   گرفتن  زیرا   بود؛ 
  ،انپدر   و  د نتخور فمی   ا ر   ود خ  انندز ر ف  مادران،  حتی   که   طوریبه   ؛شدمی

 1«.ند از بپرد ت یالما د ننا بتو  تا  کردندمی  روسپیگری به  وادار ا ر  ناشنا تر خد

  ی ننساا   عنوانبه   ا ر   ن ستانتینک  د ننا تو می   نمسیحیا  هگونچ  ،شدهگفته   مطالب  به   توجه  با
  و   ثبح  ایبر   طقف  هیقنی   ایور ش  هنک ی ا   و  فلاخم  ۀیدقع  ه ب  و  بکشند  تصویر  به  طلبحلص
 ؟ دشن با  هتشا د اد قعتا  ، بود  شده منعقد هر ظانم

  ه دننکرکت ش  یاهشی شک  دیدهت   ای بر   او  خوییدرنده   و  او  منا  فقط   ،شورا   لو ط  در   اینکه
  نیز   و  بود  یفکا  کردمی  انیبتی شپ  او  از  ن ستانتینک  هک  یوس ی ساندر لک ا   از  حمایتدر جهت  

  کسانی   ۀمه   و  آریوس  تبعید   و  ارعابشامل    انجام داد که  ا ور ش  آن  از  بعد  وی  که  کارهایی
  و   مخلوقیک    طقف  عیسی  ه نک یا   ینیع   ؛بودند   د نبپای   نمسیحیا   درست  ۀیدقع  هب  هکبود  

  . نبود فر طبی  ن ستانتینک دهدمی ناشن روشنیبه  ه است. این بود فرستاده 
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 پرستیبت و  نستانتینک

 : گویدمی  وریمرل نجا

  را   ا دخ  نیا   ی ا هنماد  او.  نکرد  رها  را  خورشید  خدای   پرستش  هرگز  نستانتینک»
  ، Khristos  هکلم  اول  فحر   و د  هک  ن، مسیحیا  عار ش  شانۀ بهشانه   ،اهه ک س  ویر 
  او  دهدمی  ناشن در حقیقت    نی ا .  کرد  حفظ   است  یونانی   زبان   در   حمسی   یانمعه ب

  نداشته   قبول  مسیحی  نیماا   پیشوای  و  ا دخ  پسر  عنوانبه   ا ر   حمسی   عیسی  فقط
  نقش  صلیبی  ش ویر   که   دست   در   ایه زنی  با   کنستانتین   از  ایمجسمه   مر   در .  است
  ا ر   ر هش   ، دهندهت اجن   نمادِ   ن یا   طف ل  ه ب  او  دهدمی  نشان  که  دارد   وجود   است   شده

  در   او  از  یدیگر   ۀسم جم  که  حالی  در  است؛  هکرد  دآزا   انستمگر   دست  از
  ؛ستا   هکرد  هطحاا   ا ر   شسر   یدشور خ  ایدخ  ۀ لاه  که  دارد  وجود  ه ینطنطقس
  های نقش  ،پابرجاست  مر   در   زو نه  ه ک  ن ستانتینک  وفمعر   ق اط  روی   عالوهبه 
قانونی    کیلکاتو   ی کلیسا بارۀدر   او  حال   ن یا   با   . شودمی  دیده   ید ش ور خ  ایدخ

:  نکری ا ک"  ید ها و ش  نی نچ  سساا   بر   .نویسدمی   کارتاگنا  اسقف  به  مقدس
Cockrane"  زمیازآر   و  مبهم  اتادقعتا   :دنکمی   هصالخ  صورت  این  به  را   ودخ  رظن  

  ا ر   مسیحیت  و   ید ش ور خ  ش پرست  ت اض اقنت  ایهنا ر ه ما  زر طه ب  ، نستانتینک  در   ا دخ  ه ب
 1«.دنکمی  بترکی مه  با

 : گویدمی  نتا ر و د لیو

  مخالِف   ادیان  بارۀدر   یکل  طوربه   روم  حکومت  یحیت،مس  از  یشپ   دوران  در»
  یزن  ادیان   ینا   و   ، بود  داده  نشان  تسامح  خود  از  پرستی( )بت   مشرکان  مرسوم   دیِن 

  نشان  تسامح  ی ور تامپرا   و  یرسم  هاییین آ  و  شعائر   خصوص   در   عوض   در
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  چند  از   هر  آنکه  جز  رفتی نم  ی انتظار   جدید  مذاهب  یروانپ  از   بنابراین   .دادندمی
  داشته   کشور   یسرئ  و  خدایان   به   نسبت  تمجیدآمیز   ی ژست  لزوم   مواقع  در   گاهی
  حکومتِی   دین  از   مرتدان  همۀ   میان  از   که  آمدیم   گران  هاامپراتوری   برای .  باشند
  امتناع   هاآن  نبوغ  ستایش  از  یهودیان   و  مسیحیان  فقط  ها، آن  تسلطتحت 

ای ه نشان   ، امپراتور  های مجسمه   برابر   در   ندر ک    دنسوزان  ،دوران  آن  در .  دیدنورز می
  شدنپذیرفته   یبرا   امروزه  که   طور  همان  ؛ بود  یامپراتور   به  ی وفادار   و   تأیید  برای
  طرف  از  ولی.  کند   یاد   یوفادار   سوگند  متقاضی،  فرد  است  لزم  شهروندی  حِق 

  و   کردیم  تخطی  باشد  دولت  تابع  باید  مذهب  که  یروم  تفکر  ینا   از  یساکل  یگر،د
  همین   به   ؛انگاشتیم  انه پرستبت   و  نهمشرکا  یعمل   نوعیبه   را   امپراتور  پرستش

  که  اذیتی  و  آزار  هر  تحمل  با  و  قیمتی  هر  به  دادمی  فرمان  خود  پیروان  به  دلیل
  گرفت   جه ینت   ینچن  نیز   روم  دولت .  کنند  ی خوددار   هاییآیین   چنین   انجام   از   شده

  قصدش  که   باشد  ی یستکمون   ی جنبش  بسا   چه   و   افراطی  یجنبش  مسیحیت   که
 1«.است موجود نظاِم   ۀزیرکان ساختنواژگون

 : گویدمی ن ین مچه  نتا ر و د ویل

  ؛ بود یبزرگ جرم مسیحیت اظهار نرون، زمان از روم قانون در رسدمی  نظر به»
 اجرا  به  گیریآسان  و   تساهل  با  ا  عمد  قانون  ینا   های امپراتور   یشترب  زمان   در  یول

 توانست ی م  معمول    ، شدمی  مخالفت   به   متهم   ی،مسیح   یک   اگر.  شدی م  گذاشته
  به   و   کند   خالص   مجازات  از   را   خود  ،امپراتور   ۀمجسم   برابر   در   ندر ک    زاندن وس   با

  دینی  های آیین   مشکلی  هیچ   بدون  یافت ی م  اجازه  عمال    ،آن  از   پس   رسدمی   نظر
  شدند، ی م  حبس  دادندی نم  کار   این   به   تن   که  یمسیحیان   اما .  دهد  انجام   را   خود
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  البتهـ   یا  ، شدندی م  معادن  در  یبیگار   به  محکوم  یا  ید تبع  خوردند،یم  تازیانه 
 1« .شدندی م کشته  ـندرته ب

  هایم ست  و  ظلم   تأثیرتحت   ،مسیحیت   عوام  میدهف   انتو می  هدشه گفت   بلاطم  از 
  ه ک  یلحا  در  ؛بودند   هتشا ذگ  ارنک  ا ر   مسیحیت  تماا زلا   از  یبسیار   و  شده  منحرف   ،نمیاور 

  تاده ش  هب   یدیگر   از  پس  یک ی  بودند   کرده  ظ حف  ا ر   ودخ  قعی وا   ندی  که  اهنآ  از   کمی  عدۀ
 . رسیدندمی

 ؟کرد ییرغت  نستانتینک دورۀ در  ی زیچهچ

 : گویدمی تسلر  کیل

  منجر قطعی حلراه هیچ  به  هک] جدل این یلل د   و اسباب از  یک ی مه  زونه و»
  هتف یر ذپ   و  هتخاشن   ا ر   مسیحی  نیماا   اساسا    نستانتینک  یاآ  که   بوده  این  است[  نشده
ارتباط    کمدسِت   اعتقاد،  این   کنار  در  وی  هک  ستا   ممسل  ماا   خیر؛  یا  ستا   بوده

  توسط   شدهضرب  ایهه ک س.  ستا   هتشا د  ا ر میت  و  ید شور خ  شپرست  باتنگاتنگی  
  شده  حک   "ناپذیرشکست   یدش ور خ"  هاروی آن  مسیحی  ر ص ع  در  اهمدت   تا   هک  وی
  او  ،هین طنطقس  ف تحلی   مسا مر   در  و  ؛(42ص  ،ریسو د)   است  نکته  این  نشانگر  بود

  شویر   بر  ناپذیر شکست  خورشید   نماد   همراهبه   خودش  از   ی ویر ص ت  با   بزرگ  ستونی 
  و   راضی  کلیسا  حتی  و  (276ص   ، نتسمی لو   ،85ص   ، نستانتی نک   ،ز رتا و ش)  ساخت

  از  ی ففوص  در  ا ر   قیصر  و  هیستادا   یادبود  ی ان ب  نی ا   ابلقم  در  هک این  از  بود   شادمان
  در  همچنین   او  . (85ص   ، نستانتی نک   ،ز رتا و ش)  دش خبمی   لالج   ورخب  دود  و   عمش
  د ننکحمل    را  2گراییتصادف   تفکر  نماد  د ا د  دستور  هین طنطقس  فتحلی  مسا مر 
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  ه ک  ست ا   هدش  ابتث  و  قطعی  ، عالوهبه .  (276ص   ،ن یستمل  نیز  و  85ص   ،زرتا و ش)
  شپرست  ای بر   د بمع   کی   ه ک  دا د  ه ز جاا   یر هش  هب   337  تا   333  یاهل سا  در  وی

  ، نسلی نیو   و  268ص   ، ن یتسملو   ، 89ص   ،ن ستانتینک  ، ز رتا و ش)  د ز بسا  ود خ  ۀ یلبق
  ۀ حیور   از   را   او  ی ر و د   انزمی  ـ مثال   عنوانبه ـ  نیز   وی   گذارِی ن قانو.  (66ص 

 ار   آن  سک برع  هک بل  ،ردک ن  وغل  ا ر   یر ا ده برد  تنهانه  او  ا یر ز   ؛ دنکمی  شن ور   تمسیحی
   «. ... (  71ص   ،ریس و د )  کرد هم تأیید

  او   ا یر ز   ؛ بود  فر نمت  بسیار   آریوس   از   ،پرستبت   ِن ستانتی نک   که  است   آن  واقعیت
  دستورِ   کنستانتین  دیدیم،  لوریمر   جان  هاینوشته   در  که  طور   همان  و  ،بود   تاپرستک ی

 . کرد ادرص ا ر  او ایهکتاب  نندزا سو و وانپیر  نتشک

  م ر ش  کاری فریب   از   « یرلخا بو ا   ط یسب  ح مسی لا دبع»  شیشک  ور چط  شومنمی   متوجه  بنده 
 :گویدمی  و دنکنمی 

  انده اش  دروغیِن   ادعاهای  س ساا   بر   غرب،   در   بعضا    حتی  و  شرق   در   ایعده»
  رمز "  ودخ  بکتا  در  "اونبر   ند"  اییک مریآ  ۀد ن نویس  ادعاهای  اخیرا    و  هوهی

  هیلاو   یکلیسا  کنند می  تصور   ـاست   کرده  پا  به  بسیاری   هیاهوی  کهـ   "داوینچی
  گ ر زب  ربپیام  کی   طقف  او  بود   دق معت  هک بل  ،تشا ند  حمسی   یتهولا   هباعتقادی  هیچ  

  بود؛   هرستادف  یلئا سر ا ینب   سویبه   را   او  وندا دخ  هک  بود   شدهفرستاده   انسانی  و
ت   یلئا سر ا بنی  برای   و   بودند   او  از   شپی  ه ک  نیا ر بپیام   دیگر  مثل  درست   نبو 

  یز یچ   نماه   ،ه بودردآو   مسیحیت   که  مسیحی   درست  های ه ز موآ  اینکه  کردند؛می
  جایگاه  ا ر   حمسی  ه ک  کسی  و  !کردمی   ادعا  ـاسکندریه  شیشکـ  آریوس  که   بود 

  یدشور خ  هک  کسی  همان  بود؛  (م 337  تا  272)  نستانتی نک  هاش پاد  ، بخشید  ییا دخ
  ا ر   هیقنی  ایور ش  یر ا زبرگ  دستور  هک  بود  کسی  او  کنند می  تصور  و  ،پرستید می  ا ر 

  این  هنک ی ا  و !کنند اعالم  را  آن داد فرمان  اهاسقف به  و  کرد ادرص ورظنم ن یا  ایبر 
  در  ندا دأی ر   با  و   اطاعت   او  ات دستور   از   آمدند  ب ر غ  و   ق ر ش  از   ه ک  اییهاسقف
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  و   کنند می  تصور  دلیلی  هیچ بی   اهنآ  !دکردنتقفا مو   هیدقع  ن یا   با  نیقیه،  ایور ش
  نادانی   به   را   خود  یا   نادانسته، ـ   ندارند   آن   به   دانشی  که   چیزی   دربارۀ   و  کنند می   ادعا
 1« . ...کنندمی پراکنیسخن  ـزده

 میها و خ  هئا ر ا   هک  حقایقی  و  هگفتش پی  قایقح  تمامی  به  توجه  با  هک  ستا   نیا   واقعیت
  او  غر م  لیو   ،ستا   روشن  و   صریح  ،یر لخا و با   حمسیلا دبع  ش یشک  جناب  برای   پاسخ  ،کرد
 3:مر ا ذگمی  ا هتن او انخن س ادامۀ با  ا ر  ما ش توضیحی  هیچبی  بنده  2.ردا د  پا  یک

  و   د قن  در  هری شن  و   ب کتا  اهن میلیو  حتی   م گوییمی   هم ه  به   و  اهن آ  هب   ما  ماا »
  .گذاشت  دها و خ ن  و  بگذارد  تأثیر   ن مؤم  ک ی  ن یماا   بر  تواندنمی   مسیحیت  اعتقادات

  و  ،ستا   هدش  انب   هر خص   ویر   بر  کلیسا  هک  کرد  تأکید  ما  هب  حمسی  عیسی  پروردگار
  :ستا دخ  پسر  ا هن ت  و   ا دخ  زندۀ  پسر  او  که  است  نکته   این   به   اعتقاد   صخره،   نیا 

  پسر  ...یراست  و   یض ف  از   پر   آمد،   پدر   جانب   از  که   یگانه   پسر  آن  درخورِ   یجالل
  های دروازه  هک  دا د  وعده  و  (، 18  و  14:1  ا نیوح)  است   پدر  آغوش   در  که  اییگانه 

 « .(18:16 یمت)  یافت   نخواهد  یالاست آن بر  جهنم 

 

دستاورد  ابوالخیر  طیس بعبدالمسیح  کشیش    -1 یا  است  انجیلی  تاریخی  حقیقت  یک  مسیح  الهیات  مقدمه،   ،
 شورای نیقیه؟  

 حتی اگر پرواز کند.« )مترجم( ،یعنی »بز است ،المثل عربی: »عنزة ولو طارت«اصل ضرب -2
 ادامۀ سخن او از همان منبع قبلی.  -3



 ومد فصل

 وسدر الكسان

 وسدر الكسان

  ر کتد   توسطشده  نوشته   مطالب  از   هک  روط  مانهـ   و  ،ف ی ضع  یعلم  رنظ  از  است  یردم
اِس   ـشویم می  متوجه  «کلیسا  یخر تا»  کتاب  در  ستمر   داس   ا ر   او  «آتاناسیوس»  کلیسا  شم 

 : است گفته رستم اسد دکتر. ردکمی  هدایت

دربارۀ  »   ه ب  و  دکردن  وعر ش  ا ر   د خو  تحقیق  اهپاپ   : آریوس   عتد بتحقیق 
  تر نف  با   و   د کردن  گوش   د بو  ه دآم  " تالیا"   او  کتاب  در   که   مطالبی   از   قسمتی 

اساس   را   د خو  ایمان   آریوس.  گرفتند  ا ر   د خو  ای هگوش   و  1"ینطفلو"  ۀفلسف  بر 
  فضل   به  ولی  داد؛  شرح  رسا  و  هدکننقانع   وشیر   با  را   شدهنوشته   آیات   از  خود  رتفسی
اس)  شخدمتگزار   و  وسدر الکسان  وجود   به  وی   انحرافی  سخناِن   آتاناسیوس   ( شم 

 حق  او  زیرا   ؛رد کمی   فعالیت  مستقیمرغی  تر صوه ب  آتاناسیوس .  نرسید  سرانجام
  مین ه  ه ب  ؛ دکن  ی ر نظر اهاظ  نداشت   حق   حتی   و   کند  شرکت  هانزاع   در   اشتدن

سقفسر   پشت   دلیل   در  و   ،ه یهت   ایشر ب  ا ر   هاگیری تصمیم   و  ردکمی  ر کا  د خو  ا 
  ه ب  او  که  آنجا  تا  ؛ردکمی  تصحیح  وتنیر ف  با  ا ر   اتهاشتبا  و  مشارکت  هامتن   نوشتن 

  از   آریوس.  ردکمی  یت ر یدم  ا ر   اهبحث   ه ک  دش  یل دتب   سازوکاری  و   همجموع  وحر 

 

یا    -1 پلوتینوسِفلوطین  یا  متولد    ،ِافلوطین  او  یونان است.  تمدن  از  متأثر  فیلسوف  میالدی    ۲۰۵یا    ۲۰۴آخرین 
اما امروزه بیشتر او   ؛قلم »فرفوریوس صوری« مطلبی وجود نداردنامٔه او بهاست. در خصوص زادگاهش، در زندگی 

 پدیا فارسی(م، منبع:ویکیدانند که در مکتب اسکندریه با فلسفه آشنا شد. )مترجرا از اهالی مصر می 
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  عبارت   اهآن  ین ر توفر مع  هک  کردمی پشتیبانی    ا ر   اسقف  بیست   ، صحنه  پشت
  ، نی طفلس  ۀیر ص ی ق  اسقف  افسابیوس  ،یا دنیکومی  اسقف  افسابیوس  :از  بودند

  اسقف   س یر یگور گ  و   ، هبر ز   عین   اسقف   آتاناسیوس   ، ه لذقی  اسقف  وتوس دوئت
  لیو   ؛است   راستین  ر گارد و ر پ  همان  ،ا دخ   رپس  اینکه  به  داشتند  افر اعت  همه  .وتر یب

 1« .داشتند اتیاختالف سخن  ن یا  اتی جزئ و رتفسی  در

 رآشکا وغدر  و وسدر الکسان

  مطالعه با دقت    ا ر   یخر تا   ر اگ  و   دشونمی   جمع   جا یک   مه  با   وغدر   و  ایمان   که   نیست   یشک 
  وغ در   « سطر پ  پاپ»  هب   همکاشف  یک  ندا دنسبت   در  وسدر الکسان  دید  یم هخوا   کنیم

  یعنی  ادعا،   مورد   ماجرای  آن  در   وی  وستد  که  نکته   این  داشتن  نظر   در   با   است؛  فتهگمی
  رد نک تکفیر    ا ر   آریوس   آورد   دست  به   ا ر   پاپ   مقام   هاینک   از   دبع  ، أخیالس(  )یا   شالوسر آ
  ـ د کننمی  افر اعت  آن  ه ب  شاندخو  هک  ر وط  مانهـ   ا ر   او  هبلک   ـدا د  انجام   وی   د خو  هک  ی ر کاـ
  واقعا    راگ  ،دهدمی  درجه  ترفیع   ا ر   او  شالوسر ا   پاپ   هچگون  حال  ؛دا د  تقار ا   یکشیش  مقام  هب

 ؟ باشد هدشنی  س طر پ پاپ  از  ا ر  همکاشف این

بیشوی  سخن   ابتدا    سی رر ب  ای ر ب  و  شویم می  همراه  وی  با   سپس   و  شنویم می  ا ر   انبا 
.  کرد  خواهیم نکاتی را مطرح    د ندهمی   ارائه   مردم  کردنها ر گم  ای ر ب  هاآن   ه ک  هاییتشویش 

 :دگویمی  وی

اس(   ر متگزا دخ  یک   نوزه  ه ک  زمانی  ا ر   د خو  آمیزبدعت   تعلیمات  آریوس»   )شم 
  هایسقفسرا  منصب    از   ،م هدفه  پاپ شهدای    آخرین   ،سطر پ  پدر  د هع   در  و  دبو

 

 تاریخ تا قرن نهم نخستین شورای جهانی، نخستین شورای نیقیه، شبکه ارتدکس عربی انطاکیه.  -1
http://web.orthodoxonline.org/index.php?option=com_content&view=article&id=175:first-ecumenical-
council-the-first-council-of-nicea&catid=39:church-history-to-nineteenth-century&Itemid=93 
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  بازگرداند  نادرستش ۀدعقی  از ا ر  آریوس ردک سعی  سطر پ  پدر. ردک وعر ش هیدر اسکن
  از   هنتیج   در   و  رد ک  ممنوع   ا ر   نادرستش   های آموزه  و  او  ، پدر   نپذیرفت،   او  چون  ولی

  د بو  اندزن   در  هک  دورانی  در  سطر پپاپ  .  دش  منع  دادنآموزش   و  کلیسا  در  متدخ
  ای   : گفت  او  به .  است  ه دایستا  ایه ر پا   ن ها ر پی  با  مسیح   د سی  دید .  دی د  ایهمکاشف

پاپ    بنابراین   ."آریوس"  : فرمود  است؟  ه ردک  هر پا  ا ر   شما   نها ر پی  کسیه چ  ، مر و ر س
  ، دکن  هتوب   هب   ره تظا  آریوس   راگ  حتی   که   شد   متوجه  آسمانی   ر خب  یق طر   از   سطر پ
  ود  پس .  کرد  د هخوا   ایجاد  کلیسا  در  شکافی  آینده   در  و  د بو  دهخوا   رکایب ر ف

  از  ا ر   اهن آ  و  ردک   ر احضا  ا ر   وسدر الکسان  و   اخیالس(  یا)   شالوس ر ا   شردشاگ
  از   دبع.  داشت  رحذر ب  کند،   هم  توبه  اظهار  اگر  حتی  هایش،تحلیل   از  و  آریوس

شد   تدا هش   مقام  ه ب  س طر پ  پاپ  هاینک    سیر ک  ر ب  شالوسر آ  شردشاگ  و  نائل 
  تظاهر   دخو  نادرست  ۀدعقی   از  توبه   به  چرخش،  یک   با   ردک  سعی  آریوس  ،نشست

  کشیشی  مقام   ه ب  و  د بخشی  ا ر   او  و   رد خو  ا ر   آریوس   یب ر ف  شالوسر ا   پدر   ولی  ؛ نماید
  آخرینـ   سطر پ   پدر   توسط   و   د بو  کلیسا  رمتگزا دخ   یک   تنها   او   آنکه  از   بعد   رساند، 
  ما  کلیسای   در   ا هپاپ   از   یکی  دش   باعت  که   طوریبه   ؛د بو  هدش   ومر مح  ـشهید 

  سیر ک  رب   هما  شش   از   بیش  شالوسر آ  هک  بود  یهال  ای هحمت ر   از   این  د بگوی
  پاپ رفیقش و وستد ،شالوس ر آ گ ر م با . یافتمی گسترش یانیسم ر آ  هنر وگ ، دنمان 

  سقفسرا    نوزدهمین  جایگاه  در  و  نشست  هیدر اسکن  سیر ک  رب  وسدر الکسان
 کسی  ، وسدر الکسان  پاپ .  گرفت  قرار   مرقسی  های سقفسرا    مقام   از   )بطریک( 

 ن دا دنشان   ایر ب  را   ο μοου,σιον του/ Πατρι  ت ر عبا  ربا   اولین  ای ر ب  ه ک  دبو
  در   ، سولر   آتاناسیوس  یسدق   هک  تی ر عبا  مانه  برد؛ کار  به   در پ   با   ر پس  جوهر  یبرابر 

 1« .نوشت ایمان قانون در  ا ر  نآ و  ردک فاعد  آن از د خو ر عم طول

 

قبطی    -1 کلیسای  بدعتارتدکسیتاریخ  و  سراسری  شوراهای  بیشوی  .  انبا  نیقیه  5ها،  شورای  و 2:  آریوس   :
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 اولنکتۀ 

  ، وغدر   این   تأیید  یا ر ب  بینیم می   ما   و  د بو انیدزن   سطر پ پاپ   ،عا دا   مورد   ۀ مکاشف  زمان در
  با  ا ر  شالوس ر آ و وسدر الکسان ،س طر پ پاپ  هک این اند؛کرده جعل ا ر  مضحک  استانید هاآن

 : گفتند و است؛  کرده احضار اندزن  هب  ( همکاشف) نبوت  روح  از استفاده

  ابتدا .  دش  آشکار   س طر پ  پاپ   یسد ق  ندبو پاپ   روزگار   در   آریوس  عتدب»
  ه ب  ا ر   او  هک  پاپی  هب  و  دش  جدا   او  از  اما  ، بود  ارتباط  در   میالتیوس  با  آریوس

اسی(   کلیسا  یخدمتگزار    مقام   به  را   او  سپس   و   ،شد   نزدیک   ردک  منصوب  )شم 
  ه علی  او  نادرست  سخنان  و  آریوس   عتدب .  رساند  هیدر اسکنکلیسای    یکشیش

 ایشر ب  ا ر   شهاشتبا   ردک  سعی  پاپ.  دش  رهظا  بوکالیا  در  مسیح  دسی  ندبووت هل 
  پاپ .  فت ر نپذی  د ندبو   ه دش  دزیا  هک  انشر ا دفطر   ه ب  ه توج  با   او  ولی  ،د هد  توضیح 

  آریوس   ولی  ؛ کند  ومر مح  ا ر   او  و   ده د  تشکیل   ه یدر اسکن  در   اییر شو  د ش  ر مجبو
  ه ب  س طر پ  پاپ  اینکه  تا   بود   انتظار  در  آریوس.  دا د  هامدا   د خو  عتدب  هب  همچنان 

  از  ایه دع  پس  ؛است   شده  یکدنز  پاپ  شهادت  ردک  احساس  آریوس.  افتاد  اندزن
  اهنآ  به  او  پاسخ  ولی  کنند؛  خواهیت عشفا  پاپ  از  برایش  تا  فرستاد  ا ر   "هاخنر ا "

  د مج  از  نیز   تر آخ  انهج   در  و  است  ومر مح  انهج   این   در  ،آریوس  اما"  : دبو  چنین
  روح  از استفاده  با  پاپ  عالوهبه  ".ندارد نصیبی ،ا دخ  رپس مسیح  عیسی مانرگارد و ر پ

  د خو  پیش   تنهاییبه   ا ر   وس( در الکسان  و  شالوسر )ا   اشروحانی   ردشاگ  ود  نبوت،
  در   تا  دکن  کمک  ا ر م  آسمان  خدای   پروردگار،  است  امید"  :گفت  اهن آ  هب  و  ردب
  و   نشست  یهخوا   سیر ک  این   ر ب  من   از   د بع  شالوسر ا   ای   تو   و   ؛ شوم  د ی هش  شها ر 

 

 بدعتش. 
http://st-takla.org/Coptic-History/CopticHistory_02-History-of-the-Coptic-Church-Councils-n-
Christian-Heresies/Al-Magame3-Al-Maskooneya/Encyclopedia-Coptica_Councils_05-Magma3-
Nikeya-02-Arios-Wa-Hartakato.html 
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  آریوِس   د باشن  مواظب  رد ک  وصیت   اهن آ  ه ب  و   ."بود  خواهد  تو   از   پس   وسدر الکسان
  توضیح   ایشانر ب  د بو  ه دید   ه ک  ا ر   رؤیایی   و  ، د نهدن  ها ر   ن امؤمن  هور گ  در   ا ر   گذاربدعت 

 او  از وقتی .دبو ه دپوشی ایهر پاه ر پا ناکت نها ر پی هک  بود هدید ا ر  جوانی او هک این ؛دا د
  کامل   طور به   پس  "؛ آریوس"  گفت  ست، ا   ه ردک  هر پا  ا ر   شما   ن ها ر پی  کسیه چ  پرسید 

  عیسی  جز   نبود  کسی  جوان  این  .رنپذی  انمؤمن  جمع   در   ا ر   او  و  باش   ر حذر ب  او  از
  تمام  اهآن  با  ا ر   ایشهفر ح  هک  هنگامی  و  ردک  شر سفا  شدیدا    اهنآ  هب  او  و  مسیح

  همخفیان   ا ر   سطر پ  ،آن  از  پس.  دخوان  نماز  اهآن  با   و  نشست  یشزانو  دو  روی  ،ردک
  ،دکردن  جدا   بدن  از  را   سرش  و  نشود  ایجاد  مردم  میان   در  غوغایی  و  یاهوه   تا  دنردب
 1« .دنوشی ا ر  شرافت و مجد  جام ،ت داهش  جام ترتیب  این  به او و

 ومد نکتۀ

  هم   را   دیگری  دروغ  وسدر الکسان  ،است   بوده  دروغ  روشنیبه   رؤیا  این   هاینک   وجود  با
  اینکه   فرض به ـ   د بو  رؤیا  آن  در   ه ک  جوانی  دا دن   ر خب  اهنآ   ه ب  س طر پ  ه ک این  بافد؛ می  همبه 

  شد،   حضور  تقدیم  که  منبعی  در   نکته   این  .است  بوده   عیسی  ـباشد   دیده   را   رؤیا   آن  پطرس
 شود: می دیده  روشنیبه 

  نامؤمن  گروه  در   را   گذاربدعت   آریوِس   باشند   مواظب   کرد  سفارش   هان آ  به  و»
  بود   ه دید  را   جوانی  او  که این  ؛ داد  توضیح   برایشان   بود  دیده  که  را   رؤیایی   و   ، ندهند  راه
  را   شما  پیراهن  کسیچه   پرسید  او  از  وقتی  .بود  پوشیده  ایپاره پاره   ن اکت  پیراهن  که

  جمع   در  را   او  و  باش   حذر ر ب  او  از   کامل  طوربه   پس  "؛ آریوس"  گفت  ست، ا   کرده  پاره
 « .مسیح عیسی جز نبود کسی جوان این  .نپذیر انمؤمن

 

کلیسا  -1 قوانین  ـ  »اکلیریکیه«  دانشکده  درسی  آن،  کتب  اجرای  و  قانون  دربارۀ  عمومی  احکام  کالس سوم،   ،
 گری شبرا الخیمه و توابع آن.مجال سوم )بدعت آریوس(، سایت خلیفه

http://www.alanbamarcos.com/AnbaMarcos_ar/colledgebooks/booksmenu.asp?book=1003 
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 سومنکتۀ 

  و  هداخوانر ف  اندزن  هب   همعجز  ها ر   از  ا ر   وسدر الکسان  و  شالوسر ا   واقعا    سطر پ  پاپ  راگ
  ممکن  اصال   صورت این در ،باشد  داشته  رحذ ر ب آریوس  از ا ر  اهن آ و هگفت اهنآ هب  ا ر  رؤیا آن

باشد  ا ر اج  ا ر   دخو  د استا  ت یوص   شالوسر ا   ـهاآن  ادعای   طبق ـ   کنیم   ر باو   نیست    ؛ نکرده 
  ،آریوس   است   ممکن  هچگون  شومنمی  متوجه   بنده   و   ...است  هدا د  یب ر ف  ا ر   او  آریوس   چراکه

  در  با  خصوصه ب  ؟داده باشد  یبر ف  ا ر   سدالقوح ر   با  شدهحمایت   و  معصوم  شیالوسر ا   پاپ
 . مر اه چنکتۀ  داشتن  نظر

 مر اهچنکتۀ 

  عنوان به   ا ر   او  سطر پ  پاپ  چگونه  پس  ؛ است  بوده  لوسیانوس  انردشاگ  از  آریوس 
  داعتقا  هاینک   وجود   با   !کند؟می   منصوب کشیش    یک  عنوانبه   سپس   و   خدمتگزار
توسط    گی د بن  و  ا دخ   یکتایی  و   شده،شناخته   و   وفر مع  لوسیانوس    ! ؟بود  عیسیخداوند 

  هک نای   مگر  ! رساند؟می  ی کشیش  مقام  به   ا ر   او  الوسشر ا   یعنی   او  جانشین   ه چگون  عالوهبه 
 . باشند  ندیده عتی دب  یا  هه شب یچه شداستا  و آریوس  ایهف ر ح در ود ره

 پنجمنکتۀ 

  پیشین  گفتۀ   دلیلبه  ؛است   هدش  د تر م  و   کرده  یگذار بدعت   ه ک  دبو  وسدر الکسان  این
 : شوییب اسقف

  اسکندریه   کرسی  بر  الکساندروس  پاپ  رفیقش  و  دوست   ،ارشالوس   مرگ   با»
  هایاسقف ریاست    مقام  از   هااسقفریاست    نوزدهمین   جایگاه  در  و  نشست
  بار  اولین   برای  که   بود   کسی  ، الکساندروس  پاپ.  گرفت  قرار )بطریک(    مرقسی
  پدر   با   پسر  جوهر  یبرابر   دادننشان   برای  را   ο μοου,σιον του/ Πατρι  عبارت

  آن   از  خود  عمر  طول  در  ،رسول   آتاناسیوس  قدیس  که  عبارتی  همان  برد؛  کار  به
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 «.نوشت  ایمان قانون در  را  نآ و  کرد دفاع

 ششمنکتۀ 

 ها: آن گفتۀ  طبق

کرد » سعی  را   پاپ  او  ،دهد توضیح  برایش    اشتباهش  به    با   ولی  توجه 
زیاد که  نپذیرفت  طرفدارانش  بودند  در  شد  مجبور پاپ  .  شده  اسکندریه    شورایی 

 «.ادامه داد به بدعت خودهمچنان  ولی آریوس  ؛ کندمحروم  را  او و تشکیل دهد 

  وادار  ا ر   سطر پ  پاپ  ،کوچک   خدمتگزار  یک  است  ممکن  روطچ  شومنمی  متوجه  بنده
  این  تمام  در   سطر پ  پاپ  چرا   و  ؟ درَ آوَ   گرد  را دوا ه  همه  این   و  کند  کاری   چنین   انجام  به

