
 یثتثل بھ مربوط یھابدعت
 (آریانیزم) یوسآر بدعت
 سوم قسمت

 
 تفکر و هانوشته یرتاث تحت که یوسآر  چگونه که یدیمد گذشته بحث دو در

 از یریکث ۀعد بلکه خود، تنها نه و شد یدهکش انحراف به بود، گرفته قرار یجناُر 
 ینا در اسیوسآتان که یقشن مقاله ینا در  .کشاند یتباه و انحراف به یزن را دارانیمانا

 و یمعرف را یوسآر  نحرافا یعمل نکات و داد یمخواه قرار دقت مورد را کرد یباز ماجرا
 .کرد خواهد یبررس

 
 یسقد یوسآتاناس

 بزرگ یشورا به الکساندر خود معلم و اسقف همراه به یوسآتاناس که یزمان
 علم که بود مدتها د،خو یجوان وجود با یول  .نبود یشب یجوان شماس رفت، یقیهن

 راست، ۀآموز به نسبت اشیمردیپا خاطر به و داشت دست به را یوسآر  بدعت با مبارزه
 بدعت ،یلدل هر به ،اسقفان یقیه،ن اول یشورا در  .کرد پرداخت هم یگزاف یبها
ّ  را یوسآر   که ییقحق یخدا از یقیحق یخدا نور، از نور خدا، از خدا« عبارت  .کردند رد

 یناند راست تالش خاطر به ،».. . است ذات یک پدر با را او و ین مخلوق و ستا مولود
 یهاآموزه خفا در اساقفه از یریکث ۀعد که آنجا از یول  .بود یوسآتاناس یرهبر به
 و ندادند هم راه یقیهن یبعد یشورا پنج در یحت را یوسآتاناس بودند، یرفتهپذ را وسیآر 
 Athanasius“      یا »جهان یهعل یوسآتاناس« روفمع ۀلمج که است یلدل ینهم به

contra mundum” است شده گفته او ۀباردر. 
 از یبرخ به استناد با یو یکنل نبود، یسیع یتالوه منکر یوسآر  که یمگفت

 از ترینپائ یادرجه یدارا و ترکم یتیالوه یدارا یسیع که کردیم ثابت یسیع یهاگفته
 یکارها تا کرد خلق یبترت به را القدسروح و پسر پدر، یخدا ر،یگد عبارت به  .بود پدر

 که است منصوب یوسآر  به جمله ینا که است خاطر ینهم به  .ببرند یشپ به را او
 عامل یوسآر  یشانۀاندساده منطق  .»است نبوده یحمس که است بوده یزمان« :گفت
 یندفرا که است ینا دانست دیبا که آنچه  .بود او افکار یسو به لوح ساده اسقفان جذب
 و باشد داشته قرار ما یاسنش نجات و یاتاله چهارچوب در یدبا خدا کالم از ما یرتفس

 کالم از مانیحصح یرتفس از گرفته یرتاث خود ۀنوب به یدبا یزن ما یاتاله و یشناس نجات
 هاییشگرا و یاله علم و کالم یرتفس ۀنحو یانم ۀرابط یگر،د یانیب به  .باشد خدا

 که است یلدل ینهم به  باشند.یم یرناپذ انکار و یناگسستن یارابطه ما، هیاتیاال
 یرتفس (روش یوتیکهرمن هوشمندانه و آگاهانه طور به یدبا یزعز  ینواعظ و شبانان



 یامپ و سو یک از یشناس نجات و هیاتاال یانم ۀرابط ینا به توجه با را مناسب )کالم
 .کنند اتخاذ ار  یگر،د یسو از خدا کالم

 به و بود شبان یک باشد، یاله علم عالم یا و یلسوفف آنکه از یشب اسیوسآتان
 خالصه خدا با یحیانمس ۀرابط یسالمت و جانها نجات در او غم و هم تمام یلدل ینهم

