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  چکیده

هایی است که در قرن سوم میالدی شناسییکی از مسیح پائول ساموساتاشناسی مسیح
توسط سینود انطاکیه به دلیل تأکید بر انسانیت صرف عیسی و نفی الوهیت جوهری و 

 حیحـول سـه محـور مسـ    شناسـی  ن مسیح، محکوم به بدعت شد. این مسـیح ازلی بود
قـرار دارد و بیـانگر ایـن مهـم اسـت کـه        شبخنجات امبریه و پگونانسان خدا ،یخیتار

ـ  های دیگر متشکل از روح و بدن است،عیسی که همانند انسان در ، و رتـ یمتعـال  کنیل
 ضیفـ  یسـتگ یشا، خود یرش اخالقبا تکامل و پرود، متولد ش میاز مر خیاز تار یانقطه
 ۀدر نقشـ  شیموعود که از پـ  یحایو مس امبریپ کیکرد و به مقام  دایخدا را پ یفرزند

هـا و  نجـات انسـان   یبـرا  یشو با مـرگ خـو   افتیشده بود، دست  ینجات خدا طراح
نگارنده بـر آنسـت کـه بـا نگـاهی بـه        .افتیخدا وحدت  ۀآدم با اراد ۀیاولگناه  ریتسخ

تـوان ایـن تئـوری را مطـرح سـاخت کـه       مـی  سـو  یـک  هـای اولیـه، از  لمسیحیت سا
احیـاگر   بیشترین قرابت را بـا مسـیحیت اولیـه دارد،    که پائول ساموساتا شناسی حیمس

دانسـتند،  مسیحیان اولیه که عیسی را انسانی صرف مـی   ۀو اندیش یسیع سنت فکری
یهانی کاتولیکی است کـه  ک-شناسی لوگوسیباشد و از سوی دیگر در تقابل با مسیحمی

  است. یسیمان عأتو تیو انسان تیالوه قائل به
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  بیان مسئله
 کیبه عنوان  نیآغاز شناسیحیپرداختن به مس، پائول ساموساتا شناسیدر بررسی مسیح

شناسـی پـائول ساموسـاتا و    م صحیح مسیحمطرح است. این ضرورت به دلیل فهضرورت 
آیـا پـائول در مقـام یـک     "به یک پرسش بنیـادین اسـت:    پاسخی محققانهنائل شدن به 

یـا در مقـام یـک    مطـرح اسـت    محکومیت اسـت،  ۀاسقف بدعتگذار در کلیسا که شایست
احیاگر سنت فکری عیسی است که همانند لوتر سودای جنبشی نـاظر بـه بازگشـت بـه     

  "یقی را در سر دارد؟مسیحیت حق
ــیح ــی مس ــازشناس ــیحی    نیآغ ــان مس ــروه یهودی ــود دو گ ــت وج ــه جه ــده و ب ش
دو دیـدگاه متضـاد    ۀمسیحیت، دربرگیرنـد  ۀدر تاریخ اولی هشدیحیمس 1پرستان چندگانه
مسـیحی) قـرار دارد کـه     -(تلقی یهودی 2ابیونی در یک سو دیدگاه .]604ص ،10[ است

مسیح شدنش است و حکایت از دیدگاه پیروان اولیـه   انسان بودن صرف عیسی و ناظر به
 ،1[ شخصی همچون پطرس اسـت  ایاندیشه چنین پیشوای .]Isa. 11: 2[ 3 عیسی دارد

ای هسـتی  کند تو صخرهکه عیسی خطاب به او بیان می ،]18ص ،2 ؛47ص ،4 ؛199ص
(تلقی 4ائولیدر سوی دیگر دیدگاه پ .]16,18کنم [متی: که کلیسای خود را بر آن بنا می

یونانی) قرار دارد که معطوف به الوهیت ذاتی عیسـی اسـت و در اصـل،    -پرستانهچندگانه
 یرا بـه خـود مـ    یموجود انسـان  یکه ظاهر نوعاست  پرستانچندگانه انیاز خدا یدیتقل

 در شود کـه معرفی می فرضی، عیسی خداییبا چنین پیش .]605، 549ص ،10[گرفتند 
 5طرسوسـی  همچون پولس تفکری شخصی نیچن یشوایپست. شده ا ظاهر انسان شکل

] که نقش بسزایی در مسـیحیت داشـته اسـت.    2: 6-11؛ فیلیپیان 1 :1-6 است [رومیان
آغازین کـه بـه آن پرداختـه شـد، در طـرح بحـث        شناسیاین تضاد دیدگاهی در مسیح

شـعاب  لـیکن آنچـه در چنـین ان    ،رسـد شناسی پائول ساموساتا ضروری به نظر میمسیح
شناسی کـاتولیکی اسـت کـه از همـان     مسیحظهور ای حائز اهمیت است، شناختیمسیح

 مارسـلوس، آرتمـون، تئـودوت بیزانسـی،    همچـون   یاریبه نزاع با بسـ ها بعد آغاز تا قرن

                                                                                                                             
1. Polytheistes. 
2. Ebionite. 

 و معمولی انسان یک فاًصر عیسی بودند، کرده درک را حواریون و عیسی که اولیه به باور مسیحیان. 3
 ،3ج ،1 ؛171ـ170صص ،9 ؛70ـ62صص ،5 ؛362ص ،6 ؛61ـ60صص ،7[ بود مریم فرزند
 .]28ص ،8 ؛408ـ403صص

4. Paulian. 
  .عیسی الوهیت تئوری مبدع. 5
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را بـه   شـان شناسـی حیو مس پردازدیپائول ساموساتا م زیو ن وسیسبل، وسیآر نوس،یفوت
  .کندیم یعنوان بدعت معرف

 یسـاها یکل جیـ را شناسیحیمس هایدر نزاع قتیحق نییکه به تعشناختی سش مهم دینپر
رسـاند، پرسـش از   یمـ  یاریـ همچـون پـائول ساموسـاتا     یبـا اسـقفان   هیاز جمله انطاک کیکاتول

شناسی کاتولیکی است. این آبشخور که اشاره به آن در ایـن  گیری مسیحآبشخور و چرایی شکل
توسـط کلیسـای کاتولیـک    که  ی استو پائول یونیاب دگاهیدای از میزهمقال حائز اهمیت است، آ

هـم انسـان و هـم     ای کلیسای کاتولیـک سیع. با چنین آبشخوری، ]605، ص10[ صورت گرفت
در قالـب   و نهایتـاً   [Adv. Prax. 2 ,28 ] شـود مـی خدا، هم پسـر انسـان و هـم پسـر خـدا      