 ! داد؟می  رواج را  خود  بدعت او که  حالی در ،نداشت  آریوس کار  به  کاری  هیچ  دوران،

  یک  فقط   او  که  حالی  در   ، دکردن  حمایت  او  از   و  دشدن   او   جذب  مردم  ا ر چ  عالوهبه 
  قطعِی   تعلیمات   عکس  جهت   در   یایهفر ح  خودشان،   ادعای  طبق  و  بود  کلیسا  خدمتگزار

 !راند؟می  زبان   بر  مقدس پدران از شدهوارد

 ؟ دشدن  رحاض آن  در یانکسه چ وشد  تشکیل  وقته چ و بود  چه  ا ر شو این  اسم و

 فتمهنکتۀ 

  پذیرفته   هنگامی  همکاشف  و   رؤیا  است   هدآم  مسیحیت   هایب اکت  در  هک  طور   همان
  ر نظ  از   اینجا   در   همکاشف  و  رؤیا   ه ب  داستنا  بنابراین  ؛ دنباش  ست در   د اعتقا  مخالِف   که  شودمی

  یا   ، اهنآ  انی دنا  دهندۀنشان   صرفا    و   ندارد   نفعی   ها آن  برای   وجههیچ به   علمی 
 .است احساسات  و عواطف از  سوءاستفاده با  هاآن توسط  حقیقت  بر گذاشتنسرپوش 

 شتمهنکتۀ 

  این   و   یافتمی  گسترش  جاه مه  در   راستین  مسیحیِت   دنبو  وسدر الکسان  عت دب  راگ
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 : شویممتوجه می  شوییب اسقف سخنان ازما  که است اینکته 

  های رحمت از  این   بگوید   ما   کلیسای   در  هاپاپ  از   یکی شد  باعت  که   طوری به»
  گسترش   آریانیسم   وگرنه  ، نماند   کرسی  بر  ماه  شش  از  بیش  رشالوسا   که  بود   الهی

 « .یافتمی

 مهننکتۀ 

  الییط  سِی ر ک  رب  ا ر   وسدر الکسان  ،فریبیعوام  برای  ،تثلیث   به  معتقدان  ۀشیو  هب
  آیا .  بپوشانند  طال   وبرقزرق   با  را   او  بودن  توخالی  داشتند   سعی  که  حالی  در   ؛ نشاندند
  چنین   هرگز  ایشان   مقدس  ساحت   در   و   !داشت؟  کاری   چنین  انجام   به   سعی  نیز   عیسی

 ! نبود

  ایمان   ۀ نشان  ا ر   نآ  و  بفروشد  فخر  طالیی،  مسند  بر   نشستن  با  هک  ایمه دید   ا ر   یر پیامب  آیا
 ؟ د اندب  دخو حقانیت  و

 :دانستن   یا ر ب  یالعاتطا  :اندگفته

 ی سر ک  و  د ش  منصوب  شورا   ریاست  به   هیدر اسکن  پاپ  وسدر الکسان  پاپ»
  انتهای   در  و  فتر نپذی  او  اما   کند،  جلوس   آن  ر ب  تا  دکردن  مهیا   ایشر ب  ال ط   از  گیر بز

  کرسی   آن  بر   او  ، دکردن   ی ر پافشا  آن   ر ب  مگان ه  ه ک  نگامیه   ولی  ؛نشست   مجلس
  ه مه   اما  ، دباش   ه برطق  اسقف  وسیوس ه  آِن   از   ریاست  بود   شده  ررمق  ابتدا .  زد  تکیه

  آنان  میان  در  پاِپ   اهتن   او  زیرا   ؛شود   قدمپیش   وسدر الکسان  پاپ   دکردن  درخواست
 1« .دبو

 

ارتدوکس قبطی، شوراهای مقدس جهانی،    -1 نیقیه 1دس جهانی  ی مق شوراها  -5تاریخچۀ کلیسای  ( شورای 
های دانشکدۀ های درسی طلبه و یکی از کتاب  ل گریس مایکل تهیه شدهم ... این تحقیق توسط کشیش مایک 325
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 مهدنکتۀ 

 و  وسدر الکسان  سی دتق  یا ر ب  ناموفق  ی تالش  یم؛دید  نیز  دیگر   وغدر   ود  بال   متن   در
 هان ی ا   ایآ  .او  به   شایستگی  و  استحقاق   اعطای  و  شورا   استیر   برای  وی  به  بخشیدنتیاولو

 ؟ هستند ستدر 

 :دگویمی  ستم ر  داس

  هایایترو   ، دش  شورا   ئیسر   کسیهچ  هاینک   خصوص  در  :شورا   استیر »
  در   را   وسیافساب  کتاب  ایهفصل   هک  ایه دنویسن  نظر  طبق.  دارد  وجود  یمختلف
  ه ب  و  داشت  عهده  بر   را   شورا   ریاست   افسابیوس   دِ خو  ،ردک  تب ر م  کنستانتین  زمان

  ه، برطق  اسقف  وسیوسه   دبگوی  است  هخواست  آتاناسیوس  سیدق   دسر یم  رنظ
  ه ب  ا ر   است یر   ،اندخ ی ر تا   وِس تی ر و دو ئت  اما.  کرد  خود   آن  از   را   ریاست   مقام
  رتک ی دنز  قتی حق  ه ب  سخن  نیا   و  دهدمی  نسبت  هی اکطان  اسقف  ،وستاتیافس

  ود  از   یکی  ه یدر اسکن  اسقف   و   ردک  یهخوا ر عذ   حضور   از   ومر   اسقف   چون   ؛است
  میت ها   ینر بیشت  از  حضار  میان  در  هاکیطان  اسقف  ترتیب  این  به  و  دبو  دعوا   طرف

  اسامی  فهرست  ابتدای  در  وسیوسه  نام  است  ذکر  شایان  البه.  بود  برخوردار
 1« .است هدمآ خیرکنندگانتأ

  ، نشست  ییال ط  سیر ک  ر ب  شورا   آن   در   ه ک  کسی  بینیم می   منبع   مان ه   در   حال   عین   در 
  طفق  هاآن  از   هدف  هک  ادعا   مورد  العاِت طا   این  حتی   و  ؛ وسدر الکسان  ه ن  ، دبو   کنستانتین 

 

 علمیه قبطی است. 
http://st-takla.org/Coptic-History/CopticHistory_02-History-of-the-Coptic-Church-Councils-n-
Christian-Heresies/ Encyclopedia-Coptica_Councils_005-Magma3-nekia-325.html 

ی، نخستین  اولین شورای جهان  تاریخ کلیسا تا قرن نهم،دکتر اسد رستم؛    انطاکیۀ بزرگ،،  ر خداکلیسای شه  -1
 شورای نیقیه.

http://web.orthodoxonline.org/index.php 

http://web.orthodoxonline.org/index.php?option=com_content&view=article&id=175:first-ecumenical-council-the-first-council-of-nicea&catid=39:church-history-to-nineteenth-century&Itemid=93
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  وغدر   ، ردا د  ه نگ   ر و د  حقیقتدیدن    از  ا ر   هاآن  تا   ستالط  خششدر   با   هاچشم  نردکهر یخ
 . ندارد واقعیت از ایبهره   هیچ هک است  یر یگ د

  و  کرد   جلوس  یی الط   سیر ک  ر ب  اهپاپ   مجلس  ط وس  ، امپراتور   : شورا   »افتتاح 
  بود داشته  مبذول  کلیسا   به که  یهتوج  ایر ب  هشاد پا   از  و  برخاست   جا  از   شورا   ئیسر 

  ای هنعمت   طرخاه ب  "هستیپادشاه  "   از  وی  به  پاسخ   در  هشادپا  و  ردک  رتشک 
  و   رفک م ه  ا ر   اهاسقف  که   داد  را   امکان  این  وی  به  هک  نعمتی  آن  ویژهبه   بسیارش 

  " هدنهدنجات آن پادشاه  "  یر یا   هب   داشت  بیان  آن  از  پس  کرد؛  تشکر  د ببین  لدیک 
  تأکید   و   د شو  وزر پی  دنردکمی   ایستادگی  داوندخ  ر ابر ب  در   ه ک  یشمناند  ر ب  توانست

  عیار تمام   جنگ  خطر  معنایبه را    کلیسا  در  مانیرناف  و  شورش  هگونر ه  وی  ردک
  ه بالفاصل  اندر پ   و  دش   منتقل  یونانی  هب  لتین  از  امپراتور   انیر سخن  و  ؛کندمی  تلقی
  افسابیوس .  ختندا پرد  موجود  موضوعات  بارۀدر   بحث   به  آن،  ۀ جمر ت  اتمام  از  پس

  مداخله  بار   چندین  لید م ه  و  امنیت  را ر استق  جهتبه   امپراتور   دگویمی   نویسیخ ر تا
 «.ردک

 مهدیاز نکتۀ 

  ا هتن  ه چگون  و   ! دبو  دخو   زمان  در  دموجو   پاپ  اه تن  وسدر الکسان  هک  اهن آ  عایدا   این
  وایت ر .  رده استکمی  لغو  ا ر   او  ات تصمیم  ی ر یگ د   شخص  ه ک  حالی  در   ، بوده  دموجو   پاپ

 : شنویممی ا ر  اهنآ

  بدعت،  ینا   سبببه   چراکه  بود؛   آریوس   بدعت  شورا،   یل تشک   ی اصل  علت  اما»
  با   شورای جهانی  ، آریوس  بدعت   سبببه   ... بود  شدنپاره   چند  حال  در  یامپراتور 
  با   و   یل تشک   یامپراتور   شدنپارهپاره   از  یریجلوگ  یبرا   ینکنستانت   امپراتور  فرمان

 که ـ   آتاناسیوس   قدیس   که   گونه آن.  منعقد شد  یالدی م325  سال   در   اسقف   318
  16 ابتدا  در  است کرده  بیان  ـبود  مجمع  یاعضا  از  یکی و شاهدان از  یکی شخود
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دم  اسقف   یه بق  و  بودند  وس الکساندر   پدر  ۀکنندتأیید   اسقف  22  و  آریوس  ؤی 
  دو  شورا،   کار  یِت نها   در  اما.  شد   مشخص  بعدا    که  نداشتند  یمشخص   گیریموضع
  و   کردندی م  تأیید  را   آریوس   تنهاییبه   که  ئوناس ت  و  یکوندوسس   یهانام   به  اسقف

  بودند   کرده  یوستپ   آن  به ها  کشیش   که  شورا   ۀنامسوگند   ایبر   یه تأیید  نوشتن   از
  در  وسدر الکسان  پاپ  گفتیم  که  طور  همان.  دشدن   طرد   ورزیدند،یم  یخوددار 

  و  آریوس   ،شورا   آن   ه ک  بود  ه دا د  تشکیل   محلی  شورایی  یالدی م318  سال
  هب   ا ر   ر مص   ،آریوس  بنابراین   ؛ ردک  خلع   یکشیش  ۀج در   از   ا ر   او  و   یمر تح  ا ر   تعالیمش 

  اسقف  ، یوسبیوس   وستشد  سویه ب  و   گفت  ترک   صغیر   سیای آ  و   ین طفلس  مقصد
  ای ههعطق  البق  در   شایهه آموز   ویجر ت  هب  آن  در  که  جایی  ؛شد  رهسپار  یاد نیکومی

 ن یا   او.  اختردپ  "Banquet:  ضیافت"  یامعنبه   " الیات"  نامه ب  خود  کتاب  در  یر شع
  ه ب  هاییدور س  قالب   در  تا  ردک  نیتلق   انشدی ر م  هب  ا ر   اهن آ  و  بخشید  نظم  ا ر   اههعطق
  در   منطقه   و د  در  و   ردخو   ا ر   آریوس   یها ر گم  یِب ر ف   یوسبیوس .  د نهدب   د ای  مردم

  یم ر تح   لغو ،  مجلس  دو  این   در  و  د ا د  تشکیل   جلسه  یالدیم323  و   322  هایسال 
  د ش  باعث   هک  ؛مقرر شد   آریوس  هعلی  (19)  وسدر الکسان  پاپ  فطر   از  هدشدر صا

  ر با  سپس.  بپراکَند  نجاآ  در  ریگ د   ربا  ا ر   دخو  سموم  تا  رددگباز   هیدر اسکن  هب  آریوس
  کمک   ه ب  اما   ؛بازگشت  جا   مان ه  ه ب  ر یگ د  ر با   او  و  رد ک  طرد  ا ر   او  وس در الکسان  ریگ د

  به   ا ر   اسپانیا   اسقف  وسیوس ه  نیز   وی   و   دسیر   امپراتور  ه ب  ر خب  این   یوسبیوس 
  اطالع   ماجرا   حقیقت  از   وسیوس ه   وقتی .  داشت  گسیل   وسدر الکسان  پاپ   حضور

داد    ه شادپا   ه ب  یافت  جهانی  تشکیل  و خبر    یها ر گم  این   بررسی  ای ر ب  ا ر   شورای 
 1« .دا د پیشنهاد

 

: شرایط تشکیل 1: شورای نیقیه  4ها، انبا بیشوی،  ، شوراهای سراسری و بدعتارتدکستاریخ کلیسای قبطی    -1
 آن.

http://st-takla.org/Coptic-History/CopticHistory 

http://st-takla.org/Coptic-History/CopticHistory_02-History-of-the-Coptic-Church-Councils-n-Christian-Heresies/Al-Magame3-Al-askooneya/Encyclopedia-Coptica_Councils_04-Magma3-Nikeya-01-Zorrof-En3ekado.html
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 مهدواز دنکتۀ 

  هاینک   وندب  آریوس  مخالفان   قلم  مچنان ه  طولنی،   مدت   این  شدنسپری   وجود   با
  در   که   ستمر   د اس  سخنان  از  قسمت   این  ه ب  راگ.  دنکنمی  ی ر یا   ا ر   او  باشند   متوجه   خودشان

  که   آنجا  ؛ دهدمی  فیصله  شدید  یر گیدر   ن یا   به  او  دخو  دید   یم هخوا   یمردگباز   گفتیم   بال
   «.رسا و کنندهقانع  روشی  با» :دگویمی  آریوسبارۀ در 

 : دگویمی  چنین وسدر الکسان ۀر با در  بینیمیم نآ از  بعد اما

وجود  » فضل  به  وولی  اس(    الکساندروس  )شم  آتاناسیوس  خدمتگزارش 
فعالیت  صورت غیرمستقیم  ه بسخناِن انحرافی وی به سرانجام نرسید. آتاناسیوس 

  ی اظهارنظر حق نداشت  حتی    وها شرکت کند  نزاع حق نداشت درزیرا او    ؛کردمی
سقفسر پشت  دلیل  به همین    ؛کند برایش    را   هاگیری تصمیم   و  کردمی   کار  خود   ا 

 « .کردفروتنی تصحیح می  با  اشتباهات را و  ها مشارکتمتن نوشتن  در  و  ،تهیه 

  هک  وسدر الکسان  و  اشتد  هدکننقانع   لی لد   و  بالغت  و  شیوایی  هک  یآریوس  میان  پس
  که   الکساندروس  دارد؛   وجود  فاحشی  تفاوت  ردکمی   تصحیح   ا ر   ش اتهاشتبا  خدمتگزار   یک 

  آریوس  برابر  در کردندمی همراهی را  او که کسانی تمام و  دخو علمی ناتوانی مشاهدۀ از دبع
 . ردبمی ه پنا  کنستانتین ت در ق  هب  ـدید   خواهیم بعدی نکتۀ   در  که  طور همانـ

 مهدسیز نکتۀ 

 کردنقانع   ایر ب  کافی  لیلد   او  راگ  ، ...ردبمی  هپنا   کنستانتین   هب  وسدر الکسان
 !؟ردبمی  ه پنا  کنستانتین هب  ا ر چ ،اشت د دست در حیانیمس

 او   از  و  نوشت  نامه  گر بز  کنستانتین  هشادپا   هب  وسدر الکسان  پاپ  نیا ر بناب»
جهانی   ، عتد ب   این   از   ی ر جلوگی  ای ر ب  خواست   اسقف  از   و  ، ده د  تشکیل   شورای 
  ای ر ب  کنستانتین.  ردک  مطرح  را   درخواست  همین  نیز  هبرطق  اسقف  ،اسیوس
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جهانی  تشکیل   قلمرو   در  اهاسقف  تمام  هب  ا ر   متنی  و  ردک  موافقت  شورای 
  اسقف   318.  فرابخواندایالت بیتینیا    در   ه نیقی  ر هش   ه ب  ا ر   اهآن   تا   د ستار ف  امپراتوری 

  و   دبو  اهآن  همراهبه   نیز  وسدر الکسان  پاپ   و   دشدن  رهسپار   مسیحیت  عالم   تمام  از
 « .دبو آریوس  هعلی و اهآن میان  د موجو پاپ  ا هتن او

* * * 





 سوم  فصل

 آتاناسیوس 

 آتاناسیوس

 :است ه دمآ «نتحکمت» مسیحیان  جهانی سایت در  او نامۀزندگی  ۀ ر بادر 

 . (مب373) ، جهانی  م علم ،گ ر بز  آتاناسیوس سیدق»

  دانیم می  فقط  .است  هدش  دمتول   کی  میان دینم  کامل   طوربه  :او  شدنبزرگ  و  تولد
  وجود   شواهدی.  است  شده  متولد  کجا  دانیمنمی  همچنین  ؛است  بوده  م295  سال  حدود

  باشد؛   شده  متولد  اسکندریه  شهر  حوالی  وی  شاید  که  کندمی  تقویت  را  ظن  این  که  دارد
اینکه   جمله    و بود    هفتر گ   خو  اه آن  سوماتر   و  نشینبیابان  مقدس   پدران  به  اواز 

  وار المثلضرب  صورت به  ایجمله  خصوص  این  در...  آنان  شبیه  افراد  به  وی  خاطرتعلق
جاری بوده   بود  عالم  بلعیدن  حال  در  آریانیسم  یبا  ر تق  که  روزگاری  در خصوص  او  بارۀدر 

 ."Athanasios contra mundum :انهج  دض  ،آتاناسیوس " است:

  او   رسدمی  نظر   به  .انیمدنمی  یدزیا  چیز  چطور؟  وی   نگه ر ف  و  انشد  ۀر بادر 
  از   ،وتیهل   وس یر یگور گ   و  الفمذهبی  کبیر،  پاسیلیوس   مثل  بزرگی  قدیسان  همچون

  جام   از  هویژ  تر صوهب  ار   کلیساتعالیم  .  نبود   برخوردار  هایونانی  فرهنگی  تحصیالت
  ه یدر اسکن   در  اهاسقف  ایههحلق  و  مؤمنان  میان  در  و  مسیحی  معلمان  از  ]و[  س د مق

 اسقف  ،وسدر الکسان   یسدق  اطرافیان  به  فیدتصا  طوربه  او  رسدمی  نظر  به  وآموخت  
  در   است،  کرده  اشاره  گذرا  طوربه   وی  آنچه  طبق  ،او  انداستا   خیر ب  .شد  ملحق  رهش

  ه ب  او  پیوستن  چگونگی  خصوص   در   و...  تندباخ   جان  مذهبیون  هایاذیت  و  رآزا  دورۀ
  روزی   : ستا  قرار  این  از  آن  مفاد  هک  هدش   شایع  وایتی ر   ،وسدر الکسان   ،ه یدر اسکن  اسقف
  . دکنن می  بازی  بچه در ساحل چند    دی د  که  بود  دریا  نظارۀ  حال  در  خود  ۀ خان  در  اسقف
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 ویر   او  و  دن دآممی  هم  سرتپش  یکییکی  وستانشد  و  بود  ایستاده  آب  در  اهآن  از  یکی
  ! ؟دکننمی  رکا  ه چ  اهاین  پرسید:  ش دخو  از  اسقف.  د فتن ر می  هاآن   و  یختر می  آب  اهآن

  ا ر چ  ؟دکن می  رکا  هچ  ردک  سؤال  او  از  و  فرستاد  پسربچه  آن  دنبالبه  کنجکاوی  سر  از  و
  آیا   ! مهدمی  د تعمی  ار   ا هنآ  : گفت  پاسخش   در   ؟د یزر می  آب   ا ههبچ  ۀبقی  رس  روی
  و   کردم  تلقین   اه نآ  هب  ار   نماز   و  مداد  د یا  ار   ایمانمان  رار اس  اه آن  هب  !هبل  ؟ روطچ  انیدمی

  ا هپسربچه  آن  !دادم   دتعمی   ار   اهآن  سپس  و  ؛دشون  هدآما  دتعمی   ایر ب  هچگون  اینکه
  ه داد  انجام  گیر بز   رکا   هچ  پسربچه  آن  هک  ردک  تعجب  اسقف  .دن دبو  ست ر پبت  طبیعتا  
  از   دبع  و  ردب  ش دخو   پیش  ار   او  و  فتر گ   هاجاز   ینشدوال   از  و  دش  پسر  آن  ۀشیفت  و  است؛

 1«. دش  او رار اس حافظ پسر آن و ایجاد میانشان   فرزندی پدر   رابطۀ سال دچن 

 اول نکتۀ

  در  بسیار  ییتوانا  و  هاسراییداستان   در   رؤیاپرداز   جماعِت   این   وشر   از  هچر ه
میتبیش  مردم  ب ی ر ف  ی ا ر ب  یحماس  یشکله ب  ع یوقا  پردازی خیال  تعجبم خوانمر    بیشتر   ، 

  برای  که  خیالی  ماجرای  آن  از   بعد وسدر الکسان  کنیممی مشاهده  بال  ماجرای  در .  شودمی
  را   یر یگ د   وایتر   که  حالی  در  است؛  هفتر گ  هاجاز   آتاناسیوس  نیدوال  از  اندبافته   همبه   ما

 :است بوده هردم ا ر ماج این  از  قبل وی  در پ  دگویمی  هک کنیم می مشاهده

  کرد   فوت  ش در پ  هک  نگامیه  و  دش  دمتول   ستر پبت  یدر ما  و  درپ  از  پسر  نیا»
دوی    هر   ه ب  ار   مسیحیت   ین د  اصول   نیز  او   و  ردآو   وسدر الکسان  پاپ   د نز  ار   وا  ش در ما

  پاپ   دنز  و  دنداد  ار فق  هب  ار   دخو  اییر اد  تمام  نیز  دو  آن  و  داد  دتعمی   ار   اهآن  و  آموخت  هاآن

 

با واسطۀ   ایم، پروردگار یسوعنت: در شناسنامۀ این سایت آمده است: »آنچه ما تاکنون در این سایت منتشر کردهحکمت  -1
مثابۀ اطالعات قطعی سایت مرکزی که به پدر مقدس نادر ساووق به ما الهام و بر ما تفضل فرموده است؛ زیرا تمام مطالب وب

 نامۀ آتاناسیوس: بررسی و سپس منتشر شده است.« لینک زندگی ،نادر ،و درست هستند، توسط پدر مقدس 
http://www.sofiea.net/index.php?option=com_content&view 

http://www.sofiea.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1251:2010-05-02-04-34-%2058&catid=50:public
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 1« .ماندند باقیاعظم  اسقف

 ومدنکتۀ 

  در   آتاناسیوس   هک این  دارند؛  نظراتفاق   دارد  اهمیت   ما  ای ر ب هک  نکته  یک  رب   تیوا ر   ود  ره
 از  او  نادرست   فهم  هنتیج  در  و  بود  مشرک  یک  و  هدش  گر بز  مشرک  و  پرستبت   ایهقطمن

 .ندارد  شگفتی جای  ما  برای  لهوت

 سومنکتۀ 

  ه بلک   نکرده،   مشخص   قیق د  طور به   ا ر   آتاناسیوس   انش د  میزان  هاآن  بال،   متن   در 
 اند: کرده بیان   را  زیر عبارت 

  او  رسدمی  نظر   به   . دانیمنمی   زیادی   چیز  چطور؟  وی  فرهنگ  و  دانش   ۀ»دربار 
  لهوتی،  گریگوریوس  الفم وذهبی  کبیر،  پاسیلیوس  مثل   بزرگی  قدیسان  همچون

 « .نبود برخوردار هایونانی   فرهنگی  تحصیالت از

؛  اشتدن  فرهیختگی  ازبهرۀ چندانی    آتاناسیوس  دهدمی   نشان  ضمنی  طوربه   متن   این
  هک  است،   هفت ر گ  خودش  از  قبل   پیشینیان  از   ا ر   دخو  انشد  هک  ردکمی   رافتخا   آریوس  ولی

 . دآم دهخوا  آریوس ۀر بادر  بحث قسمت  در   این مطلب

  این  ه ب  صراحتبه   « گر بز  آتاناسیوس   یسد ق»  کتاب  در   هاآن  کنیم می  مشاهده   حتی
 : دکننمی  افر اعت نکته

  ای هپاپ  از  مانده  جابه  آثار   هکظرافتی    آن  از  آتاناسیوس   یاههنوشت  :وی  اتتعلیم»

 

 م( 733تا  328پاپ آتاناسیوس اول )رسول( ) - 20 ها در کلیسای قبطی،سقفتاریخ سرا   -1
http://st-takla.org/Saints/ 

http://st-takla.org/Saints/Coptic-Synaxarium-Orthodox-Saints-Biography-00-Coptic-Orthodox-Popes/Life-of-Coptic-Pope-020-Pope-Athanasius-I_.html
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 1« . نداشت ایبهره  ـبودند برخوردار جمالت ساختار  و کلمات زیبایی رنظ از ـ مر اهچ نر ق

 مر اهچنکتۀ 

  سعی  همواره  هک  است  اتهامی  همان  این  و  ؛داشت  را ر ق  ه فالسف  تأثیر تحت   آتاناسیوس
 : دهند نسبت   آریوس ه ب دنردکمی

مطالعات    ربیشت  هبلک  ؛دنبو  موفق  یر ادا  ایه ر کا  در  آتاناسیوس »   و   علمیروی 
  ا هپاپ  سبک  هب   انجیلی  یاته ال  تحقیقات  هب  و  بود  متمرکزحقوقی    و  بیدا  و  فلسفی

 2« .گماشتمی  مته

 : است هدش نقل  اهنآ زبان   از  آتاناسیوس صفو در   مچنینه

  تحصیل   در  ار   یدزیا  تدم   آتاناسیوس   ،وتیهل   س یر یگور گ   یسدق   هایگفته  بقط»
  ۀ فلسف  از  تردیدبی  اما   ؛ردنک  یر سپ  عمومی  نگه ر ف  نردآو ستدهب  و  نیوید  علوم

  علمی   تحصیل  دوران  در  وی  .اشتد  کافی  شناخت  ،دی دج   ونیطافال  ویژهبه  باستان،
  ا ر   نآ  رار اس  تمام  هک  طوریبه  ؛بود  گماشته  مته   سدمق   کتاب   مطالعۀ  هب  دخو
  کرده   یردشاگ   ، هیدر اسکن   وفر مع  ۀسدر م  اساتید  خیر ب  محضر  در  بسا  چه  و  شناختمی
  دلیل به  و  رساند  پایان  هب  ا ر   دخو  یاتهال   تحصیالت،  313  سال  حدود   آتاناسیوس .  بود
  جلب   دخو  هب  ار   وس در الکسان  اسقف  رنظ  داشت  که  بالیی  هایظرفیت  و  وشیهتیز

 3« .ردک

  ادعا   این  با  ارتداد  و  بدعت  به  هاآن   توسط  آریوس  کردنمتهم   نقل  به  اینجا  در  دارد  جا

 

 او، گروهی از نویسندگان. قدیس آتاناسیوس کبیر، فصل اول، زندگی قدیس آتاناسیوس کبیر، علم  -1
http://www.peregabriel.com/aveomaria/article.php?id=3907 

 فرهنگ پدران و مقدسان کلیسا، آتاناسیوس رسول، پاپ بیستم.  -2
http://popekirillos.net/ar/fathersdictionary/read.php?id=97 

از    -3 گروهی  آتاناسیوس،  درخشش  کبیر،  آتاناسیوس  قدیس  زندگی  اول،  فصل  کبیر،  آتاناسیوس  قدیس 
 http://www.peregabriel.com/aveomaria .نویسندگان

http://www.peregabriel.com/aveomaria/article.php?id=3907
http://popekirillos.net/ar/fathersdictionary/read.php?id=97
http://www.peregabriel.com/aveomaria/article.php?id=3907
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  د بع  بالفاصله   و   قبلی   کتاب  همین   در .  بپردازم  است  بوده   افالطونی   فلسۀ   تأثیر تحت   وی   که
 : دگوینمی ها آن کنیم می  مشاهده  ،گفتهپیش  سخن  از

  عنوان به  319  سال  در  ار   او  و  گماشت  مته   آتاناسیوس   وس در   یر پیگی  هب  اسقف»
  کلیسا   امور  کردناداره  هب  او  همراهبه  و  نمود  دخو  رار اس   امین  و  منصوب   کلیسا  رمتگزاد خ
  ه ب   اهتالش   این  اما  ؛اختردپ  ـدبو  هدش   تمشکال  رچا د   بالیا  و  ثد حوا  این  سبببه  هکـ

  از   یکی  :بود  یانر ج  در  میان  این  در   نیز  یر یگد  چیز  زیرا  ؛نشد  منجر  خوبی  نتایج
  به   اعتقادِ   واج ر   با   داشت   یاضت ر   و   هفلسف  ادعای  هک   آریوس   نام هب  ه یدر اسکن  روحانیون 

  ، مالسیوس  پیروان بر  تکیه با  او  بود! کرده  تار و تیره  ا ر  فضا  خلوص   ، یقیحق  مانیا از  رو د
  کتاب   از   دلیلی  و  بردمی  کار   به  شیوایی  و  فصیح   جمالت  یو .  بود  آورده  دست  به  قدرتی

  فقط   او  هبلک  ؛نیست  »خدا«   ، س د مق  تثلیث  از  سوم  اقنوم   ،ر پس  دکن   ثابت  تا  دادمی  ارائه
  در پ  با   ذات،  در  یعنی  ؛استر اد  مخلوقات   میان  در  ا ر   مقام  ینر بالت  و  مخلوق  نخستین

  »خدا«   حقیقت  در   او  دگویمی  آریوس   بخوانیم،  »خداوند«  ار   او  ما  راگ   حتی  !نیست  رابر ب
 دارد  سرآغازی  پس  است،   هدنبو  دموجو  ابتدا  از  او  !است  اسم  یک  ا هتن  این  هبلک  ، نیست

داردبهره  ذات  از  نه  و  آیا   ؟است  ستدر نا 1گانسی ر او   اتر نظآیا    !پدر  ماهیت  از  نه   و  ای 
  با   وس در الکسان  !است  دادت ر ا  قطعا    این   حال  ره  هب  ؟است   هدش   یفر تح  ونیطافال  نظرات
  که   چیزی  بارۀدر   تحقیق  ایر ب  و  داخوان ر ف  ار   آریوس   و  د ش  خشمگین  راخبا   نیا  شنیدن
  ه ک  دا د تشکیل ایی ر شو و دش عصبانی  ربیشت  و ربیشت پس ؛خواست  پاسخ او از بود شنیده

  آریوس اما ؛ردک  محکوم  ار  آریوس 320 سال  در  و شدمی  شامل ار  رمص ای هاسقف تمام

 

1-  ( اوریگن  عالمه  به  کلیسا  254-185اشاره  پدران  از  یکی  آریوس  م(  از  به  استقبل  به  که  باورداشتن  دلیل 
متهم ارتداد  به  پدر،  با  تثلیث  ضلع  دو  هر  که  نابرابری  سخنان بدعت    شد  جمله  از  است.  شده  نامیده  »تابعیه« 

روح و  پسر  پدر،  دارند:  وجود  اقنوم  نمیاوریگن: »سه  ما  در عین حال  و  پدر  القدس؛  که غیرمخلوقی جز  پذیریم 
 وجود داشته باشد.« برای اطالع بیشتربه آدرس زیر مراجعه کنید:

http://st-takla.org/Coptic-History/ 
 ات بیشتر دربارۀ زندگی وی به آدرس زیر مراجعه کنید: توانید برای کسب اطالعهمچنین می 

http://st-takla.org/Saints/ 

http://st-takla.org/Coptic-History/CopticHistory_02-History-of-the-Coptic-Church-Councils-n-Christian-Heresies/Al-Magame3-Al-Maskooneya/Encyclopedia-Coptica_Councils_10-Magma3-El-Kostantineya-Inro-01-Origanos-Wal-rooh-Al-Kodos.html
http://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_363.html
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 « .نداشت  یهتوج حکم این هب

  ح یالمسدعب ...  یونانی  ۀفلسف  از   پذیریتأثیر   به  آریوس  کردنمتهم   از  ی ر یگ د  مثال
 : دگویمی

  ی علما  از   بسیاری   نظر   به   :فت ر گ  را ر ق  یونان  ۀ فلسف  تأثیر تحت   آریوس  -3»
  تأثیر تحت   شدتبه   خود   برانگیزجدال   های شرح   و  ر افکا  در   آریوس   حال،   و   گذشته

قرار    ایمشرکانه  تفکر   همچنین   بود،   آموخته   لوسیان  مدرسۀ   در   که   یونان  ۀفلسف
 تواننمی   و  نیست  درک   و   شناخت   قابل  وند،ا دخ  د نگویمی  ه کگرفته بود؛ تفکراتی  

 عنوانبه   خدایگانی  اینکه  و   ردا دن  توجهی  یکسیچ ه   هب  او  و   یافت  دست   او  به
  و  ذات کدر  ایر ب  تالش   در  همچنین  وی .  دارند وجود   مخلوقات   و   او  میان  هطواس

ارسطویی  تحت   ا دخ  ماهیت تفکر خاص    یسدق   هک  روط  مان ه.  داشت  قرارتأثیر 
استدلل   یانیسمر آ  است،  گفته  ومر یگ منابع    دخو  هایجداول  از  وام   وطسر ا را 

 1« .است گرفته

 چهرۀ  دادنجلوه   زیبا  برای  را   هاآن  تالش   بال   های متن  در   ، شد  تقدیم  آنچه  بر  عالوه
  تحصیالت   313  سال   حدود   آتاناسیوس »  گویند: می  که  آنجا  هستیم؛  شاهد  آتاناسیوس

 « .رساند  پایان به  را  خود  الهیات

  سال   تا   وی   ِی خدمتگزار   هک این  به  د کننمی  افر اعت  هاآن   کنیممی   مشاهده  که  حالی  در
  خدمتگزار   همچنان  هقینی  ای ر شو   زمان تا   او   کنیممی   مالحظه  سپس   و ...  دکشی  ول ط  319

