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 ) 451(لمجمع المسكونى الرابع ا
 أساس الخرستولوجيا الراسخ

 )رؤية موجزة(
 للبروفسور بقسم الالهوت بجامعة اثينا ستليانوس بابادوبلوس

0Fنقلها من اليونانية القس اثناسيوس اسحق حنين 

1 
 خادم الكنيسة القبطية باليونان

 
 :مقدمة

وعقائدي�ة كبي�رة حقيق�ة الهوتي�ة ) 451(يشكل المجم�ع المس�كونى الراب�ع  
ف������ى الكنيس������ة  الن������ه وض������ع االس������اس الراس������خ والحص������ين لقض������ية 

وهذا انجاز كبير هيأت له جه�ادات واتع�اب اله�وتيين واب�اء .الخرستولوجيا
ووم��ع ذل��ك فق��د س��بب ق��انون ايم��ان . كب��ار وص��غار خ��الل ق��رن م��ن الزم��ان

انقس��امات وجراح��ات ف��ى الجس��م الكنس��ى بس��بب ج��رأة تعبيرات��ه المجم��ع 
) 325(الية  تماما مثلما حدث ف�ى المجم�ع المس�كونى االول  بنيقي�ة الراديك

 ) الهوموسيوس(بسبب من ادخال تعبيرات جريئة وجديدة بخصوص تعبير 
 . مساواة االبن لالب فى الجوهر
 :اسباب انعقاد المجمع 

الس��بب االساس��ى وراء انعق��اد مجم��ع خلقيدوني��ة ذك��ره الاله��وتى الرائ��ع  
المجتع  صار بسبب  ":الجلسة الرابعة  للمجمع ديوجينوس كوزيكوس فى

).  111ص  ACO11  1  1 اعم��ال المج��امع المس��كونية ( "افتيخ��وس 
ولك��ن بش��كل اكث��ر تحدي��دا ف��ان اس��باب انعق��اد المجم��ع  كان��ت م��ا ق��ام ب��ه 

وفى ) 449(ديوسقوروس من التقنين المجمعى لالنحرافات المونوفيزيتية 
فف�ى . تجاه�ات النس�طورية م�ن جدي�د نفس الوق�ت بس�بب اع�ادة اش�تعال اال

تم الحكم على نسطور  وت�م ايض�ا تقن�ين )  431(المجمع المسكونى الثالث 
خرستولوجية القديس كيرلس االسكندرى  ولكن االنط�اكيون ظن�وا ان عن�د 

ك ش���وط طوي���ل م���ن تب���ادل االراء وتب���ع ذل���. كي���رلس اتجاه���ات ابوليناري���ة
) عريض�ة االيم�ان للتن�ازالت (ضيحات من ك�ل ط�رف والنتيج�ة كان�ت والتو

                                                 
 77ط�ومس  اثين�ا اليون�ان ) ثيؤلوجي�ا (رجمة هذا النص من الدوري�ة الالهوتي�ة المعروف�ة نلفت نظر القارئ باللغة العربية اننا قد قمنا بت  1

وهى تصدر باللغة اليونانية وتعد من اه�م ال�دوريات العلمي�ة الالهوتي�ة ف�ى الكنيس�ة اليوناني�ة والناطق�ة بلس�انها  472-451ص  2007عام 
لح��وار الق��ائم ب��ين الكن��ائس الش��رقية االرثوذكس��ية والكن��ائس البيزنطي��ة ولق��د دفعتن��ا لتعري��ب المق��ال ع��دة عوام��ل اهمه��ا المس��اهمة ف��ى ا

االرثوذكسية بتعريف القارئ الشرقى باحدى وجهات النظر التى ربما لضيق الوقت وعدم توافر المراجع العلمية ل�م يتع�رف عليه�ا بش�كل 
يتنا  القبطي�ة ورأي�ة ل�ه وزن ف�ى االوس�اط العلمي�ة متعمق والسبب الثانى ان كاتب ه�ذه الدراس�ة البروفس�ور باب�ادوبلوس مع�روف ف�ى كنس�

ليس فقط اليونانية بل المسكونية  ولقد قمنا بالترجمة بدقة علمية وخضوع كلمل للنص كما اراده المؤلف ولم نرد او نق�دم مالحظ�ات رغ�م 
تى القبط�ى والش�رقى مهم�ة اب�داء الملحوظ�ات اننا ال نوافق بالطبع علٮما يقوله ويمكن الرد فيما بعد ولكننا نترك للدارس والباحث والاله�و

 .ويمكنه ان يرسلها لنا حتى نفوم باالعداد للرد بشكل علمى وفى شركة مع الكنيسة
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والت���ى قبله��ا كب���ار الف��ريقين وهم���ا الق��ديس كي���رلس   )433بص��خة  (ف��ى
 ةاع�اد ت�م اول�ةاالسكندرى والقديس يوحن�ا االنط�اكى  وال�ذى ف�ى ه�ذه المح

ر ال����ى  الاله����وتى اله����ام واالكث����ر ت����رددا  االعتب����ار بش����كل غي����ر مباش����
جمي���ع  الطوقي���ا ف���ى نظ���ر رثيؤدوريت���وس كي���رو وهك���ذا ص���ار نس���طور ه

 .التقليديين  وباالكثر فى نظر االنطاكيين
 : Εύτυχήςاالرشمندريت أفتيخوس 

  
ولك��ن ولالس��ف الش��ديد ظه��ر ف��ى الج��انبين جان��ب االس��كندرانيين وجان��ب 

او عريض�ة  فالبعض صور بيان الص�لح.االنطاكيين مواقف  متطرفة بزيادة
رية وال�بعض ى تمي�ل ال�ى النس�طومتنس�طرة ا  انها على 433االيمان لعام 

ولق��د ج��اء الت��أثير المون��وفيزيتى .متبني��ة نه��ج المونوفيزيتي��ة رأه��ا االخ��ر 
ومعناه��ا الس��عيد (أفتيخي��وس ) القم��ص (االرش��مندريت  االكب��ر م��ن جان��ب 

ووقته����ا كت����ب )تركي����ا الحالي����ة (وذل����ك ف����ى القس����طنطينية ) !!!الح����ظ 
كتاب������ه االيرانيس������تيس  لك������ى ي������دحض )  447(ثيودوريت������وس كي������رو 

ولما كانت المونوفيزيتية االوطاخية قد انتشرت بش�كل كبي�ر يزيتية المونوف
أدان ) 448اغسطس (لى فيانوس القسطنطينى بدعوة مجمع محفقد قام فال

فية أفتيخوس وايضا نسطور واعترف بطبيعتين   بعد اتحادهم فى المسيح 
 .الواحد 

ى  فيوس زوماس وهو القريب من االمبراطور ثيؤدوسيوس الثانقام خريسا
وحامى افتيخوس  قام بعمل الالزم لك�ى يعي�د افتيخ�وس ال�ى الش�ركة وذل�ك 

ودع��ى المجم��ع مجمع��ا عام��ا  ولق��د )  449أغس��طس (ف��ى مجم��ع أفس��س 
وفى هذا المجمع تم الحكم عل�ى . ك االسكندرية بطريررأسه ديوسقوروس 

في��انوس ويوس��يبيوس دوريلي��و وثيؤدوريت��وس كي��رو وانط��اكيين عل��ى فال
وهن����ا س����ادت . ه����م ادان����وا أوط����اخى  وتبن����وا نس����طوراخ����رين عل����ى ان
احتج لي��ون الروم��انى  ف�� . لمون��وفيزيتيين س��يادة مطلق��ة المونوفيويتي��ة وا

وطال��ب   . ه��و أم��ر كأن��ه ل��م يك��ن ) 449(وق��رر مجمعي��ا ان مجم��ع أفس��س 
ولق��د رف��ض . بمس��اندة امبراط��ور الغ��رب  بعق��د مجم��ع ع��ام ف��ى ايطالي��ا 

