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بربكة
 أسقف إتنا وﺑورتالند،† أفكسنديوس

مقدمة انشر الطبعة اإلنكليزية
إن األقباط واليعاقبة واهلراطقة الالخلكيذونيني اآلخرين انفصلوا عن الكنيسة األرثوذكسية
منذ القرون املسيحية األوىل .مؤخراً وحتت عناوين السياسات املسكونية ،متّ طرح جانباً اخلالفات

الالهوتية اخلطرية اليت تفصل هذه املعتقدات اهلرطوقية عن الكنيسة األرثوذكسية مبثاﺑة "عبارات
لفظية"؛ مت التشكيك إبدانتها من قِبل اآلابء وجمامع الكنيسة؛ ومتّ ذكر تقوى املؤمنني
الالخلكيذونيني (وهو أمر ال جنادل ﺑه ألن مهّنا هو اإلعرتاف الصحيح ابإلميان وليس النزاهة
الشخصية) كتربير لقبوهلم يف املناولة األرثوذكسية .ابلفعل هناك رعااي من أﺑرشية اليوانن

األرثوذكسية يف أمريكا الشمالية واجلنوﺑية ،والكنيسة األرثوذكسية يف أمريكا ،واألﺑرشية
األرثوذكسية األنطاكية تناول األسرار املقدسة لألقباط ومونوفيزتيني آخرين ﺑشكل روتيين.
غضوا نظرهم عن هذا التجديف ،لكنهم
وﺑطاركة القسطنطينة واإلسكندرية وأنطاكيا ليس فقط ّ
وعن يقني مسحوا – ومث الحقاً نكروا – حصول أمثلة من اإلحتفاالت املشرتكة مع خمتلف

اهلراطقة الالخلكيذونيني.

ابلرغم من أن رؤساء معظم األديرة يف اجلبل املقدس إمجاالً قد خضعوا لتهديدات
القسطنطينية ضد أي إعرتاضات موجهة حنو خيانة البطريركية لإلميان من خالل ﺑدعة املسكونية،
لقد أصدر فعالً دير القديس غريغوريوس (غريغوريو) وثيقة ابلغة األمهية عن احلوارات الالهوتية

ﺑني الكنائس األرثوذكسية والالخلكيذونية .يف جو من التشويه والنكران واخليانة تقوم ﺑه
البطريركيات األرثوذكسية الرمسية ،ويف جو من التضليل هدفه التعتيم على أخطاء اهلراطقة الال-

خلكيذونيني املدمرة لإلميان ،اعتربانه أمر جدير اإلستحقاق أن نطبع كلمات دير آثوسي شهري

ختتص هبذه املسللة ،كلمات رهبان الذين وابلرغم من كمية احلِمل والثقل على ضمائرهم نتيجة
ذلك ،هم يف شركة مع ذات البطريركيات اللوايت تؤدي مبؤمنينا إىل الشركة مع هراطقة متت إدانتهم
ﺑتواتر من قِبل أابئنا األرثوذكسيني ،والذين حىت اليوم وحتت قناع السياسة خيبوون والءهم املطل
هلرطقات أجدادهم.

متهيد
يف ﺑيان جملمع الدير املقدس خيتص ابحلوارات ﺑني كنيستنا األرثوذكسية الواحدة اجلامعة
سمون خطلً ﺑ"األرثوذكس الشرقيني") ،ع ّربان عن
املقدسة الرسولية والالخلكيذونيني (غالباً ما يُ ّ
عدم ارتياحنا الشديد خبصوص العجلة اليت يظهروهنا يف التحرك حنو إحتاد فوري دون أن تتوفر

له املتطلبات األساسية واجلوهرية.
يف ذلك النص املختصر ،مل يكن من املمكن أن نشرح ملاذا ﺑرأينا ذلك اإلدعاء املوجود
يف البيان املشرتك [للهيوة املشرتكة للحوار الالهويت ﺑني األرثوذكس والالخلكيذونيني] – أي أن
مجيع الالخلكيذونيني هم مستقيمي رأي "ابقون دائماً أمناء على ذات املعتقد األرثوذكسي

اخلريستولوجي األصيل و...التقليد الرسويل "،وأن ،كما هي احلال معهم ،خلفاءهم املعاصرين

هم أيضاً أرثوذكسيني – هو ليس صحيحاً.
اعتربانه أمر ضروري أن نبحث هبذه املسللة احليوية اليت ائتمنناها ألخينا يف ديران املقدس،
األب املتوحد لوقا .نشكر األب لوقا على عمله كما نشكر اإلخوة الذين عاونوه.
نعرب عن قلقنا ونطرح فرصة لبحث إضايف
حنن ال ن ّدعي العصمة عن اخلطل .حنن ﺑتواضع ّ

خيتص هبذه املسائل اجلدية اليت تستح التوضيح إذا كانت الوحدة ستتلسس على أساس احلقيقة
الثاﺑت.
رئيس دير القديس غريغوريوس املقدس ،جبل آثوس
† ا ألرمشندريت جاورجيوس
أآحد حامالت الطيب۱٩٩٤ ،

مقدمة
استنتج اإلعالن الثاين املشرتك للهيوة املشرتكة للحوار الالهويت ﺑني األرثوذكسيني والال-
ِ
متسكوا ﺑذات اإلميان األصيل يف شخص املسيح وهم
خلكيذونيني أن كال الفريقني دائماً ما ّ
أعلنوا عن هذا اإلستنتاج على الشكل التايل:
أخذاً ﺑعني اإلعتبار إعالننا املشرتك عن اخلريستولوجية ،كما البياانت املشرتكة الساﺑقة ،حنن اآلن
ِ
متسكتا إبميان ﺑذات املعتقد
ندرك ﺑوضوح أن كال عائلتينا [األرثوذكسيتني الكنسيتني] دائماً ما ّ
األرثوذكسي اخلريستولوجي األصيل وابإلستمرارية الدائمة للتقليد الرسويل ،ابلرغم من أهنما
استخدمتا املصطلحات اخلريستولوجية ﺑطريقة خمتلفة .هذا اإلميان املشرتك والوفاء املستمر للتقليد
الرسويل جيب أن يكون أساس وحدتنا وشركتنا.
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لقد سب جمللس اجلماعة املقدسة يف جبل آثوس الذي عاجل مسللة احلوار يف إحدى
ﺑياانته 2أن طرح عشرة نقاط :حت ّفظات خبصوص اإلفرتاضات اإلكليزيولوجية ،النزاهة يف التطبي ،
واإلستنتاجات من حوارات الوحدة .وأيضاً أشار إىل مسائل عقائدية حمددة تتطلب توضيح
تطرق إىل خطر الشقاقات اجلديدة يف الكنيسة ،جسد املسيح املقدس،
وصياغة أوضح .وأخرياًّ ،

إذا مل تتم الوحدة ضمن احلقيقة.

إن انطباعنا الذي يكمن يف عدم إمكانية الالخلكيذونيني أبن يكون لديهم ذات
اخلريستولوجية مثل األرثوذكس يلقى دعماً من قاعدة إكليزيولوجية أساسية ،اليت وفقاً هلا فقط

الكنيسة الواحدة اجلامعة املقدسة الرسولية ،أي الكنيسة األرثوذكسية ،ميكنها أن متتلك ملء

احلقيقة .هلذا السبب تقدمنا إىل دراسة موضوع املسيحيني الالخلكيذونيني ووضعنا احنرافاهتم

وقسمنا املواضيع اليت طُرحت للدراسة إىل الفوات الثالثة التالية)۱ :
العقائدية حتت اجملهرّ .
إفرتاضات إكليزيولوجية؛  )٢الشهادة التارخيية؛ و )٣اخلالفات العقائدية.
أما ابلنسبة ل "أرثوذكسية" الالخلكيذونيني القدماء ،قرارت اجملامع املسكونية وأراء اآلابء
القديسني ال ترتك لنا أي جمال ملوقف خمتلف عنهم ،أي أهنم هراطقة .انطالقاً من هذا املوقف،

الدراسة التالية ال تبحث جمدداً مبسللة إذا كان الالخلكيذونيني هم مستقيمي رأي ،لكنها حتاول

أن تدل على هرطقتهم .ولكن ،مبا أن البياانت املشرتكة للهيوة الالهوتية املشرتكة للحوار الالهويت
مع الالخلكيذونيني ،واليت وقّع عليها ممثلو الكنائس احمللية الكلية القداسة ،تعترب الالخلكيذونيني

نعرب أيضاً يف هناية الدراسة احلالية عن ﺑعض
املعاصرين أبن لديهم فكر أرثوذكسي ،سوف ّ
األفكار عن إمكانية كوهنم مستقيمي رأي .وابلرغم من أننا نعتربها خطوة إجياﺑية أن الال-

خلكيذونيني قد سب وأخذوا ﺑعض اخلطوات حنو األرثوذكسية ،ومع حتديد املخاوف يف هذه
عربان عنها يف هذه الدراسة ،رمبا حنن وصلنا إىل مشكلة ﺑني-األرثوذكسيني ال غىن عنها
اليت ّ

ألي هتدئة لضمري الكنيسة خبصوص إحتاد الالخلكيذونيني مع الكنيسة.

 .۱إفرتاضات إكليزيولوجية
أ .إن الكنيسة الواحدة اجلامعة املقدسة الرسولية ،أي الكنيسة األرثوذكسية ،هي "عامود
احل وقاعدته" ( ۱تيمواثوس  .)٣:۱٥من املستحيل اإلعرتاف ابإلميان املسيحي حقاً وكامالً
إالّ يف الكنيسة األرثوذكسية وحدها .كيف إذاً ميكننا حنن األرثوذكسيني أبن نعرتف حبقيقة
اإلميان يف اماكن غري الكنيسة؟

ب .الكنيسة تعي هويتها مع مرور الزمن .يف احلوارات مع الالخلكيذونيني ،هي تبقى
على يقني أهنا كنيسة الرسل القديسني وأابء اجملامع املسكونية السبعة القديسني .قرارات الكنيسة
أيضاً متتلك قوة مع مرور الزمن؛ وهلذا السبب قرارات اجملمع املسكوين الراﺑع لديها هذا الكم من
الصفة الراﺑطة لدرجة أن الكنيسة ال ميكنها أن أتخذ قرارات خمالفة دون أن تناقض نفسها.

من منطل احلفاظ على هذه الروحانية ،ليس هناك مكان لعبارة "حنن اآلن نفهم ﺑوضوح"
يعرب
ﺑني املستقيمي الرأي .فقط الشعار األابئي الكالسيكي" ،تبعاً لآلابء القديسني "،هو الذي ّ
عن كيفية فهم األرثوذكسيني ألنفسهم.
ت .نسمع اليوم أقوال أن على املرء أالّ يستخدم مفردات الهوتية "عدائية "،أي اللغة

اليت يستخدمها اآلابء القديسني لتفنيد ودحض اهلراطقة ،لكن لغة الهوتية تنبع من مساعي
الكنيسة للحفاظ على وحدة اجلسم الكنسي.
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حنن ال نعتقد أن اللقاء الالهويت احلايل مع اهلراطقة خارج الكنيسة أمر خيدم احلقيقة.
أوالً ألن لغة الكنيسة خبصوص اهلراطقة دائماً ما كانت ،ومنذ األزمنة الرسولية ،تفنيدية" :من
األفضل حقاً حرابً ابسلة على سالم يفصل املرء عن هللا" (القديس غريغوريوس الالهويت) .إن

موقف الكنيسة هذا يف حقيقة األمر خيدم اآلخرين ،ألنه سوايً حيمي خراف املسيح من اهلرطقة
ومينح اهلراطقة دوافع وأسباب للعودة إىل الكنيسة.

فليكن معلوماً إذاً أن اجلسم الكنسي يتكون من مسيحيني أرثوذكسيني مع ّمدين ،وهم

فقط .احلفاظ على الوحدة يف اجلسم الكنسي يعين ابلتايل ضمان أرثوذكسيتهم ومثاﺑرهتم إىل
النهاية ضمن أحضان الكنيسة؛ وهذا األمر حتديداً يشكل جزءاً مهماً من هم الكنيسة الرعائي.
ولكن حنن ال نضم داخل اجلسم الكنسي هراطقة من خارج الكنيسة .إن نضال الكنيسة ومهّها

يصالن حىت هلم ولكن اهلدف من ذلك النضال هو عودهتم إىل الكنيسة وليس اخرتاع تعايش
ﺑسبل مصطنعة حتت نوع ما غري واضح من الشركة الكنسية.
سالمي ُ
 .٢الشهادة التارخيية
أ .حماوالت للوحدة يف املاضي:
عندما متّت حماوالت للوحدة وفقاً ملعايري أرثوذكسية ،طلبت الكنيسة من الالخلكيذونيني

أن يعرتفوا ابجملمع املسكوين الراﺑع ومبعتقد أرثوذكسي ﺑشكل عام.
خبصوص حماوالت الوحدة مع األرمن:

...كتب [القديس] فوتيوس إىل قائد األرمن أسوتيوس وإىل ﺑطريركهم زخراي حيثّهم لإلعرتاف ابجملمع

املسكوين الراﺑع....

كتب البطريرك نيقوالوس ميستيكوس إىل قائد األرمن سيباتيوس إﺑن أسوتيوس حيثّهم على قبول

معتقد أرثوذكسي ،ولكن قائد جديد هو أسوتيوس األصغر (...)٩٢٥-٩۱٣أهنى العالقات ﺑني
الكنيستني....
تبادل إمرباطور القسطنطينية مانوئيل كومنينوس رسائل يف القرن الثاين عشر مع البطريرك األرمين
نرسيس الراﺑع وأرسل مبعوثني حتت قيادة الفيلسوف ثيوراينوس (....)۱۱٧٢-۱۱٧۰كان األرمن
سيتخلّون عن هرطقاهتم املذكورة ساﺑقاً ﺑينما البطريرك األرمين كان سيتم تنصيبه على أيدي اإلمرباطور
نطي....حسبت الشروط غري مقبولة....
البيز
ُ

ﺑعد موته ،خلف نرسيس إﺑن أخيه غريغوريوس الراﺑع .جرت مباحثات جديدة .وهذه املرة احنصرت
الشروط اليت ق ّدمها البيزنطيون مبسائل عقائدية....رفض األرمن الشروط املقرتحة .ويبدو أن الشروط قد

ُرفضت ألهنم أرادوا الوحدة فقط إذا قبل األرثوذكس مبعتقد نرسيس الراﺑع الذي رفض اجملمع املسكوين
4
الراﺑع.

