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 مرتزيلوس جورج للدكتور

 

 لخلييدوييو  حسس  اليدي  يونا  الدمقي الاألرثوذكسية وال
 ديمتريوس شرحك األرشمادريت تعري 

 
 مدلخل

 الشرقية،احلاصل يف احلوار الالهويت بني الكنيسة األرثوذكسية والكنائس األرثوذكسية  التقدم إن
خلق نوعًا من ردة فعل  منهم،يني وحىت الغربيني بالرغم من أنه أثار اهتمام وإعجاب العديد من الالهوت

وإىل تفسري خاطئ لكالم  بل ،فهم واضح عدمليس فقط إىل  أّدت معّينةسلبية عند جهات أرثوذكسية 
 اإلميان العقائدي لالخلقيدونيني. بشأناهلرطقات"  عنالقديس يوحنا الدمشقي يف مقالته "

 املذكورلدقيق جداً يف تعابريه الالهوتية، يف عمله القديس يوحنا الدمشقي، العظيم وا إن بالفعل
واصفًا بطريقة  الالخلقيدونينيأعاله، مريدًا أن حيّلل ويفّند اهلرطقات املختلفة يذكر، ضمن من يذكر، 

قديسنا يؤكد طابعهم اهلرطوقي الكامن يف  أنواضحة وغرب قابلة للشك هويتهم العقائدية. وبالرغم من 
حتديد إميان جممع خلقيدونية، وبشكل عام كل  رفضهماألرثوذكسية نتيجة  انفصاهلم عن الكنيسة

املسكوين الرابع، فإنه ال يرتدد باالعرتاف بأرثوذكسيتهم بكل ما  باجملمعمقّررات هذا اجملمع املعروف 
الطبيعة  بدعةاملصريون، املنشقون واملونوفيزيتيون )أصحاب  انشقّ قائال ما يلي: "  إمياهنمتبقى من 

مصريني ألن املصريني هم أول  ُسمّوالواحدة(، عن الكنيسة األرثوذكسية بسبب قرارات جممع خلقيدونية. ا
و أوالنتيانيانوس بالرغم من أهنم أرثوذكس يف   مركيانوسمن انشق عن الكنيسة اجلامعة يف عهد امللَكني 

ساقفة اإلسكندرية الذي ، بناء على حتريض ديوسقورس رئيس أ اجملمعكل األمور األخرى. رفض هؤالء 
سوء  مثبتنيملوافقته على تعاليم أوطيخا، وأقاموا عددًا كبريًا من الدعاوى ضده  خلقيدونيةحرمه جممع 

اليت يتكلم عنها القديس  لالخلقيدونينينيتهم وأنانيتهم". فلنَر اآلن بالتفصيل ما هي اهلوية العقائدية 
 يوحنا الدمشقي.

 
 وييينلاللخلييدالعي ئدية  الهوية -1

 حبسبحمددًا من الالهوتيني األرثوذكس يعتقد أن اهلوية العقائدية لالخلقيدونيني  عدداً  إن
كما يؤكدون، يمفهم   الذي،القديس يوحنا الدمشقي تتحدد يف إمياهنم اخلريستولوجي املونوفيزييت، األمر 

ومنذ البداية، أن  نشدد، . ولكن جيب أنباملونوفيزيتينياهلراطقة"  عنبوضوح من وصفه هلم يف مقالته "



نص املقالة ال تمطلق لتحديد  يف" مونوفيزيتينيبالكلية ألن صفة " مغلوطاعتقاد هؤالء الالهوتيني هو 
أطلقت على  اليتالعقائدية لديوسقورس وأتباعه، ولكن ألهنا جمرد لقب من بني األلقاب املختلفة  اهلوية

على الالخلقيدونيني  الدمشقيدمشقي. فكما يطلق الالخلقيدونيني واليت كانت مستخدمة يف زمن ال
 عهدهم أول من انشق عن الكنيسة اجلامعة يف  املصريني" ألن" املنشقني" و" املصرينيألقابا مثل "

انطالقا من رفضهم  لوصفهم" املونوفيزيتنيهكذا يستخدم لقب " ،امللَكني مركيانوس و أوالنتيانيانوس"
واحدة للكلمة اإلهلي  طبيعةفقط لعبارة القديس كريلس اإلسكندري " موقبوهللتحديد إميان خلقيدونية 