ً دق  شد.یم  توانست یوسآتاناس که بود او یشناختنجات یدلمشغول ینهم خاطر به یقآ
 که خواستینم او  .بدهد قرار هدف کرده ییشناسا را وسیآر  بدعت ۀ آشیلپاشن

 انسان یبنص یحمس پرستش خاطر به که یروحان رشد و یحمس پرستش از خدا فرزندان
 و یفلسف مباحثات یطۀح از را یثتثل بحث او یل،دل ینهم به و بمانند غافل شودیم

 .مودن وارد یشناس نجات و یشبان یآشنا یطمح به ساخته خارج یاتیاله
 چگونه یثتثل در یماقان ۀرابط یعتطب« :که بود ینا یوسآر  یاصل پرسش اگر

 یداپ نجات چگونه جانها« :که بود ینا یوسآتاناس کالم جان و پرسش ؛»است؟
 ینهم به اساقفه توجه کردن جلب و ساده پرسش ینهم از استفاده با و  »کنند؟یم

 در یثتثل یتاهم به را یساکل نظر ستتوان او که بود یقعم حال ینع در و ،ساده مطلب
 که شودیم چگونه« پرسید:یم یوسآتاناس  .کند جلب یوسآر  بدعت خطر و نجات امر
 گناهکاران نجات اول درجه و کامل قدرت یوس)آر  نظر نقطه از (عیسی دوم درجه ییخدا

 که است چگونه پس ،ورزندیم گناه پدر یخدا به نسبت انسانها اگر  ؟باشد داشته را
  باشد؟یم دارا را بخشش و گناه رفع قدرت پسر یخدا مانند یدوم درجه یخدا

 کامل طور به یدبا یحمس یسیع که دادیم نشان منطق ینهم یۀپا بر یوسآتاناس
 ینهم اساس بر  .برساند یلتکم به را بشر نجات کار کامل طور به بتواند تا باشد خدا

 مبدل یشانس نجات جمالت ینمشهورتر  از یکی به یوسآتاناس ۀجمل که است منطق
  .»بدهد نجات تواندینم یرد،بگ خود بر نتواند خدا که را آنچه« فت:گیم یوسآتاناس ؛شد
 درجه یخدا یحت نه و فرشتگان، نه و یامبرانپ (نه خدا خودِ  که بود الزم یگر،د یعبارت به
 طور به را ما تواندب تا یردبگ خود بر را ما یتبشر  یتمام و دییاب انسانها ما یانم به می)دو

 .بدهد نجات یستهشا و کامل
 کرد، خلق را یزچ همه ابتدا در که یمنج جز به کس یچه« گفت:یم یوسآتاناس

 شباهت در 1ازل از آنکه جز به کس یچه  ید.نما یلتبد یباق به را یفان که شتندا قدرت
 یچه  .بازگرداند ودب را آدم یبن نسل ۀشد گم شباهت که نداشت را آن قدرت بود، پدر

 را یرانفناپذ توانستینم بود یابد یاتح خود که یحمس یسیع خداوند جز به کس
 جاودان مولود و یگانه فرزند که یازل ۀکلم جز به کس یچه  ید.نما عطا یجاودان یاتح

 .»ندارد را ما در یپرستبت ینابود و ما به پدر یدنشناسان ییتوانا است پدر
                                                 

 شباھت در ازل از پسر یخدا یم،تعل آن طبق پس است نبوده پسر یخدا کھ است بوده یزمان یوس،آر یمتعل طبق بر کھ یدباش داشتھ توجھ  1
 .است نداشتھ وجود پدر



 به تنها که گفتیم او بود، یوسآتاناس ینید راست تفکر ثقل مرکز ،آخر ۀنکت ینا
 بت ۀکشند یماریب که است یقیحق و کامل یخدا با بخشنجات ارتباط و یلۀ شناختوس