مالحظات الربوفيسور يوحنا كارمرييس هنا هي ذات صلة:
ال مساعي الوحدة اليت قام هبا القديس فوتيوس ومانيويل كومنينوس ﺑواسطة ثيوراينوس ،وال مساعي
الاكثوليكوس األرمين الداعم-لألرثوذكس املذكور أعاله والعديد من البيزنطيني األرثوذكس كانت
كافية لتمنع األرمن ليبتعدوا ،مرة وآلخر مرًة ،عن خطوهم "الطويل األمد" يف املونوفيزيتية ،ألهنم مل
يكونوا أﺑداً مستعدين ،من خالل قرار جممعي ابإلمجاع ،أبن يعرتفوا رمسياً ابجملمع املسكوين الراﺑع.
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وفشلت أيضاً حماوالت جللب اليعاقبة إىل صوب األرثوذكسية أبن تؤدي إىل الوحدة
املرغوب هبا:
أرسل اإلمرباطور مانيويل كومنينوس ...عن طري ثيوراينوس رسالة إىل ﺑطريركهم؛ لكنه يف جواﺑه
التزم ﺑعقيدة الطبيعة الواحدة يف املسيح .ذهب ثيوراينوس إىل كيسونيان ( )۱۱٧۰للحورات مع
وفد البطريرك وأسقف تلك املدينة ،لكن مل يؤدي ذلك إىل نتيجة.
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كلّما حصلت مساعي للوحدة ﺑداعي مسللة ما ذات مصلحة سياسية وحت ّدايً لتعاليم
الكنيسة ضبطاً [أكريفيا ( ]ακρεβιαأي دون اعرتاف واضح ابجملمع املسكوين الراﺑع من قِبل

الالخلكيذونيني) ،كان الثمن ابلنسبة للكنيسة غال جداًّ .إما حصلت انشقاقات جديدة يف
جسد الكنيسة (مثالً إنشقاق أكاكيوس) أو ُسنحت الفرصة لإلحنراف حنو ﺑِدع جديدة (مثالً،
ﺑدعة املشيوة الواحدة (املونوثيليتية)) .إن "قانون اإلحتاد" ()ἑνωτικόν Henoticon

لإلمرباطور زينون ( )٤٨٢وسياسات الوحدة الكنسية هلرياقليوس ( )٦٣٣مها أمثلة منوذجية على
ذلك.
مع األخذ يف اإلعتبار املعلومات التارخيية املذكورة أعاله ،سنحاول أن نقيّم حدثني حصال

مؤخراً أثناء احلوارات مع الالخلكيونيني وحنن علمنا هبما من خالل منشورات ذات الصلة:

تبين اهليوة املشرتكة ملنظومة عملية "أكثر جذﺑية" وذلك من خالل التقليل من أو
أولاّ :

التغاضي عن "احلساسيات" العقائدية وذلك لكي يتم حتقي معادلة لإلتفاق العقائدي ﺑشكل
أسهل.
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اثنيا :طلب ﺑطريرك األقباط شنودة الثالث أن "ال جيوز أن يكون هناك ذكر واضح [أي

يف إعالن شامبيزي املشرتك ]۱٩٩۰ ،للمجمع املسكوين الراﺑع وللقديس الون ،1ألسباب عملية

رعائية 8"،واجلواب اإلجيايب لألرثوذكس على ذلك (ابلرغم من اخلالفات ﺑني األرمن واألقباط
حول الطلب املذكور) لكي ال تتعثر احلوارات.
إننا من أصحاب الرأي املتواضع أن هاتني النقطتني تظهران أن احلماسة للوحدة تسببت
ﺑتبين منظومة عملية ونظام تقين دون أي حساسية للخالفات العقائدية.
ّ
ب .اتفاقات عام  ٤٣٣تفضح الالخلكيذونيني
قسم
يف اجملمع املسكوين الثالث أدان القديس كريللّس وأابء اجملمع نسطوريوس الذي ّ

شخص املسيح إىل أُقنومني :واحد هلل الكلمة والثاين لإلنسان يسوع ،وهم أعطوا تعبري جممعي
 1املقصود هنا القديس الون األول (أو الكبري) اباب روما ،وهو لعب دوراً هاماً يف انعقاد اجملمع املسكوين الراﺑع .رسالته الشهرية اليت
قرئت أثناء اجملمع سامهت إىل حد كبري يف توضيح املعتقد املستقيم الرأي خبصوص طبيعيت املسيح ،األمر الذي أدى إىل إدانة اهلراطقة
املعرب.
أوطيخا (أفتيشيس) وديوسقوروس وسيڤريوس – ّ

ملعتقد الكنيسة أن أقنوم هللا الكلمة أصبح متجسداً وأن هذا األقنوم يشكل شخص الرب يسوع
املسيح .هبذه الطريقة هم حافظوا على التعليم األرثوذكسي املختص ﺑوحدة شخص املسيح،
األمر الذي هو ضروري خلالص الطبيعة البشرية من خالل إحتادها الفعلي مع الالهوت يف أقنوم
هللا الكلمة.
موجهاً ضد انقسام الشخص
ابلرغم من أن نضال القديس كريللّس كمقاوم للبدعة كان ّ

الواحد ،مع ذلك إن التمييز الفعلي ﺑني الطبيعتني واملفهوم املستقيم الرأي إلحتادهم األقنومي يف
ذات أقنوم واحد هلل الكلمة ،وتبادل الصفات الفعلي للطبيعتني [ communicatio

 ]idiomatumنتيجة اإلحتاد األقنومي ،هي عناصر تظهر ﺑوضوح يف عقيدة معلّم الكنيسة
ويفسره ﺑطريقة مستقيمة الرأي.
املسكوين هذا حني يقرأه املرء ّ
وهكذا حنن نؤكد أنه سوايً أت ّمل وقام جمدداً ،ليس أن هللا الكلمة أت ّمل ﺑطبيعته اخلاصة... ،لكن مبا

أن ذلك الذي أصبح جسده اخلاص عاىن هذه األمور ،جمدداً هو ذاته يقال أنه أتمل من أجلنا
(الرسالة  ،٢إىل نسطوريوس).

مع اتفاقات عام  ،٤٣٣قبل القديس كريللّس علناً ﺑطبيعينت ﺑعد اإلحتاد [األقنومي] ،كما

يتّضح األمر يف رسالته إىل يوحنا األنطاكي.
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وفقاً للقديس مكسيموس املعرتف ،كان األنطاكيون على صواب يف قبوهلم ﺑطبيعتني ﺑعد

اإلحتاد ،لكنهم أخطلوا يف عدم اعرتافهم أبقنوم فريد للمسيح:

كذلك األمر أيضاً يف حالة ’أحد الثالوث القدوس ‘،يقول نسطوريوس أن الطبيعتني مها خمتلفتني،
لكنه ال يعرتف ابإلحتاد ،ألنه ال يقول أن ذلك حصل أقنومياً (.(PG, Vol. XCI, Col. 145A
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إذاً ،عندما قام األنطاكيون ﺑ اتفاقات عام  ٤٣٣وأدانوا النسطورية ،ملتزمني أن معتقد
الطبيعتني الفعليتني واملختلفتني ﺑعد اإلحتاد هو مستقيم الرأي – الذي كانوا قد اعتنقوه إىل ذلك
الوقت – ،هم أيضاً اعرتفوا يف الوقت عينه ﺑوحدة الشخص (أقنوم هللا الكلمة) ،معرتفني ﺑتعليم

القديس كريللّس وتعريف ( )Horosاجملمع املسكوين الثالث .هذا كان انتصار األرثوذكسية!

أثناء اجملمع املسكوين الثالث ( ،)٤٣۱مجيع من هم ليسوا نساطرة (األرثوذكس،
الألوطيخيني ،واملونوفيزيتيني املعتدلني العتيدين) "أخذوا ملجلً هلم" حتت معجم كريللّس .ولكن
جمرى األمور أظهر أن ليس مجيع من هم غري-النساطرة كان هلم ذات الفكر ،ابلرغم من أهنم
"أخذوا ملجل هلم" حتت معجم القديس كريللّس ذاته .اتفاقات عام  ٤٣٣كانت "املعيار".
رأى القديس كريللّس وكل من كان مستقيم الرأي يف فكره أهنم ميكنهم قبول التعريف
األنطاكي عن "الطبيعتني ﺑعد اإلحتاد "،ليس مبثاﺑة تدمري وحدة الشخص ،ﺑل مبثاﺑة الداللة على
الفرق الفعلي يف الطبيعتني .نقيض ذلك ،اإلسكندريون املتطرفون أصحاب النظرة املونوفيزيتية مل
يقبلوا ﺑ التفاقات .هم اعتقدوا أن القديس كريللّس قد ت ّردد واحنرف .هم مل يقبلوا ابملصطلحات
تفوه هبم" :جيب طرح جانباً املعادالت اليت
"اجلديدة" ابلرغم من أن كريللّس نفسه هو من ّ
استخدمها اآلابء القديسون املختصة ابلطبيعتني املتحدتني يف املسيح ،حىت لو كانت
لكريللّس 11".يف احلقيقة ،إن التفاقات أزالت القناع عن املتطرفني.
توجهان الهوتيان خمتلفان أيخذان شكلهما ،إحدامها أرثوذكسي
فوراً ﺑعد التفاقات ،ﺑدأ ّ

والثاين مونوفيزييت.

التوجه األرثوذكسي:
ّ .۱

 -جياوب القديس كريللّس على من كان لديهم تساؤالت حول التفاقات" :مل نصل إىلحد اجلنون لنضع األانثيما على أرائنا اخلاصة ،لكننا نلتزم مبا كتبنا وﺑطريقة تفكريان".
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 -جممع القسطنطينية الدائم ( )٤٤٨ﺑرائسة البطريرك القديس فالڤيانوس ،يقرأ الرساةل ،٢اىل نسطوريوس ،و الرساةل اىل الرشقيني ،مبثاﺑة نصوص عقائدية 13.ويدين أوطيخا مبثاﺑة هرطوقي.
يتبىن مجيع تعاليم القديس كريللّس ويدين أولوك الذين إختيارايً
 -اجملمع املسكوين الراﺑع ّ14
يربر القديس فالڤيانوس،
و
ﺑقبلون ﺑعض التعاليم مبثاﺑة مستقيمة الرأي وأخرى مبثاﺑة هرطوقية.
ّ
أي مبعىن آخر هو يعرتف ابستقامة رأيه ويلغي جممع أفسس اللص Robber Synod

( )٤٤٩ويضع احلُرم (األانثيما) على أوطيخا وخيلع ديوسقوروس.
 -اجملامع املسكونية اخلامسة والسادسة والساﺑعة ابلرتاتب تتمسك أبرثوذكسية القديسكريللّس واجملمع املسكوين الراﺑع.
التوجه املونوفيزييت:
ّ .٢
 -أوطيخا يقبل فقط الفصول اإلثين عشر للقديس كريللّس ويرفض الرساةل  ،٢اىلنسطوريوس ،والرساةل اىل الرشقيني .ﺑكالم آخر ،هو يرفض التفاقات .هلذا السبب يدينه اجملمع
الدائم.
ويربر أوطيخا 15،ﺑينما يف الوقت عينه هو يدين
 -ديوسقورس يرتأس جممع اللص ّالقديس فالڤيانوس القسطنطيين ،إضافةً إىل كل من قبلوا ابلتفاقات 16.هلذا السبب أابء اجملمع

املسكوين الراﺑع القديسني قالوا أن "ديوسقوروس دعس على اإلميان" وأن لديه "ذات الفكر

كلوطيخا".
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 -تيمواثوس إيلوروس ( )٤٥٧يدين القديس كريللّس ﺑسبب التفاقات:عرب ابمتياز عن اإلعالن احلكيم لألرثوذكسية
كريللّس هو أسقف اإلسكندرية؛ هذا الرجل الذي ّ

أظهر نفسه ضعيفاً وجيب توﺑيخه ألنه يعلّم مبعتقد مناقض :فبعدما اقرتح ساﺑقاً أنه جيب علينا

التكلم عن طبيعة واحدة هلل الكلمة ،قام ﺑتدمري العقيدة اليت صاغها وهو أُمسك يعرتف ﺑطبيعتني
للمسيح.
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تيمواثوس يعتلي عرش القسطنطينية ﺑعدما قام أتباعه أوالً وقتلوا البطريرك األرثوذكسي الشهيد
يف رؤساء الكهنة القديس ﺑروترييوس على املائدة املقدسة.

"...صلب من أجلنا" إىل ترنيمة
 -ﺑطرس الكامل ( )٤٧۰يُدخل العبارة الثيوابسخيتيةُ
الرتيساجيون.
 -فيلوكسينوس الذي من هرياﺑوليس يعقد جممع يف القسطنطينية ( )٤٩٩وخيلعوينصب سيڤريوس مكانه.
فالڤيانوس ﺑطريرك أنطاكيا األرثوذكسي ويرسله إىل املنفى ّ
متسك ابألراء ذاهتا.
 --سيڤريوس األنطاكي كان تلميذاً لتيمواثوس إيلوروس و ّ
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 -ثيوذوسيوس اإلسكندري يشرطن يعقوب الربادعي ،الذي منه ينحدر يعاقبة 2سوراياليوم.
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 -يعقوب الربادعي ،ابلتعاون مع ﺑطرس أسقف اإلسكندرية املونوفيزييت (خلفثيوذوسيوس) ،يقوم ﺑتنظيم مونوفيزيتيي مصر ،أي األقباط.
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 --املونوفيزيتيون السراين ينشرون ﺑدعتهم إىل أرمينيا أيضاً.

املعرب.
 2أآي املعروفون "ابلرساين الأرثوذكس" – ّ

يُقال أن القديس كريللّس الذي يتعايش مع األخرين قبل ﺑ التفاقات ألجل السالم الكنسي.

