
ون أن ا حاول األباطرة الرومانيّ عندم  ،برحت أنطاكية ذاهتا أن دتّيزت بشهدائها
ديحوا الّدين اجلديد من الوجود. ففي أواخر القرن األّول اّتقد غضب 

ترايانوس على ادلسيحّيني لرفضهم عبادة األصنام الوثنّية.  األمرباطور الرومانّ 
إغناطيوس أسقف أنطاكية الثّالث واقتيد إىل رومة حيث حوكم  على فُقبض

وألقَي للوحوش الّضارية فافرتستو حيًّا. واجلدير بالذكر أنو وىو يف طريقو أسريًا 
 من أنطاكية  إىل رومة كتب رسائل إىل ادلسيحّيني ادلنتشرين 

هم على من الّشرق األدىن إىل العاصمة الّرومانّية يشّدد فيها عزائمهم وحيثّ 
اإلديان. أما ادليزة الرئيسّية لرسائلو كّلها فكانت وحدة اإلديان عند  الثّبات يف

مجيع ادلسيحّيني. كما أن رسالتو إىل أىل إزمري تنطوي على أّول إشارة يف 
 الّتاريخ إىل "الكنيسة الكاثوليكّية" .

اعة وكان دأبو احلّث على وحدة الصّفوف بني ادلؤمنني واألسقف وضرورة الطّ 
ولّية السّيدة العذراء ويسّمي االفخارستّيا أو القربان تُ لسلطتو. كما كان يعّلم ب َ 

سري اخللود". وما انفّك الالىوتّيون طوال القرون كْ إِ ادلقّدس "جسد ادلسيح" و"
حقة، يف أنطاكية وسواىا، يناقشون ادلسائل ال ي أثارىا إغناطيوس يف الاّل 

 مغّبة اخلالف. رسائلو وحّذر فيها ادلؤمنني من
 

 أنطاكية يف عهد األمرباطو ر يّة املسيحيّ 
بقيت أنطاكية زلتفظة مبكانتها كأىّم مدينة يف الّشرق األوسط طوال احلكم 

جعلها اإلمرباطور ديوكليسيانوس عاصمة "أناتوليا"  9;7الّرومان. ففي عام 
مقاطعة مدنّية دتتّد من قربس إىل ما بني  )األناضول( أي اإلقليم الّشرقي وىو

م أصبحت أنطاكية زلور الّنفوذ  97عقب تدمري أورشليم عام  و الّنهرين. 
ادلسيحّي يف الّشرق. ويف وقت الحق نال رئيس أساقفتها لقب "بطريرك". زد 

إىل مركز فكرّي  على ذلك أن احتدام ادلنقاشات الالىوتّية يف أنطاكية حّوذلا
وبذلك  ت "مدرسة أنطاكية" دورًا بارزًا يف الفكر الالىوتّ مرموق. فلعب

اكتسبت الكنيسة الّناشئة غًًن فكريًّا حامسًا. ويرى ادلؤّرخون أن لوقيانوس 
من  ، مع أّن كثريًا797 ىو الذي أّسس تلك ادلدرسة حواىل األنطاكيّ 
ةللمدرسقبلو. ذلك أّن تعليمو تضّمن اّّتاًىا واضًحا  عّلموا فيهاادلفّكرين   

ادلسيحاّن. فخالفًا دلا امتازت يف جهودىا التفسرييّة للكتاب ادلقّدس والىوهتا 
بو "مدرسة االسكندريّة" بقيادة أورجيينيس يف مضمار التأويل الّرمزي للكتاب 

بالتأويل احلريّف. وفيما كان  ادلقّدس ، بقيت "مدرسة أنطاكية" متمّسكة
  أُلوىة ادلسيح، كان الالىوتّيون األنطاكّيونالالىوتّيون اإلسكندريّون يربزون 

 أنطاكية مُ لتق  ى طُُرق اإلميان  أنطاكية يف العهد اجلديد 
ُر  نبطرس أّول رسول وصل إىل أنطاكية. وكا  ويعتربهيبشِّ

 قليدأقدم كنيسة مسيحّية، وىو يقع على منحدر اجلبل لتّ ا
  كان

األّول، كانت أورشليم وأنطاكية وأفسس وسواىا من  القرن ادليالديّ 
 اليهوديّة. اجلاليةمقّر فوق  يف لكّن  ادلدن تضّم مجاعات مسيحّية منتظمة يف كنائس سريعة النموّ 

