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 االنقسامات الكنسية: أسبابها وتأثيرها على كنيسة المشرق

 الكريستولوجي لكنيسة المشرق والكنيسة الكاثوليكية   

 

 الشماس سامي ديشو 

 

الجداالت       الرابع عصر  القرن  آكان  فان  الثالوث،  االغريقي،  حول  بالفكر  متأثرا  ريوس 

الكلمة )لوغوس( المخلوق   االبن  ادّعى ان  .  هو خليقة هللا االولى والوسيط بين اآلب والعالم 

البدعة الكنيسة على هذه  النيقاوي االول سنة    فردّت  المسكوني  المجمع  بأعالنها  325في  م، 

اّن الكلمة مساو لآلب في الجوهر وأزلي مثله. وحينما أثير الجدل حول الروح القدس، وزعم  

علنت الكنيسة آلوهية الروح القدس ومساواته لآلب واالبن  مقدونيوس وأتباعه اّنه خليقة هللا، أ

سنة   الثاني  المسكوني  القسطنطينية  مجمع  كعصر  381في  فقد ظهر  الخامس،  القرن  اّما  م. 

الجداالت حول سر المسيح االله المتجّسد. هذه الجداالت جاءت بسبب الخالف بين مدرستي  

فلسفيا بين المدرستين، فكل منهما تبّنت    اأنطاكيا واالسكندرية. وكان في جوهره خالفا فكري 

والتباعد التفاهم  سوء  الى  ادّى  مّما  المقدس،  الكتاب  تفسير  في  خاصة  جسم    طريقة  وهّز 

 الكنيسة الجامعة. 

الى   ميال  أكثر  والمفسرون  الآلهوتيون  كان  أنطاكيا،  أرسطو في  بالحقائق  ومهت  نظرية  ّمين 

ففي اقرارهم بالوهية المسيح كانوا ينظرون باالكثر الى حياته االنسانية    الملموسة والمرئية.

الى   أكثر ميال  فكانت  أما مدرسة االسكندرية،  الرمزي    االفالطونية االرضية.  التفسير  والى 

للحقائق الالتأويلي  في  االسكندرية  أساتذة  اهتمام  يشدّ  كان  الذي  فاالمر  كان الهوته  .  مسيح، 

تتكلم عن االلوهية واالنسانية، في حين ان انطاكيا  وه .  أكثر من ناسوته كذا فان االسكندرية 

ينشأ من   الخالف غالبا ما  واالنسان. وكان  الفاظ هللا  واقعية، وتفّضل  أكثر  تستخدم مفردات 

استخدامها، مثل   آنذاك في  الدرس  قيد  التي كانت  الالهوتية  االلفاظ  =    الطبيعة معنى بعض 

 . الشخص = بروسوبون = برصوبا  ،ايبوزستازيس = قنوما االقنوم =، فوزيس = كيانا 
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يريدون باالقنوم الظهور الفردي للطبيعة    ،اّن االنطاكيين والشرقيين عامة ومن نحا منحاهم 

وعندما مادية(.  يريدون    )حقيقة  انّما  المسيح،  في  واقنومين  طبيعتين  حضور  عن  يدافعون 

هذا االتحاد في    .، يوّحدهما شخص المسيحالتأكيد على الوجود الحقيقي لطبيعتين كاملتين فيه 

،  اّما االسكندريون  المسيح، هو اتحاد في الشخص وفيه تحتفظ كل طبيعة بصفاتها وخواصها.

بمعنى   يفهمون لفظة االقنوم  ثّمة  فانهم  اقنومان، فيكون  أو  ثّمة شخصان  فاذا كان  الشخص، 

اقنومي،   اتحاد  المسيح هو  الكلمة واالنسان في  بين  ان االتحاد  التأكيد  يريدون  ابنان. فحينما 

يريدون فقط ان يشرحوا ان الطبيعتين االنسانية وااللهية في المسيح تشّكالن شخصا واحدا.  

