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Duties of the Editorial Board ) واجبات ھیئة التحریر(    
Editor-in-Chief 

The editor-in-chief oversees all the editors of a publication and ensures each 
issue is released on time. With the assistant editors, the editor-in-chief creates the 
editorial board, or outline, for each of the publication's editions or issues. The 
editor-in-chief reviews all articles, reviews, and photographs, and provides 
suggestions, if needed, about any changes to make before the publication goes to 
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press or is released digitally. Layouts and design need approval by the editor-in-
chief. In the end, the editor-in-chief has the final word about which articles and 
reviews get published. 

The editor-in-chief has the responsibility of drawing up budget proposals and 
any other information requested by the publishers. The editor-in-chief generates 
ideas for new ways of doing things, such as using new technology, implementing 
ways to increase readership, and how to call great scholars to write in the journal. 
Tough problems are often handled by the editor-in-chief, and advice about editorial 
issues is also provided. Whenever a social function happens, the editor-in-chief is 
the publication's representative, and some travel can be required.  

Editors 
• Treating all authors with fairness, courtesy, objectivity, honesty, and transparency 

• Establishing and defining policies on conflicts of interest for all involved in the 
publication process, including editors, staff (e.g., editorial and administration), 
authors, and reviewers 

• Protecting the confidentiality of every author’s work 

• Making editorial decisions with reasonable speed and communicating them in a 
clear and constructive manner 

• Being vigilant in avoiding the possibility of editors and/or referees delaying a 
manuscript for suspect reasons 

• Establishing clear guidelines for authors regarding acceptable practices for 
sharing experimental materials and information, particularly those required to 
replicate the research, before and after publication 

• Establishing a procedure for reconsidering editorial decisions 

• Describing, implementing, and regularly reviewing policies for handling ethical 
issues and allegations or findings of misconduct by authors and anyone involved in 
the peer-review process 

• Informing authors of solicited manuscripts that the submission will be evaluated 
according to the journal’s standard procedures or outlining the decision-making 
process if it differs from those procedures 

• Clearly communicating all other editorial policies and standards. 

Co-Editors 
Under supervision of the editor-in-chief, they participate in all processes of editing, 
as editors, as a practice. 

The Review Process for Papers   ) تحكیم البحوث المقدمة وآلیة مراحل(
Double-Blind Peer Review  
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Journal of Medieval and Islamic History pays great attention to the role of peer 
review. Reviewers evaluate the article upon an assessment form includes the 
reviewing criteria of JMIH as follows: 
 Importance / Originality 
 Methodology 
 Bibliography; both print and digital 
 Language and the extent to which subjects of the paper are harmonic with one 

another 
 Results 

Procedures  
1- Two reviewers are selected for the paper; at least one is from outside the 
Journal’s community (Faculty, Editorial board, and advisory board). 

2- The researcher receives the response of the reviewers: the evaluation, the paper, 
and the attached report, (if applicable). 

3- If the reviewers respond by accepting, the paper is accepted for publication and 
two letters of acceptance are extracted in Arabic and English. 

4- If the reviewers respond by refusing, the paper will be rejected without a refund 
of the reviewing fees. 

5- If one of the two reviewers refuse and the other accepts, a third reviewer shall be 
chosen to separate, considering the report of the third reviewer the editorial 
committee gives the final decision.  

Submission  
1- The Author submits his research article through our journal’s online submission 
system. He will need to register for an account to do this. 

2- Once his account is set up, he will need to continue the submission process. 

Journal check  
The paper will then be checked by the journal Editor to see if it fits with the aims 
and scope of the journal. If ok, it will enter it into a rigorous, double-blind peer-
review process that considers the quality, originality, approach, and clarity of the 
paper. 

Decision  
1- Once the reviewers (from two to three reviewers) have reviewed the manuscript, 
they will make one of the following recommendations: 

2- Accept, minor revisions, major revisions, or reject. The final decision will be 
decided by the editorial committee. 
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3- Reviewer feedback on the paper will be provided to the corresponding author 
via e.mail. 

Revision  
The author will receive an email from the Editor containing the final decision. 

If the author is asked to make revisions, he has two weeks to resubmit for minor 
revisions, and three weeks resubmit for major revisions. 

Once he has resubmitted his paper, it will be reassigned to the same reviewers if 
they to check whether their comments have been addressed. 

If sufficient improvements have been made, the paper will be accepted. If not, he 
may be asked to perform multiple revisions or have his paper rejected. 

Guidelines for Reviewers: ) إرشادات للمحكمین(   
Reviewers must ensure that all authors have equal opportunity to publish and 

their origin, nationality, ethnicity, race, religion, gender or political beliefs do not 
influence the peer review process. 

Following General Guidelines of Elsevier How to Contact a Review 

General Roles 
 A reviewer must carry the single-blind peer-review process 
 Ensure proficient peer review process and submit reviews within the timeframe 
 A reviewer will have to review a maximum of 2 in the same issue and of 10 

manuscripts per annum 
 Should contribute to the Journal with professional information representing 

their subject expertise 
 Reviewers can suggest alternate reviewers with subject expertise relevant to the 

manuscript 
 Reviewing process will be in light of JMIH assessment form via the online 

reviewing system, or the reviewer will send his report to the following e.mail: 
https://jmih.journals.ekb.eg/  

Guidelines for editors (Based on Elsevier Legal guide for editors concerning ethics 
issues) 

Responsibilities of the editor(s) of JMIH include the vetting and reviewing of 
articles submitted by authors. In most cases, this process will be straightforward. 
However, in some cases, ethical issues may emerge either during the vetting and 
reviewing process or after publication when a complaint is made. The most ethical 
problem that may encounter the editor(s) is plagiarism. 

 Plagiarism & JMIH’s Policy 

Plagiarism is strictly forbidden, and by submitting the article for publication the 
authors agree that the publishers have the legal right to take appropriate action 
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against the authors if plagiarism or fabricated information is discovered. Plagiarism 
is condemned and discarded, and authors are blocked from future submission to 
JMIH. Editors and Reviewers are urged to check for plagiarism using available 
online applications, such as http://smallseotools.com/plagiarism-checker/ , 
https://www.grammarly.com/plagiarism-checker  

Publishing Ethics: Ethical guidelines for authors (Based on Elsevier 
ethical guidelines for authors) ) أخالقیات النشر(   

Reporting standards 
Authors of reports of original research should present an accurate account of the 

work performed as well as an objective discussion of its significance. Underlying 
data should be represented accurately in the paper. A paper should contain enough 
details and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or 
knowingly inaccurate statements constitute unethical behavior and are 
unacceptable. 

Data Access and Retention 
Authors are asked to provide the raw data in connection with a paper for 

editorial review, and should be prepared to provide public access to such data 
(consistent with the ALPSP-STM Statement on Data and Databases), if practicable, 
and should, in any event, be prepared to retain such data for a reasonable time after 
publication. 

Originality and Plagiarism 
The authors should ensure that they have written entirely original works, and if 

the authors have used the work and/or words of others that this has been 
appropriately cited or quoted. 

Multiple, Redundant, or Concurrent Publication 
An author should not in general publish manuscripts describing essentially the 

same research in more than one journal or primary publication. Submitting the 
same manuscript to more than one journal concurrently constitutes unethical 
publishing behavior and is unacceptable.  

Acknowledgment of Sources 
Proper acknowledgment of the work of others must always be given. Authors 
should cite publications that have been influential in determining the nature of the 
reported work. 

Authorship of the Paper 
Authorship should be limited to those who have made a significant contribution 

to the conception, design, execution, or interpretation of the reported study. All 
those who have made significant contributions should be listed as co-authors. 
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Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the 
research project, they should be acknowledged or listed as contributors. 

The corresponding author should ensure that all appropriate co-authors and no 
inappropriate co-authors are included on the paper and that all co-authors have seen 
and approved the final version of the paper and have agreed to its submission for 
publication. 

Disclosure and Conflicts of Interest 
All authors should disclose in their manuscript any financial or another 

substantive conflict of interest that might be construed to influence the results or 
interpretation of their manuscript. All sources of financial support for the project 
should be disclosed. 

Examples of potential conflicts of interest that should be disclosed include 
employment, consultancies, stock ownership, honoraria, paid expert testimony, 
patent applications/registrations, and grants or other funding. Potential conflicts of 
interest should be disclosed at the earliest stage possible. 

Fundamental errors in published works 
When an author discovers a significant error or inaccuracy in his/her own 

published work, it is the author’s obligation to promptly notify the journal editor or 
publisher and cooperate with the editor to retract or correct the paper. If the editor 
or the publisher learns from a third party that a published work contains a 
significant error, it is the obligation of the author to promptly retract or correct the 
paper or provide evidence to the editor of the correctness of the original paper. 

Guides for Authors ) إرشادات للمؤلفین(   
JMIH publishes articles in Arabic, English, and French. Authors should submit the 
manuscript that has been carefully proofread and polished. 

Authors are required to read carefully and follow the instructions for authors to 
JMIH. Acceptance or rejection notification will be sent to all authors through e-
mail.                                      

The submitted article is the final version. The manuscript should be submitted 
exactly according to the instructions for authors to JMIH.                                                                                            

The maximum number of illustrations, maps, plates, and figures is 12 per paper.                                   

Submit your manuscript electronically.                                                                                                          

If you have problems or difficulties uploading your files electronically, please 
contact the editorial board at https://jmih.journals.ekb.eg/   
Send your manuscript as a pdf blind file (without the author’s data) to 
https://jmih.journals.ekb.eg/ for further peer-review process.                                                                                                                                   
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 Important Dates  
JMIH is an annual journal, its print issue is published each December since 2000. 

The deadline is July 31st for publication in December of the same calendar year.  

Ain Shams University Contributions  
Authors from Ain Shams University expected to not exceed 25-50% percent per 
issue. Contributions over this percent will be delayed to the next issue considering 
the agreement of their authors. Priority depends on the submission date of the final 
article. 

JMIH can publish a special issue (Monograph/supplement) any time of the year. 

Please note that Review Papers/Articles are also acceptable. 

Once a paper is accepted, authors are assumed to cede copyrights of the paper over 
to JMIH. Once the paper is accepted it will be published online even before the 
scheduled issue date. 

Submit your paper along with a signed Copyrights Form, while submitting a paper 
to JMIH. 

The Copyright Transfer Form submitted with us will become void in case the paper 
is not accepted in our Journal. 

Note: In case manuscript accepted and Copyright Form and Payment received 
your paper will be published Online, even before the release date of Volume.  

Additional Instructions for authors for a manuscript for the annual peer-
reviewed Journal Issued by the Faculty of Arts – Ain Shams University 
(JMIH) 
Abstract  
This section should summarize the content of the paper and should detail the 
problems, experimental approach, major findings, and conclusion in one paragraph. 
Avoid abbreviation, diagram, and references in the abstract. It should be single-
spaced and Try to keep the abstract below 150 words and should not exceed 250 
words for full papers.  Please make sure that the margins and layout explained 
below are followed as this will help us to maintain uniformity in the final print 
version of the journal. Both form and content of the paper have to be as per these 
guidelines else your paper will not be published even though its content has been 
accepted. 

Keywords  
Provide about 4-6 keywords that can identify the most important subjects covered 
by the paper. They must be placed at the end of the abstract. 
Introduction  
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JMIH publishes papers in Arabic, English, and French in all main fields of the 
Medieval and Islamic History papers must be divided into various sections starting 
with 'Introduction' and ending with 'Conclusion'. 

Text of paper should be divided into - Introduction, Materials, and Methods, 
Results, Discussions, References, or suitable headings in Medieval History, 
Crusades, Byzantium, Slavonic Countries, Islamic History, and Civilization, and 
related theoretically oriented papers and reviews. 

The paper must be presented into one text with figures and Tables in their proper 
place. 

The text heading may have 12 font titles. The graph/figure may have 12 pt font 
titles with good resolution. 

The table/figure heading must be in text form and should not form part of the 
image. 

The manuscript should include a brief introduction stating the purpose of the 
investigation and relating the manuscript to similar previous research. 

Only information essential to the arguments should be presented. 

The paper must be in final form since we will publish it directly. The paper should 
be exactly in this format. 

The manuscript should be prepared in Arabic, English, or French using “MS 
Word” with A4 page. “Times New Roman” font should be used. The font size 
should be 12 pt, but the main subheadings may be 13 pt. 

The article can be up to 7500 words excluding references and abstract. 

For proper referring and fast publication, all manuscripts should be grammatically 
correct. 

Text Formatting    
The submitted article shall contain no tab or stylesheet. When necessary, the text 
shall be set in italic. Notes shall be put at the bottom of the page and automatically 
numbered from 1 to n. The basic structure of the submitted article shall be defined 
by unnumbered headings. Each table or illustration shall be provided in a high 
resolution in its proper place within the article. Illustration and table legends shall 
include the source unless the element is published for the first time, the author 
(photographer, designer, etc.), if any, and his/her affiliation 

Major headings are to be in a bold font of 13 pt uppercase letters without underline 
as above. 

Subheadings: Subheadings should be as here “Subheadings:”. 

They should start at the left-hand margin on a separate line, followed by a colon “: 
” without space. 
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Text continues directly after the subheading in the same line. The beginning of this 
paragraph shows a sub-subheading.  

Article’s Title: The title should be centered across the top of the first page and 
should have a distinctive font of 13 points Times New Roman. It should be in a 
bold font and in lower case with initial capitals. 

Authors’ names and addresses should be centered below the title.  

The name(s) should be 12 points Times New Roman, and the affiliation(s) is the 
same but 11 points. 

Bibliographical references  
In the footnotes, bibliographical references should be 10 points Times New Roman 
and shall refer to the references provided at the end of the article.  They shall 
contain the author’s family name and a short version of the article/volume’s title. 
The authors must use Chicago University Style on the following website: 
https://www.chicagomanualofstyle.org/home.html  

References  
References should be 12 points Times New Roman at the end of the article shall be 
drafted according to as the following: 

Monograph: Muhammad, T. M., Muhammad, his Ethics and Qualities, Cambridge 
2021.  

Collective work: Muhammad, T. M. and Romer, C. (Eds.), Thought, Culture, and 
Historiography in Christian Egypt, 284-641 AD, Cambridge 2020. 

Book, proceedings: Salem, N., "A Fragment of a Deed of a Surety, " in 
Muhammad, T. M. and Romer, C. (Eds.), Thought, Culture, and Historiography in 
Christian Egypt, 284-641 AD, Cambridge 2020, 191-195. 

Article: Ameen, A., "Travelers' Works as an Important Source in Studying 
Archaeology in Light of the Hadji ‘Ali Mosque of Athens," Shedet 2 (2015), 6-22. 