رأيُنا حنن هو أن إعداد التفاقات كان أمراً ال غىن عنه الهوتياً إلزاحة أي شك أنه مل يعرتف
ﺑطبيعتني فعليتني ﺑعد اإلحتاد.
إن أتكيد األب يوحنا رومانيذيس خبصوص هذه املسللة هو أمر شديد الصلة هنا:
ابلعكس ،الواقعة أن القديس كريللّس قبل مبعتقد يوحنا األنطاكي كمستقيم رأي تعين أن
ديوسقوروس وأخالفه رمسوا خطاً ليس ابملطل ذلك الذي للقديس كريللّس .إذا هكذا جتري األمور ،ويبدو

أن األمر كذلك ،كما يشري إىل ذلك الهوت الالخلكيذونيني التارخيي ودراسات األب صاموئيل وتربهن
على ذلك شكوك السيد كارمريس حول نقطة واحدة يف خطاب ثيوفيلوس ﺑطريرك أثيوﺑيا ،عندها نعرف
أن هذا التعليم هو ليس ابلضبط ذلك الذي للقديس كريللّس واجملامع املسكونية الثالث والراﺑع واخلامس

والسادس.
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ت .فكر الكنيسة كما يظهر من السنكسار.
إهنا واقعة أن آابء ومعلمو الكنيسة الكبار انضلوا من أجل نقاوة إمياهنا املستقيم الرأي.
ضموا خربهتم الشخصية يف التلله مع ثقافتهم العلمانية املمتازة .كانت حبوزهتم املتطلبات
هم ّ
املسبقة لتفسري اإلميان ولصياغة العقائد .القديس أثناسيوس الكبري والقديس ابسيليوس الكبري
والقديس غريغوريوس الالهويت والقديس كريللّس وآابء آخرون يف دهور الحقة محلوا أعباء النضال
ضد البدع.
ولكن من أجل األانس األكثر ﺑساطة ،دﺑّر هللا أن عجائب عظيمة جيب أن حتصل واليت

من خالهلا قد يتقوى األرثوذكسيون يف إمياهنم ﺑينما اهلراطقة أصحاب النوااي الصاحلة قد يعودون

ﺑواسطة التوﺑة .عجيبة القديس سبرييذون يف اجملمع املسكوين األول هي ذائعة الصيت ،كما
أيضاً عجيبة القديسة إيرينة 3العظيمة يف الشهيدات يف اجملمع املسكوين الراﺑع.
مبجرد أن السنكسار هو جزء
هناك أحداث عجائبية شبيهة مذكورة يف السنكسارّ .
أساسي من عبادة الكنيسة وأن األرثوذكسيون يتغذون منه هي واقعة تكفي لتظهر أمهيته الكربى
خبصوص املوضوع املطروح أمامنا :إىل أي مدى الالخلكيذونيون لديهم ذات اإلميان كالكنيسة
[األرثوذكسية]؟
مسيحيو القرين اخلامس والسادس األرثوذكسيون ومسيحيو اليوم األرثوذكسيون ،كلعضاء
يف ذات كنيسة املسيح الواحدة املقدسة ،ال ميكن أن يكون لديهم رأي خمتلف خبصوص
أرثوذكسية الالخلكيذونيني .األمثلة التالية هي ابلغة األمهية.
القديس سااب املتقدس الذي أكرمه هللا من نعمته ﺑعجائب مميزة  ،على سبيل املثال عدم
فساد رفاته املقدسة وانبعاث العطر منها حىت ليومنا هذا ،حكم ﺑعقالنية أن إميان الالخلكيذونيني
يشكل هرطقة .هناك ِذكر يف سريته لزايرة قام هبا إىل قصر يوستينيانوس سعت أثناءها اإلمرباطورة
ثيوذورا أن أتخذ ﺑركته لتنجب طفل .متىن هلا القديس النصر على الرباﺑرة وعلى اجملد الدنيوي،
لكن ابلرغم من حماوالهتا املتكررة مل يسمح أن يباركها لتنجب طفل ،وذلك فقط ألن ثيوذورا
فضلت علناً مونوفيزيتية الالخلكيذونيني.
ّ
يف كتاب احلقل الرويح ليوحنا موسخوس والذي ُكتب حتديداً يف احلقبة اليت هت ّمنا ،هناك

أكثر من عشر قصص تدل على العالقات ﺑني األرثوذكس والالخلكيذونيني واليت تشهد على
 3على األرجع املقصود هنا القديسة أوفيمية (وليس إيرينة) والعجيبة اليت صنعتها ’ملا ثبّتت حد اإلميان‘ واليت تعيد هلا الكنيسة يوم

املعرب.
 ٢٤/۱۱متوز – ّ

عدم إستقامة إميان الفوة األخرية .سوف نقدم ابختصار ﺑعض هذه القصص.
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الفصل  :٢٦الراهب ثيوفانيس وهو نسطوري وجد صعوﺑة ﺑرفض ﺑدعة نسطوريوس كما
نصحه األاب كريايكوس" .كل واحد يقول أن اخلالص يوجد يف معتقده اخلاص "،عارض
ثيوفانيس .لكنه طلب ﺑتواضع صالة كريايكوس ليظهر له احلقيقة .ﺑعد صالة األاب كريايكوس،
حصل على جواب .عاين يف رؤية مجيع اهلراطقة يف مكان مظلم رائحته كرحية :نسطوريوس،
ثيوذور ،أوطيخا ،أﺑوليناريوس ،إڤاغريوس ،ذيذميوس ،ديوسقوروس ،سيڤريوس ،آريوس،
أورجيينوس ،وآخرين كثر .ﺑعد هذه الرؤية ،عاد إىل الشركة يف أسرار الكنيسة املقدسة اجلامعة
والرسولية.
الفصل  :٣۰سرد الراهب ثيوذور الذي أمضى كل حياته الرهبانية ابلدموع املتواصلة
سبب حزنه .حني كان علمانياً ،كان ينتمي سوايً مع زوجته إىل ﺑدعة سيڤريوس .يف إحدى
املرات وحني كان يدنس مقدسات األرثوذكس ﺑرميها من النافذة وعلى الوحل ،شاهد صاعقة
رعد تسقط وحتمل األسرار اإلهلية .هذا كان سبب اهتدائه.
الفصل  :٣٦توسل إفرام ﺑطريرك أنطاكيا من أحد العاموديني السيڤرييني ابلعديد من
الطلبات والتوﺑيخات أبن يعود إىل الكنيسة .هذا األخري سلله عن آية :أن كالمها جيب أن
يدخال يف النار؛ واحلقيقة سوف تكون إىل جانب ذلك الذي يبقى سليماً .حاول البطريرك
ﺑتواضع كبري أن يتحاشى هكذا مغامرة ،لكنه يف هناية املطاف قام هبا من أجل خالص الراهب.
ﺑقي العامودي منذهالً ورفض الدخول يف النار .ﺑعد ذلك رمى البطريرك ﺑطرشيله يف النريان.
وﺑعد ثالثة ساعات ،سحب البطرشيل ومل يصبه أذى .وضع العامودي األانثيما على سيڤريوس
وتناول من البطريرك إفرام.

الفصل  :٤٦عاين األاب كريايكوس يف رؤية السيدة والدة اإلله يرافقها القديس يوحنا
الالهويت والقديس يوحنا املعمدان .حني دعاهم إىل مباركة قاليته ،أجاﺑت السيدة والدة اإلله
عدوي يف قاليتك ،ومع ذلك تطلب مين أن أدخلها ".السبب هلذا هو أن
حبزم" :أنت لديك ّ

كان لديه كتاب يف قاليته تظهر يف الصفحات اخلتامية منه عظتني لنسطوريوس .فقام فوراً ورماه
ﺑعيداً.

الفصلني  ٤٨وُ :٤٩منعت شخصيتني سياسيتني رمسيتني مها كومسياين وجيڤيمري من
تكرمي قرب املسيح املعطي-احلياة ،أوهلما منعته السيدة والدة اإلله واألخري منعته ضرﺑة خفية.
فقط عندما وﺑنصيحة كهنة القرب الكلي القداسة ختلوا عن هرطقتهم –،إذ كانوا من أتباع
يكرموه.
سيڤريوس – استطاعوا أن ّ
الفصل ُ :٧٩وجدت أجزاء من املناولة اإلهلية لألرثوذكس يف منزل أحد العلمانيني األغنياء

كان ينتمي إىل هرطقة سيڤريوس .كانت حمفوظة ملدة سنة يف خزانة خادم أرثوذكسي .أراد رب
املنزل أن يسحقها .لكنه تفاجل كلياً حني رأى أذان القمح تنبت على األجزاء .أخرب عن هذه

العجيبة اتئباً لألسقف ذيونيسيوس القديس ،ومجيع سكان املدينة عاينوا أذان القمح .يف ذلك
الوقت عاد العديد من الناس إىل الكنيسة املقدسة اجلامعة والرسولية.

هذه هي خربة الكنيسة .من اجلدير أن نسلل كيف من املمكن لذات الكنيسة اليت حينها
عاشت هذه العجائب أن تؤمن اآلن أن الالخلكيذونيون "دائماً حافظوا على نفس اإلميان
اخلريستولوجي األرثوذكسي األصيل وعلى اإلستمرارية الغري منقطعة للتقليد الرسويل"!

 .٣خالفات عقائدية
أ .هل سيڤريوس هو مستقيم الرأي؟
يف إعالهنا املشرتك الثالث ( ،)۱٩٩٣اقرتحت اهليوة املشرتكة للحوار الالهويت رفع
األانثيمات اليت فُرضت يف املاضي على أشخاص أو جمامع إذا مت التلكد أن هؤالء األشخاص
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أو اجملامع هم أرثوذكسيون يف تعليمهم .تبعاً لذلك ،هناك منشورات معيّنة قدمية وصادرة مؤخراً
تقدم مبثاﺑة أمر شرعي مسللة اإلعرتاف خبريستولوجية سيڤريوس أهنا أرثوذكسية.

حنن نؤمن أن هذا اإلعرتاف ال أساس له ألن سيڤريوس قد متّت إدانته على مستوى
جممعي .يف تقريران نسلط الضوء على نقاط معيّنة من خريستولوجيته ونقارهنا مع تعليم اآلابء

القديسني ونصل إىل إستنتاجات يتّضح منها أن سيڤريوس وتعليمه قد متّـت إدانتهم ﺑصواب.

لقد استخدمنا كمصادر عن تعليم سيڤريوس دراسات الربوفيسور الالخلكيذوين ڤي.سي.
صاموئيل  26.V.C. Samuelإحدى تفاصيل اخلالفات العقائدية ﺑني سيڤريوس والقديس
يوحنا الدمشقي اليت قام هبا صاموئيل ستشكل نص التقدمة .فهو يكتب:
 .۱الالهويت اخللكيذوين يقبل جبميع التعاﺑري اإلسكندرية اليت حتمل إطار ’طبيعة متجسدة
واحدة هلل الكلمة ‘.حني يقوم ﺑذلك ،يفهم الدمشقي مصطلح ’طبيعة‘ مبعىن ’جوهر ‘.لكن
سيڤريوس يصر أن هذا املعىن ال حيافظ على الواقع التارخيي ليسوع املسيح ،وإذا أردان احلفاظ عليه
علينا أن نعرتف ابلصفة األقنومية للطبيعتني اللتني دخلتا يف اإلحتاد.
 .٢يوحنا الدمشقي ال يقول ﺑوضوح ماذا يعين ﺑعبارة ’شخص مرّكب‘ أو ’أقنوم مرّكب‘
ويوضح معناها .فهو يقول أن األقنوم الواحد
ابلرغم من أنه يقبل هبا .سيڤريوس يستخدم العبارة ّ

تفرد الناسوت وهلذا السبب هو
تش ّكل من التواف ﺑني الهوت املسيح وانسوته .يف اإلحتادّ ،

حيف ففت اقأقنومية كما أيضاً إمكانية التعبري البشري للقوى والصفات اإلهلية وذلك لكي
نستطيع حنن أن نفهمها.
 .٣سيڤريوس ل يؤمن أن لكي يتم احلفاظ على الناسوت اقأفيل يف املسيح هناك أي
قوتني‘ وتعاﺑري شبيهة .حسب وجهة نظره ،هذه
حاجة لتعابري مثل ’يف طبيعتني’ ‘،مشيئتنيّ ’ ‘،

التعاﺑري تُدخل إنقسامات يف املسيح الواحد وابلتايل ال ميكنها أن تضمن جتسد حقيقي.
.... .٤

 .٥إصرار يوحنا الدمشقي على أتل انسوت املسيح يرتبط ﺑرفضه القبول الصفة األقنومية
لناسوت املسيح .أما سيڤريوس فهو من جهة أخرى صلباً خبصوص هذه املسللة.
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إذا فهمنا الربوفيسور صاموئيل ﺑشكل صحيح ،يبدو أن سيڤريوس حياول أن يفهم سر
التجسد ابستخدام فلسفة أريستوطل كوسيلة .هلذا السبب وكما يتجلى األمر من نصوص
صاموئيل واملقتطف املذكور أعاله :سيڤريوس مييّز بني اجلوهر والطبيعة ،يساوي الطبيعة مع
اقأقنوم ،يفهم اإلحتاد اقأقنومي بشكل تختل عن اآابء القديسني ،مييّز بني اقأقنوم
والشخص ،يعطي املشيئة والقوة للشخص وليس للطبيعة ،وأخريا هو ليس لدي مفهوم
أرثوذكسي عن كيفية أتل انسوت املسيح املتخذ.

سوف نباشر اآلن لنحلل النقاط اليت ال يتواف فيها سيڤريوس مع اآلابء القديسني.
 .۱الهوت سيڤريوس هو أريستوطيلي.
سيڤريوس ليس أول من استخدم مصطلحات عصره ابملضمون الذي تعطيه إايه فلسفة
أريستوطل .فآريوس واهلراطقة اآلخرون فعلوا ذات الشيء متاماً يف سعيهم إلدراك عقالنياً ما هو
تعرب
غامض .واآلابء القديسون استخدموا ذات املصطلحات لكن أعطوها هذا املضمون لكي ّ

عن كل ما عرفوه من خربهتم الشخصية عن هللا ونتيجة استنارهتم من العلى .ينص القديس يوحنا
الدمشقي عن هذه النقطة:
وفقاً للحوار الساﺑ ذكره ،الفالسفة الوثنيون قالوا أن اجلوهر والطبيعة خيتلفان....اآلابء القديسون،

إذ جتاوزوا الشجارات فيما ﺑينهم ،مسّوا ما هو مشرتك وتكلّموا عن أمور عديدة ،أي النوع األكثر
حتديداً" ،جوهر" "،طبيعة "،و"شكل "،مثل مالك ،إنسان ،حصان ،كلب ،وما شاﺑه ذلك....هم

معني" ،فرد" "،شخص "،و"أقنوم "،مثل ﺑطرس وﺑولس.
مسّوا ما هو ّ
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والقديس مكسيموس املعرتف يساوي متاماً املصطلحني "جوهر" و"طبيعة" (موسوعة

اآلابء اليواننيني  (Patrologia Græca, Vol. XCI, Col. 149Bواملصطلحني "أقنوم"
و"شخص" ).(PG, Vol. XCI, Col. 152A
هلذا اليوم احلاضر يصر الالخلكيذونيون أن يف نطاق الالهوت – أي ،يف عقيدة الثالوث
– أن اآلابء ميّزوا ﺑني "الطبيعة" و"األقنوم "،ﺑينما يف نطاق اإليكونومية (التنازل) – أي يف
العقيدة اخلريستولوجية – هم ساووا ﺑني هذين املصطلحني .لكن هذا الرأي ال يتواف مع رأي
اآلابء القديسني .يرى القديس ماكسيموس خبثاً يف اﺑتكار الالخلكيذونيني اجلديد 29ﺑينما
القديس يوحنا الدمشقي يسلل :ملاذا جبب على املرء أن يساوي هذين املصطلحني يف نطاق
اإليكونومية؟
لقد قِيل مراراً ان الغموض يف املصطلحات قد تسبّب ﺑصعوابت هائلة يف التفاهم املتبادل

ﺑني األرثوذكس والالخلكيذونيني يف القرون اليت تلت اجملمع املسكوين الراﺑع .هذا األمر يُستخدم

اليوم خصوصاً كحجة إلعادة توحيد اجلسمني املنقسمني من وجهة النظر أن املعتقد هو ذاته،

حىت ولو أن اجلانبني مل يستطيعا أن يفهما على ﺑعضهما البعض يف املاضي.

