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 دراسة تحليلية حول 
 مجمع نيقية المسكونية

 
 

 
 
 

 مستخلص
 

المسيح عليه  السه ج جهلخ لفهراي انها اسهرابيل الوهللةب وجهلخ اهدي، التوحيهدب وراه  
حواري  عله  ذه ا اليقيهدن انه  عاهد اب وجهلخ لكها يصهحح مهل ُصهحي مه، ديه، موسه  عليه  

طتي، الهمنيههة والدينههةب ولكهه، السهه جب وذهه ا كههل، ماههه  رسههللت  ودعوتهه  ومواج لتهه  مههع السههل
شلإول الي ودي الحلقد غير مسلر ومجر  ديلنة السيد المسيح اله  الاللوايهة واليللميهة وامهور 

 أفر .
ودب الف ي اي، النصلر  حول طايية المسيح علي  الس جب وطفح اله  السهطح أيهلج 

وهطر النصهلر  تنصر قسطنطي،ب وايهد أ، جيهل النصهرانية الهدي، الرسهما للدولهةب عندبهِ  ا
ليقد مجمع مسكونا عللما لشمل جمع اليلملخ والتالحث حول شفصية المسيح واألمور التها 

 افتلفوا حول لب وذ ا المجمع ال ي ُعقد فا تلريخ النصلر  ذو مجمع نيقية.
ومجمع نيقية م مة ألن  يحظ  اموافقهة جميهع الكنهلبا والفهرن النصهرانية فها اليهللجب 

ة تشهرييية تحهل وتحهرج وتوهع للنصهلر  قهواني، لكها يسهيروا علي هلب وذو فا  ات  ييتار ذي
 وذ ا الاحث جلخ لكا يفصل الحديث ع، ذ ا المجمع.

ب وفا األفيهر حسهج أانلسيوا ومجمع نيقية دار في  حوار طويل ومفصل اي، آريوا و
دخ اله  قسطنطي، حوارذمل ونقلش مل اقون السلطة الهمنيهةب وفها ذه ا الاحهث يتطهرن الالحهث فها الاه

شههرم مف ههوج المجمههع المسههكونا واعقليمهها وعههدد المجههلمع اليللميههة والقههلنو، الهه ي يصههدر مهه، ذهه ا 
 المجلمع اج تيريي مل يسم  اليوج امجمع الكنلبا.

وفا الفصل الالنا ادأ اتيريهي مجمهع نيقيهة والسهاب اليهلج والفهل  اله ي عله  ااهرا انيقهد 

أروقههة المجمههع وطريقههة ان ههلخ ف فههلت جب اههج  ب اههج  كههر الفههرن التهها كلنههل توجههد دافههلالمجمههع
 القرارال التا فرج ا  المجمع.

أمههل الفصههل األفيههر فقههد فصهه  لتحليههل مههل دار دافههل المجمههع وفههرج الالحههث اهه كر 
مجموعة م، اعنتقلدال الموج ة ال  المجمعب ماهل انحيهله قسهطنطي، لهرأي األقليهةب والتهدفل 

 ي الههدابر اههي، أذههل السههلطة الدينيههةب اههج الرذاههة اليفههوي مهه، قاههل السههلطة الهمنيههة لحسههج الفهه
والرغاة الل ا، كل، ل مل األار فا تايير مسلر ونتلبج المإتمرب اج  كر اليقيهدن التها فهرج اه  
المههإتمرب ومووههوص تنصههر قسههطنطي،ب اههج قههرارال المجمههعب وحههرن كههل مههل يفههللي اليقيههدن 

ث افتلمة احتول عل  جملة توصيلل الاولصيةب اج اع ، قلنو، اعع ، الكنساب وفتج الالح
 واستنتلجلل. 

 د. بلوال محمد أمي،
 مدرا
 كلية التراية  –جلمية كركوك 
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 مقدمة
 الحمد هلل والص ن والس ج عل  رسول اب وعل  آل  وصحا  وم، واالاب أمل ايد:

دراسة مقلطع التلريخب ومل دار في ل م، امور التا أنتجهل نوعهلم مه، الفكهر والتصهور حهول 
لحلوهرب ألنه  كمهل يقهلل اأ، التهلريخ يييهد نفسه  ب المسلبل المينوية والملديةب ل ل امتهداد اله  يومنهل ا

وذ ا اععلدال تشمل جميع جوانب الحيلنب وا، الشفصية المينوية احولرن أو دينلَ أو دولة أو ...  
كلنههل ال تكههو، مسههتقيمة دو، اسههتقراخ التههلريخب وميرفههة كههل المراحههل التهها مههرل ا ههلب وفلصههة 

 المنيطفلل الواوحة فا تؤريف ل.
ل امراحل مفتلفةب وفا ايو ل تايرل م مح الديلنة النصرانية  ايد عيس  علي  الس ج مرَّ

الجديدن كليلمب وُحرفل ووُصحفل أصول وكليهلل الهدي، الجديهدب وكلنهل للمجهلمع التها عقهدل الهدور 
الالره فها ذه ا اليمليهة التاييريهةب واعنحهراي اله ي طهرأ عله  الديلنهة النصهرانية فها كهل الجوانهب 

 دية والتشرييية واألف قية .فلصة االيق
التلريخ ملا الألحداث المتنوعةب فلصة تلريخ النصرانيةب وم، ذ ا األحداث التا ل ل مكلنة 
ميتارن لهد  أتاهلص ذه ا الديلنهةب وكلنهل ل هل األاهر الكايرفها تاييهر ميهللج ديلنهة النصهرانية االمجهلمع 

لنصهرانيو،ب والمسهكونية االيللميهة  عهددذل الكنسية  وذ ا المجلمع كلنل نقطة التقلخ وافت ي اي، ا
 احد  وعشرو، مجميلمب وأول ل انيقلدام كل، مجمع انيقية .

امجمع نيقية  موووص دراستنل ذ اب ذو أول وأذج وأكار مجمع ُعقد فها تهلريخ النصهلر ب 
ذه ا  وفي  تج اقرار مل يسم  ااقهلنو، اعيمهل،  وات هج آريهوا وأتالعه  الل رقهة والكفهر الاهوامب وفها

 الدراسة نفصل القول فا ذ ا المجمع.
 

 أذمية الموووص
 

تانع م، صفة اليصر الحلور ال ي سما ايصهر الرجهوص اله  الهديلنلل اسهملوية   .ٔ
كلنل أو اوويية ب وذ ا الرجوص يلتا ايد جفل الجلنب الروحها لهدي اعنسهل،ب واحهث وياحهث 

 ع، شا يملا ل  ذ ا الفراغب وذو االدي، .
رية التا تتيرض ل ل منطقتنل تحل دعلو  ومسميلل جديدنب وذه ا الحم ل التنصي .ٕ

تيطا احانل أذمية كايرن ألن ل تاي، أ، ال ي يدعو، اليه  لهيا ديه، المسهيح عليه  السه ج اهل ذهو 
ي.  محرَّ

وذهه ا فطههون مهه، أجههل حههوار األديهههل، والحوههلرال عهه، طريههن طههرم المسهههلبل  .ٖ
 الليق نية والمنطقية مع اعستش لد علي .

 افتيلر الموووص أسالب
 

رغاة الالحث ادراسة اعل يلل فا الديل، الا اةب فلصة فا المنيطفهلل التها تاييهرل  .ٔ
 في ل عقلبد وتصورال الديلنلل.

ُيَيد ذ ا الاحث م، قال درسة فا الفكرب ول  ارتالط تكلملا مهع الواقهعب ودراسهة كايهر  .ٕ
 م، أحداث وحركلل الواقع.

صب ممل دفع الالحهث لكها يشهرص فيه  اشهكل أكهلديما لقلة الدراسلل الجدية فا المووو .ٖ
 وعلما احل.
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 من ج الاحث
افتلر الالحث المن ج الوصفا التحليلاب حيهث قهلج اسهرد كهل مهل يتيلهن امجمهع نيقيهة مه، 
مفردال ومفلذيجب اج وصي حلل المجتميي، فا ذ ا المجمعب مع  كر مل دار في ب اج قلج اتحليل لب 

 كل علما.وعرض اعنتقلد للمجمع اش

 فرويلل الاحث
 المجمع حكومة ك نوتية تحل وتحرجب وذو  و مكلنة كايرن عند النصلر . .ٔ
مجمع نيقية كل، المنيطي األول فا تلريخ النصرانيةب وتايير في  عقيهدن الوحدانيهة  .ٕ

 ال  الاللواية.
 كل، نيقية نقطة امتهاج النصرانية اللوانية الروملنية. .ٖ

 دراسلل سلاقة
راختا المستفيوة لج أجهد كتلاهلم أو فصه م مه، كتهلب فصه  لدراسهة ذه ا رغج مطلليتا وق

المجلمعب وفلصة مجمع نيقيةب كل مل ذو موجود ذو تنلول المجلمع اشكل مجملب وليهل اله ي وفهن 
للتفصههيل فيهه  ذههو الشههيخ محمههد أاههو هذههرن فهها كتلاهه  امحلوههرال فهها النصههرانية  ولكهه، لههج يتنههلول 

لخ ذه ا الاحهث لكها يسهتدرك مهل لهج يه كرا اليلمهلخ اله ي، تنهلولوا الموووص م، كل جواناه ب عليه  جه
 الموووص.

 تج تقسج الاحث ال  ا اة فصول:
: تههج دراسههة المجههلمع اشههكل عههلج مه، حيههث التيريههي وأنههواص المجههلمع المحليههة الفصل  اول 

 واليللميةب والقلنو، الكنساب والمجلمع الكنسية.
ساب انيقلداب ومل دار في  اهي، القسهيي، الميهروفي،ب ذو لدراسة مجمع نيقيةب  الفص  الثانً:

 وظ ور الف ي اي، المجتميي،ب وحسج الف ي م، قال السلطة الهمنية المتمالة اقسطنطي،.
ذههها الم حظههلل واعنتقهههلدال الموجهه  الههه  المجمههعب مههه، كيفيههة الحهههوارب  الفصلل  الثاللل :

  ل المجمع. والف يب وحسج الف ي اي، الحوور والقرارال التا فرج ا

 
 الفصل األول
 المجلمع الكنسية

كل مصطلح أو مف وج قال التيمن فا مدلوالت  الاد م، توويح ميلني  المركهيهة "اللاويهة" 
وال لمشية لكا يتوح للقلرئ رإيت  حول ال دي م، كتلا  احث ع، موووصب ل لك ناهدأ اهللتيريي 

يلجم ج اللاويةب فللمجلمع: جمهع عله  وه، المركهي المجمع علي  اي، علملخ اللاة فا قواميش ج وم
امفلعل  ومفردا امجمع ب مؤفو  م، ملدن اجمَع  والموِوع مجَمع ومجِمع مال مطلَع ومطلِعب وقوج 
جميع: مجتميو،ب والمجَمع يكو، إسملم للنلا والمووع ال ي يجتميو، في ب وفها الحهديث "فوهرب 

 . ٔاوك لك مجَمع الاحري، أي ملتقلذملايدا مجَمَع اي، ُعنقا وكتفا" أي حيث يجتميل،ب 
أمههل التيريههي ال لمشهها المصههطلحا ف هها مجههللا شههوروية تيقههد اههي، الحههي، والحههي، لسهه، 
القرارال وإصدار الفتلو  فا شت  المجلالل والمنلساللب فلصة فا مسلبل اليقيدن واليالدن وغللاهلم 

ج مههل ياههو  فهها الشههإو، السيلسههيةب إ ، اف هها ذيبههة تشههرييية تحههُل وتُ  ؛ وتوههع الدسههلتير  ٕاحههر(
والقواني، للدول التا تفوع لسلطة الال النصرانيةب ومل عل  الدول المنتمية إال تنفيه  ذه ا القهرارال 
اح افرذل واعنقيلد التلج لمفططلت هلب وفها عصهرنل ظ هرل مبهلل المنظمهلل والمإسسهلل والنهوادي 

لسلطت ب ولكل منظمة مجمع فهل  ا هل  التنصيرية كل ل تفوع لسلطة الال وتدعم ل الدول الفلوية
 تيقد فا فترن همنية محدودن لدراسة أمور التنصير.