پرسـش مهـم دیگـر،     .]605ص ،10[ می کنـد  داینمود پ ذاتشخص و دو  کی یاعتقاد
 ۀاست که نکتـ  شناسیحیمس گیری این پیوند و این جنسپرسش از چرایی و علت شکل

ای، شناسـی تلفیقـی  گیری چنین مسیحکلیدی دیگر در تعیین حقیقت است. علت شکل
 یبقـا پرستان مسیحی شده، دالیلی است از جمله ایجاد وحدت میان یهودیان و چندگانه

بـه   ،هـا (یهودیـان مسـیحی شـده)    ساختن کلیسا از یهودیان و یا ابیونیو جدا  تیحیمس
ی دیدگاه امپراطورشدند و جهت آنکه بسیاری از یهودیان توسط امپراطوری قتل عام می

بـر ایـن اسـاس     1هـا نیـز شـد.   ابیونی ۀها داشت که منجر به محاصرای به ابیونیخصمانه
از  ای، متمـایز سـاختن خـود   شناسـی حکلیسا از ایجاد چنـین مسـی   توان گفت، هدف می
بود. درواقع مصلحت و سیاسـت، کلیسـا را    انیحیو حفظ وحدت مس سمیونیو اب تیهودی

نـه تنهـا    ،تمصـلح  نیـ احال ای هدایت کرد. با اینشناسی تلفیقیبه طرف چنین مسیح
 دیـ کأت دیتوح یریناپذه بر مفهوم انعطافکشد  از طرف خود کلیساییانیمخالفت  موجب

ها و نوظاهرگرایـان نیـز کـه در طـول زمـان ظهوریافتنـد و       بلکه نو ابیونیسم ،دکردن یم
، 606صصـ  ،10[ را دنبال کردندشناسی رایج کلیسای کاتولیک از مسیحمتفاوت  یانیجر

در قـرن سـه کـه     پائول ساموسـاتا ای شدند؛ از جمله شناسیمخالف چنین مسیح .]607
اش کـه  شناسـی لی تالش دارد تا به بررسـی مسـیح  تحلی -نوشتار حاضر با روش توصیفی

 ۀدر گسـتر او  نیراسـت  قـت یحقشناسی رایج عصر بـود، بپـردازد تـا بـه     متفاوت از مسیح
 شناسـی حیاز مسـ  یدور ایـ قرابـت و   ۀکننـد اش کـه مشـخص  شناسیپرداختن به مسیح

ود. و در نتیجه احیاگر و یـا بدعتگـذار بـودن اوسـت، نائـل شـ       هیو اول نیراست تیحیمس
توان به تز دکتـری  طورخاص میاست که به منابع علمی متعددی حاضر پژوهش آبشخور

                                                                                                                             
  .]808، ص1394 . هاکس،. [نکـ 1
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Lynn Robert 1پیامبر اشاره کرد. همثاببا عنوان مسیح به  
  

  پیشینه پژوهش
در ارتباط با نگرش پائول ساموساتا راجع به مسیح، تاکنون هیچ اثری به زبان فارسـی  

نامه به نگارش درنیامـده اسـت. ایـن عـدم     و پایان چه در قالب کتاب و چه در قالب مقاله
طورکلی نظام فکـری او را  بلکه به ،کندشناسی او صدق میمسیح ۀپرداختن نه تنها دربار

هایی که به موضوع پائول ساموساتا در زبان فارسـی اشـاره   شود. تنها داللتنیز شامل می
میالدی کـه در ایـن زمینـه از     های مربوط به قرن سومبحث ۀدارد، اشاراتی است در میان

علی شـهبازی،   ۀاثر هری اوسترین ولفسن (ترجم "سایکل آباء ۀفلسف"کتابی تحت عنوان 
توان سخن گفت. ولفسن در این کتـاب، و  می ،)1389انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، 

های به طور مشخص در فصل سر تجسد، به تالش نسطوریوس برای جدا ساختن دیدگاه
کنـد،  سمیساتی یاد مـی  2ز پیروان پائول ساموساتا که مترجم از آن، با عنوان پولسخود ا

گـذاران دیگـر   ها، به باورهای او در کنـار باورهـای بـدعت   نظر دارد. و نیز در فصل بدعت
 3"ساموساتا پائول"توان به آثاری اندک نظیر پردازد. همچنین در زبان آلمانی تنها می می

اثـر فریـدریش لـوفس     4"ساموسـاتا  پـائول "، 1955مربوط به سال  اثر فلیکس شایدوایلر
و تنها چند اثر محدود دیگر اشاره داشت. برخالف زبـان فارسـی و    1924مربوط به سال 

آثاری به چشم  ،نامه و چه در قالب مقالهزبان آلمانی، در زبان انگلیسی چه در قالب پایان
لیف أتـ  ۀعنوان مثال در زمین اند. بهاختهخورد که به شخصیت و نظام فکری پائول پردمی
 انجـام  5)1977( "امبریـ پ یمثابه به حیمس"نامه، روبرت لین پژوهشی تحت عنوان پایان
که راجع به نگاه پائول ساموساتا پیرامون مسیح و لوگوس است. همچنین آلـن   است داده

 از هیـ اول تیحیمس در آن رییتغ و تیحما کاربرستنبه"برنت نتلی پژوهشی تحت عنوان 
انجام داده که البته به نظام فکـری پـائول پرداختـه     6)1999( "ساموساتا پائول تا یسیع

کتب و مقـاالت   ۀها است. از سوی دیگر، در زمیننشده و بیشتر بحث حمایت و پشتیبانی

                                                                                                                             
1. Lynn Robert, (1977) The Messiah As Prophet: The Christology of Paul of Samosata, 

Evanston, Illinois. 
  پولس تلفظ یونانی است و پائول تلفظ انگلیسی آن است.  2.

