
 در مسيحيت سرگذشت" و لين توني نوشته "مسيحي تفكر تاريخ"اين مقاله برگرفته شده از كتابهاي (
 ).است  كرنز ارل نوشتة "تاريخ طول

   

باشد. براي تاريخ كليساي مسيحي بسيار مهم و حياتي مي 451تا  313سالهاي بين 
در اين دوران شوراهاي مهم و جامع براي حل مناقشات االهياتي انجام شد. هدف اين 

هاي مهمي را تدوين الكليسايي را حل نمايد و اعتقادنامهشوراها اين بود كه مناقشات بين
صورت منظم بيان گرديد. اصول اساسي اعتقادات كليسا بهكند. در اين دوران بود كه 

تشكيل شوراهاي جامع روشي بود كه كليسا براي حل و فصل مناقشات و اختالف آرا در 
مقدس در پيش گرفت. مسئوليت دعوت از حضار و رياست جلسات اين زمينة تعاليم كتاب

و بزرگ كليسايي خصوصاً  شوراها نيز اغلب بر عهده شخص امپراطور بود. رهبران برجسته
جستند تا راه حلي براي مسائل از بخش شرقي امپراطوري روم در اين شوراها شركت مي

كالمي و االهياتي كه بر تفكر مسيحيان اين دوره حاكم بود بيابند. در اين مقاله به دو 
 اندازيم كه در تبيين اعتقادات بنيادين مسيحي از مهمترينشوراي كليسايي نگاهي مي

  الكليسايي بودند.شوراهاي بين

   

در  325يكي از مهمترين اين شوراها، شوراي نيقيه بود كه در اوايل تابستان سال 
شهر نيقيه (واقع در تركيه امروزي) تشكيل شد. بين دويست الي سيصد اسقف در اين 

اشتند. شوراي نيقيه به بحث و اختالف نظر در مورد رابطه پسر با پدر در شورا حضور د
كه محققي زاهد و  "آريوس"يكي از كشيشان به نام  318پرداخت. در سال ازل مي

واعظي محبوب اهل اسكندريه بود به اين اعتقاد رسيده بود كه پدر از پسر برتر است. او 
واسطه او جهان را آفريد وجودي بود كه پدر به دانست و در نظرش پسرتنها پدر را خدا مي

اما او خدا نبود بلكه مخلوقي بود خلق شده از نيستي. او مخلوق بود نه وجودي ازلي، و 
زمان آغازي داشت. پسر در نظر آريوس توسط خدا آفريده شده بود. آريوس بر اين باور 



لحاظ زندگي پاك و اطاعت بود كه مسيح داراي ذات يا ماهيتي متفاوت با پدر است و به
از ارادة خدا بايد او را موجودي االهي دانست. او اعتقاد داشت كه مسيح از نيستي خلق 

پنداشت، اما نه خدا. تعليم تر از پدر است. آريوس مسيح را موجودي االهي ميشده و پايين
موضوع به مبحث شود. اين آريوس در عصر حاضر در تعاليم فرقه شاهدان يهوه ديده مي

خدا، كمتر از خدا و داراي ذاتي مشابه يا شد. زيرا اگر مسيح نيمهنجات نيز مربوط مي
  توانست انسان را نجات بخشد؟بود، آيا ميمتفاوت با پدر مي

كرد مي خدمت او اسقفي حوزه در آريوس كه اسكندريه، اسقف آلكساندر، اسقف 
باحثه بر سر اين موضوع چنان سخت شد كه با عقايد آريوس مخالفت كرد. مناقشه و م

آلكساندر مجبور شد آريوس را طي يك مجمع كليسايي محكوم نمايد. وقتي كنستانتين 
دست آورد به ناچار در در شرق و غرب امپراطوري روم قدرت مطلق را به 324در سال 

ندريه و به هايي به اسقف اسكاين مباحثه دخالت كرد. امپراطور كوشيد تا با ارسال نامه
قدري عميق و گسترده بود كه حتي نامه آريوس مسئله را خاتمه دهد اما اختالف نظر به

كرد. لذا كنستانتين دستور داد تا شوراي نيقيه از طرف امپراطور نيز مسئله را حل نمي
  تحت رهبري او تشكيل شود.

