
 بخش سوم ینسطور ۀمناقش
مان یا)، یالدیم ۳۸۱(ه یقسطنطن یو هم در شورا) یالدیم ۳۲۵(ه یقین یپس از آنکه در شورا

بدعت گذاران متوجه شخص  یبعد ۀکان حملیز پیک تد اسقفان قرار گرفت، نویث مورد تاکیبه تثل
کامل،  یح هم انسان کامل بود و هم خدایمس یسیم که عیان معتقدیحید.  ما مسیح گردیمس یسیع
بدعتش را و او  یبعد ۀ(که در مقال Apollinarius سوینار یست؟  بدعت اپولین سخن چیا یمعنا یول

روح خدا را در خود حمل  یبود ول یبشر یجسم یدارا یسیم کرد) معتقد بود که عیخواه یمعرف
را  یناصر یسایع ی، جسم و جان بشر)۱:۱وحنا یبود ( یازل ا لوگوسیگر، خدا ید یکرد.  به عبارتیم

ن آن ساخت.  حاصل یشتن را جانشی، خویاز روح بشر یسیرون کردن جسم و جان عیتصرف کرد و با ب
 یاح به گونهیمس یسیع در یو بشر یعت الهیق دو طبیتلفوس، ینار ین بود که به زعم اپولین کار ایا

ت بدعت یاز محکوم ص داد. یتشخ یو به راحت یت را به خوبیعیان دو طبیتوان حد و مرز میبود که م
  خدا برپا کرد. یدر ملکوت مرئ یوس طوفانینسطور  ۀنگذشته بود که سخن تاز یزیوس چینار یاپول

ه منصوب شد.  او از همان یارخ قسطنطنیمت پاتر به س یالدیم ۴۲۸وس در سال ینسطور 
 ۀز حملیت ۀکرد.  لبیمم غلط مبارزهیبا بدعتها و تعال یاریو شدت بس یسختسر  کار خود با یابتدا

 یکردند.  خطایقلمداد م گریکدی عت مجزا ازیدو طب یح را داریبود که مس یوس متوجه کسانینسطور 
و  یفلسف ۀدان مبازریخود را به م یدون داشتن دانش کافن بود که بیوس اینسطور  یو اساس یاصل
ّ انداخت و هرچند که ن یاتیاله ل یکن به دلیمان دفاع کند، لیا یخواست که از مبانیر بود و میت او خی

را  یف فارسومثل معر یبزرگتر را مرتکب شد.  همگ ییخود، خطا یاتیو اله یفلسف یضعف مبان
وس یمشکل نسطور  . ش را برداره، زد چشمش را کور کرد"یخواست ابرویم"طرف د: یگویمم که یدانیم
که  یل زمانین دلیدرک نکرده بود و به هم یعت را به درستیق دو طبیتلف ۀن بود که او نحویا

 یرانیشان ایام که کشدهیبارها شن .نادرست ارائه نمود یمیم درست دفاع کند، خود تعلیخواست از تعلیم
نده یزم که در آینیزم (ِسبِلین خود بدعت مودلیکنند که ایخ و بخار استفاده میاز مثال آب و ث یح تثلیجهت تشر 

 .خواهم نوشت) است. یک راجع به آن هم چند خطینزد
ح، او یمس یسیع عتیق و اتحاد دو طبیتلف زوس اینسطور ن عدم درک نادرست یبه خاطر ا

ک ی ۀ(به مثاب یسیو ع یکرد که لوگوس الهیاستنباط منگونه یق را ایسا و کالم از اتحاد و تلفیمنظور کل
 یمتفاوت بودند که از نظر معنو  Person ا دو شخصی  Being ا دو وجودی   Entityانسان) دو ذات

ملحق ساخت  م)ی(فرزند مر  یسیوس، پسر خدا، خود را به عینسطور  ۀاند.  به گفتهمنوا شدهگر یکدیبا
م) یابن مر  یسیدهد (عیح میکه قرآن به مس یوس با لقبین طرز فکر نسطور یاشباهت  تا او را کامل گرداند. 
ن اعتقادند که اسالم ساخته و پرداخته یاسالم شناسان بر ا یکه برخ ییباشد، تا جایدر خور دقت و تأمل م

؟ یجمعيک محصول دسته یقرآن به مثابه) ۀمثال توجه شما را به مقال یبرابوده است.   یشان نسطوریکش