والمجلمع فا المسيحية ذها كمهل يقهول علمهلإذج جملعهلل شهوروية فها المسهيحيةب قهد رسهج 
رسل ج نظلم ل فا حيلت جب حيث عقدوا المجمع اؤورشليج ايد ترك المسيح ل ج الاني، وعشري، سهنةب 
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مع عدج التمسك امسؤلة الفتل، ال هاد فقرر عهدج التمسهك اشهرابع التهوران ومهل ولي هل وقرر  لك المج
م، سلبر أسفلر الي د المقدا عندذج فيمل يتيلن اللتحريجب إال تحريج الهن  وأكل المفنون وأكل الدج 
ا وأكههل  اههلبح األواههل،ب فقههد قههللوا اههؤ، الت ميهه  والمشههليخ ا هه ا المجمههع الهه ي اينهه  سههفر األعمههلل فهه
 . ٖااصحلح  الفلما عشر قد سنوا للمسيحي، سنة جمع المجلمع لدراسة مل يتيلن الليقيدن والشريية

واالمجمع  عند المسيحي، مإتمر ييقدا األسلقفة للتداول فا شإو، الكنيسةب وذو "مسكونا" 
فا" ا ا وهج ا ا دعا الي  أسلقفة اليللج كل  وانيقد اربلسة الالالب وذو "اقليمها" أو "وطنها" أو "طهلب

 أسلقفة منطقة أو ا د أو طلبفة ميينةب ويسم  أيولم فا ذ ا الحلل "سينودا".
ويطلن اعسج أيولم عل  كل مجلا لألسلقفة سواخام كل، فا حللة اعجتملص أج لج يك،ب مها م: 

ا الدابج ف  ٘االروسيةب أو سينودا المقداب وسينودا الاروتستلنل  ٗاسينودا الكنيسة األراو كسية

 (7)ب وُيدع  "كونارا." ٙافرنسلب وسينودا الكنيسة األناليكلنية

النصهراناب وتؤايرذهل عله   ذ ا التيلريي السللفة ال كر تاي، مهد  أذميهة المجهلمع فها الفكهر
التتاييرال واعنحرافلل التا وقيل في هل النصهرانية اهدخام امجمي هج األول "نيقيهة" واله ي ييتاهر مه، 

 ن لمل تومنت  م، قوليل أصولية وأسلسية فا عقيدت جب ففها ذه ا الورقهة أذج مجملمي ج عل  اعط
الاحاية نفصل القول ع، ذ ا المجمعب ولك، قال أ، نشرص فا انليهل ذه ا الاحهث الاهد أ، نه كر أنهواص 
المجلمع لكا نكو، عل  اصيرن فيمل نريد تنلول  والحديث عن ب علي  ممهل يلها نه كر أنهواص المجهلمع 

 الكنسية.
 

 واص المجلمع الكنسيةأن
ليسل المجلمع الكنسية كل ل مسكونية "عللمية" أي امين  أ، توج أسهلقفة كهل الهدا، اليهللجب 
فاحكج انشقلق ج عل  طوابي كايرنب وافت ف ج فا كليلل عقيدت جب أصاحل لكل طلبفة مجمع فل  

 ا جب يتدارسو، في ل أمور عقيدت ج.
مع الهه  ا اههة أقسههلجب فيقههول: اوذهه ا المجههلمع يقسههج صههلحب كتههلب "سوسههنة سههليمل،" المجههل

اههللنظر الهه  عههدد أرالا ههل ودرجههلت ج وشههوكت ج الهه  ا اههة أقسههلج: وذهها: مجههلمع علمههة ويقههلل ل ههل 
المسهههكونيةب ومجهههلمع مليهههة أي فلصهههة اطلبفهههة دو، غيرذهههلب ومجهههلمع اقليميهههةب أي فلصهههة اهههلقليج 

 . 8امفصو  
 الطلبفة الشرقية الكلاوليكية:ونورب عل  سايل المالل ال الحصر ايض مجلمع 

 :سينودا الموارنة 
 ج.8ٓ٘ٔ        ٔقنواي، 
 ج.5ٙ٘ٔ       ٕقنواي،  

 :المجمع اللانلنا 
 ج.3ٖٙٔ     ٔاللويهن   
 ج.8ٖٓٔ     ٕاللويهن  

 :،سينودا األرم 
 ج.ٔ٘ٙٔالقدا          
 ج.8٘ٔٔاهملر          

 :،سينودا الملكيي 
 ج.3٘ٔٔدير المفل      

 ج.35ٓٔالمفل      دير 
 ج.8ٓٙٔدير القرقفة       
 ج.8ٖ٘ٔعي، تراه        
 ج.8ٗ5ٔالقدا            
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 :،سينودا الكلدا 
 ج.8ٖ٘ٔرال، ذرمهد      

 :،سينودا السريل 
 ج.888ٔالشرفة          

  سينودا األقالط 
 . 5اج 858ٔاألسكندرية     

ب أل، كتلب النصلر  أنفس ج تجلذلوذل العتالرذل وذ ا المجلمع الطلبفية والقومية ليسل محور احانل
أمور تف  كل طلبفة أو قومية م، النصلر ب فيقول صهلحب كتهلب سوسهنة سهليمل، الكه، مقلصهد 
ك منههل ال تحتههلج إال إلهه   كههر المجههلمع التهها تيتاههر علمههةب سههواخم صههلدن علي ههل الجميههع أو أنكرذههل 

ل عن ل ايو ج عل  ايض لمل فا  لك م، ميرفة النتلبج الت  . ٓٔاا تولدَّ
 

 عدد المجلمع المسكونية
انيقههدل علهه  مههّر تههؤريخ النصههلر  مجههلمع مسههكونية كايههرن الاههل عههددذل واحههدام وعشههرينل مجميههلمب 

جب 5ٙ٘ٔوأول  ذ ا المجهلمع ذهو مجمهع انيقيهة  وآفرذهل مجمهع الفلتيكهلنا الاهلنا اله ي انيقهد سهنة 
 . ٔٔاوكل، ال دي من  االتجديد فا اليللج المسيحا 

وييتار مجمع أو مإتمر الفلتيكلنا ام، أفطر المإتمرال عحتوابه  مووهوعلم سيلسهيلم رغهج ارتدابه  
. وذه ا األمهر الفطيهر ذهو تاربهة الي هود مه، دج السهيد المسهيحب وذه ا قهرار سيلسها  ٕٔااوالم عقلبديلم 

السهيد المسهيح ينلقض مبلل الفقرال فا األنلجيل التها تتحهدث عه، مكهر الي هود وفطهت ج للنيهل مه، 
فُهوَ، اْلَكلِهَج َعهْ، "علي  الس ج"ب وال غرااة فا ذ ا األمر ألن ج طايوا عل  ذ ا من  القدج ف ج ا... ُيَحر(

 . ٖٔ  االملبدن:...َمَواِوِي ِ 
والحقيقة التا الاد اعشلرن الي ل لد  حديانل ع، ذ ا المجلمع الكنسهية المسهكونيةب ذها أن هل سهلذمل 

لد ديهه، النصههلر ب وتحريفهه  عهه، جههلدن الصههوابب واشههالع  الألفكههلر الدفيلههة واشههكل كايههر فهها افسهه
 والميلدية للوحدانية التا جلخل ا ل األنايلخ أجميينلب ومن ج عاد ا اعيس  ا، مريج .

 :يناا  أ، تتوفر في  الشروط التلليةوالمجمع المسكونا 

  . ينيقد اساب ادعة .ٔ

  . يدعو إلي  إماراطور مسيح  .ٕ

  . ب أسلقفة اليللجيحورا اغل .ٖ

  . يقرر شا لج يك، مقررام م، قال .ٗ

 وممل يلا أسرد المجلمع المسكونية التا انيقدل عل  مر التؤريخ:

 القرار ال ي فرج ا  سنة انيقلدا اسج المجمع ل

ج آريوا وقلنو،  جٕٖ٘ نيقية ٔ حرَّ
 اعيمل، الكنسا

ج مقدونيوا ج88ٖ القسطنطينية ٕ  حرَّ

ج جٖٔٗ أفسا ٖ  نسطور حرَّ

ج أوطيفل جٔ٘ٗ فلقيدونية ٗ  حرَّ

ج الكتاة الا اة جٖ٘٘ ٕالقسطنطينية  ٘  حرَّ

ج المونوتيلية ج8ٔٙ ٖالقسطنطينية  ٙ  حرَّ

ج محلراا األيقونلل ج383 ٕنيقية  3  حرَّ

ج فوتيوا ج83ٓ-8ٙ5 ٗالقسطنطينية  8  حرَّ

  جٕٕٔٔ ٔالتها، 5

  ج5ٖٔٔ ٕالتها،  
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  ج35ٔٔ ٖالتها،  

 قواني، كنيسة جٕ٘ٔٔ ٗتها، ال 

  جٕ٘ٗٔ ٔليو،  

 اتحلد الكنلبا ج3ٕٗٔ ٕليو،  

  جٖٔٔٔ فينل "فرنسل" 

 ان لخ اعنشقلن الاراا ج8ٔٗٔ-ٗٔٗٔ كونستلنا 

 اتحلد الكنلبا ج٘ٗٗٔ-5ٖٗٔ فلورنسة 

 محلولة اص م فلشلة ج3ٔ٘ٔ-ٕٔ٘ٔ ٘التها،  

ج الاروتسههههههههتلنل جٖٙ٘ٔ-٘ٗ٘ٔ التريدنتينا  – حههههههههرَّ
 اص م كلاوليكا

 اليصمة الالاوية ج83ٓٔ-8ٙ5ٔ ٔالفلتيكلنا  

التجديههههههههد فهههههههها اليههههههههللج  ج5ٙ٘ٔ-5ٖٙٔ ٕالفلتيكلنا  
  ٖٔاالمسيحا

مههل سههردنلا أعهه ا ذههو مجمههل المجههلمع الكنسههية اليللميههة التهها انيقههدل علهه  مههّر التههلريخ لسههاب مهه، 
ولميرفههة طاييههة القههلنو، الكنسهها األسههالب وقههد فههرج المجتميههو، اقههواني، سههما اللقههلنو، الكنسههاب 

 نفصل القول عن  فيمل يلا:
 

 القلنو، الكنسا
وامجلهها   ٗٔاذههو القههلنو، المسههتنتج مهه، المجههلمع اليللميههة للنصههلر ب وذهه ا القههلنو، يوههي  االالاههل 

ب فهللقواني، الاشهرية التفلهو مه، ميهلنا الهنق  والج هل وال هو  والظلهج إ، لهج تفوههع  ٘ٔاالكرادلهة 
ل، السملويةب والتكو، ل ل ذياة وسلطل، عل  النفوا اول  ا تجرإ النفوا عل  مفللفهة لكليلل األدي

القلنو، الوويا كلمل وجدل فرصة ل لك وقدرن عل  اعف ل م، م حقة القلنو، وسلطل، القولخب 
 . ٙٔاورأل فا ذ ا المفللفة اتالعلم ل واب ل وتحقيقلم لرغالت ل 

ني، ودسلتير النصلر ب ويهعمو، اؤن ل قواني، رالنيهة علمهلم أ، ذ ا المجلمع الكنسية ذا مصدر قوا
االقلنو، الكنسا لج يإف  م، التوران واعنجيلب فم، الميروي عند رجهلل القهلنو،ب ا، رجهلل الهدي، 
النصلر  قد اقتاسوا قواعد القهلنو، الكنسها مه، القهلنو، الرومهلنا وماهلدئ القهلنو، الطاييهاب ومه، 

. ويقهول  3ٔافتلفة أل، واويي  ذج رجلل الكنيسة ال ي، أوفوا الي  صااة دينية اليلدال والتقلليد الم
ِ ا تيلل  فا ذ ا الصدد ا َفُ وا أَْحَالَرُذْج َوُرْذَالَنُ ْج أَْرَالالم ِمْ، ُدوِ، اَّ  . ٖٔ  االتواة:...اتَّ