 بدعت آن که بود ینا یوسآر  بدعت به او یاصل یرادا  .شد خواهد عالج ما در یپرست
 یسامر زن به یحمس یسیع دخداون  گردید.یم خدا فرزندان یقیحق پرستش انعم

 یمتعل اساس بر  ».کنندیم پرستش تیراس و روح در را خدا یقیحق پرستندگان« :فرمود
 یرادیا  .است »یقتحق« و »یراست« خود او یسی،ع خداوند یحصر  کالم و یوحنا یلانج
 ییخدا کرد،یم یمعرف یوسآر  که ییخدا که است ینا آیدیم وارد یوسآر  بر که

 و جلوه عنوان به تنها را یحمس یسیع ۀمکاشف یراز  است یشدن ناشناخته و ناشناخته
 بود آگاه یقتحق ینا از یخوب به یوسآتاناس  یرفت.پذ توانیم دو درجه ییخدا ۀمکاشف

 یوحنای  .ماست پرستش مورد که شد یمخواه متبدل ییخدا شباهت به انسانها ما که
 خدا فرزندان اآلن یبان،حب یا« که ددهیم مژده ما به خود ۀرسال یناول در رسول
 ظاهر او چون هک دانیمیم نکل د؛وب یمخواه آنچه است نشده ظاهر هنوز و یمهست
 یدام ینا که کس هر و  ید.د یمخواه هست چنانکه را او یراز  بود یمخواه او مانند شود،

 .)۴-۳:۲ یوحنا (اول »است پاک او چنانکه سازدیم پاک را خود دارد، یو بر را
ً  یدگاهد دو ینا یشبان و یعمل یجۀنت  یروانپ سو یک از  .است آشکار کامال

 و یرگسخت ییخدا که کنیمیم مالحظه یهوه شاهدان گروه در را یوسآر  بدعت یامروز
 و عبادت یروز یدشا که است ینا به نیدشاام و کنندیم پرستش را گرایعتشر 

 یبرا یشانس گرفته، قرار شناسندش)ینم هم یبدرست (که پدر یخدا مقبول اطاعتشان
 یوسآتاناس ۀساد منطق یگر،د یسو از  یاورند.ب بدست را خدا یدجد ینزم در یابد یزندگ

 یکرانب نجات و آرامش یدنو داریمانا به و است بخش یدام که کنیمیم مشاهده را
 نانسا خدا« گوید:یم که اوست مشهور ۀجمل یوسآتاناس منطق ینا یجۀنت  دهد.یم

 به دست آن با اول آدم که یاوسوسه  .»بشود خدا مانند بتواند انسان ینکها تا شد،
 از ،یطانش یقطر  از خواست که بود ینا دمآ یخطا  .بود شدن خدا ۀوسوس شد ریبانگ

 شد، کامل یانسان کامل، یخدا که یزمان  .برسد هدف به تمرد راه از و غرور، یقطر 
 کنند، یابیدست خود ۀ دیرینۀخواست به که شد گشوده اانسانه مقابل در یضف از یراه
ً  را ما گناه و مرگ آنکه ۀواسط به بلکه غرور و تمرد و گناه یقطر  از نه اما  خود بر کامال

 که است ذکر به الزم  .کند یضتفو ما به را خود یاتح و یت،قدوس یت،الوه تا گرفت
 شانیشناخت نجات یهاتال در را یمهم یجا شرق ارتدکس یساهایکل در تفکر ۀنحو ینا

 استفاده یاتادب ینا از پروتستان یساهایکل آنکه، حال  .است داده اختصاص خود به
 در یسیع شباهت به« یرنظ یعبارات از استفاده با را مطلب ینهم عکس بر و کنندینم

 نمایند.یم یانب »شدن مقدس وندر« یا »آمدن



 یخطا و یوسنسطور  یمتعال و کرد یمخواه تفکر ینزمنسطور  به راجع ۀ آیندهمقال در
 .نمود یمخواه یبررس هم با را او یهاتیال
 
 