  برای  توضیحی  چه  هاآن  ه نر وگ  ؛دهدمی   نشان  ا ر   آتاناسیوس  علمی  ضعف  که   دبو
  وی   سپس  و  بدهند  ارائه  توانند می  سال   شش  مدتبه   خدمتگزار  عنوانبه   وی  ماندنباقی 

 

آیا آریوس انکار کرد که عیسی، پسر خدا و کلمه  -1 آیا آریانیسکتاب  م، همان اسالِم قبل از اسالم اش است؟ و 
 بوده است؟ 
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 ؟! باشد  مانده باقی مقام این  در  دیگر  سال  شش هم  باز 

  1نازاتآ برای شدهادعا علمی حطس از  اییههنمون

 : دگویمی  لبنان در  س دمق کتاب داستا ،یالفغال تانوس  پل  اعظم اسقف

  ی ط خ  ۀنسخ  در  ار   متن  این  ،ر ناش.  خوانیممی  ادخ   ۀکلم  دتجس    ۀر بادر   را  سوم  متن»
.  است   یافته  رددگبازمی  8  یا  7  نر ق  هب  هک  یطخ  ۀنسخ  ومیند  در  سپس  و  ندلن  در  اول

  م   ش   ج  ت  )م  د تجس    ۀر اب در   ،هیدر اسکن  ایهاسقف  ئیسر   ،ناز ات آ  مبارک   توصیف  :عنوان
  ه دش   هگفت  هنیقی  س د مق  ایر شو  در   هآنچ  با   هک  ایهکلم   وند،ادخ   ای ر ب  یه ال  ا(  ت  و  ن

  همو   ؛کنیممی  اف ر اعت  ادخ  رپس  هب  ما  :دکنمی  آغاز  چنین این  ار   متن.  رداد  موافقت  است
  ، ما   نجات   جهت به  ،ا هانهج   ایت هن   در  و  است   هاشتد  ازلی   دتول  ا،هانهج   از   پیش  هک

  و   هآموخت  ما  هب  یه ال  سولر   این   هک  روط  مانه  ؛شد  د متجس    یمر م  از   ،ی ر بش  صورتبه
  ه ک  مو ه 2." دبو   زنی  از   او  و   ؛دستار ف  ار   شر پس  داون دخ  ، دش   ر پ  هزمان  وقتی"  :است  فرموده

قنوم  ود.  دبو  انسان  ر پس  یت،ر بش  میان  در.  است  وح ر   در  ایدخ   و  اد خ  رپس   ه بلک  نیست،  ا 
  ایش ر ب  هک  "یر یگ د"  نه  و  دشو  هدسج  ایشر ب  هک  "یکی "  صورتبه  نه.  است  یگانه  رپس

تجس    هک  ایهکلم  ؛"ا دخ" است    بیعت( ط)   ماهیت   یک  هبلک  ؛ دنشو  هدسج   و   دش   د م 
  ه ک  است  یکی  بلکه  نیست،   رپس  ود.  شد  دسج  ایشر ب  ، هدسج  یک  در  ، یتر بش  همراهبه

  است   انسانی  ،یمر م  از   یر یگد  آن  و  شودمی  هدسج  ایشر ب  و  استدخ   حقیقی   رپس  همان
  ه جایگا و شأن که حالی   در ،دش  ادخ  ر پس نعمت، توفیق با که  ،د شونمی هدسج  ایشر ب هک
  ، است دخ   همان  و  استدخ  از  هک  موسته  دیگری،  آن  هبلک  ؛است  یتر بش  شأن  او
 3« .مردک ضر ع هک  روط مانه

 

 آتاناز = آتاناسیوس -1
 . 4: 4غل:  -2
( آمده است. فصل دهم: آتاناز، اسقف بزرگ  2009از کتابی که در پاورقی کتاب »فیض فی الفکر المشرقی« )  -3
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   :دگویمی  مه د فصل  آغاز در مچنینه وی

 عنوان   " ثالوث  ۀر بادر   و  ما  رگا د ور پ  دتجس    ۀر بادر "  : هیدر اسکن  گر بز  اسقف  ناز،ات»آ
  ه د ش  ویندت  یونانی  زبان  به  و  هدسی ر   ما  هب  نازاتآ  از  هک  است  یانیر س  زبان  به  ایهمقال

رئیس    ،نامحقق  از  ایعده  نظر  به.  است  نیسمیار آ  هب   پاسخ  در  دتجس    موضوع،  اما.  است
  وی  هک بوده این آنان اضاتر اعت از یکی. است هننوشت  ار  همقال این هیدر اسکن هایاسقف

قنوم هس در  اییدخ " هگفت "تثلیث " ۀر بادر  قنوم " و است" ا    کرده  تلقی "رهجو"  معنایمه را "ا 
 1« .رسیممی  ادخ  هسبه  هنتیج در و ره جو هس هب  ما که  طوریبه ،است

  بحث   از   هنیقی  از  پس  او  ر ا ر ف  ، شودمی   آتاناسیوس  ۀر بادر   تردید وشک   باعث   که  اینکته 
  باعث   این   و   کردند؛می  مقاومت   کنستانتین  غیانط  برابر  در   ه ک  د بو  انیسم یر آ   با   مناظره   و

  ی حکم  واقع  در  ،نیقیه  در   شدهحاصل   نتیجۀ  که  شودمی  خصوص  این  در  تردید وشک
  علمی   ی رویاروی  از   حق  صاحب   هکچرا   ؛ دبو  کرده  پیدا   ارتقا  یقین  مرتبۀ  ه ب  هک  د بو  حکومتی

 . شودنمی  ه خست مردم اصالح  ایر ب تالش   و سعی از  و ندارد هراسی

 : دیگوی م لبنان در  س دمق کتاب داستا الفغالی، تانوس  پل  اعظم اسقف

  ناز اآت  و  کرد  فوت  هقینی  ایر شو  از  پس  کید ان   ـالکساندرـ  هیدر اسکن  اسقف  و»
  لیبی   در  سفلی  و  علیا  رمص  در  دخو   وسیع  حوزۀ  از  سرکشی  به  وع ر ش  او  و  دش  او  جانشین 

  د ی دج  اسقف  که  بود  این  میلیتیوس   جماعت  و  آریوس  دربارۀ  توجه  جالب   نکتۀ   ولی   نمود؛
  اولین .  شد  تمام  ش رر ض  هب  ادامه  در  یر گیسخت  این  و  کردمی  رد  ار   ییگو و گفت  هگونر ه

  رد ک  فوت  اول  کنستانتین.  شد  انجام  (آلمان)  رایر ت  هب   335  سال  رنوامب  فتمه  در  او  دتبعی 
 اسقف   ولی  ؛بازگشت  هیدر اسکن  هب  338  سال  در  نازاآت   و  دش   شجانشین  ومد  کنستانتین  و
  م ر  هب و دکن کر ت  ار  ر هش آن 339 سر ما18 در دش رمجبو  او و فتر گ  ار  او منصب  یر یگد

 

د پروردگار ما و دربارۀ تثلیث،  د.آتاناز اسکندرانی در سریانیه، الف -1اسکندریه، دربارۀ تجس   : دربارۀ تجس 
http://www.boulosfeghali.org/home/index.php?option 
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  در   د بو  هفتر گ   ار   او  جای  هک  یاسقف  ، یر گویر گ   هاینک  تا  ردد گ باز   نتوانست  دیگر  و  دبر ب   پناه
 1« . ... درگذشت 345 سال

  بازگشت  از   پس   دخومخفیانۀ    ی اهی انر ازسخن  یک ی  در  آتاناسیوس   دِ خو  م ی نیبی م  حتی
  وی   بپردازد[.  هاآن   با  گوو گفت   به  هنک یا   یجاه ب]  گیردمی  انتقاد  باد  به  ا ر   سمیان یر آ  ،دتبعی   از

 : دگویمی

 به  شما  تا  مد ستار ف  شما  رحضو  به  را  آن  از  رونوشتی  و  نوشتم  اینامه  بانهار   ایر ب»
  بدعت   این  به  مربوط  وقایع  از  نیز  و  دانیدب  گذشت  من  رب  هک  را  وقایعی  یخر تا  ترتیب،  این

  عالمت   یچه  مسائل  این  خصوص  در  ندهید  اجازه  ...شوید  مطلع  (سمیان یر آ  یخر تا  یعنی)
  که   صورتی  همین   به  بگذارید،   کناری   به  را  هاآن  بلکه  ؛شود  اد جای  شما   میان   در  سؤالی
 ؛ ددبپیون   عتدب  این  هب  دیه دن  هاجاز   کسهیچ  هب  و  هستم   نظرهم  شما  با  من  و  ؛هست

  بارۀ در   ولی  ؛است  باز  همچنان  دانهردخو  یبر ف  گذشته  در  هک  کسانی  ایر ب  هتوب  درِ   هبلک
 ؟شود  پذیرا  ار   اه آن  دتوان می  کسیهچ  است،  هردک  محکوم   ار   اهنآ  پروردگار  هک  کسانی

محکوم  وندادخ  هک  کسی  با  کسر ه  زیرا را    و   ،محکوم  کند  یر مکاه  است  هردک  او 
  ! است  هدنمو  معرفی  عیسی   شمن د  عنوانبه  ار   دخواو    حتی  و  ،است   مخالف  ت دشهب

  مین ه   به  .ستا   کافی  دشون می  اختالفات   بروز  باعث  هک  کسانی  ایر ب  ی ر مسارش  همین 
 ؛ خوانممی  اندکرده  مطرح  را   ییاهسشر پ  چنین  ه ک  کسانی  حضور  در   ار   آن  جهت 

  این   دض  بانهار   اطالع   به  را  موضوعاتی  چنین  ،خالصه  صورتبه  ترپیش  که  مچنانه
  میزان   و  د نه دب  یه گوا  آریوس   فکرانهم  ر کف  هب  د بتوانن  گاند شنون  تا  رساندم   عتدب

  ه ب   خطابه  این  از  اینسخه  که  نیست  مجاز  وجههیچبه.  کنند   درک   ار   اههیواند  این  شرارت
نیز    بانهار   به  ار   نکته  این  بنده  .کنید  بردارینسخه  انت دخو  ایر ب  شما  یا  شود  داده  کسی

  که   مطالبی   در  ر اگ   ،د ستیه  وفادار  وستد  یک   شما  که   آنجا  از  اما   ؛مردک  ش ر سفا

 

آتاناز و دفاع از قانون    -3تثلیث،    منبع قبلی، فصل دهم، آتاناز، اسقف بزرگ اسکندریه دربارۀ تجسم خداوند و   -1
 آتاناز قهرمان نیقیه.  -ایمان ب



 ..........شورای نیقیه...............................................................................56

  شما   برای  را  نامه  این  سریعا    بنده  و  کنید  یادآوری  ،دبو   ناقص  یا  مهمب  عناوینی  ماهنوشت
 1« . ... کرد خواهم کامل

  مرتبه   یک  از   بیش  آتاناسیوس  که  باشید   داشته   )توجه   وی   د تبعی  عوامل  خصوص   در   اما
  انر یگ د  اتر نظ  به  دادنگوش  و  آمیزمسالمت   گید زن  از  شخصیت،   این  چون  :( دش  د تبعی

  عالوه   ؛ردکمی   منع  انر یگ د   رنظ  ندشنی   از  م ه  ا ر   مردم  هبلک   ش دخو  اهتن ه ن  و   دبو   ر و د   بسیار 
  ه ب  متدخ  وقف  ا ر   دخو  هک  ایباکره  ناموس  تکه  ایر ب  یوحشتناک  ایهمت ه ت  اهاین   رب

 : بود  شده واردوی  به  بود کرده پروردگار 

  نورانی   ایهاسقف  از  یدزیا  دادتع  هک  نیست  هعاقالن   این  :داد  پاسخ  کنستانتین»
  و   ادببی  او،  رنظ   از  آتاناسیوس   و  باشند؛  کرده  محکوم  ار   یهگنا بی  شخص  ،حکیم
 2« .بود  رآشوبگ و متکبر

 : است گفته سوزومین  نویسخ یر تا

  فت ر گ   میتصم  قسطنطنیه،  در  آتاناسیوس   غیبت  فرصت  شمردنمغتنم  با  ار شو  این»
  برای   که  حساسی  نکتۀ  روی   گذاشتن انگشت  با  و  کند  خلع   د خو  سی ر ک  از  ار   آتاناسیوس
  کردن رو د  رخواستا  شورش،  و  ناآرامی  ایجاد  از  ترس   ۀبهان  به  داشت،  اهمیت  کنستانتین

  همراه به  ـملیتین  اسقفـ  یوحنا  بازگشت  رستود  ار شو  حین  همین  در.  شد  هیدر اسکن  از  او
مورد ظلم و ستم قرار گرفته    ناحقبه  هاآن  اگوی  و  ،کرد  صادر  ار   جمع  به  یارانش  تمامی
  یافت در   گونه که خواسته بودند  همان  را  د خو  کشیشی   منصب   ا هآن  از   کدامر ه   و  بودند 

  ای هاسقف  تمام  هب  را  ها سخنرانی  رونوشت  شورا  آن   در  شدهحاضر  ایهاسقف.  ردک
  از   یا  ،داشتند   رحذ ر ب  خودشان   جمع   در   آتاناسیوس  پذیرفتن   از   ا ر   اهآن  و  د نوشتن  انهج

 

قلم عزت اندروز، تطهیر اقانیم و دیرها از آریانیسم، خالصۀ نامۀ آتاناسیوس دایرةالمعارف تاریخ قبطیان مصر، به -1
 http://www.coptichistory.org/new_pageن. به سیراپیو

 اسد رستم، تاریخ کلیسا تا قرن نهم، مرگ آریوس، مرگ کنستانتین.  -2
http://www.web.orthodoxonline.org/index.php 

http://www.coptichistory.org/new_page_4544.htm
http://www.web.orthodoxonline.org/index.php?option=com_content&view=article&id=169:the-death-of-constantine-and-arios&catid=39:church-history-to-nineteenth-century&Itemid=93%20
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 او  که  توجیه  این  با  ؛یو   هب  هاسخنرانی  سالر ا  یا  او،  توسط  انیر سخن  هگونر ه  پذیرفتن
  را   هاآن  خواستندمی  که  گونه  نهما  و  است؛  کرده  ثبتشان  شورا  که  است  گناهانی  عامل

  و   اماته ات  با  همواجه   از   را ر ف  ار   هنیطنط قس  هب  وی  فتن ر   که  رو ط  مانه .  د کردن  ثبت
  امتناع   و  دند برشمر   ار شو  در  آشوب  دایجا  برای  تالش   و   ار شو  تدر ق  کشیدنچالشبه

 آن  به  ار   اهاسقف  ترپیش  امپراتور  هک  را  هیر قیصشورای    در  حضور  از  آتاناسیوس 
  ایی هاسقف  نردشمکوچک  و   گانر بز  ات ر ستود  کشیدنچالشبه  ، بود  فراخوانده 
 . کشیدندرا انتظار می او ندآم ،بیهوده آنجا هک  برشمردند

  از   بسیاری  ه ب  ندادن پاسخ  هجمل  از  ؛دکردن  ثبت  او  هعلی  شورا  در  نیز  را  تخلفاتی  هاآن
 هب  شخصا    وی  که   هاییتوهین  و  اهانتها  و  بود  شده  او  متوجه  هک  یامات هات  و  اهسشر پ

  این   به  و  بود  داشته  ابراز   بودند  کرده  وارد  او  به   را  اتهامات  این  ه ک  ییاهاسقف  از   بعضی
 1« .بود نپذیرفته را ایمحاکمه هگونر ه  او ترتیب

 : است هدآم «سوزومین» نوشتۀ « کلیسا یخ ر تا»  کتاب در   مچنینه

  هرگز   و   دکننمی  عوض   ار   شد خو  رأی   هرگز  (امپراتور   یعنی )   ردک  ماعال  و»
 قاضیان   هک  روط  مانه  ؛دخوانانمیر ف  دبو  هردک  شتوصیف   رشگر شو  هک  ار   آتاناسیوس 

  ه ب  .بودند  داده  حکم  او  علیه  شده(   نوشته  گونه)این  حقبه  شده(  نوشته  گونه)این  کلیسا
  در صا  (رصو  در  شده )منعقد  ار شو  آن  طتوس  هک  ار   قوانینی  دتوان نمی  دش  هگفت  وس آنتونی

 ارادۀ   (رصو  ایر شو  )درهم    اهاسقف  از  تن  دچن   راگ   حتی  ار زی  ؛ردبگی  هدیدنا  است  هدش
 و   عاقالنه   هرگز   ،باشند   گرفته  پیش   در  ار   انر یگد  اجبار  هب  میل  و  داشته  هانهخوا دب

  ممتاز   ایهاسقف  آن  اند،بوده  یتر اکث  البته  که  دیگران،  هک  بود  نخواهد  یکردن رباو 
  رد ک  هاضاف  و  باشند،  شده  متمایل  هاییانگیزه  چنین  به  شده(  نوشته  گونه)این  حکیم

 

به  -1 تاریخ مصر،  در  درخشان  دوران  پاپ   16مناسبت  کتاب  آتاناسیوس رسول،  قدیس  ـ  او  برای  قرن سوگواری 
نامۀ او، دفاع او از ایمان در برابر آریانیسم، الهیات او، عالمه روحانی پدر متی مسکین، م، زندگی 273تا  296بیستم 

 . 108م، ص 2002صفحه، چاپ دوم،  824 :تعداد صفحات
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  است   رمتکب  و  متمرد  نافرمان  فرد  یک  آتاناسیوس   :ی ردب  را  شنام  هک  آتاناسیوس   بارۀدر 
 1« .استهیامر ناآ و هانزاع  این تمامی بانیوباعث او و

 : دگویمی  امپراتور مچنینه

  اما   ؛است  هردک  انت ه ا  استثنا  وندب   همه   هب  (آتاناسیوس )  شخص   این   که   راستی»به
  ه د بسن  (ومد  کنستانتین)   مر گتر بز   درار ب  گر م   هب  او  هک  دبو  این  اهانتها   این  تمامی  از  رتدب

  بر   ومد  کنستانتین  از  پس  هک  کسی)  ماندنی  یاد  به  کنستانِس   یکر تح  به  حتی   و  ردنک
صبورانه    من   ولی   ؛ردنک  هدبسن   ( نشست  غربی  روم   پادشاهی  تخت را  دو  هر  سختی 

  و  ؛(کنستانس  و  آتاناسیوس  یعنی)  را  اش طعمه  هم  و  کنندهتحریک  هم  ،کردم  تحمل
  رد م  این  اجر اخ  با  سیلوانوس   و  مگنتوس   بر  وزیر پی  و  اهوزیر پی  تمام  من  نظر  به  اکنون

 2«.کند نمی ریابر ب او، از کلیسا فرمانروایی کردندور و (آتاناسیوس) هومایر ف

  ،دکنمی  لمس  هایشنوشته   از  ا ر   آن  انسان  هک  آتاناسیوس  اخالق  که  است  آن  واقعیت
  دور به   کامل  طور به   علمی  رویکرد   از  و   ردا دن  خوانیم ه  انسانی   وشر   و   ها ر   با   وجههیچبه 

  دکنمی   هداستفا  وزیر پی  ایر ب  ناسزاگویی  و  دشنام  روش  از  خود   هاینوشته   در  او  ...است
  امپراتور را    ه آنچ  ی ستدر   و   سازد می  مطمئن   او   علمی  سطحی  بودنپایین   به   را   انسان   هک

  وجود   با ...  نبود   امان  در  او  رآزا   از  یکسیچ ه   اینکه  ؛ کندمی  تقویت   است  گفته اش  باره در 
  فرموده   که  داشته  بستگیدل   یمسیح  عیسی  هب  او  ردک  رتصو  توانمی  هچگون  هااین   تمامی
 !؟د یر ا دب وست د ا ر  شمنانتاند است

 :است یانیسم ر آ  و آریوس ه علی آتاناسیوس  ای هه نوشت  از اییهه نمون  هانیا 

  متوجه   بنده   و   !دکنی م  ف یتوص   ه زنان  وش ر   ه ب  ا ر   آریوس   روش   و  راه   او  م ین یبی م  نجا ی ا   در
  مقدس   مریم  ا ی  ؟!است  داشته   س دمق  می ر م  وش ر   از  بهتر   یوشر   آتاناسیوس  د یشا  شومنمی 

 

1- Soz., II, XXXI 
2- Theodoret, E. H. II, 13 
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 !؟است ه دنبو زن  یک

 او  و  توخالی،  و  زشت  یسخنان  از  است  تر عبا  ،آریوس  یایالت  ]کتاب[  یادابت  -5»
 1«. است گرفته  پیشدر   را هزنان اسلوبی

  رقاصه   زن   ه ب  ا ر   آریوس  دارد،   داریدین   عای دا   هک  کسی  ای ر ب  عجیب   وشیر   با   سپس
 : دگویمی و  دکنمی ه تشبی

  تقلید   را 2سد سوتیا   هب  منسوب  ۀزنان  وش ر   نوشتمی  ار   ایالت  وقتی  آریوس   »زیرا
  د من ه ر هب  ا[ر   انر یگد ]  خود  قصر   با  "س دور یه  یادور ی ه "  رختد  هک  روط  مانه  و  ؛ردکمی
  روش  همان  از  بخش، اییهر   ه ب  افترازدن  و  شدنمشهور  ای ر ب  نیز  آریوس  ،ردکمی

 3« . ...رد کمی  هداستفا وهل و یدنقصر 

  بودن تهی  جز   توجیهی   هیچ   که   گرددبازمی   تهاجمی   وش ر   ه ب  ه نام  مان ه  در   ر یگ د  ر با   و
  جز   چیزیهیچ   آریوس  با  رویارویی  برای  ردم  این  پس  ؛... ندارد  دانش  و  علم  از  مرد  این

 گوید: می  وی. است نداشته  چنته در  ناسزاگویی  و  دشنام

.  ردکنمی  دتقلی   احترامیقابل  شخص   هیچ  از  واقع  در   او .  د بو  ی عجیب  مرد   آریوس»
  از   یر بسیا  ولی  نداشت،   اطالعی   قوم  گانر بز  از  احترامقابل  دار اف  ای ههنوشت  از  او  هچر اگ 

  و   استهزا  در  دیگری  کسهیچ  س د سوتیا  از  رغی  و  بردمی  سرقت  به  را  انر یگد   ایهعتدب
  د ض   رب  تمایالتی  جهت  در  اشتد  توان  در  هچر ه  او  زیرا  ؛دسیر نمی  پایش  هب  رتمسخ

 

هایی از : گزیدهرسول، فصل دوم   علیه آریانیسم، مقالۀ اول قدیس آتاناسیوس  سید مسیحشهادت به الوهیت    -1
نتونیوس، مرکز  آقدیس    سسۀؤ مالشهید در  السید، و دکتر نصحی عبد تالیای آریوس، که استاد ساموئل کامل عبد

 http://www.rabelmagd.com/vb/others/Patrology .انداز یونانی به عربی برگرداندهرا ها آن ،های پدرانپژوهش 
و   -2 فیالدیفیوس مشهور شد  بطلمیوس  زمان حکومت  در  که  مارونی است  از  یونان  باستانی  سوتیادس: شاعر 

 آور. به همین دلیل شاعر پلید نامیده شد.سی یونانی است، البته باروشی شرم شناموضوع شعرهایش از اسطوره
الوهیت    -3 به  اول   سید مسیحشهادت  اول، فصل  مقالۀ  آریانیسم،  بهعلیه  آریانیسم  واقعی  :  ایمان  با  کامل  طور 

 /http://www.rabelmagd.com/vb/others/Patrology .متفاوت است

http://www.rabelmagd.com/vb/others/Patrology/stathansius/againstarios/002.htm
http://www.rabelmagd.com/vb/others/Patrology/stathansius/againstarios/001.htm
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  های وهیا ه  و  انگیزتر نف  چرندیات  ،انگیز رقص  ییا هدور س.  گرفت  کار  به  دهندهرهایی
  اشتباهات   از  سرودها  این  در  که  حالی  در  ؛بود  الحادش   و  کفر  از  نشان  اش توزانهکینه

 آن  بر  و  داردبرمی  پرده  هایشنوشته  ندبودفاس   از  این  و  ؛کردمی  استفاده  پلیدش   منحرف
ه   ه چشمر س  نهذ   دفسا  و  وحر   اتاوشر ت  از  هک  هاییگفته  همان  از  گذارد؛می  صح 

در از کوزه همان برون تراود که  »  دگوی می  که  است  المثلیضرب  مصداق  این  .دن ر گیمی
  و   رداد  متعددی  هوجو  هبلک  ،نیست  ویهس   هرگز  ی ها ر گم  و  ضاللت  چراکه 1«.اوست

افعی    همچون  او  . هست  نیز  عمدی  عالوهبه   پایین   و   بال  و   دپیچمی  دخو   ر و د  ه بیک 
 2« .رودمی

  آریوس   ه ب  وس در الکسان  و  آتاناسیوس   ت دحسا  دلیلبه   هااین   تمامی  است   مشخص
  به   بیایید.  است  بوده   ایالت   نوشتن   در   او  یوال  اسلوب   و  یعمل   و  ی علم  هایقابلیت سبب  ه ب

 . بسپاریم گوش  حاضر  حال در  آریوس  شمناند از یکی یهگوا 

 : دگویمی  آریوس بارۀ در  خود سخنان در ح یالمسدعب کشیش

  سبک   هک  کسانی  نوع  از  واعظی   و  کشیش  ،دم آ   وس در الکسان   پاپ  هک  نگامی ه»
 خود   سویبه  را  مردم  و  کردمی  مجذوب  ار   گاند شنون  او  .کرد  پیدا  داشتند  جذابی

  سرودخوانی   در  و  بود   خاص  واقعا    او.  کردمی  زدهشگفت  را   هاآن  و  کشیدمی
 در  مردم  زیرا  ؛کرد  سرودهایی  قالب  در  ایعقیده  تشریح  به  شروع  او.  دبو  ردفهبرمنحص 

  ؛ دفتن ر گ میبر  سرودها  طریق   از  ا ر   اعتقادات   و   دنرد کمی  حفظ  ا ر   سرودها   روزگار  آن
  طول   در  مشاغل  و  ها هفر ح  صاحبان  تمام  و  انر معما  دریا،  در  دریانوردان  که  سرودهایی

 

 . 19: 29سیراخ مراجعه کنید به ابن -1
شود شناخته * اصل متن عربی: »یعرف المرء من الکلمة الصادرة عنه« یعنی »انسان با کالمی که از او صادر می

 شود.« )مترجم( می
 اول:آریانیسم، مسیحی نیستند. منبع قبلی، فصل  -2
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 1« .کردندمی زمزمه خود  ۀوزانر  رکا

  ۀ نام  کامل   ۀمدمق  اینجا   در  بنابراین   ؛ کنممی   همبالغ  من  دن کن  ر فک   برخی   بسا   چه
  ط فق  یا   است  علمی   ایه مدمق  نیا   ا یآ  ؛ مشاهده کنید  تاند خو  شما   و  مر آو می   ا ر   آتاناسیوس

 را  «حوا »  ماندرما  او  ؟است  علمی  مضمون  نوع  ره  از  خالی  یاحساسات  ازر اب  و  کور  ایه حمل
 . است نگذاشته امان در هایشین ه تو تیغ  از نیز 

 : دگویمی  آتاناسیوس

  ه از دان  مانه  هب  ،گرفتند  فاصله  و  دشدن   رو د  حقیقت  از  اهعتدب  هک  هرقدر  -1»
  این   هایگوییه یاو  و  رکف  و  ؛ردک  خلق  ش دخو  ایر ب  آشکار  و  روشن  هاییوانگید  و  جنون

  امور   چنین  که  کسانی  زیرا  ؛دش  وشنر   و  واضح  همگان  ایر ب  ابتدا  همان  از  جماعت
 روشن  و  ثابت  را  این   توانیممی  ما  .دشدن   خارج  ما  جماعت  از  دکردن   خلق  را  ایکارانهفریب
  امثال   رتفک  طرز  هک این  است؛  هنوشت  (19:2  یو  1)   ک ر مبا  یوحنای  هک  روط  مانه  ،کنیم 

  ما   هک  چیزی  باکه    روط  مانه  ؛است  نداشته  وجودی  هرگز  آن،   از  پیش  جماعتی  چنین
 .  ردادن  یر سازگا داریم ایمان آن به و داریم  باور اکنون

  همراه به  دنیستن  ما  با  هک  کسانی  فرماید،می  هدن ه دنجات  که  روط  مانه  همچنین
  رِ هز   هک  وقتی  تا  ، دستن ه  زدگانخواب  پیروان  اینان،.  ( 23:11  لو)  شوندمی  جدا  انطشی

  مرگ   در  هاآن   با  تا  است  عده  این  برای  ضمانتی  این  که   دکنن   ردوا  اهآن  در  ار   دخو  ۀدکشن
 . شوند شریک

 عنوانبه  اکنون  هک  بدعتی  ؛است  اخیر  عتدب   همین  ،ا هعتدب   این  از  یکی  و
  بدعت   کدام  این  و  ؛(جالد  مسیح  یعنی)  است  شده  آشکار  مسیح  ضد  بر  سازیهزمین

  . است  هدیبن ر ف  و  خبیث  ،ل طبا  بدعتی  این.  دشومی  هدنامی  یانیسمر آ  هک  بدعتی  است؟

 

کسی است و از سخنان صوتی کشیش عبدالمسیح با عنوان نخستین سخنرانی: آریوس و آریانیسم. آریوس چه -1
 . 17/9/2009شده در سایتش به تاریخ تفکر و بدعتش چگونه است. منتشر 
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آیا   و  ؛دن اهدش  مفتضح  و  سوار   روشنیبه  ،آن  یِن پیش  ایهعتدب  قطارانهم  امدریافته  من
  ن دپوشی  ه ب  رهتظا  که   شیطان  پدرش،   مثل  درست  است؟  این   جز   هم   یکی   این   سرنوشت

  را   خود  ،ناحق  به  و  دشو  ردوا  کلیسا  شتهب  هب  ریگد  ربا   بتواند  تا  ردک  س د مق  کتاب  سخنان
  بر   که  دهد  فریب  تقلبی  هایییاوه  رب  تکیه  با  ار   ایعده  و  ،کند   گرجلوه  مسیحیت  عنوانبه

   . ندارد وجود درستی و صواب ازای ذره هیچ هاآن در چراکه  بیندیشند؛  مسیح ضد

ه  خود   به  را  اندنا  افراد   از  بعضی  هک  اینجاست  و   با   فقط  که  کسانی  این   از  کرد؛  غر 
  تا   ؛چشیدند  و  گرفتند  حوا!  مثل  درست  افتند؛می  تالک ه  ورطۀ  به  ،دادنگوش   و  شنیدن

  أش )  انگاشتند  ین ر شی  ار   تلخ  ،د خو  نداشتنبصیرت  و  انیدنا  و  جهل   سبببه  هک  آنجا
 .  د کردناطالق نیکو و زیبا صفت  دخو  شنیع و زشت عتدب بر و (2:5

 شده  ضروری  ،کردید  درخواست  من  از  شما  هاینک  از  دبع  بنده،  باور  به  دلیل  همین  به
 تعفن  و  حماقت  گند  بوی  و  بشکنم  هم  در  را  چرکین  عتدب  این  رسپ  تواِن   و  نیرو  هک  است

  دور   اندنشده  آلوده  عتدب این    به  هنوز  هک  کسانی  از  را  تعفن  این  تا  کنم  رآشکا  ا ر   وقاحتش
  با   که امید  این  با و ، دکنن  هتوب و د شون پشیمان دناهردخو  ا ر  شیبر ف  هک  کسانی تا  نیز   و کنم

  ، وغ در   و  نیست  نور   ،یکی ر تا  که  طور  همان  هک  دکنن   ک در   دخو  گشودۀ  ایه لد  چشمان
  همین   از  خیر ب   اما   ؛نیست  نیکو   ی عتدب  ، سمیانیر آ   صورت  همان  به   ،نیست   حقیقت
  ای هکتابزیرا    خورند؛می  فریب  بسیار  چه  شوند،می  نامیده  نیز  مسیحی   که  کسانی

 ک در   ار   آن  هب  ایمان   و  دشناسن نمی  ار   مسیحیت  هرگز  و  دخوانننمی  ار   س د مق
 1« .دکنن نمی

  این   پس  .بازگشت  رمص   هب   تبعید  از  هاامپراتوری   دخالت  با  آتاناسیوس  تیا هن   در  و
  ا ر   ه وحشیان  ۀ حمل   یک   او  خودشان،   اعتراف   به   سپس   ؟کجاست  شدهادعا   مِی ردم  حمایت 

 : دگوینمی  که آنجا  ؛کرده است یر به ا ر  یانیسم ر آ  با حسابه یتسو  ایر ب

 

علیه آریانیسم، مقالۀ اول، قدیس آتاناسیوس رسول، فصل اول: مقدمه،    سید مسیحشهادت به الوهیت    -1
 /http://www.rabelmagd.com/vb/others/Patrology .علت نوشتن

http://www.rabelmagd.com/vb/others/Patrology/stathansius/againstarios/001.htm
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 عیر ش  حقوق  که  داد  تشکیل  هیقیردس  در  343  سال  در  ار   یر یگد  ایر شو  سپس»
  ها امپراتور  خالتد   با  یعنی   زور  با   جز  شورا  این  تصمیمات  اما   ؛بازگرداند  او  هب  ا ر   آتاناسیوس 

  تا   کند  رایزنی  ش در ار ب  با  ردک  خواستدر   ابر اع  حاکم  کنستانتینوس   از  پاپ  زیرا  نشد؛  ار اج
  تا   دمان   باقی  هیومر   در  [آتاناسیوس ]  او  بنابراین  ؛بازگردد  خود  اسقفی  مقام  هب  آتاناسیوس 

  346  سال   در  سیر گویر گ   مرگ  که  وقتی  تا  ده د  واجر   آن  در  ار   تعالیم  و  دبشناس  ار   بر غ
 1« .دشو هیدر اسکن ردوا یز و ر پی با توانست او و فرارسید

  در   دکن   ه نگا  شدهگفته   مطالب  ه ب  انصاف   دیدۀ  با  کسی  راگ  کنم می  تصور   بنده 
  یا   علمی  ر نظ  از   که   بدهد  را   شایستگی  این   او  به   هک  کند نمی   مشاهده  چیزی   آتاناسیوس 

  نداشته   حقی  چنین  وی  ی قانوننظر    از   هاینک   از   هگذشت   برخیزد؛  مقابله  به  آریوس  با   اخالقی
  قولنقل   در   که  طور  همان  و  است  کرده  بیان  صراحتبه   شورا   قوانین  که  طور  همان  ؛است