خود آمده بود. نيز به همراه اسقف  "آتاناسيوس"نام در اين شورا شخص جواني به
توانست، از جمله اي كه ميهر وسيلهمشغلة آتاناسيوس مبارزه با آريانيسم بود. او به

كرد كه مسيح از كرد. آتاناسيوس تأكيد ميسياستهاي كليسايي، عليه آريانيسم مبارزه مي
باشد، گرچه شخصيتي متمايز از ازل همراه پدر وجود داشته، و با پدر داراي يك ذات مي

دارد، ديگر دارد. او معتقد بود كه اگر مسيح چيزي كمتر از آن باشد كه او اظهار مي او
دهندة انسان باشد. بنا بر اعتقاد آتاناسيوس، رابطة پدر با پسر با مسئله تواند نجاتنمي

نجات ابدي انسان مرتبط است. او معتقد بود كه مسيح با پدر مساوي، مانند او ازلي و 
قيصريه  "اوزبيوس"باشد. شخص ديگري نيز در اين جلسه بود به نام ذات با او ميهم

كوشيد نظري را ارائه دهد كه تلفيقي از كه شخصي دانشمند و مورخ كليسا بود. او مي
گرفت. او معتقد بود كه مسيح برخالف آنچه بهترين آراي آريوس و آتاناسيوس را در برمي

لكه پيش از زمان در ازليت از پدر مولود شده دهد از نيستي خلق نشده بآريوس تعليم مي
اي را تشكيل داد كه باشد. اعتقادات او اساس اعتقادنامهو داراي ذاتي مشابه پدر مي

سرانجام در نيقيه تدوين شد. اين شورا آريوس را محكوم كرد و اعتقاد صحيح (ارتدوكسي) 
باشد. البته اين يك ذات مي در نيقيه پيروز شد و اعالم داشت كه مسيح ابدي و با پدر از



اعتقادنامه بعدها اندكي بسط يافت و تبديل شد به آنچه كه ما امروزه اعتقادنامه نيقيه 
  خوانيم:مي

   

ما ايمان داريم به خداي يگانه، خداي قادر مطلق، خالق امور ديده و ناديده، و «
ر است. او، خدا از خدا، ايمان داريم به خداوند عيساي مسيح، پسر يگانة خدا، كه از ذات پد

ذات با نور از نور، و خداي حقيقي از خداي حقيقي است، مولود است و نه مخلوق، و هم
خاطر ما واسطة او آفريده شد، چه در آسمان و چه بر زمين. او بهپدر است. همه چيز به

 آدميان و براي نجات و رستگاري ما از آسمان نزول كرد، جسم گرفت و انسان شد. رنج
و عذاب كشيد و روز سوم از مردگان برخاست و به آسمانها صعود كرد و باز خواهد آمد تا 

  القدس.زندگان و مردگان را داوري كند. و ايمان داريم به روح

زماني «گويند: كنيم آنان را كه ميما، كليساي جامع، و وارث رسوالن، لعن مي
شدن وجود نداشته است، و از نيستي بوده كه پسر وجود نداشته است؛ او پيش از مولود 

وجود پسر از ماهيت «گويند: كنيم آنان را كه ميهمچنين لعن مي» وجود آمده است.به
جز ماهيت يا وجود پدر نشأت گرفته، و تغييرپذير است و تغيير و تبديل يا وجودي به

  »يابد.مي

   

ما نامأنوس  مباحثات قرن چهارم در مورد شخصيت مسيح ممكن است امروزه براي
كار رفته است. اين مباحثات همچنين بنمايد، مخصوصاً كه واژگاني غريب نيز در آنها به

نظر آيند. اما شخصيت مسيح ها و استدالالت مبهم فلسفي بهپردازيممكن است انديشه
موضوعي بنياني و محوري براي ايمان مسيحي است. آيا عيساي مسيح صرفاً مخلوقي 
(متعالي) است كه خدا او را به جهان فرستاد يا اينكه او مكاشفة خود خداست؟ آيا اين 

زيرا خدا جهان را آنقدر محبت كرد كه پسر يگانة خود را داد تا هر كه به او «گفته كه 
، به اين معناست كه او )3:16ايمان آورد هالك نگردد، بلكه حيات جاودان يابد (يوحنا 

يكي از مخلوقات خود را به جهان فرستاد؟ الوهيت عيساي مسيح بنيان ايمان مسيحي 
اي حقيقي از خدا در عيسي نخواهيم داشت. بدون الوهيت است و بدون آن، مكاشفه

ت و رستگاري، قوت و صالبت خود را از دست مسيح، آموزة مسيحيت در مورد نجا



دهد. آريوس يكي از مهمترين مسائل تاريخ االهيات را مطرح كرد و پدران اولية مي
  درستي بر الوهيت كامل مسيح تأكيد گذاردند.كليسا، در مخالفت با او، به

   

حل و فصل مسئله االهياتي مربوط به رابطه ابدي پسر با پدر در شوراي نيقيه 
باعث بروز مسائل جديدي در خصوص رابطه ميان بُعد انساني و االهي مسيح گرديد. 