يدافعان عن طروحات   الخصمين  فان  يستخدم  وهكذا  منهما  كبير، ولكن كالّ  الى حدّ  مماثلة 

 ى حقيقتها، وهذا هو اصل الخالف والبالء. الفاظا اليفهمها االخر عل 

الك القضية  جّراء  يتفاقم من  بدأ  واالسكندرية  انطاكيا  بين مدرستي  الخصام  ريستولوجية.  ان 

سنة   جلس  428وفي  القسطنطينيةمار  م  كرسي  على    االمبراطورية   عاصمة،  نسطوريوس 

بينما    هوت االنطاكي.وهو تلميذ تيودوروس المصيصي الذي كان يتبع تعاليم الال  البيزنطية،

، وكان يتبع تعاليم الالهوت  م412قورلوس جالسا على كرسي االسكندرية منذ سنة    مار  كان

نسطوريوس بطريركا على القسطنطينية، رفض اعطاء لقب   مار  ومنذ ان اقيم  االسكندري.

التيوتوكسهللا )ام   اللقب  العذراء،  لمريم  انذاك.(  الكنيسة  بحسب    النّها   ذي كان متداوال في 

هللا.التست   ،نسطوريوس مار   تلد  ان  المسيح    طيع  ام  هو  اكثر  يناسبها  الذي  فاللقب 

معا.   ، (كريستوتوكس ) وانسان  اله  هو  الذي  المتجسد  هذه    الكلمة  قورلوس رفض  مار  لكن 

اله المتجسد  المسيح  اذا كان ربنا يسوع  قائال:  العذراء  ا  ـالتعاليم  ، وهو واحد، فكيف التكون 

 القديسة التي ولدته ام هللا؟ 

الخالفات لهذه  لهذه    والخصومات،   ونتيجة  نهائية  تسوية  واالتفاق على  االراء  تقريب  وبغية 

الوحدة والسالم في   لتعم  بمجمع افسس  ابتداءا    الكنيسة، عقدت عدّة مجامع كنسية:المشكلة 

الذي  م431سنة    االول مار،  تنحية  فيه  ونفي نسطوريوس    تم  كرسيه  الصحراء   هعن  الى 

-440)  الون  القديس   الذي دعا اليه البابا   م، 451سنة    مجمع الخلقيدوني البوانتهاءا  الليبية،  

تخلّلته نقاشات حادة لتحديد المعتقد النهائي  والملك الروماني مرقيانوس. هذا المجمع،    م(461
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الكريستولوجي المسيحبخصوص  في  الطبيعتين  معتقد  فيه  االباء  وأثبت  تعبيره  و  .،  جاء 

العبارة:   بهذه  امتزاجالنهائي  انفصال وال  وال  تغيير  بدون  متحدتان،  طبيعتان  المسيح    .في 

 مان كنيسة المشرق وايمان الكنيسة الكاثوليكية. وهذا هو عينه اي

ي مساء االحد  ف   ،في طقسنا المشرقيواننا نسمع صدى هذا التعليم، في االستغاثة التي تقال   

الميالد بعد  ات  ي  : االول  هللا،  صورة  انت  بينما  الكل،  رب  بحبكا  العبد  شبه  لم  خذت  انك   .

ولم    الوهيتك،  الطبيعتين تختطف  في  انت  بل  ناسوتك،  انقسام.    تكذ ب  بكون  حقا  ابن وحيد 

ال ام، وانت من االرضفأنت من  االنبياء    على من االب بدون  ام بدون اب. هكذا سبق  من 

اللهم  وارحمنا  وأخبروا عنك، وهكذا بش ر الرسل الكنيسة. فاحفظنا  االباء في  ، وهكذا عل م 

 وايمانهم.  بصلواتهم

لم يرقى لهم ما تم االتفاق عليه في    واالنطاكيين السريان(،  االسكندريين المونوفيزيين )لكن   

االهواء البشرية والمناصب الرئاسية ادّت الى  ورفضوه. اضافة الى أن    المجمع الخلقيدوني

واظطرابات.  وأليمة  طويلة  تكن    جداالت  لم  واالنشقاقات،  الجداالت  هذه  أّن  المؤسف  ومن 

االلفاط   بعض  حول  دارت  ما  وغالبا  االنجيل.  وبروح  المسيحية  بالمحبة  متّسمة  جميعها 

لرؤساء وكبريائهم من  ونتيجة أطماع شخصية وتعّند اوالكلمات التي أسيء فهمها من ناحية،  

 ناحية ثانية، واسفرت عن انشقاقات وانفكاك عرى الوحدة المسيحية. 