ج ل ههلب اهه لك أصههاحل والكنيسههة فروههل قوانين ههل قسههرام واجاههلرام علهه  النههلاب وأوجاههل اعنقيههلد التههل
الكنيسة مإسسة إل ية واشرية فا آ، واحدب فقد جلخ فا قرارات ج مل نصه  اعله  المهإمني، اللمسهيح 

 . 8ٔاأ، يتيمقوا ا مة فا الكنيسة المقدسة واألكيرن لت بة وملبرذج 
ة فرجلل الدي، الكنسا اقتطيوا لحكوملت ج تسمية جديدن  ال تؤاير عل  علمة النلاب وذها االحكومه

  Theocracyاعل ية  فـ اكلنوا يحكمو، السج ا ويهعمو، ا، حكومت ج حكومة إل ية اايوقراطية 

والدراسة المااتة تهدلنل عله  أ، الاهلاوال والقسلوسهة لهج يكه، عنهدذج مه، الشهريية إال مهواعظ فلقيهة 
قتوههي  مههؤاورن مهه، عهه، المسههيح "عليهه  السهه ج"ب ولألجههل  لههك كههلنوا يشههرعو، القههواني، حسههب مههل ت

 . 5ٔاش وال أنفس جب اج ينف ون ل فا اليالد والا د هاعمي، أن ل م، عند ا 
 

 موقي فرن النصلر  م، المجلمع
افتلفل النصلر  وافترقل فيمل اين ج عل  فرن وشيٍع كايرن تراوا عل  سايي، شياةب كمل أفار عن  

أفت هل وتهر  نفسه ل عله  الحهن   : اافترقل الي ود  ب وذ ا الفهرن كل هل تليه،الصلدن المصدون ا
وسواذل عل  الالطلب وتفطط لسحن غيرذل اللقون دو، الركو، ال  اععتملد عل  الاراذي، اليلميةب 
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والمجههلمع علهه  مههّر القههرو، كلنههل تحههوي مجموعههلل مفتلفههة مهه، فههرن النصههلر ب ولكههل رأي فهها 
 األمور المطروحةب وفا األفير فللحن واحد.

لر  فا عصرنل الحلور ذها االكلاوليهكب واألراهو كاب والاروتسهتلنل  أمل الفرن المش ورن للنص
ول  ا الفرن مواقي وآراخ متالينة ع، المجلمع المسكونيةب فم، المجلمع م، حله عل  اتفهلن أغلايهة 
فرن النصلر ب ولك، ذنلك فرن ل ج مواقي واوحة تجلا قرارال المجهلمعب فمها م: ااألراو كسهي، 

 . ٕٓاال المجلمع الساية األول  ال ييترفو، إال اقرار
 

 مجمع الكنلبا المسكونا
قد مرَّ الحديث ع، المجلمع المسهكونية التها يترأسه ل الالاهل ويكهو، قرارات هل تشهرييلم لكهل النصهلر  
المإيدن لسلطة الالال وحكم ب وذ ا افه ي مجمهع الكنهلبا المسهكونا أل، األمهر اله ي جمي هج غيهر 

 ج المسههكونيةب والتكههو، قراراتهه  تشههرييلم وقلنونههلم للكنيسههةب ويقههوج الهه ي جمههع النصههلر  فهها مجههلمي
مجمع الكنلبا اؤعملل أفر  فلن  اي ا الفر  ألعولب  كا ييملوا متيلوني، لنشر حركة التاشهير 
وتقههديج المسههلعدال الكنسههية المشههتركة لحركههة اعسههيليب وععههلدن انههلخ الكنههلباب ولدراسههة القوههليل 

والاحههث فهها الشههإو، الدوليههةب وافسههلم المجههلل فهها الكنيسههة عشههتراك النسههلخ اعجتملعيههة والدينيههةب 
 . ٕٔاوالشاياة فا حيلن الكنلباب وانملخ روم الوعا المسكونا اي، الكنلبا األعولخ 

ج مهه، 5ٗ8ٔومهه، الجههدير أ، نشههير الهه  نقطههة الادايههة ل هه ا المجمههعب فقههد اتههؤلي رسههميلم اؤمسههترداج 
الههدام مهه، الههدا،ب كلنههل فكههرن ايجههلد  ٗٗوتسههتلنتية واراو كسههية فهها طلبفههة ار ٓ٘ٔمنههدواي، يمالههو، 

ج عنهدمل انيقهد مهإتمرا، مسهكونيل، للاحهث 5ٖ3ٔشركة اي، الكنلبا قد أف ل تتجسج محسوا فها 
فهها الحيههلن واليمههل واعيمههل، والنظههلجب وذنههلك انتفههب لجنههة مشههتركة لووههع فطههط عنشههلخ مجمههع 

ج ايد أن  لج يتج 5ٖ8ٔالمإقتة فا مدينة أوترفل ال ولندية  الكنلبا المسكوناب واجتميل ذ ا اللجنة
جب وووع دستورام لجمع 5ٗ8ٔالتصدين عل  الدستور إال فا اجتملص األول ل  ا المجمع المسكونا 

تنظيمههلم دابمههلم تسههتطيع امقتوههلا جميههع الكنههلبا المشههتركة أ، تماههل رسههميلمب وقههد اسههندل المسههإولية 
شفصههلم ينتفهها ج المجمههع نفسهه ب وللمجمههع مإسسههة  5ٓيههة مإلفههة مهه، اعداريههة فيهه  الهه  لجنههة مركه

للدراسلل المسهكونية فها ااوسها  اهللقرب مه، مركهه المجمهع الربيسها اجنيهي اسويسهراب وعقهدل 
كنلبا الواليلل المتحهدن األمريكيهة المشهتركة فها عوهوية مجمهع الكنهلبا المسهكوناب والتها تماهل 

ج فهها أفلنسههتو، 5ٗ5ٔا أمريكههلب عقههدل مإتمرذههل األول ميظههج الطوابههي الاروتسههتلنتية الكاههر  فهه
 . ٕٕااوالية ألينوي 

مل مرَّ  كرا افطلر النظري للمفردن األسلسية والجوذرية فا ذ ا الاحثب وذها مصهطلح االمجهلمع  
 ومدلوالت ب ومل يتشيب من ب وايد ذ ا سنفصل فا "مجمع نيقية" فا الفصل الالنا.

 
 
 
 

 
 

 الفص  الثانً
 Nikaia(32)ة مجمع نٌقٌ

 
م، اعظج وأكار المجلمع المسكونية ب وأايدذل أارامب وأكارذهل شهؤنلمب وأول هل وجهودام وأعظم هل  كهرامب 

الملهك األعظهج للرومهلني، ايهدمل اظ هر النصهرانيةب واعله،   ٕٗااهؤمر مه، قسهطنطي، ٕٖ٘انيقد سهنة 
لقة للديلنهة النصهرانية ورفهع اعتنلق  للديلنة الجديدنب واصدر مرسوملم ين  عل  اعطلخ الحرية المط
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اعوط لد عن لب رغج كل مل فيل  للنصرانية ييتار دفول قسطنطي، للديلنة انتكلسل للنصرانية وليا 
علمههلم مهه، تنصههرا انيقههد أول مجمههع اههلمرا ليحسههج القههول حههول مههل افتلههي عليهه   ٘ٔانتصههلرامب فايههد 

أج الذهول  وذهل له  طاييتهل،  النصلر  ع، شفصية السيد المسيح "عليه  السه ج" ذهل ذهو نلسهول
الذوتية ونلسوتية أو  و طايية واحدن إمل الذوتية أو نلسوتية  وغيرذهل مه، المفهلذيج واليقلبهد حهول 

 شفصية عيس  علي  الس ج.
وكل، دعلن الاللوث وحملة لواب  المنااو، فا المجتمع المسهيحا األولب ال يظ هرو، أفكهلرذج اشهكل 

مسيحي، عل  يد قيلصرن الرومل، وظلوا ك لك حت  جلخ قسطنطي، واوح لمل يرون  م، اوط لد ال
 ف لد، المسيحي،ب ورفع اعوط لد عن جب واعتنن المسيحية واتف ذل ل  دينلم.

عندبٍ  ادأل تلك األفكهلر الداعيهة اله  التاليهث وانهون المسهيح هلل مه، كنيسهة اعسهكندرية لتظ هر عله  
  ٕ٘امهع أفكهلر الموحهدي، مه، المسهيحي،ب تهول  آريهوامسرم الحيلن الدينية وتدفل فا حرب عنيفة 

 اي، فكرت ج والدفلص عن ل فا مصر ومقدونية وفلسطي،.
ولج توع تلك الحهروب اوهارذهل حته  تهدفل قسهطنطي، إماراطهور الهروجب فيقهد للمتفهللفي، مجميهلم 

ذي، كها ج ليادل كل من ج رأي  ويدلل عل  صحت  امل يستطيع مه، حجهج واهرإٖ٘علملم انيقية سنة 
 . ٕٙايظ ر الحن لطللا  ويتاي، 

 متى ظهر الخالف
 الدارا لتؤريخ الديلنة النصرانيةب يجد اؤ، تؤريف ج اقد مرَّ امرحلتي، أسلسيتي، وذمل:

 المسيحية م، اياة المسيح ال  مجمع نيقيل. .ٔ
 المسيحية ايد مجمع نيقيل. .ٕ

 ،:وفا كلتل المرحلتي، وجدنل أ، المسيحية اتج ل اتجلذي، مفتلفي
 اعتجلا األول: الشرك والادص والفرافلل.

 .  3ٕااعتجلا الالنا: التوحيد. 

أمل مرحلة مل اي، اياة المسيح علي  الس ج ومجمع نيقي  كلنل مرحلهة التوحيهدب والاقهلخ عله  تيهلليج 
السيد المسيح الصحيحةب وقد لقا النصلر  فا ذ ا الفترن التي يب واعوهط لد مه، القتهل والتشهريد 

عحران عل  يد الي ود والملوك الروملنية اواشت ر فها ذه ا الفتهرن اؤعمهلل الحهواريي، والميلمهي، وا
ج ٕٓٓالمولههود فهها قرطههلج   8ٕااألوابههل فهها تاايههل اليقيههدن الوحدانيههةب وليههب اطريههلرك "سههلياريل،"

 . 5ٕادورام الرهام فا إرسلخ اليقيدن الوحدانية 
النصهلر  يففهو، ويسهترو، مهل يفتلفهو، فيه  عه، شفصهية دامل ذ ا الفترن قُرااهة أرايهة قهرو،ب و

السيد المسيح علي  الس جب ولمل اُرهقوا األمل،ب ونهلل علي ج سحلبب اعطمبنهل، ظ هرل الف فهلل 
الكلمنةب وإ ا ُذج لج يكونوا متفقي، إال فا التيلُن اإسج المسيح واعنتسلب الي ب م، غير أ، يتفقوا عل  

مههنح ج قسههطنطي، عطفهه ب واعتهههج الههدفول فهها النصههرانيةب ووجههد ذهه ا  شهها فهها حقيقتهه ب ولهه ا لمههل
 . ٖٓااعفت ي الشديدب أمر ايقد مجمع نيقية 

 
 

 سبب انعقاد المجمع
ايد السملم للنصراني، اإع ، واظ لر دعوت ج م، قال قسهطنطي،ب ظ هر الفه ي فيمهل ايهن ج حهول 

ل األمور األفر  مفتلفي، حول لـ شفصية السيد المسيح اكموووص جوذري ب ـ وكل، ذنلك عشرا
ذل ذو إنسل، أج إل   وذل ل  طاييتل، الذوتية ونلسوتية أج ل  طاييهة واحهدن  وغيرذهل مه، المسهلبل 
ممل أد  إل  افت ف ج وتفرق ج عل  جملعلل وشهَاِ ص كايهرنب فؤشهتد الفه ي فيمهل ايهن جب فؤوهطر 

 . ٖٔالم علملم قسطنطي، أ، يؤمر اإنيقلد ذ ا المجمعب وُيَيُد ذ ا ساا

مل مرَّ  كرا كل، ساالم علملم عنيقلد المجمعب امل الساب الفل  ال ي دعل الحلجة ال  إنيقلد المجمع 
وذو مل يسم  فا تؤريف ج اادعة آريواب وكل، ذ ا الرجل فها مصهر داعيهة قويهة الدعليهةب جريبهلم 
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األسههكندرية فيمههل تااهه  اههي،  في ههلب واسههع الحلههةب اههللف األدبب فقههد أفهه  علهه  نفسهه  مقلومههة الكنيسههة
المسيحي، م، ألوذية المسيح وتدعو الي ب فقلج ذو محلرالم  لك مقرام اوحدانية المياودب منكرام مل جلخ 

 . ٕٖافا األنلجيل مل يوذج  لك

 القرآن لمشهد خالفهم
لقد صور لنل القرآ، مش د افت ي النصلر  حول شفصية المسيح عل  أقهوال كايهرنب واهي، علقاهة 

مرذجب والجملعة ال ي، كلنوا عل  الحن كلنوا يقولو، أ، عيس  عليه  السه ج ذهو عاهد ا ورسهول  أ
 وكلمت  ألقلذل ال  مريج وروم من  دوا، افراط أو تفريط.