Chapter or article in a collective book: Grossmann, P., "Madinet Madi," in The 
Coptic Encyclopedia, vol. V, New York 1991, 1497-149. 

Websites: Websites have to be written as a hyperlink with the last visit and time. 

Note: IFAO or Dumbarton Oaks Abbreviations of the Journals must be used.  

As for the Greek references and texts, they must be written in IFAO Unicode 
Greek font. 

Quotations in the text must be written between converted commas with font 
11pt.  
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Transliteration  
JMIH adopts the list of Transliteration of Arabic and Persian Characters published 
in Encyclopaedia Islamica (“System of Transliteration of Arabic and Persian 
Characters”, in Encyclopaedia Islamica, Editors-in-Chief: Wilferd Madelung and 
Farhad Daftary. Consulted online on 18 March 2017, First published online: 2013; 
First print edition: ISBN: 9789004246911, 20131209), published by Brill. Kindly 
download the list from this website: 
https://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-islamica/system-of-
transliteration-of-arabic-and-persian-characters-transliteration  

Conclusion  
The manuscript should have a relevant brief conclusion and should reflect the 
importance and future scope. 

Arabic and English/French Abstracts  
The manuscript should end with Arabic and an English abstract summarizing the 
content of the paper. 
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، الدور السیاسي إلبراهیم بن حجاج في إشبیلیة إسالم إسماعیل عبد الفتاح محمد أبو زید -
 ......................................).............هـ ٢٩٨  -هـ  ٢٣٨عام ( وقرمونة 

أمراض سالطین دولة الممالیك وآثارها السیاسیة واالقتصادیة : المخیزیم بن سعدسامي  -
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: الصراع بین السلطتین الدینیة والسیاسیة في الدولة البیزنطیة: سهیر محمد ملیجي على -
  ...........................)...م٤٠٧- ٣٩٨(یوحنا ذهبي الفم بطریرك القسطنطینیة نموذًجا

الخلیفة المسترشد باهللا العباسي في كتاب المنتظم : الصوفي مساعد بن مساعد بن محمد -
 -م ١١١٨/ هـ ٥٢٩ -هـ ٥١٢(في تاریخ األمم والملوك البن الجوزي 

  ...............................................................................…م١١٣٤
بیة ودورها في العملیات فرقة فرسان التركبولي الصلی: موضى بنت عبد اهللا السرحان-

  ....................................................العسكریة ضد المسلمین في بالد الشام
غثیت الدرومو : هبة رمضان محمود العویدي - ودوره في  Logothete tou dromouُل

  ........................................)..................م١٢- ٨ق(اإلدارة البیزنطیة 

  
٤٩  
  
٧٣  
  
١٣١  
  
  
١٨٣  
  
٢١١  
  
٢٣٩  
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یوحنا ذهبي الفم : في الدولة البیزنطیة الصراع بین السلطتین الدینیة والسیاسیة
  )م٤٠٧ – ٣٩٨( بطریرك القسطنطینیة نموذًجا

  سهیر محمد ملیجي على .د
  وسطيالعصور المدرس تاریخ 

  ، مصرجامعة عین شمس، كلیة البنات 
  :مقدمة

تفجر الصراع منذ فجر التاریخ بین السلطتین السیاسیة والدینیة على مجال النفوذ والهیمنة، 
. ولم ینقطع ذلك الصراع في التاریخ البشري، وظلت تداعیاته بین شد وجذب ما بین مهادنة وتأجج

ة لتوجهاتها، وتصیر السلطة السیاسیة حبالها تارة تقوي السلطة الدینیة فتخضع السلطة السیاسی
وتارة تتوغل السلطة السیاسیة لتجعل من السلطة . موصولة بید السلطة الدینیة توجهها كما تشاء

ا مطوًعا لرغباتها بینما في حالة أخري یصل الصراع إلى درجة من المجابهة التي . الدینیة خادمً
األمر ألحد الطرفین  الخسائر، لیستقرالتضحیات أو  تتطلب أن یزیح طرف منهما اآلخر مهما كانت

ا بتلك األطیاف من الصراع تزید حدته . دون مناوئ وقد حفل التاریخ البشري على امتداده شرقًا وغربً
  . أو تقل أو تتعادل ولكل من الطرفین سالحه الخاص شریطة أن یحسن استغالله

كریة بین رجال الدین بعضهم البعض لتطبق مبدأ وقد تستغل السلطة السیاسیة الخالفات الف        
ا لما یخالطها من  فرق تسد للوصول إلى بغیتها بینما ال یتوافر نفس السالح بید السلطة الدینیة نظرً
مبادئ الدین واألخالق، إضافة القتناص بعض المتوثبین للسلطة الدینیة لشقة الخالف للوصول إلى 

ونموذًجا لما أسلفنا یبرز األسقف یوحنا ذهبي الفم وما . أقرانهمأعلى المناصب العلىا ولو على جثث 
 – ٣٩٥( Eudoxiaجري بینه وبین السلطة السیاسیة آنذاك المتمثلة في اإلمبراطورة یودوكسیا 

، وكیف استغل خصوم یوحنا )م٤٠٨ – ٣٩٥( Arcadiusوزوجها اإلمبراطور أركادیوس ) م٤٠٤
  .الدینیین الصراع من أجل إقصائه

من أبرز رجال الدین " ذهبي االفم"والملقب بـ  Secundusیعد یوحنا سیكوندوس          
ا كان ذا طابع أدبي راٍق، وصل تأثیره العمیق على كل من  بالقسطنطینیة الذین خلفوا إرثًا دینیً

إضافة لما یملكه من كاریزما شخصیة جمعت بین . (١)الكنیسة الشرقیة والغربیة على حد سواء

                                                
ا ذهبي الفم، عظات عن القدیس بولس، ترجمة القمص مرقوریوس واألنبا بیشوي، مؤسسة القدیس باسیلیوس، یوحن (١)

 John Chrysostom, Homilies and Letters. Ed. Ph. Schaff, The؛ ٤م، ص٢٠٠٨، یولیو ٢.ط
Nicene and post. Nicene Father, 1st ser. Vol.9, Edinburgh, 1898, p.18; St. Jerome, The 
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َت شهرته بسبب أسلوبه المتمیز بالروحانیة العإلىة في تفسیرالكتاب المقدس، العبقر  یة والتقوي، ودوّ
إضافة إلى براعته في مجال الوعظ الدیني مما أسهم في خلق مكانة عظیمة ومحبوبة له في نفوس 

  .مریدیه وأتباعه
كوندوس ألب یدعي سی. (١)م ٣٤٧ولد یوحنا ذهبي الفم بمدینة أنطاكیة السوریة عام 

Secundus (٢) . وأم تدعي أنثوساAnthusa (٣) . التي ترملت بسن مبكرة لتجد نفسها مسئولة
مسئولیة تامة عن تنشئة فتاها، فصرفت كل همها في إذكاء هذا الهدف لتستطیع أن ترتقي بابنها 

وثوب من خالل توفیر أرقي مجال تعلىمي وأفضل معلمین یأخذون بید الفتي لل (٤)ألعلى الدرجات 
  .نحو تلك الغایة العظمي

كما . (٥) Libaniusدرس یوحنا علوم البالغة على ید السوفسطائي الشهیر لیبانیوس              
حتى استطاع حصد أعلى اإلجازات في  Andragathiusدرس الفلسفة على ید أندراجاثیوس 

                                                                                                                        
Principal works of St. Jerome. Ed. Ph. Schaff, The Nicene and post. Nicene Father, 
Vol.2-6, New York, 1892, p.4.  

زینوس، تعریب األب بوال ساویرس، مراجعة األنبا . سي. التاریخ الكنسي، ترجمة إیهسقراتیس سكوالستیكوس،  (١)
م، ٢٠١٧، ١.سلسلة المؤرخون الكنسیون األوائل، مشروع الكنوز القبطیة، ط) أسقف ورئیس دیر األنبا مقار(إبیفانیوس 

 Marcellinus, Chronicle, trans. Crake. B. Sydney, 1995, p.65; Synaxaire Arabe ٦٠٧ص
Jacobite, Vol.IV, trans. Basset. R. Patrologia Orientalis, part.XVI, Paris, 1922, p.375.   

یفة قائد عسكري في سوریا، وكان یمتلك ثروة طائلة هو وزوجته مكنتها من إرسال ابنها یوحنا إلى أثینا كان یشغل وظ (٢)
باالدیوس، حوار . وقد توفي بعد والدة یوحنا بفترة تارًكا زوجته أرملة في سن العشرین. لیدرس في الجامعة أصول الفلسفة

 ٦٨م، ص ١٩٢١، ١.ساویرس، مشروع الكنوز القبطیة، ط عن حیاة فم الذهب، ترجمة هربرت مور، تعریب األب بوال
  . Synaxaire Arabe Jacobite, IV, p.373؛

. تنتمي إلى إحدي األسر النبیلة بمدینة أنطاكیة، ترملت في سن العشرین وظلت على ترملها إلى آخر حیاتها (٣)
 History of the Christian Church، Vol.III, ed. Ph. Schaff, The Nicene؛ ٢٥٢سقراتیس، الكنسي، ص

and post. Nicene Christianiry, A.D. 311-600, New York, 1989, p.659. .  
، ١، ج)بطریرك أنطاكیة(تاریخ مار میخائیل السریاني الكبیر ؛ میخائیل السریاني،  ٦٨باالدیوس، فم الذهب، ص (٤)

؛ ٢٥٢، صم١٩٩٦إبراهیم، دار ماردین، حلب  ترجمة مار جریجوریوس صلیبا شمعون، تقدیم مار جریجوریوس یوحنا
Les Synaxaire Armenien, Vol.II, trans. Bayan. D. G., Patrologia Orientalis, Part. VI, Paris, 

1911, p.22; Photius, The Bibliotheca, trans. Willson. N. G., London, 1994, p.113.   
ا له في مدرسته للخطابة فیلسوف سوري فاق خطباء عصره، كان یتمني (٥) انظر، سوزومین، . أن یكون ذهبي الفم خلفً

أسقف ورئیس دیر األنبا (، تعریب األب بوال ساویرس، مراجعة األنبا إبیفانیوس تشستر هارترانفتالتاریخ الكنسي، ترجمة 
ا ذهبي الفم، عظات ؛ یوحن٧١٦م، ص٢٠١٧، ١.، سلسلة المؤرخون الكنسیون األوائل، مشروع الكنوز القبطیة، ط)مقار

 .١٠م، ص٢٠١٧على سفر أعمال الرسل، ترجمة جورج عوض إبراهیم، نشر دكتور جورج عوض إبراهیم، 
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ا مفوًها  د أن یعمل بمهنة القانون ومن العجیب أنه كا. (١)الفصاحة والبیان لیصیر بعدها خطیبً
ا ارتأه من عدم الموضوعیة أو اإلنصاف من بعض  المدني ممارًسا المحاماة بید إنه عدل عن ذلك لِمَ

وقد ارتدي یوحنا معطف . (٢)المحاكم الشرعیة، إضافة لما یشوب النظام القضائي من ظلم كبیر 
ا متفرًغا لقراءة الكتب المقدسة، ، إال أنه نحي ذاك الرداء جا(٣)المحاماة طوال عامین كاملین  نبً

وانتظم متردًدا على الكنیسة، حتى إذا ما ناهز سن الثامنة عشر انتظم بالدیر لیتلقي أصول الرهبنة 
  .(٥)، علمین من أعالم الرهبنة  (٤) Cartriusوكارتیریوس Diodorus على ید دیودورس 

 (٦) Meletiusاكیة أن تلقفه میلتیوس كان نتاج تردد یوحنا الدؤب على كنیسة أنط            
لیتلقي عنه یوحنا تعإلىمه الدینیة لمدة وصلت لثالث سنوات، ) م٣٨١ – ٣٦٠(أسقف أنطاكیة 

ا بالكنیسة  م ٣٧٤وفي عام . في سن صغیرة (٧)لیمنحه في نهایتها سر المعمودیة جاعًال منه قارئً
بل یقع قرب أنطاكیة ما یقرب من عامین معتزًال بأحد كهوف ج (٨)توجه یوحنا إلى حیاة الرهبنة 

بید أن طول هذه المدة التي انعزل فیها بذاك الكهف أثرت على . عكف فیها على دراسة الالهوت
بدنه باالعتالل نتیجة ما یعتري المكان من صقیع ال یحتمل، إضافة إلى قلة ساعات نومه لدأبه 

ا جهوده ً . لصالح الكنیسة بدیًال عن حیاة الكهوف الدراسي، فاضطر إلى أن یدع تلك العزلة موجه
. م على ید األسقف میلتیوس٣٨١وظل بخدمة المذبح طوال خمس سنوات رسم خاللها شماًسا عام 

وقد أثبت یوحنا خالل تلك الفترة قدرته الفائقة كمعلم، فوجد الناس في أحادیثه ما یخفف عنهم 
                                                

شرح سفر التكوین، إعداد القس أغسطینوس البرموسي، دیر ؛ یوحنا ذهبي الفم،  ٧١٧سوزومین، الكنسي، ص (١)
 ,Photius؛  ١٠م، ص١٩٩٩، القاهرة ١.البرموس، سلسلة كنوز مخطوطات البرموس، دار نوبار للطباعة، ط

Bibliotheca, p.113; History of the Christian church, Vol.III, p.569.  
   .٦٦سقراتیس، الكنسي، ص (٢)
  .١٠ذهبي الفم، أعمال الرسل، ص (٣)
 – ٣٧٨(س ترأسا آنذاك أشهر المؤسسات الرهبانیة، فقد كان دیودورس أسقف كنیسة طرسو : دیودورس و كارتیریوس (٤)

ا كثیرة یشرح فیها دالالت الكتاب المقدس وتجنب الرمزیة)م٣٩٤ ؛  ٧١٧سوزومین، الكنسي، ص. ، وقد ترك كتبً
Severe, Histoire Des Conciles, trans. Leroy. L., Patrologia Orientalis, part. VI, Paris, 

1911, p.510. 
  .٢٥٢ص ،١؛ السریاني، تاریخ، ج ٧١٦سوزومین، الكنسي، ص (٥)

؛  ٦٩انظر، باالدیوس، فم الذهب، ص. أرمیني الجنسیة، وهو الذي قام بتعمید یوحنا ذهبي الفم: میلیتیوس المعترف(٦) 
Lives of the saint, Vol. I, ed, Baring – Gould, London, 1897, p.400  

 –ذیاكون  –یبوذیاكون اإل –األغنسطس  –اإلبصالتیس "وهي إحدي رتب الشموسیة الخمسة " أغنسطس"تعني  (٧)
 .٦٩انظر، باالدیوس، فم الذهب، ص. أرشیذیاكوزن