ولم�ا ك�ان لي�ون رج�ل ق�وى .ل�ة وتفص�يال ثيؤدوسيوس الث�انى االقت�راح جم
الحقائق المائلة نح�و المونوفيزيتي�ة م�ن الشكيمة وعنيد  فلقد استفسر عن 

ال���ذى اعل���ن (ويوس���يبيوس دوريلي���و وثيؤدوريت���وس كي���رو  فالفي���انوس 
فلق�د ح�اول جاه�دا ان يم�رر ف�ى الغ�رب والش�رق رس�التيه ) برائتهم جميعا 

وف��ى تف��س الوق��ت وف��ى )  س الون المعروف��ة بط��وم( 28قائدي��ة الهام��ة عال
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حك�م عل�ى المش�اركين ف�ى مجم�ع أفس�س  ) 451(الشهور االولى م�ن ع�ام 
 .)Latrocinium(واطلق على المجمع صفة مجمع اللصوص   )449(
 

 :ظهور فكرة مجمع خلقيدونية 
فلق��د طلب��وا . وهن��ا أخ��ذت اخ��ذت االم��ور الكنس��ية والعقائدي��ة منح��ى اخ��ر 

ي�ث ت�م االعت�راف ح) س�بتمبر  21(م�ع محل�ى ك�ن س�بقه مجمجمعا عام�ا ول
وت��م تجدي��د حرم��ان أفتيخ��وس ونس��طور   الالون��ى ثوذكس��ية الط��ومسربا

وه�و م�ن اص�ل اس�كندرى وك�ان  نطينى طورأس المجمع أن�اطوليوس القس�
قض�ية ب االلم�ام الجمي�ع ف�ى ولالسف فلقد تعثر . ع ثقة ديوسقوروس موض

ع��ام  رغ��م اعتراض��ات  الخرس��تولوجيا  وله��ذا ظه��رت الحاج��ة ال��ى مجم��ع
 .روما بسبب هجمات اتيالس فى مناطق فرنسا 

كي��انوس  باس��م واليري��انوس الغ��رب  ال��ى ردع��ا ما  451م��ايو  23ف��ى  و
وفى رسالتة ذكر كسبب  الدعوة للمجمع . مجمع فى نيقية  فى اول سبتمبر

 بينم���ا اله���دف) بع���ض الش���كوك الت���ى تح���وم ح���ول الديان���ة االرثوذكس���ية (
 وض�ع م�رة ولالب�دالعمل علٮالكنيسة و) أربك (ستبعاد كل من هو ا المباشر
ص   1  1 11مع المس���كونية أعم���ال المج���ا() االيم���ان الحقيق���ى(  ق���انون

ى ياسية ف�ى ان االمبراط�ور ال�ذوالسوضاع العسكرية بعض اال ودفعت)27
ع�اد المجم�ع تغيي�ر مك�ان ومي  قريبا م�ن اعم�ال المجم�ع ال�ى  اراد ان يكون
خلقيدوني��ة  المقابل��ة  للقس��طنطينية ف��ى الجان��ب  ت��وبر  ف��ىاك 8ليص��بح ف��ى 

 .يوى ساال
 
)2( 

 
 :جلسات المجمع 

 
 :)بخصوص ديوسقوروس وااليمان (اول اعمال المجمع 

 
انعقد المجمع الذى ضم اكبر ع�دد م�ن المش�اركين  ف�ى ت�اريخ المج�امع ف�ى 

وة رؤس��اء ع��وت��م د. أغس��طس  8كنيس��ة القديس��ة أفومي��ا بخلقيدوني��ة ف��ى 
 طاكية واورشليم وكل المطارنة روما والقسطنطينية االسكندرية وان ساقفةا

ومن الغ�رب ش�ارك ممثل�ين  روم�ا االس�اقفة باسخاس�ينوس ولوكينس�يوس 
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و ع��دد المجمعي��ين ل��يس   اهن الروم��انى فونيف��اتيوس  ويولي��انوس  والك��
 عمال المجمعية وصلوا الىمعروف لدينا جيدا  والذين وقعوا على اال

اسقفا  وهكذا صار عدد المجتمعين  )94(ملوا معهم توكيالت وح ) 358 ( 
وحض���ر ايض���ا نخب���ة م���ن كب���ار ق���ادة  االمبراط���ور  وذل���ك لس���ببين  .  452

 χάριν εύκοσμίας καί(النظ�ام للمجم�ع وحف�ظ دنيوي�ة اعطاء فخام�ة
τάξεως  ( .ل االداري�ة ولق�د مارس�وا وبش�كل ظ�اهر وبخاص�ة ف�ى المس�ائ

الن المجمع بداء اعماله  كمحكمة  ضد مجمع أفسس وطا كبيرة  وذلك غض
ولق�د طل�ب ). ديوس�قوروس ال�خ (والق�ائمين علي�ه )  449(الغير الق�انونى 

قف روما فى رسالة له ان يترأس المجمع مندوبه باسخاسينوس  االم�ر سا
اس��قف ال��ذى ت��م قبول��ه ف��ى ص��مت  ولك��ن ف��ى الواق��ع  م��ارس ان��اطوليوس 

االمبراطور س�هروا  اولى االمور الكنسية وممثاالول  فالقسطنطينية الدور 
ويبدوا ان باسخاسينوس قد رأس فقط . على االمور االدارية وحفظ النظام 

 .الجلسات التى حرمت ديسقورورس 
جلس�ة  والت�ى  21استمرت اعمال المجمع الى االول من نوفمبر  وت�م عق�د 

 . 16والالتينية  17فى نصوص لعمال المجمع اليونانية  وصلت 
ارك ش�قام يوس�يبيوس دوريل�و وف�ى اول جلس�ة باته�ام ديس�قوروس بان�ه ي

وبع���د ق���رأة اعم���ال المجم���ع اللصوص���ى )  όμόδοξον(أفتيخ���وس ارائ���ه
لكى يظهروا تهور وسوء تعليم ديوسقوروس وبعدها اعمال مجمع ) 449(
فالفي���انوس وال���ذى الغ���ى حرمان���ه م���ع   ارثوذكس���ية وذل���ك الظه���ا) 448(

فى اثناء ذلك طلب مندوبى روما ابعاد ديوس�قوروس  . يوسيبيوس دوريلو 
وال�����ذى س�����بق وادانت�����ه ولك�����ن المص�����ريون اعترض�����وا  عل�����ى حض�����ور 

ت����م التواف����ق  فق����د ظ����ل  وثيودوريت����وس ف����ى المجم����ع كموج����ه لالته����ام 
تفاق عل�ى تاجي�ل موض�وع ثيؤدوريت�وس نما تم االيديوسقوروس كمتهم  ب

وس وال��ذى اتهم��ه فلق��د قب��ل ثيودوريت�� .وه��و غي��ر عاج��ل لجلس��ة اخ��رى 
ع وواف��ق م��)  433(ة  عريض��ة االيم��ان  المص��ريون بالنس��طورية م��ن فت��ر

وله��ذا فف��ى الجلس��ة . كي��رلس االس��كندرى  ولكن��ه ل��م يح��رم علن��ا نس��طور 
فاص�ر .ان يحرم نسطور اصر على ع�رض ايمان�ه  هالتاسعة حينما طلب من

ع��رض ايمان��ه و س��بق المجتمع��ون عل��ى ع��دم ض��رورة ذل��ك م��ادام ان��ه ق��د
وف��ى روم��ا )  448( ف��ى رثوذكس�ى  وادان بدع��ة نس��طور وب��رأه المجم��عاال

وهن���ا ص���رخ المجتمع���ون ان ثيؤدوريت���وس ج���دير بكرس���يه ف���ى كنيس���ة 
 .االرثوذكسيين وهو معلم ارثوذكسى 

 :محاكمة ديوسقوروس 
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لق���د س���يطر موض���وع ديوس���قوروس عل���ى الجلس���ة االول���ى  ولك���ن رغب���ة 
موض��وع وفح��ص ع��رض  كان��ت ماركي��انوس  ديوس��قوروس واالمبراط��ور

ع رأى ان��ه يج��ب يس��بق ذل��ك موض��وع ديوس��قوروس  ولك��ن المجم�� االيم��ان
ب�رأ المون�وفيزيتى أفتيخ�وس  واعل�ن ع�ن مواق�ف  ) 449(النه فى مجم�ع 

لم�ا  ديس�قوروس  ت مناقشة قصيرة  لمحاكم�ةوهكذا صار. زويتية مونوفي
ا واعطي��ت الفرص��ة الس��اقفة كثي��رين ك��انوا مع��ه ليعلن��و) 449 (فعل��ه ف��ى
ليقرروا انه مورس عليهم ضغوض او وقعوا على اوراق بيضاء وتوبتهم  

 ύπέγρψαν είς άγραφον(ت�م التزوي�ر ف�ى اوراق المجم�ع ه ق�داو ان�
χάρτην (. 