نعتقد أن هذا األمر ليس صحيحاً .فقديسو الكنيسة الذين كان لديهم ذات الفكر قاموا

ﺑصياغة العقيدة األرثوذكسية ﺑذات الطريقة املستقيمة الرأي ،حىت ولو كانت املصطلحات
خمتلفة 30.وال حىت الغموض يف املصطلحات يشكل عامالً حامساً يف حتديد غياب استقامة
الرأي .على سبيل املثال ،القديس يوحنا الذهيب الفم وثيوذوروس موﺑسيويستيا كاان معاصرين
وزمالء يف النسك :لكن األول هو من أابء الكنيسة والثاين هو أسقف هرطوقي كبري .مثال آخر
ذات الصلة خيتص ابلقديسني كريلس اإلسكندري والون اباب روما الذين قاما ﺑصياغة العقيدة
اخلريستولوجية ﺑطريقة أصيلة ابلتساوي وأرثوذكسية ابلتساوي ،ابلرغم من أهنما كاان يصارعان
ضد ﺑدع خمتلفة ويسعيان وراء أهداف خمتلفة :األول كان حياول احلفاظ على وحدة وفرادة
يقسم فعلياً الطبيعتني يف املسيح ،ﺑينما األخري كان حياول ضمان واقع
شخص املسيح دون أن ّ
الطبيعتني ،دون أن يدمر وحدة وفرادة الشخص.

من هذا املنطل  ،نعتقد ان عامالً حامساً ابلنسبة الستقامة الرأي أو عدم وجودها كان

الصياغة األعم هلذه املسللة واليت يناقشها األب جورج فلوروفسكي الدائم ذكره.
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لقد الحظنا أنه وال يف أي نص من نصوص اآلابء القديسني هناك ذكر لفكرة اخلضوع
مربر لعدم إستقامة رأيهم.
للهراطقة ،طاملا أنه رّمبا ي ّدعون ابلغموض يف املصطلحات كعامل ّ

32

نذكر هنا آراء ق ّديسني متثل منوذجاً لألسلوب الذي واجه ﺑه اآلابء القديسون مسللة
املصطلحات .القديس يوحنا الدمشقي:
إضافةً ،إن ذيوسقوروس وسيڤريوس والعصاابت املتعددة لكل منهما قبلوا أن هناك أقنوم واحد هو

معرفني ﺑطريقة مماثلة أن هناك طبيعة واحدة’ ،إذ ال يدركون ما يقولون وال يفهمون ما
نفسهّ ،

يتشبّتون ﺑه ‘.إن املرض أو اخلداع يف عقوهلم يكمن يف هذا األمر ،أبهنما صاغا الفكرة أن الطبيعة
واألقنوم مها ذات الشيء.
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القديس مكسيموس" :يقول سيڤريوس خببث أن األقنوم هو نفسه الطبيعة".
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 .٢سيڤريوس يقبل أن طبيعة املسيح البشرية تستمر كلقنوم.
كما ذكران ساﺑقاً ،يستخدم سيڤريوس مصطلحات "جوهر" "،طبيعة "،و"أقنوم" مع
املضمون الذي تعطيه إايهم فلسفة أريستوطل .سيڤريوس ال يرى الطبيعة كلقنوم واقعي لكنه
ﺑشكل عام يعتربها جوهر أقانيم من ذات النوعية؛ ابلنسبة له هي مفهوم نظري غري موجود
يتفرد اجلوهر يف أقانيم تصبح الطبيعة واقعية وأتخذ صفة األقنوم وتصبح فرداً وواقعاً.
فعلياً .حني ّ
35
ما قلناه يتّضح يف املقتطف التايل:
يف موضوع اإلنسان ويف حلظة التزامن ﺑني جوهر اجلسد وجوهر الروح ،هو أييت إىل الوجود مبثاﺑة
كمال سيكوسومايت وحيصل على الشخصية .اجلوهران ليسا متحدين كجوهرين ولكن يف حلظة
اإلحتاد يصبحا واقعني أقنوميني .ويكتب سيڤريوس ’اجلسد والروح اللذان يتكون منهما اإلنسان
فسر هذه النقطة كما يلي .األقنوم هو الوجود الواقعي
حيافظان على أقنوميهما .‘،...ميكن أن تُ ّ
تفرد اجلوهر.
الذي ينحدر من ّ
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وينقل سيڤريوس هذا املثال عن اإلنسان املرّكب من نفس وجسد إىل املسيح .ﺑطريقة
تمعن يف الواقعة،
مشاهبة ،يكتب أن الطبيعتني اإلهلية والبشرية توجدان يف املسيح .حالياً لن ن ّ

اليت هي أساسية من جوانب أخرى ،أن مثال اإلنسان ال ميكنه أن يُنقل إىل املسيح.
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ما هو مهم خصوصاً يف هذه العالقة هي الواقعة أنه وفقاً لسيڤريوس ،طبيعة املسيح
البشرية قد اشرتكت يف اإلحتاد – ولكن ليس قبل حلظة اإلحتاد – كلقنوم ،وحتديداً ابمتالكها

العناصر اليت جتعلها شخصاً:
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إذاً ،الالهوت والناسوت احتدا ليصرياً واحداً .يف اللحظة اليت احتد فيها الالهوت ابهلل اإلﺑن ،احتد

تفرد .فكما ينص سيڤريوس’ :هللا الكلمة هو أقنوم واحد؛ هو احتد ﺑذاته أقنومياً
الناسوت يف حالة ّ
جسداً حمدداً كان له نفس وروحية وعقالنية أخذه من العذراء مرمي ‘.الطبيعتان إذاً اللتان اجتمعتا
سوايً يف اإلحتاد كانتا أقنومني ،ابلرغم من أن انسوت املسيح حصل على حالته األقنومية فقط ﺑعد

اإلحتاد.
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يفسر الكثري:
املقتطف التايل ّ
جمردة دون أن يكون يف حالة
ﺑتوحيده الناسوت مع نفسه ،هل هللا الكلمة يتّخذه فقط كحقيقة ّ
أقنومية أو شخصية؟ إذا انسوت املسيح ال ميتلك الصفات اليت جتعله شخصاً هل ميكنه العمل

أبي طريقة يف التجسد؟
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إذا وضعنا تعليم الكنيسة [األرثوذكسية] ،نؤكد اختالفه عن ذلك الذي لسيڤريوس .لقد

خاختذ كلمراً مفروغاً منه أن الطبيعة املفهومة "يف جمرد التفكري" هي شيء جتريدي .هللا الكلمة وفقاً
للقديس يوحنا الدمشقي ّاختذ ليس الطبيعة كما هي مفهومة هكذا وال تلك اليت نراها يف احمليط،
أي مجيع البشر ،لكن تلك اليت نالحظها يف الفرد واليت هي حبد ذاهتا نالحظها يف الصنف،

41

ولكن ليس هلا صفة أقنومية لكنها تُدرك يف كاملها يف كل أقنوم من النوع ذاته 42.لذلك يكتب
القديس:

ألن جسد هللا الكلمة مل يوجد من تلقاء نفسه وال أقنوم آخر ُوجد إىل جانب أقنوم هللا الكلمة،
ولكن ابألحرى ُوجد اجلسد فيه ابألقنوم  4enhypostaticallyومل يصبح أقنوماً قائماً حبد

ذاته.
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وأيضاً ،يف عمل آخر يقول:
جيب أن يكون معروفاً أنه من املمكن للطبيعتني أبن تكوان متحدتني مع ﺑعضهما البعض ابألقنوم،
كما هي احلالة مع اإلنسان ،وأن تكون الطبيعة ملخوذة ابألقنوم وتستقر فيه ،وكال األمرين نرامها

يف حالة املسيح...لكن األمر يستحيل إطالقاً لطبيعة مرّكبة أبن تتشكل من طبيعيتني أو ألقنوم
واحد أبن يتشكل من أقنومني؛ وجمدداً من املستحيل لألمور اليت تستقر من تلقاء نفسها أبن يكون
هلا مصدر أخر للوجود.
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لقد وجد القديس مكسيموس ﺑكل وضوح إمكانية نسب مفهوم نسطوري إلحتاد
الطبيعتني لسيڤريوس" :إذا مرة أخرى هو يقول أن اإلحتاد تش ّكل من األقانيم أو األشخاص،
عندها هو يربهن أنه صاحب ذات الفكر مثل عبيون وﺑولس ساموساات ونسطوريوس"....
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من الطبيعي ّلالخلكيذونيني أن ال يقبلوا ﺑتهمة النسطورية اليت يلصقها هبم القديس
مكسيموس – وحنن أيضاً ،نتيجة ذلك – وذلك ألن إشارهتم إىل الصفة األقنومية للطبيعة
البشرية ال تعين النسطورية ﺑرأيهم ،لكن احلفاظ على واقع الطبيعة .ولكن إصرارهم هذا هو ﺑال
جدوى ،وذلك ألن النية الصاحلة ليست كافية لصياغة أرثوذكسية للعقيدة لكن فقط موقف
سلوك صحيح ومسلّمات صحيحة وصيغة واضحة .كيف ميكن للمرء أن مييز ﺑني األقنوم واألقنوم
إالّ إذا الواحد ُمسّي "أقنوم" واآلخر ُمسّي "شخص"؟ ولكن على هذه النقطة حتديداً جند اإلفرتاض
4

ابألقنوم (أو مؤقنم) :Enhypostatic ،ἐνυπόστατος ،مصطلح الهويت يدل أن أقنوم هللا الكلمة (األقنوم الثاين من

الثالوث القدوس) اختذ طبيعة ﺑشرية حقيقية احتدت مع طبيعته اإلهلية دون امتزاج أو تشويش ،وابلتايل املسيح مل يتّخذ أقنوما ﺑشرايً).

الفلسفي اآلخر واخلاطئ لالّخلكيذونيني :التمييز ﺑني األقنوم والشخص 46.وابلتايل هنا تكمن

حريهتم يف ما خيتص ﺑسر اإلحتاد األقنومي.

نعتربه ابألمر الضروري أن نقدم مالحظة ختتص ابلصفة األقنومية – وفقاً لسيڤريوس –

للطبيعة البشرية .لقد طرح األب يوحنا رومانيذيس هذه النقطة يف اإلجتماع الغري الرمسي يف
ﺑريستول 47،وهو جعل الالهوتيني األرثوذكسيني يشعرون حبساسية جتاهها يف إجتماع هيوة املا
ﺑني األرثوذكسيني يف أديس اباب عام  48.۱٩٧۱لنسلل أنفسنا :هل هذا املوضوع رمبا ال يقع
ضمن سلسلة املواضيع اليت مل يتم البحث فيها ابلتفصيل ،وذلك ألنه قد اختري أسلوب أكثر
جاذﺑية يف احلوار الالهويت الرمسي الذي تال ذلك؟
 .٣اإلحتاد األقنومي وفقاً لسيڤريوس.

لقد استُخدم مصطلح "اإلحتاد األقنومي" من قِبل القديس كريللّس 49من منطل إحتاد

حقيقي للطبيعتني يف األقنوم الواحد هلل الكلمة .وعارض األنطاكيون 50على هذا املصطلح كونه
عرب عن سر إحتاد الطبيعيتني يف املسيح ،وهلذا السبب هم فشلوا يف اصاﺑة اهلدف
إﺑتكاري وال ي ّ

ووجدوا أنفسهم يف عامل اهلرطقة.

إن اإلحتاد األقنومي ،حني يُفهم أبسلوب أرثوذكسي ،هو جوهر العقيدة اخلريستولوجية

والسالح ضد مجيع اهلرطقات اخلريستولوجية .يف كتاابت اآلابء القديسني جند وفرة من املراجع
عن هذه القاعدة اخلريستولوجية األساسية .يف سر إحتاد الطبيعتني ،أقنوم هللا الكلمة لديه نقاوة

وجودية .هذا الكلمة قد جتسد ابختاذه جسداً مع نفس عقالنية وروحانية ومتّحداً إايه مع

الهوته ،ﺑطريقة ما حيث أقنومه األزيل هذا أصبح أيضاً أقنوم اجلسد الذي اختذه .الصفة املؤقنمة
للجسد املتخذ تشكل الصيغة العقائدية األكثر كماالً لسر اإلحتاد" .دور" هللا الكلمة ال يُستنفذ

مبجرد أنه كان متحداً مع اجلسد ،ﺑل يف الواقعة أن الكلمة ذاته يشكل اآلن أقنوم وشخص
ّ
املسيح ،أي الكلمة املتجسد.
هبذا املعىن ،إن احتاد الطبيعتني يف املسيح مبثاﺑة نوع من اإلجناز ال يسبقه وجودايً "تكوين"

شخص املسيح ،عمانوئيل ،هللا الكلمة .ﺑكلمات ﺑسيطة للغاية ،يركز الالخلكيذونيون قدرهتم
اإلدراكية على الواقعة أن طبيعة الكلمة والطبيعة البشرية كانتا متحدتني ،وليس ألن هللا الكلمة
وحد هاتني الطبيعتني يف ذاته .وابلتايل مها يدركان الشخص كثمرة اإلحتاد ﺑينما يف احلالة الثانية
ّ
مها يدركان أن الشخص (أي هللا الكلمة) يتسبب ابإلحتاد.

هذا املفهوم املنحرف ّلالخلكيذونيني يظهر جلياً لكل من يقوم ﺑدراسة الكثري من
نصوصهم الشخصية ابنتباه ،مثالً هذه العبارة" :اإلحتاد جلب إىل الوجود شخص مبفرده ،وهذا
الشخص األوحد هو شخص هللا اإلﺑن يف حالته املتجسدة".
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وإذ يستمر النص املذكور ،فهو يؤكد" :هناك فارق ﺑني اإلﺑن قبل التجسد واإلﺑن
املتجسد ،حيث أن أقنوم وشخص يسوع املسيح مها ليسا جمرد هللا اآلب".

52

هذا املوقف هو غري صحيح .وذلك ألن وابلرغم من أن اإلﺑن قبل التجسد مل تكن لديه
الطبيعة البشرية اليت اختذها من خالل جتسده ،مع إضافة الطرف الثاين من الصيغة أعاله ،أي
من عبارة " ...حيث أن أقنوم وشخص يسوع املسيح مها ليسا جمرد هللا اآلب "،يُعطى اإلنطباع
وكلن أقنوم هللا الكلمة قد خضع لتغيري جذري.