أوطيخا، واليت، كما  عنهاوليس بسبب إمياهنم باخلريستولوجية املونوفيزيتية اليت عرّب  ،)متجسدة(" متأنسة
 .اخللقيدوينو أوطيخا نفسه، أدينتا من قبلهم منذ بداية االنقسام 

اليت  ،اهلرطقات" عن" مقالتهقديس يوحنا الدمشقي يف أنه من الضروري أن نعرف أن ال كما
هبا  تعرفاملختلفة اليت كانت موجودة يف عصره، يذكر أواًل األُساء اليت كانت  اهلرطقاتيشرح فيها  

لالخلقيدونيني أتباع  العقائديةهذه اهلرطقات مث يعرض بعد ذلك تعاليمها وإمياهنا. هكذا ندرك أن اهلوية 
ولكن يشار إليها بذلك الذي  ،"مونوفيزيتيةبـ " - أعالهيف املقالة املذكورة  -إليها  ديوسقورس ال يشار

 جممععن الكنيسة األرثوذكسية بسبب قرارات  انفصلوايف مقالته نفسها بقوله: " الدمشقييشّدد عليه 
إميان جممع املتمثّلة برفضهم لتحديد  بالعّلةأي  ،... لكنهم أرثوذكس يف كل األمور األخرى"خلقيدونية

اليت تقول بطبيعتني بالرغم من كوهنم أرثوذكس يف كل  األرثوذكسيةخلقيدونية وانفصاهلم عن الكنيسة 
باملالحظة هنا أن الدمشقي بكالمه هذا يفصل ديوسقورس وأتباعه عن  جديراألمور األخرى،. 

 أتباع أوطيخا والذين هم باحلقيقة مونوفيزتيني. الالخلقيدونيني
 العن تعاليم أوطيخا"  مدافعنفهم أن الدمشقي يف وصفه لديوسقورس بأنه " جيب أن أيضا

الذي كان ألوطيخا وإال لكان عليه أن يضعه ضمن  العقائدييعين أنه كان لديوسقورس نفس اإلميان 
عنها كما يفعل يف مقالته املذكورة سابقاً. ببساطة، فإن اللقب السابق  مييزههرطقة األوطيخيني ال أن 

حيث، وبسبب دفاعه عن أوطيخا،  449 سنة" اللصوصيديوسقورس يف اجملمع " عملقط يصف ف
الدمشقي يعلم علم  لكن. 448قراراً بتربئته بالرغم من إدانته كرئيس هلرطقة املونوفيزتيني يف جممع  أصدر

ان آخر من وهلذا فهو يعتربهم، يف مك بعداليقني أن ديوسقورس وأتباعه قد أدانوا أوطيخا وتعاليمه فيما 
أي فيما يتعلق بتعاليمهم، بغض النظر عن انفصاهلم عن  إمياهنم،مقالته، أرثوذكسيني يف كل ما تبقى من 

رفضهم قبول جممع خلقيدونية. هذا هو التحليل الصحيح للهوية العقائدية  بسببالكنيسة األرثوذكسية 
 اليونانينين كبار الالهوتيني حبسب رأي الدمشقي. ويعرب عن الرأي نفسه اثَنني م لالخلقيدونيني

 .رومانيذساملعروفني عاملياً ومها املرحومان األستاذ يوحنا كارمريس واألب يوحنا 
الالهويت املشرتك بني األرثوذكس  اللقاءفإن األستاذ كارمريس، يف مداخلة قّدمها يف  بالتحديد،

العظيم القديس يوحنا  الالهويت، شّدد على أن "1964)الدامنارك( سنة  Aarhusوالالخلقيدونيني يف 



 الشرقيةوبرباعة عن املوقف اإلجيايب للكنيسة األرثوذكسية جتاه الكنائس الالخلقيدونية  عرّب الدمشقي 
خلقيدونية... وأما يف   جممععن الكنيسة األرثوذكسية بسبب قرارات  منشقنيعندما قال أنه يعتربهم "