 History of theانظر، . أجل یوحنا رهبانیته بسبب توسالت أمه ودموعها، ولكن بعد وفاتها سلك حیاة الرهبنة (٨)
Christian church, Vol.III, p.659.  
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ا لكنیسة ٣٨٦ وفي عام. مما وضح براعته في ذلك المجال. (١)آالمهم ا وواعًظ م رسم یوحنا كاهنً
ومكث یوحنا في وظیفته ). م٤٠٤ – ٣٨١( (٢)" فالفیانوس" أنطاكیة على ید أسقف أنطاكیة الجدید 

ا أثبت خاللها جدارة واستحقاقا فائقین، وكان لخطبه تأثیر عظیم على  الدینیة هذه أثني عشر عامً
یجتذب من خاللها قلوب المسیحیین بل واستطاع أن . عقول مستمعیه حتى خلبت مشاعرهم

ا إیاهم لدائرة الدین القویم  وقد برز كل ذلك  (٣)واألعجب أن تأثیره امتد نحو الهراطقة والوثنیین جاذبً
  . (٤)م ٣٩٧أسقف القسطنطینیة في سبتمبر عام ) م٣٩٧ – ٣٨١(ولمع عقب وفاة نكتاریوس 

ا، ومجال تنافس والجدیر بالذكر، أن منصب أسقف القسطنطینیة كان م ا كبیرً طمعً
شدید بین عدد كبیر ممن نالوا الكهنوتیة، إال أن معاییر ذلك المنصب لم تتحقق في أشخاصهم فلم 
یكونوا جدیرین به مما أزعج طائفة العلمانیین بشدة، بل وعامة الشعب أیًضا مما حدا بهم إلى أن 

ا ذا خبرة ودرایة، بل وألمحوا برغبتهم یطلبوا من اإلمبراطور البیزنطي أركادیوس أن یتخیر كاهنً 
تلك األحداث حدت بالخصي كل . الشدیدة في أن یصیر یوحنا ذاك األسقف

رئیس خصیان المخادع الملكیة، والذي اتفقت رغبته مع من یري أن یصیر  (٥)Eutropiusیوتربیوس
لىه أستیریوس یوحنا أسقًفا للقسطنطینیة، فأشار على اإلمبراطور أركادیوس أن یصدر تعلىم اته إلى وإ

                                                
 Photius, Bibliotheca, p.113 – 114; Nestorienne, Histoire؛  ٧٠باالدیوس، فم الذهب، ص (١)

Nestorienne, part.1, trans. Pierre Dib. M., Patrologia Orientalis, part.V, Paris, 1910, 
p.319; Les Synaxaire Armenien, Vol.II, p.230.     

لىد مدینة أنطاكیة عین أسقف علیها بعد وفاة میلتیوس، وفي ال: األسقف فالفیانوس (٢) بدایة رفضت كنیسة روما من موإ
واالسكندریة االعتراف به كأسقف، غیر أن مساعي ذهبي الفم مع أسقف روما واالسكندریة نتج عنها المصالحة مع كال 

 ,Theodoret, The Ecclesiastical History, Dialogues؛  ٧١٦سوزومین، الكنسي، ص: انظر. األسقفین
trans. Jackson. B., The Nicene and post. Nicene Father, The Cristian Church, ed. Ph, 

Schaff & Wac. H., Vol.III, London, 1892, p.85.  
   .٦٠٩؛ سقراتیس، الكنسي، ص ٧١ – ٧٠باالدیوس، فم الذهب، ص (٣)
(٤) Sulpitius Severus, Vincent of Lerins, John Cassian, ed. Ph. Schaff, The Nicene and 

post. Nicene Father, - 211 – Christian classic Ethereal, 2004, p.996; Theodoret, 
Ecclesiastical, p.151.  

ولد یوتربیوس كعبد في منطقة بالد ما بین النهرین، وكان عبًدا البنة القائد العسكري أرینثیوس، وعند كبره أطلقت  (٥)
ا في قصر اإلمبراطور ث ا من ثم فقد أصبح حاجبً یودوسیوس الثاني فنال ثقته وعهد إلىه بالقیام بمهام سراحه، وصار حرً

 ,Chrysostomانظر، . خطیرة، وبعد وفاة اإلمبراطور أصبح یوتربیوس رئیس الحجاب والمساعد الدائم ألركادیوس
Homilies, p.264. 
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Asterius (١)  حاكم أنطاكیة في اتخاذ التدابیر التي تمكنهم من ضم یوحنا إلى القسطنطینیة بهدوء
دون إشعال ثورة بین أهإلى أنطاكیة شدیدي التعلق بیوحنا، على أن یتم األمر دون إزعاج 

  .(٢)للكنیسة
عي یوحنا مباشرة بحجة استد حتىمات اإلمبراطور ألستیریوس یوما أن وصلت تعل

مقابر الشهداء التي تقع خارج المدینة، وبمجرد تخطیهم لحدود مدینة أنطاكیة وجد  إلىمرافقته 
الكاهن یوحنا نفسه موضوًعا داخل مركبة تحیطها حراسة مشددة، یقودها خصي أرسله یوتربیوس 

  .(٣)القسطنطینیة  إلىوصل المركب بأمان  حتىإلنجاز تلك المهمة 
من شهر فبرایر عام  ٢٦م فقد رسم یوحنا ذهبي الفم أسقًفا على القسطنطینیة في ومن ث

اطات الشدیدة یوبرأینا أن أسلوب المداهنة والخداع اللذین استجلب بهما یوحنا وتلك االحت. (٤)م٣٩٨
مدي تمسك األنطاكیین بیوحنا، أو شدة ارتباطه بهم ولو تم األمر بالطرق المعتادة  علىإنما یدالن 

  .لما غادر أنطاكیة

  :تكتل القوي المعادیة ضد ذهبي الفم
ا  ا عامً القسطنطینیة حاول بكل جهد إرساء مجموعة  علىبعد أن صار ذهبي الفم أسقفً

من اإلصالحات التي تخص رجال الدین، لدعم السلوك المستقیم في حیاتهم وتوجهاتهم من خالل 
ا في اإلطاحة به  .الزهد إلىالروحیة الداعیة  (٥)اإلنجیل  تعالیم إال أن خصوم یوحنا لعبوا دورً

                                                
ت الكنوز ، منشورا٢ج تادرس یعقوب ملطي، القدیس یوحنا ذهبي الفم األسقف،. قائد جیوش الشرق: أستیریوس (١)

 .١، صت.اإلسكندریة، ب.القبطیة، كنیسة الشهید العظیم مار جرجس بسبورتنج، ط
لى  (٢) من األرامل والفقراء  ٣٠٠٠كانت كنیسة أنطاكیة في القرن الرابع المیالدي قویة بما فیه الكفایة، وترعي حوإ

 History of the Christianر، انظ. والمرضي، وكانت الكنائس الكبري في روما واالسكندریة أكثر ثراء منها
church, Vol.III, p.70.  

  Lives of the saint, Vol. I, p.401؛  ٧٢باالدیوس، فم الذهب، ص (٣)
(٤) Theophanes Confessor, The Chronical of Theophanes Confessor (Byzantine and near 

Eastern History – AD 248-813), translated by, Mango, C., and Scott, R., with Greatrex, 
G., Oxford, 1997, p.116; Severus, Vincent, p.99. 

ا لشرائع اإلنجیل، ومنع المخالفین لهذه الشرائع االقتراب من  (٥) حث ذهبي الفم رجال الدین على أن یتعاملوا وفقً
". ة ال ینبغي أن یتمتع بالكرامة الكهنوتیةأن من ال یرید أن یحیا حیاة القسوسیة الحقیقی"الكنائس، حیث دعم ذلك بقوله 

وقد اتبع یوحنا هذا النهج لیس فقط في كنائس القسطنطینیة بل اتبعها في سائر أرجاء تراقیا وآسیا وبونثوس، والتي كانت 
ثیودوریتوس، التاریخ الكنسي، ترجمة بلومفیلد جاكسون، تعریب األب بوال ساویرس، سلسلة . جمیعها خاضعة إلشرافه

 ,Theophanes, Chronicle؛  ٤٢٦م، ص٢٠١٧، ١.لمؤرخون الكنسیون األوائل، مشروع الكنوز القبطیة، طا
p.118 



[136] 
 

بالتعاون مع السلطة السیاسیة، بل كرسوا كل جهدهم لتحقیق ذلك المأرب؛ فقد كانت آراء یوحنا 
الصارمة وعدم قبوله ألي تنازالت عنها أن ساهمت في توحید معظم القوي المعادیة له بل وتكتلها 

ة المكائد وتدبیر المؤامرات التي یجابه بها شراسة عدم تمكن یوحنا من صناع إلىإضافة . ضده
ا . (١)أعدائه، بل كلما تخلص من عدو اصطدم بعدو آخر  وسنري أن خصوم ذهبي الفم قد لعبوا دورً

السلطة السیاسیة ضده، وتمثل األمر في حیاكة مؤامرة ضده حین ألمحوا  تألیبأشد خطورة تمثل في 
أن بعض عظاته تحوي تعریًضا على اإلمبراطور  (٢)یا لإلمبراطور أركادیوس وزوجته یودوكس

ا لإلطاحة بهذا البطریرك  ا قویً وزوجته، وذلك ألن وقوف السلطة السیاسیة في صفهم مثل داعمً
رادة الطرفین، الخصوم الدینیین والسلطة السیاسیة . المزعج من وجهة نظرهم إذن فقد تالقت رغبة وإ

طرف منهما اآلخر لتحقیق ذاك الهدف، لیصل األمر لقمة في اإلطاحة بذهبي الفم، واستغل كل 
التأجج حین أصدرت السلطة السیاسیة مجموعة من القرارات ذات التدخل السافر في أمور تخص 

  . السلطة الدینیة
ومما زاد األمور تعقیًدا وجود خصومة ونزاع بین یوحنا والعدید من الرهبان، حیث 

الء الذین ؤ ذلك الصراع، فقد كان یوحنا یوجه دعمه ومساندته لهأججت فلسفته الخاصة تجاه الرهبان 
یمارسون الرهبانیة باألدیرة ویخصهم بالمساعدات، ویمدهم بكل الضروریات التي یحتاجونها، ویرفع 
عنهم أي ظلم أو أذي یقع علیهم، بینما الرهبان الممارسون للرهبانیة خارج نطاق األدیرة والمختلطون 

 (٤)فعمل على توبیخهم، وكان یري أنهم یهینون حیاة الرهبانیة بمسلكهم هذا  (٣)ن في المد باألهالي

ا  ا غلیظ القلب وشهوانیً بینما وصفه ! مما ألب علیه بعض اإلكلیروس واصفین إیاه بكونه رجًال قاسیً
البعض اآلخر منهم بأنه عنید متكبر مستندین في ذلك الوصف إلى رفضه الدائم ألیة دعاوي لتناول 

  .(٥)الطعام مهما كان صاحب الدعوي 

                                                
  Photius, Bibliotheca, p.116؛  ١٣ذهبي الفم، أعمال الرسل، ص(١) 
النتینیان كان یعمل قائًدا للجیش فترة حكم اإلمبراطور ف Frsnkishولدت ألم رومانیة وأب من الفرنجة : یودوكسیا (٢)

م، وأنجبت له خمسة أطفال، من بینهم بولكیریا ٣٩٥، وتزوجت من أركادیوس في عام Valentinian IIالثاني 
كانت امرأة جمیلة، إال أن أصولها البربریة كانت تطغي على صفاتها، حیث كانت متغطرسة . وثیودوسیوس الثاني

 Chrysostom, Homilies, p.16; History of theر، للمزید عنها انظ. م٤٠٤وقاسیة القلب، وقد توفیت في عام 
Christian church, Vol.III, p.154; Theophanes, Chronicle, p.122; Gregory. T. E., Eudoxia, 

The Oxford Dictionary of Byzantium, Oxford, 1991, p.740.  
  .٧٩هب، صانظر، باالدیوس، فم الذ". بالرهبان الدجالین " وصفهم باالدیوس  (٣)
  .٧٤١سوزومین، الكنسي، ص (٤)
  .٧٤١؛ سوزومین، الكنسي، ص ٣١٢باالدیوس، فم الذهب، ص (٥)
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وقد حدا ذلك األمر بالمؤرخ سوزومین في أن یعلل موقف ذهبي الفم في رفضه الوالئم 
ا في المعدة، وصداًعا  إلى ا في تناول األطعمة، حیث كان یعاني آالمً ا صارمً ا متقشفً اتباعه نظامً

  . (١)مبرًحا برأسه، مما جعله یمتنع عن المآدب 
أسهم بكالمه في إثارة حنق بعض  (٢)لفم شماًسا یدعي سیرابیون كان لذهبي ا

: " اإلكلیروس ضده، ففي أحد االجتماعات یهدر بصوت عاٍل أمام الحضور من بعض الكهنة قائًال 
م بعصا  فكانت لكلماته أسوأ األثر حیث ". إنك یا سیدي لن تتمكن من حكم هؤالء الرجال ما لم تَقُْدهُ

هاجت الشعور العام لیس ضد سیرابیون فحسب، بل تعدي األمر إلى أن یشمل أدت إلى لغط كبیر وأ
. ، حیث عدها البعض أن المسالة بإیعاز من یوحنا، وأن سیرابیون مجرد لسان حاله (٣)یوحنا ذاته 

ومما زاد الحنق على ذهبي الفم ما قام به من إسداء نصیحة لتلمیذته الشماسة أولمبیاس 
Olympias (٤) متلكاتها لخدمة الفقراء والمحتاجین، مما جعل غریغوریوس النزینزي یطلق بتكریس م
فزاد هذا المسلك من زیادة الشعور العارم والمفعم  (٥)في الكنیسة الشرقیة " مجد األرامل " علیها لقب 

                                                
ویري تادرس یعقوب ملطي في هذا الصدد أن ذهبي الفم قد ابتعد عن الوالئم الباهظة . ٧٤٠سوزومین، الكنسي، ص (١)

  .٦، ص٢ج ملطي، ذهبي الفم، .التكإلىف بل ومنعها لتنفق تكإلىفها على األخوة المسیحیین الفقراء
ا إلهانة معارضیه: الشماس سیرابیون (٢) انظر، سوزومین، الكنسي، . مصري المولد كان سریع الغضب، میاًال دائمً

  .٧٤٠ص
  .٦١١سقراتیس، الكنسي، ص (٣)
مدعو م، وهي تنتمي إلى الطبقة األرستقراطیة في القسطنطینیة، حیث كان والدها ال٣٦٨ولدت أولمبیاس عام  (٤)