صحيح در بارة رابطه بين دو طبيعت مسيح تدوين گردد خشونتها و پيش از آنكه تعليم 
توان گفت كه االهيدانان بر دو طبيعت مسيح طور كلي ميدرگيريهاي بسياري رخ داد. به

تأكيد داشتند. گروهي از رهبران مذهبي كه با اسكندريه مصر مرتبط بودند بر الوهيت 
كيه ارتباط داشتند به بهاي پايين آوردن مقام مسيح تأكيد زيادي داشتند و آناني كه با انطا

  گذاشتند.الوهيت مسيح بر انسانيت او تأكيد مي

كه اسقف شهر الئوديكيه و سابقاً استاد علم معاني  "آپوليناريوس"شخصي به نام 
دار بيان بود نظري را دربارة دو طبيعت مسيح ارائه داد كه انسانيت واقعي مسيح را خدشه

زمان او دوست خوب آتاناسيوس و يكي از قهرمانان برجستة ارتدكسي  ساخت. تا آنمي
هاي انساني و االهي بود. آپوليناريوس در تالش براي اجتناب از جدايي بيهوده طبيعت

جاي روح انساني، كالم داد كه مسيح داراي بدن و نفس واقعي بود اما بهمسيح تعليم مي
طور فعال بر عنصر منفعل ان عنصر االهي بهعنوبه "كالم"(لوگوس) در او ساكن بود. 

يعني بدن و نفس در شخص مسيح مسلط بود. به اين ترتيب او بر الوهيت مسيح تأكيد 
  ساخت.گذارد اما انسانيت واقعي او را كوچك ميمي

قرار داشت. او يك ديرنشين  "نستوريوس"در مقابل نظرِ آپوليناريوس، نظر 
پاتريارخ كنستانتينوپل گرديد. نستوريوس استفاده  428 دانشمند و محقق بود كه در سال

پسنديد زيرا عنوان لقب مريم، مادر عيسي، نمياز اصطالح تئوتوكوس (حامل خدا) را به
گردد. او در عوض اصطالح كريستوتوكوس معتقد بود كه باعث تجليل نابجاي او مي

فقط مادر جنبه انساني مسيح بود. (حامل مسيح) را پيشنهاد كرد، با اين استدالل كه مريم 
هاي االهي و انساني او در طي استدالالت خود مسيح را انساني دانست كه در او طبيعت

اند و نه اي مكانيكي به يكديگر تركيب شدهگونههم چسپيده بهمانند دوقلوهاي به
ل بود. صورت ارگانيك. درواقع مسيح انسان كاملي بود كه از نظر معنوي به خدا متصبه



در شهر افسس گرد آمدند  431انسان. رهبران كليسا در سال  -او حامل خدا بود ، نه خدا
اهل اسكندريه اين تعليم را رد كردند. اما پيروان نستوريوس  "سيريل"و تحت رهبري 

كار خود را در بخش شرقي امپراطوري ادامه دادند و پيام انجيل را آنگونه كه دريافته 
  دوستان و ايران رساندند.بودند به هن

هايي نشان دادند و بر جنبه برخي در مقابل نظرات افرادي چون نستوريوس واكنش
عنوان مثال االهي مسيح آنقدر تأكيد كردند كه جنبه انساني او ناديده گرفته شد. به

كرد كه پس كه بزرگ ديري در كنستانتينوپل بود تأكيد مي "ائوتوخس"شخصي به نام 
دو طبيعت انساني و االهي مسيح در طبيعت االهي او ادغام شدند. اين نظر  از تجسم،

  منجر به نفي انسانيت واقعي مسيح گرديد.