يَ، َفلْفَتلََي اأْلَْحَهاُب ِمْ، َاْيهِنِ ْج َفَوْيهلل لِلَّه ِ وي كر اا، كاير فا االاداية والن لية  ايد  كر قول  تيلل : ا
  وقهد افتلفهوا أي النصهلر  فها نقهل األنلجيهل عله  أرايهة  3َٖكَفُروا ِمْ، َمْشَ ِد َيْوٍج َعِظيٍج  امهريج:

أقلويل مل اي، هيلدن ونقصل، وتحريي وتاديلب اج ايد المسيح علي  الس ج اا املبة سنة حهدال فيه  
سهلقفة والقسلوسهة والشملميسهة الطلمة اليظم  والالية الكار ب وافتلي الاتلركهة األرايهة وجميهع األ

والرذلاي، فا المسهيح عله  أقهوال متيهددن ال تنحصهر وال تنوهاطب واجتميهوا وتحهلكموا اله  الملهك 
قسطنطي، النا القسطنطينية وذجَّ اللمجمع األول.... وأايدل الفرقة التلاية لياد ا ا، آديهوا اله ي 

 . ٖٖام، رسول  اال أ، عيس  علي  الس ج عادل م، عالد ا ورسول 
الشلذد ممل سان  كهرا ذهو ا، آريهوا كهل، عله  الحهن ومهل عهداا عله  الالطهلب فهذهن ا الالطهلب 
وكاَّر أتالص آريواب ممل شدَّ الفنلن عل  المنحرفي، واوطرذج ليؤمروا اإنيقلد مجمع نيقية أم م فها 

 دحض آريوا واشيلع .
ي لب ال كل، ييتقد اهؤ، ااألب كهل، ا ا لهج يكه، ولج تك، فكرن آريوا وتصورات  صحيحة ال غالر عل

ث مفلهونب اهج فهوض اله   لهك اعاه، المسهم   اعا،ب اج ا أحدث اعا،ب فكل، كلمة له  إال أنه  محهدَّ
"كلمههة"ب فكههل، ذههو فههللن السههموال واألرض ومههل اين مههل كمههل قههلل فهها انجيلهه ب ا  يقههول: اوذههب لهها 

 . ٖٗان ل مل امل أعطا م،  لك  سلطلنلم عل  السملخ واألرضب فكل، ذو الفلل
 

 الفرق الملجلدة فً قاعة المجمع
ب يهدعوذمل أانلسهيوا ايد دفول قسطنطي، فا الديلنة النصرانيةب أرسل كتلالم ال  كل م، آريهوا و

لمل سما ب حيث تصد  النقلش وكل، للشملا أانلسيوا دورام الرهام فاال  الوفلنب اج جمع اين ملب 
 .أسا قلنو، اعيمل، النيقوي القلة القليلة  مع ادعة آريوا وووعا

عقد مجمع نيقية اؤمر م، قسطنطي،ب وكل، عدد الحلوري، فا المجمع املنية وأرايهو، وألفهل، مه، 
األسلقفةب رغهج افهت ف ج فها اءراخ واععتقهلد حهول شفصهية المسهيح "عليه  السه ج" وايهد منهلظرن 

 . ٖ٘ال  القلة القليلةشديدنب ورغج قون اراذي، آريوا جنح قسطنطي، ا
كلنل قلعة المجمع تكهتض اللمتنهلظري، اله ي، جهلإوا مه، كهل حهدب وصهوبب وكهلنوا مفتلفهي، فها 
اءراخ واألفكههلر حههول عيسهه  عليهه  السهه ج وكههلنوا فرقههلم وشههييلمب وكههل فرقههة جههلخل ميهه  كاكاههة مهه، 

ي، دافهل المجمهع أشيلع ب و كر اا، تيميهة فها االجهواب الصهحيح لمه، اهدل ديه، المسهيح  المتنهلظر
 اقول : ا... فمن ج م، يقول: المسيح ومريج ال ل، م، دو، اب وذج المريملنيةب ويسمو، المريمي،.

ومن ج م، كل، يقول: إ، المسيح م، األب امنهلة شيلة نلر تيلقل م، شيلة نلرب فلهج تهنق  األوله  
 عيقلد الالنية من لب وذا مقللة "سالرنيو،" واشيلع .

ل، يقول: لج تحال مريج لتسية أشه رب وإنمهل مهرَّ نهور فها اطه، مهريج كمهل يمهر  مهلخل فها ومن ج م، ك
الميهابب أل، كلمهة ا دفلهل مه، ا ن هل وفرجهل مه، حيهث يفهرج الولهد مه، سهلعت لب وذها مقللهة 

 "ألال،" واشيلع .
خ اعاه، ومن ج م، كل، يقول: إ، المسيح إنسل، فلن م، االذهول كواحهد منهل فها جهوذراب وا، ااتهدا

م، مريجب وان  اصطف  ليكو، مفل(صلم للجوذر اعنسهاب صهحات  النيمهة اعل يهة فحلهل فيه  اللمحاهة 
والمشيبةب فل لك سما "اا، ا" ويقولو،: إ، ا جوذر واحهدب وأقنهوج واحهد يسهمون  ا اهة أسهملخب 
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ية وأشهيلع  وذهج وال يإمنو، اللكلمة وروم القداب وذا مقللة "اول  الشمشلطا" اطريرك انطلك
 "الاوليلنيو،".

ومههن ج مهه، كههل، يقههول: اا اههة آل ههةب لههج يهههل صههللح وطههللح وعههدل اين مههلب وذهها مقللههة "مرقيههو،" 
 واشيلع .

ومن ج م، كل، يقول: رانل ذو المسيحب وذا مقللة اول  الرسولب ومقللهة الا املبهة واملنيهة عشهر 
 . ٖٙاأسقفلم 

ي، كههلنوا يشههكلو، األكاريههة دافههل المجمههع وكههلنوا يإمنههو، ذه ا العوههلفة الهه  آريههوا وجملعتهه  الهه 
اياوديهة عيسهه  عليه  السهه جب لكهن ج ُطههردوا مه، المجمههع وات مهوا الل رطقههة والكفهر اقههون السههلطل،ب 
وذكهه ا حسههج الفهه ي الهه ي احتههدج اههي، ذهه ا الفههرن ليههدن أيههلج متتلليههةب وممههل يلهها نهه كر طريقههة حسههج 

 الف ي.
 إنهاء الخالفات 

 
ف الجدل  روت ل اهي، كه  األسهقفي،ب او اهلألحر  اهي، اءراخ المفتلفهة حهول شفصهية السهيد ايدمل ال

المسيحب وعدج وصول الطرفل، ال  نتلبج او نقلط مشتركةب وافتلفل وارتفع اصوات مل فا القلعة ممل 
جيل م، قسهطنطي، أ، يتهدفل فها ذه ا الشهؤ، الهدينا اسهلطلن  المهلدي لكها يسهدل السهتلر عله  ذه ا 

دل وذهه ا المنلقشههلل حههول شفصههية المسههيح عليهه  السهه جب فؤيههد الهه ي، يقولههو، اؤلوذيههة المسههيحب الجهه
واعط  ذإالخ السلطة المطلقة فا تداير شإو، الدولةب يقول اا، الاطرين: اووع الملهك الا املبهة 
عشر أسقفلم مجلسلم فلصلم عظيمهلمب وجلها فها وسهط جب وأفه  فلتمه  وسهيف  وقوهيا ب فدفيه  الهي جب 
وقلل ل هج: قهد سهلطتكج اليهوج عله  مملكتها لتصهنيوا مهل ينااها لكهج ا، تصهنيوا ممهل فيه  قهواج الهدي، 
وص م المإمني،ب فالركوا الملك وقلدوا سيف ب وقللوا اظ ر الدي، النصرانيةب دبَّ عن ب ووويوا ل  

ل مههل يصههلح أرايههي، كتلاههلم في ههل السههن، والشههرابعب من ههل مههل يصههلح للملههك أ، ييلمهه  وييمههل اهه ب ومن هه
 . 3ٖالألسلقفة أ، ييملوا ا  

وايد ذ ا التدفل اليلنا للملك فا شإو، المجمعب وات لج آريهوا وجملعته  الل رطقهة وطهردذج مه، 
الكنيسة لهج يتقهلعا اءريوسهيو، مه، الهدعون اله  التوحيهد واععتقهلد اهؤ، المسهيح عاهد ا ورسهول ب 

، أمه م فيه  ألنه  يملهك القهون والسهلطل،ب وايهدا همهلج وليا ال لم كمل تهعج الكنيسةب فؤاتهدإا اقسهطنطي
األمور كل لب فيسفر ل ج ص حيلت  لكا يقومهوا ذهج ايوهلم انشهر مه ذا ج الوحهداناب يقهول شهيخ أاهو 
هذرن املل القسطنطي، الي ج أفيرامب وأظ ر الميلب وا، كل، لج ييمل عل  نصرن م ذا جب ولج ييقهد 

أقصه  مهل فيله  أنه  ردَّ المحهرومي، اله  حظيهرن المسهيحيةب وأعهلد مجميلم كمل فيل اللنسهاة لايهراب و
المتقي، م، منفهلذجب ومكهن ج مه، اعسهتمتلص انيمهة الحريهةب وليهل كهل،  لهك كيلسهة منه  وسيلسهةب ا  
رأذهج كاهرن المسههيحي، الاللاهةب وأقهوال ج ذهها الشهلبية الرابجههةب فهلظ ر الميهل الههي ج حته  ال ينقوههوا 

 . 8ٖاعلي  
اص الفكههري حههول شفصههية المسههيح الهه  يومنههل ذهه ا وحههول اشفصههيت   واارادتهه   واسههتمر الصههر

وامشيبت  ب ولك، تؤريفيلم تج اصدار حهمة مه، القهرارال ألههج النصهرانيو، اعلتههاج ا هل وممهل يلها 
 نؤف  قرارال المجمع لكا ندرس  مجم م.