النقطة الثانية عن مسللة اإلحتاد األقنومي اليت ال يفهمها الالخلكيذونيون ﺑصواب هي
اليت ختتص ﺑتميز الطبيعة البشرية يف نفس الوقت الذي تتحد فيه مع هللا الكلمة .يشدد صاموئيل
على هذه احلقيقة لدرجة مثرية للّعيان ،وهو يقر أبسلوب ال لبس فيه يف املقتطف التايل:

إن عبارة ’اإلحتاد األقنومي‘ هي ابلتايل تعين وفقاً لسيڤريوس أنه كان هناك تطاﺑ يف املسيح يف

كل ما تقدمه طبيعة اإلﺑن اإلهلية وكل ما متنحه الطبيعة البشرية املتميزة .وتدل العبارة أيضاً على
الصفة الشخصية لإلحتاد واجلوهرية للغاية.
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خيمن ﺑسهولة أمهية ما هو مذكور أعاله لتعريف "األقنوم املرّكب"
ميكن للمرء اآلن أن ّ

للمسيح .لقد حان الوقت ابلفعل ابلنسبة لنا أبن نؤكد أن القديس يوحنا الدمشقي هو متّهم
ﺑطريقة غري عادلة لعدم قوله ﺑوضوح ماذا يعين ﺑ"األقنوم املرّكب "،ومن الواضح أن ذلك هو
نتيجة الرؤية املختلفة اليت ،كما ذكران ،يرى الالخلكيذونيون من خالهلا اإلحتاد األقنومي .أبي

حال ،القديس هو واضح كما سيتضح من املقتطف التايل وهذه الصيغة تش ّكل معيار
األرثوذكسية ويف الوقت عينه تفنيداً لألراء الالخلكيذونية .فهو يكتب ما يلي:
نؤكد أن األقنوم اإلهلي هلل الكلمة كان موجوداً خارج الزمن وأزلياً ،ﺑسيطاً وغري منقسماً ،غري
خملوق ،ال هيويل ،ال يرى ،غري حمسوس ،غري حمصور... ،ويف آخر األزمنة ،دون أن يغادر حضن
اآلب ،سكن الكلمة غري منحصراً يف أحشاء العذراء القديسة ﺑغري زرع وعدم اإلدراك كما رآه

مناسباً هو ﺑنفسه ،وأخضع اجلسد من العذراء القديسة لنفسه يف أقنومه هذا املا قبل األزيل....

هو أصبح جسداً منها وابلتايل متخذاً ﺑواكري مثار تكويننا املركب ،اجلسد املفعم ﺑنفس روحانية
وعقالنية لكي يصبح أقنوم هللا الكلمة أقنوماً للجسد ،والذي كان ساﺑقاً أقنوم الكلمة البسيط
يصبح مرّكباً – مركباً من طبيعتني كاملتني ،إهلية وﺑشرية.
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يعرفون ما هو أقنوم مرّكب نتيجة
إن الالخلكيذونيني ،وكلهنم غري مدركني مبا ذُكر أعالهّ ،

ويوضح معناها .فهو يقول
التواف ﺑني الالهوت والناسوت املتميز" :يستخدم سيڤريوس العبارة ّ

أن األقنوم األول قد تش ّكل من التواف ﺑني الالهوت والناسوت".
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يعرف أقنوم هللا أبقنوم اجلسد املتّخذ
حنن نعتقد أن ابقأمر املميز أن سيڤريوس ل ّ
أيضا .ألنه حتديداً هلذا السبب ،يطرح الربوفيسور صاموئيل هذا السؤال متحرياً :كيف ميكن
فعال لشخص املسيح ،ألهنا ال متتلك دوراً
للطبيعة البشرية املؤقنمة أن حتفظ يف ذاهتا موقفاً حقاً ّ
أقنومياً وشخصياً؟ 56هذا احنراف أساسي عن التعليم األرثوذكسي! فقط اإلعرتاف الواضح والغري
املبهم للمجمع املسكوين الراﺑع ميكنه أن يشفي هذا النظرة اخلاطوة اليت لالخلكيذونيني .مبعىن

أخر :حنن نعرتف "مبسيح واحد هو ذاته ،إﺑن ،رب ،املولود األوحد[ ،هللا الكلمة] املعروف...يف
طبيعتني".
سوف توضح الفقرات التالية كم هو مركزي الدور الذي يلعبه موقف سيڤريوس املذكور
يف إدراك العقيدة اخلريستولوجية وتداعياهتا على الهوت الكنيسة.
 .٤سيڤريوس يعلّم املونوئينريجيزمية (القوة الواحدة)
لقد ظهرت املونوثيليتية واملونوئينريجيزمية كتيارات الهوتية ﺑعد موة سنة من موت
سيڤريوس .ولكن نطاق عقله املونوئينريجيزمي يظهر جلياً يف تعليمه .كونه عدو شرس للمجمع
املسكوين الراﺑع ،هو مل يقبل أن "أن كل طبيعة تعمل ﺑطريقة مشرتكة مع األخرى"....

معلوم ،إن تعليم الكنيسة حول هذه النقطة هو أن املشيوة والقوة مها صفات
كما هو ٌ

عن

أساسية للطبيعة" :لكنه حقاً أصبح إنساانً ،ليس دون قوة طبيعية ،كلمت هي تعري
اجلوهر ،الذي مييز ﺑطبيعة احلال كل من تكون فيهم أساسية وفقاً للجوهر 57".فمجرد فعلي

التصرف ينتميان للطبيعة ،ﺑينما كيف يشاء املرء ينتمي لألقنوم 58.وﺑطريقة مشاهبة إنه
اإلرادة و ّ

من املعروف جداً أن اجملمع املسكوين السادس ﺑلور هذا التعليم من خالل سلطته" :كل طبيعة
مشرتكة مع األخرى تشاء وتتصرف ﺑطريقتها اخلاصة".

سيڤريوس ،عكس ذلك ،ينسب القوة إىل الشخص وذلك ﺑوضوح الفت إذ ينص:
حني نضع األانثيما على أولوك الذين يؤكدون طبيعتني لعمانوئيل ﺑعد اإلحتاد سوايً مع قواهتما

وصفاهتما ،حنن ال نضعهم حتت اإلدانة ألهنم يتكلمون عن الطبائع والقوات والصفات ،ﺑل ألهنم
يقولون أنه هناك طبيعتني ﺑعد اإلحتاد وهم ينسبون القوات والصفات لكل من هاتني ،وابلتايل هم
يقسموهنم ﺑني الطبيعتني.
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إن اإلدراك اخلاطئ والغري كاف لإلحتاد األقنومي يُظهر نتيجته األوىل واألساسية :اإلدراك

اخلاطئ على قدم املساواة للتبادل يف صفات الطبيعتني .وفقاً ّلالخلكيذونيني ،احتاد الطبائع يف

طبيعة واحدة للكلمة املتجسد يسمح ﺑتبادل الصفات ﺑطريقة ما تتيح للكلمة املتجسد أن تكون
له قوة إهلية-إنسانية  Theandricمرّكبة .الكلمات التالية لسيڤريوس تدل على ذلك:
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إىل أي طبيعة يتوجب علينا أن ننسب [فعل] قوة املشي على املاء؟ ليعطوان جواابً أولوك الذين

يق ّدمون لنا الطبيعتني ﺑعد اإلحتاد .إىل الطبيعة اإلهلية؟ وكيف الذهاب على قدمني جسديتني هو

صفة من صفات الالهوت؟ حسناً ،إىل الطبيعة البشرية؟ وكيف املشي على املاء ال يكون غريباً
عن الناسوت؟ ...لكن األمر واضحاً وليس غامضاً إطالقاً ،إالّ إذا كنّا سكارى عن قصد ،أن مبا
أن هللا الكلمة الذي جتسد ألجلنا هو واحد وغري منقسم ،كذلك تكون قوته غري منقسمة.
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مع ذلك ،يرى اآلابء القديسون يف هذا املثال ويف غريه من أمثلة شبيهة ّقوتني ومسيح

واحد يعمل إما إهلياً أو ﺑشرايً:

لذلك ومبا أن هناك طبيعتني يف املسيح نؤكد أن مشيوتيه الطبيعيتني و ّقوتيه الطبيعيني مها إثنني .ومبا
أن هناك أقنوم واحد لطبيعتيه ،نؤكد أن الواحد وهو نفسه يشاء ويعمل ﺑشكل طبيعي يف كِال
الطبيعيتني على حد السواء.
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القوات يف املسيح دائماً ما كان إحدى نقاط اخلالف املهمة .معتقد
إن موضوع ّ
دل على شخصني ابلنسبة ّلالخلكيذونيني وهلذا السبب هم وال
الطبيعيتني الفاعلتني يف املسيح ّ
ﺑقوتني .فهم قالوا:
أبي طريقة قبلوا ّ
مبا أنه اإلﺑن الوحيد املولود من اآلب وهو أيضاً اإلﺑن الوحيد املولود من أمه ،هو إﺑن واحد .كإﺑن

واحد هو مسيح واحد؛ كمسيح واحد هو أقنوم واحدـ؛ كلقنوم واحد هو شخص واحد؛ كشخص

واحدـ هو مشيوة واحدة؛ كمشيوة واحدة هو أيضاً قوة واحدة؛ كقوة واحدة هو طبيعة واحدة .يف

احلقيقة ،هو طبيعة واحدة.
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إىل حني املاضي القريب ،كان موقف الالخلكيذونيني جتاه األراء الذيوثيليتية قاس للغاية:
ال ميكننا قبول الصيغة الذيوثيليتية [أي اجملمع املسكوين السادس] ،الذي ينسب املشيوة والقوة إىل
الطبيعتني ﺑدل األقنوم .حنن فقط ميكننا اإلعرتاف ﺑطبيعة ومشيوة وقوة إهلية-إنسانية متحدة وغري
مشوشة للمسيح ،الرب املتجسد.
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إن املفهوم األرثوذكسي لتبادل الصفات أييت من املفهوم األرثوذكسي لإلحتاد األقنومي.
مبا أن الصفات اإلهلية كما البشرية تُنسب إىل أقنوم هللا الكلمة الواحد وهو ذاته ،يتلمل الكلمة
على الصليب يف اجلسد ،وجسد الكلمة يقال عنه أنه معطي-احلياة وهو كذلك .يقوم القديس
يوحنا الدمشقي ﺑتحليل هذه املسللة ﺑوضوح مبهر يف فصله حتت عنوان "خبصوص طريقة التبادل"
( (Exact Exposition of the Orthodox Faith, Book III, Chapter 4

] .[48من هذا املنظار لتبادل الصفات واملدرك ﺑطريقة أرثوذكسية ،يتم أيضاً تفسري القوة اإلهلية-
اإلنسانية ﺑطريقة أرثوذكسية:

وهكذا يف املسيح تنتمي القوة اإلهلية والضاﺑطة الكل إىل الهوته ،ﺑينما ّقوتنا [أي القوة البشرية]
تنتمي إىل انسوته .اإلمساك ﺑيد من هو خملوق حديثاً ورفعه عالياً هو نتيجة الطبيعة البشرية ،ﺑينما

منح احلياة هو نتيجة الالهوت .ألن الساﺑ هو أمر واحد واألخري هو أمر آخر ،ابلرغم من أهنما
ال ينفصالن يف القوة اإلهلية-إإلنسانية.
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ميكن للمرء أن جيد دليالً أكثر تفصيالً عن مسللة القوة اإلهلية-اإلنسانية يف كتاب
القديس يوحنا الدمشقي Exact Exposition of the Orthodox Faith, Book
].III, Chapter 19 [63
 .٥سيڤريوس يقبل ابلتعليم اهلرطوقي املختص ابجلواهر املتفردة.
إن املفهوم األريستوطيلي املختص ابجلواهر األساسية هو مدان من اآلابء القديسني ألنه
ابلنسبة للعقيدة الثالوثية ،هو يدخل تثلّث اآلهلة ( ،(tri-theismﺑينما يف مسللة العقيدة
اخلريستولوجية هو يؤدي إىل اإلعرتاف ابلطبيعة الواحدة للمسيح .إن آريوس ويوحنا فيلوﺑونوس
مها من املمثلني الكالسيكيني هلذة النظرية.
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ينسب القديس أنسطازيوس السينائي هذا التعليم اهلرطوقي لسيڤريوس .فهو يكتب:
يقول أريستوطل أن األشخاص هم جواهر حمددة .إلتزاماً هبذه القاعدة الباطلة ،قال آريوس أنه

هناك ثالثة جواهر ،لآلب واإلﺑن والروح القدس .إلتزاماً هبذا التعريف الظامل ،قال سيڤريوس أن

املسيح كان طبيعة واحدة تش ّكلت من جوهرين حمددين ،أي أقنومني منفردين.
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يتّهم أيضاً القديس يوحنا الدمشقي الخلكيذونيي مصر ،السكيماتيني واملونوفيزيتيني،
ﺑقبول هذه النظرية عن اجلواهر احملددة" :مع ذلك ،ﺑتعليمهم أنه هناك جواهر حمددة ،هم
يشوشون على سر التجسد".
ّ

68

استناداً هلذه الشهادات من اآلابء القديسني ،ندرك أن سيڤريوس "يعلّم أنه هناك جواهر

يفسره الربوفيسور صاموئيل .إن الدالالت املتعددة إىل اجلوهر املتفّرد كونه
حمددة "،أقلّه كما ّ
أقنوم وفرد مع وجود خاص تشهد على حقيقة هذا البيان.
إن تعليم الكنيسة [األرثوذكسية] حول هذه النقطة هو خمتلف متاماً .وفقاً للقديس يوحنا

الدمشقي ،الالهوت أبكمله يف أقنوم الكلمة هو متّحد ابلطبيعة البشرية أبكملهاExact) 69

] ،)Exposition of the Orthodox Faith, Book III, Chapter 6 [50الذي
مع ذلك أخذ الوجود فقط يف أقنوم الكلمة (املرجع الساﺑ  ،)Chapter II [55] ،دون أن

يكون ّإما أقنوماً حبد ذاته (املرجع نفسه ،)Chapter 9 [53] ،أو فرداً (املرجع نفسه،
].)Chapter II [55
 .٦كيف يفهم سيڤريوس أتله اإلنسان؟
إن التعليم األرثوذكسي عن التلله يستند على اإلحتاد األقنومي للطبيعتني يف أقنوم هللا
الكلمة ذاته .نتيجة هذا اإلحتاد األقنومي هو إحتاد الطبيعة البشرية املتّخذة" :ألن الكلمة أصبح

جسداً واجلسد أصبح كلمة ،ابلرغم من أن وال واحدة منهما تباعدت عن طبيعتها اخلاصة".
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يعلّم القديس غريغوريوس ابلماس بوضوح أن التجدد يف املسيح هو ليس جتديدا

لألقانيم البشرية ،بل للطبيعة البشرية اليت تستجيب ل (أي املسيح) ،الذي مع هذه الطبيعة

احتد كلمة هللا وفقاً ألقنومه اخلاص" :مل يكن أقنومنا الذي اختذه منا وج ّدده ،لكن طبيعتنا،
املتحد معها وفقاً ألقنومه اخلاص" ( Homily V, Patrologia Græca, Vol. CLI,

 ... .)Col. 64bcإن جسد املسيح الذي هو جسد هللا الكلمة املتجسد هو ابلنسبة للقديس

غريغوريوس ابالماس والتقليد األرثوذكسي نقطة التواصل ﺑني اإلنسان وهللا .إن جسد املسيح

وحّرر .وابلتايل ،هو يضيف ،حنن
كجسد الكلمة اإلهلي كان أول من ُخلّص ُ
"كلعضاء شركاء يف اجلسد ،خنلص ﺑه( ".القديس أثناسيوس الكبريAgainst the Arians, ،
 .)Patrologia Græca, Vol. XXVI, Col. 277Bمن خالل أتله طبيعة املسيح
وخل "أصل (جذر) جديد" يكفي ليعطي احلياة وعدم
البشرية أتهلت "مثار تكويننا املرّكبُ .
الفساد لفروعه... .)On Behalf of the Holy Hesychasts, III.I.33( .إن احتاد
(البشر) مع اجلذر اجلديد يتم إجنازه من خالل املشاركة الشخصية احلرة يف التجدد ابملسيح.
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يتفهم املرء مما سب النتيجة األكثر ملساوية ملعتقد الالخلكيذونيني الغري األرثوذكسي
ّ
املختص ابإلحتاد األقنومي .إذا الطبيعة البشرية مل تكن مؤقنمة يف أقنوم هللا الكلمة ،كيف تتلله؟
أو ،إذا كانت تتلله ابحتادها اخلاص مع األلوهية ،كيف ال تتغري أو ال متتزج .أين ميكننا إجياد
طبيعة مرّكبة حتافظ على اخلالفات اجلوهرية يف األمور اليت تتشكل منها؟ فقط األقنوم املرّكب
لديه هذه القدرة.