3. “Paul von Samosata“By Felix Scheidweiler. 
4. “Paulus von Samosata” By Friedrich Loofs. 
5.“ The Messiah As Prophet: The Christology of Paul of Samosata”by Robert Lynn. 
6. “The Use and Transformation of Patronage in Early Christianity from Jesus of Nazareth to 

Paul of Samosata”by Alan Brent Nheatley. 
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اثـر اچ. جـی.    1)1918( "ساموساتا پائول یگفتارها"هایی تحت عنوان انگلیسی، پژوهش
اثـر بـوروس ویرجینیـا،     2)1989("ساموسـاتا  پـائول  ۀپرتـر  در یبالغـ  یهاشهیکل"الوال، 

 پـائول "اثر فریدریک. دبلیو. نورس و نیز  3)1984( "وسیدوسنار لیوک: ساموساتا پائول"
 "سوم قرن ۀیسور در یاسیس یوفادار و یمحل فرهنگ سا،یکل: انیاورل و ایزنوب ساموساتا،

  ته است.اثر فرگس میالر صورت گرف 4)1971(
 

  فضای فکری غالب عصر پائول ساموساتا و اتهامات
شناسـی  ترین و معتبرترین سند راجع به مسیحکه اصیل م)268سینود انطاکیه ( ۀدر نام

و  یفکـر  یاز فضـا  تیـ شود که حکا یمشاهده م یعبارتو زندگی پائول ساموساتا است، 
پسر که بـا پـدر بـود، همـان      میکن یما ادعا م"عصر پائول ساموساتا دارد:  ی غالباعتقاد
شود، از آسـمان توسـط پـدر فرسـتاده شـده، کالبـد        یهمه که متولد م 6و صاحب 5خدا

ـ  "گرفته و انسان شـده اسـت.      7"خـدا اسـت ...    عـت یپسـر در ذات و در طب "عـالوه،  ه ب
]15, pp. 265-83; 26[ .توان به این مطلب اشـاره کـرد   همچنین از تورق متون دیگر می

قاد کلیساهای کاتولیک که بیانگر فضای فکری غالب آن عصر است، از جمله به که به اعت
ــاور اســقفان انطاکیــه (ملکیــون)، اســکندریه (دیونیســیوس)،  ــاتول( الوودیکــا ب )، وسیآن

 نـدگان یو نما ]p. 16 ,17[ 8کاپادوکیا (فیرمیلیان) کـه مخالفـان پـائول ساموسـاتا بودنـد     
از ازل و و  سـی در ذات و طبیعـت خداسـت   عی شـرکت داشـتند،    نودیکه در سـ  یگرید

زنـده بـه وجـود     یرویـ ن ایپدر، پسر را به عنوان جوهر  یااما در نقطه ،همواره با پدر بود
 شـود کـه  ها، این تئوری مطرح مـی با توجه به این داللت  .]pp. 265-83; 26 ,15آورد  [
 ۀکـه دربرگیرنـد   9است یهانیو ک یلوگوس یشناسحیمسعصر پائول،   جیرا یشناسحیمس

با چنین برداشتی از هویت مسیح، آنان کسانی را کـه   .]619، ص10[ اتحاد اقنومی است
منکر آن بودند که پسر خدا پیش از آفرینش جهان خداست، تکفیر، لعن و یا محکوم بـه  

                                                                                                                             
1. “The Sayings of Paul of Samosata” by H.J. Lawlor. 
2. “Rhetorical Stereotypes in the Portrait of Paul of Samosata”by Burrus Virginia.  
3 . "PAUL OF SAMOSATA: PROCURATOR DUCENARIUS"by FREDERICK .W. 
NORRIS. 
4. “Paul of Samosata,  Zenobia and Aurelian: The Church, Local Culture and Political 

Allegiance in Third-Century Syria”by Fergus Millar. 
5. God. 
6. Lord. 
7. Letter of Six Bishops, F lf, F la. 
8. Euseb, HE VII, 32, 6, 2I. 
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 نتـری از برجسـته  یکطورکه بیان شد، یهمان. ]pp. 265-83; 26 ,15[ 1بدعت می کردند
کـه در   تیحیمسـ  خیسـخنوران قـرن سـوم تـار     نیو از بزرگتر هیانطاکمکتب  هایچهره

 یبـا مخالفـت جنـاح   ساموساتا بود. او  پائول معرض این سنخ مخالفت قرار گرفت، اسقف
-، بـه بـدعت  ی مخالف نمایندگانی از نقـاط دیگـر  أو ر 2ونکیمل یبه سرپرست هیدر انطاک
 انیامپراتور اورللو با کمک  دمتهم ش یو شغل یشخص یستگیناشا و انواع مختلف یگذار

    3.از مقام اسقفی خلع شد
 و ارزیابی جناح مخـالف شهادت تنها  ،متأسفانهساموساتا  برای قضاوت راجع به پائول

لحـاظ  کـه در آن، احتمـال تخریـب پـائول بـه      ]p. 187 ,18 ;112 .21[موجـود اسـت   
 کـه م) 268( هیـ نطاکا نودیسـ  ۀکه در نامـ ها ترین این شهادتشخصیتی وجود دارد. مهم

شــامل اتهامــاتی از جملــه  درآمــده، ریــبــه تقر ،]2-18 ,22[حــافظ آن بــود  وسیــاوزب
ثروت عظیم با وجـود وضـعیت بـد اقتصـادی     به  یابیدست و چگونگی 4دوسناریوس بودن

  راستی این اتهامـات دارای صـحت اسـت و درنتیجـه پـائول دسـت      اش بود. آیا بهگذشته
اش بـوده؟ حکـم قطعـی    نظریاتش نیز در جهت منافع شخصی قدرتمندان بوده و ۀنشاند

ای وجـود  لیکن دالیل تـاریخی  ،راجع به صحت و عدم صحت چنین اتهاماتی دشوار است
عنوان مثـال، درمـورد اتهـام اول یکـی از     کند. بهدارد که این اتهامات را از پائول رفع می

وس است که از یـک وجـه بـه    شده در گزارش اوزبیترکیبی حفظ ۀکننده، نامدالیل نقض
جهت نگرش منفی نسبت به پائول، پذیرش قطعی اتهامات مذکور در آن معقول نیست و 

ش، فقط به سوءاستفاده او از برادران و فرض فاتیتوص بودن یقیبه فرض حقاز وجه دیگر 
منصــب ســکوالر  ۀنــه والــی یــا دارنــد ،بــه دام انــداختن یــک مــدیر دنیــوی اشــاره دارد

 ,p. 60; 17 ,19[ 5کندشدن، بیان می وسینارسدوو تنها آرزوی او را برای ، وسینارسدو

p. 13[ . یک دلیل ناقض، جایگاه او به عنوان یک سخنور مـاهر و فـرد    ،دومدرمورد اتهام
های قضایی است که در ازای آن، از طرفین آسـیب دیـده پـول    پروندهۀ کنندحل و فصل
رد لوسیان است که ایـن اتهـام را بـه سـخنوران     کرد و دلیل ناقض دیگر رویکدریافت می