به فرمان امپراطور مارسيان شوراي كالسدون براي حل مشكل ائوتوخس تشكيل 
در شهر كالسدون، كنار تنگه بسفر، در نزديكي  451شد. اين شورا در اكتبر سال 

ل برگزار شد. در اين شورا ائوتوخس را خلع مقام كردند. اما امپراطور بر آن كنستانتينوپ
. سازد متحد را  نامه ايمان وجود داشته باشد كه كل امپراطوري اوبود كه يك اعتراف

وجود آمد. اين شورا ديدگاههاي سان تعاريف و تعاليم اعتقادنامة كالسدون بهبدين
  د و اصول اعتقادي خود را چنين ابراز داشت:نستوريوس و ائوتوخس را محكوم نمو

   

صدا معترفيم كه پسر واحد و يگانه، خداوند ما ما به پيروي از پدران مقدس يك«
عيساي مسيح در الوهيت و انسانيت كامل است. حقيقتاً خدا و حقيقتاً انسان است و داراي 

 انساني، مقام در و است پدر خداي ذات جسم و جان و خرد است. او در مقام االهي هم
گناه. او كه مولود ازلي ها است اما بيانسان ما مانند چيز همه در او. آدميان ما ذات هم

دنيا آمد. خداي پدر است در اين روزهاي آخر از مريم باكره، مادر خدا همچون انسان به
ناپذيرند. يزشهمين مسيح، خداوند، پسر و فرزند يگانة خدا دو طبيعت دارد كه اختالط و آم

شوند. تمايز دو طبيعت به هيچ وجه توسط اتحادشان كنند و از هم جدا نميتغيير نمي
ماند. هر شود بلكه ويژگيهاي متمايزكنندة هر دو طبيعت محفوظ باقي ميمخدوش نمي

ها به دو شخصيت منشق دو طبيعت در يك شخصيت و يك اقنوم متحدند. اين طبيعت
ه با هم وجود پسر، فرزند يگانه، خدا، كالم، خداوند عيساي مسيح شوند بلكو تقسيم نمي
دهند. انبياي قديم نيز به همين سان در مورد او سخن گفتند و عيساي را تشكيل مي



مسيح خداوند نيز به همين سان ما را تعليم داد و اين تعليم به همين شكل توسط 
  »اعتقادنامه پدران مقدس به ما رسيده است.

   

هاي نيقيه و عنوان تشريح اعتقادنامهتوان از ديدي مثبت بهاعتقادنامه را مياين 
  قسطنطنيه در نظر گرفت.

   

ها و از ميان بردشان است. شوراي كالسدون بدعت با مبارزه درواقع آن هدف اما 
اي تبيين نكرد بلكه چارچوب و حدودي تعيين كرد كه شناسي مشخص و نمونهمسيح
  دينانه بايد در آن بگنجد.شناسي راستمسيح

اين اعتقادنامه در مخالفت و تقابل با چهار بدعت، بر چهار نكته تأكيد دارد: در 
عيساي مسيح الوهيت حقيقي (برخالف نظريه آريوس) و انسانيت كامل (برخالف نظريه 
آپوليناريوس) بدون اينكه با هم مختلط و آميخته شوند (نظريه ائوتوخس) به شكل 

اند (برخالف نظريه نستوريوس). تعليم اپذيري در يك شخصيت واحد متحد شدهنانفكاك
عيساي مسيح يك شخصيت و دو «توان در يك جمله خالصه كرد: اين اعتقادنامه را مي

اما اين به چه معناست؟ چه تفاوتي بين شخصيت و طبيعت وجود دارد؟ ». طبيعت دارد
سؤال درك كرد: عيساي مسيح كه بود؟ كلمة  توان با پاسخ به اين دواين دو واژه را مي

خدا و شخصيت دوم تثليث كه جسم انساني گرفت. ماهيت او چه بود؟ خداي حقيقي و 
و » من«انسان حقيقي با دو طبيعت كامل. به كالمي ديگر، در عيساي مسيح فقط يك 

وجود داشت. اين يك شخص و فاعل، كلمة خدا، بود و شخص ديگري » فاعل«فقط يك 
عيساي بشري باشد وجود نداشت. كالم، خدا باقي ماند و چيزي از الوهيت يا طبيعت  كه

  اش كاسته نشد بلكه او تمام خصوصيات و يا طبيعت انساني را بر خود گرفت.الهي

اي در مورد شخصيت مسيح نمود كه با شوراي كالسدون اقدام به تدوين آموزه
اشت كه مسيح كامل در الوهيت، كامل در كالم خدا انطباق داشته باشد. شورا اعالم د

انسانيت، خداي واقعي و انسان واقعي بوده و داراي دو طبيعت، بدون ادغام، بدون تغيير، 
طور هماهنگ در باشد. اين دو طبيعت از طريق تجسم، بهبدون تقسيم، بدون جدايي مي



اين آموزه نظر يك شخص داراي يك ذات كنار هم قرار داده شدند. از آن زمان به بعد، 
    ارتدوكس كليسا در اين زمينه بوده است.

 