 قرارات مجمع نٌقٌه
فروهل اليقيهدن الاللوايهة عله  النصهرانيي،  أصدر المجمع جملة م، القرارال والتشرييلل اموجا ل

قلطاة مإيدن اقون السلطل، ذ ا م، جلنب وم، جلنب آفر حلرال الكنيسة كل م، ينكر ذ ا اليقيهدنب 
فووع فا المجلل التشرييا الكورن م، األحكلج ليكو، دينلم للنصلر  وقد  كر ااه، كايهر جملهة مه، 

لووا ع، السال الألحدب وعاهدوا الصهليبب وأحلهوا ذ ا األحكلجب وذا: االص ن ال  المشرنب واعت
 . 5ٖاالفنهيرب واتف وا أعيلدام أحداوذلب ما م عيد الصليب والقداا والاطلا وغير  لك 



 لمدراسات اإلنسانية                           مجــمة جـامعــــة كـركوك                

  

 0212الخامسة / السنة  5 : / المجلد  1:  عددال 11

وعقب اا، القيج عل  قرارال المجمع التشرييية اقول  اوذج يصلو، ال  المشرن ومل صل  المسهيح 
اله  الايهل المقهداب وذها قالهة داوود واألنايهلخ قاله ب ال  الشرن قطب ومل صل  إال ا، توفهلا ا إال 

وقالههة انهها اسههرابيلب والمسههيح افتههت، وأوجههب الفتههل، كمههل أوجاهه  موسهه  وذههلرو، واألنايههلخ قاههل 
ج الفنهير ولي، آكله ب واهللف فها  مه ب ـ والنصهلر  تقهر  اه لك ـ ولقه  ا ولهج  المسيحب والمسيح حرَّ

  تتقرب الي  اؤكل ب والمسيح مل شرص ل ج ذ ا الصهوج اله ي يطيج م، لحم  اوه، شييرنب والنصلر
يصومون  قط وال صلم  فا عمرا مرن واحدنب وال أحد م، أصحلا ب وال صهلج صهوج اليه ار  فها 
عمراب وال اكل فا صوم  مل يؤكلون ب وال حرج في  مل يحرمون ب وال عطل السال يوملم واحدام حت  

 . ٓٗاط.... لق  اب وال اتف  األحد عيدام ق
والم ههج اللنسههاة للالحههث ليسههل ذهه ا األحكههلج التشههريييةب اههل اليقيههدن المااههة فهها المجمههع النيقيههلوي 

قلنونلم كنسيلم وماهاا ااااهلل ألوذيهة المسهيح وأنه  مه، جهوذر اب  ٕٔوالمسم  اقلنو، اعيمل، وذو 
 . ٔٗاوأن  قديج اقدم ب وأن  ال ييتري  تايير وال تحول 

المجلمع اشكل  اليلج ومهد  أذميته  فها تهلريخ النصهلر ب ومجمهع نيقيهة اهلألف  ألنه   ايدمل عرفنل
أول مجمع مسكونا ييقد للتالحث حول شفصية يسوص المسهيحب والجهدال اله ي حصهل اهي، آريهوا 
داعا الوحدانية وأاينسيوا ال ي كل، يقول اؤ، عيس  علي  الس ج ال  أهلا وذو نفا جهوذر اعله  

فا المجمع م، تدفل قسطنطي، اماراطور الروملنا ال ي تنصرب اج ان لخ الف ي ب األبب ومل دار 
 ممل يلا نتحدث ع، الم حظلل واعنتقلدال الموج ة ال  ذ ا المجمع.

 
 

 الفص  الثال 
 نقد المجمع

 
فا ذ ا الفصل سؤركه عل  اعنتقلدال المنطقية الموج ة ال  المجمعب م، اداية انيقلدا اله  افتتلمه  

 تدفل السلطل، وفض النهاص والف يب وتؤييد القلة القليلة علملم أن ج لج يكونوا عل  حن.ا
والعتالر أ، للمجمع قداسة عند النصلر ب وذو الم يم، علهي جب رغهج أنه  لهج يكه، اال واهلالم علهي جب 

ري، فها والعالم أسلسيلم للنهول ال  حويض الشركب ومنيطفلم لتايير تيلليج دين ج حسب اذواخ المقر
المجمههعب جههلخ ذهه ا الاحههث لايههل، ودحههض ملجههلخل مهه، القههرارال دافههل ذهه ا المجمههعب مههع دراسههة 

 م اسلل وحيايلل انيقلد المجمع.
وفيمل سان تج دراسهة مف هوج االمجهلمع  علمهة ومجمهع انيقيهة  فلصهةب وتطرقنهل اله  أسهالب انيقهلد 

 اعنتقلدال الموج  ال  ذ ا المجمع.المجمع وكيفية ادارن الف ي وان لب ب فيمل يلا أتطرن ال  
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 ألالً: اإلنحٌاز وي اوقلٌة

ايد المنلقشة التا دامل أيلج طوال حصلل القلة القليلة القلبلة اؤلوذية المسيح واليقيدن الاولصية عل  
تؤييد السلطل، الروملناب وسفر ل ج قو  الدولة اؤجمي لب اللمقلال ُطهرم وُشهطب أقهوال مه، عهداذج 

ن الموجودن فا قلعة المجمعب وات موا الل رطقهة والكفهر الاهوامب هعمهلم مهن ج أن هج يحملهو، م، الفر
أفكلرام يتنلقض مع أفكلر الكنيسةب فحرموا م، الكنيسة رغج كارت جب وكل، عدد الموجودي، فا قلعة 

ث وكهل، المجمع املنية وأرايي، والفي، أسهقٍيب فلنحهله قسهطنطي، عشهوابيلم اله  رأي القهلبلي، اللتاليه
عهددذج املنيهة عشهر وا املبهة أسهقيب وذنهل يتسهلبل شهيخ محمهد أاهو هذهرن افمهل ذها آراخ الاهلقي،  
ولمل ا أذملل كل اعذملل  أكلنوا جمييلم مفتلفي، فا النحل واءراخب حت  ا، النحلة لج يصل عددذل 

و واحدام اتج وا اله   ب فلمل تي ر األف  اللكارن المطلقة التا يهيد عددذل عل  النصيب ول8ٖٔال  ا
األف  اللكارن النسايةب وذو اعتنلن الرأي ال ي يؤف  ا  أكار عدد األصهوالب وا، لهج يصهل النصهي 

 .  ٕٗاأو يقلرا   
ذنل نح، نتسلبل كج كل، عدد ال ي، سلندوا آريواب او اليقيهدن الوحدانيهة  جوااهلم ته كر كتهب التهلريخ 

نحلته  الهي ج انوهج اله  آرابه  أكاهر مه، سهايملبة اسهقيب اأ، آريوا لمل أجتمع ا ج والق  ادعوته  و
و لك اليدد ذو اكار عدد نللت  نحلة م، تلك النحل المفتلفةب فلو كلنل النصرن اللكارن النسهاية لكهل، 
الواجههب ا ، أ، يكههو، الالههب ءريههوا الهه ي احههتج امههل تحههل أيههدذج مهه، أنلجيههلب فلمههل علروههوا 

 . ٖٗارر تحريف ل انصو  أفر  تدل عل  ألوذية المسيح ق
وذك ا يظ ر كمل كلنل النتيجة التا فرجل ا ل المجتميهو، نلقوهة لقهواني، اليقهل والمنطهنب وذه ا  

 النقد للمجمع ييتار نقدام فا الصميج ا ا أف نل مسؤلة النساة كمييلر لفض الف ي.
   ثانٌاً: التدخ  العفلي

حقيقههة السههلطية وذهها انهه  ايههدمل الههف الههدارا لجهبيههلل األحههداث دافههل قلعههة المجمههعب يصههل الهه  ال
الجدال اي، الطرفي، ال  أقصلذلب وارتفيل أصوال المإتمري، تدفل قسطنطي، عفويلم ليحسج األمهر 
لصللح م، يحملو، أفكلرام يملال أفكلر الحلكج الرومهلناب له لك أيهد ذه ا المجموعهة القليلهة وأعطهلذج 

مهر م هج وذهو أ، الاطلركهة واألسهلقفة كهلنوا دابمهلم السلطة المطلقة لكا يحكموا الا د وذنل اي حظ أ
يقحمو، الملوك فا قوليلذج ومسلبل جب ول لك تجد أكار ذ ا المجهلمع قهد انيقهد امشهلركة الملهوك أو 
الييله من جب كمل ذو الحلل ذنلب والملوك ال ينظرو، إال م، ف ل مصلحة مملكت ج ومل ياال دعلبج 

تيههلليج المسههيح الصههحيحةب وليههل ذهه ا ملحههدا اللنصههرانية الهه  سههلطت ج ولههج يكهه، لههي م ج الاحههث عهه، 
التطييج امالدئ وسموج الفلسفة السيمل فا ع د قسطنطي، ال ي كلد اعوطراب الواقع اي، النصلر  
والف سههفة يقوهها علهه  ملكهه  ويت ههدد عرشهه  اههللهوال فيقههد مجميههلم كلنههل الالاههة فيهه  للمتفلسههفة مهه، 

ة والنصرانية عل  ال ي، كلنوا يدعو، ال  اشهرية المسهيح وتوحيهد النصلر  ال ي، فلطوا اي، الفلسف
 . ٗٗاا تيلل  

اتوح جليلم التدفل اليفوي م، قال السلطة الهمنية المتمالة فا اعماراطور فا تفلصيل الف ي اي، 
األطراي وحسج األمر لم، يالهل ذوااب ذه ا مه، جلنهب ومه، جلنهب آفهر نسهتطيع أ، نحسهج القهول 

ون الرغاة والرذاة م، السلطل، كلنل ل ل التؤاير الكاير عل  كاير م، المجتميي،ب ل ا نؤف  حول أ، ق
 ذ ا الفقرن اشا م، التفصيل فيمل يلا:

 ثالثاً: الرهبة ...لالرغبة
قال أ، يدفل قسطنطي، اسلطلن  الهمنا فا الف ي اله ي كهل، دابهرام اهي، القسهي، الميهروفي،ب كهل، 

يوا وأفكلراب ولك، مفردتا االرغاة والرذاهة  غيهرل نتيجهة المهإتمر ب الحظ الوافر م، نصيب آر
" لج يكونوا مجميي، عل  القول اؤلوذية المسيحب ولكه، 8ٖٔفيقول أاو هذرن ايرو  أ، أوالبك الـ "

تحل سلطل، اعغراخ اللسلطة ال ي قلج ا  قسطنطي، يدفيه  الهي ج شهلرن ملكه  ليتحكمهوا فها المملكهة 
ج حب السلطل، ال  أ، يوافقوا ذو  قسطنطي، ال ي ظ ر فها عقهدا مجلسهلم فلصهلم اجميواب فقد دفي 
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ا ههج دو، الاههلقي، ععتقههلدا امكههل، إغههراب جب فؤموهه  أوالبههك  لههك القههرار تحههل سههلطل، الترذيههب 
والترغيههبب أو ذمههل ميههلمب واهه لك قههرروا ألوذيههة المسههيح وقسههروا النههلا عليهه  اقههون السههييب ورذاههة 

 . ٘ٗاالحكلج 
ا الفقرن ترفع اللالج ع، المفترن فا دي، النصلر  وقوية التاليث وقوليل أفر  دفيلهة فها وفا ذ 

الفكر النصران ب ومل جلخل ذ ا األفكلر إال ع، طرين ش ون السلطة التا ملرسل الرغاة والرذاهة 
 من ل.