يبدو أن الالخلكيذونيني ال يفهمون ماذا يعين أتله تكويننا املرّكب .خالص البشر يُعترب
يوضح املقتطف التايل" :ابختاذه عضواً من اجلنس البشري [!] ،ح ّق
وكلنه حدث خارجي ،كما ّ
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هللا اآلب خالص البشرية أبكملها ﺑواسطة هذا العضو من العائلة البشرية [!]".
يكتب صاموئيل يف هذا اخلصوص جمدداً أن كل إنسان خيلص حني يستجيب حملبة هللا.

يوضح كيف اخلالص (أي ،التلله) يتم التواصل ﺑه إىل األقانيم البشرية املختلفة .التعليم
ولكنه ال ّ
اهلرطوقي املختص ابجلواهر احملددة ،أي أن الطبيعة البشرية قد ّاختذها هللا الكلمة كفرد ،هي

السبب الرئيسي للمشكلة.

حنن نعتقد أن هذا املوضوع هو خطري للغاية وال جيوز أن يكون أحد تلك املواضيع اليت
إبمكاهنم حتاشي مناقشتها يف أي حوار الهويت.
ب .إضافة الثيوابسخاتية إىل الرتيصاجيون.
منذ الفرتة اليت أدخل فيها ﺑطريرك أنطاكيا املونوفيزييت ﺑطرس الكامل ( )٤٧۰عبارة
"...صلب من أجلنا" إىل الرتيصاجيون ،حافظ عليها الالخلكيذونيون يف عبادهتم
الثيوابسخاتية
ُ

إىل يومنا هذا ،ولكي يعطوها القوة عقائدايً ،هم ينسبون الرتنيمة فقط لإلﺑن.

ولكن اآلابء القديسني دائماً نسبوا ترنيمة الرتيصاجيون إىل الثالوث القدوس ،كما أيضاً
الذوكسولوجية املثلثة-التقديس اليت يستذكرها النيب إسح  .هناك نقاش مطول حول هذا
املوضوع للقديس يوحنا الدمشقي يف كتاﺑه "الشرح الدقي لإلميان األرثوذكسي" Exact

] Exposition of the Orthodox Faith, Book III, Chapter 10, [54ويف
كتاب On the Trisagion Hymn (in Greek Fathers of the Church,
).Vol. 4 [1990], p. 204

من ميزات الالخلكيذونيني مالحظتهم أن "يف هذه [الصالة] إحتاد الالهوت والناسوت
يف هللا املتجسد هو واضح جداً 73"،ألنه يربز ما ندعوه عادة ابلثيوابسختية .وفقاً هلم ،يف طبيعة

املسيح الواحدة ليس فقط اجلسد هو الذي خيضع لآلالم ﺑل أيضاً الالهوت املتحد مع اجلسد:
الالهوت ال ينفصل أﺑداً عن اجلسد واجلسد ال ينفصل أﺑداً الالهوت .حيث يوجد الالهوت يوجد

تعرضا للموت[!].
اجلسد أيضاً .ﺑسبب اإلحتاد الكامل كالمها حىت ّ
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ﺑدايةً يبدو األمر وكلنه سفسطة (كالم متناقض) أبن يعتقدوا أنه قبل اإلحتاد مع اجلسد

كان الالهوت عدمي التلمل ﺑينما ﺑعد اإلحتاد هو يتلمل" :إن الالهوت الذي هو عدمي التلمل أتمل

على الصليب نسبة إلحتاده مع اجلسد 75".ولكن هذا األمر يُستوعب متاماً إذا أخذان يف عني

اإلعتبار الواقعة أن الالخلكيذونيني ليس لديهم إدراك صحيح لإلحتاد األقنومي الذي وفقاً له

ميكن أن يقال عن هللا الكلمة أنه عدمي التلمل ويتلمل :فمن جهة هو يف الهوته ومن اجلهة األخرى
يف انسوته .ابألحرى هم يدركون إحتاد الطبيعتني يف ذاتيهما كتكوين لطبيعة واحدة مرّكبة تتواصل

فيها صفات اجلسد إىل الالهوت وتلك اليت لالهوت إىل اجلسد:

’الكلمة جتسد وسكن ﺑيننا ‘.ﺑذات الطريقة ميكننا القول أن اجلسد أصبح إهلياً .وابلتايل صفات
اجلسد ميكن أن تنسب إىل هللا الكلمة [يف الطبيعة البشرية] والعكس هو صحيح.
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هذا األمر هو غري مقبول من املنظار األرثوذكسي .يقول القديس يوحنا الدمشقي:
يف كالمنا عن الهوت املسيح حنن ال نسند إليه صفات انسوت املسيح؛ ألننا ال نقول أن الالهوت
يتلمل أو خملوق؛ وال نسند إىل اجلسد ،أي إىل الطبيعة البشرية (الناسوت) ،صفات الالهوت؛ ألننا
ال نقول أن اجلسد أو الالهوت هو غري خملوق.

77

لسنا غري مدركني أن الالخلكيذونيني يهتفون أن املسيح يشارك اجلوهر مع اآلب وابلتايل
هو عدمي التلمل يف الهوته ،وأن كلمة هللا هو سوايً عدمي التلمل ويتلمل .ولكن عقيدهتم عن طبيعة

تعرب عن التفسريات الثيوابسخاتية مثل تلك املذكورة أعاله 78.فقط
املسيح املرّكبة تتيح هلم أن ّ

املعتقد اخلايل من الغموض املتمثل ﺑصيغة اجملمع املسكوين الراﺑع األرثوذكسية وتلك وحدها ميكنه
أن حيرر الالخلكيذونيني من هذه احلرية.
ث .القديس مكسيموس املعرتف يربز املعىن املونوفيزييت لعبارة "ابلفكر فقط".

إن عبارة "ابلفكر فقط" تتيح ﺑتفصيلني مزدوجنيّ :إما أرثوذكسي أو مونوفيزييت .معناه

األرثوذكسي حيدده اجملمع املسكوين اخلامس املقدس يف الفقرة  ٧من قراره الذي يضع األانثيما

على كل من يستعمل الرقم "إثنني" لكي يقصد أن طبيعيت املسيح مها منفصلتني ويعيشان يف
ذاهتما ،ﺑينما الفرق – أي فصل األجزاء –79جيب أن يؤخذ فقط "ابلفكر".
من املعروف جيداً ان اجملمع املسكوين اخلامس اضطر إىل حل املسللة البالغة اخلطورة أال
وهي التفسري املخطئ للمجمع املسكوين الراﺑع من قِبل الغرب الغارق آنذاك حتت وطلة
نسطوريوس .مل يكن معتقد عدد طبائع املسيح حبد ذاته هو الذي سبّب املشكلة 80لكن إمكانية

سوء تفسريه ،أي أن الطبائع جيب أن يُفتكروا أهنم منفصلني وحبالة إقتيات ذايت .وابلتايل من
الضروري أن يتم الرتكيز على عبارة "...لكنه يستخدم العدد هبذه النية ،أن تكون الطبائع منفصلة

وحبالة إقتيات ذايت "،ألن هذا يعطي املعىن واملضمون لعبارة "ابلفكر فقط ".إذا أردان فكرايً أن

نطرح فكرة طبائع املسيح يف اإلنفصال ،ابألجزاء ،فنحن ابلفعل قد أصبحنا نسطوريني ألننا
ﺑداعي الضرورة سوف نقرضهم أقنوماً خاصاً ،وهو أمر يدل على إنقسام يف شخص املسيح إىل

أقنومني.

ولكن حنن األرثوذكسيني الذين نعرتف ﺑوحدة وفرادة شخص املسيح ،األقنوم األزيل هلل
الكلمة ،لسنا قادرين أﺑداً أن نقسم الطبيعتني ونطرحهما منفصلني وجنباً إىل جنب .وابلتايل
حني نعتقد ﺑطبيعتني يف أقنوم واحد للكلمة ،يكون لدينا يف اإلعتبار وابلتلكيد الفرق األساسي
للطبيعتني يف الواقع وليس فقط يف الفكر .وإال كيف ميكن ﺑطريقة أخرى إزالة الفرق ﺑني الالهوت
الغري خملوق واجلسد املخلوق؟
إذا ،نقيض ذلك ،ووفقاً لالخلكيذونيني يتم متييز الطبيعتني ﺑعد اإلحتاد ابلفكر فقط ،من

املنطقي طرح السؤال :هل الطبيعتان مها مشوشتان يف الواقع؟ يفند القديس مكسيموس حتديداً
سوء تفسري الالخلكيذونيني هذا لعبارة "ابلفكر فقط" ويعتربه غطاءً لتشويش الطبيعتني:

جمرد إختالف ،يعتقد سيڤريوس أن وجود الطبيعتني
"ابإلعالن أن الفرق ﺑعد اإلحتاد هو ّ
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املختلفتني هو أمر مفاهيمي ،ﺑينما يف احلقيقة هو يطرح تشويشهما".
مبجرد تسمية فقط لكن يف الواقع
ومبا أن نسطوريوس أيضاً وابلتفكري ذاته "دعى اإلحتاد ّ

هو أدخل تقسيم األمور 82"،يستنتج القديس مكسيموس نقده كما يلي" :حقاً إهنما زوجان

ليمزقوا حقيقة العقائد الصحيحة
شريرين من الرجال املتمردين على القانون ،ممتلوني غضباً شريراً ّ

من خالل آراء متناقضة".
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د .ﺑدعة حمارﺑة األيقوانت واإلفرتاضات املونوفيزيتية
إن ﺑدعة حمارﺑة األيقوانت ليست مرتبطة مباشرة ابلالخلكيذونيني .فاألابطرة واألساقفة
حماريب األيقوانت كانوا عادة أرثوذكسيني .ولكن افرتاضاهتم الالهوتية كانت مونوفيزيتية .وهذا
اإلستنتاج هو ملخوذ من حتليل حلجج حماريب األيقوانت اليت هي كما يلي:
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ص ّور أصبح الهوته الغري
مبجرد أنه ُ
أصروا أن تصوير املسيح هو غري مقبول ألنه ّ
 .۱هم ّ

حمصور والعدمي الشكل حمصوراً وأعطي شكالً.

 .٢هم مل يقبلوا أن املسيح هو النموذج املبدئي لصورته ألهنم اعتقدوا أن ذلك يعين أن
جمرد إنسان.
املسيح هو ّ

 .٣هم أ ّكدوا أن تصوير املسيح ي ِ
دخل وﺑصرف النظر عن أقنوم الكلمة شخصاً حمصوراً
ُ
اثنياً ،األمر الذي يؤدي إىل قبول شخصني ،أي إىل النسطورية.
من هذه احلجج تتّضح اإلفرتاضات اخلريستولوجية حملاريب األيقوانت .وهي على التوايل

تتضمن ما يلي:

أ) التشويش ﺑني الطبيعة واألقنوم الذي ابلنتيجة يؤدي إىل تطاﺑقهم.
ب) منظار هرطوقي للطريقة اليت تتحد فيها الطبيعتني يف املسيح.
ت) الفشل يف اإلعرتاف – خصوصاً كموقف وليس جمرد اعرتاف شفهي ﺑسيط – أن

أقنوم هللا الكلمة هو أيضاً اقنوم اجلسد املتّخذ.

هذه اآلن هي اآلراء اخلريستولوجية لالخلكيذونيني كما سب وذكران يف اإلشارة إىل
خريستولوجية سيڤريوس.
إن اإلفرتاضات اخلريستولوجية لآلابء واملعرتفني القديسني احمليب األيقوانت ثيوذوروس
الستوديطي والبطريرك نيكوفوروس القسطنطيين ويوحنا الدمشقي هي مناقضة متاماً ،كما أيضاً
أراء اآلابء القديسني الذين ش ّكلوا اجملمع املسكوين الساﺑع .مجيع الذين حبوزهتم خريستولوجية
اجملمع املسكوين الراﺑع كلساس وكقاعدة فنّدوا حجج حماريب األيقوانت على الشكل التايل:
يصور شيء ما يف أيقونة،
 )۱ﺑقدر ما يقول القديس ثيوذوروس الستوديطي" ،عندما ّ
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يصور املسيح كاألقنوم ،وهذا فقط وفقاً لطبيعته
يصور"،
ّ
ليست هي الطبيعة ﺑل األقنوم الذي ّ

يشوش طبيعتيه ﺑل حيفظ صفات كل منها .وابلتايل الطبيعة
البشرية ألن اإلحتاد األقنومي ال ّ
اإلهلية الغري حمصورة والعدمية الشكل ال ُحتصر وال تُعطى أي شكل.
 )٢جمدداً ،ﺑقدر ما الطبيعتني توجدان فعالً ﺑعد اإلحتاد وليس فقط "يف الفكر وحده"،

– كما افرتض سيڤريوس خمطواً – وﺑقدر ما كل طبيعة حتفظ صفتها (قرار  Horosاجملمع
املسكوين الراﺑع) ،يتيح إحنصار الطبيعة البشرية للمسيح أبن يصور يف األيقوانت .وفقاً للقديس
ثيوذوروس" ،ذلك الذي هو حمصور يُق ّدم كنتيجة األيقونة اليت ُرمست 86".مبعىن آخر ،دون أن

جيرد من الهوته ،املسيح قادر أبن يش ّكل النموذج املبدئي لصورته وفقاً لطبيعته البشرية.
ّ

 )٣مبا أن اآلابء القديسني يعتقدون ﺑوضوح ابقنوم هللا الكلمة كلقنوم اجلسد املتّخذ أيضاً،
ليس األمر ممكناً إطالقاً تقدمي شخصاً اثنياً .لكن هذا قد حيصل يف املنظار السيڤريي ألقنوم

املسيح املرّكب.