على حتفة مشهورة ىي" كأس  97;9وعلى مقربة منو مّت العثور عام 
أن السّيد ادلسيح استعملها يف العشاء السّرّي.  أنطاكية" ال ي ظّنوا بدايةً 

نعها يعود إىل ما بني تاريخ صُ  أنّ  لكن يف وقت الحق رّجح علماء اآلثار
خارف ّن الزّ إادس. ومهما يكن من أمر تارخيها فالث والسّ القرنني الثّ 

ادلدىشة ادلنقوشة على غالفها اخلارجّي تشري إىل أن اإلديان ادلسيحي كان 
  قلوب ُصّيا  الفّضة الذين أبدعوىا.ال يفمتأصّ 

وكان ادلرتّدون إىل ادلسيحّية يف أنطاكية، من يونانيني ويهود، يتطّلعون بتوق 
إىل الكنيسة األّم يف أورشليم، فال عجب أن نرى قادًة كبارًا من أمثال برنابا 

فر يرافقون بطرس يف جهودىا التفسرييّة للكتاب ادلقّدس والىوهتا يف السّ 
يس لوقا يف إليها لرتسيخ وحدة اإلديان لدى إخوهتم ىنالك. ويقول لنا القدّ 

أعمال الّرسل "إن أّول ما ُدعي الّتالميذ مسيحّيني كان يف أنطاكية 
يس بولس، الذي ولد يف طرسوس على (." وعندما قام القدّ 78>99)

 مسافة سفر يوم من أنطاكية،  بزيارة ادلدينة، كان فيها مجاعة مسيحّية
ة ون يف أنطاكية، بفضل ما لديهم من ثقافة دينيّ مزدىرة. كما كان ادلسيحيّ 

متنّوعة، يناقشون مسائل عويصة حول االلتزام بأوامر الّشريعة اليهوديّة. 
يوخ يف أورشليم يسرتشدون هبم. فأرسلوا بولس وبرنابا إىل الّرسل والشّ 

فاء الوثّنيني ( وقّرر إع57-9> 97فانعقد رلمع أورشليم )أعمال الرسل 
 ريعة ادلوسويّة.حّية من التقّيد بالشّ يالذين يعتنقون ادلس

وىكذا أصبح ادلسيحّيون يؤّلفون مجاعة مستقّلة، غري مرتبطة باجلماعة 
اليهوديّة. وال ريب أن رلمع أورشليم مّهد الّطريق أمام الكنيسة اجلامعة. 

ر اجملمع. فأقام بولس أنطاكية برسالة تتضّمن قرا إىل رنابا بفقد عاد بولس و 
ة. ر آكلسنتني يف أنطاكية حيث حتّولت غريتو الوقّادة األوىل إىل نا

 الوثنّية.  وأضحت أنطاكية ادلدينة ال ي دعمت رحالتو التبشرييّة إىل األمم
فقد بلغ  ادلسيحيني  مل تكتمل. 79لكّن الّرحلة الثّالثة ال ي قام هبا عام 

 ية أنّو اعُتقل واقتيد إىل رومة حيث اسُتشهد.الذين كانوا ينتظرونو يف أنطاك
 وكذلك بطرس ختم رحالتو التبشرييّة بنيل إكليل االستشهاد يف رومة. وما

 

ادلدن مل َتْدِر أهنا كانت مبثابة اخلطوة األوىل ال ي خطتها ادلسيحّية  يف  .تلك
مسريهتا حنو االنتشار يف شّّت أحناء العامل ادلعروف وقتئذ. وكانت أنطاكية 
ملتًقى حيويًّا يف تلك الّرحلة ال ي محَلت اإلديان إىل العامل حّّت يومنا ىذا.  

ذلا أن تغدو بوتقة تنصهر فيها شّّت كما أّن موقع أنطاكية اجلغرايّف ىّيأ 
احلضارات، ألن القوافل التجاريّة القادمة من آسيا الّصغرى وبالد فارس واذلند 

كانت دتّر يف تلك ادلدينة ال ي يلتقي فيها ادلشرق وادلغرب. زد   ،وحّّت الّصني
على ذلك أن البضائع ادلتنّوعة كانت ترَسل إىل مستودعات ضخمة يف 