االمر الهام انه خالل المناقشة  تجاه�ل ديوس�قوروس م�ا قال�ه كي�رلس ع�ن 
التحاد  قبل ا تين فى المسيحاعترف باصرار بطبيعو)  431 (الطبيعتين  بعد

 ):متجسدة (وطبيعة واحدة بعد االتحاد  ولكنها 
انا  اقبل م�ن ...ال يمكن ان نعقل طبيعتين  ولكن واحدة  للكلمة المتجسدة  (

 ού δεί νοείν δύο φύσεις)اد ال يوج�د طبيعت�ان بع�د االتح� طبيعت�ين 
,άλλά μίαν φύσιν τού Λόγου σεσρκωμένην .....τό έκ 
δύο  δέχομαι ,τό δύο ού δέχομαι ,τό δύο ού δέχομαι 

....Μετά τήν ένωσιν δύο φύσεις ούκ είσί ). 
وحينم�����ا ش�����رح ل�����ه يوس�����يبيوس دوريلي�����و وباس�����يليوس س�����يليفكياس   

وميلوفثونج���وس اليوبوليت���ون واخ���رين ب���أن  ف���ى المس���يح الواح���د يوج���د 
طبيعتين ف�ى ش�خص واح�د  رب واح�د مع�روف ف�ى طبيعت�ين ( والطبيعتين 

δύο φύσεις έν ένί προσώπω ...ένας Κύριος .....έν δύο 
φύσεσι γνωριζόμενος   ). 

تمزي����������ق (أنب����������رى ديوس����������قوروس ليق����������ول ان ه����������ذه االق����������وال  
واض��اف ان��ه   δυοφημίαςوذيوفيزيتي��ة   καινοτομίας)وتش��ريح

 Φανερώς( 449فى  تم حرمان وعن حق فالفيانوس بسبب هذه االقوال
διά τούτο καθήρηται Φλαβιανός ,ότι μετά τήν ένωσιν 

 δύο  φύσεις  είπεν ).                                                       
 .ولقد قرر المجمع ان فالفيانوس يتفق مع كيرلس  االسكندرى 

يحك�م وبالرغم م�ن ذل�ك  ف�أن ديوس�قوروس أظه�ر اس�تعدادا  كبي�را ف�ى ان 
  δοκτικές(توكي��ة يمتل��ك مف��اهيم دو عل��ى أفتيخ��وس  اذا م��ا ثب��ت ان��ه

(άντιλήψεις   واراد ان يبتعد عن مونوفيزيتية أفتيخوس اعلن انه يقبل
 όπως ό وال تمزي�ق مث�ل كي�رلس طبيعت�ين ال�رب بغي�ر اخ�تالط وال تغيي�ر

Κύριλλος ότι δέχεται άσύγχυτες καί άτρεπτες τίς 
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φύσεις τού Κύρίου ούτε σύγχυσιν ,λέγομεν ούτε 
τροπήν ,ούτε τομήν ................ ).  

 
جم��ع الع��زم عل��ى مناقش��ة ابم��ان ديوس��قوروس بش��كل اكث��ر مولق��د عق��د ال

ض�ور لي�دافع ع�ن فض الحتفصيال فى الجلسة الثانية ولكن ديوسقوروس ر
نفسه  وفى الجلسة الثالثة اجاب بانه ليس لديه ش�يئا اخ�ر يض�يفه عل�ى م�ا 

 Διόσκορος  είπεν αύταρκως (قال��ه ف��ى الجلس��ة الس��ابقة 
άνεδίδξα τήν ύμετέραν Θεοσέβειαν ,οίς προσθήναι τι 

ού δύναμαι .άρκούμ;ι γάρ έκείνοίς ).  ( 
وهذا معن�اه ان ديوس�قوروس ل�م يك�ن لدي�ه  الكف�أة الالهوتي�ة لك�ى يؤس�س 

وعل�ى  449ومادام أصر على قرارات  مجم�ع . رأيه ويقدم حججه المؤيدة 
أى انه قد أض�ر  بااليم�ان المس�تقيم طبيعة المسيح الواحدة  فأن المجمع  ر

)τήν πίστιν παρέτρωσεν       (ط����ع فق����د ق����رر المجم����ع ق
يب�دو ان المجم�ع ل�م يض�ع . ديوسقوروس وفى الجلسة الالحقة ام�ر بنفي�ه 

ديوس��قوروس  عل��ى نف��س مس��توى  مؤسس��ى الب��دع نس��طور وأفتيخ��وس  
س�اء الن الهدف النه�ائى م�ن المجم�ع ك�ان  مالحق�ة مؤسس�ى الب�دع اى رؤ

 .المبتدعين 
 
 
)3( 
 
  Ο Δογματικός Ορος:لتجهيز للقانون العقائدى ا
 

 لرومان ممثلوا االمبراطور  يرغبونيالحظ انه من بدء  المجمع  والقادة  ا
 13(لجلس�ة  الثاني�ة ل�ك جلي�ا  ف�ى اق�انون ايم�ان جدي�د  وظهرذفى صياغة 

ق��د رف��ض الك. ض��وع بش��كل نه��ائى وا طرح��وا المحينم��) اكت��وبر  ثي��ر م��ن ول
االس��اقفة  عل��ى اس��اس ان ق��رارات مج��امع نيقي��ة والقس��طنطينية وأفس��س   

ا الٮ��� ا اي���ضش���اروو تكف���ى  م���ع رس���ائل كي���رلس وط���ومس الون)  431(
القانون الثالث للمجمع المسكونى الثال�ث وال�ذى يح�رم وض�ع ق�انون ايم�ان 

 ان جدي��د م�م��رة وال�ذى ك�ان يعن��ى ق�انون اي االب�اء  هعجدي�د غي�ر ال��ذى وض�
فق�د تق�دم ع�امود االيم�ان كي�رلس  السبب ى تجنب عقد مجامع جديدة ذوله

 . 433 للتوقيع على  عريضة المصالحة  فىوبدون صعوبة  فى التجهيز 
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تم قرأة النصوص السابقة  والح مندوب بابا روما باسخاسينوس عل�ى ان  
ف�ق م�ع ق�رارات المج�امع وم�ع يعلن االس�اقفة  اذا م�ا ك�ان ط�ومس الون يت

ولقد استجاب الكثير م�ن االس�اقفة م�ع الطل�ب بش�كل ايج�ابى   .رلس ياراء ك
وهكذا وفى نظر الغربيين انفسهم لم يعد هناك حاجة الى قانون ايمان جديد 
ونالحظ شيئين هامين ف�ى طريق�ة تفكي�ر االب�اء االس�اقفة المجتمع�ين وهم�ا 