حنن مل نقم ﺑتحليل لبدعة حمارﺑة األيقوانت يشكل عشوائي .يف اإلعالن املشرتك الثاين
( ،)۱٩٩۰الفقرة  ،٨يُقال أن الالخلكيذونيني يكرمون األيقوانت املقدسة وفقاً لتقليد عري .

إذا كان هذا األمر حيصل فعالً 87،على الالخلكيذونيني أن يعيدوا النظر ابألساس العقائدي
لتصوير املسيح يف األيقوانت وتكرمي األيقوانت املقدسة .وإالّ سوف يظهر هناك ﺑُعد شبيه ابهلوة
ﺑني اإلميان واملمارسة ،األمر الذي سوف يُظهر احنرافاهتم العقائدية عن الالهوت الذي تفرتضه

ممارستهم.

خواطر ختتص ابإلعالانت املشرتكة الصادرة يف عامي  ۱٩٨٩و۱٩٩۰
ال ميكن القبول ابإلعالانت املشرتكة كمعادالت لإلتفاق [.]forumlæ concordiæ

أوالً ،ألهنما يفرتضان إميان مشرتك يف حني أن اخلالفات العقائدية اليت تفصل ﺑيننا ما زالت
معرضاً لتفسريات مزدوجة وابلتايل
مهمة .اثنياً ،ألنه يف مجيع الفقرات هناك إلتباسات جتعل النص ّ

كل جانب ميكنه قراءة إميانه اخلاص من خالله .على سبيل املثال ،يف اإلعالن الثاين (:)۱٩٩۰
تطوراً "من طبيعتني" لكن ليس "يف طبيعتني".
ميكن للفقرة  ٣أن تكون ّ
يف الفقرة  ٤هناك إعرتاف ابإلحتاد األقنومي لكن ليس هناك توضيحاً خيتص ﺑصفاته،

أي أن أقنوم هللا الكلمة هو أيضاً أقنوم اجلسد املتّخذ وأن تبادل صفات الطبيعتني حيصل يف
أقنوم هللا الكلمة وليس ﺑني الطبيعتني.

يف الفقرتني  ٣و ٤هناك اعرتاف ابملشيوتني والقوتني الطبيعية لكن املونوئينريجيزميية ليست
مدانة.
يف الفقرة  ٥نرى اعرتاف ابلواقعة أن الذي يشاء ويفعل هو دائماً األقنوم الواحد للكلمة

املتجسد ،لكن ليس هناك اعرتاف ابلواقعة أن "كل طبيعة مشرتكة مع األخرى سوايً تشاء وتفعل

ﺑطريقتها اخلاصة هبا "،أو ،األمر الذي هو صحيح أيضاً ،أن املسيح يفعل يف كل من طبيعتيه.

من خالل الفقرة  ٦تُرفض تفسريات اجملمع اليت ال تتواف مع قرار  Horosاجملمع الثالث

والتفاقات ،لكن اجملامع مل يتم حتديدها .وفقاً هلذه الفقرة ،أي جمامع سريفضها الالخلكيذونيون
وأي جمامع سريفضها األرثوذكس؟

خبصوص الفقرة  ،٧الالخلكيذونيون ،إذ يفرتضون مسبقاً مساواة ابجلوهر مزدوجة،
يستخدمون تعبري كرييللي "طبيعة متجسدة واحدة هلل الكلمة" – حيث "طبيعة واحدة" تعين
ﺑال جدال "أقنوم واحد" – لكن يف الوقت عينه (يف اإلعالن األول) هم أيضاً حيافظون على

عبارة طبيعة إهلية-إنسانية  Theanthropicواحدة متحدة يف املسيح ".الالخلكيذونيون

القدماء سيشعرون ابحلسد جتاه هذه الصيغة .واألهم من ذلك أن الخلكيذونيي اليوم سوف
يتمكنون من اإلفتخار اهنم يبقون اثﺑتني يف إميان أابئهم .نقيض ذلك وابلنسبة لألرثوذكسيني،
ُوضع تعريف تتميز فيه الطبيعتني ابلفكر وحده ،األمر الذي سوف يُقنع سيڤريوس متاماً ولكن

وال واحد من اآلابء القديسني (أنظر املالحظة  ٧٩من العمل احلايل).

يف الفقرة  ٨يقبل الالخلكيذونيون تعاليم اجملامع اليت تلت الثالث مبثاﺑة مسللة تفسري
أرثوذكسية .هل سيقبلون هذا مبثاﺑة تفسريهم اخلاص؟

ِ
يتعرفوا على إمياهنم اخلاص
مع هكذا صيغ مبهمة ،ميكن ّلالخلكيذونيون ﺑكل سهولة أن ّ

يف هذه اإلعالانت وحنن األرثوذكس يف تلك املختصة ﺑنا .لكن كيف ميكن أن يكون لدينا
كلس مشرتكة دون فكر مشرتك؟
خوامت
على أقل تقدير ،إهنا من السذاجة ألي شخص أن يعتقد أن املسللة اهلائلة اليت هي
اخلريستولوجية ميكن معاجلتها يف هذا التقرير املختصر .لكن ليس من املستحيل أن نلخص
النقاط املركزية اليت جيب على املرء قطعاً أن يعرتف هبا لكي يكون إميانه مستقيم الرأي .من
منظار اترخيي ،جيب القول أن اآلابء القديسني أدركوا جيداً مع من كانوا يتحدثون وليس هناك

من إمكانية أهنم أساءوا فهم وأدانوا الالخلكيذونيني ﺑناء على سوء تفسري .ليست املصطلحات
الالهوتية وال العوامل العنصرية أو الثقافية هي اليت لعبت دوراً حامساً يف انفصال الالخلكيذونيني

تصورهم املخطئ وابلتايل
عن الشركة مع الكنيسة اجلامعة [أي األرثوذكسية] ،ﺑل ﺑشكل رئيسي ّ

صياغتهم لطريقة إحتاد الطبيعتني يف املسيح.

إن اخلالفات العقائدية ﺑني الفريقني هي كبرية جداً لدرجة أنه ،إذا مت نسياهنا ،سوف
يتعرض اخلالص حبد ذاته للخطر .مبعىن آخر ،إذا األقنوم األزيل هلل الكلمة هو ليس أيضاً أقنوم
اجلسد املتّخذ ،يكون أتلّه التكوين املرّكب لإلنسان غري ممكناً ،ويف هذه احلالة خالص البشر من

خالل تناول جسد الرب املؤله واملعطي احلياة يكون أيضاً مستحيالً.

هوة إكليزيولوجية عظيمة ﺑيننا وﺑني الالخلكيذونيني فقط ميكن أن يس ّدها اإلعرتاف
هناك ّ
الصريح من قِبل الالخلكيذونيني ﺑقداسة ومسكونية اجملمع املسكوين الراﺑع املقدس والثالثة اليت

تلته .أي احنراف ظاهر أو خفي عن العقيدة األرثوذكسية مهما كان ،ومن أجل وحدة ما تناقض
احلقيقة ،سوف يتسبب فقط ابألذى للنفوس اخلالدة واألمل للكنيسة.
إهنا أمنيتنا وصالتنا أن الالخلكيذونيني ،الذين هم أعزاء علينا يف مجيع األمور األخرى،
أن يكونوا على ِعلم أن احتادهم مع الكنيسة يتطلب أن حيملوا صليبهم ،انﺑذين وانسني ﺑيت
آابئهم كما يقال يف املزمور ()٤٤:٩-۱۰؛ عندها سوف يشتهي امللك ُحسن اإلحتاد معهم.
املالحظات
 1إبيسكيبسيس  ،Epeskepsisالعدد  ۱( ٤٤٦تشرين األول .)۱٩٩۰
" 2إعالن اجلماعة املقدسة يف جبل آثوس املقدس عن احلوارات ﺑني األرثوذكس والالخلكيذونيني" ( ۱شباط )۱٩٩٤

 3فالسيوس فيداس" ،األرثوذكسية والكنائس املا قبل خلكيذونية[ "،ابليواننية] إبيسكيبسيس ،العدد  ٣۱( ٤٧٩أاير.)۱٩٩٢ ،
 4اقأرمشندريت ابسيل ستيفانيدس" ،التاريخ الكنسي"[ابليواننية] (أثينا ،)۱٩٧٨ ،ص.٤۱٤-٤۱٣ .

" 5الكنائس الالخلكيذونية العريقة يف الشرق وأساس إعادة وحدهتم مع الكنيسة األرثوذكسية اجلامعة["،ابليواننية] ،ثيولوجيا،
اجمللد  ،٢٥العدد  ،٤ص.٥٧٧ .

 6اقأرمشندريت ابسيل ستيفانيدس ،املذكور ساﺑقاً ،ص.٤۱٦ .
" 7وﺑعد ذلك ،انعقد اجمللس للمباشرة يف تقييم النص الذي وفقاً لقرارت ساﺑقة متت كتاﺑته ﺑسرعة خصيصاً للمرحلة احلالية من حلوار.
هذه النصوص هي أطروحات عقائدية[ .ولكن]...انطالقاً من أمهيتهم البالغة يف حد ذاهتم ،مل يكن ممكناً التمعن هبذه النصوص يف
العم  .فالرأي املخيّم كان أن هناك أآجندة معلية خمتلفة أكثر جذﺑية جيب وضعها قيد التطبي ....
"اجلدير ابلذكر هنا املوقف الذي أخذه صاحب السيادة األسقف ﺑيشوي الذي وقع تكراراً يف خالف مع األرمن ،مذكراً إايهم أن
هدف اإلستشارة هو البحث عن سبيل للوحدة وليس إعادة التلكيد على اإلنفصال الذي خبصوصه ش ّدد أنه جيب البحث عن
طريقة لتجاوزه.
"من منطل احلكم الشامل ،ميكن القول أن اإلستشارة كانت ضرورية ألن كان لديها الشجاعة أبن تطرح جانباً منظومة عملية
كانت ﺑال مثر سوف تفتح جراح قدمية دون أن تشفيهم( ".مالتيوس مرتوﺑوليت نيكوﺑوليس" ،تقرير إىل اجملمع املقدس لكنيسة
اليوانن خيتص ابإلستشارة األوىل هليوة احلوار ﺑني الكنيسة األرثوذكسية والكنائس [األرثوذكسية الشرقية] الالخلكيذونية "،نشره
أمني السر األول للمجمع املقدس يف رسالة ألﺑرشيات كنيسة اليوانن ،ﺑروتوكول رقم  ۱۰[ ،٥٢۰أذار.)]۱٩٨٦ ،
 8املرجع ذاته" ،تقرير إىل اجملمع املقدس لكنيسة اليوانن خيتص ابجمللس يف جينيف للهيوة املشرتكة للحوار ﺑني الكنيسة األرثوذكسية

والكنائس األرثوذكسية الشرقية "،أرشيف أﺑرشية نيكوﺑوليس وﺑريفيزا ،وثيقة حمضر رقم  ۱( ٤۱٦تشرين األول .)۱٩٩۰
" 9خبصوص العبارات اإلجنيلية والرسولية املختصة ابلرب ،حنن نعلم أن البشر البارعني يف الالهوت جيعلون ﺑعضها مشرتكاً للشخص
يقسمون اآلخرين ﺑني الطبيعتني ،إذ ينسبون تلك اليت تلي ابهلل إىل الهوت املسيح ،وتلك املتواضعة إىل انسوته .يف
الواحد ،ﺑينما ّ
لتفوهاتك املقدسة هذه ،وإذ وجدان أننا حنن أنفسنا نفكر على ذات اخلطوط – ألنه هناك رب واحد ،إميان واحدـ ،ومعمودية
قرائتنا ّ
واحدة – جمدان هللا خملص اجلميع " (يوحنا كارمرييس ،العبارات العقائدية والدستورية يف الكنيسة األرثوذكسية ،اجمللد [ ۱أثينا،
 ،]۱٩٦۰ص.۱٥٤ .
10
قسموا شخص املسيح.
مبا أهنم مل مييزوا ﺑني الطبيعة واألقنوم ،الطبيعتان ابلنسبة هلم ّ
عربات عن أقنومني .هلذا السبب هم ّ
 . Patrologia Græca (PG), Vol. LXXXIX, Col. 103D 11حيتفظ القديس أثناسيوس السينائي ﺑعبارة
سيڤريوس هذه يف أعماله.
 12الرسالة  ،٣٧إىل ثيوغنوستوس ، PG, Vol. LXXVII, Col. 169C ،يف اجملمع املسكوين اخلامس (أثينا،)۱٩٨٥ :
ص ،٥٤ .ملالتيوس مرتوﺑوليت نيكوﺑوليس.

 13املرجع السابق ،ص .٦٤ .هذا وال أبي حال يعين أهنا رفضت الرساةل  ،٣اىل نسطوريوس ،و الفصول الثين عرش .والربهان على ذلك
التلكيد من اجملمع املسكوين الراﺑع على أرثوذكسية الفصول الثين عرش ،كما أيضاً اجملمع الدائم.

 14املرجع السابق ،ص.٩٢-٩۱ .
 15يصر الالخلكيذونيون أن األسباب اليت ﺑواجبها أدان اجملمع الدائم أوطيخا مل تكن ذاهتا األسباب اليت ﺑواجبها ﺑّرره جممع اللص
( .)٤٤٩ولكن تربئة مهرط (أوطيخا) للتعويض عن ما كان ابلنسبة هلم الطريقة الغري قانونية اليت أدين هبا وإدانة القديس
فالفيانوس ابهلرطقة ال يعطيان جمال للقبول ﺑرأي الالخلكيذونيني .فوق كل شيء ،مها يؤكدان أن ديوسقوروس وأوطيخا كانوا من
ذات الرأي.
 16األب جورج فلوروفسكي ،اآابء البيزنطيون من القرن اخلامس (تسالونيكي ،)۱٩٩٢ :ص.٤٧۰ .
 17مالتيوس مرتوﺑوليت نيكوﺑوليس ،املذكور سابقا ،ص.٦٧ .

 18الرسالة إىل كالونيموسPG, Vol. LXXXVI, Col. 276 ،

 19مالتيوس مرتوﺑوليت نيكوﺑوليس ،املذكور سابقا ،ص. ٨٥ .
 20املرجع نفس  ،ص.٨٤ .