دیگری که مخالف فکرش بودند نیز نسبت داده است. دالیل مذکور کـه بیـانگر حقیقتـی    
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متضاد با اتهامات راجع به پائول است، بـرای توصـیف شخصـیت پـائول و فضـای فکـری       
ایـن  پژوهش راجع به صحت و یا نادرستی  همین جهت در این به ،کندعصرش اکتفا می

 ساموسـاتا موضوع این پژوهش ساحت فکری پائول  چراکه اوالً ،اتهامات بحث نخواهد شد
متمـایز اسـت و حتـی درصـورت صـحیح       فکریساحت ساحت شخصیتی از  است و ثانیاً

شناسـی او  ارزیـابی مسـیح   ۀجـ بودن اتهامات و در نتیجه منفی بودن شخصیت پائول، نتی
هـای  فـرض منصفانه، پیش علمی و در یک تحقیق که چرا ؛ثیر قرار نخواهد گرفتأتحت ت

هـردو  منفی و یا مثبت راجع به شخص و موضوع باید اپوخه شوند. با این حـال، هرچنـد   
بـه طـور    نامـه  نیـ ا ۀدرمورد مقصـود نگارنـد   -یقتحق فیتحر ایو  یقتحق انیب- یتئور

عـدم  یکسان مطرح است، لیکن آنچه موجب عدم قطعیت راجع به صحت اتهامات فوق و 
مـی شـود،    ساموساتا پائول ۀمنفی توصیف شده دربار تیراجع به شخص یقطعاظهارنظر 

کـه  باشـد   یارقابـت حرفـه   ایـ  یچه معلول تعصب طبقات ،نامه است نیا ۀخصمانموضع 
 کیـ  از گرفتـه تئو چـه نشـ  کند، سینود این را به ذهن تقریب می ۀاستراتژی بالغی نام

طـرف دیگـر، اقـرار     از  .]222 ,216 ,31[باشـد   یاتالهیـ  لحـاظ بـه  یمخالف فکـر  انیجر
از نقـش اسـقفی    ساموسـاتا پس از خلـع پـائول    انیحیمس تیآزار و اذاوزبیوس مبنی بر 

ور در طـ امپرا یواقعـ  ۀزیانگ ایکه آ سازد یرا مطرح م پرسش نیا انیامپراطور اورل توسط
شـناختن   تیبه رسـم  ساموساتا بود، صرفاً لائوکه مخالف پ هیانطاک انیحیاز مس تیحما
 یاسـ یمنـافع س  رکانـه یز یاتیاله انیاز آن بود و ب شیکه حدود ده سال پ نوسیگال ۀرکن
  ]p. 66 ,19[ 1نبود؟ ودخ

  

  پائول ساموساتا یشناسحیمس
 نودیسـ  ۀنامـ کـه در  پاول ساموسـاتا   اتیاله سفانه اطالعات و شواهد موجود راجع بهأمت

از فسـاد  کـه   در قـرن سـوم   هیصـر یق وسیـ زباوگـزارش  و  استاندک ذکر شده،  هیانطاک
اش بـه  نگـرش خصـمانه  به جهت  گویدسخن می یسیبه فرزند بودن ع انمعتقد یاخالق

و یکی از موانع دسـتیابی بـه    ]p. 203 ,30[این نوع دیدگاه ها، خیلی مفید وکافی نیست 
ات و الشعاع قرار گـرفتن الهیـ  وضوح و شفافیت راجع به شخصیت پائول و در نتیجه تحت

 توانیم ،و با استفاده از منابع موجود طبق مستندات با این حال، اش است.شناسیمسیح
 امبریــپخداگونـه و  انســان ی، خیتـار  حیمســشناسـی پــائول را حـول ســه محـور    مسـیح 
    محل بررسی قرار داد: شبخ نجات
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  مسیح تاریخی
قابل بـا مسـیح   شناسی پائول، مسیح تاریخی است که در تیکی از محورهای اصلی مسیح

قرار  کیهانی عصر او که ناظر به وجود عیسی پیش از زمان یا پیش از خلقت جهان است،
 ،شناسی کیهانی، عیسی از ازل و همواره با پدر بـود طورکه بیان شد، در مسیحهمان رد.دا

، پـائول از نظـر   1ای پدر، پسر را به عنوان جوهر یا نیروی زنده به وجـود آورد. اما در نقطه
شناسی عصر که بر وجود عیسی در پیش از آفـرینش و ایـن همـانی او    ین دیدگاه مسیحا

و در نتیجـه خـالف یکتاپرسـتی     ]p. 82 ,16[کید دارد، اعتراف به دو خدا بودن أبا خدا ت
ای است که عیسی به آن معتقد بود و نیز خالف نگرش مسیحیان اولیه راجـع بـه   یهودی

هماننـد  کـه   بـه ایـن معنـا    اسـت  میمر ح،یمس یهستأ منشعیسی است. به اعتقاد پائول 
پـیش از مـریم    ی، اوسـ یع یو ازل ینیشیبر عدم وجود پ یمبن محکومان به بدعت ۀدیعق

و ازلی نیست بلکه به  ]Athanasius, de Synodis 45 ,F7; 17, p17 ;24[ 2وجود نداشته
آگـاهی   .]pp. 265-83; 26 ,15[ 3ها وجود داردزمان ۀآگاهی پیشینی خدا، درهم ۀواسط

 ۀای از ابدیت نقشـ ای که حکایت از برتری مسیح و جالل خدا و اعمال او و نشانهینیشیپ
هـای خـدا   وعـده  ۀکننـد نجات و طرح خدا برای خدمت عیسی است، خدمتی که تکمیل

توان گفـت،  عیسـی از ازل بـه همـراه خـدا      بر این اساس می .]p. 83, 84 ,16[ باشدمی
خـدا   ۀبه منظور تحقق وعد خیاز تار یدر نقطه ابلکه او در نقشه خدا بود و وجود نداشته 

خـدا بـه معنـای از پـیش      ۀایـن وعـد   6و سلرز 5ی،بارد 4ظهور یافته است. از نظر لوفس،
  .]p. 132; 11, p. 458; 15, p. 254 ,27[تعیین شده و مقدر بودن مسیح است 

خدا کـه ظهـور عیسـی     ۀوعد أکلیدی در بحث مسیح تاریخی آنست که منش پرسش
وعده خدا از نظـر   أتحقق آن است، ناظر به چه اموری است؟ طبق گزارشات موجود، منش