روما  ف قاعتبروا انه امر مفروغ منه ان يوافقوا على ما قاله اساوال انهم 
والث��انى انه��م اعتب��روا ان المعي��ار االساس��ى  لقب��ول ط��ومس الون وارائ��ه 
الس��ابقة ه��و م��ا س��بق  وق��رره كي��رلس  فالك��ل يج��ب ان يواف��ق عل��ى الح��ق 

تف��اق الطوم��وس م��ع  الكيرلس��ى  ولك��ن ف��ور اع��الن  باسخاس��ينوس  ع��ن ا
ض التوقيع ثالثة عشر اس�قف مص�رى   عل�ى اس�اس كيرلس اعترض ورف

ن��ون  الكنس��ى الس��كندرى يج��ب ان يتبع��وا رئ��يس اس��اقفتهم  ان��ه حس��ب الق
ديوس��قوروس  ولم��ا ت��م الض��غط عل��يهم  ادان��وا اوط��اخى  واعلن��وا انه��م 
يمتلك���ون االيم���ان الج���امع   ولك���ن لك���ى يوقع���وا عل���ى الط���ومس يج���ب ان 
ينتظروا اختيار رئيس اساقفة جديد  لالسكندرية  لكى يوقع هو اوال   ولقد 

وطل�ب الكثي�ر م�ن االس�اقفة م�ن المص�ريين ان يوقع�وا قبل المجمع طلبهم  
االس�اقفة  ولكن اعمال المجمع لم تس�جل اجاب�ة على حرمان ديوسقوروس 

 .المصريين 
وه��ذا كل��ه يعن��ى ان مناقش��ات  الجلس��ة الثاني��ة للمجم��ع ق��د تناول��ت ام��ورا   

ل��ى  ان ط��ومس الون يكف��ى  يون عاوة وعقائدي��ة بينم��ا  اص��ر الباب��الهوتي��
اليمان  وانه غير مقبول اى عريضة ايم�ان  اخ�رى غي�ر الط�ومس  لتقرير ا

ول��و ك��ان ت��م قب��ول ذل��ك فالب��د للط��ومس ان يحظ��ى بقب��ول مس��كونى  وك��ان 
سيصير ط�ومس عقائ�دى نه�ائى  ولق�د واف�ق ال�بعض م�ن االس�اقفة  ولك�ن 

يميين عل�ى اس�اس  ان الط�ومس يح�وى يين واورش�لاعترض اساقفة يونان
شكل واضح رروا بشكل سليم ان الطومس لم يدن باتجاهات ذيوفيزيتية  وق

  .نوفيزيتيةوالنسطورية  كما حدث مع الم
ي��ق  او التجزئ��ة  ف��ى رواوض��ح باسخاس��ينوس ب��أن  الط��ومس ال يري��د التف

والح��ق ان  .ش��خص ال��رب  الواح��د  وال يف��رق وال يفص��ل طبيعت��ى ال��رب 
ة ر ك����اف للتص����دى  للنس����طورياالس����اقفة  ال����ذين راوا ان الط����ومس  غي����

ولك�ن ل�م يس�تطيعون ان يؤص�لوا فك�رهم  . يزيتية  كانوا على حق وللمونوف
ل���م يري���دوا اغض���اب   ام���ا بس���بب ع���دم الكفائ���ة الالهوتي���ة او بس���بب انه���م

فأشارات الطومس الى  شخص المسيح . سطين على المجمع الغربيين المت
ه�و نتيج�ة   افالشخص هن.  وطبيعتيه  غير واضحة وتحوى  مخاطر كبيرة 

اد الطبيعتين  واللتين تتمايزان  فالوحدة فى المسيح هى وح�دة ش�خص   اتح
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 Η ένωση στόν Χριστό είναιب�ائع  ف�ى الش�خصوليس�ت وح�دة ط
(προσώπου ένωσις) και όχι ένωση φύσεων στό  

προσωπο ή στην ύποστάση τού Υίου του Θεού.   او ف�ى
اقن��وم اب��ن هللا وكلم��ة هللا   هللا  فوح��دة الطب��ائع الت��ى ال ت��تم ف��ى  اقن��وم  اب��ن

سوف يكون له�ا بالض�رورة  خط�ر االخ�تالط او االنفص�ال  وه�ذا ل�م يفهم�ه 
  .واضع الطومس 

 
 :التمييز بين الشخص والطبيعة بين الالهوت والفلسفة 

 
ق��د ب��ذل    لك��ى جه��دا جهي��دا الاله��وتيين لش��رقيين ف��ى   لعش��رات الس��نين ل

الش�خص دتا ف�ى االقن�وم الواح�د او ح�تين  فى المس�يح  اتعيفهموا ان الطبي
وبمعنى اخر لقد . فهما ال يمتزجا وال  يفترقا الواحد للوغوس االلهى ولهذا

 φύσεως και ύποστάσεωςادركوا الفارق بين بين الطبيعة  واالقنوم 
فى عمفه�ا تت�يح  امكاني�ة ايج�اد ح�ل نه�ائى لقض�ية الخرس�تولوجيا  والتى   

الون  يتحرك  المجمع هذه الحقيقة  وطومس  ولقد سعى االباء الى ان يقرر
اء كانت طبيعة الهية او طبيعة انسانية   وانتهى الى من معنى الطبيعة  سو

فكرة الشخص  والتى صعب فهمها عل�ى واض�عى الط�ومس  وب�االكثر  ظ�ل 
ص��عب الفه��م عل��ى النس��طوريين والس��بب   προσώποمعن��ى البروس��وبو

قف روم�ا  س�كم�ا كت�ب لي�ون ا ة واالقن�ومانهم يفرقوا  او يميزوا بين الطبيع
 :الى فالفيانوس 

االلهى واالنسانى  فى السيد يسوع المسيح  يوج�دوا ف�ى ش�خص واح�د     "
ويج�ب ان نع�ى وح�دة    فالذى يتعرض لالهانة اخر والذى يقبل المج�د اخ�ر

هوتيون لم يصلوا الى التمييز وبكل تأكيد فأن الال. "طبيعةالشخص  فى  اال
فالقديس اثناسيوس عل�ى س�بيل المث�ال . يعة والشخص   بسهولة بين الطب

وذلك بسبب تشديده على  مساواة االبن فى الجوهر  مع  هماكان يطابق بين
وبس��بب المن��اخ الفلس��فى الس��ائد  ولكن��ه ش��دد    όμμουσιότηταςاالب 

 .الثالثة   او اشخاص االثالوث  على التمييزا  بين اقانيم
ب��ين االثن��ين م�رات الس��باب دفاعي��ة وم��رات مي��ز  والق�ديس كي��رلس  س��اوا 

 ال  ويج��ب ان .بي��نهم  ولكن��ه ل��م ينك��ر اب��دا  ف��رادة الطبيعت��ين ف��ى المس��يح 
بين التعبي�رين  ق�د اث�ر  نسى ان المناخ الفلسفى  السائد  الذى كان يطابق ن

 .تأثيرا كبيرا على  على التمييز الواضح بين  التعبيرين فى الخرستولوجيا 
رار بعض االساقفة القلة والمعتمدين على  رغبة  ممثلى االباطرة  ولكن اص
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   Εκθέσεως πίστεωςادى ال�ى الق�رار  ب�ان ي�تم ص�ياغة ق�انون ايم�ان
س�طنطينى  مس�ئولية تش�كيل لجن�ة ص�غيرة على ان يتولى ان�اطوليوس  االق

رح  وال��ذى دع��ى م الح��ديث ع��ن ال��نص المقت��وت��.خاص��ة تق��وم بالمهم��ة 
ال��ذى تم��ت مناقش��ته  ورفض��ه ف��ى الجلس��ة  ول��م ي��تم و  Τύπον التيب��وس

