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های گذشته روند تکامل بدعتهای مسیح شناختی قرون دوم تا پنجم میالدی را خدمت در مقاله

معرفی کردیم.  در نتیجۀ این روند تکامل بدعتهای مسیح شناختی بود که کلیسا  مخوانندگان محتر 
، با دقت تفکر نجاتیخ ت بشر و جایگاه او در تار مجبور شد دربارۀ مسیح و نقش وی در سناریوی نجا

مشاهده کردیم که نظریۀ آریوس با مخالفت آتاناسیوس مواجه شد و کار آنقدر باالگرفت که  کند. 
شورای جهانی اساقفه تشکیل گردید.  شورای نیقیه پس از چندین سال بحث و تفکر سند مهم و 

از شاهکارهای فلسفی و  ارزشمند نیقیه را به کلیسای مسیح تقدیم کرد.  قانون ایمان نیقیه، یکی
آید.  در نتیجۀ تدیون این سند الهیاتی بود که کلیسا توانست به طور الیهاتی مسیحیت به شمار می

در تفکر مسیحی آنقدر مهم » قانون ایمان نیقیه«به رشتۀ بیان دربیاورد.  جایگاه دقیق آموزۀ تثلیث را 
و  دارندخود به آن را اعالم می التزام ر رسمیطو بسیاری از کلیساهای مسیحی به است که تا به امروز

کنند که قانون ایمان نیقیه را همصدا با یکدیگر تکرار در اعیاد و مراسم رسمی خود از جماعت دعوت می
 .2کنند

باید توجه داشت که انگیزۀ اصلی تشکیل شورای نیقیه، اشتیاق روحانی کنستانتین به کشف حقیقت 
دانست که ل امپراطوری پهناور خود به وحدت داخلی نیازمند بود.  او مینبود.  کنستانتین جهت کنتر 

اش خواهد شد و زمانی که مناقشۀ میان تفرقه و چند دستگی باعث از هم پاشیده شدن امپراطوری
مشورت خواست و بنا به درخواست  3تاناسیوس باالگرفت، او از اوسیوس، اسقف کوردوباآآیریوس و 

ای ی در کوردوبا تشکیل جلسه داد تا برای تفرقهشورایمیالدی،  ۳۲۵قیام سال  امپراطور، در شب عید
تحت  ککند.  پیشنهاد شورای این بود که اساقفه ممالجویی چارهکه نظرات آیریوس ایجاد کرده بود 

پراطوری روم در مکانی جمع شوند و فرمول و قانونی جهت ایجاد اتحاد کلیسایی تهیه و تنظیم مکنترل ا
ای بیش نبود و بحثهای فلسفی و شد او یک سرباز جنگدیدهیند.  تا جایی که به کنستانین مربوط مینما

کالمی از حوصلۀ او خارج بودند و او تنها در پی ایجاد وحدت در میان کلیساها بود و بس.  شورای نیقیه 
لیناریوس را محکوم وآپمیالدی به کار خود پایان داد و بدعت آیریوس و همچنین نظرات  ۳۸۱در سال 

، و متعاقب آن تمامی فرمولهای اتحادی که قانون ایمان نیقیهشمرد ولی شهادت تاریخ این است که 
 شوراهای کلیسا تهیه و تدوین کردند، در حل مشکل چند دستگی کلیساها نشد.

های برجستۀ دو، از چهره هرهای کلیسای اولیه بود.  او و پدرش ترین چهرهولیناریوس یکی از جذابآپ
دستور منع سواد آموزی به مسیحیان را داد،  4علوم انسانی عصر خود بودند.  زمانی که امپراطور ژولیان
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قب آن کلیساھای پنطیکاستی و کاریزماتیک، از التزام رسمی بھ قوانین ایمان و متعا  Baptistالبتھ در میان کلیساھای پروتستان، فرقۀ تعمیدی   2
کنند کھ از چھارچوبھایی کھ بھ زعم ایشان دست و پا ھای جدید مسیحی تالش میکنند.  علت این کارشان این است کھ بسیاری از فرقھخودداری می

 گیر است خود را رھا نگاه دارند.
3  Hosius of Corduba 
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سوادی ناشی از آن محرومیت ترسید مسیحیان از علم  محروم شوند و به خاطر بیولیناریوس که میآپ
هد عتیق را به صورت یک به طبقات پایین جامعه محکوم گردند، به همراه پدرش بخش عظیمی از ع

های افالطونی ها را به صورت پرسش و پاسخشعر حماسی یونان باستان ترجمۀ منظوم کرد و انجیل
تدوین کرد تا اینکه مسیحیان با قرائت آن ترجمۀ عهد عتیق بتوانند علم سکوالر را نیز کسب کرده از 

تب تفسیر بر بخشهای مختلف کتاب قافلۀ پیشرفت علمی و فن سخن عقب نمانند.  او تعداد زیادی ک
پرستان و در دفاع از مسیحیت و نقد رسوم بتمقدس نگاشت و همچنین بیش از سی جلد کتاب 

فلسفۀ الییک به رشتۀ تحریر درآورد.  کوتاه سخن اینکه او بیش از هر شخص دیگری به منظور ارتقاء 
اناسیوس بود و به حرارت از سواد جامعۀ مسیحی هم عصر خود زحمت کشید.  او دوست نزدیک آت

 کرد.اوسیاس دفاع میهومو
 

 ولینار�وس چه بود؟آپمشکل 
کرد ک معنا، نمایندۀ طرز فکر اسکندریه بود که بر الوهیت مطلق عیسی پافشاری مییولیناریوس به آپ

ولیناریوس مبدل شد و شورای آپف و خطای الهیاتی عولی در عین حال ضعف فلسفی اسکندریه، به ض
کرد، در همان حال با محکوم شمردن ه در حالی که افراط آریوس و مکتب انطاکیه را محکوم مینیقی