ا في البالط ، توفي في فترة مبكرة من حیاتها، تزوجت أولمبیاس من نیفردیوس  Seleucusسیلیكوس  موظفً
Nevridius  ا للقسطنطینیة في عهد اإلمبراطور ثیودوسیوس الثاني، واستمر ٣٨٤في أواخر عام م الذي كان یعمل حاكمً

ا ٢٠زواجها  ا فقط، حیث توفي زوجها مبكرً ریوس سلف ذهبي الفم شماسة ولم تكن تجاوزت سن رسمها نكتا. شهرً
الثالثین من عمرها، وقد ساعدت ذهبي الفم في بناء بعض المستشفیات والمشاریع الخیریة، فأصبح لها دور كبیر في 

؛  ٧٤٠؛ سوزومین، الكنسي، ص ٢٠٠للمزید عنها انظر، باالدیوس، فم الذهب، ص. تخفیف آالم الناس والمحتاجین
أحادیث عن الزواج ورسائل المنفي، ترجمة األسقف استفانوس حداد، منشورات النور، : لفم، في الكهنوتیوحنا ذهبي ا

  .History of the Christian church, Vol.III, p.183؛  ٣٠ – ٢٧، ص ٤، صم١٩٩٥، بیروت ٢.ط
إنني : "اهللا، حیث قال لها رأي یوحنا أن تهب أولمبیاس كل ما تملك لكل من یسالها وأن تحتقر كل شئ ماعدا خدمة (٥)

. أقدر مقاصدِك، ولكن أال تعرفین أن أولئك الذین یتطلعون إلى كمال الفضیلة بحسب اهللا ینبغي علیهم توزیع ثروتهم
أال تعرفین أنِك قد كرسِت . أنِت تهبین مع ذلك ثروتِك لألثریاء واألمر الذي هو بال نفع، وكأنِك تلقین بها في البحر

لذلك علىِك أن تعتبري ثروتِك مملوكة لسیدِك، وأن تتذكري أنِك منوطة . لكاتِك لخدمة الفقراء ألجل اهللابإراتِك كل ممت
بتوزیعها، فإن اقتنعتي بي فنظمي في المستقبل حیاتِك حسب حاجات أولئك الذین یلتمسون الحاجة،و بذلك تكوني قادرة 

  .٧٤٠سوزومین، الكنسي، ص". حمتِك واهتمامِك ألكثر غیرةعلى توسیع نطاق خیریتك، فتنإلى المكافأة من اهللا جزاء ر 
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ونري أن سبب تنامي ذلك الشعور المبغض لیوحنا . (١)بالكراهیة ضد ذهبي الفم من قبل اإلكلیروس
یقوم به من توجیهات تخالف ما یسلكونه فتصورهم أمام جمع الفقراء والمحتاجین في صورة  ما كان

  . مقللة لمكانتهم، تصورهم یبخلون على هذه الطبقات بما یجود به هو وأتباعه علیهم
ا هو وتالمیذه یتسم یولذا ومما یؤكد ما ذهبنا إل ه حرص یوحنا على أن یسلك طریقً

ا بالعدل، وحب الخیر ویرتق ي في الحیاة لمستوي أعلى من مغریات الحیاة، فكانت تلك األسباب سببً
  . (٢)في المكائد التي حیكت حوله 

ومما زاد من حدة كراهیة اإلكلیروس لذهبي الفم تلك العظات التي ألقاها ضد 
یوتربیوس، والذي ارتقي لرتبة قنصل نتیجة الضغوط التي مورست على اإلمبراطور أركادیوس، ومن 

ِمًشا اإلمبراطور  ىحصل عل ثم َ ه امتیازات كبیرة لعب بمقتاضاها دور الرجل األول في اإلمبراطوریة مُ
ا  . ه سوي الكنیسةیالذي لم یجد ملجأ یفر إل (٣)یوتربیوس  علىللغایة، مما جعل أركادیوس یهب منقلبً

ة عن هیكل ومن المفارقة أن یوتربیوس هو من حث اإلمبراطور على إصدار مرسوم یرفع الحصان
حق اللجوء الكنسي  –القانون وهو ما یعرف باسم  علىها ممن خرج یالكنیسة في حمایة من یلجأ إل

كل فقد وجد ذهبي الفم  وعلى. الكنیسة لالحتماء بها إلىفها هي األیام تنقلب علیه، وتجعله یلجأ  –
والجنود  ،"وار المذبحمعلق بالعمود بج"یوتربیوس بحالة من الخوف والفزع یرثي لها أشد الرثاء 

خفائه بعیًدا عن ییتبعونه یریدون النیل منه، وهنا یتدخل یوحنا رافًضا أن یسلم الرجل إل هم بل وإ
ا . أیدیهم وبعث إلى اإلمبراطور في محاولة منه بإقناعه بإجازة حق اللجوء الكنسي، كما یستمحیه عذرً

ن یكون یوم األحد، وقد امتألت الكاتدرائیة وفي إلىوم التإلى الذي توافق أ. في العفو عن یوتربیوس
بالحضور، قام ذهبي الفم بإلقاء موعظته الجریئة التي أذهلت الجمیع، فقد دافع عن حق الكنیسة في 

ا القانون الذي یمنعها من ذلك، بینما كان یوتربیوس راقًدا تحت یحمایة من یلجأ إل ها متحدیً

                                                
 ,Chrysostom؛  ٣، ص٢؛ ملطي، ذهبي الفم، ج ٧٤٠؛ سوزومین، الكنسي، ص ٢٠٧باالدیوس، فم الذهب، ص (١)

Homilies, p.18.  
  .٢٠٧باالدیوس، فم الذهب، ص (٢)
ل، فصار یلتف حول اإلمبراطور بعض كان یوتربیوس قد باع المناصب المهمة في الدولة مقابل بعض األموا (٣)

منصب أعلى في الجیش، فرفض یوتربیوس  –وهو جندي قوطي متمیز  – Tribigildالمستهترین، ولذلك طلب تریبجلد 
طلبه، فاستاء هذا الرجل من هذه اإلهانة، فقاد فرقة من الجیش للتمرد داخل القسطنطیینة، فطلب من القائد العسكري 

انظر، یوحنا . موجة التمرد، فرفض ذلك وطالب باستبعاد یوتربیوس لكونه مركز شرور الدولةأن یصد  Gianusجاینس 
 ,Chrysostom؛  ٢م، ص١٩٦٦، ترجمة تادرس یعقوب ملطي، ) عظتان عن أتروبیوس(ذهبي الفم، الكنیسة تحبك 

Homilies, p.266  
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لو كان  حتىالفم عما تكنه الكنیسة من محبة للناس  ففي العظة األولي تحدث ذهبي. (١)المائدة
كذلك عرض بالسلطة السیاسیة  ،(٢)یوتربیوس الذي ناهضها بقانون یمنعها من حمایة أي إنسان 

حین لفت انتباه الناس إلى عدم دوام العظمة البشریة، فكانت تلك العظة ذریعة أعدائه للوقیعة بینه 
ذهبي الفم في موقفه تجاه یوتربیوس حیث رأوا أنه كان  علىاللوم وبین السلطة السیاسیة حیث ألقوا ب

ونري بدورنا ما یخالف رأي هؤالء من خالل ما وقع من . (٣)ینبغي أن یشفق علیه ال أن یوبخه 
أحداث، فذهبي الفم هو الشخص الوحید الذي آوي یوتربیوس بالكنیسة، ودافع عنه بل وأشفق علیه، 

ا . العفو عنهحین التمس من اإلمبراطور   علىأما عما احتوته عظته األولي التي رأوا فیها تهجمً
جحاف  یوتربیوس فهي من قبل العظة العامة لمن تسول له سلطته ومكانته السیاسیة الظلم وإ

ا في أن . خطي یوتربیوس فلیتعظ من عاقبته علىالحقوق، فمن أراد أن یسیر  فاإلشارة واضحة تمامً
الواجب الدیني في اإلرشاد التقویمي ألتباع الكنیسة، ولیس  علىه ینصب زوال، فكالم إلىكل سلطة 

ا    .شخص یوتربیوس علىهجومً
ظل یوتربیوس بمحیط الكنیسة بضعة أیام، إال أن تخوفه من تعرضه لعقوبة غیر 

قبرص، غیر أنه بعد فترة وجیزة  إلىمعلومة أو النفي جعلته یلوذ بالفرار، لیتم القبض علیه ونفیه 
حیث تم  (٥) Chalcedonخلقیدونیة  إلىویتم نقله . (٤)القسطنطینیة لیحكم علیه باإلعدام  إلى یعاد

وبذلك تم التخلص من هذا الرجل القوي الذي شغل منصب المستشار األول . (٦)قطع عنقه فیها 
كنیسة وهنا یذكر ذهبي الفم في عظته الثانیة لیوتربیوس، أن ال. (٧)م ٣٩٩لإلمبراطور أركادیوس عام 

  .(٨)كنیسة تهتم بحمایة نفسك أكثر من جسدك ال
زاد معارضو یوحنا ذهبي الفم في الداخل والخارج، وشاعت اإلفتراءات العدیدة حوله 
مستغلین عظاته نفسها في أن یصورها تعریض شخصي ضد اإلمبراطور أركادیوس وزوجته 

                                                
 – Chrysostom, Homilies, p.266؛  ٦١٥ – ٦١٤؛ سقراتیس، الكنسي، ص ٧٣٧سوزومین، الكنسي، ص (١)

267; Photius, Bibliotheca, p.116.  
  .١٠ – ٥لمزید من لتفاصیل انظر، ذهبي الفم، الكنیسة، ص (٢)
  .٧٣٧سوزومین، الكنسي، ص (٣)
  Chrysostom, Homilies, p.265. تم شطب اسم یوتربیوس من قائمة القناصل بعد القبض علیه (٤)
  Chrysostom, Homilies, p.15انظر، . یوي من مضیق البسفورعلى الجانب اآلس: خلقیدونیة (٥)
(٦) Chrysostom, Homilies, p.267  
  .١٣ذهبي الفم، أعمال الرسل، ص (٧)
وفي هذه العظة وضح ذهبي الفم حب الكنیسة ألوالدها وأنها ال تهتم بحمایة الجسد بل الروح، وأنها تطلب خالص  (٨)

لمزید من . وكذلك، عن حب المسیح للنفس البشریة كعروس له. كوت السماويالروح أوًال، وتوضح لهم طریق المل
  .٢٠ – ١٠التفاصیل، ذهبي الفم، الكنیسة، ص
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قیت في تربة ذلك الصراع بینه یودوكسیا، ومن ثم كانت هذه االفتراءات بمثابة البذور األولي التي أل
  . (١)وبین السلطة السیاسیة 

أسقف بیریة قد قام بزیارة یوحنا، إال أنه ارتأي أن األخیر لم  (٢)وقد حدث أن أكاكیوس 
یوفر له االستقبال الالئق بشخصه، وعدها إهانة موجهة نحوه على حد تعبیره، ومن ثم أعد العد 

 Gabalaأسقف جبله  (٣) Severionsكًال من سیفریانوس  جانبه إلىوضم . للنیل من ذهبي الفم
إضافة إلى إسحق . بفینقیة) عكا(أسقف كنیسة بتولمایس  (٤) Antiochusبسوریا، وأنتیخوس 

وأخذ هذا الجمع في التنقیب عن سقطات لذهبي الفم یتخذون منها سالًحا یوجهونه . (٥)سیرسكوس 
ي فترة مراهقته أو صباه بأنطاكیة، فأعیاهم األمر فلم نحوه، بحثوا عن أیة سقطات وقع فیها ولو ف

 (٦) Theophilosفلما أعیتهم الحیلة أرسلوا إلى ثیوفیلس . یتمكنوا من إیجاد أیة ثغرات تحقق بغیتهم
والذي كان له موقف مناوئ لذهبي الفم منذ ترسیمه بطریرًكا ) م٤١٢ – ٣٨٥(أسقف االسكندریة 

                                                
  .٦٢باالدیوس، فم الذهب، ص (١)
كان قد أرسل إلى روما بمبادرة من ) االسم اإلغریقي للمدینة في العصر البیزنطي وهي حلب اآلن(أسقف بیریة  (٢)

. عتراف بفالفیان أسقف أنطاكیة من قبل الكنیسة الغربیة، وكان رجًال ذو قدرة كبیرة ونفوذذهبي الفم لضمان اإل
  .٥٠٤،  ٦٢باالدیوس، فم الذهب، ص 

في سوریا، وهو سوري المولد وصدیق النتیخوس وكالهما ) الالزقیة(أسقف جبله، وهي بلدة في جنوب الكیدیا  (٣)
ا بارًعامتعلمان ولدیها درایة كافیة للتعلىم في ا غیر أنه على الرغم من تعلىمه الجید إال أنه لم یكن . لكنائس، وكان خطیبً

سوزومین، الكنسي، . على درایة كافیة باللغة إلىونانیة، لذلك عندما كان یتحدث بإلىونانیة كان یغلب علیه أصله السوري
 ,Photius, Bibliotheca, p.121; Marius Victorinus؛  ٦٣٩؛ سقراتیس، الكنسي، ص ٤٧٣ص

commentary on Galatians, trans. Cooper, S. A., Oxford University press, 2005, p.7. 
لقاء رائع، حتى أن الناس لقبوه بفم الذهب)عكا(أسقف بتولمایس  (٤) . ، وهو سوري المولد كان یمتلك صوت جمیل وإ

  .٦٣٩؛ سقراتیس، الكنسي، ص ٤٧٠انظر، سوزومین، الكنسي، ص
  .٧٩انظر، باالدیوس، فم الذهب، ص. بره باالدیوس زعیم الرهبان الدجإلىناعت (٥)
م بعد وفاة سلفه تیموثاوس، كان في البدایة ٣٨٥م، صار بطریرك االسكندریة عام ٣٤٥ولد في مصر عام : ثیوفیلس (٦)

قام ثیوفیلس بتحطیم تمثال  مؤیًدا آلراء أوریجانوس، ثم لم یلبث أن تحولت اتجاهاته وأصبح من المعارضین ألفكاره ، وقد
توفي ثیوفیلس في االسكندریة عام . سارابیس الضخم الذي أشیع بین عامة الناس أنه إذا تحرك اهتز الكون بأسره