والح االساقفة المعتدلين  على طل�ب ان يوض�ع . وضعه فى اعمال المجمع 
ق���ب  الث  ل���ق بتحدي���د االيم���انعف���ى اى ن���ص يت  Θεοτόκοςؤطوك���وسيل

تح�اد كم�ا قب�ل ذل�ك يضا الطبيعتين ف�ى المس�يح  بمعنٮاالوا.  الخرستولوجى
 έκ ى بالمونوفيزيتية  من طبيعت�ين لذى يوحيانوس  بدال من التعبير افالف

δύο φύσεων  ��ق��د ح��اول .  ديوس��قوروس ذى ن��ادى ب��ه واعتنق��هوال ول
ا يص���رون عل���ى ان الط���ومس ذين ل���و االمبراط���ور ان يوفق���وا ب���ين ال���ممث

اض�افة  ال�ى  اض�ين واقترح�واف للتعبير ع�ن  االيم�ان وب�ين الرافالالونى ك
تح�اد  متح�دين ب�دون تغيي�ر بع�د اال الطومس  عبارة  الطبيعتين المتحدتين 

او تفري��ق  وال امت��زاج  ف��ى المس��يح  وه��ذه العب��ارة ال توج��د حرفي��ا ف��ى 
توض��ع العب��ارة ف��ى الص��ياغة  لط��ومس  ولك��ن  ل��م يؤخ��ذ ب��االقتراح ول��م ا

 .النهائية  لقانون المجمع 
 : ماركيانوسالضغوط الباباوية وموقف االمبراطور

 
ج��ه ال��ى ع��دم االكتف��اء ب��الطومس  تيجم��ع ولم��ا رأى ممثل��وا روم��ا ان الم 

بانهم سينسحبوا من المجم�ع  موقفهم وهددوا  اعلنوا انهم لن يتنازلوا عن 
 .وا عقده فى الغرب   اذا لم يتم القبول الحرفى والنهائى للطومس وسيطلب

ر ماركي��انوس  وال��ذى تبن��ى ت��م رف��ع ام��ر الخ��الف الج��ذرى ال��ى االمبراط��و 
ق���انون جدي���د   ر لالس���اقفة رغبت���ه ف���ى   ص���ياغةواظه���  ب���ابويينتهدي���د اال

ال�ى عم�ل  يتمث�ل فيه�ا الجمي�ع  والت�ى ته�دف  واقترح تك�وين لجن�ة موس�عة
وع�ن ين نص�حوا العقائدى ويبدوا واضحا ان الذ اعتراف بااليمان  للقانون

ق���د اقتنع���وا ب���ان  م���ن اج���ل التوض���يح  وتخط���ى خط���ر    ح���ق االمبراط���ور
ذ عقائ�دى جدي�د  يأخ�اك حاج�ة ال�ى ق�انون النسطورية  والمونوفيزيتية  هن

فى  اجتمعت اللجنةو.فى االعتبار التمييز بين الطبيعة والشخص او االقنوم 
االمبراط��ور رئاس��ة ان��اطوليوس وحض��ور ممثل��ى يمي��ا بكنيس��ة القديس��ة اف

وهك�ذا . بابا روما   وقاموا بصياغة النص الذى رفع ال�ى المجم�ع ممثلى و
ق��انون الجدي��د ف��ى ) اكت��وبر  25(ف��ى الجلس��ة  السادس��ة  تبن��ى المجم��ع ال

بوليخيري���اس  واالمبراط���ورة كي���انويس راحتف���ال بحض���ور االمبراط���ور ما
ف���ى بع���ض  اتبع���ت ىب���الرغم م���ن بع���ض االعتراض���ات عل���ى الطريق���ة الت���

 .االجرأت
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 )4(  
 :انون العقائدىالق  

 ) :τό προοίμιο )ACO 11المقدمة  
  

بدأت لجنة  الصياغة  اعماله�ا برئاس�ة ان�اطوليوس  ا س�قف القس�طنطينية 
بوض��ع تمهي��د ت��اريخى واله��وتى  ون��م وض��ع مس��اهمة المجم��ع الالهوتي��ة 

لس��ابقة  وذل��ك حت��ى يفه��م ف��رارات الكنيس��ة الالهوتي��ة والعقائدي��ة ا ض��من
 كل مسيرة الكنيس�ة ف�ى مواجه�ة  االراء الس�يئة  ن الجديد فىوضع القانو

κακοδοξιών  . واعلنوا انه كان يمكن االكتفاء بقانون االيمان النيق�اوى
حي��ث ل��دينا التعل��يم ع��ن االق��انيم الثالث��ة  او  άλήθειαف��ى معرف��ة الح��ق 

     διδασκαλία γιά τά τρία االشخاص الثالثة فى الثالوث القدوس 
 πρόσωπα τής άγίας Τριάδος.  

 τού ولق�د ادى ح�دوث اس�أة كبي�رة ال�ى س�ر الت�دبير ف�ى ش�خص المس�يح 
μυστηρίου της οίκονομίας τού προσώπου τού Χριστού 

يسير على خط�ى  ل�يس فق�ط  ى والذىالى الدعوة الى هذا المجمع المسكون
لل��روح    حقيق��ة مس��اواة وال��ذى ق��رر )  381(المجم��ع المس��كونى الث��انى 

 έπικύρωσε τήν άλήθεια τήςر الاله��وت ف���ى ج���وه الق��دس
όμοουσιότητας τού Αγίου Πνεύματος    ولك��ن ايض��ا يس��ير

ايضا على خطى رسائل كيرلس  االسكندرى   والتى تتعل�ق ببدع�ة نس�طور  
أيضا يشير الى ط�ومس الون وال�ذٮوبالرغم م�ن . وتأكيد تعبير الثيؤتوكس 

لرؤي�ة نس�طورية لمفه��وم ان�ه ي�دحض بدع�ة اوط�اخى اال ان��ه يت�رك مج�اال  
 αφήνει περιθώρια γιά νεστοριανίζουσα θεώρησηالشخص 

τού προσώπου . 
 

                                                                                        
واعتبروا ان اى نصوص  واعترافات بااليمان جأت بعد المجمع المسكونى 

رثوذكس���ية ولك���ن منه���ا م���ن اراد مواجه���ة النس���طورية  الث���انى  س���ليمة وا
ومنها من اراد التصدى للمونوفيزيتية  ومن هنا جاء االحتي�اج ال�ى  رؤي�ة 

اى ابن��ين   الهوتي��ة  واعت��راف ايم��ان  يمن��ع تقس��يم المس��يح ال��ى اثن��ين 
ونقصد النسطورية هذا م�ن ناحي�ة او الوص�ول ال�ى طبيع�ة واح�دة للمس�يح 

مونوفيزيتي��ة وال��ذى ادى وبالض��رورة ال��ى اخ��تالط م��ن ناحي��ة اخ��رى اى ال
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 σέ πάθος τής Θείαςالطبيعتين والى نسبة االالم الى الطبيعة االلهي�ة
φύσεως   وايض��ا ك��ان م��ن ال��الزم دح��ض بدع��ة ان جس��د المس��يح  ك��ان

 καί  (وليس انسانا كمثل البشر)   ούράνιον سماوى (عبارة عن جسد 
όχι κοινό άνθρώπινο      .(��ق د ت��م ف��ى تل��ك المقدم��ة التاريخي��ة ول

 .والالهوتية  تحديد وبدقة القضايا االيجابية التى واجهها القانون الجديد 
 
 
 

 :   Ο όρος  القاعدةالقانون او
   
 

اس�تثناء ق�د ت�م االش�ارة  وب�دون ناللحظ ان ك�ل العناص�ر الالهوتي�ة للق�انون
وم�ع . ع مس�كونية اليها وكتبها اباء الكنيسة  وبعضها تم قبولها ف�ى مج�ام