تطوير مساٍع جّدية من قبل الطرَفني  جيبد فإنه وبسبب هذا التحدي ،كل ما تبقى فهم أرثوذكس"
اليت متت بعد املداخلة صرح األستاذ كارمريس بأنه وبعد  املناقشةإلعادة الوحدة الكنسية بينهما". يف 

إىل  وصلتم لنصوص آباء أرثوذكس ولكن لنصوص معلمي الالخلقيدونيني " فقطدراسة مستفيضة ليس 
 اإلمياني بني األرثوذكس والالخلقيدونيني فيما يتعلق جبوهر أنه ال يوجد خالف حقيق تؤكدنتيجة 

فقط فيما خيتص  خالفاخلريستولوجي طاملا أننا مجيعًا نقبل تعاليم القديس كريلس اإلسكندري. يوجد 
مشابه أيضا للموقف السابق إذ  رومانيذسباملصطلحات وطرق التعبري عن العقائد". موقف األب يوحنا 

وهلذا يذكر يف مقاالته  اخلريستولوجيديوسقورس أرثوذكساً فيما يتعلق بإمياهنم  اتباع نيالالخلقيدونييعترب 
على أن اخلالف الالهويت  مشدداً األرثوذكسيني"  والالخلقيدونيني اخللقيدونينيمصطلحات مثل "

 هو يف قبول اجملمع املسكوين الرابع املنعقد يف خلقيدونية. الطرَفنياألساسي بني 
الدقيق  التحديديعطي االنطباع، يف مقاله " الدمشقي يوحنامن القول أن القديس بد هنا  ال

هراطقة فيما يتعلق  يعتربمهامهامجته الشديدة لديوسقورس وسفريوس، بأنه  ونتيجةاألرثوذكسي"  لإلميان
أو تشوش أو حتّول كما يقول ديوسقورس  باختالطبإمياهنم اخلريستولوجي عندما يكتب "... ليس 

 وس وأتباعهما".وسفري 
ال تتعّلق بإميان الالخلقيدونيني  السابقة الصفاتالبداية جيب أن نشدد على أن  من

ال خيتلف عن اإلميان اخلريستولوجي الذي عّلمه القديس كريلس االسكندري،  والذياخلريستولوجي 
 قادةقفهم هذا ديوسقورس وسفريوس رفضوا قبول اجملمع املسكوين الرابع، صائرين نتيجة مو  بأنولكن 

وليس  هلرطقتهماالنفصال الالخلقيدوين. وهذا بالتحديد ما يعتربه اآلباء السبب األساسي 
حبد ذاهتا أرثوذكسية أم  خريستولوجيتهمخريستولوجيتهم حبد ذاهتا. ال يهّم اآلباء البّتة فيما إذا كانت 

على أنه نسطوري وشّقوا مبوقفهم هذا  املسكوين الرابع اجملمعهرطوقية وذلك منذ اللحظة اليت رفضوا فيها 
. وهذا ألن مقياس األرثوذكسية بالنسبة آلباء كنيستنا بشكل عام للمسيحاجلسد األسراري -الكنيسة

 جتدر هكذااصطالحي ولكنه إكلزيولوجي يّتفق مع قبول اجملامع املسكونية.  مقياسليس هو جمرد 
يف كتاباهتما  كريلسرشي وإيفاس الرهاوي قد أهانا  املالحظة أنه بينما هو معروف أن ثيوذوريتوس القو 

أنه  إالشخص وتعاليم نسطوريوس، األمر الذي كان ممكن أن ينعتوا بسببه باهلراطقة،  عن ودافعوا
وإدانتهم لنسطوريوس  الرابعوبسبب قبوهلم لقرارات الكنيسة اليت مت التوصل إليها يف اجملمع املسكوين 

فيما بعد والذي اهتم مبوضوع تعاليمهما  اخلامس. هلذا فإن اجملمع املسكوين اعتربمها اآلباء أرثوذكسيني
 كما وكتاباهتما املعادية لكريلس )إدانة الفصول الثالثة(.  النسطوريةاخلريستولوجية أدان كتاباهتما 