  في حوزتها   وثيقة تاريخية  اّما كنيسة المشرق، فكانت بعيدة عن تلك الجداالت، وال نرى اّية   

الزمنية      انذاك الحقبة  تلك  ان  العلم  مع  الخالفات.  تلك  الى  سنة  تشير  داديشوع  مجمع  بعد 

عن    منفصلة جغرافيا وسياسياشبه  كانت  م، هي في غاية االهمية لكنيسة المشرق التي  424

ايضا كما سنرى. ويجب التنويه   قيدتها في عبدأت تسير نحو االنفصال  ، ثّم  الكنيسة في الغرب

الكريستولوجية في مجامعها  هنا القضية  ايمانها بخصوص  المشرق عبّرت عن  ، بان كنيسة 

في المسيح رب نا    ان  الحقة بهذا التعبير:  بدءا بمجمع مار اسحق والمجامع الالكنسية االولى،  

 .  طبيعتين كاملتين في شخص واحد

ين ثقافيين لكنيسة  اّن مدرسة الرها ووليدتها مدرسة نصيبين الشهيرتين، أصبحتا اّهم مركز

مدرسة انطاكيا، وتبعتا الى حدّ  المشرق. هاتان المدرستان، تأثرتا بتيارات االفكار السائدة في  
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الالهوتية.  افكارها  تلك    كما  كبير  نشروا  الذين  الالهوتيين  العلماء  من  جملة  منهما  وتخّرج 

تبّوأ معظمهم مراكز اسقفية، ومنهم أختيروا بطاركة وساهموا في   بل  الثقافة في الشرق. ال 

المشرق كنيسة  وتقدّم  االفكار    . ادارة  تلك  الكنسيون  القادة  هوالء  يتّبنى  ان  الطبيعي  ومن 

ومن اهّمهم: نرسي    والعمل على نشرها في كنيسة المشرق. والدفاع عنها  والتعابير الالهوتية  

)(م503-399)الشهير الملفان الجاثاليق  اقاق  نصيبين 484-496،  مطران  برصوما    م(، 

  االول   ايشوعياب   البطريرك  ،م(552-540)   مار ابا االول الكبير البطريرك  ،م(456-496)

( الثاني  م(595-582االرزني  ايشوعياب  البطريرك   ،( البطريرك  645-628الجدالي  م(، 

   وغيرهم كثيرون.   (،م659-649ايشوعياب الثالث الحديابي )

ايضا الفرس  بمدرسة  سميت  والتي  الرها  مدرسة  الى  يتسّرب  أخذ  المنوفيزي  النفوذ    . لكن 

نرسا انذاك  المدرسة  مدير  الملفانوكان  اسقف  م(503-399)  ي  هيبا  عّينه  بعد   الرها  الذي 

موت مديرها قّيورا، وأخذ المدير الجديد بادخال تعاليم تيودوروس المصيصي بكل حماس.  

سنة المنوفيزي  نونا  محله  وحّل  الرها  كرسي  عن  اقصي  هيبا  غادر    م،449لكن  حينها 

المدرسة عدد كبير من االساتذة والطالب وتوّجهوا نحو الشرق، ومنهم برصوما الذي اصبح  

الملفان م457نة  مطرانا على نصيبين س نرساي  استوقف برصوما  السنة عينها،  . وفي هذه 

يؤّسس ان  منه  وطلب  الرهاوية.  المدرسة  من  بدوره  فّر  لكي    الذي  نصيبين،  في  مدرسة 

تواصل عمل المدرسة التي كان مار يعقوب مطران نصيبين قد سلّم ادارتها بيد القديس افرام 

سنة   مذه   م.325الملفان  فان  اخرى،  ناحية  انذاك:  من  )القائل  المنوفيزيين  المسيح  ب  في 

بدأ يتغلغل في بقاع كنيسة المشرق. ومما ساعدهم  طبيعة واحدة واقنوم واحد بعد التجس د  )

  من جهة،  على ذلك، الخالفات القائمة انذاك في كنيسة المشرق بين برصوما مطران نصيبين

الجاثاليقين واقاق  وذلك  وبابوي  ثانية،  جهة  ال  من  نهاية  القرن  في  ومطلع  الخامس  قرن 

السادس، اضافة الى انحطاط كنيسة المشرق ايام الرئاسة المزدوجة في عهد نرسي واليشاع  

 الجاثاليقيين. 