شناسی پائول در ایـن پـژوهش   هدف پدر است؛ هدفی که در محور سوم مسیح پائول اوالً
پـدر اسـت؛    ضیفـ  بخش مورد اشاره قرار خواهد گرفت و ثانیـاً یعنی مبحث پیامبر نجات

انجـام   یو اعمـال شـگفت   گرفتهمورد لطف قرار عیسی  ،ی که موجب می شودهمان فیض
در در واقع هـدف خـدا و فـیض یکـی از ابعـاد مطـرح        [p. 85 ,16 ;396 ,83 ,12]. دهد 
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ا است و از عواملی است که عیسی را به جهت برخورداریش ساموساتپائول  شناسیحیمس
رتبـه   یو دارا نیریمتفاوت از سا ریخ،خدا در تا ۀاز فیض و نقش مرکزی او در تحقق وعد

   1اسـت هـا  روح القـدس و وعـده  از جانـب   . به اعتقاد پائول، آغاز جریـان فـیض،  سازدیم
]25, F 78, F 42; F 45 [  شـود  که در طول زمان از طریق کتاب مقدس نگه داشـته مـی 
]16, p.83[. معنـای  گفت، نفی ازلی بودن عیسی توسط پائول بـه   توانبا این تفاسیر می

بلکـه او جایگـاه بلنـد عیسـی را در تـاریخ و در       ،عیسـی نیسـت   ۀبه حداقل رساندن رتب
شناسی پـائول از  کند. این نکته، وجه امتیاز مسیحالقدس تعریف میدریافت فیض از روح

 ۀطورکـه در نامـ  همـان  نیبنـابرا . ]F 85 ,25[ 2های رایج زمان خـود اسـت  شناسی مسیح
جالـب   ۀ. نکتـ اسـت زمینـی   حیمس یسیعدر نگرش پائول،  ده،ذکر شنیز  هیانطاک نودیس

نـزول   نفـی  کـه بیـانگر   چـرا  ،نگرش یک بدعت است نینود، ایاز نظر س توجه آنست که
 ؛]p. 54 , 19سـت [ اوو ازلـی بـودن   پسر خدا از آسـمان   رشیاز بهشت و عدم پذ یسیع

ایـن اصـل کـه     کـه  چـرا  ،ین، هیچ بدعتی رخ نـداده آغاز تیحیمسکه در دیدگاه درحالی
دار نشده اسـت. بـه عبـارت دیگـر دیـدگاه مسـیحیت       عیسی انسان زمینی است، خدشه

نگرش پائول ساموساتا راجـع بـه زمینـی و تـاریخی      ۀییدکنندأآغازین نسبت به عیسی ت
  بودن عیسی و نفی ازلیت او است.

 
  انسان خداگونه

 اسـت  "گونـه انسان خدا"، ساموساتا پائول یشناسحیمسدیگر در  یاصل یاز محورها یکی
دوم کـه در قـرن   سـی  زانیآرتمون و تئودورس بکسانی همچون  شناسیمسیح که همانند

شناسـی رایـج   باشـد و در برابـر انسـان   ، مـی ]p. 17 ,17[ 3محکوم به بدعت شناخته شـد 
 "از خدا سرشار"و  "خدا"کلیسای کاتولیک قرار دارد که عیسی را در ذات و در طبیعت، 

همان چیـزی کـه در اعتقـاد اکثـر اسـقفان از جملـه       ؛  ]pp. 265-83; 26 ,15[ 4داندمی
یـا   ]p. 91 ,29[صـرف   یانسـان در طبیعت خود  حیمس، پائولاسقفان انطاکیه بود. از نظر 

هـای دیگـر بـه    و در عین حال، در مقایسه بـا انسـان   ]V, 27, 2 ,13[انسانی عادی است 
 .III2, P ,20 [اسـت   "دایی انسان شدهخ"جهت سرشت متفاوتش، انسانی متعالی و نه 

311; 14, V, p. 28[. به خدای متعال و  پائولبدین معنا است که با توجه به گرایش  این
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 یدر معنـا  یامـر الـوه  ، حیمسـ  کید داشـت، أطورکه عیسی بر آن یگانگی تیگانه و همان
نـد پیشـرفت   بلکه الوهیتی بوده که طی فرآی ،]p. 77 ,16[ نبوده است ییخدا یکیزیمتاف

کنندکـه  صورت گرفت. آتاناسیوس و الکساندر به این نگرش پائول اشاره داشته و ذکر می
از نظر پائول این امر طی یک پیشرفت اخالقی صورت گرفـت و از یـک انسـان بـه خـدا      

طور طبق ادعای مکروسـتیک،  ینو هم] Athanasius, de Synodis, F7 ;24[شد تبدیل 
انسـان   از کامـل و پیشـرفت،   بـا ت  بـه مسـیحی بودنـد کـه     معتقـد  پائول و طرفـدارانش 

مطـرح در اینجـا آنسـت     پرسش .]73-172 ,23[ 1گونگی رسیدخدابودن به جایگاه  صرف
 که مبنای اعتقاد پائول به تکامـل و پیشـرفت عیسـی و در نتیجـه، رسـیدن بـه جایگـاه       

  تواند باشد؟خداگونگی چه چیز می
از  یاهیـ اعتقاد به آ نیپائول در ا ن گفت، احتماالًتوابا کاوشی در کتاب عهدجدید می

   :است یسیع یلوقا نظر دارد که ناظر به ترق لیانج
  .]52 :2[ "کرد و موردپسند خدا و مردم بودعیسی در حکمت و قامت رشد می"

بلکـه   ،توان گفت، الوهیت عیسی امری اولیه و ازلی نیستبا توجه به مطالب فوق می
ی اتحاد مسیح با خدا به خاطر پیشرفت عیسی در اعمال نیک در طول الوهیت و به عبارت

وجـود   یاصـل  ۀیـ پا قـت، یدرحقفیضـی کـه    زندگیش و پیش از جریان فیض بوده است؛
 نیو تـده  یسـ یالقـدس بـر ع  نـزول روح به احتمال زیاد به  و وستا بخشو قدرت حیمس

 ,F 78, IX ,11] دارد.  اشاره شد، ینامگذار حیآن، مس یکه ط القدسشدنش توسط روح

شناسـی پـائول نـاظر بـه     در مسیح "انسان خداگونه"کالم آن است که  ۀجوهر 2[11 ,10
مهم در زنـدگیش و بیـان اینکـه او     ۀعیسی در رسیدن به این نقط ۀبر اراداست کید او أت