ليس هو إذا كان أحد  للكنيسةالتصرف يشري بوضوح إىل أن مقياس األرثوذكسية بالنسبة  هذا
هذا الشخص لقرارات الكنيسة.  قبولصحيح مضمون تعاليمه العقائدية بقدر ما هو  يعرض بشكل

من قبل قادة الالخلقيدونيني وأتباعهم يعترب   الرابعهكذا وضمن هذا التحديد فإن رفض اجملمع املسكوين 
 .باهلرطوقيةكافياً بالنسبة لآلباء لينعتوهم 

على الالخلقيدونيني من  أطلقتات اليت جهة أخرى، من غري املسموح علميًا تفسري الصف من
اليت كانت موجودة آنذاك واليت كان هلا تأثري كبري  الالهوتيةقبل آباء الكنيسة مبعزل عن الظروف التارخيية 

 . اآلباءعلى جممل كتابات 
لالنقسام  الرئيسيهو معروف فإن ديوسقورس اإلسكندري والذي كان السبب  وكما

فقط ألسباب قانونية. هذا ال  ولكناجملمع املسكوين الرابع ألسباب عقائدية  الالخلقيدوين، مل يدان من
امدين فيها ديوسقورس، ولكن أيضا من تصريح  واليتميكن استنتاجه فقط من اجللسة الثالثة للمجمع 

يدن ديوسقورس بسبب اإلميان،  ملاخلامسة للمجمع إذ قال: " اجللسةأناتوليوس بطريرك القسطنطينية يف 
وذلك يف معرض  ،للبابا ليون وألنه دعي ثالث مرات ورفض احلضور، هلذا حرم" حرمهن بسبب ولك

أهنا مونوفيزيتية وربطوها  اإلمرباطوراعتربها مندوبو  واليتطبيعَتني"  منالذي دار حول عبارة " احلديث
 البابا.  ممثليبشخص ديوسقورس ، مدفوعني إىل ذلك من قبل 

فإن أناتوليوس مل يكن  عقائديةان ديوسقورس قد أدين ألسباب ندرك بالطبع أنه لو ك حنن
احلجة لن يكون هلا أية قوة برهانية الثبات  هذهليعرض حجة كهذه معارضاً هبذا مندويب اإلمرباطور، ألن 

استخدمها ديوسقورس واحتواها التحديد العقائدي األويل جملمع  واليت" طبيعَتني منأرثوذكسية عبارة "
أكد ذلك األب رومانيذس بتعليقه على مداخلة األستاذ كارمريس يف آرهوس سنة  كماخلقيدونية.  

اجملمع الرابع  آباءديوسقورس أعترب أرثوذكسيًا بالكلية بالنسبة إلميانه من قبل أغلبية  إن: "بقوله 1964
 ويف مقدمتهم أناتوليوس بطريرك القسطنطينية".

ديوسقورس أو  كتاباتمجلة واحدة من   أن نشدد أيضا على أنه ال يوجد حىت وال جيب
. بل على الدمشقي يتهمهماكما   ،ختفيضهماانفصال الطبيعَتني أو  يقبالنسفريوس يبدو فيها أهنما 

االنقسام واالختالط الطبيعَتني  وسفريوسكما   ديوسقورسالعكس هناك مجل كثرية يرفض فيها 
نقول باختالط أو  الع املسكوين الرابع بقوله: "متامًا ديوسقورس أمام اجملم به. هذا ما صرح وتقليصهما

فإن سفريوس  كل،أو حتّول. فكل من يقول باختالط أو حتّول أو انقسام فليكن حمروماً". على   فصل
اختالط وعدم حتّول الطبيعَتني يف  عدمأدان علناً وبشكل متكّرر اختالط الطبيعَتني وحتوهلما مشدداً على 

 املسيح بعد احتادمها. 
حصرًا لنعرف تعاليم  الدمشقيليس مسموح علميًا أن نعتمد يف حبوثنا على  نتيجة،بال

فيها عما يؤمنون به وعما ال يؤمنون.  يعرّبونالالخلقيدونيني وخاصة عندما تتوّفر لدينا نصوصهم نفسها 