 اسية  يف هنر العاصي.ًدا لنقلها إىل السُفن الرّ أنطاكية، دتهي
 

وكانت القوى العظمى يف ذلك العصر تتنافس للسيطرة على أنطاكية، ليس 
، بل لسبب أىّم وىو االزدياد ادلستمّر لغناىا فقط نظرًا دلوقعها االسرتاتيجيّ 

ن ونفوذىا. فاليونانّيون َومَسُوىا بطابعهم احلضارّي من أدب وفلسفة. وكان م
النتائج احلتمّية لتوّسع االمرباطوريّة الرومانّية أْن أصبحت أنطاكية معقال 

حصيًنا من معاقلها. وحّّت من قَبل أن ّتعلها رومة عاصمة إلقليم سورية عام 
 م، كانت أنطاكية من األماكن ادلفّضلة ال ي يرتادىا اجلنود الّرومانّيون. 86

 

أنطاكية رونًقا وترفًا ببناء سوق ّتاريّة  والواقع أّن احلضارة الّرومانّية زادت
ج لوسائل الرّتفيو ومحّام للعموم وميدان لسباق اخليل وساحة عاّمة ومدر  

وقناطر حتمل أقنية لنقل ادلاء إىل الّنوافري وادلبان العاّمة وادلنازل الفخمة القائمة 
لقب "ادلدينة الّذىبّية "  كانت تستحقّ  يف ادلدينة. وال ريب أن أنطاكية 

 طلق عليها نظرًا لثرائها ومجاذلا.اّلذي أُ 
 

ون كانوا يعبدون أّما دينيًّا فكانت أنطاكية حتتضن مجيع ادلعتقدات. فاليونانيّ 
آذلة أوليمبوس. واجلنود الّرومانّيون كانوا موالني دليرتا معبود الُفرس. وكان يف 

ليونانّية وتعبد إلو إبراىيم. وكان أعضاؤىا أنطاكية جالية يهوديّة كربى تتكّلم ا
يف معظمهم ّّتارًا، لكّنهم كانوا يرتكون دينهم على حدة يف معابدىم على 

 ِبيوس ويقطنون يف ادلنطقة اجلنوبّية من ادلدينة.سفح جبل ِسلْ 
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رثوذكسّية تعتمد اعتماًدا متزايًدا على كنيسة ألة أنطاكية أبطريركيّ 
 القسطنطينّية. ويف القرن اخلامس نشب حريق مريع دّمر ادلدينة،

أرضّية عنيفة. غري أن السبب احلاسم يف زوال أمهّيتها  كما أصيبت هبزّات 
اإلسالمّي يف القرن السابع  كمركز حضارّي  اّّنا كان الفتح العربّ 

 ادليالدّي.
 

وقد شهدت أنطاكية يف القرون السّتة التالية حركة مّد وجزر متعاقبة، فادلّد  
، ;:;ّيني عام كان اجتياًحا واجلْزر حتّررًا. فكان االجتياح على يد البزنط

فالفاتح بيربس  :;97، فالّصليبّيني عام 9799فاالتراك الّسلجوقّيني عام 
ىذه االجتياحات تدمريًا لكنيسة أنطاكية اليونانّية  . وكان أشد:978عام 

طريرك وأساقفة التني عليها باحتالذلا من ِقَبل الّصليبّيني الذين قاموا بفرض 
األرثوذكس  يف معظم القرنني الثّان  فأسفر ذلك عن قيام أساقفة  الّروم

عشر والثّالث عشر بالّنزوح من كيليكية والقسطنطينّية إىل آسيا الّصغرى، 
من جرّاء تعّرض أبرشياهتم إىل موجات متتالية من الّسلب والّنهب. وأخريًا 

هنائيًّا ىل دمشق  قام بطريرك الروم األرثوذكس بنقل كرسّيو 9588يف عام 
بو كبطريرك أنطاكية إال للذّكرى والّتاريخ وختليد ما كان لتلك ومل حيتفظ بلق

 ادلدينة العريقة من أرلاد غابرة.
أّما اليوم فقد حتّولت أنطاكية من "مدينة هللا العظمى " إىل مدينة صغرى 
تقع يف جنوب تركيا احلالّية، ألهنا اقُتِطَعت من سورية عقب احلرب العادلّية 

عادة توزيع الشعوب الذي أجرتو الّدول الغربّية. األوىل  وما تالىا من إ
على مواقع ادلنازل الفخمة القددية. بيد أّن  فقامت شقق سكنّية حديثة

تراث أنطاكية ال  ينحصر يف أطالذلا. فهو ال يزال يضرب أصولو يف 
األعماق، ومهما امتّدت فروعو الوارفة بعيًدا، االّ أهّنا تبقى مّتصلة بالكنيسة 

واحدة. أّما الورثة فهم أولئك ادلسيحّيون الذين واظبوا عرب القرون ال األمّ 
 على أن يعيشوا احلقيقة الكامنة يف حّبة اخلردل ال ي غرسها رسل ادلسيح.