 . شد دیده  کنستانتین از
* * * 

 

اول:  -1 فصل  کبیر،  آتاناسیوس  قد  قدیس  از  زندگی  گروهی  آتاناسیوس،  اسقف  کبیر،  آتاناسیوس  یس 
 =3907http://www.peregabriel.com/aveomaria/article.php?id  نویسندگان.

http://www.peregabriel.com/aveomaria/article.php?id=3907




 م ر اهچ فصل

 آریوس

 (م336ا ت 250) ه یدر اسکن  در   بوکالیس کلیسای  اسقف

 آریوس

  و   است  رفته  بین  از  و   شده  هسوزاند  ارعاب  و  تهدید  با  ، هنوشت   آریوس  که  مطالبی  بیشتر
  اکنون.  ایمشنیده  او  شخصیت  بارۀدر   ش شمناند  زبان   از   ا هتن   و  نداریم   دسترسی  هاآن   به   ما

 : دگویمی ه چ آریوس ۀ ر بادر   یر خض  یوحنا  کشیش شنویم می

  د استا  نظرزیرِ   هیاک طان  ۀسدر م  در  ار   اتیهال  .است  یبی ل  لها  او  میاندمی   هک  آنجا  تا»
  ه ب  آن  از  پس  "(.BoNlFASVLO2P. 36"  به  کنید  مراجعه)   فتر گ فرا   وس انیلوس

  نک ر اه  کتاب"  شد  کار  به  مشغول  بنکالیس  کلیسای  در  روحانی  عنوانبه  و  دآم   هیدر اسکن
A. HARNACK HIST OF DOGMA VOL 4"  PP.6-،  به   شروعکشیش    عنوانبه  یا  

  گواهی   هانوشته  و  هاکتاب  .( 36ص  ،مود  دجل  ،بونفیاس   هب  یدکن   مراجعه)  کرد  خدمت
فردی    و  زیستساده  ی د هزا  ، موفق  ی بی طخ  کرده،تحصیل  ید انشمند  آریوس  دهندمی
 مردم  از  ایهدع  توانست  زاهد  زیسِت ساده  دانشمندِ   جواِن   این  بنابراین  بود؛  تفسیر  در  دانا

  سیاق   و  سبک  در  هک  هاییراهبه  و  راهبان  خصوصبه  ؛کند  جذب   خود   به  ار   هیدر اسکن
  شنیدنشان   به  عادت  قبال    هک  سخنانی  با  هک  دیدندمی  ابتکاراتی  و  یر نوآو   ،او  نصایح  و  دپن
 1« .اشتد تفاوت تندشدا

 

 . 619کتاب تاریخ تفکرمسیحی، کشیش دکتر حنا خضرمی، ص  -1
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 : دگویمی ه صفح مانه در  یو 

  ازلی   و  نشده  دمتول   که  یکتاست  یای دخ   ،د اوندخ   شد  متوجه  ترتیب   این  به  و  -1»
  د موجو  آن  در  وی  که  بود  یافته  را  زمانی  او  زیرا  نیست؛  جاودان  و  ازلی  رپس  ولی  ،است

در عین    ؛است  ه دبو  موجود  انهج  خلقت  از  قبل  ،رپس   دوجو   هک  است   ستدر   این  .دنبو
 . نیست ازلی اوحال، 

  ی تمام   دماننه   ،هدنش   دمتول  درپ   ذات  و  جوهر  از  و  نبوده  میشگیه   هک  رپس  این  -2
 . است هدآم  دوجو هب  "هیچ"  از داون دخ  خواست و اراده با ،ر یگد ایههدیر آف

  صفات   و  ستی ن   )خدا(   " هال"  یک   ـدکنن یم   شت دعبا  ان یحی مس  هکـ  ح یمس   -3
 « . ...ناپذیریتغییر  لق،طم علم لق،ط م تدر ق  :ردادن  ار  لقطم  الوهیت

 : است گفته آریوس ۀر بادر  وسر ا دیس  فاضل  درپ   هآنچ به  سپاریممی  گوش اکنون

  هایی پرسش  او  یته الوخصوص    در  اما  ؛نداردتردیدی   1مسیح   ناسوِت   در  آریوس »
  نجا یا  در  اما  ؟باشد  ادخ  ،است  هردم    و  هدیکش  درد  هک   یانسان  نیا  است  هعاقالن  ایآ  :دارد

  تردیدهایی   و  کش   ح یمس   تی هالو   بارۀدر   او  از  قبل  هک  یکسان   و  آریوس   میان  تفاوتی
 ؛ ستا  وندادخ  ییکتای  مخالف  ،حی مس  تیهالو  هب  افر اعت  او،  نظر  از  :دارد  وجود  اندداشته

  آن   (مسلمانان  نیز  و )  یونانیان  و  یاندو هی  هک  است  اینکته  همان  مسیح[  ]الوهیت   نیا  و
  د ی توح  و  میتعال  و   ندبومتعالی  هب  آریوس   باور   و  اعتقاد  ت دش   دلیلهب  پس.  دن ر پذینمی  را
  انسانی   چ یه   ستی ن   ممکن  و   ،گرفت  نظر  در   خدا   یک  را  مسیح بتوان    رد ادن   امکان  ا دخ

 2« . ...است متعال بسیار و یگانه ادخ  زیرا ؛دباش  ادخ   دبتوان

 : دگویمی د گا مینا در پ

 

عد  -1  جسمانی و مادی و انسانی مسیح. )مترجم(ب 
ت کلیسا، پدر سیداروس، ص  -2  . 48کتاب عیسی مسیح در سن 



 ............................................. ..................... 67انتشارات انصار امام مهدی

.  بود   ارتدکس  او یک کشیش.  کردمی  گید زن  هیدر اسکن  در  و  بود  لیبی  لها   آریوس »
  عت دب   و   دش  فر منح   ح یصح   اعتقاد   از  او  اما   ؛بود  فلسفه  و   دین  امور  در   فقیه  دانشمندی 

قنوم مسیح  وتهل   هعلی ار  دخو  : گفتمی که حالی در ،داد  واجر  هیدر اسکن  در (رپس  )ا 

 . دآم  دوجو هب درپ  مشیت  و خواست با که است، مخلوقی او

 گفت: می  مسیح بارۀدر  همچنین 

 راه   او  در  تواندمی  تحول  و  رتغیی   لیلد   همین  هب  و  است  هدنبو  میشگیه  و  ازلی  "پسر"
 .  باشد  داشته

  آنچه   سبببه  مگر  ندارد،  اههدیر آف  دیگر  هب  نسبت  بودنیمتعالی  و  یر تر ب  هیچ  رپس
ل وی بر  پدر  . است فرموده  تفض 

  به   نسبت  بالیش  جایگاه  و  شأن  به  توجه  با  او  ولی   ؛نیست  ادخ  ،رپس  جوهر  و  ذات
 . است بلندمرتبه و وال ،ا ههدیر آف ریگد

 1« .بود مسیح   وتهل   دض  بر آریوس  تعالیم و هاآموزه ۀخالص  هااین

 : دگویمی  لبنان در  س دمق کتاب داستا ،الیفغال تانوس  پل  اعظم اسقف

  ی ر یاگ ر ف  برای  .است  لیبی  زادۀ  (336  تا  250)   آریوس   :یانیسمر آ  و  آریوس   -آ»
  به   ابتدا  بازگشت  هیدر اسکن   هب  وقتی  . دش   هاکیطان  انیق لو  ۀ سدر م  ردوا  یات، هال

اس(   کلیسا  یخدمتگزار    بوکالیس   کلیسای  هب  و  دش   منصوبکشیشی    هب  سپس  و  )شم 
  نامه سوگند  با  تضاد  در  اش شخصی  لهوتی  میتعال  سبببه  318  سال   از  اما  . پیوست

  در   دخو  ایههموعظ   در  وی.  کرد  آغاز  الهیات  زمینۀ  در  را  مجادلتی  ،کلیسا  ایمان
  نام   و  دانستمی  ازلی   را   درپ   طفق  او.  بردمی  بهره  ونیطافال  نوین  ۀفلسف  از  ، هیدر اسکن

 پس  ؛است  آمده  مدع  از  ،رپس  اما  دانست؛می  او  آِن   از  فقط  انحصاری  طوربهرا    )الله(  خدا

 

 . 76کتاب عقیده و ایمان کلیسای من، پدر مینا گاد جورجس، کشیش شهر اسنا، ص  -1
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 او و    ماندمی  باقی  مخلوق  او  مچنانه  ولی  ؛است  مخلوقات  ینر تر ب  و  مخلوق  نخستین  او
  جسمانی   مسیح  عیسی  قالب  در  او.  است  بوده  عالم  آفرینش  برای  خدا  دست  در  ابزاری

  طوری به  ،یابدمی  تکوین  جسم  و  نفس  از  انسان  ،افالطونی  تفکر  در  که  طور  همان  و  شد
س  هجایگا  در  رپس  صورت  همین  هب  کند،می  حلول  جسم  در  نفس  که   جسمی   به  و  دبو  نف 
  ه ب   نسبت  ار   هادیدگاه  ،هایی آموزه  چنین  مثل.  یافت  تنزل  داد  جای  خود  در  را  او  که
  ط فق  مسیح  .کرد  ساقط  کامل  طوربه  را  مسیح   الوهیت  حتی  و  منحرف  حیمس   ت یهالو

  در   ا ر   آریوس   (328  تا  312)   ه یدر اسکن  اسقف   الکساندر،  !بس  و  است   مخلوق   یک
  و   کرد  تثبیت  ار   یمر تح  این  و  رسید  راه  از  (325)  هنیقی   ایر شو  و  ردک  یمر تح  320سال

.  کرد   برمال   بود  کرده  مطرح   خود  تعلیمات  در  راهب  این  که  را   ضاللتی  و  ی ها ر گمنشان  
  ای هاسقف  از  برخی  ولی  ؛دش  هدسوزان   شیاه هنوشت  و   دی تبع  هب  محکوم  وی  333  سال  در
 اسقف  آن  از  قبل  و  یادنیکومی   اسقف  که  (مب341)   بی اوس  مثل  هاییاسقف  ،قر ش

 از  بیش  که  را  امپراتور  گیریموضع  تا  دکردن   کمک  او  به  و  دکردن   حمایت  او  از  بود،  بیروت
 آن   ،ناز اآت  دش  باعث  وقایع  این  تمامی  ...دهد  تغییر  داشت،  توجه  سیاست  به  الهیات
  چیزی   ردمنمی  336  سال  در  آریوس   راگ   و  دشو  د تبعی  ،هنیقی  در  ایمان  گر بز  مدافع
  نامۀ   در  که  را  مطالبی   از  قسمتی  جااین  در.  بگیرد  بازپس  ار   ش ر اعتبا  که  بود  نمانده

  ه ک  کسی  ،آریوس "  :است  گفته  ادابت  وی  کنیم؛می  روایت   است  هدآم  اوسیب  به  آریوس 
  مورد   کنید می  حمایت  آن  از  هم  شما  که  حقیقتی   این   خاطرهب  ا ر   او  ،ه یدر اسکن  اسقف

ات  و سالم  است،  داده قرار  ستم و ظلم   اش، گرامی سرور به  ،د اوندخ  سوی  از ا ر  دخو  تحی 
 ه امدا  ار   دخو  شکایت  آریوس   ".باشید  پایدار  و  رساند،می  اوسیب  دار،امانت  آن  ا،د خ  ردم

  و   دهدمی  آزار  ار   ما   بسیار  دلیسنگ  با  و  ردآو می  رفشا  ما  هب  اسقف"  :دگوی می  و  دهد می
  خداناباوران   و  ملحدان  همچون  ار   ما  . اوداردبر ما روا می  متعددی  هایشکنجه  و  عذاب

  ه کاین  ؛نیستیم  موافق  کندمی  تأکید  آن   بر  ار آشکا  وی  هآنچ  با  ما  زیرا  ؛کرد  ونر بی  رهش  از
  همانند   درست  پدر  ،است  بوده  همیشه  هم  رپس  و  است  بوده  همیشه   ،درپ  گوید[می  ]وی

 بدون   است  همیشگی  مولودی   او  ،نیست   دمولو  ، درپ   مثل  درست   نیز  رپس  و  است،   رپس
  ، گیرد نمی  پیشی  پسر  از  خدا  ،شکلی  هیچ  به  هن  و  در ذهن  نه  پس  ؛باشد  شده  متولد  اینکه
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  انتهای   در  و  ."شودمی  صادر  خدا  از   رپس  حال[  عین  ]در  و  اندبوده  همیشه  پسر  و  خدا  و
 غازی آ  ، رپس  گفتیم  چون   شدیم،  اذیت  و   رآزا  ما"   :است  شده  ذکر  خاصی   لیلد   نامه،  این

  شد  موجود  ]پسر[ او گفتیم   چون  فتیمر گ  ر ار ق اذیت  و  رزا آ ردمو  و ؛است ازلی درپ اما  ،رداد
  ا دخ   از  ی جزئ  او  که  بود   این  جمله  این  از   ما  منظور  که  حالی  در  ؛نبود  موجود   آنکه  از  پس

  گیریم؛ می  قرار  اذیت   و  آزار   مورد  ما  دلیل  همین   به.  است   نشده  گرفته   او  ذات  از  و  نیست
  ای .  باشید   سالمت  و  صحت  در  پروردگار  پناه  در.  دانی می  خود  شما  را  ماجرا  ۀبقی  و

  و   گرفتاری  یاد  به  بودی،  او  همدم  و  دوست  و  لوقیان  واقعی  دشاگر   که  کسی   ای   اوسیب،
  و   دبو  رادفرطر پ   ربسیا  مردم  میان  در  هک  ایهنوشت  اما  ".باشید   ما  هایاذیت  و  آزار

 در  و  هدش  هنوشت  رشع  قالب  در  که  بود  "Qalia:  هالولیم"  ،د اد  واجر   ار   آریوس   هایآموزه
  آریوس  ایهکتاب  ریگد   دمانن  کتاب  این.  یافت  گسترش   کلیسا  مقامات  و  وحانیونر   میان

  پاسخ   هاآن  به  دکردن   سعی  گاند نویسن  خیر ب  که  آن  از  اییهقسمت  ولی  ،فتر   بین  از
  ون، یر الیه   و  وم،ر یگ  ،یدر اسکن   نازاآت  چون  نویسندگانی  ؛اندمانده  باقی  ما  برای  دهند

  ای هدیقص "  داریم  اطالع  " همیول" کتاب    بارۀدر   ما  که  جایی   تا   .هانسر ف  در  هیبوات  اسقف
  ه دستو  ار   کیز ی متاف  عظمت  و  کرده  واجب  ار   آریوس   تعالیم  هک  است  بوده  "یحماس 
  ر شع  هک  است  ی ان ر شاع  همچون  هکاین  به   دکن یم  م همت   ار   آن  ۀدسن ینو  ناز اآت   اما  ؛است

  طبق "  :است  چنیناین  آن  ۀمد مق.  سرایند می  را  فاسقان  زندگی  و  دهندمی  سر  مستی
  خداوند،   قدیس  نظر صاحب  اندزنر ف  و  یه ال  حکیمان  و  ادخ   برگزیدگان  اعتقادات  و  ایمان
  ه ک  آموختم  کسانی  از   ا ر   ]تعالیم[  این  ،د ند سیر   الهی  القدس روح  هب  ه ک  کسانی  همان

  هرچیزی   در  بنابراین  ؛داد  تعلیمشان  ا دخ  و  دشدن   کامل  پس  ؛داشتند  حکمت  از  ایبهره
  مرد   آن  من،  ایشان؛  نظر  و  رأی  با  نظرهم  برداشتم  قدم  هاآن  مسیر  در  . دشدن   حکیم

  آموخت،   من  هب  وندادخ.  کشید   رنج  بسیار  ،ادخ   جالل  و  دمج   طرخاهب  هک  هستم  وفیر مع
  به   ،یمر بیاو   آریوس   از  سخنی  هاینک  جایهب  و  ."شناختم  ار   معرفت  و  حکمت  من  پس

  بنابراین،   کنیم:می  بسنده  است،  هدش  ردوا  نازاآت  از  هک  هولیم  کتاب  از  گیر بز  قسمت
  که   طوری به  ،است  یگانه  او .  یابد  احاطه  خداوند  ذات  به  ندارد   امکان  بشریت   از   کدام هیچ

  او   گوییممی  ما.  رسد نمی  او  به  بزرگی  و  مجد  در  کسیو    ،شبیهی   نه  و  اردد  ترازیهم  نه
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ماهیتی  که  کسانی  همچون نظر   ستایش  ا ر   او  و  است؛  نشده  زاده  هستند،  دمولو  از 
  آن  پس .  ندارد   سرآغازی   یابند می  وجود   زمانی   در  که  موجوداتی  همچون  زیرا  ،کنیممی

  خود   پسر  عنوانبه  ا ر   او  و  ،د اد  ر ار ق  مخلوقات   سرآغاز  ار   ر پس  ، ندارد  سرآغازی  هک  کسی
  از   که  چیزی  ؛شودنمی  او  به  مخصوص  چیزهیچ  مالک  ،ر پس  پس.  داد   پرورش   و  برگرفت

  و   نیست،  پدر  با  مساوی  پس   ؛باشد  داشته   صاصتاخ  خدا  به  ماهیت[  و  ]ذات  جوهر  نظر
.  است   حکمت  سرور  خودش،   ذات  در   چون   ، است  حکیم  د اون دخ.  نیست  نیز   او  جوهر   از
  ه ک  کائناتی  تمام  ایر ب  ؛نیست  رؤیتقابل  کسیهیچ  ایر ب  ادخ   بگوییم  توانیممی  ما

  حال   .است  چنیناین  نیز  پسر  خود  برای  که  طور  همان  یافتند،  وجود  رپس  ۀوسیلهب
[   ای دخ  ه چگون  ر پس  که  گویم می  صراحتبه  هک  وییر ین  همان  با  :دبین می  ار   نامرئی   ]ذاتا 
 ه ب  ـاستکه شایسته    به آن صورتیـ  پدر  دیدن  برای  رپس   ؛شود  هدی دتا    ردگیمی  رکا  هب  ادخ

او اختصاص دارد دست می  که  مقیاسی   در   "Triade:  تثلیث"  عۀومجم  بنابراین  ؛یابدبه 
  بلکه   شود،نمی  ممزوج  دیگری  در  اقانیم  از  هرکدام  زیرا  ؛نیستند  مساوی  بزرگی،  و  دمج

  ناشناخته   پسر  برای  پدر،  جوهر   پس.  کند می  گذر  دیگری  از  نامحدود  مجدی  و  بزرگی  با
  " نامحدود  جوهر"   همان  یا  "وس دمونا "  هک  امعن  نی ا  هب  ندارد؛   سرآغازی  چراکه  است،
ب  است  َبسیط   موجود   یگدیگر،  مکمل  مبدأ  دو  همان  یا  "وسدیاد"  از   قبل  و  نیست[  ]مرک 

  است،   نشده  موجود  هنوز  پسر  اگر  حال  .باشد  موجود  رپس  هینکا  از  قبل  نیز  و  است  بوده
  او   ذات  ،شد  موجود  درپ  ارادۀ  و  خواست  هب  هک  رپس  و  است،  بوده  خدا  همان  پدر،  پس

  ، حکمت   زیرا  ؛شد   پدیدار  ]مبدأ[  دو   آن  از  ی اجد  شده،  متولد   یکتا،  خدایی   عنوانبه
  در   را  آن  ما  جهت  همین  به.  حکیم  خدای  ارادۀ  به  مگر  یابدنمی  وجود  حکمت،  عنوانبه

  حق،   ا،دخ  دمج  ا،دخ  حکمت  ا،د خ  تدر ق   ا، دخ   وحر   کنیم:می  تصور  متفاوت  نظرات،
  مساوی   زایش.  دشو یم  رتصو  نور  و  شعاع  همچون  ]حکمت[  و  ؛هکلم  ای  لوگوس   ،ریتصو

  فراتر   ه ک  دبزای   ید موجو   دتوان نمی  ولی   است،   ربالت  او  از   هک  است  کسی  ت در ق   در   ،ر پس  با
 همان   ر پس  ، درپ   ارادۀ  و   خواست  هب  پس .  د باش  او   از  ر تگر بز  یا  باشد  او  از   ر تر ب  ، دباش   او  از

  که  آنجا  از  و  یافت؛  وجود  وندادخ  طرف  از  هک  هنگامی  همان  از  هست،  هک  است  چیزی
  یک   در.  است  ر بالت  خودش   از  هک  دکنمی  ستایش  ]چنین[  را  او  تواناست  اییدخ  او
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  پس .  توصیف نیستیعنی قابل  ؛است  خودش   او،  زیرا  ؛دکن نمی  ک در   ار   ادخ   ،رپس  کالم:
  او   زیرا  ؛دگوی می  او  به  در پ  هک  را  هآنچ  کند  بیان  تواندمی  نه  و  بفهمد  دتوانمی  نه  رپس

ص  ار   در پ تواند  نمی   ر پس   و  است   ش د خو  ذات   در   که  است  همانی   در پ  زیرا   نماید،  تفح 
 ارادۀ  و  خواست  از را    خود  منشأ  و  اصلاو    چراکه  ؛دشناس نمی  ار   او  خاص    ذات  و  جوهر

  است   آمده  پدر  از  که  همانی  دهدمی  توضیح  که  است  برهان  کدام  حال.  گیردمی  پدر
  موجودی   فهم  و   فکر  است  روشن  و  بدیهی  ؟کندمی  درک   را  او  و  دشناس می  ار   دخو  خالق

 1« .کند پیدا  احاطه ندارد سرآغازی که موجودی به نیست ممکن دارد ابتدایی  که

  آریوس   ۀر بادر   آتاناسیوس  ه آنچ  دانستن   ای ر ب  نخیر س منابع،  بودنکم   دلیلبه  همچنین
 : دگویمی وی  که آنجا تا  ؛یم ردنک   ا دپی  است ه نوشت

 او  و  توخالی،  و  زشت  سخنانی  :از  است  عبارت  ، آریوس  تالیای  ]کتاب[  ابتدای  -5»
 . است گرفته پیش را زنانه اسلوبی

گاهی  و  ادراک   از  هک  مقدسی  رجال  همان  ،ا دخ   گاند گزی ر ب  مانیا  طبق   به   نسبت  آ
  کسانی   اینان  هستند،  متصف  درست  اعتقادات   داشتن  به  که  هاهمان  برخوردارند،  خدا

  کسانی   از  ار   امور  این  ـکمدسِت ـ  من  و  یافتند  دست  خداوند  القدس روح  بهکه    هستند
  و  ا دخ  رامو   آموزگاران  از  مدهوش   یدار اف  ؛اندداشته  حکمت   از  بزرگی   ۀبهر   ه ک  آموختم

که     ها آن  مسیر  در  گام  من.  شوندمی  برشمرده  الهی  مایکَ ح    از  معمول  طوربهکسانی 
  اصول همان    و  دارمبرمی  گام  مسیر  همان  در  نیز  اکنون  و  رسیدم  هاآن  دروازۀ  به  و  نهادم

  های نجر   ادخ   جالل  یار ب  و  هستم  شهره  نامینیک  به  من  .مهد می  تعلیم  ار   مبادی   و
  جانب   از  برگرفته  ،میتعال  نیا  هک  م،اهشناخت  ار   معرفت  و  حکمت  و  امهدی کش   بسیار

  از   د بای  هک  هایی پچپچ  ؛دکنمی  درازیروده  تالیا   هک  توخالی  پچپچ  این   همچون  نه   ،است دخ

 

)نوشته   -1 مشرقی«  تفکر  در  کتاب »سیری  پانوشت  در  معظم  2009ای  اسقف  آتاناز  دهم:  فصل  اسکندریه،  (، 
 آریوس و آریانیسم. -1آتاناز و دفاع از ایمان،  -3دربارۀ تجسم پروردگار ما و تثلیث، 
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  است   هدآم  هاآن  در  زیرا  ؛هستند  یهار گم  و  رکف  از  رپ  که  چرا  شد؛  رو د  و  کرد  پرهیز  هاآن
 آن  در  پس  است؛  هدبو  اهتن  خداوند  که  داشته  وجود  زمانی  بلکه  نبوده،  درپ   هشیمه   ادخ

 شد!  پدر آن از  بعد بلکه نبود،  پدر هنگام

  هنگامی   و  هدش  هدی ر آف  نیستی  از  چیزهمه  زیرا  است؛  هاشتدن  دوجو  همواره  رپس  و 
  هبل  است؛  نداشته  وجودی  شود  موجود  آنکه  از  قبل  و   هنداشت  وجود  رپس  آن،  در  که  بوده

 : دگویمی و ؛ه استداشت خلقتی و گیریشکل ابتدای خودش، او

  نگامی ه  سپس...  حکمت  نه  و  داشت  وجود  کلمه  نه  پس  دبو  اهتن  ادخ  که  آنجا  از"
  آن   و  کرد  موجود  نوعی  نختاس  به  اقدام  هنگام  آن  در  ،د ینر بیاف  ار   ما  خواست  وندادخ  هک
   " .دکن  خلق ار  ما  او واسطۀهب تا ،د نامی ر پس و حکمت  )کلمه(،  لوگوس  را

  ا د خ   با   و  است  مستقل  اولی  :دارد  وجود   حکمت  نوع   و د  دگوی یم  او  ترتیب   این  به
  و   ،د آم  دوجو  هب   نخستین   حکمت   همین  طریق  از  او   ،ر پس  بارۀدر   اما.  است  موجود 

 بوده   ک ر مشت  نخستین  حکمِت   ن یا  با   که  جهت  این  به  فقط   ،د ش  هدنامی   ه کلم  و  حکمت
  ه ب  میحک  یادخ  مشیت  و  خواست  هب  و  حکمت  ۀطواسهب  حکمت  :دگوی می  او  زیرا  است؛

 . د آم دوجو

  پسر،   همچنین   ؛رداد  دوجو  ادخ   در   ،ر پس  از   رغی  ی ر گید  ۀکلم:دگوی می  مچنینه  یو 
 . نعمت  حسب بر کلمه آن با مشارکتش سبببه ،است  شده نامیده پسر و کلمه

  عت دب  به  مخصوص  اتر تفک  از  یکی  ـدیگرشان  لیفاتتأ  همچونـ  نیز  زیر  تعلیمات
 : استهآن

ت"   بیعت ط  حسببه  است دخ  ذات  قوت  ا هنآ  از  یکی   .دارند  وجود  یدزیا  هایقو 
تی  نیز  او  هبلک  ، نیست  د اوندخ   حقیقی   قوت   ،مسیح   اما .  اش ابدی  ذاتی   از   است  قو 

  خدا   ذات   قوت  هاآن  از   یکی   که   هایی قوت  د؛ نشومی  نامیده   «هاقوت»  ه ک  هایی همان
  نیز   او  بلکه  نیست،  خدا  حقیقی  قوت  مسیح  اما  است؛  اش ابدی  ذاتی  ماهیت  حسببه

  از   یکی  که  هاییقوت  همان  ؛شوندمی  نامیده  هاقوت  که  چیزهایی  همان  از  است  قوتی
  روشن  آن  از  هبلک  ،نیست  قوت  یک  فقط  این  و  ؛شوندمی  نامیده  ها"کرم"  و  "ملخ"  هاآن
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  ان گ پرند   و  هاملخ  به  زیرا  ؛25:2  لی یوئ  به  کنید  مراجعه.  دارد  وجود  عظیمی  قوت  شودمی
  مثل   هستند؛  متعدد  دیگر،   هایقوت  اما.  شودمی  اشاره  "خدا  بزرگ  سپاهیان"  لقب  با

.  (10:24  مز)   "ها قوت  پروردگار":کندمی  زمزمه  را  هاآن  خود  سرودِ   این  با  دوو اد  و  .پسر
  ارادۀ   با  و  است،  تغییر  در  ماهیتش  حسب  بر  هاقوت  تمام   مثل  ؛است  آن  دمانن ه  نیز  هکلم
  کند   اراده  و  دهبخوا  هک  هلحظ  ره  اما  ؛دهبخوا   هک  وقتر ه  تا  دمانمی  باقی   صالح  خود  آزاد
ت یک او پس ؛دشو ما  همچون  دتوان می  " . است رتغیی قابل  بیعِی ط  قو 

 : دگوی می  مچنینه 

  نیکوکار   و  صالح  ،هکلم  که  است  دانستهمی  خود  پیشین  علم  با  خداوند  هک  آنجا  از  و"
  عنوانبه  آن  از  بعد  که  ایپیشینه  فرمود؛  عطا   او  به  را  بزرگی  و  جالل  این  پس  ،دبو  ده خوا
  د اون دخ  جهت  همین  به  یافت؛  دست  آن  به   اش برتری  و  فضیلت   سبببه  انسان  یک

  ه ب  ا ر   او  ، داد  خواهد   انجام   را   ها آن  دانستمی  خود   پیشین  علم  با  که  او   کارهای  سبببه
 " .فرمود خلق دارد قرار آن در اکنون هک صورتی  این

 :گوید می  کرده، جرئت دیگر بارِ  او -6

هم    هدنامی   نیز   خدا   اگر  حتی  و  ست ین  یقیحق  خدای  یک  ، هکلم" باز    خدای شود 
  دیگر،   مخلوقات  تمام  مثل  درست   نعمت،   در  شدنسهیم  با   نیز  او  هبلک  ؛نیست  حقیقی

  مثل   درست   و  د شومی  هدنامی   " خدا"  ، اسم  به  طفق  او  ترتیب   این  به  است؛  شده  خدا 
  گونه   همین  ،دنر اد  تفاوت  او  با  ذات  در  و  هستند  رو دهب  ادخ  ماهیت  از  که  ریگد  موجودات

 و  هدیر آف  یاشیا  ه ب  او   هبلک  ،رداد  تفاوت  او  با  و  نیست  او  ذات  و  درپ   رهجو  از  نیز  هکلم
 " .است مخلوقات  این از  یکی شدخو او و شودمی داده نسبت هدش هساخت

لقمه  او  که  آنجا  از  ،آن  رب  هعالو   در   است،  شده  او  وقاحت  و  رتهو    ثر وا  و  انطشی  خ 
 : است نوشته را زیر سخنان « الیا»ت

  کمال   و  تمام  صورتبه  ا ر   خود  درپ   دتوان نمی  ه"کلم  و  ". دبیننمی  ار   درپ  ، رپس  حتی  و"
  میزان هب  ار   درپ  ، رپس  ،د بین می  یا  دشناس می  که  چیزی  خصوص  در  ولی.  د بشناس  یا  دببین

  خودمان   ذاتی  ظرفیت  ۀاز دان  هب  هک  ما  دمانن ه  ،د بینمی  و  دشناس می  خود  درونی  ظرفیت
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  کامل   طوربه  را  او  طفق  رپس  که  نیست  طوراین  "و  :دگویمی  همچنین  ". شناسیممی
  ا ر   ش د خو  خاص  رهجو  حتی  رپس  هبلک  ؛است  ناتوان  یاک در ا  چنین  از  هبلک  شناسد،نمی

  از   ،القدسروح  و  رپس  و  درپ   از  امدک ر ه  ذات  و  رهجو   ماهیت  حتی  و  ،دشناس نمی  نیز
  یکدیگر   به   نسبت  و  شده  دور  و  جدا  دیگر   بعضی   از  ها آن  از  بعضی  و  ؛استدج  یر یگد

  توصیف   چنین  خودش  او  زیرا  ؛ندارد  اشتراکی  دیگری  با  کدامهیچ  ."هستندبیگانه  
مشابهتی  ،بزرگی  در   نه  و  جوهر   در  نه  ،مرزی  و  حد  هیچ بی  اه آن"  :کندمی   با   هیچ 

  با   کامل  طوربه  هکلم  ،ر هجو   و  مجد  ندبوهشبی  ۀر بادر   "اما  :دگوی می  و  ."ندارند  یکدیگر
  در   را  کلماتی   چنین  است   تهی   تقوا  از  که  ی ردف  این  و  " .است  متفاوت  س د القوحر   و  در پ

  ها نیا  ".ندارد اشتراکی هیچ  درپ  با کلی   طوربه و استدج   ذاتا   ر"پس  :پروراندمی خود  خیال 
 ه دآم   آریوس  محتوایبی  و   پوچ  ایه هنگاشت  در   که  بود   ایهافسان  متون  از  هایی گزیده
 1« .است

  پای  جای   در  پا  ،سی رر ب  و   تفکر  هیچ   وندب  رابوالخی  طبسی  المسیحدعب  کشیش
 : گویدمی  گذاشته، آتاناسیوس

  که   آموختم  کسانی  از  را  امور  این  ـکمدسِت ـ  من  و  :دگوی می  ش د خوۀ  ر بادر   آریوس »
  معمول   طوربه  و  خدا  امور  آموزگاران  از   مدهوش   افرادی  اند؛داشته  حکمت  از  بزرگی  ۀبهر 

  هاآن   دروازۀ  به  و  نهادم  هاآن  مسیر  در  گام  من.  شوند می  برشمرده  الهی  مایکَ ح    از
 تعلیم   را  مبادی  و  اصول  همین  و  دارمبرمی  گام  مسیر  همان  در  نیز  اکنون  و  رسیدم

  و   امکشیده  بسیار  های رنج  خدا  جالل  برای   و  هستم  شهره  نامینیک  به  من  .دهممی
 2« .م اهشناخت را معرفت و حکمت

 

مسیحشهادت    -1 گزیده  سید  دوم،  فصل  رسول،  آتاناسیوس  قدیس  اوِل  مقالۀ  آریانیسم،  تالیای  علیه  از  هایی 
عبد  کامل  ساموئیل  استاد  که  عبد آریوس  نصحی  دکتر  و  آنالسید  برگرداندند،  الشهید،  عربی  به  یونانی  از  را  ها 

 http://www.rabelmagd.com/vb/others .های پدرانمرکز پژوهش ، نتونیوسآموسسۀ قدیس 
است:    -2 نیقیه  شورای  نتیجۀ  یا  است  تاریخی  انجیلی  حقیقت  مسیح،  لهوت  ابوالخیر،  عبدالمسیح  کشیش 

 .33ص 

http://www.rabelmagd.com/vb/others/Patrology/stathansius/againstarios/002.htm
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   : دگویمی  کرده، آغاز  را  آریوس ه علی پردازیدروغ المسیح، دعب کشیش و

  در  کلیسا پدران همواره که  ایرویه همانندـ ار  دخوهای  آموزه است هنگفت هرگز او و»
تکه    پدرانی  ؛است  هفتر گ   جانشینانشان  و  سولنر   از  ـگیرندمی  پیش   از   را  قطعی  سن 

  هبلک  ؛«است  قدیسین  برای  باور  یک  هاسنت  به  ایمان»   اندکرده  دریافت  مسیح  سولنر 
  طور   همان  ،هردشمبر   حکیمان  جزو  ار   آنان  هک  هفتر گ   انیگذار بدعت  از  ار   دخو  تعلیمات  او

  طور به  هک  خصوصیتی  ؛است  هردک  توصیف  یار کب  و  عظمت  و  گیر بز  هب  ار   ش د خو  که
،  اندبوده  متصف  فروتنی  و  تواضع  هب  همواره  هک  کسانی  در  ،کلیسا   اندر پ   درمعمول  

  را   معرفت  و  حکمت  من...  هستم  معروفی  مرد  آن  من"   :دگوی می  او.  کنیممالحظه نمی
 1« .آموختم سولر  به شدنتسلیم و س د مق  کتاب از  ار  ادخ  ۀکلم :نگفت و "!!ماهشناخت

  کرده   نقل  خودش  او  که  آریوس  خنس  این  المسیح،د عب  رنظ  هب  شومنمی   متوجه  بنده
 : دارد معنایی هچ است

 اند؛داشته  حکمت  از  بزرگی  ۀبهر   که  آموختم  کسانی  از  را  امور  این  ـکمدسِت ـ  من  »و
 « .خدا  امور آموزگاران از مدهوش  افرادی

  معلم   ، لوسیان  یا  )لوقیانوس  ؟معناست   ه چ  ه ب  کتاب،   مانه  در   المسیح دعب   سخن   و
 2.او توسط  لوقیانوس سخن  گرفتن هگوا  و  م(300 هاکیطان ،آریوس 

 : معناست هچ ه ب شوی یب  انبا سخن این و

  کرسی   بر  ارشالوس   شاگردش   و  رسید  شهادت  مقام  به  پطرس   پاپ  اینکه  از  بعد»
  ؛ نماید  خود  نادرست  ۀعقید  از  توبه  به  تظاهر  چرخش،  یک  با  کرد  سعی  آریوس   ،نشست

  از   بعد  ؛رساند  کشیشی  مقام  به  و  بخشید  را  او  و  خورد  را   آریوس   فریب  ارشالوس   پدر  ولی
  شده   محروم  ـشهید  آخرینـ  پطرس   پدر  توسط  و  بود  کلیسا  خدمتگزار  یک  تنها  او  آنکه

 

 بل.  منبع ق  -1
 . 53ص  است یا دستاورد شورای نیقیه است، لهوت مسیح، حقیقت انجیلی تاریخی -2
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  الهی   هایرحمت  از  این  بگوید  ما  کلیسای   در  ها پاپ  از  یکی  شد  ثباع  که  طوریبه  ؛بود
  گسترش  آریانیسم  وگرنه  ،نماند   کرسی   بر  ماه   شش   از   بیش   ارشالوس  که   بود
 1« .یافتمی

  ما   هب   المسیح دعب  ، دنیستن  کافی  معلم  ود  عنوانبه  2د ی هش   لوقیانوِس   و   ارشالوس  راگ
 ؟ است هدی د آموزش کسیه چ ست د ه ب اوخوِد  دهد  رخب

 

، شورای 4ها،  القدر انبا بیشوی مطران دمیاط، دربارۀ شوراهای جهانی و بدعتمجموعه تحقیقات عالم جلیل   -1
 شرایط تشکیل آن. )که در اینترنت و سایت انبا تکالهیمانوت منتشر شده است(  ،1نیقیه 

http://st-takla.org/Coptic-History/CopticHistory 
پیش از خواندن آنچه اسد رستم نوشته، شایسته است به این نکته توجه داشته باشیم که هیچ دلیلی وجود ندارد   -2

لوقیانوس   دومینوس،  مؤکه  ]جمع  شرکت  از  را  لوسیانوس(  ک)یا  در  باشد،منان  بازداشته  گواهی به  لیسا[  جز 
اس بوده  نزاع  طرف  دو  از  یکی  او  زیرا  است؛  شده  رد  که  می الکساندروس  لوقیانوس  دربارۀ  رستم  اسد  گوید: ت. 