لعلمي معينني، أرثوذكسيني أم ال، ليس من منطق البحث ا كّتاببكالم آخر، عندما نريد تدقيق كتابات  
. اعتماد ذواهتمآراء شخص ثالث وليس على النصوص األصلية للكّتاب  أساسأن نبين آراءنا على 

. علينا أن نستند ههنا، أواًل وبشكل أساسي، على علميةطريقة كهذه ال ميكن اعتبارها بأية حال طريقة 
لنتوصل إىل نتائج علمية واقعية عن تعاليمهما، وعندما نرى أن  نفسهاالنصوص سفريوس وديوسقورس 

من اآلباء، فإنه  غريهكما هي احلال هنا مع القديس يوحنا الدمشقي أو   حبثنا، عنخيتلف  ثالثاً هناك رأياً 
لكل باحث يدرس خريستولوجية  بالنسبةجيب علينا البحث عن أسباب هذه اخلالفات. السؤال املطروح 

التقليد األرثوذكسي هو اآليت: ملاذا، بينما  ضوءو سفريوس من الوجهة العقائدية على ديوسقورس أ
والتخفيض يف طبيعيَت املسيح، يدينهما الدمشقي ألهنما  االنقساميرفض ديوسقورس وسفريوس علنًا 

إن اإلجابة على هذا السؤال واحدة ووحيدة: ال يهتم الدمشقي يف هذه  والتخفيض؟يقبالن االنقسام 
وحتليل تصرحيات وكتابات ديوسقورس وسفريوس علميًا ليستخلص منها تعاليمهما  بفحصاحلالة 

 وسفريوسكما هو هنج العلوم الالهوتية اليوم. هلذا فإن مقياس تقدير ديوسقورس   اخلريستولوجية
ي يتحّدث عن وحتديد إميانه، الذ الرابعالالخلقيدونيني هو أهنم ال يقبلون اجملمع املسكوين  من وأتباعهما

طبيعيَت املسيح بعد االحتاد. هذا هو بالضبط ما أعطى احلق  بني" حتول عدم"واختالط"  عدم"
وحتّول، وبأهنم بذلك يقبلون  اختالط بدونبأهنم يرفضون الوحدة يف طبيعيَت املسيح  الهتامهمللدمشقي 

األمر إذن باهتام  يتعلق". لالتحو "و" االختالطحىت ولو قالوا أهنم يرفضون " بينهمااملزج والتخفيض 
إىل دراسة علمية قام هبا الدمشقي لنصوص  باالستناديوّجه هلم دائماً باالستناد إىل ما قلناه سابقاً وليس 

يكن يهمه هذا النوع من البحوث ألن اهلدف من كتاباته   ملوكتابات كل من ديوسقورس وسفريوس. 
ثوذكسي من خطر التأثر بديوسقورس وسفريوس وبالتايل رفض القطيع األر  محايةكان دفاعياً ورعائياً. أراد 

 أرثوذكسيةاملسكوين الرابع. مل يكن مّهه بشكل خاص طبيعة خريستولوجيتهم ما إذا كانت  اجملمعقرارات 
اجلامعة املعرّب عنها يف  للكنيسة املسكونية القراراتأم ال. هلذا فاخللقيدونيون منشّقون طاملا أهنم يرفضون 

 الرابع. اجملمع 
ال  كرعاةكنيستنا األرثوذكسية هم بالدرجة األوىل رعاة، فهم    يف اآلباءأن ندرك دائما أن  جيب

اهلراطقة. هلذا السبب  خطريهتمون بدرجة كبرية بالتحليل العلمي بقدر ما يهتمون حبماية رعّيتهم من 
د اهلرطقات. ما يهّمهم فعاًل يف حرهبم ض األحيانفهم ال يهتمون بالدقة العلمية الكاملة يف كثري من 

للهرطقات وليس املقاربة العلمية الدقيقة هلا خاصة عندما ال ختدم  الرعائيةوبالدرجة األوىل هو املواجهة 
كتابات اآلباء   ويفهمأهدافهم الرعائية. هذا األمر يشكل أساساً هاماً لكل من يريد أن يقرأ  املقاربةهذه 

نذكر هنا أن القديس غريغوريوس  أنإىل نتائج صحيحة. ومن املفيد  الالهوتيني خاصة إن أراد الوصول
اآلراء  تضاربالقديس باسيليوس الكبري فيقول: " رأيباالماس يؤكد هذه القاعدة األساسية مستنداً إىل 

األوىل ال داعي  ففي .يف شؤون اعرتاف اإلميان أمر أخر بالكّلية وتضارهبايف شؤون التقوى شيء، 



أمور  يف التعبرييةتصان وحتفظ احلرفية  بينمابريية، كما يقول القديس باسيليوس الكبري، للحرفية التع
 اعرتاف اإلميان".