 قدیس مطـرح انسان  کیبه عنوان  ن،یکامل فرام تیرعا قیاز طر کهانسان بود  کیفقط 
و بـدون هـیچ اراده و اختیـاری دارای     نه انسـانی کـه ذاتـاً    ؛]p. 53, 100, 102 ,16[ شد

شناسی پائول بر وجاهت عیسی در قالب انسانی اسـت  کید مسیحأواقع ت الوهیت باشد. در
متعـالی شـدن خـود و     ۀکه با اراده و پرورش خود، به خداگونه شدن عروج یافت و زمینـ 

 ۀرا داشـت. نکتـ  آن گرشی که مسیحیت اولیه داعیـه دریافت فیض را فراهم آورد، همان ن
شناسی رایـج عصـر پـائول کـه او را محکـوم بـه بـدعت        جالب توجه آنست که در مسیح

تکامل روحی از عیسی  ۀجنب ،شودموجب می عیسی برای شدن قائل الوهی کند، ذات می
ای که نیزمی انسان یک جایگاه سرمشق عینی در حذف شود و در نتیجه عیسی به مثابه

                                                                                                                             
1. Expositio symboli 37. 33-38; CCSL 20, pp. 172-73.  
2. F 78 (Discourse to Sabinus); Hippolytus, IX, 10, 11.  
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  شود.دارای زیست اخالقی و مذهبی است، نادیده گرفته 
مطـرح دیگـر در    ۀعالوه بر جوهر و سرشت ذاتی عیسی که در این باب بحـث شـد، نکتـ   

، نسـبت لوگـوس بـا    "انسـان خداگونـه  "تـر درموضـوع   شناسی پائول و به عبارت دقیقمسیح
قـرار   هیـ اسـقفان انطاک از جمله شناسی لوگوسی غالب عصر عیسی است که در تقابل با مسیح

شـود،   داند. پرسشی کـه در اینجـا بـه ذهـن متبـادر مـی      دارد که عیسی و لوگوس را یکی می
کند؟ اگر آری، چه نسـبتی اسـت   آنست که آیا پائول میان لوگوس و عیسی نسبتی برقرار می

  بتی چیست؟سازد؟ و هدف او از ایجاد چنین نسشناسی انطاکیه متمایز میکه او را از مسیح
بـدن   کیـ که قائم به  ینه به حسب جوهر یسیلوگوس با ع انیاتحاد ماز نظر پائول، 

نه به نحـو   یبشر ۀحکمت به همراه جنبو  به حسب معرفت و مشارکت استبلکه  ،است
کند لوگوس آمد بیان می ؛ ضمن آنکه او تلویحاًمولود شد ،تیفیبلکه به حسب ک یجوهر

به این معنا که اتحـاد لوگـوس بـا عیسـی او را از      ساکن شود. تا هنگام تولد عیسی در او
او  ...دییـ لوگـوس را نزا  میمـر "توان از عبـارت  انسان صرف بودن خارج نکرد و این را می

یح به مثابه یـک  مس یسیعبنابراین به اعتقاد پائول،  درک کرد. ".دییزامانند ما را  یانسان
و این تمایز بیـانگر عـدم اتحـاد     است یگرید زیاست و لوگوس چ زیچ ک، یانسان صرف
کـه طبـق    چـرا  ،]609، 608صصـ ، 10[ نه عدم ارتباط میانشان ،عیسی است لوگوس و

 ]F 56 ,25[ 1مــی دانــد؛ ایکلمــه و ســوف ، عیســی را نیازمنــدپــائول گــزارش ملکیــون،
ارائه می دهد، ایـن  پائول طرفداران اظهارات  از وسیورطنس که طبق گزارشی که همچنان
و میـان   [p. 86 ,16]  یـاریگر مسـیح اسـت    2وجود دارد که لوگوس (کلمه) و سوفیا نکته

رسد دلیل ایـن تمـایز قائـل    ها تمایز وجود دارد. به نظر میلوگوس و عیسی، و میان ذات
خواهند اتحـاد  آنست که پائول و طرفدارانش می ،هاشدن میان لوگوس و عیسی و یا ذات

پـائول   یشناسـ یحیمسـ بنـابراین   .]461، 460صص، 10[ جوهری و تجسد را نفی کنند
 یمـ هـر دو  را متشکل از بـدن و روح   یسیعکند، از پائول نقل می وسیاوزب طورکههمان

که بعـدها   نگرشیهمان  3؛داندیمبلکه یاور آن روح انسان  نیگزیجانه داند و  لوگوس را 

                                                                                                                             
1. Acta: F 56, Contestatio of 429 C. E.  

 این حال کنند. بامى منعکس را واسطه یک به نیاز دو در بحث معناشناختی، لوگوس و سوفیا هر. 2
 "سوفیا" بردکار لیکن ،است یمبتن یفلسف سنت بر ،یترمستقیم صورت به "لوگوس" ۀکلم کاربرد
 بدین معنا که برخالف لوگوس، کاربرد .است یمبتن مشابه سنت یک بر مستقیم صورت به ترکم

 هایخانواده هم ثیرأت تحت بیشتر و بود مشخص فلسفی ۀزمین پیش ثیرأت تحت کمتر سوفیا مسیحی
  بود. "حکمه" عبری ظکلم

3. Eusebius, E.T. i. 20. 43-5. 
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شناسی آغـازین  مسیحکه بازگشتی به  ، فوتینوس، آریوس و نیز سبلیوسامثال مارسلوس
  از آن سخن گفتند و محکوم به بدعت شدند.  بودند، 
  

  بخشپیامبر نجات
اسـت کـه در ادامـه انسـان بـودن       شبخنجات امبریپ محور آخر در مسیح شناسی پائول،

کیـد بـر   أپـائول بـرای ت   ۀعیسی که تحت فیض خداوندی است، تعریف می شود. دغدغـ 
 1القـدس روح ۀشده از طـرف خـدا و بـه واسـط    مسحشده از داود یا عیسی به عنوان مسح

]11, IX, 10, 11; F 78; F 46; F 6[ کید بر نقش عیسـی بـه عنـوان مسـیح و پیـامبر      أت
بلکـه   ،خـدا  ۀاست که در تقابل با دیدگاهی قرار دارد که مسـیح را نـه پیـامبر و فرسـتاد    

تـا انسـان را    ،زنـدگی بشـر شـده اسـت     ۀداند که برای نجات انسان وارد تجربخدایی می
نجات دهد. اکنون برای روشن ساختن درستی و عـدم درسـتی سـخن پـائول مبنـی بـر       