معلم  دیدلوقیانوس  را  نور  کریم،  بیت  در  در سمیساط،  لوقیانوس  آمده است  »تقلید«  در  در   ، :  را  اسفار مقدس  و 
به مشهوری  مفسر  دست  به  باشد»رها«  صحیح  تقلید  این  اگر  آموخت.  مکآریوس  پولس  می  ،نام  بگوییم  توانیم 

ـ لوقیانوس  از  بیایدۀ شهرشزادسمیساطی،  انطاکیه  به  رئیس    ؛ـ درخواست کرد  آنجا  در  اینکه  از  کلیسا  البته پس 
را در پایتخت   مسیحو به مقام کاهنی منصوبش کرد و نظارت بر تلقین دین    کردشد. او شروع به آموزش و تربیت او  

اعتماد مورد  افراد دقیق  نظر  از  او سپرد.  به  لوقیانوس در یک  مشرق  که  در  ثابت شده است  قرن سوم،  آخر  سوم 
پس دومنوس پس از تصمیم سنوا بود.  انطاکیه کاهنی دانشمند بود، و نظرات لهوتی وی با پولس سمیساطی هم 

( پس از کارلوس، او همچنان منع  316تا    304گرفتن تیرانوس )سومین شورا او را از »شرکت« منع کرد و تا برعهده
منع دلیل  بود.  فقط شهادشده  او،  وکردن  دربارۀ  ت  الکساندروس اسکندری  از    گواهی  ده سال پس  این مطلب، 

منع  از جمله دلیل  بود.  لوقیانوس  پیوسوفات  او،  بود؛کردن  او  و روش  به مذهب  آریوس  گفته   تن  های همچنین 
آن که  آریانیسم  از  میتعدادی  را  او  نظرات  و  سخنان  هستند،  لوقیانوس  پیروان  جزو  هم ها  و  او گویند،  مذهب 

. مشهورترین این افراد، افسابیوس نیکومیدیایی، ماری کالدونیایی، مینوفنتیوس، نومینیوس، افذوکسیوس، هستند
افزوده میالکساندروس، استیریوس قبدوقیون، و انطونیوس طرسوسی بودند. به همۀ این ایمانی  شود  ها، قانون 

قرار گرفت. سخن دربارۀ این قانون،    مورد بحث  341که به لوقیانوس منسوب است و در شورای انطاکیه در سال  
 روشن و واضح است. آریانیسم مشهور به هوموئیسیه 

در نیکومدیا به شهادت رسید، و غسل تعمیدش با    312همچنین ثابت شده و قطعی است که لوقیانوس در سال  
. ضریح وی ( منتقل و در آنجا دفن شدDerpanumخون انجام شد که گناهانش را شست. جسد وی به دریبانوس )

http://st-takla.org/Coptic-History/CopticHistory_02-History-of-the-Coptic-Church-Councils-n-Christian-Heresies/Al-Magame3-Al-Maskooneya/Encyclopedia-Coptica_Councils_05-Magma3-Nikeya-02-Arios-Wa-Hartakato.html
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بعدا  کلیسایی بالی این مزار ساخت که پسرش کنستانتین، در آن پند و    هیالنهمزاری برای مؤمنان شد و قدیس  
ژانویه سال  اندرز می هفتم  در  لوقیانوس  در ستایش  نیز  الفم«  »ذهبی  دلیل  به همین  آیۀ    387داد.  توضیح  در  و 

 ششم از فصل نهم از پیشگویی اشعیا، دفاع کرده است. 
 ؛ اش را به یونانی تصحیح کرده است: لوقیانوس به تورات پرداخت و متونش را شرح داد و ترجمهلوقیانوس و تورات

توانیم از  هایی که می گیریجز نتیجهدانیم و اطالعی از نظریات او نداریم، بهولی ما از شرح و بسط وی چیزی نمی 
باشیم.   داشته  یونانی  ترجمۀ  در  او  است،  تصحیحات  شده  حفظ  ما  برای  تصحیحات  این  از  که  مطالبی  بهترین 

کتاب  در  تئودوریتس  و  طال(  )دهان  الفم  ذهبی  یوحنای  که  هستند  حفظ  مطالبی  ما  برای  خود  مختلف  های 
 اند. کرده 

سازی را در شود که وی رویکرد دقت و شفافاز مطالبی که از ترجمۀ لوقیانوس باقی مانده است نتیجه گرفته می
پیچیده   پیش معنای  که  را  کلماتی  از  برخی  و  بود  داشته گرفته  دقیق ای  از نظرش  که  عباراتی  و  کلمات  با  و   تراند 

هایی را که این ضمیرها به  نام  موضوعات ای  ضمیرها، در پاره  خصوصاند جایگزین کرده است، و در  تر بودهروشن
با متنز کمبودها در متن داستان و برخی ا  جای آن ضمیرها آورده استکنند بهها اشاره میآن هایی که  ها را نیز 
کنند جبران کرده است. انگیزۀ وی برای تمام این کارها، رسیدن به متنی بوده است که خواندنش  ها را کامل میآن

روشن،   معنایش  تأآسان،  برای  فرصتی  و  باشد  دقیق  که  تعبیرش  تأویالتی  و  تفسیر  نگذارد؛  باقی  تفسیر  و  ویل 
یجانوس تأثیر  یک رویه در اسکندریه و دیگر مناطق شرقی جریان داشت که در تحقیقات خود از روش اور   عنوانبه

وجود   با  بودند.  عقیدۀ  خارجپذیرفته  از  لوقیانوس  لهوتی ارتدکسشدن  تحقیقات  از  برخی  در  رسولی  و  ی  اش 
های تفسیر اسفار مقدس، مدتهای آریوسی که داشت )البته اگر این تعبیر صحیح باشد( روش او در  گیریجهت 

 مدید، روش انطاکیه بود.
نمی تفسیر  و  ترجمه  زمینۀ  در  وی  کار  جزئیات  از  چیزی  نمیما  و  چهدانیم.  او  دانیم  با  بزرگ  کار  این  در  کسی 

ای فاقد  داشتن وثیوس در این کار، ِصرفا  فرضیهنظر سویت، عالمۀ انگلیسی، مشارکت کرده است. به  همکاری می
 شواهد است. دلیل و

لوقیانوسآموزه از شهادت های  بیزنطی که فقط ده سال پس  الکساندروس  به  الکساندروس اسکندری  نامۀ  در   :
لوقیانوس به شهادت رسید، آمده است که لوقیانوس، پولس سمیساطی را جانشین خود کرده است، و اینکه او از  

و   بوده است،  بازداشته شده  پولس( سخنشرکت  از  )قبل  دیگر خارجی  ،او  آریوس  کرده است.  سخن  بیان  را  ها 
( اسقف قسطنطنیه در جزیرۀ قبرس گفته است: "لوقیانوس و پیروانش  403تا    310قدیس ابیفانیوس فلسطینی )

پسر  انکار که  باشدخداکردند  گرفته  روحی  برای خودش  بتوانند    ؛ ،  تا  است  کرده  بسنده  به جسد  فقط  او  گفتند  و 
ده  یده، تشنه و گرسنه شده است، خسته شده است، اندوهگین شده است و مضطرب ش، درد کشپسر خدابگویند  

شده از آریوس و آریانیسم آمده است. از استیریوس، شاگرد لوقیانوس نقل شده  است." این نظرات در سخنان نقل
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ت پدر است. در ، تصویر کامال  مشابهی از ماهیپسراست که او تعالیم معملش را تعدیل کرده، و گفته است ماهیت  
این آموزهتمام  میان  ارتباطی  آموزهها،  و  لوقیانوس  درهای  دارد.  وجود  او(  از  )پس  آریوس  می   های  توانیم  نتیجه 
و   ها قائل به آفرینش پسر شوندـ راه را آماده کرده است تا آنیا غیرعمد  عمدا  لوقیانوس ـ   ـبا توجه به شواهدـبگوییم  

ها با خون تعمید داده شد و این گناهش را شست، او را به صف قدیس  312دیا در سال  غسل تعمید او که در نیکوم
 ارتقا داده است.

این  پیوست:   در  حلب،  مطرانیۀ  رسالۀ  از  توضیحی  قدیس    خصوصدر  لوقیانوِس  آیا  یا   گذاربدعتکه  است  بوده 
کنند به قدیس لوقیانوس تهمت بدعت بزنند و او را پدر : برخی از منابع قدیمی و جدید تالش میخیر، آمده است

کلیسای   پناه  در  او  که  است  شده  ثابت  ما  برای  ولی  کنند؛  معرفی  از  ارتدکس آریانیسم  تعدادی  و  است،  آرمیده  ی 
یوس اسکندری دربارۀ وی گفته است:  اند. قدیس آتاناسترین شهدا دانسته ها او را ستوده و او را جزو بزرگ قدیس

خطابه در  بود."  باعظمت  شهیدی  و  بزرگ  قدیسی  این  "او  ایمان  کرده،  ایراد  الفم  ذهبی  یوحنای  قدیس،  که  ای 
قدیس را چنین توصیف کرده و گفته است: "این قدیس مدتی طولنی، بدون اینکه هیچ غذایی برایش آورده شود 

بازجو انواع  با  و   ... بود  "از کجایی؟"...  ییرها شده  پرسیده شد  او  از  که  زمانی  و  فرسوده شد...  او شد  از  که  هایی 
دانست او  زیرا به خوبی می  ؛داد "من مسیحی هستم"شغلت چیست؟... نزدیکانت چه کسانی هستند...؟" پاسخ می 

شود، بلکه  ری شناخته نمی گونه است که فرد، با زبان گفتاراستی هم اینشود و نه با بالغت؛ و به یروز میبا ایمان پ
شود... لوقیانوس، با این پاسخ که "من مسیحی هستم" تالش خود را برای بر  با زبان محبت و دوستی شناخته می 

 سر نهادن تاج پیروزی کامل کرد"... 
لوقیانوس است که »فیلیپ شاف« ) ایمان  قانون  تاریخPhilipSchaffاین همان   )" را نقل کرده است.  به نگار آن    و 

از خدا. حکمت، زندگی،   از تمامی روزگاران متولد شده است. خدایی  پروردگار یکتا، یسوع مسیح پسرش که پیش 
کنیم؛ و همان طور که قبال  بیان ." میان قانون ایمان لوقیانوس، و قانون ایمان نیقیه، تطابق بزرگی مالحظه مینور

هم  هیالنه،  قدیس  زماکردیم  با  معاصر  و  رسولن  با  بهتراز  نیکومدیا،  در  بزرگ  کلیسایی  لوقیانوس،  قدیس  نام  ن 
 قدیس لوقیانوس بنا کرد. 

اوشهادت به در سخت رسیدن  و  کرد،  را  معامله  بدترین  نیکومدیا،  در  لوقیانوس  به مسیحیان  :  وادارگیری  کردن  و 
ایمانآن حفظ  به  بها  داشت.  بزرگی  نقش  مسیح،  به  خفهشان  حبس  در  او  امپراتور،  دستور  دریا و    ه  به  جسدش 

ـ توانست پس از اینکه قدیس در خواب، به او نشان داده شدـ ریوساگلیک افکنده شد؛ ولی یکی از شاگردانش به نام  
م بود؛ ولی کلیسا در پانزدهم ماه اکتبر سالروز 312ت وی هفتم ماه ژانویه از سال جسد او را از دریا بگیرد. روز شهاد

 کند.می برگزاراو را  
رستم،   اسد  بیشتر:  مطالعه  انطاکیبرای  معلم  لوقیانوس  چهارم،  قرن  تا  کلیسا  معلم تاریخ  لوقیانوس،  دربارۀ   .

 http://web.orthodoxonline.org/index.php?option :انطاکیه ارتدکسیانطاکی. شبکۀ عربی 

http://web.orthodoxonline.org/index.php?option=com_content&view=article&id=128:saint-lucian-of-antioch&catid=38:church-history-to-fourth-century&Itemid=96
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 : دگویمی ناک ر اه

  . بود  گرفته  در   وس در ناالکس  و  آریوس   میان  الدج   هک  است  ایدوره  مانه  این»
  ولس پ  ردگ شا   ،اکیطان  لوسیان  ستد  هب  هک  الصلی استلیبیایی  کشیش  مانه   آریوس 
  او   انیردکا  و  درایت  و  وشیهتیز  هب  نسبت  همه  هک   کسی  بود؛  هدید  تعلیم  یطسماس

  به   ندادگوش   ه ک  هیدر اسکن  هایباکره  و  بانهار   از   یر بسیا  دادتع .  دنه دمی  یه گوا
 و  ولسپ  هک  کنیم  هر اشا  دبای   هالبت.  دشدن   جمع  او  ردگِ   داشتن د  وستد  ار   او  ایههموعظ

 شورای   و  دکردنرد  ار   درپ  با  رپس  ندبومساوی  اعتقاد  نیز  دن دبو  آریوس   داساتی   هک  لوسیان
 1« .ردکمی  رد ار  هآموز  این هک دش  تشکیل 268  سال در هاکیطان در بزرگی

 : دگویمی  آریوس توصیف  در  انبا بیشوی 

  (، platonism)  افالطونی  مثل  یونانی  قدیم  هایفلسفه  از  برخی  تأثیرتحت  ،آریوس»
 ه ک  اییدخ   ولی  ، انستدمی  ادخ   ا ر )کلمه(    لوگوس  او .  ردک  ر انکا  ار   مسیح   دسی   یت هالو

  یعنی   ا،د خ  میان  هطواس  یدموجو  لوگوس،  اینکه  و  ، نیست   درپ   ره جو  از  و  است  مخلوق 
  مخلوقات   هب  ،داون دخ  نیست  هشایست  زیرا  است؛  مخلوق  عالم  با  (در)پ   حقیقی  ایدخ

  پس .  دباش  هاشتد  مخلوقات  با  مستقیم  طتبار ا  هک  است  آن  از  ربالت  خداوند  و  دشو  متصل
  ؟ است  کاری  چنین  انجام   از   ر و دهب  هک  حالی  در   ،د ینر آفمی  ا ر   هدما  یا  عالم  هچگون  داون دخ
  ر ابزا  عنوانبه  ـخداست  از  تر پایین  و  تر کوچک  موجودی  کهـ  ا ر   لوگوس   دلیل   مینه  هب

  : 1 )یو   «دشومی  دموجو  او با چیزیر ه»  ت ر عبا ترتیب  این  به  ؛گرفت  کار  به  عالم ینشر آف
  ن، دبوازلی  و  رهجو   در  دتوان نمی  رتپایین  و  هطواس  دموجو   این  :گفت  و  کرد  تفسیر  را  (3

  پیش   هک  است   کسی  »او   آیه  این   خصوص   در  آریوس  تفسیر   مشابه   ؛ باشد  ا دخ   با  مساوی
  شامل   را  لوگوس   «چیزیر ه»   تر عبا  :گفت  که  ( 17  :1  )کو  «است  چیزیر ه  از

 ه ار مه هب  زمان  او،   عقیدۀ  به  زیرا   است؛  ریگد   هایچیز  تمام  آن  از  رمنظو   ولی  ،د شونمی

 

 History of Dogma vi pp19 harnackمنبع:  - 1
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 1« .است هدش  آغاز مخلوقات

 : دگویمی  آریوس  توصیف در  ، هصفح مان ه در  انبا بیشوی 

  ر یگد  د ماننه  و  است   رتغییقابل  او  هاینک  و  د اندمی  مخلوقات   اولین  ار   ر پس  ،آریوس»
 ه دش   دمتول  رپس  هک  آنجا  از  :دگوی می  و  بزند،  سر  او  از  هاشتبا  و  گناه  تواند می  مخلوقات

  ه )ب  است  هدنش  د ومول  هک  استای  یگانه  ،در پ  و  جینیتوس(  γενητος  یونانی  ه)ب  است
  ر پس  از   ر بالت  او  زیرا   ست؛ا  وندادخ  ،در پ   طفق  هنتیج  در   ، آجینیتوس(  αγενητος  یونانی 
  ر پس  هک  آنجا  از.  است  هدنش  دمتول   درپ   و  است  هدش  دمتول   رپس  هک  دلیل  این  هب  است،

  در   وی   هک  دباش  بوده  زمانی   باید  هنتیج  در   و   دارد  آغازی  شد وجو  پس   است،  هدش   د متول
 بوده  مدع  از   ،رپس  آغاز   هک  د هد می  هامدا  هگوناین  ار   لب طم  وی   و  است؛  نبوده  د موجو  آن

  بوده   زمانی  هبلک  نیست،  درپ  همواره  داون دخ   هک  د زنمی  د یار ف  آریوس   ترتیب  این   به.  است
  او اینکه  و ؛نیست آن از و است ر و دهب ی هال  رهجو  از  لوگوس، نیز و است؛ نبوده درپ  او که
  او . شناسدنمی کامل طور به نیز ار  وی ماهیت حتی  و  ،د شناسنمی کامل طور به ار  داون دخ
 ـخلقت  برای  یر ابزا  عنوانبهـ   او  ۀطواسهب  ار   ما  داوندخ  تا  است  هدش  هدی ر آف  ما  طرخاهب

  ه ب  ما  به  محبت  خاطر به  ار   او  داوندخ   اینکه  سبببه  مگر  است  نشده  موجود  او  و.  دینر بیاف
  این   به  و  است  هردک  رانکا  نیز  ار   س د القوحر   یتهالو  او،.  است   فراخوانده  دوجو  عرصۀ
ل"  ۀیر نظ  از  کار  این  در  و  است  هردک  رانکا  ار   س د مق   ثالوث  ترتیب   " subordination:  تنز 

  را   یه اشتبا  ایه ر تفسی  ،آریوس.  است  کرده  پیروی  ،هردک  بیان   ار   آن  یجانوسر او   هک
  اشاره   ایر ب  شانر بیشت  هک  آیاتی  ؛است  گرفته  کار  به  س د مق  کتاب  آیات  از  بسیاری  برای

  از   خیر ب  در.  اندآمده  یتر بش  اییهر   ایر ب  اش فداکاری  و  مسیح  دسی  انسانی  حقیقِت   هب
  ۀ ر بادر   آریوس .  دکن نمی  رکا  درپ  از  مستقل  هک  دکن   ثابت  است  خواسته  مسیح  دسی   ا،هآن
  د گوی می  (18  :1  ؤر)   (م دبو  هردم  من   و  دبو   هدزن)  ش د خو  ۀر بادر   مسیح  د سی  سخن  این

 ولسپ  ما،  معلم  سخن   ه ب  و  ، دبگوی   ش د خو  ۀر بادر   ار   سخنی   چنین   د اوندخ   نیست   ممکن

 

قبطی    -1 کلیسای  بدعتارتدکستاریخ  و  سراسری  شوراهای  بیشویی،  انبا  نیقیه،  6  ها،  شورای  تفکرات 3:   :
  History/-takla.org/Coptic-http://stپاسخ به برخی از آن:آمیز آریوس و بدعت

http://st-takla.org/Coptic-History/CopticHistory_02-History-of-the-Coptic-Church-Councils-n-Christian-Heresies/Al-Magame3-Al-Maskooneya/Encyclopedia%20-Coptica_Councils_06-Magma3-Nikeya-03-Afar-Arius-Wal-Rad-3aleiha.html


 ............................................. ..................... 81انتشارات انصار امام مهدی

  ای دخ   است   ک ر مبا).  دکن می  داهاستش   در پ  ۀر بادر   وس ئا تتیمو  ش رد شاگ   هب  سولر 
  در  و ،اوست آِن  از  طفق نبودنمرده  هک ،باب ر ال بر  و  پادشاهان پادشاه یگانه، آن ،تباعز  

  ا ه تن  درپ  ترتیب  این  به.  ( 16  و  15  :6  تی  1)   (د آینمی  پایین  آن  از  هک  است  ساکن  یر نو
  من   و  دبو  هدزن )  د گوی می  ش د خو  ۀر بادر   مسیح  دسی  هچگون   پس.  رد مینمی  هک  است  کسی

  د سی   وقتی  :گوییممی  همسئل  این  هب  پاسخ  ایر ب  !؟باشد  ادخ   حال   عین  در  و  (مدبو  هردم
 ۀ نام  در  س طر پ  ما  معلم.  ردنم  هم  اش انسانی  وحر   حتی  و  ردم  ش د جس   فقط  ،ردم    مسیح

  ه ک   همو.  است  هدزن   وحر   در  ولی  ،رد م  دجس  در  او"  :د گویمی  سید مسیح  ۀر بادر   دخو  اول
  ه ک  موه "  : (19  و  18  : 3  طب  1)  ."د ش  ردوا  دستنه  اندزن   در   هک  واحی ر ا  در  و  فتر   آن  در

  وت هل   با  پس  است،  هفتر   لوگوس   که  آنجا  از  و  ، است)کلمه(    لوگوس   مانه   "فتر 
  با   هک  او  و  انسانی  روح  زیرا  ؛است  هردنم  نیز  انسانی  وحر   حتی  ،است  هردنم  ش دخو
  ه ب   هک  ار   آیاتی  ،آریوس.  است  هفتر ور  آتِش شعله   سویهب  صلیب،  از  ،است  دمتح  وتهل 

  منطبق   ایشان  یت هالو   بر  ا ر   هاآن  و   گرفته  کار  به  د ن ر اد  اشاره  مسیح  دسی   ندبوانسان
 و   وز ر   آن  اما )  هآی  این  وشر   مانه   هب  آریوس   !جاست  همین  در  پنهان  خطر  و  است  کرده

گا  آن   از  کسییچه  ار   ساعت  آن   ( داند می  مدر پ   اهتن   ط فق  ؛آسمان  شتگان ر ف  ه ن  و  نیست  هآ
.  کرد منطبق  مسیح د سی وتهل  بر  ا ر  هاآن و گرفت کار  به  ار   آیات ریگد و  (36  :24 )مت 

  یانیسم ر آ  هک  آیاتی  هب  انیسمیآر   علیه  خود  چهارگانۀ  هایرساله  در  آتاناسیوس   یسدق
 Contra Arianos،  Four Discourses Against).  است  ه داد  پاسخ  د انهردک  هداستفا

theAriansدشدن  رمنتش   هنیقی  از  پس  و  هنیقی  شورای  در  هک  هاییرساله   (؛  (Nicene & 
Post Nicene Fathers،)  ه نگاشت  ار   آن  آتاناسیوس   هک  «هکلم  دتجس»  کتاب  همراهبه  

  کسی   اهتن   آریوس .  دبو  رمتگزا د خ  یک  یانیسمر آ  هعلی  یر گیدر   هب  دور و   از  پیش  او.  است
.  بود  هفتر پذی  ار   هاآن  نیز  یآریوس   افنومیوس   هبلک  ،دا دمی  رس  ار   تفکراتی  چنین  هک  دنبو

 Five  نام هب  ،هگان پنج  های موعظه  در   ه ک  وس گ لو و تئ  یر نیزیت  یوس ر وگیر گ   یس دق
Theological Orations  ها این  و  ؛است  هداد  پاسخ   آن  هب  ،هردک  فاعد  مقدس   ثالوث  از  هک  

  هجمل  از  حتی  و  هستند،   وس گ ئولو ت  س ویر یگور گ   یسدق   مکتوبات  ینر تقوی  و  ینر زیبات  از
  بیان   ثالوث  ۀدعقی   حر ش  در   یسدق   ان در پ  هک  شوندمی  محسوب   البیط م  ینر تقوی
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  رد نب  سختی  آن،  علت  ولی  ،دن س ر می  رنظ  هب  سخت  اول،  هنگا  در  هاکتاب  این.  دناهردک
را به   ایهدن هدیبر ف  فلسفی  لیِل د   هک  کسانی  ؛است  آریوس   هجمل  از  ،انگذار بدعت  هعلی

.  دکن  رد  ا ر   آمیزعتدب   دلیل  این  تا  است  کوبنده  و  قوی  یپاسخ  دنیازمن  هکاند  کار گرفته
  ی ه گا   و  بود  جریان  در  آریوس   و  وس در الکسان   پاپ  میان   هیدر اسکن  در  یه گا  ،پیکار   این
  آریوس  انردشاگ   با  (دبو  یاتهال  گویسخن  هک)  وس یر یگور گ   یسدق   بین  هنیطنطقس  در

 1« .داشت جریان افنومیوس  مثل 

  نکتۀ   ه ب  آنکه   از  پیش  و  یم د شنی  شمنانشد  زبان  از  ا ر   آریوس   شخصیت   ه اینک   از   پس
  ای هکشیش  غالبا    هک  کنم   هر اشا  اییههطمغال  از  یکی  هب  مایلم  ،شویم   منتقل  یر یگ د

  نقل  انبا بیشوی  سخن   از  قبال    هک  متنی  در  هک  روط  مانه  ؛ دکننمی   هداستفا  آن  از  مسیحی
   :دگویمیوی  که  نجاآ ؛است  مدهآ کردیم

رد» اش هم نمرد. معلم ما  فقط جسدش مرد و حتی روح انسانی  ،وقتی سید مسیح م 
او در جسد مرد، ولی در روح زنده  "گوید:  می  سید مسیحپطرس در نامۀ اول خود دربارۀ  

و    18:  3بط    1)  ."است. همو که در آن رفت و در ارواحی که در زندان هستند وارد شد
همان لوگوس )کلمه( است، و از آنجا که لوگوس رفته است، پس    "همو که رفت " (:  19

با لهوت خودش نمرده است، حتی روح انسانی نیز نمرده است؛ زیرا روح انسانی و او  
 « .ور رفته استسوی آتِش شعلهکه با لهوت متحد است، از صلیب، به

  ه ک  حالی  در  ؛دکنمی  ثابت  ا ر   دجس  گ ر م   و  نفی  ا ر   مسیح  وح ر   ِگ ر م  اینجا   در   انبا بیشوی 
بارۀ  در   و  ،خصوص  این  در  وجههیچ به   (است   کرده  نقل  وی  از  او  هآنچ  طبق )  آریوس  سخن
  از   قبل  زمان بارۀ  در   هبلک .  کندنمی   صحبت  است  مسیح   ضی(ر )ف  گ ر م  آن  از   بعد  که  زمانی
 «: مدبو هردم من  و د بو هد زن» .دگویمی سخن  مسیح خلقت

  )رؤ   (بودم  مرده  من  و  بود  زنده)  خودش   ۀدربار   مسیح  سید  سخن  این  ۀدربار   آریوس »

 

 منبع پیشین.  -1
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  به   و  ، بگوید  خودش   ۀدربار   را   سخنی  چنین  خداوند  نیست   ممکن  :گویدمی  (18  :1
.  کندمی  استشهاد   پدر   ۀدربار   تیموتائوس  شاگردش   به  رسول   پولس  ما،   معلم  سخن

یگانه،  ) آن  ت،  باعز  پادشاهان و ربمبارک است خدای  نبودن  الرباب، که مردهپادشاه 
.  ( 16  و  15  :6  تی  1)  (آیدفقط از آِن اوست، و در نوری ساکن است که از آن پایین نمی

میرد. پس چگونه سید مسیح دربارۀ خودش  به این ترتیب پدر تنها کسی است که نمی
 « و در عین حال خدا باشد؟!  (زنده بود و من مرده بودم )گوید می

  این   رساندنپایان به   از  پیش  ا ر   «یستور خ  ک.  ب»  از  لبی طم  که  نیست  فایده  از  الیخ
   : دگویمی وی  که آنجا  ؛بخوانیم  هم با   ،آریوس  ۀر بادر  فصل

  در   لوکیانوس   ۀسدر م  در  و  ،دش  دمتول  سوم  نر ق  ۀ نیم  از  پس  کید ان  لیبی،  در  آریوس »
  یاست ر   جات در   هب  ها دبع   هک  دبو  یدار اف  از   بعضی  کالسی مه  او.  د خوان  س در   هاکیطان

  راه   در  مبارزه  به  را  او  و  دکردن   حمایت  او  از  هک  دن دبو  کسانی  آنان  و  یافتند  دست  روحانیون
  سدر   لوکیانوس   ۀسدر م   در  هک  هایییکالس هم  این  تمام.  دادند  سوق  افکارش   انتشار

  د شونمی  باعث  این   البته .  دفتن ر گ   لقب  " لوکیانی  داتحا "  یا  "نولوکیانی"  نام هب  ، دن دخوان
 ه دخوان ن  سدر   هی در اسکن  الهیات   ۀ سدر م  در  ،هاکیطان   در   ندخوان س در   از   پیش   ، آریوس 

 . دباش

  ۀ سدر م   دو  از  مختلف  گیریجهت  ود  ، دخو  هایآموزه  در  آریوس   گفت  توانمی
  ه اکیطان  ۀسدر م  آموختگاندانش  ،ادامه  در.  بود  هردک   جمع  یکجا  را  هیدر اسکن   و  هاکیطان
  ه ک   حالی  در  ؛دن ردکمی  مهمت   ندبویدر اسکن  ه ب  ار   او  و  دکردن  حمله  او  هب

  متهم   بودناکیطان  به   را  او  و  کرده  همقابل  او  با  نیز  هیدر اسکن  ۀسدر م  آموختگاندانش
 . کردندمی

  ن هکا  عنوانبه  ار   او  س طر پ  اسقف  که  جایی  شد؛  ساکن  هیدر اسکن   در  آریوس 
  وز ر ب  د خو  از   ایمتمردانه  ۀمتعصبان  تمایالت  اش،گید زن  ابتدای   در   و ا..  . نمود  منصوب

  میلیتوس،   هداشدج   اسقِف   هب  ،ششدنمنصوب  از  بعد   و  قبل  هک  دلیل  این  هب  ؛دادمی
 . دبو هپیوست (ط)اسیو ولیسپلیکو اسقف
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  اخیالس،   اسقف  وسیلۀهب  هر وباد  ا  دبع  ولی  ؛شد  عزل  کهانت  رتبۀ  از  دلیل  مینه  هب
 برای   وی  که  نگذشت  چیزی  .بازگشت  اش قبلی  هجایگا  هب  ،س طر پ  اسقف  جانشین
  اخیالس  جانشین  برای  هیدر اسکن  اسقف  عنوانبه  وس در الکسان  انتخاب  از  حمایت
  اششخصی  ایهویژگی  و  دانش  به  توجه  با  توانستمی  آریوس   دخو   دچن ر ه  ؛کرد  تالش 

 .د شو بالیی  مقام صاحب رهش آن در

  در   متنی  رتفسیبارۀ  در   اختالف  سببهب  م(318  سال   حدود)  سال  د چن  از   پس  ولی
کرد   وس در الکسان   با  ،ادخ  ر پس  شخصیت  ۀر بادر   س د مق  کتاب   وسدر الکسان  .مخالفت 