باحلرف ما قاله اآلباء ضد  يؤخذخَلطأ منهجّي، ومن باب الطلب العلمي للحقيقة، أن  إنه
اآلباء أنفسهم أنه  يف الوقت الذي يوضح فيه علمية،اهلراطقة كما لو كان األمر يتعلق بدراسات حديثة 

فظوحرفية يف الكلمات يف كتاباهتم ضد اهلراطقة. الدقة " كبريةليس من الضروري أن يكون هناك دقة    حتم
 اآلباءيف اعرتاف اإلميان أي عند صياغة العقائد األرثوذكسية. هذا ال يعين بالطبع أن  فقطوتمطلب" 

إن مل تكن  واملعاصرة،قاربات العلمية احلديثة جتّنبوا أن يصيغوا مرات كثرية صياغات قريبة جدًا للم
أعاله. ولكن عدم اعتبار اآلباء جمرد  املذكورة" اهلراطقة عنمتطابقة، كما هي احلال يف مقالة الدمشقي "

 الهدفهم فقط إظهار احلقيقة العلمية. مل يهتموا بأمر كهذا خاصة عندما  معاصرينحّباثة الهوتيني 
 وحدة الكنيسة. ،تهّددت عندماأو باألحرى  ختدم،

 
 المصطلس ت وأرثوذكسية الكايسة أرثوذكسية -2

بتسمية الالخلقيدونيني أتباع  مباشرةلنا اآلن باإلجابة على عدة أسئلة هلا عالقة  فليمسمح  
الالهوتيني األرثوذكسيني يعارضون هذه التسمية. هل من  أغلبطاملا أن  ،"أرثوذكسينيديوسقورس بـ "

تسمية ديوسقورس واتباعه باألرثوذكسيني؟ هل يتساوون معنا يف  األرثوذكسيةلنظر القانوين من وجهة ا
 يعتربوهنمأعضاء الكنيسة األرثوذكسية وال تتعارض هذه التسمية مع كتابات اآلباء الذين  حننهذه احلالة 

 منشقني عن الكنيسة األرثوذكسية؟
غري مباشر، إال أننا اآلن  بشكل الرغم من أنه قد أجيب على هذه األسئلة فيما سبق، ولو على

معىن األرثوذكسية احلقيقية عند آباء  نفهمسنجيب عليها بوضوح وتفصيل أكرب. جيب يف البداية أن 
يرتّدد آباء  ال. هلذا السبب بالتحديد إكلزيولوجياً   ولكنالكنيسة، فهو ال يتضّمن معىن اصطالحيًا 

 على الرغم من أن لديهم كبار،ديسني ال بل ومعلمني  الكنيسة يف اعتبار بعض اآلباء السابقني هلم ق
العقائدية اخلاطئة، شرط بقائهم حىت هناية حياهتم يف شركة مع الكنيسة. وكمثال  النظروجهات  بعض
 من" أرثوذكسيذلك القديس غريغوريوس النيصصي واملغبوط أغسطني. كما وأعطى اآلباء صفة " على

جوهر العقيدة ولكنهم انشّقوا عن  جتاهلذين صانوا أرثوذكسيتهم وجهة نظر اصطالحية لبعض اهلراطقة ا
مع الكنيسة. وكمثال واضح على ذلك هو ما كتبه  شركتهمالكنيسة واعتمربوا منشّقني ألهنم قطعوا 

فقط على ديوسقورس وأتباعه بل   ليس" أرثوذكسيطلق صفة " الذيقديسنا العظيم يوحنا الدمشقي 
 يضاً.غريهم من املنشقني أ وعلى