ذلك كان هناك احتياج الن  تصاغ معا بشكل مترابط  وتق�رر بش�كل مت�رايط 
فى مجمع مسكونى  حتى تشكل اعتراف بااليمان مسكونى وبالتالى الزامى 

ولقد ظهرت هذه الحاجة  بسبب ان الذين وقفوا ضد النس�طورية   .للجميع 
ونوفيزيتي�ة اظه�روا اظهروا توجهات مونوفيزيتي�ة  وال�ذين وقف�وا ض�د الم

ء تم بوعى او بدون وعى  سهل فا مع النسطورية  وهذا الموقف سواتعاط
االنزالق فى واحدة م�ن الب�دع  وش�كل خط�را عل�ى نق�اوة االيم�ان  والس�بب 
 االساسى وراء ذلك هو كما سبق واشرنا  ه�و الخل�ط الاله�وتى  الغي�ر واع 

يح  اى ف����ى وه����دم التميي����ز ب����ين  ب����ين الطبيع����ة والش����خص  ف����ى المس����
ق��انون الجدي��د يؤك��د  ه��ذا التميي��ز باس��تعماله العب��ارتين  الخرس��تولوجيا  وال

 έν δύο  ف��ى طبيعت��ين ( المس��يح الواح��د ه��و : الم��رتبطتين  وهم��ا 
φύσεσι   ( وان الطبيعتين توجدا متحدتين   فى الشخص الواحد واالقن�وم

 ).   είς έν πρόσωπον καί μίαν ύπόστασιν(الواحد 
يعتين فى المس�يح  واللت�ان االولى تعترف وبشكل مباشر بوجود طب العبارة

ولق�د رأين�ا . ادهما اال  انهما لم يختلط�ا  ول�م يتح�وال  ول�م ينفص�ال رغم اتح
قام بنشر النص  الع�الم (هذه العبارة الول مرة عند بروكلوس القسطنطينى 

)  Muséon 54   1941 الفرنس��ى ش��ارل مارت��ان ف��ى دوري��ة الموس��يون
ع�ده بعش�رين عام�ا اس�تخدمها فاس�يليوس سيليفيكس�ياس  ونج�د المعن��ى وب

الدقيق للعبارة فى االعتراف بااليمان الذى  وضعه فالفيانوس ف�ى المجم�ع 
وققته�ا اعت�رف  بالمس�يح  ف�ى طبيعت�ين  بع�د التجس�د   .  448المحلى  ع�ام 
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 έκ δύο φύσεων είναι μετά τήν(اقنوم واحد  وشخص واحد وفى 
έναθρώπησιν έν μιά ύποστσάσει καί ένί πρόσωπω). 

 
ت الفك��رة العب��ارة الثاني��ة تعت��رف بالتط��ابق ب��ين االقن��وم والش��خص  ورفض��

هو نتيجة اتحاد طبيعتين او شخصين  وتعلن  التى تقول ان شخص المسيح
ان���ه ف���ى الش���خص الواح���د او االقن���وم الواح���د للثي���ؤس لوغ���وس  تتح���د 

وبالت��الى فبالعب��ارة االول��ى ت��م اس��تبعاد ك��ل  الطبيعت��ان  االلهي��ة واالنس��انية  
ايحاء بالمونوفيزيتية وبالعبارة الثانية ت�م اس�تبعاد ك�ل  نس�طورية مس�تترة  

ذيوفيتزم�وس هرط��وقى  وذل��ك  بس��بب االص��رار عل��ى ش��خص الطبيع��ة اى 
ونج�د العب�ارة الثاني�ة عن�د بروكل�وس . االلهية وشخص الطبيعة االنس�انية 

في���انوس  وفاس���يليوس سيليفيكس���ياس  ف���ى وعن���د فال)  54الموس���يون (
حس��ب االقن��وم  (اعتراف��ه بااليم��ان يس��تعمل عب��ارة كي��رلس                   

καθ ύπόστασις     ( والتى حسب فكر كيرلس تعن�ى) الوح�دة الحقيقي�ة
 πραγματική  ένωση   )   .   والواقعية 

وص�ار ه�ذا  الاله�وت  خ�ال تعبي�ر االقن�وم  محط�ة ف�ى ت�اريخلقدى ش�كل اد 
والحقيق�ة ان ه�ذه الكلم�ة ج�أت م�ن المج�ال  التعبير  اساس الخرستولوجيا 

فة ي�تم  الفلسفى  لتص�ير تعبي�را الهوتي�ا  ولك�ن الف�ارق ان�ه بينم�ا ف�ى الفلس�
التطابق بشكل عام  بين كلمة الهيبوستاسيس  والفيزي�ز واالوس�يا اى ب�ين 

س فيفت�رض التميي�ز االقنوم والطبيعة والجوهر  ففى الاله�وت يح�دث العك�
والتط�ابق م�ع   φύσεως καί είναι (όντος )ب�ين  الطبيع�ة والكينون�ة 

كم�ا اظه�ر ذل�ك الالهوتي�ون الكب�ادوك    είναι (όν-ύπόσταση)الك�ائن  
فية راس��ا عل��ى عق�ب    451وربم��ا ف��ى ع��ام . وال�ذين قلب��وا المعطي��ات الفلس�

في�ة به�ذه الحقيق�ة وربما وبكل تأكيد   لم يكن معظم الحضور على دراي�ة كا
الن ) هيبوستاس�يس (ولم يدركوا االهمية القصوى العادة ص�ياغة التعبي�ر 

ف����ظ ص����ار والالهوتي����ون الش����رقيون  الالحق����ون   التح����ديث وتأس����يس الل
يس��تمرون ف��ى  ص��ياغة وبني��ان البني��ان الخرس��تولوجى  وك��انوا يح��اولون 

بين الطبيع�ة  ويجب ان نؤكد ان  التمييز. شرح وفهم هذا التعديل فى اللفظ 
للتطابق بين الش�خص واالقن�وم  واالقنوم سهلت وساعدت على فهم افضل  

ص��ار وبش��كل ت��دريجى اح��د التط��ابق ال��ذى ل��م يك��ن اب��دا عم��ال س��هال  وه��ذا
 .مقتنيات الالهوت السائر فى طريق االرثوذكسية 

ف��ى ذات الواح��د (فاالتجاه��ات النس��طورية  اس��تدعت التش��ديد عل��ى  تعبي��ر  
ένα καί τόν αύτόν     (  االبن والمسيح بينما االتجاهات المونوفيزيتية

اظهرت  االعتراف  بأن المسيح  هو  مساو لالب  حس�ب الاله�وت ومس�او 
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 όμοούσιος  τώ Πατρί κατά τήν)لنا حسب االنسانية او الناسوت 
Θεότητα καί όμοούσιος ημίν τόν αύτόν κατά τήν 

άνθρωπότητα   )  
ان قانون  المجمع كم�ا يب�دو ف�ى االعم�ال المجمعي�ة ق�د ت�م  ورغم انه يبدوا

من وضعه كان على  نتيجة مساهمات الكثير من المجتمعين اال انه يبدو انه
درجة عالية من االب�داع الخاريس�ماتيكى  وال�ذى اس�توعب الت�راث الكنس�ى  
وفه��م ف��ى العم��ق النس��طورية والمونوفيزيتي��ة  وقب��ل واطل��ع عل��ى  ك��ل م��ا 

لف ولقد اظهر انه مؤ . ه المجامع او الالهوتيون  عن البدعتين سبق وقالت
 .حساس وقدرة لغوية رفيعة المستوى ه اموهوب ولدي

وهك��ذا فق��د ق��دم نص��ا رائع��ا  وال��ذى يعل��ن الحقيق��ة  بخص��وص ش��خص  
ى المسيح  واغلق الب�اب عل�ى الب�دع  وال�نص يمتل�ك بنيان�ا الهوتي�ا  توطبيع