  و   بود  داده  تحقیق  برای   عیوموض   او  به  ـروحانیون  با  هااسقف  برخورد  معموِل   رویۀ  طبقـ
  خدا   پسر  دربارۀ  توضیحاتی   بود  کرده  تالش   وی  ،بود  کرده  تقدیم  آریوس   ه ک  یح ر ش  در

 . بود ناسازگار  صحیح و درست ایمان با که  دهد ارائه

  و   ادخ   رپس  هجایگا  از  کاستن  ایر ب  تالشی   آریوس   گزارش  ،وسدر الکسان   رنظ  از
  د خو   رنظ  درستِی   هب  آریوس   ه ک  ردک  ثابت  ردماین    ود  میان   اتطتبار ا  و...  دبو  او  رتحقی

  این   برخالف  لی و  1؛ ستاندمی  هسابیلی  ار   وس در الکسان  ایههیشدان  وداشت    رار اص
  ، اسقف  ا  دبع  اما  ؛ردنک  شتاب  دخو  نهکا  هعلی  یتصمیم  هر  اتخاذ  در  اسقف  ،وضعیت

  ا ر   آریوس  آن،  در   که  کند   اتخاذ  یتصمیم   کلیسا   ای هکشیش  ایر شو  در  شد  مجبور
 . اشتدباز  "کلیسا در  کتر ش" از ار  او و ردک محکوم  عتشدبدلیل  هب

  از   یدادتع  توانست   و  فتر   صغیر  سوریۀ  هب  سپس  و  ردک  کوچ  ین طفلس  هب  آریوس 
  افراد   این  میان  در.  دکن   جمع  خودش   گرد  بودند  موافق  نظراتش  با  که  را  اییهاسقف

.  ند دبو  یجانی ر او   "یر قیص  اسقف   اوسانیوس،"  و   ،لوکیانی  "یادیکومن  اسقف   ،یوسبیوس "

 

منسوب به سابیلیوس، صاحب بدعت سابیلیه، معروف به اسم خودش که در اوایل قرن سوم در روم ظهور کرد.    -1
آموزش می روحسابیلیه  و  پسر  و  پدر  که  نیستند. وی می داد  قنوم  ا  و سه  پدر،  القدس یک شخص هستند  گفت: 

به   خودش  سپس  فرمود،  عطا  قدیم  عهد  در  را  ک  اسم ناموس  ظهور  تجسد  در  با  پسر  مسیح  اینکه  از  بعد  و  رد، 
روح به اسم  پیالقدس ظبالرفتن پنهان شد، خودش  ثالوث، سه ظهور  تاریخ، برای یک  هور کرد؛ یعنی  در  درپی 

قنوم برای یک جوهر نیست.  شخص است  و سه ا 
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 داده  تشکیل  هک   اییر شو  از  و  دکردن  تأیید  ار   او  بودند  شده  جمع  او  ردگِ   هک  اییهاسقف
  سرعتبه  آریوس  و...  رددبازگ   کلیسا  ه ب  هر وباد  او   دکردن  خواستدر   و  د جستن  یر بیزا  بودند 

آن    د نداد  تشکیل   یا دنیکوم  در  هک  اییر شو  در   هک  نوشت   البیطم   را   آن  و  شد  موافقتبا 
  در   طبیعتا    هم  او  و  د بو  هردک  رد  ار   وی   هک  د ستار ف  هی در اسکن   اسقف  هب  ایهنام  عنوانبه

  از   پس  اندکی.  کرد  محکوم  را  آریوس   که  شد  اسکندریه  در  شورایی  خواستار  م318  سال
کهکشمکش  نتیجۀ  در  هک  اختالفاتی  سبببه  آن،   و   بزرگ  کنستانتین  میان  هایی 

  اشتیاق  با که جایی ؛رددبازگ  هیدر اسکن  هب هر وباد توانست  آریوس  ،آمد وجود  به لیکینیوس
  از   ا ر   هاآن  و  ،د هد   ویج ر ت  ا ر   اتشر نظ  توانست  نو  ایهوش ر   با  و  شد  کار   به   مشغول   زیادی

  مثل   هاییویژگی  رکنا  در  ،تقوا  و  عر و   ایههنشان  ...دکن   رمنتش  راشعا  و  وگوهاگفت  یقطر 
  تا   کرد  کمک  آریوس   به   داشت،  نمود   وی  در   که...  و  مبارزه   به  میل   و   خودنمایی  و  غرور

  ولی   ، دادمی  انجام  مردم  با  را  اشوتیهل   مباحثات  آریوس.  دهد  گسترش  را   آریانیسم
  به   شروع  هایشاننمایش  در  و  دکردن   هداستفاسوء  صتر ف  این   از  ستانر پبت  و  مشرکان
  ان ر بهر  رنجش باعث  وضعیت  این . کردند   مناقشات این سبب به مسیحیان کردنمسخره

  مشکالت،   این  رد کمی  رفک  یامپراتور .  گردید   نیز  امپراتور   نگرانی  باعث  و  دش   کلیسا
  آورده   ستد  هب  اوانر ف  ایه کوشش  و   اهتالش   با  وی  ه ک  بود   خواهد   امنیتی   ای ر ب  یطر خ
  ه ب.  دباش   داشته  دنبال  به  امنیت  ای ر ب  یطر خ  ت، د ازم در   در  اشت دن   رانتظا   ولی  ؛دبو
  در   و  نباشد  مهمی  چندان  مسئلۀ  رسدمی  نظر  به  منازعات  این  دی د  وقتی  دلیل  مینه
کرد    این  هب  ، ده د  هائ ر ا  ید ج   ای یهبیان  ه ک  نیست   ید ح   اسقف   "وسیوسه"  کهبسنده 
 اسکندریه  به  منازعه  این  در  درگیر  سایرؤ  متوجه  ایخطابه  همراهبه  اسپانیا  از  را  هبرطق

  ه ک  د بو  نگام ه  این   در.  اشتدن  دنبالبه  ای هنتیج  یچه  تالش   این  ولی   کند؛   ارسال
 که   شورایی  ؛دش  دمنعق  نیقیه  در   325  سال   در   هک  ردک   عوت د  عمومی   ایی ر شو  ه ب  امپراتور

جهانی   نخستین"  نامهب   محکوم   ار   آریوس   ایه هآموز   ا،ر شو  این...  دش  وفر مع  "شورای 
  های آموزه  تأیید  دلیل به  ریگد  ایهاسقف  از  تن  هس  هار مههب  ار   یادنیکوم  اسقف  و  ردک

  یا ر لی  هب  سپس  و   فرستاده  یادنیکوم  هب  ،زده  بنددست  آریوس   ابتدا.  نمودتکفیر    ، آریوس 
  دست   به  موفقیتی  وی  نردکامر آ  ایر ب  تالش   این  ،ر ابیدت   این  با وجود  ولی...  دش  دتبعی 
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  ه ب  و...  دن داد  هامدا  وی   ایههآموز   و  مبانی  نردکر منتش  به  آریوس  وستاند  زیرا   ؛نیاورد
  ها آن  به  که  یمحبت   و  یانیسمر آ  طلبصلح  عناصر  ۀطواسهب  کنستانتین،  دلیل  مینه

  د تبعی   از  آریوس   327  سال  در  دش   باعث  که  فتر پذی   تأثیر  آنان  از  و  دش  قانع  داشت
  ه ضر ع امپراتور ه ب ا ر  ایمان به افر اعت روش یا، د نیکوم اسقف تحریکات  با . دشو هدان ردبازگ 

 ه ک  اییر شو  در   یادنیکوم  کلیسای   و   داشتند،  پنهان   او  از   را  آریوس   عقیدۀ  حقیقت  و  د کردن
  ا ه ارتدکس  ولی  بود،  هردک  موافقت   ایمان  روش  این  به  نسبت  بود   هدش  تشکیل   آنجا  در

  آتاناسیوس  و  هی در اسکن  اسقف  وس، در الکسان  حتی.  بودند  نشده  آریوس   عفو  هب  موظف
  وست د  زمان   آن  در   کنستانتین .  دفتن ر نپذی  هیدر اسکن  در  ار   او   ،د بو  شده  او  جانشین   هک
 آسان  آریوس   به  بدهد  فرمان  هیدر اسکن  اسقف  هب  و  دکن  ترهدپیچی  ار   مسائل  اشتدن

  امپراتور   از  تند  لحنی   با  آتشین  ایهنام  در  آریوس   نیارا  وقتی  عمل  در  هبلک  ،ردبگی
  کنستانتین   ،د کن  خالت د  هیدر اسکن   هب  آریوس  بازگشت  تضمین   ایر ب  ه ک  د کردن  خواستدر 

  یعنی   ؛دنامی   "اهیر فور بو"  ار   آنان  و  ردک  محکوم  ار   آنان  یر یگد  وش ر   هب  و  دش   ینگخشم
 1« .دستنه یوسر فیر بو ایه هآموز  ردیفهم آنان

  ه ب  آریوس   و  دندا د  رتغیی   ا ر   کنستانتین  احساسات  هر وباد   ، ددمتع  ایهیر گهطواس  از  پس
  هب   و  د بو  هردک  افر اعت  یارتدکس  ایمان  هب  ، امپراتور  برابر   در   وی   زیرا   ؛ ردک  کوچ  ه نیطنطقس
  است   شر پذیقابل   کلیسا  از  رتهردگست  ایه دودمح   در  سمی،ر   یق طر   هب  هک  اینکته   این

  کلی  به   ه نیطنطقس  کلیسای  در   او  شدنه پذیرفت  تاریخ   تعیین  دستور   ولی  ؛تمسک جسته بود 
  در   ش،پذیرفتن  برای  شدهمشخص   شب  در  یانهناگ  طوربه   آریوس  زیرا   است؛  شده   ناپدید
 1. ردم و  افتاد 2عمومی  توالت

 

یک پایان  پرست بود و نزد(. بوفیریوس یکی از فالسفۀ »افالطونی جدید« بود که بت 9: 1تاریخ کلیسا، سقراط ) -1
 کرد. خصوص به الوهیت مسیح حمله میمسیحیت، به زیست. وی با خشونت بهقرن سوم می

هایی که  پیچیدگی ویر آریوس و واقعیت مرگ اوست. با وجود  دادن تصجلوه  این فریبی دوباره در تالش برای بد  -2
واقعه نمیدارد، فقط به همین نکته بسنده می  این  تفسکنیم که  این  با سم تواند جز  یر شود که توسط دشمنانش 

آریوس جمع کشته شده است. اسد رستم می  پیروان  وارد کلیسا کنند  گوید: »وقتی  را  تا رهبر خود  آریوس   ،شدند 
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سبب  م به336ن زده بود، و او در سال  ها دور شد. امعا و احشای او بیروقضای حاجت از آن  دلیلمضطرب شد و به
 کنستانتین. آن مرد.« مرگ آریوس، مرگ 

http://web.orthodoxonline.org/index.php?option=com_content&view=article&id=169:the-death-
%20%20of-constantine-and-arios&catid=39:churc-history-to-nineteenth-century&Itemid=93  

می عرض  بد   کنم:بنده  برای  خبیثانه  تالشی  ِصرفا   حاجت،  قضای  هنگام  یا  عمومی  توالت  در  او  مرگ    ادعای 
دجلوه در  برایش  دلیلی  که  اوست  آریوس است. دادن تصویر  آتاناسیوس، دشمن  آن،  منبع  تنها  زیرا  نیست؛  ست 

از کتاب »زوال امپراتوری روم« )چاپ دوم، مرجع عمومی کتاب   441در صفحۀ    1ادوارد جیبون در پاورقی شمارۀ  
گوید: »ما داستان اصلی را از  ( در توضیح مرگ آریوس می 1997مصر، ترجمۀ محمدعلی ابودره، ترجمۀ مختصر  

ه دارد! و چه بسا این مبالغه باشد. ولی ارتباط  اتوهین به یاد اموات اکر گیریم که تا حدودی دربارۀ  س میاناسیوآت
ای خطیر باشد. این کسانی که همیشگی میان اسکندریه و قسطنطنیه، کافی است تا جعل چنین ماجرایی مسئله 

یش ناگهان در توالت از بدنش بیرون زد(  کنند )اینکه امعا و احشابر این ماجرای ساختگی مرگ آریوس تأکید می
 را انتخاب کنند: سم یا معجزه.« گزینهباید یکی از این دو 

 آریانیسم، پروفسور ب. ک خریستو، استاد دانشگاه تسالونیکی در یونان.  -1
http://www.coptichistory.org/new_page_1904.htm 

http://web.orthodoxonline.org/index.php?option=com_content&view=article&id=169:the-death-%20%20of-constantine-and-arios&catid=39:churc-history-to-nineteenth-century&Itemid=93
http://web.orthodoxonline.org/index.php?option=com_content&view=article&id=169:the-death-%20%20of-constantine-and-arios&catid=39:churc-history-to-nineteenth-century&Itemid=93
http://www.coptichistory.org/new_page_1904.htm




 پنجم فصل

 هنیقی  ایر شو اتفاقات

 ؟روی داد هچ هنیقی شورای در 

 : بشنویم  آن جزئیات  و ا ر شو وقایع خصوصدر  ا ر  اهآن  استاند د یهد هاجاز 

  دلیل به  و  (Council of Nicaea)  است   ه نیقی  شورای  ، شورای جهانی  نخستین  این»
  ه ب  وس در الکسان  پاپ   هک  صورت  این  به  .شد   تشکیل  گذاربدعت  (Arius)  آریوس   عتدب

جهانی  یک  خواست  او  از  و  نوشت  نامه   گ ر بز  کنستانتیِن   هشادپا   ای ر ب  شورای 
  نبا ا  از  ار   ایخواسته  چنیناین  او  .کندمنعقد    عتدب  این  خصوص  در  یر گیتصمیم

جهانی   یک   انعقاد  با  کنستانتین.  ردک  خواستدر   نیز  هبرطق  اسقف  وسیوس،ا   شورای 
  از   تا  ردک  سالر ا  امپراتوری  فرمان  تحت  ایهاسقف  تمامی  ایر ب  دستورالعملی  و  ،موافقت

  318  اینر بناب  ؛رسانند  هم  به  حضور  بیتینیا  ایالت  در  واقع  ،نیقیه  رهش   در  بخواهد  اهآن
  ر حضو  هاآن  همراهبه نیز  وسدالکسان  پاپ و دشدن  رهسپار مسیحیت  عالم تمام  از اسقف

  یک  پاپ،  همراهبه  .دبو آریوس  ه علی عیدم  و ]موجود[،  پاپ  اه تن  ،زمان آن  در او  .اشتد
اس    او   .دبو  نیز  پاپ  منشی  و  اهشماس   ئیسر   که  بود  آتاناسیوس   نامهب  (خدمتگزار)   شم 

  همچون   ایهر هچ   ـتریتری  گریگوریوس   قدیس  گفتۀ  بهـ  و  اشتدن   الس  25  از  بیش
 . داشت شتگانر ف

 و   نیل،   دور   فوقانی  بخش  ،یههراکلیوس   اسقف  بوتامون،  ابنا  ان،ر حاض  میان  در
  از   نمایندگی   بهو    ،اسقف  210  قر شم  از  نمایندگی  به  و  ،تبس   اسقف   فنوتیوس،ب  قدیس

  عبارت   او  طرفداران  د؛شدن   حاضر  نیز  شوانر پی  و  آریوس   .داشتند  حضور  اسقف  8  بر غم
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  کالدونیا،   اسقف  س ر ما  ،ه نیقی 1مطراِن   تائوگنس  و  یا،دنیکوم   اسقف  اوسیبیوس   : از  د بودن
  د خو  انیر سخن  ه شادپا  و  شد  منعقد  یدمیال 325  سال  در  ار شو  این  .فیلسوف  هد  همراهبه
  داشت   جریان  ژوئن14  تا  یم 20  از   هاسیر بر   و  اهبحث  سپس .  رد ک  دار ای  لتین  زبان  هب  ار 
  به اوت 25 در  شورا این  و  کرد  ییار اج ژوئن 19 در  ار  ایمان قانون  و  دآم  هشادپا هک  زمانی تا

  پاپ   اس شم    ، آتاناسیوس   شورا،  این  در  ها چهره  ترینبرجسته  از   یکی  .داد  خاتمه  خود  کار
  های استدلل  برابر  در  را  مسیح  بودنلهوت  از  دفاع  مسئولیت  که  بود  وس یالکساندر 

  طرفداران  به کوبنده  هایپاسخ  ارائۀ در را خود نبوغ او  .گرفت   عهده بر آریوس  آمیزبدعت
  به   ،نیافتند  دلیلی  آتاناسیوس   برابر  در  Arianism  آریانیسم  وقتی.  داد  نشان  آریوس 
  به  پادشاه  حال،   این   با   ؛دکردن   اعتراض   خود  میان  در   شماس   یک   عنوانبه  وی  حضور

  به   ،آریوس  به  پاسخارائۀ    در  وی  ی بال  حکمت  و  دانش   دلیلبه  و  نکرد  توجهی   هاآن
 . داد  فرمان او حضور

و    : اول  ۀجلس برگزار شد  و پرخاشگریاین جلسه  آمدهای  جدال  به وجود    ؛ زیادی 
بدون موفقیت خاصی  اول    ۀجلسداده بود.    کردنصحبتکسی آزادی  یرا پادشاه به هر ز 

بعضی از آیات  قصد داشت با استفاده از    آریوس و هنگامی که  ...  به پایان رسید و روز بعد
  شدر برابر   آتاناسیوس   ،به کرسی بنشاندرا    آندفاع کند تا  خود  از بدعت    کتاب مقدس 

پاسخایستاد   با  را  او  مبهوت    یهایو  اِس که    طوریبه  ؛کردقوی  شم  با  توان    پر  این 
آن ی خود  هاپاسخ به  که  قدرتمندی  آیات  بوداستناد  ها  و  ت باعث    کرده  مسر  و  شادی 

پاسخ  .شدهمگان   این  از  کتابخانۀ  تصویری  در  است بطریکی  ها  موجود    . قبطی 
اضافه   "با جوهر یا ذات یکسان"  یعنی "HOMOOUSION" کلمۀداد پیشنهاد  آتاناسیوس 

 .شود

 ؛ است  قبطیبه زبان یونانی و  (  Yotaیوتا )که  (  I)یک حرف  فقط در  تفاوت این دو  
حرف   یک  و  صریح    یبدعت   معنایبهاما  بهاست  اصلی  آن" ی  امعنکلمۀ  بوده    " مشابه 

 

 تر از بطریک. )مترجم(مقام بالتر از اسقف و پایین -1
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  د ا هیشنپبیشتر اعضا    .آن "با جوهر یکسان"بودن با  و یکی  "مساوی با آن" جای  به  ،است
  ا ر شود، و  کردن   صدای اعتراض خود را بلندنفر    هدفه   دودح  و  دن ردک  تأیید   ا ر   آتاناسیوس 

آنجا    تا  "...یمر اد  ایمان  ی یکتاادخ  هب  ما  حقیقت،  در"  :وضع کردابتدا    از  ار   مانیا  قانون
 ا ر   وانشر پی  و  آریوس قانون تحریم    ار شوو    ."پذیر نیستپایان  او  یهشا دپا"گوید:  که می

صادر    ار   ایش هکتاب  ندسوزان  و  او  دتبعی   رستود  هشاد پاو پس از این تحریم،    تصویب کرد 
   .شودیم  محکوم گر م  هب دکن  انهپن  ار ها آن کتاب کسر هاینکه  وکرد 

منصوب    شورابه ریاست    پاپ الکساندروس پاپ اسکندریه  : دانستناطالعاتی برای  
  در   نپذیرفت واو    اما  ؛جلوس کندآن    بر  تا د  کردن  مهیابرایش    طال  بزرگی ازکرسی    و  شد

او بر آن کرسی    د کردن   آن پافشاری  ولی هنگامی که همگان بر   ؛مجلس نشستانتهای  
مق ابتدا  زد.  آِن   ررتکیه  از  ریاست  بود  قرطب  شده  اسقف  همه    اما ،  باشد   ههوسیوس 

 1.« بودآنان میان   پاپ در تنهازیرا او  ؛شود قدمپیشپاپ الکساندروس  د کردن  درخواست

 : بشنویمشورا   این ۀر بادر  اهآن  از ی ر یگ د  وایتر بیایید 

جهانینخستین  » نخستین  شورای  این    اخوانر ف  :نیقیه  ایر شو،    ا ر شوتشکیل 
  ر نظ لد تبا  و  تر مشو   ایر ب  یر اتور امپنواحی    از تمامرا    اهاسقفتمام    کنستانتین  :(325)
جایی که شورای انطاکیه  .  "2"آنکارا  هن  ، ردک  ن ییتع  هی ق ین  ا ر محل این اجتماع    و   ؛داخوانر ف

از جمله    ؛ضروری است  محل،  رتغییاین    دبو  دمعتقبه دلیلی    وی...    پیشنهاد داده بود
بهتر    وایهوآباینکه     یا د نیکوم  هب  هنیقی  ندبو  تریکدنز  ،دبو  ار نکاآ  وایهوآب  ازنیقیه 

 رتآسان   ار نکاآ  هب سفر    از  جابه آن  سفر  بر غ  ایهاسقف  یار باینکه    و  اش محل حکمرانی
طرف    خواستدر   لیل د   دشای   .بود از  آنکارا    ای ر ب  مکانی   عنوانبه  ه یاکطنا  ای ر شوتعیین 

 

جهانی،    -1 مقدس  شوراهای  قبطی،  ارتدوکس  کلیسای  جهانی  شوراها  -  5تاریخ  مقدس  نیقیه 1ی  شورای   )
کتاب   ،...م325 از  یکی  و  شده  تهیه  مایکل  گریس  مایکل  کشیش  توسط  تحقیق  درسی  این   دانشجویانهای 

 History/-takla.org/Coptic-http://st .دانشکدۀ علمیه قبطی است
 أنقیرة. -2

http://st-takla.org/Coptic-History/CopticHistory_02-History-of-the-Coptic-Church-Councils-n-Christian-Heresies/Encyclopedia-Coptica-History__005-Magma3-Nekia-325.html
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 و   بود   هاکیطان  هب   یکدنزو    هاکیطان  کلیسای  کز ر ماین بوده که آنجا    ، برگزاری این شورا
خشونت  دلیلبه  " کلوس ر ما "  ،آن  اسقف  شهرت   نیز   و   آریوس  رابر ب  در بارش  مقاومت 
 . باشدبوده  شوانر پی

از  تعداد زیادی اسقف    :اهکلیسا  گاند نماین  نمایندگی    : د؛ ازشدن   حاضر  اهکلیسابه 
لیبی،    بستان،ر ع  ،فینیقیه   ،قیلقیه  ،هیر سو   پونت،   اسکیشیا،  ین،ر هالنبینمصر، 

)  پامفیلیا،  ،غالطیه   ایتالیا،   وس،ر اپی  آخایا،  ،ه ونیدمق   ،تراقیه  ، فریجیه  ، (قفقاز قبدونیه 
  ی مختلف   اتیوار   ، هدشحاضر   ایهاسقف  دادتع  بارۀدر   .شمالی  یقایر آف  و  اسپانیا  گالیش،

  و  اعالم کرده  رنف  270را    اهآن  هک  هیاکطان  اسقف  ستاتیوس اف  تیوار   هجمل  ازوجود دارد؛  
  هنوشت  رنف  318ها  تعداد آن  360سال  از  پسنفر، و    300  یدر اسکن  آتاناسیوس   تیوار   در
  . است  رسیدهمتخصصان    وپژوهشگران    تأیید  به  هک  است  یددع  ،ددع  این  و  دش

  اسقف   و د  و به نمایندگی از او  د نبو  رحضو   ه ب  در قا  دلیل پیریهب  ـمر   اسقف ـ  وس ر سیلوست
 . دشدن  حاضر  یر کالب اسقف وم از ر 

میالدی،    بیستم  وزر   در  وارگ ر بز  اندر پاین    :هجلس  شدنکامل پنجم  ]ماه  می  ماه 
با   شمسی[  شت هیبردامطابق  خرداد  جمع   در   325  سال  و  دربار  در  بزرگ  سالن    یک 

  کدام اختصاص داده شده بود جلوست در جاهایی که به هر س را و سمت چپ در ود شدن
از    او  اشت دگر بز  و  ام ر احت  هب  ، دی سر امپراتور    ی وقت.  دشدن   رو تار امپ  ندسی ر   ر منتظ  ود  کردن

 . دبنشین   اهاسقف از پیشنپذیرفت که  کنستانتین وبرخاستند  د خوجای 

در شورا  یاستر  وجود    یمختلف  هایروایت  ،شد   شورا  یسرئ  یکس چه  ینکهابارۀ  : 
مرتب    ینرا در زمان کنستانت   یوس کتاب افساب  یهاکه فصل  اییسندهدارد. طبق نظر نو

  آتاناسیوس  یسقد  رسدیرا بر عهده داشت و به نظر م  شورا  یاستر   یوس خوِد افساب   ،کرد
بگو است  قرطبه،    یوس هوس   یدخواسته  کرد  تس ایر   مقاماسقف  خود  آن  از  اما    ؛را 

به    یاستر   دان،یختار   یتوِس تئودور  انطاک   وس تیاتافسرا  م   یهاسقف  ا  دهدینسبت    ین و 
و   کرد  یعذرخواه  کردنیدام از حضور پاست؛ چون اسقف ر   ترکی نزد  یقتسخن به حق

اسکندر  ا  یکی  یهاسقف  به  و  بود  دعوا  طرف  دو  انطاک  یبترت   یناز  م  یهاسقف    یان در 
ب   ارحض   الب  یتاهم  یشتریناز  بود.  شاتبرخوردار  هوسیانه  نام  که  است  در    یوس ذکر 
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 کنندگان آمده است. یر خأ ت یهافهرست اسم  یابتدا

پاپشوراافتتاح   امپراتور، وسط مجلس  بر  :  رئ  جلوس کرد  ییطال   یکرسها   یسو 
مبذول داشته بود تشکر کرد و    یساکه به کل   یتوجه  یاز جا برخاست و از پادشاه برا  شورا

 ی آن نعمت  ویژهبه  یارش بس  یهانعمت  دلیلبه  "یهستپادشاه  "از    یپادشاه در پاسخ به و 
و پس از   ،تشکر کرد  یندبب  دلیکفکر و  ها را هماسقف  هامکان را داد ک  ینا  یکه به و 

  در برابر خداوند که  ی توانست بر دشمنان "دهندهنجاتپادشاه "  یاریداشت که به  یانآن ب
را    یسادر کل   یگونه شورش و نافرمانهر   یکرد و   تأکید شود، و    یروزپ   کردندیم  یستادگیا

به    ینامپراتور از لت  یسخنران  ؛کندیم   قیتل  یارعبه خطر جنگ تمام  شدنوارد  معنایبه
موضوعات    بارۀآن، به بحث در   ۀ و پدران بالفاصله پس از اتمام ترجم  منتقل شد  یونانی 

پرد افساباموجود  به  گویدیم  نویسیختار   یوِس ختند.  امنامپراتور  استقرار  و   یت جهت 
 بار مداخله کرد.  ینچند یهمدل 

کرد  محققاننظر    هکای  نکته  اولین» جلب  خود  به  و    ، را  و    ایه هنشانآثار  ظلم 
که  ستم بود  پدرانی    اندر پبیشتر    ر پیک  رب  روشنیبههایی  بود؛    ای هکلیسا  از  هک هویدا 

از کار   اعضا و جوارِح . تا برای مسیح زنده و همیشه پیروز گواهی بدهند ه بودنددآم انهج
بریده یا  آنافتاده  آثار ضربشدۀ  و  و شالقوها  اینها،  جرح  بر  بود  ایمان گواهی  آن  که 

ن     ر صب  هایشانبدنروی    و  محفوظ  شاننهذ در قلب و    کردند،راسخی که در نیقیه مدو 
یار و    عنوانبهها  و رنج  اه درد  این  هک  نیست   هدپوشی   کسی   ر ب  ؛ ودبو  هدش   هنوشتو پایداری  

قدیساِن  این  باقی  همدم  ماند  شاهد  خواهند  باقی  و  بودند    ین ر تهجستر ب  دشای  و  مانده 
  وسدر الکسان  اسقفهمراه  به  هک  آتاناسیوس   اس شم    هک  دباش  اینمدعا    گواهی برای این

و    یدر اسکن بود  آمده  این شورا  برای    پنج  از  پس  ،شد  هنیقی  مانرهقبه  انتصاب  مرتبه 
  سال   بیست  از  بیش  و  دش   دتبعی ها[  جایگاه بطریکی ]مقام و منصب ریاست کل اسقف

 ( من  مردمنشریۀ   از) به زندگی خود ادامه داد.«  کلیسا  از جر خا در

  به قسمتی از   و  کردند  شروع  را   تحقیق خود  هاپاپ: آریوس بدعت  بارۀتحقیق در 
  را   های خود نفرت گوش  با   و   کردند  آمده بود گوش   " تالیا"  کتاب او  در مطالبی که  
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خود گرفتند ایمان  آریوس  اساسرا    .  آیات    از   خود  تفسیر  و   "فلوطین"فلسفۀ    بر 
قانع   با  را   شدهنوشته  وروشی  وجود    کننده  فضل  به  ولی  داد؛  شرح  رسا 

و اس(    الکساندروس  )شم  به  آتاناسیوس  خدمتگزارش  وی  انحرافی  سخناِن 
آتاناسیوس   نرسید.  غیرمستقیم  ه بسرانجام  او    ؛کرد می فعالیت  صورت  حق زیرا 

در  کند  نزاع   نداشت  شرکت  نداشت  حتی    و ها  همین    ؛ کند  ی اظهارنظر حق  به 
سقفسر پشت  دلیل   تهیه   را   هاگیری تصمیم   و  کردمی  کار   خود   ا    در  و   ،برایش 

به  آنجا که او    تا  ؛کردفروتنی تصحیح می  با  اشتباهات را و    ها مشارکتمتن نوشتن  
و  مجموعه  شدسازوکاری    روح  بحث   تبدیل  می  را   هاکه  از  آریوس  رد.  کمدیریت 

اسقف  صحنه، پشت   می   را   بیست  معروفکرد  پشتیبانی  آنکه  عبارت    هاترین 
از:   نیکومیدیا بودند  اسقف  فلسطین،  افسابیوس  قیصریۀ  اسقف  ،  افسابیوس 

لذقیه ودوت ئت اسقف  زربه  ، وس  عین  اسقف  اسقف    س گریگوریو    ، آتاناسیوس 
لی  و   ؛است راستین    پروردگار ، همان  خدا   پسرداشتند به اینکه  اعتراف  همه    .بیروت

 . داشتند اتیجزئیات این سخن اختالف و تفسیر  در

برای   معنایهب  "HOMO-OUSIOS"  ۀکلم  از  ار شو  در  هادر پ و  »مساوی در جوهر« 
روی    آریوس   اماد؛  کردن  تر کسی که از همان جوهر برخوردار است استفادهدقیقتوضیح  

در  »شبیه  معنایبه  هک  دزیر و   رار اص  "HOMOI-OUSIOUS"  ۀکلمبردن  کار به بودن 
 . است متفاوتکامل   طوربه امعن  اما ،فر ح  یکفقط در  یر نوشتا تفاوت. استجوهر« 

تعابیر    دبای   دگفتن می  هادر پ   از  خیر ب   خی ر ب  در حالی که  ؛بسنده کرد  سابق  اندر پبه 
در    د گفتنمی  ریگد بررسی    و  قتد]گذشته[    اندر پ   سخنانباید  .  دشوتعابیرشان 

  ه ک  ا ر   ایمانیقانون    و  رد ک  هداستفا  صتر ف  این  از  ین طفلس  ۀیر قیص  اسقف  سابیو افس
داشت    د شیم   هدخوان   کلیسا  در  دتعمی  غسل  اسمر م  ایر اج  نگامه   خواست در   وعرضه 

  ا ر  یات ر عباآن را به همان صورتی که بود نپذیرفتند و   پدرها اما  نمود؛ ار  آن تأیید و فتنر پذی
  ر پسها مقرر داشتند که گفته شود  آن  د.کردن  به آن اضافه  شدنتروشنر   وتر  دقیق  ایر ب

از    ،ا دخ ]ذات[  مولود  از  متولد  واقعی  ایدخ  اواینکه    و  ،است  درپ جوهر    ای دخ شده 
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و به   "HOMO-OUSIOS"  جوهر مساوی با پدر است؛  درو    ،نیستمخلوق    است،  واقعی
  ی مساو جوهر    در»   ت ر عبا  شدنوارد  ه کبود    کسی  وسیوس ه  ،متخصصاننظر بعضی از  

نیز    ار آنکا  اسقف  کلوس ر ما   و   هاکیطان  اسقف  اپیستاتیوس   وداد،    پیشنهاد   ار   «است  درپ   با
 . دکردن  مایتاز او ح

  اخل د  در  ید زیا  جنجال  باعث  ( در جوهر  در پ  بامساوی  )   "ومووسیوسه"   الحطاص»
رهسپار    اهآن  یر اکایر در پی    هک  یکسان   و  شوماصحاب نظرات    ار زی  ؛دش  ار شو  جر خا  و

  عت دب   در  شدنگرفتار  ه ب  ار   اندر پ  و  نیست،  س د مق  کتاب  از   تر عبا  این   د گفتنشده بودند  
  ت ر عبازیرا    ؛دنردک   مهمت  ( دبو  د معتق  انهگ سههای  شکلبا    ا دخ  یک  هب  ه)ک  سویل یساب

به    ایر ب   ییونان تفکر    در  "سیوس ومووه" .  دش می  هداستفا  "یتدموجو  یک"اشاره 
  د موجو" اشاره به    ایر ب  ه کلم  این  از   سوم   نر ق  در   (فانر عغنوصیه )  وجدید    یسمون طافال

  ایی ر گ مر ف  ار شو  این   اِن در پ  حال  این  با  .دن ردکمی  هداستفا  "شخص "  یا  "هوشمند
باشد   شکل  هسکه    ییادخ  یک  هبداشتن  اعتقاد  )یعنی  دکردن   رد  ار   س ویل یساب   . (داشته 

ـ که  پدرها   ار   انر یگیهما روش    ـدگوی می  یر یتر ت  سیر گویر گ قدیس    هک  روط  مانه این 
ۀ فای بالتر از فلسدر مرتبهو  ـ  را  یعنی روش رسولن، نه روش فالسفهـ  دکننمی  نبالد

یک اصل و   عنوانبه  ار   وس یومووسهعبارت  قرار داشتند،    شایهوش ر تمامی    و  یر بش
از آن  د که قطعا   کردن  مسیحایی را به آن عطا  معنایهمان    یعنیستون در نظر گرفتند؛  