 و" املبتهلوناملنشقني عن الكنيسة وهم " من أخرَينيكيف يصف الدمشقي فئَتني   وإليكم
من  تتكّونعن الفئة األوىل: " يقول إذ( Αυτοπροσκόπτεςذواهتم عن الشركة مع الكنيسة" ) القاطعني"



بيح هلل مع نساء نساك مثلهم ويقدمون تسا جيتمعونالنساك وهم أرثوذكس يف كل شيء ما عدا أهنم 
يف كل األمور ولكن وبسهولة ولسبب  أرثوذكس همالفئة الثانية فيقول: " عن أماو  ،برقص وآالت"

 الشركة معها". وعنبسيط فصلوا أنفسهم عن الكنيسة اجلامعة 
الالهوتية، ال أكثر وال أقل، فإنه من  املصطلحاتفقط يف  كامن"  األرثوذكسيةكان معىن "  إذا

وهو املعروف بدقة تعابريه العقائدية، أن يصف هذه  الدمشقي،ديس يوحنا غري املمكن بالنسبة للق
وذلك ألن هذه الصفة كانت  ،حبسب كل شيء" أرثوذكسبل ويشّدد " الاجملموعات باألرثوذكسية 

يف   كبريمع أعضاء الكنيسة األرثوذكسية نفسها األمر الذي سيؤدي إىل ظهور تناقض   مساواهتمستعين 
فإن صفة األرثوذكسية اليت  بالنتيجةريه من اآلباء الكنسيني الذين يعتربوهنم منشقني. كتاباته وكتابات غ

بالتحديد وفقط يف جوهر العقيدة وهلا بالتايل  تتعلقيطلقها الدمشقي على املنشقني املذكورين أعاله 
كافية يستخدم هذه األرثوذكسية االصطالحية يعتربها غري   الذيطابع اصطالحي جمرد. لكن الدمشقي 

 الذياهلراطقة". وحبسب رأينا فإن الوصف اخلاص  عناملنشقني يف مقالته " عدادوهلذا فهو يدرجهم يف 
فكرة  يعطينا( Αυτοπροσκόπτεςذواهتم عن الشركة مع الكنيسة" ) القاطعنييطلقه الدمشقي على "

ليست هي جمرد  واليتواضحة بأي شيء ختتلف األرثوذكسية االصطالحية عن األرثوذكسية احلقيقية، 
 أرثوذكساً من تسميتهم " بالرغممصطلحات بل هي يف جوهرها شركة مع الكنيسة. إنه مدهش حقا أنه 

ال لسبب آخر سوى أهنم انشقوا عن شركة  اهلراطقةإال أنه يدرجهم يف عداد  ،حبسب كل شيء"
 الذي حافظوا أن تطلق حىت على املنشقني ميكنو  -شيء  االصطالحيةالكنيسة. إذن، األرثوذكسية 

واليت هي  -الصحيحة ؛ واألرثوذكسية احلقيقية والكاملة شيء آخر بالكلية  والعقائدعلى التعاليم 
إىل نفس  املنتمنيحبسب جوهر العقيدة وهي شركة مع الكنيسة وتمطلق فقط على األرثوذكس  أرثوذكسية

االصطالحية وحدها  رثوذكسيةاألالكنيسة. هكذا ففي حال عدم وجود البعد الكنسي لألرثوذكسية فإن 
هي اليت تعطي لألرثوذكسية االصطالحية   الكنيسةال تكفي حىت يعترب أحد ما أرثوذكسياً. الشركة مع 

 كماهلا.
حىت على املنشقني بعد  األرثوذكسيةصار واضحًا اآلن ملاذا بإمكان اآلباء إطالق صفة  بالتايل

يشكك  أنهأن ال يتعثر أحد من هذه التسمية ظانًا والعقيدة، فال جيب  اإلميانالتأكد من حفظهم  
عن أرثوذكسية ديوسقورس وأتباعه . فقط من ال  يتحّدثبكتابات اآلباء وبضمري الكنيسة احلّي عندما  

 إىلاالصطالحية وأرثوذكسية الشراكة ميكن أن يقع بلغط كهذا وبالتايل يتوصل  األرثوذكسيةمييز بني 
يهّم  الواضحًا لدى اجلميع أن موضوع األرثوذكسية االصطالحية نتائج مغلوطة. جيب أن يكون 