م�ن  واح�دة متواص�لة ب�ال توق�ف ويتك�ونلة منهجيا  والنص عبارة عن جم
 : كاالتى فقرة 27او  26
 Επόμενοι τοίνυν τοίς άγίοιςال�ه االب�اء القديس�ونحسب م�ا ق – 1

πατράσιν   
 ένα καί τόν αύτόν όμολογείνنعت�رف ب�االبن الواح�د نفس�ه – 2

υίόν  
 τόν κύριον ήμών Ιησούν Χριστόνربنا يسوع المسيح  – 3
 συμφώνως άπαντες )ان���هنعل���م وباتف���اق ونح���ن جميعن���ا  – 4

έδιδάσκομεν) 
 τέλειον τόν αύτόν έν Θεότητι)كامل وهو ذاته فى الالهوتية  – 5
 وكامل وهو نفسه فى البشرية والناسوتية – 6
  τόν αύτόν وهو ذاته اله حقيقى وهو ذاته انسان حقيقى  – 7
 έκ ψυχής λογικής καί )وه�و يتك�ون م�ن نف�س عاقل�ة وجس�د – 8

σώματος )  
 وهو مساو لالب حسب الالهوت —9

 وهو نفسه مساو لنا حسب الناسوت  – 10
 وهو مساو لنا فى كل شئ بدون خطية – 11
 وهو مولود من االب حسب الالهوت قبل الدهور – 12
 έπί έσχάτων δέ των ήμερών τόνوهو نفسه وفى اخر االيام– 13

αύτόν  
 δι'ήμας καί διά τήν ήμετέρανمن اجلنا ومن اجل خالص�نا – 14

σωτηρίαν 
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 ذراء الثيؤتوكس وحسب الناسوت او البشرية من مريم الع– 15
 هو نفسه المسيح الواحد االبن الوحيدالجنس والرب – 16
ونحن نعترف بع من طبيعتين بدون اختالط وال تغيي�ر وال تفري�ق وال – 17

 έν δύο φύσεσιν άσυυγχύτως άτρέπτως )انفص���ال
άδιαιρέτως άχωρίστως γνωριζόμενον)  

 ولم يحدث اختالف بين الطبيعتين بسبب االتحاد – 18
 كل طبيعة   ίδιότητοςفظ بخاصيةوقد احت – 19
 έν πρόσωπον καί μίανنف�س الش�خص ونف�س االقن�وم ف�ى – 20

ύπόστασιν 
 ولم يفترق الى شخصين او اقنومين  – 21
 ένα καί τόν αύτόνس�هولكنه ه�و ه�و االب�ن الوحي�د الج�نس  نف-- 22

υίόν μονογενή 
 Θεόν λόγον κύριον)اللوغ�وس االل�ه ال�رب يس�وع المس�يح– 2 3  

Ιησούν Χριστόν) 
  -كم سبق وقال االنبياء عنه  – 24 

 وهو نفسه يسوع المسيح الذى علمنا – 25
 . الذى البائنا قانون االيمان عنه  – 26

)(Ι.Καρμίρη ,Τά δογματικά καί συμβολικά μνημεία 
...Αθήνα 1960 σελ.175 .ACO11;1 1 σελ.129-130. 

 
 
)5( 

 
 ولقد  انشغل علماء كثيرون وباحثون  بدراسة المقاطع   وتاريخ  القانون  

وف���ى اليون���ان    Sellers  ;Bunic  Ortiz  DeHalleux مث���ل 
ر االساس�ى مارتسيلوس   ولقد اص�ر البروفس�ور مارتس�يلوس ب�ان المص�د

يكسياس  وشدد على دور كي�رلس االس�كندرى  سليوس سيليفللقانون هو فا
وال����ذى اع����د الطري����ق الهوتي����ا  للخرس����تولوجيا الت����ى اعتم����دها ق����انون 

ق��ديم ال��ذى ي��رى ان. خلقيدوني��ة ق��د  ت��م  دح��ض ال��راى ال ق��انون ق��د ات��ى     ول  ال
ونالح��ظ انن��ا نج��د  التعبي��رات الالهوتي��ة  . م��ن ط��ومس   الون الروم��انى 

ق���انون ف���ى (وللم���رة االول���ى   عن���د بروكل���وس القس���طنطينى    االول���ى  الل
 ).كل طبيعة فى  الشخص الواحد واالقنوم الواحد ) (طبيعتين بغير اختالط 



 15 

ونكرر ان االهمية القصوى  الستخدام التعبيرين  تكمن ف�ى  انه�م يقوم�ون 
على اساس  التطابق  بين الشخص واالقنوم  من ناحية ومن ناحية اخ�رى 

وبه����ذه التعبي����را ص����ار ل����دينا اس����اس لطبيع����ة واالقن����وم التفري����ق ب����ين ا
االتجاه����ات النس����طورية  خرس����تولوجيا  ال����ذى يمن����ع  وبش����كل ق����اطعلل

بعد  ريق بين الطبيعة والشخص نجد اثره مؤخرا والمونوفيزيتية وهذا التف
س�����يليوس فاعام�����ا  بع�����د بروكل�����وس  ف�����ى االعت�����راف  واالع�����الن  ل 18

ق���د اس���تعمل.  448حل���ى  ف���ى سيليفكس���ياس  ف���ى  اثن���اء المجم���ع الم  ول
 έν δύοفى طبيعتين(ه الذى يعرف جيدا بروكلوس  نفس جملت باسيليوس
φύσεσιν  ( وايضا عبارة)حسب االقنوم او لنفسهاتحد بنفسه ήνωσεν 

έαυτώ καθ' υποστασιν    (قيق�ى وواقع�ى  وهذا يعنى اتح�اد بش�كل ح
ت�م   448مجم�ع  وف�ى االعت�راف ال�ذى ت�م بلس�ان فالفي�انوس  ف�ى نف�س ال.

) ف��ى طبيعت��ين  (وال��ذى يتط��ابق م��ع( االعت��راف ب��الطبيعتين بع��د التجس��د 
وه�ذا معن�اه ان وف�ى ه�ذا  .واللتان توجدان فى شخص واحد واقن�وم واح�د 

عتب���ار وبش���كل ج���دى ب���اراء كي���رلس  وايض���ا المجم���ع ت���م االخ���ذ ف���ى اال
وس�تاس الطبيعة والهيببروكوبيوس  والذى  فهم وبشكل جيد التمييز بين  

لقيدوني�ة ان اقرب ما يكون كماال من ق�انون خاعتراف بااليم وهكذا تم عمل
ء الواض����ح والج����دير باالعج���اب ان����ه ق���د ت����م ف����ى وف���ى النهاي����ة  الش���ئ.

ش����ارك في����ه   ال����ذى  خلقيدونيةوب����دون ص����عوبة   االعت����راف بااليم����ان
االس��كندرية وانطاكي��ة (الالهوتي��ون التقلي��ديون  م��ن ك��ل المس��كونة  وقته��ا 

دم  وعل��ى س��بيل المث��ال  وللتوض��يح نق��)  قس��طنطينية والليريك��و وروم��ا وال
ل�ة بامث  وعالقته�ا التعبي�رات الجدي�دة ف�ى ق�انون المجم�ع م�ن اج�ل توض�يح

 : اسابقة من بعيد او من فريب مهدت الطريق  له
 ) نعترف باالبن الواحد نفسه (  2فقرة 

 77وجي�ا جريك�ا  نجد مثلها عند كيراس  فى رس�الته ال�ى س�يكونون باترول
ونجدها عند بروكلوس ) ه نعترف  باالبن الواحد نفس(ويقول )  232فقرة 

 . 54الموسيون ) ن نعى مسيحا واحدا نح(
) م��ل ف��ى الاله��وت ونفس��ه كام��ل ف��ى الناس��وت اوه��و نفس��ه ك(  6و5فق��رة 