هـایی  بخش، باید این پرسش را مطرح ساخت که آیـا داللـت  پیامبر نجات به مثابه مسیح
سخنان پائول و نیـز دارای قرینـه    ۀییدکنندأدر کتاب مقدس عهد جدید وجود دارد که ت

  برای مخاطب باشد؟
-18طورکه در آیات انجیـل لوقـا [  همان گفت، توانمی عهدجدید کتاب در اوشیک با

با هـدف دادن   ،] و کتاب اشعیا، عیسی به عنوان یک فرستاده و پیامبر مطرح است4، 17
دیـدگان، رهـایی اسـیران و آزادسـازی مظلومـان و      رحمت به بینوایان، تسـلی رنـج   ۀمژد
شـده معرفـی   عیسی به عنوان پیـامبر تـدهین  ، ایو کتاب اشعطورکه در عهد جدید همان
ضمن آنکـه بـه نظـر     ،شناسی خود گنجانده استشود؛ پائول نیز این مهم را در مسیحمی
اش را بـه  بخشی عیسی که از نسل داود است و خدا وعدهپائول به معنای نجات  ،رسدمی
او  ،2در قرن تمونآر دیدگاههمانند و  نظر دارد ]23: 13اسرائیل داده [اعمال رسوالنبنی
 ۀاز نظر پائول نقشـ  2 [p. 55 ,19 ].کند یم فیانسان صرف است تعر کیکه  یا یمنج را

نجـات خـدا کـه     ۀدر نقشـ  موریت مسیح تحقق یافت؛ اینگونه کـه أنجات خدا از طریق م
جهـت   نیبه همو نقش است  یشده و دارا درمق یسیه است، عشد یزیبشر طرح ر یبرا

اش را برای نجات بشـر محقـق   در واقع برای آنکه خدا نقشه. ابدییبرکت م یبه لطف اله
 ش،مخـتلف  یایهـدا و  ضیفو این  ]p. 85, 89 ,16[کند، نیاز به فیض الهی بر عیسی بود 

                                                                                                                             
1. Hippolytus, IX, 10, 11; F 78; F 46; F 6. 
2. Eusebius, H.E. vii. 27. 2 and v. 28. 1-2. 
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 حیمسـ توان گفـت،  براین اساس می. ]F 56 ,25[ 1دبریباالتر م شهایرتبهرا از هم حیمس
نجـات، جایگـاه    ۀشـ جهت محوریت در نق یغامبر مطرح است که بهپیک پائول به عنوان 

را بـه  آنو کرده را اعالم  یامر اله ضمن آنکه او ،ای در مقایسه با پیامبران دیگر داردویژه
  ] p. 104 ,16[ رساندانجام می

بخـش، چیسـتی مصـداق    پیـامبر نجـات   یکی از ابعاد مطرح در بحث عیسی به مثابه
بخشی عیسی در مقام یک پیامبر یـا  نجاتبخشی عیسی در این مقام است. مصداق نجات

ها بخشی انسانپائول از دو وجه قابل بررسی است. وجه اول وجه نجات نگرش مسیحا در
الگـو قـرار گـرفتن بـرای      ۀواسـط ی فردی و اجتماعی است کـه بـه  زندگسبک  ۀدر حیط
-نجات که وبر به پیامبر سرمشق اشاره دارد و این وجههمچنان ،گیردها صورت میانسان

بخشی ناظر به همان بعد است. وجـه دیگـر وجهـی اسـت کـه  در جمالتـی از گفتمـان        
  شناسی پائول قابل ردیابی است:مسیح
 شیما را با رنج و آزما ۀیگناه پدر اول رایز ،ما مقدس و عادل شده است ۀنجات دهند"

و به  تافیدست  یاو به تعال ،آن ۀکه به واسط تسخیری کرده است، و مرگ خود، تسخیر
پرورش اعمال  ۀلیبا خدا را به وس رویو همان اراده و ن تیفردو این پیوستن  وستیخدا پ

برطبق ایـن گفتمـان چنـد خطـی، یکـی از مصـادیق       2 [F 80 ,13]. "دکنیحفظ م کوین
که موجب گناهکاری نسل بشر شد، می باشد  هیگناه پدر اولبخشی عیسی، تسخیر نجات

اراده و عمل  ش،یوحدت گرا نیقابل توجه آنست که  ا ۀکتنکه با مرگ او صورت گرفت. 
  گنـاه اش دارد  یب یو زندگ یسیدر پرورش ع شهیاراده و عمل خدا ر ش،یبا گرا یسیع

.[13, F 78; F 82, F 85, F 80]3  حیمسـ ایـن محـور از    طـورکلی نگـرش پـائول در   بـه
با پرورش خود بـه  هاست که از جنس انسان یامبریپ یسیعاش بیانگر آنست که  شناسی

خـدا را در   ۀنجـات در نقشـ   ۀرسد و وعـد میشدن  حایمسپیامبری، خداگونگی و  گاهیجا
نقـش او بـه عنـوان     آنکـه ایـن  سازد؛ ضمنزمین که همان نقش عیسی است، محقق می

  .]p. 97 ,16[ست نی خدا ۀاتحاد با اراد چیزی جز اش با خدا،و رابطه حایمس
 ۀیک گفتمان چند بعدی دربرگیرند مثابه ساموساتا به شناسی پائولکالم آخر: مسیح

سه وجه خداگونگی، پیامبری و تاریخی بودن است که بر عـدم ازلیـت عیسـی، انسـانیت     
بخـش در دو سـاحت   عیسی در اثر تکامل معنوی و اخالقی و پیـامبر نجـات   ۀیافتالوهیت

                                                                                                                             
1. Acta: F 56, Contestatio. 
2. Synodal letter of Antioch (ca. 268 C. E.): F 80. 
3. Ibid. F 78; F 82, F 85, F 80. 
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سبک زندگی فـردی و  مرگش و سرمشق قرار گرفتن در  ۀتسخیر گناه پدر اولیه به واسط
شناسی پـائول بـرای اثبـات بعـد انسـانی      کید دارد. سه وجه مطرح در مسیحأاجتماعی ت

عیسی، امکان تکامل معنـوی انسـان، نفـی الوهیـت ذاتـی عیسـی و در نتیجـه حفـظ و         
تئوری کلیسای کاتولیک مبنـی بـر    ۀماندگاری دین یکتاپرستی عیسی است که به واسط