الالخلقيدونيني  وأتباعهالكنيسة وإمنا العلم فقط. بالنسبة للكنيسة األمر حملول وببساطة: ديوسقورس 
املسكوين الرابع املنعقد يف خلقيدونية.  اجملمعمنشّقون ألهنم رفضوا قبول مقّررات الكنيسة اجلامعة يف 

العلوم الالهوتية التارخيية والعقائدية لتتحّقق من مدى األرثوذكسية  وخاصةن دور العلوم الالهوتية يأيت اآل



كهذه   وحبوثهلؤالء املنشقني باعتماد دراسة نصوصهم وكتاباهتم املختلفة. ومن دراسات  االصطالحية
 على سبيل املثال: اومنهميكنها اإلجابة على األسئلة املختلفة اليت طاملا راودت أذهان اآلباء، 

 لطبيعتنا البشرية أم ال؟  املسيحهل يقبل ديوسقورس وأتباعه مساواة الطبيعة البشرية يف  -1
املسيح املتجسد بعد  شخصهل يقبل ديوسقورس وأتباعه التمييز بني الطبيعَتني يف  -2

اإلهلية للطبيعة  فينسبون األعمال الصفات،االحتاد، على أساس األعمال وذلك باالعتماد على تبادل 
 يف املسيح؟ البشريةاإلهلية واألعمال البشرية للطبيعة 

بعد االحتاد"  واحدة طبيعة"و" طبيعَتني منهل يفهم ديوسقورس وأتباعه تعابري مثل " -3
 تفسري أوطيخا؟  حبسبتفسري كريلس االسكندري أم  حبسب

ة أوطيخا املونوفيزيتية أم بسبب خبريستولوجي إمياهنم عن" بطبيعَتنيهل ينجم رفضهم عبارة " -4
 النسطورية؟خوفهم من الذيوفيزيتية 

اإلجابة،  الدكتوراهالتارخيية والعقائدية الالهوتية وأطروحات  والبحوث للدراساتحيّق  بالطبع
جترح على اإلطالق ضمري الكنيسة  الفهذا دور البحث والتنقيب إلعطاء النتائج العلمية الدقيقة، وهي 

 هلم مهما كانت النتائج. املعطىها القديسني وال متس اإلميان احلقيقي احلّي وآباء
 

 الخالصة
الدمشقي بالرغم من اعتباره  يوحناكل ما قلناه بات واضحاً، على ما أعتقد، أن القديس   بعد

 يف يرتّددعن الكنيسة بسبب رفضهم للقرارات اجملمع املسكوين الرابع، إال أنه ال  منشقنيالالخلقيدونيني  
 إمياهنم. مناالعرتاف بأرثوذكسيتهم االصطالحية واصفاً إياهم باألرثوذكس بكل ما تبقى 

عملية دفع احلوار الالهويت بني  يفالنتيجة هلا أمهية كربى وميكن أن يكون هلا دور حاسم  هذه
شرقية انطلق احلوار بني الطرَفني، بالكنائس ال أناألرثوذكس والالخلقيدونيني الذين يمعرفون، منذ 

حنن األرثوذكس يف حوارنا معهم أال نطلب منهم شيئاً آخر سوى  علينااألرثوذكسية. وبكالم آخر جيب 
املقدسة واملسكونية.  كاجملامع  الالحقةالرابع وبالتايل ببقية اجملامع املسكونية  املسكويناالعرتاف باجملمع 

ة، كذلك باعرتافهم به يعودون إىل الرابع انشقوا عن الكنيس املسكوينهكذا، كما برفضهم اجملمع 
وتملغى بذلك كل األسباب اليت أدت إىل ابتعادهم وانفصاهلم. وعلى هذا  األرثوذكسيةأحضان الكنيسة 

أمام التوصل  العقباتفإن كل اللقاءات واحلوارات الثنائية بيننا جيب أن تصّب يف حماولة تذليل  األساس،
 واحداً وجامعاً. األرثوذكسابع، ليأيت املوقف كل إىل موقف واحد من اجملمع املسكوين الر 

 