نج��دها عن��د كي��رلس  ف��ى عريض��ة المص��الحة م��ع االنط��اكيين باترولوجي��ا 
 ). انسان كامل واله كامل هونفسه (  177و 176وفقرة  77جريكا 
نج�دها ) مساو لالب فى الالهوتي�ة ومس�او لن�ا ف�ى الناس�وتية ( 10و9فقرة 

مساو لالب هو نفس�ه ف�ى الاله�وت ( عند كيرلس فى نفس المرجع السابق 
 ).ومساو لنا حسب الناسوت 
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نح��ن نعت��رف بالمس��يح الواح��د ف��ى طبيعت��ين  ب��دون اخ��تالط وال ( 16فق��رة 
اقن�وم واح�د  (و) المسيح واحد فى طبيعت�ين (نجدها عند بروكلوس ) ير تغي

 . 1941ألموسيون ) فى طبيعتين 
) نعت�رف بمس�يح واح�د ف�ى طبيعت�ين ( ر يق�ول وونجد تعبير اخر عند نسط

وه��ذا التعبي��ر ش��كال س��ليم ولك��ن المش��كله ان الش��خص عن��د نس��طور  ه��و 
ك�ان واح�دا ( ن يق�ول وكي�رلس كت�ب ال�ى أفلوجي�و)  نتيجة اتحاد شخصين 

لق�د ج�أت ( ومرة اخ�رى ق�ال كي�رلس  .  77باترولوجيا جريكا )  فى اثنين 
نف�س ) ح�ول تالطبيعتين  مها فى اتحاد  غير منفصم وغير مخ�تلط وغي�ر م

نع��رف ال��رب الواح��د  ف��ى  ن نح��( وبايس��ليوس س��يليفكياس ق��ال . ع المرج��
 .) طبيعتين 

ق��د كت��ب )  ين بس��بب االتح��ا دت��ل��م تخت��ف الف��روق ب��ين الطبيع( 18فق��رة   ول
ان المس��يح م��ن اثن��ين  ول��م تخت��ف الف��روق ( ال��ى نس��طور يق��ول  كي��رلس 

ولق�د كت�ب فالفي�انوس  ال�ى لي�ون .  77باترولوجي�ا جريك�ا ) بسبب الوحدة 
المسيح ابن وواحد من اثنين  ولم تختف الفراوق ب�ين ( اسقف روما يقول 

 ).الطبيعتين بسبب الوحدة 
ون اس�قف روم�ا ويقول لي�) احتفظت كل طبيعة بخصائصها  لقد( 19فقرة  

ص ت ك�ل طبيع�ة بخصوص�يتها ووج�دت ف�ى ش�خفظ�اق�د احت( فى الطومس 
 .طومس الون ).واحد 
ويق��ول ) ف��ى ش��خص واح��د واقن��وم واح��د اش��تركت ك��ل طبيع��ة (  20فق��رة 

) وه�و االب�ن الواح�د لقد وحد الطبيعتين فى اقنومه الخ�اص  و( بروكلوس 
لق�د تكل�م ف�ى (  مان�ات االثن�ى عش�ر رس ف�ى دفاع�ه ع�ن الحيرلولقد كتب ك

المتجس�دة االناجيل  لغتين مرتبطتين  واالقن�وم ه�و الواح�د  ف�ى اللوغ�وس 
 ένί προσώπω τάς έν τόίς Εύαγγελίοις)).السس�اركومينى 

πάσας άναθετέον φωνάς ,ύποστάσει μία τή Λόγου 
σεσαρκωμένη) 

ويقول كيرلس  فى رسالته الى ...) خصين   نحن ال نقسم الى ش( 21فقرة 
االناجي��ل ال تقس��م اص��وات المس��يح ال��ى  ( التى تح��وى الحرمان��اتنس��طور

 ούκ είς δύο(. 77باترولوجي��ا جريك��ا ). اثن��ين  وال ال��ى شخص��ين 
πρόσωπα μεριζόμενον ή διαιρούμενον) 

 
 
)6( 
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 :  قوانين المجمع الخلقيدونى       
نية سلسلة من المشاكل فى النظام الكنسى  ووض�ع لقد واجه مجمع خلقيدو

 28االساقفة  والحياة الرهبانية  واالحوال الشخصية والزواج ولق�د وض�ع 
 :مثلقانونا خاصا 

  .منع اختالط الرهبان  واالكليريكيون بأمور العالم - 1
ومن��ع الرهب��ان م��ن  تأس��يس ادي��رة  او الخدم��ة ف��ى الم��دن ب��دون اذن  - 2
 .لمحلىقف المدينة اسا

  .على اال يرسموا قبل سن االربعين  διακόνισσεςتعيين شماسات– 3
 .ضرورة عقد مجامع مرتين فى السنة – 4
اعطاء كرام�ة متس�اوية لكرس�ى القس�طنطينية   كروم�ا الجدي�دة  تمام�ا – 5

 ). 28قانون .(مثل الكرامات التى يحظى بها كرسى روما القديم 
ق��انون الج ق��د ت��م مناقش��ة ه��ذا ال ) اكت��وبر  31(دي��د ف��ى الجلس��ة النهائي��ة  ول

ولقد صرح مندوبوا اسقف روما . بدون حضور  االباطرة وال ممثلى روما 
بع��د ان  انه��م غي��ر مخ��ولين لمناقش��ة مث��ل ه��ذه القض��ايا وله��ذا انس��حبوا 

واس��تمر . حص��لوا عل��ى تأكي��دات بالحف��اظ عل��ى  امتي��ازات  كرس��ى روم��ا 
ووق�ع   28طرة عل�ى فح�وى  الق�انون المجتمعون فى المناقشة ووافق االبا

ق��انون الثال��ث للمجم��ع  علي��ه ك��ل المجتمع��ون مس��تندين ف��ى ذل��ك عل��ى  ال
ت م��ع اس��قف اوال��ذى  م��نح القس��طنطينية  كرام��  381المس��كونى الث��انى 

 )  ( πρεσβεία τιμής μετά τόν τής Ρώμης έπίσκοπον روما 
ق��انون   لعظ��يم  وثقله��ا  اعتراف��ا ب��دور كنيس��ة القس��طنطينية ا 28ويش��كل ال

قفها لك��ى يرس��م مطارن��ة  ف��ى   اق��اليم بونطي��وس  واعط��ى  االمتي��از الس��
هذا  وترجع اهمية. فى الليريكو الشرقية   732وثراكيس واسيا  ومن عام 

اعلنت وترفعت  كبطريركي�ة  وهك�ذا نية قد القانون فى ان كنيسة القسطنطي
ق�ف وس�بب ه�ذا المولق�د فان كنيسة روما  برغم انها تسبق حسب الكرامة 
 .غضب كرسى روما والتى رفضت قبول هذا االمر 

 :نصوص المجمع  
بق��اء نص��وص كثي��رة م��ن اعم��ال مجم��ع خلقيدوني��ة ل��م  م��ن حس��ن الط��الع 

 :وهذه النصوص حسب تاريخها هى  تتعرض للضياع 
 رسائل عبارة عن اوامر امبراطورية  قبل المجمع – 1
 نصوص مناقشات فى اثناء المجمع  – 2
 نصنوص قرارات  وحوارات  – 3
 .رسائل بعد المجمع  – 4
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 :  اعمال المجمع 
وبها نجد اسماء المجتمعين  وطريقة العمل فى الجلسات والمنافشات  لقد  

)  27و فين�دوبون  555فينيت�وس (كوديك�اس يون�انيين   2ة بقيت لن�ا ف�ى  
وص وفى ثالث مجموعات التينية  والت�ى تختل�ف فيم�ا ينه�ا ف�ى ع�دد النص�

 Schwatz(Actaوفى  جودة الترجمة  ومن اكثر المجموعات المعروفة  
Concliliorum Occu,enicorum ;Berlin 1933. 
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