 رابعاً: المجمع حكلمة كهنلتٌة
ذجب وا ه ا تهج ذجهر التيهلليج المسهيحية فرض المجمع نفس  حلكملم عله  النهلا فها أمهور ديهن ج ودنيهل

ونا وذل وراخ ظ ورذجب فؤقالوا اكيلن ج مستسلمي، لقرارال المجمعب يقول أاو هذرناالمجمع فهرض 
نفس  حكومة وجملعة ك نوتية تلق  عل  النلا أوامر الدي، وعلي ج أ، يطييوا راغاي، أو كهلرذي،ب 

ية رأسلم ال الاد م، تلقي ل م، أفواا أوالبك اليلمهلخ وقرر أ، تيلليج الدي، ال يتلقون ل م، كتب المسيح
ورجلل الك نولب وا، أقوال ج فا  ات ل حجةب سواخ أ فللفل النصهو  أج وافقهل  وسهواخام أ كلنهل 

 . ٙٗاالصواب أج جلفل الحن  وا،  لك كل، ل  مل ايدا فا المسيحية 
 -8٘8 ، االالاههل "نقههوال األول وقههد تههدفل الاههلاوال فهها األمههور السيلسههيةب فيلهه  سههايل الماههلل إعهه

ج" ايلنلم قلل في : "إ، اعا، أنشؤ الكنيسة اؤ، جيل الرسول اطرا أول ربهيا ل هل. وا، أسهلقفة 8ٙ3
رومههل وراههوا سههلطل، اطههرا فهها تسلسههل مسههتمر متصههل... ولهه لك فههل، الالاههل مماههل ا علهه  ظ ههر 

جميهع المسههيحي، حكلمهلم كههلنوا أو األرض يجهب أ، تكههو، له  السههيلدن اليليهل والسههلطل، األعظهج علهه  
 . 3ٗامحكومي،" 

فحكموا النلا السج اب فادل حكوملت ج حكوملل دينية "ايوقراطية"ب وفرووا انفسه ج قسهرام عله  
النلاب وكل، للالال ص حية عهل وتييي، الحكلج والس طي،ب فتيددل ص حيلت  حته  شهملل الهدي، 

م، ذ ا المجلميع المنيقدن عل  مر( تلريخ النصهلر ب اله  أ،  والدنيلب وقد اكتسب الالال ذ ا الشرعية
ج وقهههرروا عصهههمة الالاهههل مههه، 83ٓٔ -8ٙ5ٔوصههل الههه  المجمهههع الفلتيكهههلنا الاهههلنا المنيقههد سهههنة 

األفطلخب وذه ا الصه حيلل كلنهل موجهودن فها مقهلطع تؤريفيهة ادرجهة كايهرنب ومه، أاهره األمالهة 
اهي، "جريجهوري السهلاع" واعماراطهور األلمهلنا "ذنهري االتا يروي ل التلريخ األورواا مهل حهدث 

الرااههع" ا  أ، ف فههلم نشههب اين مههل حههول مسههؤلة التيينههلل أو مههل يسههم  "التقليههد اليلمههلنا" فحههلول 
اعماراطور أ، يفلع الالالب ورد الالال افلع اعماراطور وأصدر قرار حرمل، وداب كمل أحل أتالع  

ا ج عليهه ب فيقههد األمههراخ مجميههلم قههرروا فيهه  أنهه  ا ا لههج يحصههل وأمههراخ مملكتهه  مهه، والب ههج لهه  وألهه
اعماراطور عل  المافرن لد  وصول الالال ال  الملنيلب فسلفر الي  فا "كلتوسل" فظل واقفلم فا الالج 
فا فنلخ القلية ا اة أيلج فا لالا الرذال، متدارام اللفش حلفا القدمي،ب علري الرأاب حت  تيطي 

 . 8ٗامافرت ! الالالب ومنح  
 العقٌدة البللصٌة

اتوح ممل سان ال  أ، المجمع قد قرر اعيمل، الليقيدن الاولصيةب وذا عقيدن التاليثب فللنقد الموج  
ال  المجمع وال  القسلوسة ذو ترك ج تيلليج المسيح والحواريي، أل، اعقلبد النصرانية المشلر الي هل 

 مي ا ال ي، آمنوا ا  وسميوا عنه  تيلليمه  ممهل ييتقهد ميه  ال توجد فا أقوال المسيح وال فا أقوال ت
ا، مسههلبل التاليههث وتؤليهه  المسههيح وتؤليهه  روم القههدا أمههور ال أصههل ل ههل فهها كتههب ا وفهها جههوذر 
الديلنةب ولكن ل أمور مفترعةب ايو ل افترص اميرفة اول ب ال ي كهل، عهدوام للمسهيح واتالعه  فها 

تههرا مهه، ت مي تهه ب فوهه م عهه، أنهه  لههج يههر المسههيح ولههج يسههمع عنهه  أول أمههراب كمههل أ، المسههيح لههج يف
 . 5ٗامواعظ  

وفا قر، اليشري، اهدادل الاحهوث والتحقيقهلل والدراسهلل حهول شفصهية المسهيح "عليه  السه ج" 
ونتيجة احوالت ج ذا أ، عيس  "علي  الس ج" ذو عاد ا رسول  وليا ذو ا وال اانه  اوقهد أدلهل 

  احاههلم ذلمههلم اشههتالل اهه  دوابههر وجلميههلل وكنههلبا اليههللج الاراههاب وذههو 538ٔايههر مجلههة تههليج افار
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ظلذرن الدعون ال  انسلنية المسيح أو اشرية المسيحب أو الميلروة أللوذية المسيح فقللل: ا، موجة 
الههرفض لفكههرن ألوذيههة السههيد المسههيح أو اهدواج طاييتهه  تهههداد قههون وانتشههلرام فهها أواسههط المفكههري، 

تيي، سههواخ فهها الجلميههلل أو الكنههلبا الارايههةب وذههإالخ الرافوههو، ييلقههو، أنهه  التوجههد فهها ال ذههو
اعنجيلب ولج ياال ع، السيد المسيح القول اؤلوذيت  ويإكدو، أن  "علي  الس ج" اشر علديب وتقهول 
 مجلة تهليج: أ، ذهإالخ الرافوهي، يمالهو، مجموعهة دوليهة تطللهب الكنيسهة الكلاوليكيهة التفهل  موقهي

 . ٓ٘اشجلص فا ذ ا القوية 
 عقٌدة المجمع

المجمع قرر عقيدن لجميع النصلر  اقلنو، اعيمل، الكنسا ب ومومون ل ذها اااهلل الاللوايهة وذها 
اليقيدن المكتساة م، عقلبهد األمهج القديمهة اكللاو يهة وال ندوسهية والمتراسهية و... ب ولكه، الموحهدي، 

أ، جلخ اعس ج وكتب الرسول صل  ا علي  وسلج ال   ظلوا يكتمو، توحيدذج عل  مر القرو، ال 
عظيج الروج "ذرقل" يطلب من  الدفول ال  الديلنة الوحدانية "اعسه ج"ب وا، توليهل فهل، عليهك ااهج 
الموحدي، م، أمتك "اءريوسيو،" : ااسج ا الرحم، الرحيجب م، محمد عاد ا ورسول  ال  ذرقل 

تاع ال د ب أسلج تسهلجب أسهلج يإتهك ا أجهرك مهرتي،ب فهل، توليهل فهل، عظيج الروجب س ج عل  م، ا
َ َوال ُنْشرِ عليك إاج اءريسيي،ب " َك قُْل َيل أَْذَل اْلِكَتلِب َتَيللَْوا إِلَ  َكلَِمٍة َسَواٍخ َاْيَنَنل َوَاْيَنُكْج أاَلَّ َنْيُاَد إاِلَّ اَّ

ِفههَ  َاْيُوههَنل َاْيوهه ههل ُمْسههلُِموَ،  اآل ِاههِ  َشههْيبلم َوال َيتَّ ِ َفههإِْ، َتَولَّههْوا َفقُولُههوا اْشههَ ُدوا ِاؤَنَّ لم أَْرَالاههلم ِمههْ، ُدوِ، اَّ
 . ٔ٘ا"   ٗٙعمرا،:

و كر اا، تيمية الرسللة فقلل: اوكتب الرسول ال  ذرقل يقول: "فلنا أدعوك ادعلية اعسه جب أسهلج 
صول رسول اعس ج لحملية اءريسهيي، مه، تسلجب فل، توليل فيليك ااج "اءريسيي،"" وذك ا ارتفع 

م ااح الكلاوليكيةب وم دَّ لدعون اعس ج اللقاول الفوري لد  النصلر  فا كل م، سوريل ومصر م، 
 . ٕ٘اايد 

فادأ فا اليصر الحديث الدعون ال  الوحدانيةب وُسُموا الءريوسية الجديدن وقد أشلر الشهلعر القهروي 
  األول ذها: اايقهلظ اءريوسهية الموحهدن مه، رقلدذهل الطويهلب حته  رشيد سليج الفوري ال  أ، ذمه

نههههول القاهههة المفتيلهههة اهههي، اعسههه ج والنصهههرانيةب وقهههلل إنههها أعلههه، عهوفههها عههه، أراو كسههها الههه  
الراو كسههيةب مطللاههة األراو كسههية اههلليودن الهه  أصههل ل التوحيههدي الفطههري الهه  الجنههلم الهه ي يمالهه  

 . ٖ٘ا"آريوا" ال ي رفض التاليث 
والهه ي أاههلر وههجة كايههرن فهها اليههللج قلطاههةب وفلصههة فهها أواسههط علمههلخ النصههلر  ورجههلل الاههرب 
ورجلل اءالر ذا "ملفلل الاحر األسود" أو "مكتشفلل ك ي قمرا،" والحقيقة اأن ل أعظهج إكتشهلي 
للمفطوطلل فا اليصر الحديثب وأفول تؤريخ يمك، أ، تكو، قد كتال فيه  ملبهة سهنة قاهل المهي د 

 . ٗ٘اسلب التقديري الميروي اء، اللح
ف اههد للمجتمههع الاراهها أ، ينت ههوا مهه، أقههوال ج المنحرفههة غيههر منطقيههة عهه، المسههيح "عليهه  السهه ج" 

 ويرجيوا ال  الوحدانيةب ويإمنوا امحمد "صل  ا علي  وسلج" ويسلموا أمرذج هلل.
 

 قسطنطٌن لم ٌتنصر
فا قلعة المجمعب وكهلل تيصهب لرأيه  اشهدنب فهدفل ايدمل وصل النقلش ال   روت ل اي، المتنلظري، 

قسطنطي، ايد ذ ا وحشر نفس  فيمل ال شؤ، في  ألن  لج ُيَيَمد ولج يدفل فا النصرانية وقت هلب وأن ه  
الف ي وملل ذو ال  رأي القلبلي، الليقيدن الاولصيةب الفكرن القرياة م، فكرن الوانيةب والشلذد عل  

أاوسياوا" ال ي تقهدا ك مه  الكنيسهة وتسهميت  سهلطل، المهإرفي،: عدج تنصرا ذو قول المإرخ "
اإ، قسطنطي، ُعِمد حي، كل، أسهير الفهراشب وا، اله ي عمهدا ذهو  لهك المهإرخ نفسه ب وقهد كهل، له  

 . ٘٘اصديقلم 
فقسطنطي، وأمالل قسطنطي، لج يك، دفول ج فا النصرانية إال ألجل الوصول ال  مآرا ج ورغالت ج 

ذهها اعنحههراي اللديلنههة مهه، جههلدن الحههن والصههواب نحههو الظهه ل والظهه ج الههداماب الشفصههيةب اال و
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والييش فا الحويض ل ا فمل هاد قسطنطي، الديلنة النصرانية إال انتكلسلم وفالالم وانحرافهلم أكاهر مهل 
انحري ا  سلف  "اول " ال قسطنطي، أدفل أفكلر اول  حيه التطاينب وفرو  عل  النلا قسرام 

  .اقون سلطلن
 قرارات المجمع

فا فتلج المجمع أصدر القلة القليلة جملة م، القرارالب وكلنل جل ل مفللفة للب الديلنهة النصهرانيةب 
ال كلنل نقطة اعنيطليب فؤااتوا عقيدن للمجمع وسموذل اـ"األملنة الكار " والصحيح ذا "الفيلنهة 

 الكار ".
قلطاهةب اهل أنصهلر آريهوا أو الفكهرن الوحدانيهة أمل اللنساة لقرارال المجمع لج يؤفه  ا هل النصهلر  

رفووذل فا الدئ األمرب ولك، سرعل، مل فكروا امراوغة أو فديية حت  يصهدعوا ايهدذل امفهلذيج 
الوحدانيةب ل ا أظ روا رولذج ا  ا القرارال اواتف وا الفديية ساي م ل لكب فتقراهوا مه، قسهطنطي، 

وا لمهل كهل، مه، منلصهبب ويسهتطييوا منلصهرن فكهرت جب وأظ روا ل  اعق ص عمل كهلنوا عليه  لييهود
ولينههللوا اقههة قسههطنطي،ب ومهه، طريههن ذهه ا الاقههة ينفهه و، الهه  نفسهه ب ويقنيونهه  اللتوحيههد ليسههتطيع أ، 
يفدم  اسلطلن  وقوت ب كمل فدج ألوذية المسيح أو عل  األقل ليقي موقي الحيهلد ويتهرك اءراخ فها 

 . ٙ٘امجراذل الطاييا 
 اجٌ رفض لحرق اون

قرر المجمع حهرن ورفهض األنلجيهل المفللفهة ليقيهدن المجمهعب ولهج يكتفهوا ا ه ا اهل حرمهوا قراخت هل 
 ومنيوا تداول ل اي، النلا كا يطما الحقلبنب ويت ش  التيلليج الصحيحة للنصرانية.