 
 

 من مقال األخت جين دايفد فينليه
 النير إيست. وقم تّم نشرها مسبقًا في مجلّة 

 العدد الحادي عشر، الرقم ثالثة
 الطبع بعد اإلذن ، معاد)5891)خريف، 

منهمكني يف مناقشة ناسوتو. فذيوذورس الّطرسوسّي واصل أحباثو يف 
معني، ال سّيما  والبشريّة للمسيح  فكان حافزًا لتالميذه الاّل ة الطبيعتني اإلذليّ 

يوحّنا الذىيّب الفم وثيوذوروس ادلوبُسوِيس ّي. وال بّد أن نذكر بني تالميذ 
لوقيانوس، آريوس االسكندرّي، صاحب البدعة اآلريوسّية القائلة إّن اآلب 

زعات الالىوتّية وحده، بني األقانيم الثالثة، ىو إلو كامل. وقد أّدت ادلنا
بشأن العالقة القائمة بني الىوت ادلسيح وناسوتو إىل انشقاق اجلماعة 

دان رلمع أفسس نسطوريوس فاضطّر أتباعو إىل  659ادلسيحّية. ففي عام 
مغادرة االمرباطوريّة الرومانّية ووجدوا ملجأ ذلم يف أحضان الكنيسة اآلشوريّة.  

الطبيعة الواحدة فأّدى  تباع عقيدةأ 679كما دان رلمع خلقيدونية يف عام 
الّسريان الذين رفضوا  ذلك إىل انقسام جديد يف الكنيسة. وعمد األنطاكّيون

رلمع خلقيدونية إىل تأسيس الكنيسة السريانّية األرثوذكسّية، بينما  أمسى 
مع،  يُدَعون جاألنطاكّيون الّناطقون عموًما باللغة اليونانّية، ادلؤيّدون للم

وبعد ذلك بقرنني قام الرىبان الّناطقون بالّسريانّية يف دير مار مارون  ملكّيني.
بتأليف سلطة دينّية خاّصة هبم، ىي البطريركّية ادلارونّية. واستمّر ىذا 

متنازَع  ياالختالط ادلذىيّب حّّت يومنا، فأصبح الكرسّي البطريركّي االنطاك
والّروم  ،والّسريان األرثوذكس، والّروم األرثوذكس وكّلهم  كاثوليك،بني ادلوارنة 

 ادللكّيني الكاثوليك.
 وكانت أنطاكية أيًضا مركزًا نسكيًّا  وليرتجيًّا وتبشرييًّا طوال ىذه

احلقبة. فازدىرت األديار وادلناسك  يف ادلناطق القاحلة من سورية وجبال  
ة فأسفرت عن إنشاء كيليكية ولبنان. ومن انطاكية انتشرت احلركات التبشرييّ 

بطريركية يف كل من جورجيا وبالد فارس. وحّت يومنا ىذا ال يزال ادلسيحّيون 
 ادلالبار يف الّساحل اجلنوب الغرّب من اذلند ينتمون إىل "الكنائس الّسريانّية".

أّما التقليد الّليرتجّي األنطاكّي ادلرتبط ارتباطًا وثيًقا بيوحّنا الذىيّب الفم ويوحّنا 
 الّدمشقّي وروماىنوس ادلرّّن فقد انتقل إىل القسطنطينّية حيث كان لو تأثري

 حاسم يف طريقة العبادة البيزنطّية.
ولكن يف القرون اخلمسة التالية أخذت أنطاكية تفقد تدرجييًّا مكانتها األوىل، 

ا وفقً  ألّن ادلنازعات ادلتعّلقة بطبيعة ادلسيح أّدت إىل انشقاق  اجلاعة ادلسيحّية
لعرقّي ادلزدوج، بني يونانّيني وسورّيني. فكانت الكنيسة األنطاكّية األصلها 

 األرثوذكسّية تتوّقع من القسطنطينّية ادلساندة  والّتوجيو. وعليو أخذت 
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