به اگر  حتی  بود،  نوشتهبرخوردار  و  لفظی  نداشته    دوجو  س د مق   کتاب  درشده  صورت 
گرفته    آن  از   معنوی  تر صوهببلکه    ، باشد کلیسایی   ۀمجموع  در   شود.میالهام    تفسیر 
  ه داستفا  ربا   راهچ این عبارت را    لیون،  اسقف  ئوس ان ر ایقدیس    هکآمده است    ( 45  )ص

این عبارت را    م نیزمعلاوریجانوس    هک  ه استردک  وایتر پامفیلیوس    دیهشو    ه استردک
معنای   همان  شورا    نظرِ مدبا  این  پدران  اینکه  یعنی  است؛  برده  کار  به  نیقیه  مجمع 

  ، درپ   هکهمان طور    ؛خداست  ،رپسپس    است،  درپ  ذاتاز همان    رپس  هک  آنجا  ازگفتند:  
از نشریۀ مردم  )همراه پدر از یک جوهر هستند.«  به  مسیحنتیجه باید گفت    در  ؛ستادخ

 ( من

قانون ایمان نیقیه    متنو به این ترتیب    کرد  تموافق   یتر اکث  رنظ  با  کنستانتین
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 به شرح زیر نوشته شد: 

منصب کل است، آفرینندۀ تمام  پدری که صاحب  م،ر اد  داعتقا  ی یکتا ادخ  هب  من »
خدا، مولود از پدر،    ۀیگان  ر پس،  مسیح  عیسیبه خدای یکتا    وها؛  ها و تمام نادیدنیدیدنی

  ، راستین   یای دخ  ازراستین    یای دخ ی از نور،  ر نو  ،ا دخ  از   اییدخ  ،درپ)جوهر(    ذات  از   یعنی
پدر در جوهر است؛ همو که هرآنچه در آسمان   با  مولودی که مخلوق نیست، مساوی 

  طر خاهبها و  نانسا  ما  طرخاهباست و هرآنچه روی زمین است قائم به اوست؛ همو که  
برخاست   سوم وزر در  وانسان شد، درد کشید،  ،د ش انیجسم، د آم دور فنجات و رهایی ما 

 . دآم  ده خواگان  رد م  وقضاوت زندگان  یار ب القدس روحبا  و ،ردک دصعو آسمان هبو 

 : دندافزو قانون این  ه ب ا ر   رزی اتر عبا اندر پ

این کسانی    متولد شود    از  قبلاو    و  ،هدنبواو    هک  دبو  زمانی   دگوینمی  هک"اما  آنکه 
  رِ پسو او از نیستی، و از اقنومی دیگر و از جوهری دیگر خارج شد، و اینکه    است،  هدنبو
و این    ؛" اندشدهکلیسا جدا    ها همه توسطاین  ،است  دگرگونیقابل  ور  یمتغ مخلوق،    ادخ
حکم   وکرد    تأییدها را  هم نظر آن  کنستانتینو    دکردن  تحریم  ار   وانشر پی  و  آریوس   ،اندر پ

 1را صادر کرد.« آریوس بلد  تبعید و نفِی 

 چند نکته

 اولنکتۀ 

ضار   ؟ بود  رنف د چنتعداد ح 

تعداد    الذکرفوق   ۀیکیر اکلی  هایب اکت  ازشده  نقل  وایتر طبق   برای  احتمال  حداکثر 
   : ن آمده استچنی  ستمر  داس کتاب  در  هک حالی  در  ؛بینیم نفر می 230حاضران را 

 

 کتاب »تاریخ کلیسای قرن نهم« نخستین شورای جهانی، شورای نیقیه:  ،ستم از نشریۀ مردم من، و اسد ر  -1
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اسقف  خصوصدر  ...  :  یساهاکل  یندگاننما» روا حاضر   یهاتعداد    یاتشده، 
 270ها را  که آن  یهانطاکاسقف    یوسافستات  یتوجود دارد؛ از جمله روا   یمختلف

از سال  300  یاسکندر   آتاناسیوس  یتنفر اعالم کرده، و در روا    360نفر، و پس 
پژوهشگران   تأیید  به است که    ی عدد، عدد  یننفر نوشته شد، و ا   318ها  تعداد آن

 .« است رسیدهمتخصصان و 

   :دگویمی  کاتولیکیالمعارف دایرة  بینیم می ه ک حالی در
The exact number is not known with certainty. Eusebius  ((speaks of more 

than 250 bishops, and later Arabic manuscripts raise the figure to 2000 - an 
evident exaggeration in which, however, it is impossible to discover the 
approximate total number of bishops, as well as of the priests, deacons, and 
acolytes, of whom it is said that a great number were also present)) 

  از   بیشاز    یر قیص  یوسبیوس   نیست.مشخص    قیقد  طوربه  نار حاض»تعداد دقیق  
که  ، دگوی می  سخن  اسقف  ۲۵۰ حالی  این    بیر عهای  نوشتهدست  در  که  دارد  وجود 

. به این ترتیب  دهندنشان میشواهدی از مبالغه را    ه ک  ، دن نسا ر مینفر    2000به    ار   دادتع
واقع  هب  یافتنستد   د ادتع  بارۀدر   مچنینه  .است  محالتجمله    از  اهاسقف  یتعداد 

اس   ها،کشیش است    و   هاشم  شده  گفته  نیز    ر حضو  بالییتعداد  همراهانشان 
 1اند.« هاشتد

 : نیست همبالغـ بنا به دلیلی نفر ـ  2000بنده، تعداد   رنظه  ب اما

 : کنیم  هنگامقطع از متن بال  این  ه ب راگ :اول

زیادی به وجود  های  جدال و پرخاشگری و  ،اول: این جلسه برگزار شد  ۀجلس»
هر   ؛آمد به  پادشاه  آزادی  زیرا  بود.    کردنصحبت کسی  بدون  اول    ۀجلسداده 

 

 /a.htm11044http://www.newadvent.org/cathenالمعارف کاتولیکی دایرة -1
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 « .به پایان رسیدموفقیت خاصی 

  با  د خو  ۀهمواج  در  ا ر   ا ها دوصر س  اینتمام    [تنهاییبه ]  آریوس   است  محالخواهیم دید  
ودباش  هردک  دایجا  انر یگ د ـ   ؛  ما  متن  اگر  آنزیر طبق  ادعای  در  ـ  را    تأیید   خصوصها 

 در نظر بگیریم:   الکساندروس توسط اکثریت 

از   و  دکردن   شروع  را  تحقیق خود  هاپاپ:  آریوس بدعت  تحقیق دربارۀ  »   به قسمتی 
که   او  درمطالبی  گوش   "تالیا"  کتاب  بود  گوش   با  و  دکردن   آمده  خودنفرت    را   های 

 « .گرفتند 

  از های خود را گرفته بودند این همه هیاهو  گوش   ،آریوس  گفتنسخن   نگامه حال اگر  
 ؟ ه استدآم کجا

می  تمام  شگفتی  با  که  است  حالی  در  روایت  ـ   هجلس  این   در  آریوسبینیم  این  طبق 
 : ه استگفت سخن  ر یگ د جلسات  در او هبلک   ؛است هنگفت  ی سخنـ شده از خودشان نقل

و    وزر   در  و» بحث  به  شروع   ا ر خود    عتد ب  وبرخاست    آریوس   .دکردن  همناقشبعد 
 : گفت و داد حر ش

ازلی  رپس" نیز نیست،  در  او  از جوهر  و  پدر نیست،  با    ، اصل  در  درپ   وبودن مساوی 
آورد.    ازخود    ۀدا ر ا  با  ار   رپسپس    ؛دبو  اهتن پدید  می  ،در پ نیستی  دیده  نه نه  و  شود 

میچگونگی درک    د توان نمیدارد    ی آغاز سر   هککسی    ار زی  ؛رپستوسط    حتی  ،شوداش 
به    ،ست خدا  ،رپس  و  ؛دبشناس   ار   تازلی استقابل  وتهل زیرا  یافته  دست    " . اکتساب 

  . او دنشنون   ار این کفرگویی    تا  دبستن   ار   دخو  ایه گوش ها  آن  وشد    دبلنهیاهوی بسیاری  
 «.گفت نیزکنند صحبت می عتدب این دربارۀ هکرا   اییهآواز  و اهدور س از خیر ب

»می  :ومد زده    اسقف  ۱۰۰  رمص   ای هاسقف  دا دتع  ۳۳۳  سال   دردانیم  تخمین 
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 1اند.«شده

  ه نیقی ای ر شو درشان شدن تکفیر  وپیروانش   و آریوس د تبعی از دبعتعداد   این استروشن 
آن )  کنیم   ر تصو  ر بالت  ر بسیا   ا ر تعداد    توانیممیما    پس   است؛   ه دبو تعداد  ها خواهیم گفت 
بود  به    ه ک  نیست   شکی   و  ( دبکشان   شدنتجزیه   ه ب  ا ر   ی امپراتور   دبو   یک دنز  هکقدری 

ما  ؛  دندبو   آریوس   ۀدکننتأیید بیشترشان     را   ا ر شو  در   نیافتنشان   رحضو   توقع  ه چگونحال 
 ؟ باشیم هاشتد

   :دگویمی ی شو یب  نباا .. .نیست کم  [آریوسپیروان ]  یانیسمر آ دا دتع  :سوم

  و   وس در ناالکس   پاپ  و  پیروانش  و  آریوس میان    هیدر اسکن  در  یآریوسکشمکش  »
بود  انشهار مه گرفته  چیزی    هیدر اسکنمحدودۀ    از  جر خا  اشیر گذاتأثیر   با  اما  ؛بال 

  شورای جهانی تین خسن موجب انعقاد   این وروم بینجامد،  یامپراتور  ۀده بود به تجزینمان
 2.« شد هنیقی در

 : دگویمی  مچنینهوی 

شکاف جدِی    د ایجا  از   س ر ت  سببهب  انتین، تکنسپادشاه    رستو د  با   شورای جهانی»
 3.« دش  تشکیل  آریوس  عتدب  دلیلبه یامپراتور  در هدآم پیش

می  وسدر ناالکس  از  قبل  پاپ  عنوانبه   هک  سطر پ  حتی   د بو  هنتوانستکنند  معرفی 
 : شودمانعش   آریوسمحبوبیت دلیل ه ب

 

هلگا دیل و   ، ترجمه،بعد از میالد  ۶۴۰قبل از میالد تا سال    ۳۰از سال    سبیزانروم و    مصر تحت فرمانروایی  -1
 :  Library of Congress .U.S :Sourceناصر البردنوهی. منبع: کتابخانۀ کنگرۀ آمریکا

http://countrystudies.us/egypt 
ها، شوراهای جهانی و بدعت  خصوصالقدر بیشوی مطران دمیاط در  مجموعه تحقیقات جناب کشیش جلیل   -2
 History/CopticHistory-takla.org/Coptic-http://stگیری آن: ( شرایط شکل۱شورای نیقیه: -۴
 منبع قبل.  -3

http://countrystudies.us/egypt
http://st-takla.org/Coptic-History/CopticHistory_02-History-of-the-Coptic-Church-Councils-n-Christian-Heresies/Al-Magame3-Al-Maskooneya/Encyclopedia-Coptica_Councils_04-Magma3-Nikeya-01-Zorrof-En3ekado.html
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کرد» سعی  را   پاپ  او  ؛دهد توضیح  برایش    اشتباهش  به    با  ولی  توجه 
زیاد که  نپذیرفت  طرفدارانش  بودند  مجبور .  شده  در  شد  پاپ  اسکندریه    شورایی 

 1«.ادامه داد به بدعت خودهمچنان  ولی آریوس  ؛ کندمحروم  را  او و تشکیل دهد 

حمایت    ا ر   آریوس   هک   کسانیکنیم    قبول   یم توانمی   هچگونشده  تقدیم   الب با توجه به مط
  ر نف بیستکند فقط صورتی که روایت دیگری نقل میبه   حتی  یا   د ندبو   نفر   ودفقط    دنردکمی

 ! ؟اندبوده هردپپشت  از

   : هنتیج

به   توجه  گفته با  راه  مطالب  به  اول  جلسۀ  در  که  هیاهویی  علت  فهمیدن  برای  شده 
 کنیم:مشاهده می ـردا دن  سومی هکـ  انتخاب  ود میان ا ر  د خوما  ، افتاد

است    از   بیشتر   نا ر حاض  د ا دتع  : نخست   این و    است،   ه دش  نقل   ایمان ر ب  ه کعددهایی 
تعداِد    این   و   ، است  هردشم   د بعی  ا ر   آن   کاتولیکی  ف ر المعاة ر اید  ه کاست  ای  نتیجه   مانه
به این ترتیب دیگران   ؛د ش   هردشم  دبعی   ریگ د   جلساتبا توجه به    هک  است  مانیه   هدشییدأت

ها سرنوشت آن   ، ادامه دهند  آریوس و حمایت از    تأیید د که اگر به  شدن  متوجه این هشدار 
 خواهد بود.  شدننیز تبعید و طرد 

حمایت    سبببه   اهآن  اما  ؛د بوزیاد    رنف  ۳۱۸در میان    آریوس  گاند کننتأیید   دا دتع  :ومد
است  نکته   اینو    ،دگشتن باز   دخو  ۀدعقی  از  وسدر ناالکساز    کنستانتین   نردآو   از  هکای 

 .دشومی  ه دمیه ف ومد ۀجلس در خودش  ی هاگفته ند شنی ایر ب  مه مت عنوانبه  آریوس 

 

و اجرای    ۀدانشکددرسی    هایب اکت  -1 قانون  دربارۀ  قوانین کلیسا: کالس سوم، احکام عمومی  ـ  »اکلیریکیه« 
مجال سوم اش،  های پاپ پطرس در مدت خدمتگزاریکنندۀ شهدا ـ تالشختم   هفدهمین  ،پاپ پطرس اولآن،  

 .()بدعت آریوس
http://www.alanbamarcos.com/AnbaMarcos_ar/colledgebooks/booksmenu.asp?book=1003 

http://www.alanbamarcos.com/AnbaMarcos_ar/colledgebooks/booksmenu.asp?book=1003
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  ۀجلس  بارۀ متن در   ه ک  ستا   ایی هدیا ر ف  آن  وشود  مواجه می  ی با مانع  وم د  حتمالا ولی  
 : دکنمی  نقل ومد

بسیاری   تا  گوش ها  آنو  شد  بلند  »هیاهوی  بستند  را  خود  کفرگویی  های  را  این 
اونشنوند آوازهایی    .  و  سرودها  از  بدعت    دربارۀکه  را  برخی  میاین  نیز  کنند  صحبت 

 « .گفت

افراد    راگ جمع    آریوس حامیان    ازاین  آن  درون  سروصدا  به   ، دند بودر  ایجاد  جای 
 کم سکوت کنند.توانستند دسِت می

   کنیم: های احتمالی از این مانع گذر با ارائۀ پاسخ   یمتوانمی

  د بعی  او  از   کتیر ح  چنینکوتاه آمده باشد    دخو  د اعتقا  از   سر ت  دلیلبه   ه ک  کسی  :نخست
 .  دساز  رو د د خو از  یدزیا   دودح تا  ا ر این رنجش   تانیست  

این هیاهو    ه کهستند    کسانی پیروانش    و   وسدر ناالکستوانیم متوجه شویم  ما می   :ومد
برای  آن  مانع   و سردرگم کنند    ا ر   نا ر حاض  تا   دنا ه ردک  د ایجا  ا ر   اهدیار فو     ایهه گفت  م هف ها 

درست    انبا بیشوی   تیوا ر   راگخصوص  به   ؛ است  ر تیک دنز  ( واقعیت   ه )ب  این و    ، دشون  آریوس 
 : باشد

داسقف م  16در ابتدا  » بودند و   وس پدر الکساندر   ۀکنندتأییداسقف    22و    آریوس   ؤی 
بعدا  مشخص شد  یمشخص  گیریموضع  یهبق در    .نداشتند که  شورا،  این  کار    پایاناما 

نام  فقط به  اسقف  ت  یکوندوس س   یهادو  ماندند    یئوناس و    تأیید را    آریوس که  باقی 
پ   ها کشیشکه  شورا    ۀ نامسوگند  تأییداز  و    کردند یم آن  بودند  یوستبه    ی خوددار   کرده 
 1« .ورزیدندیم

 

ها ـ شوراهای سراسری و بدعتقدر انبا بیشوی مطران دمیاط، دربارۀ  نیقیه، دانشمند گران  تمجموعه تحقیقا  -  1
 02History/CopticHistory_-takla.org/Coptic-http://st :( شرایط انعقاد شورا1ـ شورای نیقیه:  4

http://st-takla.org/Coptic-History/CopticHistory_02-History-of-the-Coptic-Church-Councils-n-Christian-Heresies/Al-Magame3-Al-Maskooneya/Encyclopedia-Coptica_Councils_04-Magma3-Nikeya-01-Zorrof-En3ekado.html
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که   است  یادآوری  به  لزم  واقعه  و    وسدر ناالکس  نفع   ه ب  کنستانتین  حمایت   از این 
این    انبا بیشوی   ، نخست  ۀ جلس  بارۀدر   بینیم می   دچنر ه   ؛ ردا دمیرب   ه ردپ  واضح  یشکله ب به 

  هب   ود و امپراتور دخالتی نکرد  کردن  کند که همه آزادانه در آن جلسه صحبت نکته اشاره می
  ای هر فتار   امپراتور  بینیممی  ومد  ۀجلس  در  ولی  ؛ دنیافتن  ستدنتیجۀ خاصی    هبدلیل    مینه

عالوه بر    ؛ دکننمی   للتد گذاشتن به وی  ام ر احت  ه ب  ه ک  فتر گمی  ه دی دنا  ا ر   آریوس مخالفان  
  ای ر ب  هک  کسی  آیا   و  ...کندنیز دللت نمی   شاندخو  ه ب  نسبت  اهآنگذاشتن  امر احت  ه باینکه  

گیرد  می  ا ر  خود ایهگوش مقابل ف طر  ایهه گفتبرابر  در  د یابمی  رحضوعلمی  ۀر مناظ یک
 کند؟! میهیاهو شروع به  یا

همچنین    ؟ نیست  کافی  انشر یا  و  وسدر ناالکس  علمیناتوانِی    اثبات   ایر بهمین    آیا
 ها؟اخالقی آنبرای اثبات انحطاط 

 ومدنکتۀ 

های معتقدان به تثلیث  کند بنده نوشته تیزهوش مالحظه می  ۀدخوانن  هک  هگون  مانه
حذفی   هیچ  بدون    در   ،تعصببدون    ۀدخوانن  هکدلیل    این  ه ب  ط فق  ؛مردک  نقل را 

در حالی که    .دکن هیشدان دانه نگاشت  خودشان ستاند با ها آن  هکآشکاری  هایگوییتناقض 
 : دگوینمیبینیم که ها را میآن  ،د کننمی م همتبدعت و ارتداد    هب  ا ر  آریوس ها آن

برخی    در حالی که  ؛بسنده کردپدران سابق  به تعابیر  گفتند باید  می  هابرخی از پدر »
در  گفتند  میدیگر   پدران  باید  و  ]گذشته[  سخنان  بررسی  دقت  شود.  تعابیرشان 

قیصریابیو افس اسقف  و    ۀس  کرد  استفاده  فرصت  این  از  که  قانون  فلسطین  را  ایمانی 
مراسم   اجرای  تعمیدهنگام  خوانده می  غسل  کلیسا  داشت  شد  در  درخواست  عرضه  و 

 « .آن را به همان صورتی که بود نپذیرفتند  پدرهااما نمود؛ آن را   و تأیید فتنپذیر 

هیئت   با  هک وسدر ناالکس استروشن  .دکننمی  یر کاان هپن  اهآن  هک است اینواقعیت 
 :ه استفت ر نپذی  ا ر  هخواست این  هک ستا   کسی دشومی  حمایتکنستانتین 
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 : دگویمی انبا بیشوی 

رفیقش  دوست  ،ارشالوس مرگ    با» بر  و  الکساندروس  اسکندریه    پاپ  کرسی 
پاپ  مرقسی قرار گرفت.    هایسقفا  سر از مقام    سقفا  سر در جایگاه نوزدهمین    نشست و

بار  بودکسی    ،الکساندروس  اولین  برای  را    ο μοου,σιον του/ Πατρι  عبارت  که 
  آتاناسیوسهمان عبارتی که قدیس  به کار برد؛    پدر  با  پسرجوهر    یبرابر دادن  برای نشان

 1.« ایمان نوشتقانون  در ن راآ و آن دفاع کرد از خود  عمردر طول  ،رسول

بدعت    ه ک  دبودن  کسانی  ، آتاناسیوسبعد از او    پاِپ   و  وسدر ناالکسکه  واقعیت آن است  
 د. کردن ایجاد را  «HOMOOUSION: »دارای جوهر یکسان ۀکلم

 : کنندعتراف میا  آتاناسیوس  ایهه مقال بارۀدر  هک  بینیممی  ا ر  اهآندلیل  مین ه  هب

منابعی"رساله  این» به  تبدیل  آریانیسم"  ضد  بر  چهارگانۀ    افعان دم  هک   دشدن   های 
 2.« گیرندخوراک می  آن ازامروز  هب تا هگذشت  ایهنر ق  ولط در  مسیح وتهل 

  و  یساند ق  از  هک  است  چیزیهمان    ـد کنیمی  عا دا شما    ه ک  هگون  مانهـ   هدعقی   این  راگ
آننوشته   ، است   هدش   ه فتر گ  اهپاپ    از   رغیه ب منبعی    ا ر چ  و   ؟ کجاست  اشباره در ها  های 

   ؟ دندنمان عقیده باقی  آن رب  اهکشیش و  اهپاپ  ا ر چ و  ؟دیر ا دن  آتاناسیوس

 : دگویمی ی ر خض  جسر ج   حنا  کشیش رکتد 

جهانی  این  وقتی»   کنستانتین   امپراتور  ، ردکتکفیر    ا ر پیروانش    و  آریوس،  شورای 
  در   هک  اییهپاپ  و  اهاسقف  از  یر بسیا  اوانر فتأسف    با  ولی  ؛...د کشیراحتی    نفس

دوباره   و  دگشتنباز   دخو  ایهکلیسا  و  اههجایگا  هب  دن دبو  هردک  کت ر ش  ا ر شو  این  ایهر کا

 

قبطی    -1 کلیسای  بدعتارتدکسیتاریخ  و  سراسری  شوراهای  بیشوی  .  انبا  نیقیه  5ها،  شورای  و 2:  آریوس   :
 the-of-History-02ry/CopticHistory_Histo-takla.org/Coptic-http://st .بدعتش

خدمتگزارا  -2 مقدس  عبدالشهید،  خانۀ  نصحی  دکتر  مسیح،  دین  حقایق  به ۱۹۸۴دسامبر ۱۳ن  عید  م، 
 .com/fathers/stathanasius35thttp://copticlibrary. :رسیدن قدیس آندراوس رسولشهادت 

http://st-takla.org/Coptic-History/CopticHistory_02-History-of-the-Coptic-Church-Councils-n-Christian-Heresies/Al-Magame3-Al-Maskooneya/Encyclopedia-Coptica_Councils_05-Magma3-Nikeya-02-Arios-Wa-Hartakato.html
http://copticlibrary.t35.com/fathers/stathanasius/contrarians1/4.htm
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 1.« دانستند می شورای جهانیقبل از این از  که  کردند تعالیمی مانهشروع به انتشار 

قدیس   که   ایه ر محاو   آریوس   و  یس د ق  آتاناسیوِس میان  یافت    د فوای  سبب ه ب  جریان 
 : کنیمبیان می  ا ر  آن ردا د  هکبسیاری 

در    ار م) :  ه استدمور ف  و  ه گفت  سخن   مسیح  زباناز    هشادپا  سلیماِن   :گفت  آریوس»
 ( ۲۲:۸  امثال)  .(دی ر آف شگام نخستین

  جای هب  انیر عبمتن    ار زی  ؛است  هدزا  ار م  رگارد و ر پیعنی    این  :گفت  آتاناسیوس 
آورده است  ار م  شها ر   آغاز  در  رگارد و ر )پ  دکنمی  رذک  ار   "ی"قنان ،  " ی"خلقن    یعنی   (به دنیا 
پسری    یعنی   "ادول  هاإلل  قنی"  دشومی  هگفت  هک  هگون  مانه  ؛است  هدزامرا   خداوند 

کند؛ آنجا  می  تأییداش کرد؛ و مطلبی که در همین فصل آمده است این تفسیر را  روزی
آنگاه که هنوز    ۲۴  . جهانپیدایش    از   ، سرآغاز  از  م،دش   مسح   ازل  ازن  م)  :فرمایدکه می

از آنکه   یشپ  25  وجود نداشت  یپرآب  ۀچشم  یچکه ه  یشدم، زمان پدیدار  من    ژرفاها نبود
برکوه پ  ها  شوند،  تپه  یشپا  من  از  زم  یشپ   26  شدم؛پدیدار  ها،  آنکه  ها  و دشت  یناز 

ها را  آنگاه که آسمان  27  . بیافریند  از غبار جهان را   ی اذرهو پیش از آنکه  آفریده شوند،  
  ا ر   تو  وزر ام  من  ستی،ه  من  رپس  تو)  (۲۷تا    ۲۳:  ۸  )امثال  (.استوار ساخت من آنجا بودم

 ( ۵:۱ یانان ر )عب  (۳۳:۱۳  )اعمال  (۷:۲ )مز  (.مردکمولود 

  ( ۲۸:۱۴  )یوحنا (. است رت عظمت با  من از  م در پ ا ر یز ) : ه استگفت ر پس : گفت  آریوس 
 . نیست مساوی  او با ،ر هجو  رنظ از  واست   رتکوچک  درپ  از رپس  اینر بناب

این    هک  هگون  مانه   ؛استیافته    دجس   ار زی  است  در پ   از  رتپایین  رپس  :گفت  آتاناسیوس 
  من   ار زی  ؛دیدشمی  خوشحالقطعا     داشتی د  وستد  ار م  راگ »   استدپی  هآی  دِ خو  ازنکته  
  دشخو  ناسوت  با او یعنی ؛«است رت باعظمت من  از م در پ  چون وم،ر می  درپ  سویهب گفتم

  خود   وتهل   با  هچگونوگرنه    ؛است  رت باعظمت  رپس  ناسوت  از  هک  دور می  یدر پ  سویهب

 

 . ۶۳۲ص ، 1تاریخ تفکر مسیحی، ج -1
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  این   ه آنچ  ؟!(۱۸:۱  )یو   است  هدبو  در پ   آغوش   در  هک   حالی در   وم ر می  درپ   سوی هب  دگویب
  سخن خود    وته ل با    صحاح(ا)  فصل   مانه  در  ه ک  است   این  دکن می  تأیید  ار نکته  

  ، دی د  ار م  کسر ه»   :ندک می  بیان  را  رهجواز نظر    ش در پ   با  دخوبودن  مساوی  و  گویدمی
  ه آنچر ه  و  ،است  من  وندر   درپ  و  ستمه  درپ  وِن در   من  و  است،ه  دید  ار م  درپ راستی که  به

آِن    است  درپ  ایر ب آِن    است  من  ایر باز    هچآنر ه   و  است  مناز    در پ  و  ما  ار زی  ؛اوستاز 
 .« ستیمه یکی

  زمین روی    و   آسمان  در بر هرآنچه  حکمرانی  )   : فرموده است  مسیح: گفت  آریوس 
  از   نتط سل  فرمایدمی  اینجا  دراو    اینر بناب  (18:28  )مت   .(است  هدشداده    من  هباست  

 . نیست یکسان او با و است  رتباعظمت او ار زی ؛است هدسی ر  او هب ش در پ

خود    تد ول   ۀطواسهب  رپس  ه ک  است  این  معنایش  : گفت  آتاناسیوس    ، در پ   ازابدی 
 ؛ است  هگفتش  شدن انسان  موجبه ب  ار   کالم  ایناو    یا  ه است؛دش  مالک  ار   نتطسل  ۀمه
به  ار زی است؛دا د  رار ق  ش در پ  مساوی  ا ر   دخوگفته،    ایندنبال  او  گفته    ه  این    ه ببا 

اسم    وسازید    ردشاگ   ار   ا هامت  ۀمه   و  دویر ب)  :انشردشاگ  به  را   و  رپس   ،درپایشان 
 ( ۱۹:۲۸  )متی  .(تعمید دهید   س دالقوحر 

گاهی  مسیح  :گفت  آریوس  از  آ   ، هداد  نسبتخودش    هب  ار   قیامت  ساعتنداشتن 
  ر خب  دو  آن  از  کس یچه  ،ساعت  آن  و  وز ر   آن  اما  و   ۳۲)  :فرمود  انشردشاگ   هبوقتی  

پس هوشیار باشید،    ۳۳  .درپ  طفق  ؛رپس  حتیو نه    آسمان،در    شتگانر ف  حتیو نه    ،ردادن
  قس ر )م  (.دبو  ده خوا  زمان  هچ  وقت  آن  دانیدنمی  شما  ار زی  ؛دبخوانی   نمازبیدار باشید و  

 ؟ دبو ده خوا»خدا«   هچگون پس د ان دمین ار   قیامت ر پس راگ  (؛۳۲:۱۳

  این بارۀ  در ها  آن  تا  گفتچنین    انشردشاگ دلیل به    این  هب  مسیح   :گفت  آتاناسیوس 
سؤ  جایز  ایشان ر بدانستنش    هک  ازیر  نکنندنبود    ی از ر   صاحب  ره   هک  طور  مانه  ؛ال 

  د باش   ر  س  افشای  اش هنتیج  هک  ار   علمی  یعنی  ؛انمدنمی  ار   هلئ مس  این  من  دگوی می
 ! انیدمی  ار  چیزهمه  تو ،ر گارد و ر پ ای :گفت  او هب س طر پ ار زی ؛انمدنمی

به خواست خود    تا  ماهدنیام  دور ف  آسمان  از  من  ار زی)  :فرمود  مسیح  :گفت  آریوس 
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 ۀدبن   او  اینر بناب  (۳۸:۶  )یوحنا  (.تا خواست فرستندۀ خود را انجام دهم  هبلکعمل کنم،  
 . اوست  از رتپایین وبوده  درپ

  ه دبوخدایی    اوزیرا    ،ه گفت  سخنگونه  این  جاها   ی ر بسیا  درمسیح  :گفت  آتاناسیوس 
نباشد  کمم  راگ )  :مثل   ؛است  هدش  انسان  هک بگذرد جام  اینن  من  از  نیاشامیده   ،... .)  

  ا ر چ  ،الهی   ،الهی  :یعنی  ؟ لما َسَبَقنی  ،ایلویی   ،ایلویی )  :در حالی که گفت  ( ۴۲:۲۶  )متی
واگذاشتی   شما   ایدخ   و  ایمدخ   و  شما   در پ   و  م در پ  سوی هب  من  و)  (34:  15  ر)م   (؟مرا 

 ( ۱۷:۲۰ )یوحنا (. کنممی دصعو

بودن  خدا  هب  ش خود   توصیف  و  ،ش در پ  ایر ب  اوانشر ف  و  رمستم  هاینماز همین طور  
 وندر   در پ  و  ستمه   درپ   وندر   من)   و  (است  هدید  ار   درپ   عا  طقدید    ار م  کسر ه)   :دمورفکه  
است،    هدش  ردوا   اضر اعت  ۀآی  هک  فصلی  مانه  در  و  (ستیمه  یکی  درپ  و  من)   و  (من

  ا ر   هکر ه  نیز  رپس  ،دکن می  شانهدزن   وخیزاند  برمی  ار   ا ههردم  ،در پ   هک  هگون  مانه)  :دمورف
و   ( دکنن می  امر اک  ار   درپ  هک  هگون  مان ه  دکنن   امر اک  ار   رپس  مگانه  تا   د کنمی  هدزن   د هبخوا
  او   وتهل کنند به اینکه  می  یحر تصو    دن ر اد  دوجو  مسیح  ازدیگری که    اوانر فهای  گفته

 .  است  مساوی  ،تدر ق و عظمت و ندبوازلی رنظ  از ش در پ  وتهل  با

پدیدار شد،    او  با  چیزهمه)  :دگویمی  رپس  بارۀدر   دخوبشارت    در  یوحنا  :گفت  آریوس 
این  رداد  للتد گفته    این  (۳:۱  )یو  .(نیافت  دوجو موجودات    از  چیزی  او  رغی  با  و  ه کبر 

  این ر بناب  ؛است  ه ردب  رکاه  بمخلوقات    نردآو دی دپ  ایر ب  ار   آن  درپ که    است  ایهوسیل  رپس
 . ، خدای آفریننده نیست رپس

همان طور    است؛  خالق  هک  یر پس  ۀطواسهب  یعنی  ، ردک  خلق  رپس  با  در پ   :آتاناسیوس 
را    ش ر پس  ۀ وسیلهب  هشادپا  دشومی  ه گفت  هک   شر پس  و  هشادپا   اینجا  در   . ساختشهر 

  و   بودنازلی  و  رپس  وت هل   هب  یوحنا  هاینکخصوص  به  ؛دآین می  حساب   هب  ر هش  گان د سازن
هایش  نامه  در  وخود    تر بشا  در  ساختن،ر ادیدپ  و  ت در ق  و  ره جو  در  ش در پ  با  تساوی

است؛  یحر تص است  هک  آنجا   کرده  ما    ، دبوآغاز    از آنچه  )  :گفته  آنچه  ما شنیدیم،  آنچه 
  ان دهشازیرا  )  :مچنینه  ؛(۱:۱  یوحنا  اول)  (.ردک  شلمس   ایمانهستددیدیم، و آنچه  
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  حنا یو  اول)  (.دستن ه  یکی  ،هس  این  و  ؛القدس روح  و  هکلم  ،درپ  :تا هستند  هس  آسمان  در
فرماید:  می  .ستمه  اه انت  و  ادابت هستم، همان    اءی  و  الفن  هما  من)   : یاؤر  در   و  ( 7:    5

  چیزی ر ه  رب  هکهمو    ،دآی می  واست    هدبو  هک  کسیهمان    و  ،دموجو  رگارد و ر پآن  
 کسی   و  هر  ب  آِن   از   نتطسل  و  دمج   و  امتر ک  و  کتر ب)  :مچنینه  (۸:۱  ؤر)  (.تواناست

مورد    ۀآیمتن    ایدابت   در  و  (13:    5  ؤر)(.  یند اآلبداب  تانشسته است،    ش ر ع  رب  هک  است
که    اض،ر اعت است  می  رپس  وتهل بارۀ  در   روشنیبهمتنی    ه ک  آنجا  ؛دهدبشارت 
  د بع  هچگون  اینر بناب   (.دبوخدا    هکلم  و  ،دبو  ادخ با    هکلم  ودر ابتدا، کلمه بود،  )  :دمایرف می

گفت  می  یحیر تص  چنین  از  خالقخدای    رپس   هکبوده    این  وی  کالم  معنایتوان 
کرده است   افر اعت نبی    داووداو خدایی برای آفریدن مخلوقات است، و    هبلک؟!  نیست

  و گذاری کردی،  پایه  ار   زمین  ،ر گارد و ر پ  ایتو  )  :دگویمی  هک  آنجا  ؛است  خالق  ،رپسکه  
  ا ر   "ادخ   رپس"  هگفت   این  با  رپیامباین    هک  نیست  شکی  و  (ستتو  ستد  ۀساخت  اهآسمان

داده، همان طور    اب طخ   . ( ۱۰:۱  )عب  است  هاشتد  یاشت ردبچنین    نیز   سولر   هکقرار 
و   ،ش در پ   دمانن ه   خالقی  "ا دخ  رپس"  هک  دش روشن    اینر بناب عظمت  و  جوهر  نظر  از  و 

  1ست.« او با بزرگی، خدایی مساوی 

 

 . ۲۸۹ و ۲۸۸ص  ،۱ج  یسا، اسقف آنبا ایسدوروس،بها، تاریخ کلاز کتاب مروارید گران -1
http://www.coptichistory.org/new_page_2255.htm 

http://www.coptichistory.org/new_page_2255.htm




 ششم فصل

 مریانیسآ و آریوس

 ؟تفیا نپایا هیقنی از پس مریانیسآ یاآ

  و   هی قنی  ایور ش  نقانو  از  پساعتقاداتش    و  آریوس   د نک  ورص ت  یشخص   ستا   کنمم
چنین  ولی این   ؛تف ر   نبی   از  حکم کرد   شنوا پیر   و  آریوسعلیه    ن ستانتینک  ه ک  و ستمی  لمظ

 : اعتراف کرده است رص م درشنودای سوم   رتدکسا  پپانشد. 