 وقد وويل دابرن الميلري األمريكية قلبمة الألنلجيل والكتب المرفووة مه، الكنيسهة من هل: انجيهل
توملب انجيل مته  المكه وبب األنلجيهل الي وديهة األرايهة وذها انجيهل الياهريي،ب انجيهل النلصهريي،ب 

 -وقهد سهما ا ه ا اعسهج عنتشهلرا ايهن ج–انجيل اعانا عشهرب انجيهل األايهونيي، ..انجيهل المصهريي، 
ل السهيليواب انجي -وكل، يستفدج للقرآن أو اليالدن فا الراع األفير م، القر، الالنا–انجيل اطرا 

انجيل ملركيو،ب انجيهل أاللهاب انجيهل نلسهيناب انجيهل فليهبب انجيهل ملتيهلاب انجيهل مهريجب انجيهل 
اراولملواب انجيهل نيقوديمهواب انجيهل غملالبيهلب انجيهل الكمهللب انجيهل انهدراواب انجيهل ارنلاهلب 

سههللة أعمههلل انجيههل اعنكههرتيي،ب انجيههل ذسشههيواب انجيههل ي ههو اب انجيههل اههداواب انجيههل الحههنب ر
 .  3٘اإندراواب رإيل استفلنوا 

ومع ذ ا الكارن الكايرن م، األنلجيل لج يان من ل إال ذ ا األنلجيل األراية أل، مجمع نيقية كل، ساالم 
فا طما الكاير م، ذ ا األنلجيهل والكتهب والرسهلبلب ا  لهج ياهن مسهموحلم مه، النصهلر  القتنهلخ أو 

 . 8٘ال وافقل علي  المجلمع الكنسية الم كورنقرآخن شٍا م، ذ ا األنلجيل إال م

وقلل الشيخ محمد أاو هذرن: اليل المجمع مفطا فا  لك التحريجب وآاهج فها  لهك التحريهنب اهل ا، 
المجلمع اليلمة م، ايد فطب ب فؤعلدل ال  حويرن التقديا كتالم حرم هلب وأفرجهل مه، الاله  كتاهلم 

ج ييتهري ا هل فلعترفهل ا هل المجهلميع المسهيحية مه، ايهدب حرم ل وقد حرج كتالم م، الي د القهديجب وله
وحرج م، كتب النصلر  الميتارن اء،: رسللة الاول  اله  الياهرانيي،ب والرسهللة الالنيهة لاطهراب 

ومشلذدال يوحنهلب ولكه، المجهلمع  -ورسللة ي و ا–والرسللة الالنية والاللاة ليوحنلب ورسللة ييقوب 
 . 5٘ام، ايد أقرت ل وأجميل علي ل 

 
 الخاتمة

المجمههع كمههل مههرَّ مينههل فهها ذهه ا الاحههث ذههو فهها  اتهه  حكومههة وسههلطة ك نوتيههة لهه  صهه حية التحههريج 
ي  واعح لب ومجمع نيقية عل  وج  الفصهو  كهل، منيطفهلم كايهرام فها تهلريخ النصهرانيةب ا  حهر(

ي عقيدن الوحدانية ال  الاللوايةب وجيلوا م، المسيح فا المإتمر اانلم هلل ب اهل وغلهوا فها شهؤن  وصح(
 وجيلوا إل لم  و طاييتي، ومشبتي، فا آ، واحدب طايية ومشيبة نلسوتية وطايية ومشيبة الذوتية.

 ونستنتج م، ذ ا الدراسة مل يلا:



 لمدراسات اإلنسانية                           مجــمة جـامعــــة كـركوك                

  

 0212الخامسة / السنة  5 : / المجلد  1:  عددال 16

أذمية المجلمع الكنسية االيللمية  فا تلريخ النصلر ب ل، ذ ا المجلمع قد تنلولل  .ٔ
 أمورام عقدية فا غلية األذمية.

قيهههة ذهههو اول المجهههلمع الكنسهههية المسهههكونية الههه ي عقهههد فههها تهههلريخ أ، مجمهههع ني .ٕ
النصلر ب وُعقد ايد أ، رفع اعوهط لد عله  النصهلر  فها همه، قسهطنطي، عنهدمل تنصهرب عندبهٍ  

 ظ ر الف ي والتالي، فا الرإ  اي، النصلر  فؤمر قسطنطي، ايقد المجمع.

منههلب وكههل، الحههوار مجمهع نيقيههة يتمتههع اموافقهة جميههع الطوابههي النصههرانية فها يو .ٖ
الربيسا دافل أروقة المجمع اي، القسي، آريوا داعا الوحدانيهةب وقها اعسهكندية اله ي كهل، دعهو 

 ال  اليقيدن الاولصية.

وفا يومنل م، يدعو ال  اءريوسية الجديدنب فلصة ايد اكتشلفلل الاحر الميل او  .ٗ
 ج عاهد ا ورسهول  ولهيا مل سما الكتشلفلل ك ي قمهرا،ب وماهه  دعهوت ج أ، عيسه  عليه  السه

 إل لَ.

واعنتقلدال الموج  ال  المجمع يتمال فا تدفل السلطة الهمنية فها شهل، السهلطة  .٘
الدينيةب ومالهلة عقيدن الروملنيي، القديمةب والرغاة م، قال القلة القليلة فا حطلج الدنيل والرذاة م، 

وغيههرا مهه، اعنتقههلدال التهها فصههلنل  جههور السههلطةب كمههل ا، مييههلر تههرجيح الحههوار لههج يكهه، منطقيههلمب
 الحديث حول ل فا الفصل الاللث.

وذ ا الاحث محلولة لميرفهة الديلنهة النصهرانيةب فها أفه  جههخ م هج مه، تهلريخ الديلنهة واألاهر اله ي 
 ترك  ذ ا المجمع فا عقلبد النصلر  وشيلبرذج التيادية.

 

 وآفر دعوانل أ، الحمد هلل رب اليللمي،
 

 المراجعقائمة المصادر ل
كتلاب هداٌلة الحٌلاري فلً أجلبلة الٌهللد اا، القيجب شما الهدي، محمهد ااه، ااها اكهر الجوهيهة ا .ٔ

  .لالنصاري

الجللاب الصلحٌل لملن بلد  دٌلن اا، تيميةب تقا الدي، أحمد ا، عاد الحليج ا، تيمية االحرانهاب ا .ٕ
 لذرنب د.ل. ب قدج ل  وأشري عل  طاي  علا السيد صاح المدناب مطاية المدنا القالمسٌل

ايهرولب  - ب مكتاهة الميهلرييالبداٌلة لالنهاٌلةاا، كايرب أاا الفداخ الحلفظ اا، كاير الدمشقاب ا .ٖ
 ج.55ٓٔذـب ٔٔٗٔب ٕط

ب ٕ ب دار الحهديثب طتفسلٌر القلرآن العظلٌماا، كايهرب أاها الفهداخ الحهلفظ ااه، كايهر الديمشهقا ا .ٗ
 ج.55ٙٔ

 ب دار لسلان العلرباا، منظور األفريقاب ااا، منظورب أاا الفول جملل الدي، محمد ا، مكرج  .٘
  الميلريب د.طب د.ل.

  ب دار الفكر اليرااب د.طب د.ل.محاضرات فً النصرانٌةأاو هذرنب محمد ا .ٙ

ب ٔ ب مكتاة الهدار اللمدينهة المنهورننب طالٌهلدٌة لالمسٌحٌةاألعظما ب د. محمد ويلخ الدي،ب ا .3
 ج.588ٔذـب 5ٓٗٔ

 ب المركههه اليراهها للنشههر عقائللد المسللٌحٌة بللٌن القللرآن لالعقلل الجههودنب د. ذلشههج عاههد الفتههلمب ا .8
 ب د. ل.ٕوالتوهيعب ط

 ج.58ٓٔب ٔ ب دار الحرية للنشرب اادادب طأصل  الدعلةهيدا،ب د. عادالكريجب ا .5

 ب من ج تأرٌخ الدٌانتٌن الٌهلدٌة لالمسٌحٌةسلموكب د. سيدو، محمدب ُعليل،ب د. رشدي ا .ٓٔ
  داد.دراسا لكلية الشريية جلمية اا
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 .58ٙٔ ب مكتاة الف مب دراسة لتحلٌ  -اإلنجٌ –مقارنة اودٌان شتيويب د. محمد شلاا ا .ٔٔ
ب 3صحيح الافلريب كتلب ادخ الوحا ال  رسول ا "صل  ا علي  وسلج"ب حديث رقج  .ٕٔ

مختصر صحٌل مروي ع، أاا سفيل، ا، حربب الهايديب هي، الدي، أحمد ا، عاد اللطيي ا
 ج. 55ٙذـب 3ٔٗٔس جب  ب دار الالبخاري

 ج.58ٓٔ ب دار الن وةب لانل،ب الملسلعة العربٌة المٌسرةغراللب محمد شفينب ا .ٖٔ

 ب تحقيهن عاهد الهرحم، اودلة اللحدانٌة فً الرد على النصرانٌةالقرافاب أحمد ا، ادريا ا .ٗٔ
 ج. 588ٔب ٔمحمد سييدب ط

 .ٔذـب طٔٔٗٔ  دار األفنب رمول، العلمانٌةقطبب محمد ا .٘ٔ
  ج.55ٔٔب ٖايرولب ط - ب دار النفلباخصائص الشرٌعة اإلسالمٌةد. عمر سليمل، األشقرب  .ٙٔ

  ب دار األنصلرب القلذرن.لٌظهره على الدٌن كلهمسلجب ا .3ٔ

  ج.55ٙٔالمجمع المسكونا الفلتيكلنا الالناب والبن الحرية الدينيةب  .8ٔ

  .ٕٙب دار المشرنب ايرولب طالمنجد فً اللغة لاالعالم .5ٔ

  ج.533ٔب ٖلانل،ب ط- ب دار الميرفةب ايرولدائرة معارف قرن العشرٌنا وجديب محمد فريد .ٕٓ

 
 

 الهلامش
 ب لسلان العلرباا، منظورب أاا الفول جملل الدي، محمد ا، مكرج اا، منظور األفريقاب ا .ٔ

  .35ٙب  ٔدار الميلريب د.طب د.لب مج

 ب من ج لمسٌحٌةتأرٌخ الدٌانتٌن الٌهلدٌة لاسلموكب د. سيدو، محمدب ُعليل،ب د. رشدي ا .ٕ
  .ٕٙٔدراسا لكلية الشريية جلمية اادادب  

-ٕٓٔ ب دار الفكههر اليراههاب د.طب د.لب  محاضللرات فللً النصللرانٌةأاههو هذههرنب محمههد ا .ٖ
ٕٔٔ.  

ذهها الكنههلبا المسههيحية الشههرقية الايهنطيههة التهها انفصههلل عهه،  اورثلذكسللٌة )الكنللائ (: .ٗ
جب انتشههرل فهها ٗ٘ٓٔطريههرك القسههطنطينية الكنيسههة الكلاوليكيههة علهه  أيههلج ميفلبيههل كيههروالرا ا

روسيل وا د الالقل، واليونل، ومفتلي الدا، الشرن األدن ب حيث تإلي كنلبا مسهتقلة تحهل سهلطة 
  .ٖٕب  ٕٙب دار المشرنب ايرولب طالمنجد فً اللغة لاالعالماطريك ل. 