مجموعة الشرع الكنسي، جمع وترجمة . م، وبعد وفاته تم تعیین ابن أخته كیرلس األول بطریرًكا على االسكندریة٤١٢
 ,Nestorienne ٩١١م، ص١٩٩٨، بیروت ٢.إلىاس كساب، دار منشورات النور، ط وتنسیق االرشمندریت حنانیا

part.1, p.327; Theophanes, Chronicle, p.129; Baldwin. B., & Kazhdan. A., Theophilos, 
the Oxford dictionary of Byzantium, Oxford, 1991, p2, 63.  
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فشرع ثیوفیلس في . بدیًال عنه (١)تتجه نحو ترسیم ایسیدروس  على القسطنطینیة، وكانت رغبته
  .(٢)البحث عن أي ذریعة تمكنه من مجابهة ذهبي الفم 

ا فیها مجموعة من  ومن الجدیر بالذكر أن أنتیخوس سبق أن زار القسطنطینیة ملقیً
د أدراجه العظات التي حازت إعجاب الناس، واستطاع أن یحوز من ورائها ثروة ال بأس بها، وعا

وأراد سیفریانوس أن یحذو حذو أنتیخوس، یقوده في ذلك أمل یداعبه أن یجمع ثروة . محمًال بها
المكان تلقاه ذهبي الفم بالحفاوة والترحاب، وأحدثت  إلىمثیلة لما حصده أنتیخوس، فما أن وصل 

ا لفتت إل ا عظیمً ت شهرته في مزاره  ه أنظاریعظاته أثرً الدرجة التي لفت  لىإالطبقة السیاسیة ودوّ
  . (٣)ه نظر اإلمبراطور ذاته یإل

هناك لترسیم خلف له،  إلىالتوجه  إلىوقد توفي أسقف أفسس فاضطر ذهبي الفم 
لیفاجئ بانقسام الجمع حول شخصیتین وكل فریق منهما متمسك بمن یرغب ویمیل إلىه، وهنا 

ا  (٤) Heraclidesاضطر ذهبي الفم إلى تعیین شماسه هیراقلیدس  إال أن . أفسس علىأسقفً
  .(٥)االضطرابات التي ماجت بالمكان اضطرته للبقاء لتهدئة النفوس واألحوال بها 

أسقًفا في كل من لیكیا وفریجیا  ١٣والجدیر بالذكر، قیام یوحنا ذهبي الفم بعزل 
هة جب إلىودونهم آخرون بآسیا بتهمة السیمونیة، فكان من البدیهي أن ینضم أولئك المعزولون 

  . (٦)المعارضة ضده 

                                                
تولي وظیفة اإلشراف على بیت ضیافة . ة الذین رسمهم أثناسیوسمن تالمیذ ذهبي الفم، وأحد الكهن: ایسیدروس (١)

قام . ، وقد اشتهر بتقواه وورعه)وادي النطرون حإلىا(كنیسة االسكندریة، قضي معظم شبابه كراهب في صحراء نیتریا 
سله في مهمة كما أن ثیوفیلس قد أر . بمهمة لصالح ثیوفیلس في روما للوفاق بین فالفیان بطریرك أنطاكیة وبابا روما

أخري محفوفة بالمخاطر، ففي أثناء الحرب ضد مكسیموس وهو أحد المتمردین، قام ثیوفیلس بإرسال بعض الهدایا 
ا إیاه بالتحفظ في تقدیم الهدایا إلى أن  ائل مع ایسیدروس لكل من اإلمبراطور ومكسیموس على حد سواء، مطالبً والرس

ا من القبض علیه ولكن عندما. تنتهي الحرب ویقدمها للمنتصر . انكشف أمر ایسیدروس هرب إلى االسكندریة خوفً
باالدیوس، فم الذهب، . لذلك، رأي ثیوفیلس تنصیبه كبطریرك على القسطنطینیة خشیة أن یكشف ایسیدروس هذا السر

 ,History of the Christian church؛  ٢٥٢، ص١؛ السریاني، تاریخ، ج ٧٢٠؛ سوزومین، الكنسي، ص ٨٠ص
Vol.III, p.644; Les Synaxaire Armenien, Vol.II, p.21.   

(٢)  Les Synaxaire Armenien, Vol.II, p.213; Lives of the saint, Vol. I, p.402   
  .٦٤٠سقراتیس، الكنسي، ص (٣)
ا إلى رهبان األسقیط، وكان تلمیًذا إلیفاجری (٤) ا وأحد شمامسة ذهبي الفم، انضم سابقً ا قبرصیً . وس الراهبكان مواطنً

  .٧٣٣انظر، سوزومین، الكنسي، ص
  Photius, Bibliotheca, p.116؛  ٢٥٣، ص١؛ السریاني، تاریخ، ج ٦٤٠سقراتیس، الكنسي، ص (٥)
؛  ١٧٥ – ١٦٢لمزید من التفاصیل حول زیارة یوحنا ذهبي الفم إلى آسیا انظر، باالدیوس، فم الذهب، ص (٦)

  Chrysostom, Homilies, p.14؛  ٧٣٣سوزومین، الكنسي، ص
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وفي الفترة التي مكثها ذهبي الفم بأفسس أناب سیفریانوس بمباشرة أعمال الكنیسة 
محله ریثما یرجع إلىها، فاستغلها سیفریانوس في إلقاء مجموعة من العظات التي زادته شعبیة في 

مسامع ذهبي  إلى وكانت تلك األحداث تنقل أخبارها أوًال بأول. نفوس مریدي كنیسة القسطنطینیة
الفم بأفسس عن طریق شماسه سیرابیون، الذي أوضح بدوره لذهبي الفم أن الكنیسة تتعرض لمتاعب 
جمة بسبب سیفریانوس، فقد شعر سیرابیون بالغیرة من المنزلة التي اكتسبها سیفریانوس واستشاط 

ا مما صوره سیرابیون في رسائله  یسة من سیفریانوس أنه عاد لیتسلم الكن حتى (١)یوحنا غضبً
عادتها إلشرافه الخاص تلك التصرفات غیر المحسوبة مع  إلىواألمر الذي حدا بیوحنا  .وإ

فكان أثر ذلك ازدیاد كراهیة رجال . عجرفة سیرابیون وثقة یوحنا الزائدة فیه إلىسیفریانوس یرجع 
وة الشقاق بین ومن األمور التي وسعت ه. اإلكلیروس لذهبي الفم وتكتل قوي المعارضة أمامه

سیرابیون وسیفریانوس إحساس األخیر بعدم اكتراث سیرابیون بمكانته وعدم تقدیرها بما یلیق بها، 
سیرابیون لم یحفل به أو یقف تحیة احترام له، واستمر في  علىوبرهان ذلك أثناء مرور سیفریانوس 

لو مات : " وجعله یصیح قائًال جلوسه غیر عابئ بسیفریانوس مما أعطاه انطباًعا بالفظاظة واالزدراء 
وتلك العبارة التي تفوه بها سیفریانوس تبین مدي . (٢)" سیرابیون كمسیحي فإن المسیح لم یتجسد 

ازدراءه لسیرابیون، فهو یري أن سیرابیون لو مات واستحق وصفه باإلیمان الصحیح النتفت الصفة 
نین، وأن المسیح لم یتجسد إذا تم ذلك، اإللهیة عن المسیح، وكأنما یراه ال یدخل في نطاق المؤم

 حتىوبالتإلى فإن األمر یعد بمثابة تشكیك في صلب اإلیمان المسیحي، مما أشعل ثائرة ذهبي الفم 
هانة لسیرابیون   .لو كان األمر مجرد إزدراء وإ

ذهبي الفم العبارة بعد حذف شطرها  إلىویبادر سیرابیون الستغالل الموقف فینقل 
فاشتعل انفعاله فقام بطرد . والتي تعد بمثابة هرطقة" المسیح لم یتجسد " جملة  علىء األول واإلبقا

المقولة التي نطق بها، وكانوا من أصدقاء  علىسیفریانوس من القسطنطینیة، وذلك حین أكد الشهود 
ماذا لو مات : " ومن ثم یلوم ذهبي الفم سیفریانوس ویسأله. سیرابیون منفذین بذلك خطة صدیقهم

وما أن وصلت تلك األخبار ".  یتجسد؟سیرابیون بین اإلكلیروس أوًال، فهل یتبع ذلك أن المسیح لم 
أرسلت في طلب األخیر ألجل  حتىلمسامع اإلمبراطورة یودوكسیا عن طریق مؤیدي سیفریانوس 

ا من اإلمبراطورة في شأٍن كنسي یخص سلط. (٣)ذهبي الفم  علىمصالحته  ته وهذا یعد تدخًال سافرً
ومن هنا صارت اإلمبراطورة مركز الثقل لهیمنة السلطة خاصة بعد وفاة یوتروبیوس، وصار . الدینیة

  . ا في حسم تداعیات النزاع بین القوي الدینیة بعضها البعضیلها الكلمة العل
                                                

  Photius, Bibliotheca, p.117؛  ٦٤٦؛ سقراتیس، الكنسي، ص ٧٤٤سوزومین، الكنسي، ص (١)
  .٦٤١سقراتیس، الكنسي، ص (٢)
  .٦٤٢؛ سقراتیس، الكنسي، ص ٧٤٤سوزومین،  الكنسي، ص (٣)
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. الجانب المقابل أبي ذهبي الفم المحاوالت الساعیة للصلح بینه وبین سیفریانوس على
براطورة بشخصها نحو كنیسة الرسل واضعة ولیدها ثیودوسیوس بین یدي ذهبي الفم وهنا تتجه اإلم

طالبة منه تعمید الصبي الصغیر، وقد عرضت علیه بسیف الحیاء أن یبادر بمصالحة سیفریانوس، 
ا، حیث كان طرفا . تلبیة رغبة اإلمبراطورة إلىفاضطر تحت حرج الموقف  بید أنه كان صلًحا ظاهریً

كن ُ ویؤكد ذلك الدور الذي لعبه سیفریانوس الحًقا . (١)كل منهما لآلخر البُغض في داخله  النزاع ی
  .ضد ذهبي الفم أثناء نفیه الثاني عن القسطنطینیة

بطریرك االسكندریة الذي كانت " ثیوفیلس " أضالع الجبهة المناوئة لیوحنا  ىیضاف إل
طینیة بدیًال عن ذهبي الفم، بالرغم من القسطن علىرغبته السابقة نحو تنصیب إیسدورس بطریرًكا 

ا  ایسدورس فاستتبع ذلك توتر العالقة بین الرجلین، مما حدا بثیوفیلس لإلصطفاف  علىانقالبه الحقً
  .مع جانب السلطة السیاسیة الساعیة لإلطاحة بیوحنا ذهبي الفم

لهما أو : أما عن انقالب سیاسیة ثیوفیلس إلى النقیض ضد إیسدورس فترجع إلى سببین
رئیس كهنة كنیسة االسكندریة ضد " بطرس " تلك الشهادة التي أدلي بها إیسدورس لصالح 

بتناول األسرار  (٢)والتي یعود أساسها لسماح بطرس لسیدة من أتباع الهرطقة المانویة " ثیوفیلس"
صادرة  قبل أن تجحد هرطقتها السابقة، وعلل بطرس تصرفه بأنه كان بناءً عن تعلىمات (٣)المقدسة 

                                                
  .٢٥٤، ص١؛ السریاني، تاریخ، ج ٦٤٣ – ٦٤٢سقراتیس، الكنسي، ص (١)
عاش في مدینة همذان، ووالدته سیدة تدعي " فستق"م في بالد الفرس، والده أمیر فرثي یدعي ٢١٦ولد ماني في عام  (٢)
وقد ادعي ماني النبوة وأن مالك من الرب قد أرسل إلىه برسالة لیبشر . من اسرة كمسركان من أسر الدولة الفرثیة" مریم"

ا ما یقدم على أنه رسول یسوع المسیح كانت عقیدة ماني مزیج توفیقي بین المسیحیة والعقیدة . الناس بعقیدته، وكان دائمً
اإلبرانیة والمبادئ الغنوصیة، وقامت البدعة المانویة على أساس وجود إلهین، النور والظالم أو الخیر والشر، وأن لكل 

، )جیو(دنغرین إنسان مالكه الحارس، وأن لكل شخص من أتباعه اثنان یوحیان إلىه ویقودانه إلى النور، للمزید انظر، وای
، دمشق، ١.ماني والمانویة، دراسة لدیانة الزندقة وحیاة مؤسسها، ترجمة سهیل ذكار، دار حسان للطباعة والنشر، ط

 ,Origen, Origen on Prayer, trans., William, A. Curtis؛  ٦٣ – ٥٠،  ٤٤ – ٣٩م، ص١٩٥٨
Christian Classics ethereal library, 2001, pp.48 – 50.  