ب یافت، بزرگ شد و بر صلیتولد  یسیکه ع ی.  لذا زمانکنم.یجلب م 'هاينتس اوليگ -پروفسور دکتر کارل
 ک انسان را تجربه نکرد.یخاص  ین رنجهایک از ایچ ید و کشته شد، پسر خدا هیرنج د

 

 بدعت ۀسرچشم
دور چون تئو یه شاگردان معروفیانطاک ۀخود اشاره کردم که مدرس ۀن مقالیدر نخست

افت.  یوس یم تئودور معلم نسطور ید در تعالیرا با یت کرده بود.  سرنخ بدعت نسطوریرا ترب یماپسوست
ضعف  ۀتوان در آن واحد هم به عنوان نقطیست را میز یم ۳۲۵-۴۲۸ ین سالهایر که در مابتئودو
د و به ید جدح از عهیر صحیقدرت آن.  او بر تفس ۀکرد و هم به عنوان نقط یه معرفیانطاک ۀمدرس
ات ارتدوکس یمثبت اله ۀکرد، که خود نشانگر نقطیم یپافشار یسیع یعت بشریت شناختن طبیرسم

چسبنده دارند.   یعتیضاله طب ید فراموش کرد که بدعتهایه بود.  هرگز نبایانطاک ۀن) مدرسی(راست د
 ین زنده بماند و زمانتواند سالها در بدن انسان سالم در حالت کمویل سل میدرست همانطور که باس

ن شکل هم یزبانش را مسلول کند، به همیشد از حالت کمون خارج شده، مف یمار و ضعیکه شخص ب
سر از خواب بردارند.  تئودور در زمان مناسب و  دنمانبسا ساکت یقرنها در کل یتوانند حتیها مبدعت

باشند) متوجه یبدون آنکه حتد یش (شایه کمابیانطاک ۀن مدرسیش اکثر متفکر یو کماب یماپسوست
) قرار یالدیم ۲۶۰-۲۷۰ ین سالهایه (بیاسقف انطاک Paul of Samosta ییر پولس ساموستایتحت تاث

لت یبه لحاظ فض یت بشر بود ولیلحاظ طبع از یسیمعتقد بود که ع ییداشتند.  پولس ساموستا
در واقع، آنها  یرد کرده بود ول را ییتفکر پولس ساموستادر ظاهر  ،هیانطاک ۀمدرس  افت.یت یالوه

 کردند.یم خود حمل میتعال ۀکماکان آن تفکر را در بدن
 یکیات مختلف وجود دارد، یشه دو الهیسا همیت توجه داشت که در کلین واقعید به ایبا

سا است که در یکل یهاسا و اساسنامهید کلیو اصول عقا یاتیاله یا فرمولهای، مدوّن، یات نظریاله
سا است که بعضاً یر مدوّن کلیو غ یات عملی، الهیگریخورد و دیسا خاک میدفتر کل یگانیاب یکشو

سا ممکن است به یات مدون و نگاشته شده بر کاغذ فرق کند.  کلین تا آسمان با الهیممکن است زم
خود  یذات یستگیض خدا و نه به خاطر شایرد که انسانها به خاطر فیض خدا التزام داشته باشد و بپذیف

ابتدا الزم فکر کنند ان یباشد که حقجو یادر عمل رفتارشان به گونه یمشمول نجات خواهند شد، ول
گار یش بگذارند (مثالً سیخود به نما یرات را در زندگییک سلسله تغیکارها و  یک سریآنها است که 

ره) تا یا ترک کنند و غا گوشت خوردن ر یر دهند و ییدن خود را تغیا طرز لباس پوشیدن را ترک کنند یکش
 ض را کسب کنند.یافت فیاقت و استحقاق در یلنکه یا

ردّ شده بود  ی، را که در مباحثات نظرییتفکر پولس ساموستا ست سال بعد،یوس دوینسطور 
اعالم نبر ق معلم خود به ارث برد و آنرا از پشت میطر زنده و سرحال بود، را از  یات عملیدر اله یول



جانب م بشود و هم از یده شدن مر یسو هم مانع پرستک یخواست که از یس که موینسطور   نمود. 
 Theotokos ، لفظ تئوتوکوس"خدا متولد شده استگفت: "یمن توهم را سدّ کند که یا یگر جلوید
 Christokos ستوتوکوسیم دور ساخت و او را به عنوان کر یا مادر خدا، را از مر یخدا  ۀحمل کنند یعنی
آنچه را که آن رحم باکره "کرد که وس اعالم یگر، نسطور ید یه عبارتکرد.  ب یح معرفیمس ۀدا حمل کننی