، الكنيسههة ب الاروتسههتلنتية: ذهها الكنههلبا المسههيحية الارايههة التهها انفصههلل عههالبرلتسللتانت .٘
الكلاوليكية تحل تؤاير لوار وكلف،ب انتشرل فا الملنيل والالدا، األسكندنلفية واسكتلندا وسويسهرا اهج 
فا أمريكل الشملليةب وذا متشياة ال  كنلبا يفتلي ايو ل ع، ايض فا قواعدذل وقوانين لب وأذج 

المنجلد فلً اللكنهلبا اعنجيليهة. فروع ل اللوارية والكلفينيةب واألناليكلنيةب وتيري الكنهلبا األوله  
 .8ٕٔب مرجع سلانب  اللغة لاالعالم

الكنيسة اعنجليكلنية فا ايرلنداب وذا اروتستلنتية واسقفيةب وتفتلي ع، كنيسة  :اونغلٌكانٌة .ٙ
جب وذا توج نساة وبيلة م، السهكل،ب 8ٙ5ٔانجلترا فا كون ل ال تشكل كنيسة الدولة الرسمية من  

ي فصهل ل عهه، الدولههةب وتهدار شههإو، كنيسههة ايرلنهدا علهه  غههرار الكنيسههة ٔلوكهل، ج دسههتو، ذههو ا
 ب دار الن وههةب لانههل،ب الملسلللعة العربٌللة المٌسللرةاألسههقفية فهها أمريكههل. غراههللب محمههد شههفينب ا

 .85ٗٔب  ٕجب مج58ٓٔ

  .ٖ٘ٙالمنجد فا اللاة واالع جب مرجع سلانب   .3
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  .ٕٔٔأاو هذرنب محمدب مرجع سلانب   .8

  .ٖ٘ٙللاة واالع جب مصدر سلانب  المنجد فا ا .5

  .ٕٔٔأاو هذرنب محمدب مرجع سلانب   .ٓٔ

  .ٕٙٔأنظر: سلموكب د. سيدو،ب ود. رشدي عليل،ب مرجع سلانب   .ٔٔ

  .ٖٓٙب مرجع سلانب  المنجد فً اللغة لاالعالمأنظر:  .ٕٔ

  .ٖ٘ٙأنظر: المنجدب المرجع سلانب   .ٖٔ

لاوليكيهةب وذه ا اللقهب كهل، علمهلم عله  كهل ذو الربيا األول فا الديلنة النصرانية الك البابا: .ٗٔ
أكلار قسلوسة الديلنة النصرانية ال  القر، الحلدي عشرب حيث قرر اغرياوار السلاع  اؤ، ال يحمل 

 ب دار الميرفهةب دائرة معلارف قلرن العشلرٌنذ ا اللقب غير قا رومل الكاير. وجديب محمد فريد ا
  .ٕب  ٕجب مج533ٔب ٖلانل،ب ط-ايرول

: أدن  رتاة مه، الالاهل وذهج اله ي، ينتفاهو، ربهيا الكنيسهة اليهلج اهدو، تهدافل أحهد. الكرادلة .٘ٔ
  .ٖب  ٕوجديب محمد فريدب المرجع نفس ب مج

  .5ٗجب  58ٓٔب ٔ ب دار الحرية للنشرب اادادب طأصل  الدعلةهيدا،ب د. عادالكريجب ا .ٙٔ

ب ٖيهههرولب طا - ب دار النفهههلباخصلللائص الشلللرٌعة اإلسلللالمٌةاألشههقرب د. عمهههر سهههليمل، ا .3ٔ
  .ٖ٘جب  55ٔٔ

  .ٖٔجب  55ٙٔالمجمع المسكونا الفلتيكلنا الالناب والبن الحرية الدينيةب  .8ٔ

  .3ٔاألشقرب د. عمر سليمل،ب مرجع سلانب   .5ٔ

  .ٔ٘ٙٔب  ٕغراللب محمد شفينب مرجع سلانب مج .ٕٓ

  .ٔ٘ٙٔب  ٕغراللب محمد شفينب مرجع سلانب مج .ٕٔ

  .ٔ٘ٙٔب  ٕالمرجع نفس ب مج .ٕٕ

مدينة قيدمة فا آسيل الصهار ب عقهد في هل مجميهل، مسهكونيل،ب األول: حهرج  Nikaiaنٌقٌة  .ٖٕ

جب أصههاحل علصههمة 383ج واعهه ، قههلنو، اعيمههل،ب الاههلنا: حههرج محههلراا الصههور ٕٖ٘آريههوا 
تقهع فها شهملل و .3ٕٔجب اسهم ل اليهوج اهنيهنب المنجهدب  ٕٔٙٔ- ٕٗٓٔلإلماراطورية الايهنطية 

لب وقد ت دمل اء، ويوجد فا مكلن ل قرية اسنيك التركية غرب آسيل الصار  اللقرب م، جالل األ
وكلنل فا ذ ا الوقل علصمة النية لوالية تسم  ااينية ومينلذل مدينة النصر و كلنل نيقية عل  قدر 

 .كاير م، اليظمة و الجملل

جب ااهوا كهل، قلبهدام فها 3ٕٗم، اش ر أالطرن الرومل،ب ولد عهلج  :Costantineقسطنطٌن  .ٕٗ

  كلنهل مسهيحيةب واعتنهن ذهو المسهيحية ورفهع اعوهط لد Helenaوملناب وام  ذيلينهلم االجيش الر
. أنظر: موسوعة الميرفةب 3ٖٖج ب وذو النا القسطنطينة علج ٕٖ٘عن لب وأمر النيقلد مجمع نيقية 

 .3٘ٓٔب  3طاع فا لانل، فا مطاية داغرب مج
مدرسة أنطلكية عل  يد الميلهج  ميلملم وقسيسلم لياا الجنسيةب درا ال ذول فا آرٌل كل،  .ٕ٘

مي ديههةب وراعيههلم لكنيسههة  ٖٓٔقسههلم نحههو عههلج  صههلرلوقههلنيواب اههج جههلخ إلهه  مدينههة اعسههكندرية و
 اوكللياب وقد ُعري ع، آريوا أن  كل، ميلملم قديرامب وواعظلم مف وملمب وهاذدام متقشفلم 

 ب المركهه اليراها للنشهر  العقائد المسٌحٌة بٌن القرآن لالعقلجودنب د. ذلشج عاد الفتلمب ا .ٕٙ
 .ٕ٘ٔب د. لب  ٕوالتوهيعب ط

 ب مكتاهة الهدار اللمدينهة المنهورننب الٌهلدٌلة لالمسلٌحٌةاألعظما ب د. محمد ويلخ الدي،ب ا .3ٕ
 .5ٖٙجب  588ٔذـب 5ٓٗٔب ٔط
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جب ٕٓٓ: داعا م، دعلن الوحدانية ب وجلذد فا سايل تاايت لب ولد فا قرطلج سهنة ساٌبرٌان .8ٕ
األوابلب وقد لق  فا سايل دعوت  اعوط لد والتشريد. أنظهر سهلموكب وُعليهل،ب وكل، م، الميلمي، 
 .5٘-5ٗالمرجع السلانب  

 .5٘-5ٗأنظر د. سلموكب ود. ُعليل،ب المرجع نفس ب   .5ٕ

 .ٖٕٔأاو هذرنب محمدب المرجع السلانب   .ٖٓ

 .ٖٕٔأاو هذرنب محمدب مرجع سلان ب   .ٖٔ

 .ٖٕٔالمرجع نفس ب   .ٕٖ

 - ب مكتاههة الميههلرييالبداٌللة لالنهاٌللةلفظ ااهه، كايههر الدمشههقاب اااهه، كايههرب أاهها الفههداخ الحهه .ٖٖ
 .ٔٓٔب  ٕجب مج55ٓٔذـب ٔٔٗٔب ٕايرولب ط

الجللاب الصلحٌل لملن بلد  اا، تيميةب تقا الدي، أحمد ا، عاد الحلهيج اه، تيميهة االحرانهاب ا .ٖٗ
د.لب  ب قدج ل  وأشري عل  طاي  علها السهيد صهاح المهدناب مطايهة المهدنا القهلذرنب دٌن المسٌل

 .ٕٕ-ٕٔب  ٖمج

 .ٕٗٔأنظر: أاو هذرنب مرجع سلانب   .ٖ٘

 .ٖٕ-ٕٕب  ٖاا، تيميةب مرجع سلانب ج .ٖٙ

 .ٖٕٔأاو هذرنب محمدب مرجع سلانب   .3ٖ

 .ٔ٘ٔالمرجع نفس ب   .8ٖ

ب ٕ ب دار الحهديثب طتفسٌر القرآن العظٌماا، كايرب أاا الفداخ الحلفظ اا، كاير الديمشقا ا .5ٖ
 .ٕٗب  ٖجب مج55ٙٔ

 .ٕ٘ٔرجع سلانب  أاو هذرنب محمدب م .ٓٗ

كتاب هداٌة الحٌاري فً أجلبلة الٌهللد اا، القيجب شما الدي، محمد اا، ااا اكر الجوهية ا .ٔٗ
 .٘ٔٗٔ ب  لالنصاري

 .ٕٙٔأنظر: أاو هذرنب محمد ب مرجع سلانب   .ٕٗ

 .3ٕٔ-ٕٙٔأاو هذرنب محمد ب مرجع سلان ب   .ٖٗ

 ب تحقين عاد الهرحم، ٌةاودلة اللحدانٌة فً الرد على النصرانالقرافاب أحمد ا، ادريا ا  .ٗٗ
 . 3ٖجب  588ٔب ٔمحمد سييدب ط

 .3ٕٔأاو هذرنب مرجع سلانب   .٘ٗ

 .3ٕٔالمرجع نفس ب    .ٙٗ
 .ٓٗب  ٔذـب طٔٔٗٔ  دار األفنب رمول، العلمانٌةقطبب محمد ا .3ٗ
 .ٓٗقطبب مرجع سلانب   .8ٗ
 .8ٕمسلجب اليظ را عل  الدي، كل  ب دار األنصلرب القلذرنب   .5ٗ
 .ٖٔ-ٖٓالمرجع نفس ب   .ٓ٘
ب 3الافلريب كتلب ادخ الوحا ال  رسول ا "صل  ا علي  وسلج"ب حديث رقج  صحيح .ٔ٘

مروي ع، أاا سفيل، ا، حربب الهايديب هي، الدي، أحمد ا، عاد اللطيي امفتصر صحيح 
 ج. 55ٙذـب 3ٔٗٔالافلري ب دار الس جب 

 . نق م ع، الجواب الصحيح لم، ادل دي، المسيح.ٖٗمسلجب مرجع سلانب   .ٕ٘
 .ٕٖع نفس ب  المرج .ٖ٘
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 .ٕٗالمرجع نفس  ب   .ٗ٘
 .8ٕٔأاو هذرنب مرجع سلانب   .٘٘
 .5ٔٔالمرجع نفس ب   .ٙ٘
 58ٙٔ ب مكتاة الف مب دراسة لتحلٌ  -اإلنجٌ –مقارنة اودٌان شتيويب د. محمد شلاا ا .3٘
 ٕٖ. 
 .ٕٗالمرجع نفس ب   .8٘
 .8ٕٔأاو هذرنب مرجع سلانب   .5٘

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Abstract 

 Christ "piece of Allah be upon him" has brought monotheism and 

he came to Israelites so as to be converted. He torght his followers 

that he is the servant of God and that his duty was to correct what 

has been wrenched in Moses religion. That was the purpose behind 

his message and countering with both religion and earthly 

authorities. The spiteful Israel Shauul has changed the path of 

Christ's religion into trinity, universality and other things. 

Disagreement and difference between Christians happened about 

Christ's mode and it has appeared when the Kustantinians were 

christened. When Christianity became states formal religion the 

Christians had to convent an international college so as to collect 

scholars to discuss Christ's personality and the controversial 

matters, that college was Nekiia. 

This college is important because it wins the approval of all 

Christian churches and classes all over the world. And lays rules. 

This research wants to discuss in detail things about this college. 

In the second chapter , the researcher starts to define Nekiia 

college and the general and special reasons behind its holding. 

Then he mentioned the classes inside the college halls and how to 
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stop their disagreements, then the decisions which the college 

introduced.  

      The researcher devoted the last chapter to analyses what was 

going on inside the college and eventually he directed criticisms to 

the college, for example Kustantin aliens the minority opinion the 

earthly authority interferes spontaneously to discount disagreement 

between the religious authority natives, then how could dread and 

interest affect changing the conference tendency and results. Then 

he mentioned the doctrine which the conference produced , the 

matter of christening Kustantin, then the college decisions; burning 

all that disagrees with Polsiia doctrine. Then declaring the rule of 

church announcement. He ends with a conclusion contains some 

recommendations and deduitions.    
 

 
 