، مسحة المرضي الزیجة، ) االفخارستیا(سر من أسرار الكنیسة السبعة وهم، المعمودیة، المیرون، التوبة، التناول  (٣)
وهو خادم األسرار كلها فال یمارس أي سر من هذه األسرار إال من خالل  كاهن شرعي، واألفخارستیا . الكهنوت

Eucharist تسمي سر الشركة المقدسة ،Holycommunian . قام بتأسیسه السید المسیح یوم خمیس العهد ألنه رأي و
أنا هو الخبز "وبه تناول الحیاة األبدیة ).٥٦: ٦یو". ( من یأكل جسدي ویشرب دمي یثبت فیه وأنا فیه"أن به الثبات 

ن أجل الذي نزل من السماء إن أكل أحد من هذا الخبز یحیا إلى األبد، والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي ابذله م
هكذا فعل السید المسیح أن أخذ خبًزا وشكر وأخذ . وهذا یعني أن األفخارستیا هي كلمة الشكر). ٥١: ٦یو". (حیاة العالم

فالمسیح كان یشكر اآلب على الحیاة التي أعطاها لإلنسان، ولما فقد ) ٢٢: ٢٦؛ مت ١٩: ٢٢لو. (كأًسا وشكر
ة آدم، ثم أعادها لنا بعد أن فقدت، لذلك یصلي الكاهن في القداس ثم تقام اإلنسان الحیاة التي أعطاها اهللا لنا عند خلق
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عن األسقف ثیوفیلس، فلما استدعي ایسدورس للشهادة إذ به یصدق على أقوال بطرس مما اثار 
 (١)استهجان ثیوفیلس واستیائه الشدید من ذلك االفتراء من قبل الرجلین، فقام بطردهما من الكنیسة 

یسدورس واألمور تبدو شائكة لبیان حقیقتها لكن األحداث تنحو إلى وجود اتفاق مسبق بین ب طرس وإ
لصاقها بثیوفیلس إلحراج موقفه   على تلك المكیدة وإ

أما عن السبب الثاني في انقالب ثیوفیلس على ایسدورس فیرجع إلى رفض األخیر 
حین أدرك رغبة ثیوفیلس في استخدامها  (٢)تسلیم أموال الصدقات التي سیتم توزیعها على الفقراء 

 Dioscorusل ثیوفیلس ینقلب أیًضا على دیوسقورس ذاك السبب الذي جع (٣)لتشیید الكنائس 
 Four tallاالخوة األربعة الطوال " واخوته الذین اشتهروا بلقب  Ammoniusوأمونیوس 
brothers "(٤)  عادته لوظیفته وكان أولئك رفقاء ایسدورس فتشفعوا له عند ثیوفیلس للعفو عنه وإ

ا ورفض تلبیة ر  یداعه بالكنسیة، فاستشاط ثیوفیلس غضبً غبتهم، ووصل األمر إلى احتجاز أحدهم وإ
المحبس، فتسلل اخوته إلى داخل الحبس رافضین الخروج منه احتجاًجا على ما صنعه ثیوفیلس، 

  .(٥)مما اضطر األخیر لإلفراج عن الجمیع وهو بأشد حالة من الغیظ من موقفهم هذا 

                                                                                                                        
ویصلي الكاهن ألن اهللا ). دم المسیح(والخمر إلى دم ) جسد المسیح(صلوات القداس، حیث یتم تحویل الخبز إلى جسد 

داس، مادتي السر الخبز ویتم سر األفخارستیا عن طریق، كاهن شرعي، صلوات الق. أعاد الحیاة بفداء ابنه بهذا السر
؛ أنطونیوس فكري،  ٤ – ١والخمر، ووجود لوح مقدس في كنیسة مدشنة، انظر، یوحنا ذهبي الفم، األفخارستیا، ص

 ,Gregory of Nyssa, Dogmatic Treatises؛  ١٣٦ – ٥٦،  ٢األسرار السبعة، مشرع الكنوز القبطیة، ص
ETC, Ed. Ph. Schaff, The Nicene and post. Nicene Father, Vd (2 – 5), New York, 1892, 

p.20.  
  .٦٣٤؛ سقراتیس، الكنسي، ص ٧٤٩سوزومین، الكنسي، ص (١)
وقد حدث أن قامت أرملة أحد أعیان مدینة االسكندریة بأن أعطت الیسدورس ما یوازي ألف قطعة من الذهب،  (٢)

یة، فخشي ایسدورس أ نیطلع ثیوفیلس على ذلك حتى ال وألزمته أن یقوم بشراء مالبس لبعض النسوة الفقراء في االسكندر 
ینفق هذه األموال في بناء وتشیید الكنائس، حیث أدان الكثیر ثیوفیلس بسبب هوسه المعماري على حساب اهتمامه 

 ,Photius, Bibliotheca, p.117; Nestorienne, part.1؛  ٨٢بخدمة الفقراء انظر، باالدیوس، فم الذهب، ص
p.320.   

  .Photius, Bibliotheca, p.117؛  ٧٤٩سوزومین، الكنسي، ص (٣)
كان أمونیوس ودیوسقورس ویوسابیوس وأثیمیوس، االخوة األربعة المشهورین بتقواهم في منطقة نیتریا في القرن الرابع  (٤)

ثنین من اخوته وأحضر ا) دمنهور حإلىا(المیالدي، وقد قام ثیوفیلس نفسه بترسیم دیوسقور س أسقفًا على هرموبولیس 
سقراتیس، . للخدمة معه في االسكندریة، ویبدو أن سلوك ثیوفیلس لم یرضیهم، لذلك بادرا بالعودة إلى نیتریا مرة أخري

  .٦٢٦الكنسي، ص
  .٨٦ – ٨٥باالدیوس، فم الذهب، ص (٥)
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احة بهم، بل وصل به منذ تلك اللحظة بدأ ثیوفیلس في التخطیط للنیل منهم واإلط
األمر إلى إنكار ومخالفة مذهبهم الفكري والحط منه، فقد كان االخوة الطوال من مؤیدي آراء 

ا لرهبان األنثروبومورفیت  (١)أورجیانوس  الفكریة وكان ثیوفیلس أیًضا من مؤیدي آرائه، ومحتقرً
Onthropomorphite (٢)  واالخوة األربعة من جهة بید أن الجدال الذي دار بین ثیوفیلس من جهة

ا عن أخطاء عدیدة، وأوقع بین هؤالء  ا وكاشفً أخري حدا بثیوفیلس إلى محاربة آراء أوریجانوس، منقبً
النفر وبین الرهبان الذي یتخذون الخط المضاد آلرائهم، فلما اكتشف دیوسقورس والرهبان اآلخرون 

ا  ٨٠مصطحبین  (٣)اسكیثوبولیس نوایا ثیوفیلس توجهوا من فورهم نحو أورشلیم ومنها إلى  راهبً
إال أن ثیوفیلس سبقهم بالكید، حیث بعث رسله إلى القسطنطینیة لیصیر له السبق في . معهم

فقد كان على یقین بأن ایسدورس واالخوة األربعة الطوال سیحاولون أن یسبقوا بالشكوي،  (٤)شكایتهم 
  .جدوىوبصنیعه هذا تصیر شكواهم بال تأثیر أو بال 

صدقت توقعات ثیوفیلس إذ توجه وفد االخوة الطوال مصطحبین معهم الرهبان و 
الثمانین، ومعه ایسدورس نحو القسطنطینیة إلطالع اإلمبراطور أركادیوس ویوحنا ذهبي الفم على 

                                                
االضطهاد الذي قام به م، استشهد والده لیونیداس اثر ١٨٦ولد أوریجانوس ألبوین مسیحیین في االسكندریة في عام  (١)

ا تم تعینه من قبل األسقف دیمتریوس على مدرسة االسكندریة،  ١٨اإلمبراطور سیفریوس، وعند بلوغ أوریجانوس  عامً
واضطلع بها بقدرة بارزة ونجاح، واستبعده األسقف دیمتریوس من مدرسة االسكندریة بعد أن تم تعینه كأسقف على 

وقد قام أوریجانوس بتفسیر الكتاب المقدس بطریقة جدیدة وهي . عین فعاد إلى قیصریةقیصریة وهو في سن الثالثة واألرب
م بسبب آرائه وأودع في ٢٥٠اضطهد عام . أي تفسیر العبارات المرئیة الواضحة برمزیة روحیة" التفسیر الرمزي"

والجدیر بالذكر أن . أو مادي السجن، ومن أهم آرائه أن االبن یخضع لآلب، وأن االبن ال یري وانكر أن هللا شكل بشري
أثناسیوس المدافع عن عقیدة المساواة في الجوهر، كان یستشهد بآراء أوریجانوس في حدیثه ضد اآلریوسیین وینسج 

أوریجانوس المبجل والمؤكد یؤكد بشهادته عن عقیدتنا بشأن ابن اهللا مؤكًدا أنه أولي : "كالمه بكالمه الخاص ویقول أن
؛  ٧٤٦انظر، سوزومین، الكنسي، ص. ریجانوس في عامه التاسع والستون في صور ودفن هناكتوفي أو ". مع اآلب

 ;Photius, Bibliotheca, p.118; Gregory of Nyssa, Dogmatic, p.797؛  ٦٤٦سقراتیس، الكنسي، ص
Severus, Vincent, p.235 – 236; Jerome, Principal, p.9.    

ه، أي المجسمین الذین یعتقدون بأن هللا شكل بشري، والذین عارضوا الفكر األوریجاني تعني التجسم: األنثروبومورفیت (٢)
ا لدي رهبان منطقة األسقیط انظر، سقراتیس، الكنسي، . في جزئیة عدم وجود شكل بشري لإلله، وقد ظهر هذا الفكر جلیً

  .Severus, Vincent, p.644؛  ٧٤٦؛ سوزومین، الكنسي، ص ٢٦٨ص
انظر، سوزومین، الكنسي، . كم شمال شرق أورشلیم٨٣مدینة بیسان حإلىا، على مسافة نحو  :اسكیثوبولیس (٣)

  .٧٥٢ص
 History of the؛  ٧٥٢؛ سوزومین، الكنسي، ص ٦٢٨؛ سقراتیس، الكنسي، ص ٩٠باالدیوس، فم الذهب، ص (٤)

Christian church, Vol.III, p.469; Jerome, Principal, p.19.   
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ساءته في التعامل معهم  ، وعلى الرغم من عدم تقبل ذهبي الفم آلراء  (١)تجاوزات ثیوفیلس وإ
ا لمشاعرهم فیما وقع علیهم من أوریجانوس المتضار  ا مع وفد االخوة، ومقدرً بة إال أنه كان متعاطفً

ظلم، ومن ثم أكرم وفادتهم، وسمح لهم بالصالة في كنیسته ولكن دون السماح لهم بتناول األسرار 
وفي الوقت ذاته حاول ذهبي الفم التوسط لدي ثیوفیلس، إال أنه . المقدسة حتى یتم البت في قضیتهم

ا في شئون أبرشیة  أجاب ذهبي الفم بما ال یرضي رغبته، بل واحتج بشدة واعتبر طلبه تدخًال سافرً
مما أجج الصراع بین ذهبي الفم  (٢)أخري، ووصل األمر به إلى اتهام ذهبي الفم بحمایة الهراطقة 

وم، حیث ونري في موقف ذهبي الفم مع هؤالء الرهبان داللة على تفانیه لنصرة المظل. (٣)وثیوفیلس 
بادر بتبني قضیة االخوة الطوال بمجرد عرضهم لشكواهم، بل وحاول الوصول لحل مشكلتهم، ولو 

  .أثار مسلكه القالقل ضده
خطي وفد االخوة خطوة أبعد، حیث توجه أمونیوس ورفاقه إلى اإلمبراطورة یودوكسیا 

طالب بعقد مجمع عارضین علیها شكواهم من مكائد ثیوفیلس، متعاطفة معهم وأعلنت أنها ست
وعلى جانب آخر، شاعت في االسكندریة أخبار تقبل ذهبي . تستدعي فیه ثیوفیلس لبحث هذا األمر

الفم لدیسقورس ورفاقه في كنیسته، وهنا ارتأي ثیوفیلس ضرورة انتهاز الفرصة لخلع ذهبي الفم عن 
بذلك آلراء أوریجانوس،  من خالل انتهاز فرصة تصرفه مع وفد االخوة، وتصویره مؤیًدا (٤)أسقفیته 

  . (٥) منصبهوهو ما دبره ثیوفیلس من اللحظة األولي التي تولي فیها ذهبي الفم 

  :المؤامرة الكبري لإلطاحة بیوحنا ذهبي الفم
عزم ثیوفیلس على اتخاذ جملة من التدابیر تمكنه من تحقیق هدفه األكبر إلزاحة 

عارضة واسعة النطاق تأخذ على عاتقها خصمه القوي ذهبي الفم، ترتكز على تشكیل جبهة م
ا لها من خالل مساندته لألشخاص الذین  مهاجمة آراء أوریجانوس وتصویر ذهبي الفم داعمً

أن كتب إلى سائر أساقفة المدن إلدانة كتب : یمثلونها، فارتكز في خطته تلك على ركیزتین، األولي

                                                
(١) .History of the Christian church, Vol.III, p.469; Chrysostom, Homilies, p.15; Jerome, 

Principal, p.11; Photius, Bibliotheca, p.118.  
(٢).Theophanes, Chronicle, p.119; Photius, Bibliotheca, p.118; History of the Christian 

church, Vol.III, p.469.   
(٣)  Chrysostom, Homilies, p.15; Jerome, Principal, p.552; Photius, Bibliotheca, p.118.   
  .Theophanes, Chronicle, p.120؛  ٩٥؛ باالدیوس، فم الذهب، ص ٧٥٣سوزومین، الكنسي، ص (٤)

(٥) . Jerome, Principal, p.828; Chrysostom, Homilies, p.15  
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 (٢)إلى صفه  (١) Salamisمیس أسقف سال Epiphaniusضم إبیفانوس : والثانیة. أوریجانوس
ا شدیًدا ا من فحواها نفورً فقام ثیوفیلس . وكان هذا األسقف من أشد المعارضین لكتب أوریجانوس نافرً

فإذا بإبیفانیوس یقوم بمراسلة بعض . بمراسلته ووصف له تأییده آلرائه المعارضة ألوریجانوس
. (٣)مع یتم فیه تحریم كتب أوریجانوس األساقفة ومن بینهم ذهبي الفم، یحض فیها على عقد مج

وكان هذا السبب الظاهري لعقد المجمع بینما السبب الحقیقي الخفي هو خلع ذهبي الفم من 
ولتحقیق ذلك . األسقفیة، ومن ثم سعوا بإلحاح شدید للموافقة على عقد المجمع بالقسطنطینیة

االمخطط وجه ثیوفیلس أساقفة مصر للتوجه نحو القسطنطینیة بح كما راسل إبیفانیوس واألساقفة . رً
ا منهم  التوجه إلى القسطنطینیة لنفس الغرض، بینما شرع هو في التوجه نحو  الشرقیین طالبً

ا، فكان أول من وصل إلىها إبیفانیوس   (٥)فما أن حط بها دون استئذان ذهبي الفم (٤)القسطنطینیة برً
، ویزید إبیفانیوس الطین بلة  (٦)ن الرجوع لذهبي الفم إذا به یقوم بترسیم نفسه شماًسا في الكنیسة دو 

ا اإلقامة بأحد المنازل الخاصة  رافًضا الصالة  (٧)عن عمد حین رفض استضافة ذهبي الفم له مؤثرً
بصحبة یوحنا ما لم یقم بطرد دیوسقورس واخوته من المدینة، وهو األمر الذي یتنافي وأخالق یوحنا، 

فمن . رغبة إبیفانیوس التي تسعي لعقد مجمع عام للبت في أمرهمفال یتسني له أن یستجیب ل
ا أمام  البدیهي أن تثیر هذه التصرفات حنق یوحنا، بینما توجه إبیفانیوس نحو كنیسة الرسل معلنً

كما أدان دیوسقورس ورفاقه باعتبارهم من أهم داعمي . (٨)الحشود إدانة وتحریم كتب أوریجانوس 
، ووصل األمر إلى هدفه المنشود من خالل إدانته أیًضا لیوحنا ذهبي الفم وأنصار أفكار أوریجانوس

                                                
لقبرص لقرون طویلة، وفي بدایة القرن الرابع دمرتها عدة  مدینة قنسطنطینا في قبرص، كانت عاصمة: سالمیس  (١)