او    و  ،کردمی  ار ک نا   ا ر   حمسی لهوت    ، آریوس» او جوهر و ذات    پدر   ازبه نظر 
  ند؛ ر ا د جودوهنوز هم    م ریانیسآ  های ه شری.  او یک مخلوق بوده است  و  ست ا   کمتر

آریانیسم همچنان    و  آریوس توسط شورای نیقیه، سایۀ    شدنمحکوم از  حتی بعد  
نسبت به کلیسای مقدس بوده    یها، اختالفات و شک و تردیدهایباعث گرفتاری 

 1است.«

  ،کنیم مالحظه می  م ریانیسآ  ۀما دا   ه ب  ایه ار شا   ،ا ودشن  ن اخنس این    در ما    هک  یلحا  در
 :گویدمی  هک م ین بیمی نیز  ا ر  «رجوف  مبسا  ججور » ی از حریص افعتر ا 

  ق فا مو   آریوس  ناشپدر   با   ح مسیبودن  ازلی  با   فتلاخم  در   ه وهی  اندهاش»
با این    ."ستا   هد ش  ق لخ  نیستی   از  ح مسی"  : کنند کهمی   تأییدرا    وی   ۀ گفت  و  د نسته

  : دنگویمی اشباره در  و دننکمی  زمتمای ا دخ تلوقاخمدیگر  از ا ر  او اهنآتفاوت که 
این ا دخ  پسر نخستین  "   ه دش  ه ریدفآ  ا دخ خانوادۀ    ی ا ض عا   سایر   از   ل بق   اویعنی    ؛ و 
و    ستا   هدش  قل خ  هوهیمستقیم توسط    طوربه   هک  ستا   یشخص   اهنت  او  ...ستا 

 

 . 9ص  ماهیت مسیح، -1
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  ( 5)  ."اندهمدآ  جود و  هب  ا دخ  لیصا   رگزا ر کا  عنوانبه   او  قریط  از  دیگر   یا هزیچ تمام  
  ز اغآ)  ح مسی  :فرمایند می   که  د ننکمی  تایید   یاتیآ   با  ا ر   ود خهای  این آموزه   اهنآو  
تمامست خن )  حمسی   (14:3  ه فشاک م)  (.است  نداودخ  تقلخ   (. آفریدگان  زادۀ 
مرا در سرآغاز    ند اودخ  ...مست ه  متک ح  نم)  :این فرمودۀ او  و  ( 15:1  نسیالکو )

پیش  بخشید،  تولد  خویش  زمان  راه  در  خود  کارهای  قدیماز  ازل  های  از  من   ...
ز  من  نبود  ژرفاها  هنوز  که  آنگاه  زمین.  آغاز  از  پیش  ابتدا،  در  گرفتم،  ده  ا شکل 

 1(«24تا  22 و 8:12 امثال ) (. شدم، زمانی که هیچ چشمۀ پرآبی نبود

  هاآن   در   ه کداشته است    جود و  ه نیقی  از   پس   تاریِخ   در   تلفی خ مزمانی    ی اهه ر و د و حتی  
 : گویدمی انبا بیشوی  ...سنگینی بیشتری داشته است ثلیثت به  نسبت  م یسانریآکفۀ 

طول    ه ک  دومحد  ۀر و د  ک ی  در» پایبند    قعیوا   ن یماا  ه ب  تنهاییبه  آتاناسیوس  آندر 
مقطعی    در.  شدی میآریوس  دنیا   ۀمه  ا  بریقتنبود    آتاناسیوس اگر    هک  بود  مانی ز  ، مانده بود
زمان    ی اضما  ایبر   او  یجاهب  ار   یدیگر شخص    و  کرد  عل خ  ار   م ر   پپا  امپراتور  ،از 

  ایمان   قانون  ،تش گ ز با   ودخ  یجاهب  انندز   از  پپا  قتیو.  کرد  بو نصمی  آریوساعتقادات  
  ه ک  ست ا  ایهمرحل  نیا .  کردامضا    بود  هکرد  یر اوددخ   آن  یاضما   از  ال  ب ق  هکی را  آریوس

آن     قعی وا  نیماا  هب  هک  دبودن  کسانی  اهنت   ،رصم  در  شای هاسقف  و  آتاناسیوس   طقفدر 
  ن م قوم  باشند  مبارک  )   :بگویدنبی    یعیاشاجای شگفتی ندارد که    نی اابر نب  ؛بودند  دنب پای

  حمایت   هدریکنسا   پپا  از  مر کرسی    ،دیگربسیار    عقامو   در  ماا  (25:19  أش )  (.رصمدر  
 . د نردکمی  حمایت او از هک آتاناسیوس  پپا رِ صمعا  یاهپپا مثل  ؛کردمی

  ا ه نت  و  ،دش  م تسلی  یسمنریاآسرکشی    برابر   در  و  یدشپا ور ف  ناهج  سراسر   در  مسیحیت
نمایندۀ او بودند    اش یر صم  یاهاسقف  و  شدهعیدبت  ۀدریکن سا  پپا که    هدریکنسا  کرسی

 

 مخلوق یا خالق ابدی؟ -1 اب پاسخ به شاهدان یهوه، فصل سوم، شخصیت مسیح،کت -1
http://www.kalimatalhayat.com/cults 

http://www.kalimatalhayat.com/cults/177-against-jehova-witnesses/2940-chapter03.html?start=1
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 1.« مین ک  لابدن  ار  ودخ  انپدر  هار  باید ما و بودند؛ه ماند  باقی

  س کلیوا ر ه  هب  اشه نام  در  محمد رسول خدا    نماز   دررا    مریانیسآ به همین دلیل ما  
 : کنیم مشاهده می روشنیبه 

 . حیمر ال حمنر ال هالل بسم»

خدا،    دمحم   از   بر  دودر .  ..ومر   گر زب  ،هراکلیوس  هب  اش هرستادف  و  هدنب فرستادۀ 
  م السا  ؛مناو خیم ار ف  مالس اکلمۀ    هب  ار   تو  نم  ...بعد  ماا پیماید.  می  تی اده  هار   که  یسک

امان بمانی  تا  ربیاو    ه انگ   یر یذنپ   گرا .  دهد ب  برابر   ود  ار   تو  جرا  نداودخ  تا  ،و شتسلیم  .  در 
م    و.  توست  ذمۀ  ر بآریانیسم  ]ظلم به[   َنک  َنَنا َوَبی  ا ِإَلی  َکِلَمة  َسَواء  َبی  ِکَتاِب َتَعاَلو  َل ال  ه 

َ
َیا أ

ِه   الَل  وِن  د  ِمن   ا  َباب  ر 
َ
أ ا  ض  َبع  َنا  ض  َبع  ِخَذ  َیَت  َوَل  ا  ئ  َشی  ِبِه  ِرَك  ش  ن  َوَل  َه  الَل  ِإَل   َد  ب  َنع  َل  

َ
ا    َفِإن  أ و  َتَوَل 

وَن  ِلم  س  م  ا  َن 
َ
ِبأ وا  َهد  اش  وا  ول  بر سرِ )  َفق  بیایید  اهل کتاب،  و شما    ای  ما  میان  سخنی که 

و بعضی  او نگردانیم،  شریک جز خدا را نپرستیم و چیزی را  اینکه ؛یکسان است بایستیم
بگویید: شاهد    نگیرد. پس اگر اعراض کردند  جای خدا به خداییاز ما بعضی دیگر را به

 . شدگانیم(از تسلیمباشید که ما 

نامه فارغ    وهایش را گفت  [ گفتههراکلیوس ]  او  قتیو  :گفت  نبوسفیاا از خواندن 
  ان هامر ه  هب  نم و  و ما را از آنجا بیرون کرد،    دش  دن بل  اه ادص  و  شد، هیاهویی برخاست

می  :مگفت  خود "معلوم  کار  خداست[    "ه بشکبیا  نب اشود  رسول  بال  آن]منظور،  قدر 
که   است  روم[این ب  هاشپادگرفته  ]پادشاه  موقع    و  ،ترسدمی  او  ازهم    لصفر  همان  از 

]  نئ مطم او  پیامبرشدم  اینیعنی  تا  پیروز خواهد شد،  ف    نداودخ   که[  اسالم مشر  به  مرا 
 2ساخت.« 

 

بدعتارتدکستاریخ کلیسای قبطی    -1 و  انبا بیشوی،  ی، شوراهای سراسری  نیقیه:  -  5ها،  و   (2شورای  آریوس 
 History/CopticHistory-takla.org/Coptic-http://st بدعتش

( و  2940الله بن عباس ). این حدیث در صحیح بخاری نیز آمده است: روایت عبد386ص    ،20النوار، جبحار  -2
 (. 4553ابوسفیان )

http://st-takla.org/Coptic-History/CopticHistory
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 : صورت زیر استبه  را نو ال بحار  ازکل ماجرا  اما

  از خواب بیدار شد.  ناشپری  و اننگر پادشاه روم، روزی  هراکلیوسقیصر یعنی   ما ا و»
دیشب دیدم پادشاهی    :گفتها  او به آن   واز او پرسیدند    خصوص  نیا  درفرماندهانش  

را ختنه می   کنند   هنتخ  که  م اسیشننمی  ار قومی    ما  :دن گفت  .کندظاهر شده که قومش 
قتل    ار   اهنآ   ۀمه  دنست او خ  او  از  اهنآ  وتسلط شما هستند؛  که تحت  نودیاهی  مگر به 

  فرمانروای بصری در حالی   ۀها چنین نظری دادند فرستادآن وقتی  آرامش یابد. تا برساند 
می را هدایت  عرب  مردی  بهکه  آن کرد  گفت:  سوی  و  آمد  شخص    نیا  ،هاش پاد  ایها 

  ه ب  هراکلیوس   .تسا  هتادفا   قتفااسرزمینش    در  هک  دن ک می  تب حص   عجیبی  زیچ   ازعرب  
که    تفاقیا  هچ  نیا  س بپر   : گفتمترجمش   داده    اوسرزمین    دراست    او   از  ؟ستاروی 

  و اند  ای به او گرویدهپندارد پیامبر است و عدهمی  مامیان    از  یمرد  :گفت  و  کرد  الؤس
به همین    نم   هایی درگرفت وجنگ  اهنآ  نمیا  در  .نداهکرد  فتلاخم   او  با  اندیگر  هم 

دیدند او ختنه شده    .دکردن   هنه بر   ار   او  . یدن ک  هنهبر   ار   او  :گفت   .ترک گفتم  ار   اهنآدلیل  
  ه ب  ار   شسابلی است که دیدم.  همان چیز  این  سوگند،  ادخ  هب  :گفت  هراکلیوس است.  

  ماش]سرزمین[    :گفت  و  دز   اد ص  ار   ودخموران امنیتی  مأ رئیس    سپس  ؛او رفت  بدهید.  او
من    ار  از  تا  کنید  رو  زیرو برای  مرد  مرد  قوِم آن  پیامبر  این  یعنی  بیاورید؛  برایم  را.    را 
  ه ب  اوافسران    از  یکی  .مبود  هدش  جار خ  ت ار جت  ایبر صلح    نماز   در  نم  :گفت  نبوسفیاا

 . فراخواند ار   ما اوو  ؛هبل :مگفتی  ؟ستیده مرد نیا  قوم  از ما ش یاآ :گفت  و کرد هحمل ما

  ن ب   نبوسفیاااز    س،ا بع  نب  هللادب ع  ازاو با سند خودش    ،ی ر بخا  از سند خودم    با  و
  در   اهنآ  .دستار ف  او  سویهب  شقری  از  انیر سوا  با  هراکلیوس   گفت  او  هبکه    ،بحر 

در  برای تجارت    بودمصالحه کرده    ش قری  کفار   و  نبوسفیا ا  با   ادخ   ل رسو   هک  ایهر و د
در حالی که    ،مجلس خود دعوت کردها را به  و آن  اخواندها را به روم فر آن  شام بودند.

گِ  روم  بودند.  بزرگان  و    اهنآ   سپسردش  فراخواند  را  خود  مترجم  و   :گفتو  نسبت 
ا  از شما  یککدامخویشاوندی   ادعا  یشخص  ین با  است؟    تریکنزد  کندمینبوت    یکه 

گفت: او را هراکلیوس  .  تر استیکنزداو  من از همه به  گفتم: َنَسب  :  گفت  یانابوسف
گفت:  سپس به مترجمش    ید. قرار ده  او  سرپشِت   ،و همراهانش را آورده   نزد من بیاورید
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آن  اها  به  از  من  سؤال  ینبگو  گفتاو  اگر    ،پرسممی  ییهاشخص  دروغ  جوابم    در 
ساز  برمال  را  گفت.  یددروغش  خداابوسفیان  به  نم  سوگند  :  شرم  مرا    کردمیاگر  که 

از من    هراکلیوس سؤال    لین. او گفتمیم  دروغ  [یامبرپاو ]  ۀدربار   حتما  بخوانند  گو  دروغ
  با اصل و َنَسب است   ما  او در میانشما چگونه است؟ گفتم:  میان  در    او  ب َس بود: نَ   ینا

است[ عالی  آ]َنَسبش  گفت:  قبال    یا.  هم  دیگری  شخص  شما  میان  ادعایی    از  چنین 
است؟   آخیرگفتم:  داشته  گفت:  کس   یا.  پدرانش  خ   یاز  گفتم:  است؟  بوده    . یر پادشاه 

پیروی کردهگفت:   او  از  عفا؟بزرگان  یا ض  روز  بهروزپیروانش  . گفت:  ضعیفانگفتم:    اند 
می یا  زیاد  ز   ؟کمشوند  آشوند می  یادگفتم:  گفت:  پ  یکس   یا.  ا  یروانشاز  از  که ینبعد 

.  خیر گفتم:    ؟ها بازگشته استمیان آناز    یسردکراهت و دل  یاز رو   یرفترا پذ  ینشد
ا  یشپآیا شما  گفت:   ادعایی کند  او  که  یناز  به دروغچنین  را    کردید؟ یم گویی متهم  او 
دور  او  است که از    ی زمانمدت  ی ، ولخیرگفتم:  کند؟یم  یانتخ او    یا : آگفت  . خیرگفتم:  
او  توانستم  و من نمیگفت:    یانچه کرده است؟ ابوسف  مدت  یندر ا  دانیم یو نم   هستیم 

آاین  از    یرغبه چیز دیگری  را   بل  ید؟اهیدبا او جنگ  یاسخن متهم کنم. گفت:  .  ی گفتم: 
نت ب  یجۀ گفت:  بو  ین جنگ  نت   دهاو و شما چگونه  ب  یجۀاست؟ گفتم:  او    ین جنگ  و  ما 
ما   یگاه   ؛استبوده  متناوب   بر  گاه  او  م   ی و  غالب  او  بر  به شویمیما  را  گفت: شما   .

  یک را شر   ییزو چ عبادت کنید  را    یگانه  یخدا  گویدیگفتم: م  ؟دهدفرمان می  یزچچه
نده  قرار  آن  ید،او  مو  عبادت  پدرانتان  زکات،    کنید ترک    کردند یچه  نماز،  به  را  ما  و 

 . کندیرحم امر م عفت و صله ،صداقت 

به  هراکلیوس ] او  گفت:  مترجم  [  نسبشبه  تو  از  گفت  یدمپرس  را  بگو: من  تو  :  یو 
. از تو  در میان قومشان به همین صورت بوده است  یامبران پ نسب  و    ،َنَسبش عالی است 

  ی ، و اگر کسخیر  یگفت  است؟کرده    ییادعا  ینچن  ی از و   یشپ از شما    یکس آیا    یدمپرس
و   یشپ بود  ییادعا  ینچن   یاز  د  یشخص  ینا  گفتمیم  کرده  از  که   یروی پ  یگراناست 

پرس تو  از  است.  پادشاه  یکس  یاآ  یدمکرده  پدرانش  گفت  یاز  اگر  خیر   یکرده است؟  و   ،
تخت پدرش  واست که آمده تاج  یشخصاو    گفتمیم   کردیم   یاز پدرانش پادشاه  یکس
متهم    گوییاو را به دروغ آیا  ،کند  یی ادعا ین چن کهیناز ا  یشپ  یدم. از تو پرسمطالبه کند را 
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این    خیر؛  یگفت   کردید؟یم نمیبه  دانستم  دروغترتیب  از  او  پرهیز  شود  مردم  به  گفتن 
  یروی پ  یبزرگان و اشراف از و   یدم. از تو پرس ببندد خدا دروغ  داشته باشد در حالی که به  

و    یا   ،کنند یم پ  ینوایان،ب   ی گفت  ینوایان؟ ب ضعیفان  ضعیفان    ین هم  یامبران پ  یروان و 
پرساندبوده تو  از  م هب ز رو   یروانشپ   یدم.  کم  و    ، شوندمی  یادز   یگفت   یاد؟ز   یا  شوندیروز 

می  هب  یمانا گسترش  صورت  فراگ  یابدهمین  پرس   یرتا  تو  از  از    یکس  یاآ  یدم شود.  بعد 
دینا در  گرد  او  ین که  آن  شده  سرد  دل  ،ید داخل  از  است و  گفتبرگشته  اخیر   ی؟    یمان ، 

او    یاآ   یدمندارد. از تو پرس   یبرگشت دل آمیخته شود    وقتی با روشنایِی طور است که    ین هم
پ   خیر،  یگفت   کند؟یم  یانتخ صفات  از  خ یدور ،  یامبرانو  از  تو    یانت جستن  از  است. 

به چه  یدم پرس را  م  یز چشما  عبادت خداوند    یگفت   کند؟یامر  م  یگانهبه  از    کندیامر  و 
بت پرستش  و  او  با  نماز   فرماید،یم  ینهها  شرک  به  راستو  و  امر   یخواندن  عفت  و 

  تصاحب خواهد کرد. مرا هم    یگاهِ جا  حتی  یزودبه  راست باشد   ی چه گفتاگر آن  .کندمی
  باشد میان شما  از    کردمیفکر نم  ی ولکرده است  ظهور    یامبریپ  ین چندانسته بودم  من  

باشد  که    ی هر مشقت  اب  گردد یم  یسرم   یم به حضورش برا  یدنرس  دانستم امکانیو اگر م 
. بعد از  شستمیرا م پاهایش    رسیدمیم دیدارش  و اگر به    رساندم، یخود را به مالقاتش م 

نام پ   ایهآن،  که  برایه)ِدح  یعهذر توسط  خدا    یامبررا  بودند   "ریبص  یرام "  ی(    فرستاده 
:  آمده بود   ینو در نامه چن   او نامه را خواند  .داد  هراکلیوس به  را    مه( نا یهو )دح  کردطلب  

 بسم الله الرحمن الرحیم. 

بنده  از  خدا،  فرستادۀ  رومهراکلیوس،    به  اش فرستاده  و  محمد  بر ..بزرگ  درود   .
بعدپیماید.  میراه هدایت    کسی که به    ...اما  را  تو  فرامیکلمۀ  من  اسالم    ؛خوانماسالم 

امان بمانی  تا  بیاور گناه  اگر  .  بدهد  برابر  دو  را  تو  اجر  خداوند  تا  تسلیم شو،.  در  نپذیری 
م    و.  توست  ذمۀ  بر ]ظلم به[ آریانیسم   َنک  َنَنا َوَبی  ا ِإَلی  َکِلَمة  َسَواء  َبی  ِکَتاِب َتَعاَلو  َل ال  ه 

َ
َیا أ

ِه   الَل  وِن  د  ِمن   ا  َباب  ر 
َ
أ ا  ض  َبع  َنا  ض  َبع  ِخَذ  َیَت  َوَل  ا  ئ  َشی  ِبِه  ِرَك  ش  ن  َوَل  َه  الَل  ِإَل   َد  ب  َنع  َل  

َ
ا    َفِإن  أ و  َتَوَل 

لِ  س  م  ا  َن 
َ
ِبأ وا  َهد  اش  وا  ول  وَن َفق  بر سرِ )  م  بیایید  اهل کتاب،  و شما    ای  ما  میان  سخنی که 

او نگردانیم، و بعضی   شریک جز خدا را نپرستیم و چیزی را اینکه  ؛یکسان است بایستیم
بگویید: شاهد    نگیرد. پس اگر اعراض کردند  جای خدا به خداییاز ما بعضی دیگر را به
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 . شدگانیم(از تسلیمباشید که ما 

او   نامه فارغ  و  هایش را گفت  ]هراکلیوس[ گفتهابوسفیان گفت: وقتی  از خواندن 
  من به همراهان و ما را از آنجا بیرون کرد، و    و صداها بلند شد  شد، هیاهویی برخاست

می  :گفتم  خود "معلوم  کار  ابیشود  آن  "کبشه ابن  خداست[  رسول  بال  ]منظور،  قدر 
که   است  بنیگرفته  روم[اپادشاه  ]پادشاه  او  هم    لصفر  و  ترسدمیاز  موقع  ،  همان  از 

اینمطمئن   تا  پیروز خواهد شد،  پیامبر[  ]یعنی  او  ف  که خداوند  شدم  اسالم مشر  به  مرا 
 1.« ساخت

  ه گفت  « تپنده  ی کلیسا»  ود خ  بکتا  درواقعیت    نیا   بارۀدر   «نسوبگی   ج.و»  ه نچآ  ن یدشن
  ، کرد  ف ذح  ا ر   کلیسایی  پرستیبت   ه ک  بود   خدا   لرسو   ن یا   ه نک یا   ه باو    افعتر ا   و  ،است

 : خالی از فایده نیست

 : م1516تا  601 پرستبت یکلیسا  -4»

  ندگی ز   ی،ماد  و  یان جسم  های تلذ   با   هامر ه  ندگیز   ،ا هبتعبادت    ی نیع   پرستیبت
  ، در حد یک اسم  مسیحیت  ،کلیسا   تاریخاز    یزنگیامغدر چنین دوران  .  ناپاکی  و  سادف

در    ومر   کلیسای   پ پا   را قتدا  با   مسیحی   نحاکما  ر اقتدا .  به قهقرا بازگشت  و تنزل پیدا کرد  
گره خورد تا مدتلکه   سد قم  بکتا   لو صا  .هم  برابر    رقیش  ی کلیسازمانی  دار شد.  در 

کرد. مقاومت  جریان  قالب    کلیسا  نیا   این    سیا آ  تا  نریهلنا نبی  ازاش،  یارتدکس در 
 . گسترده بود

شد  اطسوونقر   ،انر و د  نیا و    لهج  و  ی کتاری  رصع  11  و  10  یاهنقر   و  نامیده 
  ی کلیسا   ستا  هداد  هز جاا   نداودخ   دش   حضوا  روشنیبه  و.  د...شدن  هنامیدخرافات و فساد  

گرفته شد   هک  ییونیر   .ودشزدوده    هرمیانو اخ  ازقابل مالحظه    یلشکهب  مسیحی کار    به 
ست  ادخ  انر بپیام   از  یکی  او  هنکیا  اعالم  و  یاؤر  با  (632تا    570)  محمد  هک  بود  میالسا

 

 . 384ص  ،20ج النوار، بحار -1
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نهاد    م تما   ،امیظنقوای    با  شوند   ف متوق  نیو  در  کهنی ا  از  ل بق  نمسلمانا.  بنیانش 
  پا ور ا  رقیش  بون ج  و  دنه   ۀقار هبش  ،ی لماش  یاقریفآ  ، سپانیاا  س،د قم  بتا ک  یاهنمیزسر 

  های تار فر   و  یلا ختو   هایآیین  ،پرستیبت  ایبر   بود  یهلا  یزات اجم  نیا  .دکردن  لاغشا  ار 
  ت خپایت  ،هین طنط قس.  بود رسوخ کرده    شیاهادهن  و  مسیحی قوای    زکا مر   در  هک  ین گینن
  سپس .  تادفا  نمسلمانا   دست  هب  وکرد    وطقس  م 1453  لسا  در  رقیش  یتور امپر ا
  امی ظننیروی    از  هستفادا  با  س د قم  یاهنمیزسر   زیدساآزا  ایبر نافرجامی    یاهش ال ت
از   یار شکآ تنفر . صورت پذیرفت   ـشد هنامید (م 1214 تا  1096)  ی بلی ص ی اهگنج  هکـ

می  بلیص  ود خ  یگ نج  س ا بل  ویر   هک  کسانی و  قرار  آمد  پدید  الگوهای  ها  آندادند 
 . دشدنتلقی یزنگیامغ قیالخا

  عنوان به  پاور ا   تحاد ابازگرداندن    ای بر   ار   ود خ  هایش ال ت   (814تا    767)   مانی لار ش
  ، د ش  هنامید  س د قم  یامپراتور که    او  یه اشپاد.  ردک   زاغآ  مسیحی  سیاسی  عمرجیک  

  باقی فراگیر    یسادف  در  یب هذ م  زکا مر .  دبو  رتگر بز  ومر   از  و  آلمان  از  ،ود بن   س د قم  هچگر ا 
پاپ    و  ماندند   یان ر جاین    برابر   در  مسیحی  قعیوا  انر بهر   لحا  نی ا  با  ؛کرد  وطقسمقام 

سلطۀ  آن  .دکردن   گییستاد ا بر    گری هطسل  هعلی  ایمانی،  مسائل  در  س،د مق  کتابها 
ارتدادِ  عقب    جریان  به    ب تا ک  یتانیا،ر ب  در  (1384تا    1324)  1یکلیفو.  نددنمو   تأکیدرو 

 از نکردن  ویپیر   دلیلبه  مقداربی  یلیساک  از  و  ردک  هترجم  نگلیسیا  هب  ار   س د قم
  ا ر   او  یاهانو خست ا  کلیسا  انر بهر   او،  گمر   از  پس.  ردک  ادقنتامقدس    بتا ک   یاههز موآ

  کلیسا   سادفعلیه    میاهبو   در  (1414تا    1369) 2سو ه  نجا  .ندندزاسو  ود  کردن  ردخ

 

)انگلیسی:    -1 ویکلیف  دهٔه  John Wycliffeجان  زادٔه  فیلسوف،  ۱۳۸۴دسامبر ۳۱درگذشت  ،  ۱۳۲۰؛   )
انجیل یزدان انگلستان بود.  شناس، مترجم  کسفورد اهل  الهیات دانشگاه آ و استاد  شناس، مصلح دینی، کشیش 

 فارسی( اپدیهواداران او لولرد نام داشتند. )مترجم، منبع: ویکی

تر از لوتر و کالوین تعالیمی  کسی که پیش   .طلب کلیسا معرفی کردعنوان نخستین اصالحرا باید بهجان هوس    -2
الهی  و  فیلسوف  ویکلیف،  جان  تنها  وی  از  پیش  کرد.  مطرح  کاتولیک  کلیسای  اصالح  برای  انگلیسی را  دان 

ای احیا و تقویت کرد که گونههانتقاداتی را علیه نظم کلیسایی مطرح کرده بود. هوس چند دهه بعد این مسیر را ب
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کرد     دلیل به  یالیتاا  در  اندیگر   و 1ول ر   ناوسا.  ند ندزاسوآتش    در  ار   اوها  آن   وسخنرانی 
  ۀ گسترد   معامالتکلیسا با    سادف  .رسیدند  تادهش  هب   فاسداین جریان    برابر   در  نیستادا

را در   پطرس تا بتوانند کلیسای قدیس  ـ  کلیساتوسط    «فروش بهشت و بخشش گناهان»
در برابر مبلغ  های بخشش  نامهآمرزش با این ادعا که این    به اوج خود رسید؛  ـ رم بسازند

گناصمشخ تمام  برای  غفرانی  و  بخشایش  پول،    م خش  موضوعات  نیا  هستند.  نهای 
و   م هم  ۀ لئمس  95  خصوص  در و    تخ نگیابر   ا ر   ینگوستی آ   کی لکاتو   بهار  2، وتر ل  نمارتی 

 

آموزهپایه آمد.  پدید  لوتر  پروتستان و حرکت اعتراضی مارتین  نفوذ هایی برای جنبش  اروپای غربی  در  های هوس 
عنوان کشیش فعالیت کرد. او به  م۱۴۰۰مت استادی رسید و در سال  زیادی پیدا کرد. وی در دانشگاه پراگ به ِس 

آلماندر شهرهای مختلف به موعظه می قیام مردم علیه  و    ۀ ها و سلطپرداخت و خواستار اصالح ساختار کلیسا 
 کلیسا بود. )مترجم(

ایتالیایی:    -1 )به  ساونارول  ( ۱۴۹۸ی م۲۳درگذشت  ،  ۱۴۵۲سپتامبر   ۲۱)تولد    ( Girolamo Savonarolaجیرولمو 
در سال  فلورانس  رهبر  و  ایتالیایی  ا  ۱۴۹۸تا    ۱۴۹۴های  کشیش  یکی  در  بود. وی  رنسانس  ز مخالفین سرسخت 

کرد و مردم را به راه تاریخ است. وی در آغاز یک واعظ ساده بود و برای وعظ و خطابه به دهات و شهرها سفر می 
دعوت   می کردمیخدا  ریاضت  می.  روزه  علوفه کشید.  انبارهای  در  یا  زمین  روی  مداومش  سفرهای  در  و  گرفت. 

سخنرانیمی در  پرشورش  خوابید.  می های  بود  انتظارشان  در  که  عذابی  از  را  آنمردم  و  زندگی ترساند  از  را  ها 
ه وجود آمد، در در اثر اختالفاتی که با پاپ الکساندر ششم ب. داشت...آلودی که در پیش گرفته بودند برحذر میگناه 

خلع  ۱۴۹۷سال   ارتداحکم  حکم  الکساندر  سرانجام  و  شد  صادر  وی  در  لباس  را  وی  در صادر    ۱۴۹۸د  کرد. 
ترین یارانش در دادگاهی مذهبی های فراوان، جیرولمو ساونارول و دو نفر از نزدیکپس از شکنجه  ۱۴۹۸می۲۳

برای تبدیلشدند.    محکوم به مرگ با طناب،  از اعدام  توسط طرفدارانشان، پس  زیارتگاه  به  نشدن محل گورشان 
 پدیا فارسی(برگرفته از ویکی ترجم، منبع،غرور« سوزانده شد. )م اجسادشان در همان محل »آتش بزرگ

(  ۱۵۴۶فوریٔه    ۱۸درگذشتٔه    –در آیسلبن آلمان    ۱۴۸۳نوامبر    ۱۰( )زادٔه  Martin Lutherمارتین لوتر )به آلمانی:    -2
اصالح یک  و  آلمانی  زبان  به  انجیل  مترجم  و  متجدد  تأثیرگذارترین  کشیش  از  یکی  او  بود.  مذهبی  طلب 

، ۱۵۱۷اکتبر ۳۱ رود. درشمار مییین مسیحیت و از پیشوایان نهضت اصالحات پروتستانی بهها در تاریخ آشخصیت 
ای خود را به سردر کلیسای خود  ماده۹۵نامۀ  گرایان، اعتراضهای اراسموس و انسانتأثیر اندیشهمارتین لوتر تحت

براندنبورگ را در فروش بهشت و بخشش گناهان محکوم کرد. لوتر    اردشهر آلبر،    نیزعمل پاپ و    ، آویخت و در آن
الهی گذاشت و مریدان خود را از هر واسطه یا تالش برای دگرگون تقدیر  بر خواست و  را  کردن  پایۀ مذهب جدید 

 شدت یهودستیز شدسرنوشت خویش بر حذر داشت. آرامگاه او در شهر ویتنبرگ است. مارتین لوتر در اواخر عمر به
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م  1517در  آلمان    وآویخت    کلیسادر  را به سر   اتاضعتر ا  و  کرد   اض عتر ا  کلیسا   هباصلی  
کلی    طوربه. کلیسای تیاتیرا  رسید   نپایا  هب  لیبق  انر و د به زینت اصطالحات آراسته شد و  

می شمرده  دوران  این    ه ب  هک  ییکلیساهمان    ؛(29تا    18:2  :هفشاکم)شود  نمایندۀ 
خود    ینادرست  و  اسدف  میلتعا  ،کردمیتظاهر    مت ظعمظاهر    و  یر هاظ  ِی ر ادندی در  را 

 1جای داده بود.« 

 . کمللا  ک لما هلل حمدلوا 

 است.  سلطنت مالک که  است و سپاس و ستایش از آن خدایی

 

 

شان  های آنان سوزانده، اموال آنان ضبط و آزادیهای یهودیان نابود، کنیسه های خود توصیه کرد خانهو در نوشته
نوشتهشودسلب   این  شده.  باعث  بسیار    ها  شخصیت  او  امروزه  که  منبع، بحثاست  )مترجم،  باشد.    برانگیزی 
 پدیا فارسی(ویکی
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