این بود که ولیناریوس آپولیناریوس تفریط اسکندریه را نیز محکوم و مذموم دانست.  مشکل اصلی آپ
قرار  که مآالً کل موضوع نجات در زیر عالمت سوال بردزیر سوال میای انسانیت مسیح را به گونه

 گرفت.می
اند، حقیقتی که باید در اذهان ما حقیقت مهمی را به کلیسای مسیح تعلیم داده 5پدران کاپادوسیه

آنچه را که خدا «ان کاپادوسیه این بود که: ر سخن اصلی پد . شبانان حّک شود و ملکۀ گوش ما بماند
شناختی این است که خدا انسانیت پرسش اصلی نجات». تواند فدیه بدهدنتواند بر خودبگیرد، خدا نمی

محکوم گردید.  دهد؟ و در نتیجۀ پاسخ ایشان به آن پرسش بود که بدعت آیریوس را چگونه نجات می
بشری را  نفساو کامالً انسان شد.  او ذهن، جسم، طبیعت، و  خدا انسان را اینگونه نجات داد که خود

عیسی مسیح از هر «گفت: ولیناریوس هم به خطا افتاد.  او میآپو دقیقاً همینجا بود که  اختیار کرد.
خدا انسانیت و کالبد خالی عیسی را به به بیانی دیگر،  ». الهی بود 6نظر انسان بود ولی دارای نَفسِ 

عیسی «گویند: شود که میمی ی خود پُر ساخت.  در میان کشیشان ایرانی زیاد شنیدهوسیلۀ نفس اله
، این عزیزان به طور ناخواسته خطای »لباس جسم به تن کرد«یا اینکه » انسانیت را پوشید

 شوند.ولیناریوس را مرتکب میآپ
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 psucheبود و نھ  nousکرد استفاده میبھ جھت نفس و وجود  ای کھ آپولیناریوسالبتھ باید گفت کھ کلمھ 6



 چرا شناخت این بدعت مھم است؟
باشد.  چند می 7ولیناریآپامروزی،  یاری از کلیساهایاهمیت شناخت این بدعت این است که تعلیم بس

بارها ».  سوال نکن، بلکه فقط ایمان داشته باش«اید که به شما گفته شده است که: بار شنیده
یکی «گوید که: ام که همسرم با لذت و شکرگزاری دربارۀ دانشگاه علوم الهی خود سخن رانده میشنیده

و شوربختانه بسیار   »توانستیم سوال کنیم!کدۀ ما این بود که ما میاز ارزشمندترین خصوصیات دانش
گردد.  های علم الهی را که در آنها سوال کردن امری کفر آمیز تلقی میایم کلیساها و دانشکدهدیده

دهد که به منظور نجات یافتن و رشد کردن در ایمان، ابتدا الزم است کلۀ مسیحیت هرگز تعلیم نمی
به ما  پطرس رسول، برعکس  گیرد.مغز خالی کنید.  در حین نجات، تعویض مغز صورت نمیخود را از 

سته مستعد باشید تا هرکه سبب امیدی را که دارید از شما بپرسد، او را جواب پیو«گوید که: صراحتاً می
دور خود را به  ).  خدا از ما نخواسته است که مغز۱۵: ۳(اول پطرس » دهید، لیکن با حلم و ترس

 ).۱-۲: ۱۲کنیم (رومیان بیفکنیم بلکه آنرا تازه 
گفت که در زمان نجات، ارادۀ بشر دستخوش اضمحالل شده، ارادۀ الهی جای انرا ولیناریوس میآپ

سازد، آنچه که عیسی مسیح را انسان کامل خواهد گرفت.  حال آنکه، آنچیزی که ما را بشر می
ولینارینیزم همان دوستیزم است که آپشود که زبین متوجه میساخت، وجود اراده است.  خوانندۀ تیمی

هر لحظه به زنگی بت عیار در «بار دیگر سر از الک بیرون آورده است.  شاعر چه زیبا گفته است که: 
به جهت آنکه خدا تمامیت انسانیت مرا نجات بدهد، الزم بود که او تمامیت انسانیت مرا به خود ».  آمد

کند، وضعیت رابطۀ ما با خدا است.  نجات، تنها چیزی که در زندگی ما تغییر پیدا میبگیرد.  در زمان 
در مبارزۀ طبقاتی، پرولتاریا «گفت: فکر کنم که بسیاری با این گفتۀ کارل مارکس آشنا هستیم که می

یر بگویم ، اجازه بدهید که با استفاده از این تعب»هیچ چیز برای از دست دادن ندارد مگر زنجیرهایش را
 که در زمان نجات یافتن، تنها چیزی که ما از دست خواهیم داد، گناهانمان است و بس.

دهد تا در نقشۀ نجات خدا، صبر و محبت خدا پنهان شده است، صبر و محبتی که به ما اجازه می
ن بخوریم و بلند خودمان باشیم، تا خطا کنیم، تا اشتباه کنیم، تا به عنوان فرزندان دلبند او بارها به زمی

عی را تجربه نماییم.  خدایی که با قدرت خود، بیایید و قبشویم، تا به طور طبیعی رشد کرده بلوغ وا
به همین  و ،ذهن و ارادۀ ما را با ذهن و نفس و ارادۀ خود تعویض کند، خدای صبور و پر محبتی نیست

در پی  برعکس شود وببالغ خدا نا حمل ضعفها و اشتباهات فرزندانمتنخواهد شبانی هم که  شکل، آن
 سریع به جهت رشد سریع گلۀ خود باشد، شبان صبور و پر محبتی نیست. حلییافتن راه
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