ا ا أسقفیً انظر، سقراتیس، الكنسي، . زالزل متعاقبة، وأعاد بناؤها قنسطنطیوس، ودعاها قنسطنطینا وصارت كرسیً
  .٦٣٦ص
 Chrysostom, Homilies, p.159؛  ٧٥٤سوزومین، الكنسي، ص  (٢)
سقراتیس، الكنسي، . ع األساقفة في قبرص للنظر في أعمال أوریجانوسكان إبیفانیوس قد عقد مجمع شمل جمی  (٣)
  .٦٣٧ص
(٤)  History of the Christian church, Vol.III, p.497; Jerome, Principal, p.384  
 .٦٣٤أمیال عن مدینة القسطنطینیة، سقراتیس، الكنسي، ص ٧كنیسة مار یوحنا المعمدان والتي تبعد مسافة   (٥)
 .٦٤٧انظر، سقراتیس، الكنسي، ص. ا یعتبر تدخل سافر وتعدي على حقوق أسقفیة اخريوهذ  (٦)
  .٧٥٦سوزومین، الكنسي، ص  (٧)
ا، وأظهر لهم قرار المجمع الذي عقده في قبرص قبل مجیئه   (٨) كان إبیفانیوس قد جمع األساقفة في القسطنطینیة سابقً

جانوس وحظر قراءتها، واقنع بعض األساقفة بالتوقیع علیه، بینما إلى القسطنطینیة والذي ینص على تحریم كتب أوری
  .٧٥٦سوزومین، الكنسي، ص. Theotimusاعترض علیه آخرون وقاوموه بشدة ومنهم ثیوتیموس 
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ا  –من وجهة نظره  –بطریرك القسطنطینیة ألنه یأوي هؤالء الهراطقة  وبهذا أصبح ذهبي الفم متورًط
  . (١)!! في الخالفات األوریجانیة دون إرادته 

ق مخططه في إدانة ذهبي الفم لتحقی (٢)لى قام إبیفانیوس بدخول الكنیسة اوم التیلاوفي 
إن األمر الذي تقدم علیه لن : " قائًال له –بإیعاز من ذهبي الفم–ففوجئ باألسقف سیرابیون یوقفه 

مما اضطر إبیفانیوس للتخلي عن عزمه من الهجوم على ذهبي ". یعود بالجدوي على الشعب 
من أمونیوس واخوته التوجه إلى وهنا تتدخل اإلمبراطورة یودوكسیا في المسألة طالبة . (٣)الفم

إبیفانیوس لحسم تلك القضیة، فاستجاب االخوة لرغبتها وتوجهوا بالفعل إلىه وأوضحوا إلبیفانیوس 
ا لدي سماع ذلك، ألن ُعرفنا ال یجیز لنا اتهامك : "قائلین إننا لسنا بهراطقة، إال أننا نستاء كثیرً

ا لنا  بالهرطقة، بل اشتد في الدفاع عنك ألننا مازلنا وتمیز هذا الحوار بین األخوة ...". نعدك أبً
بیفانیوس بالرزانة والحجة المنطقیة مما جعل إبیفانیوس یصرفهم دون إدانة منه   .(٤)وإ

م، إال أن ٤٠٣وعقب ذلك بفترة وجیزة أبحر إبیفانیوس عائًدا أدراجه إلى قبرص عام 
الفم قد تنبأ  إن ذهبيومن نافلة القول  (٥)القدر لم یمهله لیتوفي على متن السفینة قبیل الوصول 

: بموته في عرض البحر حین دار بینهما حوار مفاده أن إبیفانیوس حین هم بالمغادرة قال لذهبي الفم
. (٦)" ال تتوقع أنك ستصل إلى بلدك: "، فعقب ذهبي الفم علیه قائًال "أرجو أال تموت وأنت أسقف "

بعد رحیل  یث تم تنحیة ذهبي الفم عن كنیستهوكأنما قدر لكل طرف توقع مصیر اآلخر ح
  !إبیفانیوس عن الحیاة 

وبعد رحیل إبیفانیوس نما إلى علم ذهبي الفم عن طریق البعض بأن اإلمبراطورة 
ویبدو . (٧)یودوكسیا هي من قامت بتحریض إبیفانیوس ضده فلم یقتصر األمر على ثیوفیلس وحده 

ن قام ذهبي الفم بتوبیخ اإلمبراطورة یودوكسیا استیالئها عنوة أن لتلك المناوشات جذورها، فقد سبق أ

                                                
  Chrysostom, Homilies, p.15؛  ٦٤٧سقراتیس، الكنسي، ص  (١)
: ىوم التإلى وهو یهم بالدخول إلى الكنیسة كانت فحواهاكان ذهبي الفم قد أرسل إلى إبیفانیوس برسالة تحذیریة في إل  (٢)

ا كثیرة ضد القوانین الكنسیة، فأوًال قمت بالرسامة تحت رعویتي، وبدون موافقتي بسلطتك " یا إبیفانیوس لقد فعلت أمورً
احذر ف. الخاصة بالخدمة فیها، وعالوة على ذلك، عندما دعوتك لإلقامة معي رفضت المجئ وأعطیت لنفسك الحریة

ا بین الشعب وتتعرض أنت نفسك فیه للخطر   .٦٤٨ – ٦٤٧سقراتیس، الكنسي، ص". لذلك، لئال یثور شغبً
  .٧٥٦سوزومین، الكنسي، ص  (٣)
  .٧٥٧سوزومین، الكنسي، ص  (٤)
(٥)  Chrysostom, Homilies, p.15; History of the Christian church, Vol.III, p.497   
 Theophanes, Chronicle, p.122؛  ٦٤٨سقراتیس، الكنسي، ص  (٦)
  .٦٤٩سقراتیس، الكنسي،   (٧)
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دون وجه حق، ووصل به األمر إلى حد أن منعها من دخول الكنیسة، بعد أن  (١)على حقل امرأة 
ا لیودوكسیا في . (٢)رفضت كل محاوالت ذهبي لتسویة األمر بهدوء  ومن ثم كان موقفه هذا دافعً

ویبدو أن ما عاناه ذهبي الفم من شظف . هم على النیل منهالتحالف مع خصومه، بل وتحریض
العیش واعتیاده على خشونة الحیاة جعلت آرائه صارمة ومخالفة لتوجهات الطبقة األرستقراطیة، 

  .فكان نفورهم منه ألنهم یرون تلك اآلراء تخالف مصالحهم
 یكترث نضف إلى ذلك، ارتباط یودوكسیا بعالقة صداقة بصنف من نساء البالط ال 

ا بالجانب الدیني والخلقي وبخاصة صداقتها بمارثا   (٤) Castriciaوكاستریثیا  (٣) Marsaكثیرً
، وهن مجموعة من األرامل المبتذالت الالتي ورثن عن أزواجهن ثروات (٥) Eugraphiaوأوغرافیا 

في المقابل اتسمت . (٦)طائلة جعلت سلوكهن یتسم بعدم الرزانة وال تربطهن بتعإلىم الدین صلة قویة 
یوحنا بالحث على التزام السلوك القویم والتزمت أمام ما یصدر عن نوعیات النساء الالتي هن  تعالیم

لماذا تجبرن أجسادكن في عمركن هذا عندما تكن : "على شاكلة أوغرافیا، فكان ینتقد سلوكهن قائًال 
ا مرة أخ ري، وتضعن ضفائر على جباهكن في الحقیقة متقدمات في العمر وأرامل، لكي تكن شبابً

وتعطون للناس انطباًعا . يكمثل نساء الشوارع، وتجلبن بذلك السمعة الردیئة لكل سیدة أخر 
وهنا أراد ذهبي الفم أن یرسي لمبدأ أخالقي یتمثل في اجتناب المرأة كبیرة السن أو األرملة . (٧)"باطًال 

  .تها أو لسمعتها الشخصیةألسلوب البهرجة والتصابي حتى ال تسئ لسمعة قرینا
كانت عظة ذهبي الفم في الكنیسة المنتقدة لبعض تصرفات طائفة من النسوة 
المبتذالت رغم عمومیة توجهها إال أن الشعب أدرك أنها تعریض بیودوكسیا بطریقة غیر مباشرة، بل 

و منحني ، وتصل العظة نح(٨)ویمكن مالحظة إشارات وتلمیحات لسلوكها وحیاتها اإلمبراطوریة 

                                                
حیث أرادت اإلمبراطورة یودوكسیا أن تنتزع ملكیتها من " ثینوستوس"زوجة السیناتور " ثیوغتیوست"هي أرملة تدعي   (١)

 ,Photius ؛ ١٥األرض التي ورثتها األرملة وتضمها للقصر اإلمبراطوري، انظر، ذهبي الفم، الكهنوت، ص
Bibliotheca, p.118 

(٢)  Les Synaxaire Armenien, Vol.II, p.231; Synaxaire Arabe Jacobite, Vol.IV, p.376; 
Photius, Bibliotheca, p.118. 

  .٦٣باالدیوس، فم الذهب، ص. Promotusمارثا زوجة بروموتس   (٣)
  .٦٣باالدیوس، فم الذهب، ص. كاستریثیا زوجة ساتورنیوس  (٤)
  .٦٣باالدیوس، فم الذهب، ص  (٥)
  Chrysostom, Homilies, p.14؛  ٦٣باالدیوس، فم الذهب، ص  (٦)
  .٩٩ – ٩٨باالدیوس، فم الذهب، ص  (٧)
 Theophanes, Chronicle, p.120; Nestorienne, part.1, p.320؛  ٦٤٩سقراتیس، الكنسي، ص  (٨)
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عادت  (١) Herodiasهیرودیا : "خطیر حین یبادر في موعظته ذات الداللة الجسیمة حین قال
في إشارة ال تخفي على أحد، بل ویشیر في موضع آخر من ". ترقص من جدید وتطلب رأس یوحنا

لخطوط وبدا األمر وكأنما تجاوز ذهبي الفم كل ا (٢)بإیلیا النبي  Jezebelعظته إلى عالقة إیزابیل 
الحمراء، فلما نقل كالمه إلى یودوكسیا لم یكن بوسعها تجاوز تلك اإلهانة الشدیدة ال بوصفها 

وتتوجه من فورها نحو اإلمبراطور أركادیوس بحفیظتها لتبلغه بهذا . إمبراطورة فحسب بل حتى كامرأة
ا أ   . (٣)یًضا األمر الخطیر، ومصورة له أن اإلهانة لم تلحق بشخصها فحسب بل طالته شخصیً

وهنا یبادر اإلمبراطور باستدعاء ثیوفیلس ویطالبه بعقد مجمع دیني لمحاسبة تجاوزات 
ذهبي الفم بأسرع وقت ممكن، وكان ممن ساعد ثیوفیلس بإنجاز مهمته سیفریانوس الذي یكن 

في بثینیة  ، ولم یمر وقت طویل حتى وصل ثیوفیلس إلى خلقیدونیة(٤)البُعض الشدید لذهبي الفم 
وتبعه العدید من أساقفة المدن المختلفة إلى هناك نزوًال على رغبة اإلمبراطور، وانضم لهذا الجمع 

وكانت السمة العامة لتلك الحشود إنهم یمثلون . أساقفة آسیا المعزلون من قبل ذهبي الفم سلًفا
یسة أسقف كن (٦) Cyrinusكما انضم لتلك الجموع كرینوس . (٥)مشاعر العداء لذهبي الفم 

                                                
أي أنه كان أحد " رئیس ربع"والذي كان ) ١٧: ٦ومر  ٣: ١٤مت " (فیلبس"تزوجت : هیرودیا ابنة أرستوبولس  (١)

وزوجها األول " هیرودس أنتیباس"أربعة والة على والیات فلسطین األربع، ولكن هیرودیا طلقته لتتزوج بأخیه غیر الشقیق 
ودیا رأس لذلك طلبت هیر ) ١٨،  ١٧: ٦مر(وقد أدانهما یوحنا المعمدان على هذا الفجور . ما یزال على قید الحیاة

م، ٢٠١١التفسیر التطبیقي للكتاب المقدس، التعریب والجمع شركة ماستر میدیا، القاهرة، ). ١٠ – ٣: ١٤مت(یوحنا 
  .١٩١٨ص
كان النبي إیلیا أول نبي في سلسلة من األنبیاء العظام الذین أرسلهم اهللا إلى كل من إسرائیل ویهوذا في عهد الملك   (٢)

ا قادوا الشعب لعبادة اآللهة آخاب، فلم یكن للمملكة ال شمإلىة ملوك أمناء في كل تاریخها، بل كان كل ملوكها أشرارً
أما إیزابیل فقد كانت زوجة آخاب جاءت من مدینة صور .  الوثنیة، ولم یكن بها إال القلیلون من الكهنة من سبط الوي

وبني . وكانت إیزابیل تعبد بعل إله الشمس. )٣٢: ١٦مل ١(رئیس كهنة ثم صار ملًكا " أثبعل"الفینیقیة، وكان أبوها 
وقد حاربت إیزابیل أنبیاء اهللا . آخاب مذبح لإلله بعل إلرضائها، وبذلك شجع عبادة األوثان، وقاد كل شعبه إلى الخطیئة

، لكن بعد أن انتصر إیلیا على كهنة بعل على جبل الكرمل، هددت )٤: ١٨مل ١(وقتلتهم ونصرت علیهم كهنة بعل 
وأثناء ثورة یاهو ) ٢٣: ٢١مل ١(وقد تنبأ إیلیا بأن الكالب ستأكل إیزابیل . یل حیاته ففر منها إلى منطقة بئر سبعإیزاب

على بیت آخاب كحلت إیزابیل عینیها وتطلعت من النافذة إلى یاهو، ولكنه أمر بقذفها إلى ) ١٩مل ١(بن یهوشافاط 
 ٧٥٧،  ٧٥١، ٧٤٩ – ٧٤٨تفسیر التطبیقي للكتاب المقدس، صال). ٣٧ – ٣٠: ٩مل ٢(أسفل وتمت فیها نبؤة إیلیا 

 ،٧٦٣. 
(٣)  Chrysostom, Homilies, p.16  
 .Les Synaxaire Armenien, Vol.II, p.232؛  ٦٤٩؛ سقراتیس، الكنسي، ص ٧٦١سوزومین، الكنسي، ص  (٤)
 .Les Synaxaire Armenien, Vol.II, p.232؛  ٧٦١سوزومین، الكنسي، ص  (٥)
 .٧٦٢انظر، سوزومین، الكنسي، ص. ینطقه البعض سرینوس، وهو مصري المولد: األسقف كرینوس  (٦)
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فلما . خلقیدونیة والذي تربطه بثیوفیلس عالقة وطیدة، وفي ذات الوقت یدخل في عداء مع ذهبي الفم
وهو أحد األساقفة  (١) Maruthasاستدعت تلك الحشود للتوجه نحو القسطنطینیة قام ماروثاوس 