-سـو بـا مسـیح   ار شده بود. این سه وجه درهم تنیده که همدالوهیت ذاتی عیسی خدشه
شناسی عصر است، از یـک سـو بـه معنـای احیـای      شناسی آغازین و در تناقض با مسیح

 مسیحیت آغازین و از سوی دیگر بیانگر نزاعی گفتمانی با گفتمان حاکم عصر اسـت کـه  
وجـه آنسـت کـه    جالـب ت  ۀنکتـ  .دارنـد  کیـد أت ذاتیش الوهیت و عیسی کیهانی وجود بر

ای سـوق  شناسیاندیشی کلیسای کاتولیک، تاریخ مسیحیت را به الهیات و مسیحمصلحت
داده بود که پذیرش سخن افرادی همچون پائول ساموساتا را که تکـرار و احیـای اعتقـاد    

کـه در اسـتنادات   سـاخت. همچنـان  عیسای یکتاپرست و مسیحیت اولیه بود، دشوار مـی 
شد، ردپـای   ها بعد از عیسی و به همراه تغییراتی نگاشتهسالمتن مقدس عهدجدید که 

فیلون، پولس و نگرش کاتولیکی قابل مشاهده است و این بیانگر تضاد بـا صـورت    ۀاندیش
  باشد.شناسی نخست میحقیقی مسیح

 
  گیرینتیجه

پـائول   شناسـی حیمسـ طبق گزارشات تاریخی راجع بـه نظـام فکـری پـائول ساموسـاتا،      
مطمـع نظـر    شبخـ نجات امبریه و پگونانسان خدا ،یخیتار حیمسر سه محور د ساموساتا

ای از تاریخ از مریم متولد شد و با است. با این تفصیل که مسیح پائول ساموساتا در نقطه
ای نائل شد که شایسـتگی فـیض فرزنـدی خـدا را     تکامل و پرورش اخالقی خود به نقطه
نجات خدا طراحی  ۀی موعود که از پیش در نقشپیدا کرد و به مقام یک پیامبر و مسیحا

 ۀها و تسـخیر گنـاه اولیـ   شده بود، دست یافت و سرانجام با مرگ خود برای نجات انسان
، عیسی پائول ساموساتا شناسیحیمسخدا وحدت یافت. درواقع در  ۀآدم، با گرایش و اراد

اسـت. ایـن    هـا انسان از ترلیکن متعالی ،است متشکل از بدن و روحها انسان ۀهمانند هم
گرایانـه بـه عیسـی دارد و بـه همـین جهـت،       نگرش راجع به عیسی، داللت بر نگاه واقع

 یبـرا اش دهـد، اراده مـی  وجاهـت  او بـه  و سـازد می برجسته را عیسی هویت چیزی که
انسـان   کیـ  گاهیاز جا است که موجب می شودگناه یب یزندگ کیتکامل خود و داشتن 
که بی هیچ اراده و  افتهیتجسد تیالوهوجودی ازلی و نه  یابد،عروج  یصرف به خداگونگ

  اختیاری، او را چنین ساخته باشد. 
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تـوان ایـن تئـوری را مطـرح سـاخت کـه       شناسـی آغـازین مـی   با نگـاهی بـه مسـیح   
یونـانی فیلـون    ۀثر از اندیشـ ألوگوس که متـ  ۀشناسی پائول ساموساتا به جز اندیش مسیح

سیحیت است، بیشترین قرابت را با مسیحیت حقیقی و اولیه دارد م ۀاسکندرانی در جامع
بـه   ،ی سنت فکری عیسی و مسـیحیت آغـازین اسـت   ایاحتوان گفت که و به نحوی می

 دلیل آنکه مسیحیان اولیه نیز که عیسی و حواریون را درک کرده بودند، عیسی را صـرفاً 
که ابیونیسـم کـه نمایـانگر    ندانستند که فرزند مریم است؛ همچنایک انسان معمولی می

بیانگر همـین نگـرش    ،عیسی است ۀعقاید پطرس که پیشوای این گروه و حواری برجست
عیسـی را   راجع به عیسی است. درواقع پائول ساموساتا با بازگشـت بـه مسـیحیت اولیـه    

کـه الوهیـت قائـل     چـرا  ،کندکند و الوهیت را از او نفی میهمانند یک انسان قلمداد می
گویـد و شـریعت   از آن سخن مـی  یسیاست که ع یایکتاپرستی قضنبرای عیسی شدن 

داند؛ نیز انحراف از مسیر فکـری حواریـون و   خود را تکمیل شریعت یکتاپرستی یهود می
ی که گرید شناختند. تئوریای میرسوالن است که عیسی را بیش از هرکسی و هر دوره

 یشناسـ حیمسآید، تقابل دست میه اش بیشناسی پائول در بستر تاریخاز بررسی مسیح
اسـت کـه بـه     ی) از جمله انطاکیههانیک -ی لوگوسشناسی کلیسای کاتولیک (با مسیح او

آنکه تلقی کـاتولیکی کـه   به جهت ،اندیشی در دین استمعنای تقابل با هرگونه مصلحت
ی اسـت،  سـ ین عمـا أتو تیو انسان تیناظر به الوهو  1حاصل پیوند دیدگاه ابیونی و پائولی

هـا تحـت آزار   در اثر به کارگیری مصلحت بود؛ مصلحت در شرایطی که یهودیان و ابیونی
امپراطوری روم بودند و دو گرایش متضاد در مسیحیت امکان تضـعیف و زوال مسـیحیت   

کرد. بنابراین پائول در دو راهی حقیقت و مصلحت یعنی تـالش بـرای بقـای    را فراهم می
شناسـی سـه   ی و تالش برای بقـای مسـیحیت، کوشـید بـا مسـیح     دین یکتاپرستی عیس

اش که ناظر به انسانیت عیسی، تکامل معنوی انسان و نفی الوهیت عیسـی بـود،   محوری
توان او را بـه مثابـه یـک    مسیر بقا و ماندگاری دین یکتاپرستی را اختیار کند. اکنون می
زمان حیاتش به عنوان یک  اسقف حقیقت محور به تاریخ بشر معرفی کرد که هرچند در

 هـا بعـد توسـط نویسـندگان بسـیاری بـه حقانیـت       گذار معرفی شـد، لـیکن قـرن   بدعت
  شد. شناخته ادعاهایش

  

                                                                                                                             
  است نه طرفداران پائول ساموساتا. پولس طرسوسی روان نگرشپیمقصود . 1
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