مدينة  كل  في  المدارس  فاقامت  ايمانها،  على  المحدق  الخطر  تداركت  المشرق  كنيسة    لكن 

ال فيها اضافة  والمراكز  االخرى، علّموا  والدنيوية. وكان    ،االرامية للغة  مهمة  الدينية  العلوم 
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الكثيرة وجعل االديرة   للرهبنة المشرقية دور فعّال اليقاف المد المنوفيزي من خالل المؤلفات

وردّا   كما  والتأليف.  التبشير  المنوفيزيين،  مراكز  المشرق  على  كنيسة  عقيدتها   أدخلت    في 

االيما عبارتها  واصبحت  االقنومين  طبيعتين  هكذا:    نيةالكريستولوجية  المسيح  في  ان 

 .واقنومين في شخص واحد

التنويه هنا ان من  بدّ  المشكلة  وال  بين  في    أساس  الكنسية، كانت  والخصومات   االنقسامات 

القسطنطيني واالنطاكي من جهة، والكرسي االسكندري من جهة اخرى، ولم يكن   الكرسي 

. فكان من السهل والطبيعي ان يتم االتفاق  اي دخل فيها لكنيسة المشرق والكنيسة الكاثوليكية  

بين الكنيسة الكاثوليكية وكنيسة المشرق االشورية حول الكريستولوجي أي الهوت المسيح.  

نشير ان  لنا  بدّ  ب  هذاوال  المشترك  الكريستولوجي  البابا  االعالن  القديس  الذكر،  السعيد  ين 

  بطريرك كنيسة المشرق االشورية،  مار دنخا الرابعالسعيد الذكرقداسة  و   الثاني  يوحنا بولس

  المشترك:  واليكم مقتطفات مهمة من هذا االعالن  م.1994في تشرين الثاني سنة 

 

ربنا يسوع هو اذا إله حق وإنسان حق، كامل في الهوته وكامل في ناسوته، مساو لالب  

في   بناسوته  الهوته  اتحد  وقد  الجوهر.  تغفي  او  اختالط  بغير  واحد،  وبغير  يشخص  ير، 

بكل   اختالفهما،  على  واإلنسانية  اإللهية  بالطبيعتين  نفسه  في  احتفظ  انفصال.  أو  انقسام 

خواصهما وامكانياتهما وعملهما. لكن ليس بإنشاء “واحدة وأخرى” لكن باتحاد الالهوت  

يسوع   وربنا  الفريد  الواحد  هللا  ابن  شخص  نفس  في  هدف  بالناسوت  هو  الذي  المسيح، 

  .العبادة الوحيد

االبرار   شأن  هو  كما  ويلهمه،  فيه  ليقيم  هللا  تبناه  عاديا”  “انسانا  اذا  المسيح  فليس 

واالنبياء. بل هللا نفسه، الكلمة المولود من االب قبل جميع الدهوربحسب الهوته، ولد في  

الذ الناسوت  إن  ناسوته.  بحسب  أب  دون  ام   من  االخيرة  مريم  االزمنة  القديسة  ولدته  ي 

في صلواتها   اآلشورية  المشرق  كنيسة  تدعو  هذا  نفسه. الجل  دائما البن هللا  العذراء هو 

إلهنا ومخلصنا”.   المسيح  أم  فإنالعذراء مريم ”  االيمان  هذا  الكاثوليك    وفي ضوء نفس 
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منا كل  وإن  المسيح”.  والدة   ” وأيضا  اإلله”  والدة   ” مريم  العذراء    يدرك صحة   يدعون 

التع هذه  حياتها    ابيرومشروعية  في  كنيسة  كل  تفضله  ما  يحترم  وكالنا  االيمان،  لنفس 

 . الليتورجية وتقواها

                                                                                             