 21األرمشندريت ابسيل ستيفانيدس ،املذكور سابق ا ،ص.٢٤۱ .
 22املرجع نفس
23

مذكور يف ميثوذيوس ،مرتوﺑوليت أكسوم " The Orthodox-Oriental Dialogue," Abba Salama, Vol. 7,
.1976, pp. 188-189

PG, Vol. LXXXVII, Cols. 2872–2937 24
 25إيبيسكيبسيس ،عدد  ٣۰( ٤٩٨تشرين الثاين .)۱٩٩٣

 26يف هذا العمل احلايل حنن نستخدم دراسات الربوفيسور الالخلكيذوين صاموئيل  )۱ألهنم من املصادر الالخلكيذونية القليلة املتوفرة

لدينا )٢ ،ألنه يق ّدم حتليالً كافياً عن سيڤريوس ويتيح أسهل مقارﺑة إليه ،و  )٣ألنه يف موقعه كالهويت الخلكيذوين متميز ،هو
مصدر معلومات أصيل عن خريستولوجية سيڤريوس.

 27ڤي .سي .فاموئيل“The Christology of Severos of Antioch,” Abba Salama, Vol. 4 (1973), p. 181. ،

Philosophical Chapters, Vol. 2 of Greek Fathers of the Church (Thessaloniki: 1991), 28
.pp. 112-114

" 29سيڤريوس يقول خببث أن األقنوم هو نفسه الطبيعة" )(PG, Vol. XCI, Col. 40A
30
جتسد اتم حقاً
على سبيل املثال ،كتب القديس إﺑيفانيوس القربصي" :هو الذي يف احلقيقة ّ
حتمل األالم من أجلنا ابجلسد ويف ّ
أت ّمل على الصليب؛ الهوته كان حبوزته لكنه مل يتغري إىل أتمل ،ألنه عدمي التلمل وال يتغري... .النتيجتان تفهمان ﺑوضوح ،أن املسيح أتمل
عنا يف اجلسد ،ﺑينما ﺑقي عدمي التلمل يف الالهوت .الناسوت والالهوت مل يوجدا مبفردمها ،لكن الالهوت شارك الوجود ،لكنه مل
وتفرد اجلوهر.) PG, Vol. XLII, Col. 813C( ".
يتلمل ﺑسبب طهارة ّ
 31األب جورج فلوروفسكي ،املذكور سابقا ،ص.٥٣٢-٥٣۱ .

 32يف كتاابت الالهوتيني املعاصرين نصادف روح الرضوخ ،لكننا نعتقد أن هذا األمر هو خطل.

 33القديس يوحنا الدمشقيVol. 4 of Greek Fathers of the Church (Thessaloniki: 1990), p. 346 ،

.PG, Vol. XCI, Col. 40A 34

 35ڤي .سي .فاموئيل " "The Christology of Severos of Antiochاملذكور سابق ا ،ص.۱٣٦ .
36
ﺑرمتها .األقنوم هو ذلك
تصور الطبيعة املستندة من هذا النوع ّ
وفقاً للتعليم العقائدي األرثوذكسي ،يف أقانيم من ذات الطبيعة يتم ّ
الذي يق ّدم إىل عموم الطبيعة الصفات األقنومية احملددة ،حيث يتم متييزها من األقانيم املتبقية .ميكن للمرء أن يفهم ﺑسهولة أنه
تفرد اجلوهر هو الذي يولّد األقنوم .لكن دعوان نتذ ّكر أن يف التعليم األرثوذكسي يكون الرتكيز على النقاوة
وفقاً لرؤية صاموئيل ّ
األونتولوجية لألقنوم على الطبيعة" :عندما خاطب هللا موسى ،مل يقل ’أان اجلوهر ‘،ﺑل ’أان هو الكائن‘؛ ما هو كائن ال أييت من
اجلوهر ،لكن اجلوهر أييت من ما هو كائن؛ ألن الكائن يشمل كل الوجود يف نفسه ‘.إن شخص هللا وفقاً لفقرة القديس
غريغوريوس ابالماس املذكورة أعاله ،هو ليس وليد الرﺑوﺑية ،أي الطبيعة اإلهلية ،لكنه حتديداً هو الكائن كونه الشخص اإلهلي الذي
’أيقنم‘ ،أي الذي جيعل طبيعته البشرية أقنومية ويعطيها ’طريقة عيشها‘" (األسقف أتناسي [جيفتيك] Joyous Light
[Akritas Publications], pp. 134-135
37
ميكن أن يُستخدم مثال اإلنسان فقط مبعىن أنه كما أن اإلنسان الواحد يتكون من نفس وجسد ،وليس إثنان ،كذلك أيضاً
مكون من الالهوت والناسوت ،وليس إثنان .وال أي صفة من الصفات األخرى اليت متيز إحتاد النفس واجلسد
هناك مسيح واحد ّ
ميكنها أن تُنقل إىل املسيح .أنظر القديس يوحنا الدمشقيExact Exposition of the Orthodox Faith, ،
Book III, Chapter 3 [47], Vol. I of Greek Fathers of the Church (1976), pp. 288-292
 38ڤي .سي .فاموئيل "The Christology of Severos of Antioch" ،املذكور سابق ا ،ص.۱٣٦ .
 39يف احلقيقة ،الربوفيسور صاموئيل يصبح أكثر جرأة من سيڤريوس يف حماولته لتفسريه.

 40ڤي .سي .فاموئيل“Severus of Antioch,” Ekklesiastikos Pharos, Vol. 58 (1976), ،
p. 290

 41القديس يوحنا الدمشقيExact Exposition of the Orthodox Faith, op. cit., Book III, ،

[.Chapter 11 [55
 42املرجع نفسه ،الفصل " :]٥۰[ ٦نؤكد أن طبيعة مصدر األلوهة الكاملة واملثالية احتدت إبحدى أقانيمه مع كامل الطبيعة البشرية
وجزءاً مع اجلزء.
 43املرجع نفس  ،الفصل .]٥٣[ ٩

( op. cit., pp. 208–210 44املذكور سابق ا) Philosophical Chapters,
Patrologia Græca, Vol. xci, Col. 41a 45

46يتطرق صاموئيل إىل موضوع التمييز ﺑني األقنوم والشخص يف كتاﺑه " The Christology of Severus of
 . Antioch,” op. cit., 136-137لكنه يطبّ ذلك إىل املسيح يف “One Incarnate Nature of God
The Word,” in Does Chalcedon Divide or Unite? (Genevea, World Council of
حيث ورداً على مالحظة األب يوحنا رومانيذيس أن عبارة "اإلحتاد جلب شخص Churches, 1981) pp. 91-92,
إىل الوجود "...تذ ّكران ابلنسطورية ،أجاب" :هذه العبارة ترتكز على إصرار سيڤريوس أن هناك فرق ﺑني اإلﺑن قبل التجسد وﺑني
اإلﺑن املتجسد .إبصرار هذه العبارة يظهر سيڤريوس أن أقنوم يسوع املسيح ،ابلرغم من أنه مشمول أبقنوم هللا الكلمة ،هو ليس جمرد
األخري .أقنوم يسوع املسيح هو أقنوم مرّكب تش ّكل ﺑتطاﺑ الالهوت مع الناسوت".
 47ڤي .سي .فاموئيل“The Manhood of Jesus Christ,” Greek Orthodox Theological ،

.Review ,Vol. 13, No. 2 (1968), p. 166

 48ميثوذيوس ،مرتوبوليت أكسوم ،املذكور سابق ا ،ص.۱٨٨-۱٨٧ .
 49إذا أحد ما ال يعرتف ان الكلمة من هللا اآلب مل يتحد أقنومياً ابجلسد( "...األانثيما الثانية للقديس كريللس).
" 50حنن نعرتف مبسيح واحد وندعوه إهلاً وإنساانً على حد السواء ﺑسبب اإلحتاد ،لكننا غري مدركني متاماً ابإلحتاد وفقاً لألقنوم ،إذ
هو غريب وﺑعيد عن األسفار املقدسة" (جواب ثيوذوريت السريوسي على األانثيما الثانية).
 51ڤي .سي .فاموئيل“One Incarnate Nature of God the Word,” op. cit., p. 87. ،
 52املرجع نفس
 53املرجع نفس

 54القديس يوحنا الدمشقيExact Exposition of the Orthodox Faith, op. cit., pp. 310-312 ،
 55ڤي .سي .فاموئيل "The Christology of Severos of Antioch" ،املذكور سابقا ،ص.۱٨۱ .
 56املرجع نفس  ،ص.٢٩۰ .

 57القديس مكسيموس املعرتفPatrologia Græca, Vol. xci, Col. 1037c ،
 58القديس يوحنا الدمشقيExact Exposition of the Orthodox Faith, op. cit., pp. 343 ،
59
ينوه ﺑه كاشايل عليمو يف The Christology of the Ethiopian Anaphorai in Relation to the
ّ
Dogma of Chalcedon (Thessaloniki: 1977), p. 105

Patrologia Græca, Vol. lxxxvi, Col. 924cd 60
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يوحدون مشيوات وقوات الطبائع ﺑطريقة متوازية مع الطبائع ،ويف تلك احلالة هم يعرتفون مبشيوة وقوة مرّكبة متوازية
الالخلكيذونيني ّ
مع طبيعتهم املرّكبة .يف آرهاوس هم قالوا" :حني نتكلم عن واحد ،حنن نتكلم دائماً عن شيء متّحد وليس على كائن دقي أحادي
ﺑسيط حساﺑياً" (كاريكن ساركيسيان“The Doctrine of the Person of Christ in the Armenian ،
Church,” Greek Orthodox Theological Review, Vol. 10, No. [1964-1965], p. 120
املخصبة مبشيوة هللا ومشيوة هللا املتحدة مع مشيوة اإلنسان .من هذا
يف ﺑريستول ،جمدداً" :مشيوة املسيح إذن هي مشيوة اإلنسان
ّ
املنظار ،ليس هناك من مشيوتني يف املسيح الواحد ،لكن مشيوته هي تلك اليت فيها مشيوة هللا ومشيوة اإلنسان جتدان إحتادمها
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املطل  .ڤي .سي .فاموئيل“The Manhood of Jesus Christ”, op. cit. p. 165 ،
Exact Exposition of the Orthodox Faith, op. cit., p. 340

كاريكني سركيسيان ،املذكور سابق ا ،ص.۱۱٦ .

 64املرتوﺑوليت ﺑولس مار غريغوريوس“Ecclesiologial Issues Concerning the Relation of the ،
Eastern Orthodox and Oriental Orthodox Churches,” in Does Chalcedon Divide

or Unite?, p.134

 65القديس يوحنا الدمشقيExact Exposition of the Orthodox Faith, op. cit., p. 364. ،
 66ابانيوتيس خريستوGreek Patrology, Vol. 5 (Thessaloniki: 1992), p. 107 ،
Patrologia Græca, Vol. lxxxix, Col. 108b 67
 68القديس يوحنا الدمشقيOn Heresies, in Greek Fathers of the Church (1991), p. 282 ،
ألن كل جوهر هو مشرتك جلميع (Exact Exposition of the Orthodox Faith, op. cit, p. 310):

ومفردة ،أي اجلوهر ،ألنه [لو كان ممكناً] سوف يكون ضرورايً القول األقانيم ذاهتا
األقانيم الواردة ﺑه ،وليس ممكناً إجياد طبيعة معينة ّ
هي مساوية يف اجلوهر وخمتلفة يف اجلوهر على حد السواء وأن الثالوث القدوس هو مساو للجوهر وخمتلف يف اجلوهر على حد
السواء وفقاً لالهوت؛ أنظر أيضاً Tome to the Bishop of Daraia the Jacobite, in Vol. 4 of
Greek Fathers of the Church (Thessaloniki,1990) p. 354
69
متفردة ،وال تعين أهنا كاملة (أي
مقسمة أو ّ
كلمة "ﺑكاملها" أو "أبكملها" جيب أن تُفهم أهنا تعين "طبيعة مشرتكة "،أي ليست ّ
تكوهنا.
مثالية) ،أي دون أي غياب للعناصر اليت ّ
70
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القديس غريغوريوس ابلماسSynodal Tome, I.9 ،

جورج مانتزاريذيسPalamika (Thessaloniki: 1973), pp. 166–170 ،
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 74حبتة مرمي ووركين “They Mystery of the Incarnation,” Greek Orthodox Theological ،

Review, Vol. 10, No. 2, (1964-1965), p 159

 75املرجع نفس

 76املرجع نفس  ،ص۱٥٨ .

 77القديس يوحنا الدمشقيExact Exposition of the Orthodox Faith, op. cit., p. 300. ،

 78إذا كان الهوت املسيح يتلمل نتيجة اإلحتاد ،عندها املسيح ليس مساو لآلب يف اجلوهر ،ألن عدم التلمل هو من تعريفات الالهوت
األساسية .وإذا جمدداً قلنا أن انسوت املسيح هو غري خملوق نتيجة اإلحتاد ،عندها املسيح ليس مساو للجوهر مع أمه ومعنا ،ألن
ما هو خملوق هو م ن التعريفات األساسية للطبيعة البشرية .وابلتايل هم يعرتفون مبساواة ابجلوهر مزدوجة مبجرد اإلسم فقط.
 79كلمة "متميز" اليت فقط يستخدمها سيڤريوس لديها معىن وهدفني خمتلفني كلياً عن كلمات "منقسم" و "منفصل"
و"مبعد" و"موزع" و"يتميزان عن ﺑعضهما البعض" و"طرحوا أبجزاء" و"متفكك" و"خيتلفان" اليت نصادفها يف نص القديس
كريللس .يف كتاب مالتيوس مرتوﺑوليت نيكوﺑوليس ،اجملمع املسكوين اخلامس [ابإلنكليزية] ،ص ،٥٨٩ .رقم  ٥٧ويف
كتاب جورج مارتزيلوس Orthodox Dogma and Theological Speculation (Thessaloniki:
جند عدد من الفقرات من األابء فيها الكلمات املذكورة أعاله Pournaras Publications, 1993,p.13, n.3,

واليت تدل على اإلنقسام والتجزأ ،ولكن وال يف أي فقرة تظهر كلمة "متميز".
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ومقسمون ومعدودون دون جتزأ ،والعدد ال
"وكما أن أقانيم الثالوث القدوس الثالثة هم على حد السواء متحدون دون تشويش ّ
يتسبب ابإلنقسام أو اإلنفصال أو العزلة أو التقطيع ،ﺑذات الطريقة طبيعيت املسيح ابلرغم من أهنما متحدتني مها مع ذلك
متحداتن دون تشويش .وابلتايل مها معدوداتن والعدد ال يسبب الإلنقسام " (القديس يوحنا الدمشقيExact ،
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82

املرجع نفس
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