، ین بود که از سر ندانم کاریوس اینسطور  ی.  خطا"ت اویح بود و نه الوهیت مسیبشر کرد، یحمل م
 .تر از آن دو شدخطرناک یاوس درهم ساخت و حاصل آن ملغمهیوس را با بدعت آر ینار یبدعت اپول

ح نه انسان کامل بود یروس مسیح کنم.  اگر در بدعت آینگونه تشر ید که موضوع را ایاجازه بده
ت خدا را داشت از یح ضمن آنکه الوهیمس یسیوس وجود عینار یکامل، و اگر در بدعت اپول یو نه خدا

حسوب ح کامالً انسان و کامالً خدا میمس یسیوس، عیبود، در بدعت نسطور  یخال یا نفس بشریذهن 
وسته بود، یعت را به هم پیگر بودند و آنچه آن دو طبیکدیک از یعت قابل تفکین دو طبیشد لکن ایم

ردّ شد و  یالدیم ۴۳۱افسس  یوس در شورایبدعت نسطور   خدا بود. Moral will of God یمعنو ۀاراد
 کرد. یپافشار یو بشر یعت الهیطب دو یریک ناپذیق کامل و تفکیشورا بر تلفآن  یۀانیب

ن بدعت چه بود که یا یشناختو نجات یشود که مگر مشکل عملین پرسش مطرح میاکنون ا
آنچه دو وس ینسطور  ۀبه گفتن است که اگر یسا را به خود مشغول ساخت؟  پاسخ اینهمه ذهن کلیا

است  یاله ۀک ارادیاست.  پس تنها با داشتن  یاله ۀ، ارادختسایرا به هم متصل م یسیعت عیطب
دا یتوان نجات را پیم یتنها زمان ،ن بدعتیتواند به خدا متصل بشود.  به زعم ایما م یعت بشریطب هک

پدر همسو  ۀخود را با اراد ۀم و ارادیگناه بشویب یسیمانند عکه ما  الزم است ،اول ۀدر مرحلکرد که 
).  به ۵:۵۳ا یم" (اشعیاافتهیاو ما شفا  ید که به "زخمهایگویحال آنکه کتاب مقدس به ما مم.  یکن

"او را که گناه نکه خدا یخاطر ام.  به یدوار باشیم به نجات امیتوانیل که خدا، انسان شد، ما مین دلیا
ن بدعت، به ی).  ا۲۱:۵ان یم" (دوم قرنتیعدالِت خدا شو ینشناخت، در راه ما گناه ساخت، تا ما در و

.  م نوشت)یآن هم خواه ۀ(که دربار شد Pelagianism زمیانیجیخود جاده صاف کن بدعت پل ۀنوب
ر ییخدا تغ یر خود را به سویآن را داراست که مس ۀرو و ارادید که بشر در خود نیگویزم میانیجیبدعت پل

 رد.یاز خدا بگ یرویم به پیدهد و تصم
 رسانند که: "اگریان مین سخنان به پاین خود را با ایآتش ۀن محترم، خطابیاز واعظ یاریبس
ا دست خودتان را به عالمت موافقت بلند ید، یسا آمده زانو بزنید که مثالً به جلو کلیر یم بگیامروز تصم

ر یانسان، آنقدر اس ۀاراد افت".  غافل از آنکهید ید، آنگاه نجات خواهین دعا را با من تکرار کنید و ایکن
ست که ین نیافتن ایست.  نجات یخود را دارا نت رها ساختن و نجات دادن چگاه قدر یگناه است که ه

ض نجات را در یل و تجربه کند.  فیش گناهان را تحصیم بخشاین تصمیرد و به خاطر ایم بگیانسان تصم
ش یتوان مشاهده کرد که پس از اعتراف عام، کشیم یاسقف یسایکل ۀن دعا و اعالن مغفرت نمازنامیا

گناهانتان را به شما کرامت  یغفرت تمامم مید: "خداوند قادر مطلق و رحیگویخطاب به جماعت م



 یض و تسلیرت و فیو اصالح س یقلب ۀبخشد و توب یخالص یتید هرگونه معصید و شما را از قیفرما
 ن"یح.  آمیمس یسیخداوند ما ع ۀلیت کند. به وسیالقدس را به شما عناروح