ته من مرافقة بوطئ قدم كرینوس فنتج عنها ألم شدید إلى الدرجة التي منع. النازحین إلى خلقیدونیة
بالرغم من أهمیة تواجده للمساعدة في توجیه الضربة  (٢)حشد األساقفة المتوجهین إلى القسطنطینیة 

ولما وصل ثیوفیلس إلى القسطنطینیة لم یجد من یرحب به من رجال الدین . (٣)القاضیة لذهبي الفم 
هم ولم یجد من یلتف حوله بسبب عدائه الشدید لذهبي الفم الذي بات معروًفا للقاصي والداني من

وفي ذلك إشارة ذات . (٤)سوي من أبحر معه من كهنة االسكندریة على السفن التي تنقل القمح 
داللة في أن غالبیة رجال الدین بالقسطنطینیة قد فطنوا إلى ما یدبره ثیوفیلس من مكائد متزامنة 

ا مع اإلمبراطورة یودوكسیا لإلطاحة بذهبي الفم لى ذلك قناعتهم التامة بأن تلك یضاف إ. تعاونً
. التدابیر التي یقوم بها ثیوفیلس إنما هي مجرد تلفیقات زائفة یراد إلصاقها بذهبي الفم لتحقیق مأربهم

وهو ما یفسر ذلك االستقبال السئ الذي وصل لدرجة النفور التام من ثیوفیلس أثناء تواجده 
  .بالقسطنطینیة

نما على الجانب اآلخر، لم ینزل ثیوفیل س لإلقامة في أحد دور الضیافة األسقفیة، وإ
ثم لم یلبث أن استقطب لصفه بعض رجال الدین من الشمامسة . أقام في أحد الدور اإلمبراطوریة

الذین سبق وأن طردهم ذهبي الفم من كنیسته لمخالفات جنائیة وقعوا فیها، فأغراهم ثیوفیلس بالعودة 
 (٥)أعلى، واختص منهم اثنین لیقدما دعاوي ضد سیاسة یوحناإلى وظائفهم بل وترقیتهم إلى مناصب 

وبعد تلقي ثیوفیلس . بعد تأكید وعده السابق لهما، وبالفعل وفي بوعده لهما الحًقا بعد نفي ذهبي
لعرائض الشكوي عقد اجتماًعا بمنزل أوغرافیا والذي تواجد به كل من سیفریانوس، وأنتیخوس، 

صاحب ضغینة ضد ذهبي الفم بسبب تعارض عظاته الوقورة  وأكاكیوس، وقد انضم إلىهم كل
  .(٦)ومصالحهم الخاصة 

                                                
انظر، سوزومین، الكنسي، . هو أحد المواطنین من بالد ما بین النهرین، وأسقف لمدینة میسوباتامیا: ماروثاس  (١)
 .٧٦٣ص
إجراء عدة عملیات في القدم، وفي النهایة  كان جرح قدم كرینوس خطیر جًدا لدرجة أن الجراحین قد اضطروا إلى  (٢)

 .٦٥٠انظر، سوزومین، الكنسي، ص. انتشر الصدید في القدم األخري ثم إلى الجسم كله إلى أن توفي
 .٦٥٠سقراتیس، الكنسي، ص  (٣)
 .٦٥٠سقراتیس، الكنسي، ص  (٤)
 .٩٨انظر، باالدیوس، فم الذهب، ص. كانت جریمتهما القتل والزنا  (٥)
  Photius, Bibliotheca, p.389؛  ١١٦،  ٩٨دیوس، فم الذهب، صباال  (٦)
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ا إلى مكان یدعي  ٣٦توجه ثیوفیلس ومن معه من األساقفة الذین بلغ عددهم  أسقفً
 The Synod of theمجمع البلوط المكاني "البلوط وتم عقد مجمع محلي هنا عرف باسم 

Oak"(١)  دلیل على أن غرض عقد المجمع األساسي هو إدانة یوحنا وللت. (٢)م ٤٠٣في یولیو عام
إدانة أعمال " ذهبي الفم، نري أنه ما إن بدأت أعمال المجمع نحي ثیوفیلس غرضها األساسي وهو 

ا، بل لم یتحدث عنها مطلًقا وأخبر رهبان األسقیط ومن تبقي من االخوة األربعة " أوریجانوس جانبً
لرهبانه بأن یوجهوا رهبان األسقیط لطلب الغفران منه، ومن ثم توجهوا الطوال بأنه لن یؤذیهم، وأوعز 

وبهذا انتهت إشكإلىة  (٤)وتقبل ثیوفیلس اعتذارهم وقام بردهم إلى االسكندریة (٣)" اغفرلنا: "إلىه قائلین
االخوة الطوال ورهبان األسقیط بكل یسر لیتضح للجمیع أن حقیقة األمر هو استغالل القضیة ضد 

ا یخفي ورائه حقیقة الغرضذهبي ا بید أن . لفم، وأن قضیة إدانة أعمال أوریجانوس ما هي إال ستارً
أسباب نجاح ثیوفیلس في مخططه یتمثل في غیاب كل من دیوسقورس وأمونیوس عن مجمع 

صابته علة المرض أثناء أعقد هذا المجمع، كما أن أمونیوس قبل  (٥)فقد توفي دیوسقورس  البلوط،
ا على ذلك، إال أن المرض اشتد علیه، ووافاه عقد المجمع ، وكانت نیته أن یذهب للمجمع مُصرً

  .(٦)وهكذا خدمت الظروف مخططات ثیوفیلس . األجل عندما تأهب للسفر
ا في بیت ذهبي  ٤٠ومما تجدر إلىه اإلشارة، عقد مجمع مواٍز لمجمع البلوط ضم  أسقفً

ن ذهبي الفم في أشد حاالت الحزن مما یُحاك حوله، مما ، وكا"باالدیوس"الفم، وكان من بینهم األنبا 
ا منهم بقوله صلوا من أجلي أیها االخوة إن كنتم تحبون المسیح، وال : "دفعه إلمالء وصایاه طالبً

تدعو أحًدا یهجر الكنیسة المسئول عنها ألنني أدرك مكر الشیطان فلم یعد یستطیع تحمل اإلزعاج 

                                                
اسم وزیر " روفینیوس"هي قریة البلوط أو السندیان، إحدي ضواحي خلقیدونیة، وكان هذا المكان أیًضا یحمل اسم   (١)

ا وكنیسة شیدها على اسم بطرس وبولس الرسولین ن مجمع وقد تضم. أركادیوس السابق، حیث كان یوجد هناك له قصرً
لى  ١٢بنًدا،  ١٣البلوط  بنًدا منها ضد ذهبي الفم، وبنًدا أخیر ضد هیراقلیدس أسقف أفسس، الذي تم اتهامه بأنه موإ

انظر، ). سرقة مالبس من الكویلینوس الشماس(ألوریجانوس، وبأنه كان متورطًا ببعض السرقات في قیصریة بفلسطین 
  .Photius, Bibliotheca, p.38, 40؛  ٧٦٤ص ؛ سوزومین، الكنسي، ٦٥١سقراتیس، الكنسي، ص

(٢)  Chrysostom, Homilies, p.15; Theodoret, Ecclesiastical, p.334; Lives of the saint, Vol. I, 
p.406.  

انظر، سوزومین، الكنسي، ". سواء أخطأت أو لم تخطئ فقد أخطأت"هذا المسلك هو فعًال عمًال بالقول القائل   (٣)
  .٧٦٥ص
  .٧٦٥سوزومین، الكنسي، ص  (٤)
انظر، سوزومین، الكنسي، . الشهید Mociusدفن دیوسقورس بعد وفاته في الكنیسة المكرسة للقدیس موكیوس   (٥)
  .٧٦٦ص
  .٧٦٦سوزومین، الكنسي، ص  (٦)
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وكانت الكلمة التي ألقاها ذهبي الفم تعكس . (١)"  اذكروني في صلواتكممن إهاناتي له، فلیرحمكم اهللا
ا دقیًقا وعلى الرغم من ذلك فهو ال ینسي واجباته كأسقف مسئول . حالته النفسیة، وتعبر عنها تعبیرً

ا إیاهم بالتزام اإلخالص والتفاني في أعمالهم حتى لو أصابه أي  مسئولیة دینیة عن أتباعه، داعیً
ن مكائد مناوئیه، وكان ذهبي الفم على یقین من أن اإلمبراطورة یودوكسیا وأعوانها یكیدون مكروه م

  . هیله التدابیر للقضاء عل
وعلى الرغم من أن الحشد الذي التف حول ذهبي الفم كان یزید عدًدا وكما عن حشد 

 یكنونهاطف مع یوحنا ما البلوط إال أنه لم یؤِد إلیقاف عجلة المؤامرة عن الدوران، وكان مرجع التع
وبمجرد اختتام یوحنا . من حب واحترام لشخصه، بل وتقدیر األساقفة لعظاته الصارمة والوقورة

إلى درجة مغادرة بعضهم  األذىلكلمته حتى أجهش الجمیع في البكاء خشیة أن یصیب أسقفهم 
فوسهم، وبخاصة عندما بید أن یوحنا سرعان ما بث الطمأنینة إلى ن. (٢)المكان بسبب شدة التأثر

من أحوال، وما قام به أساقفة السوء من  إلیهصاح أحد األساقفة بأنه یعزي على الكنیسة لما وصلت 
خلط بین الفرائض وأهوائهم ألجل الوصول إلى أعلى المناصب الكنسیة أو ألرفع المناصب السیاسیة 

غفالهم صلب  لم تبدأ  التعالیمتتركوا كنائسكم، فخدمة  ال: "الدینیة، فیعقب ذهبي الفم بقوله التعالیموإ
إننا لو بقینا في كنائسنا : "أسقف أفامیة بقوله" یوسابیوس"ویعقب على ذلك ". بي ولن تنتهي برحیلي

اشتركوا : "فرد یوحنا". سوف نشارك بموقفنا هذا في الحكم بإدانتك وبالتاليسنصیر وكأننا شركائهم، 
  . (٣)" توقعوا ألن ضمیري طاهر من أي فكر یستوجب عزلي معهم لئال تشقوا بالكنیسة، ولكن ال

حتى  األسقیط،أما بالنسبة لمجمع البلوط فإنه ما أن فرغ ثیوفیلس من قضیة رهبان 
من اتهامات  إلیهدفع الحضور إلى مطالبة یوحنا ذهبي الفم بالمثول أمام المجمع لتفنید ما وجه 

ن كانت غالبیته –تهمة  ٢٩بلغت في مجملها  ومنها على سبیل المثال ال الحصر،  –ا ملفقة زائفة وإ
الخیانة، وعظاته الصارمة والتي غلب علیها قدح النساء إضافة الجترائه الشدید في أسقفیته على 

كما طالب . (٤)اإلمبراطورة یودوكسیا وتشبیهها بإیزابیل وهیرودیا، كذلك نعته إلبیفانیوس بأنه شیطان 

                                                
   .Photius, Bibliotheca, p.119; Lives of the saint, Vol. I, p.407؛ ١٠٠باالدیوس، فم الذهب، ص  (١)
ا  (٢) إنني سأفقد رأسي بسبب فرط صراحتى، وأظن أنكم تتذكرون، إن : "وقد ذكر باالدیوس أن ذهبي الفم قد قال له مرارً

". فتشتم في ذاكرتكم، إنني اعتدت أن أقول أن هذه الحیاة الحإلىة ما هي إال رحلة ولم تدم أفراحها وأتراحها طویًال 
   .١٠٢ – ١٠١باالدیوس، فم الذهب، ص

  .١٠٢ – ١٠١یوس، فم الذهب، صباالد  (٣)
ومن التهم التي وجهت إلى ذهبي الفم، أنه كان یمتلك حمام ساخن لنفسه، وال یمكن ألحد أن یستخدمه، وأنه كان ال   (٤)

یعلم أحد بدخل الكنیسة، وأنه لم یكن یصلي عند دخول الكنیسة وعند مغادرتها، وأنه باع رخام من سانت أناستازیا والذي 
  .Photius, Bibliotheca, pp.38 – 40لمزید من التفاصیل، . یوس قد حجزه لزخرفة الكنیسةكان نیكتار 
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، وبولس القارئ باعتبارهم مشاركین لذهبي الفم Tigriusون وتیجریوس المجمع بضرورة مثول سیرابی
  . (١)في جرائره المشتملة علیها الئحة االتهامات 

وصلت الطامة إلى ذروتها حین یرسل أعضاء المجمع باثنین من األساقفة كمبعوثین 
ع البلوط، حاملین خطاب االستدعاء لمجم (٢)من قبله إلى ذهبي الفم، وهما دیوسقورس وبولس 

، والجدیر (٣)بضرورة مثول یوحنا والثالثة سالفي الذكر لمشاركتهم إیاه فیما وجه إلىه من اتهامات 
، وفي ذلك داللة على أن النیة (٤)بالمالحظة أنه قد ورد اسم ذهبي الفم دون تصدرته بلقب األسقف 

  .ا االمتثال أو رفضهقد بیتت على عزل ذهبي الفم حتى قبل المحاكمة، بل وقبل من قبول یوحن
یوجهون فیه اللوم ألساقفة مجمع البلوط،  (٥)جاء رد األساقفة الداعمین لیوحنا ببیان 

واتهموهم بأن تصرفاتهم تؤدي إلنشقاق الكنیسة، وأن المحرض الرئیسي لعقد هذا المجمع إنما هو 
بالبیان الذي  ثیوفیلس والذي ارتكب جرائر ملموسة وال یخلو شخصه من االتهام، كما أوضحوا

نما  أصدروه أن اجتماعهم ببیت األسقف لیس الغرض منه انشقاق الكنیسة أو شق الصف، وإ
ا، بینما  ٤٠لسالمها وأمنها، كما بینوا أنهم أكثر عدًدا من أساقفة مجمع البلوط حیث بلغ عددهم  أسقفً

ا، وهو ما یستدعي أن تخضع األقلیة ل ٣٦مجمع البلوط ال یتجاوز عدده  ألغلبیة، وتنزل على أسقفً
أحكامها وقراراتها كما حثوا مندوبي مجمع البلوط على ضرورة أن ینصحوا من أرسلوهم بأن یكفوا 

  .(٦)عن اتهاماتهم وهجومهم على یوحنا 
ا أو یوقف مسار المؤامرة، لذا عقب  استشعر ذهبي الفم أن بیان شیعته لن یجدي نفعً

اءون، لكنني أشعر بالحاجة إلى كتابة بیان بنفسي أرد به اكتبوا أنتم ما تش: "على األساقفة بقوله
وقاوم یوحنا بالفعل بتدوین بیانه الخاص، والموجه إلى ثیوفیلس ". على تلك المزاعمم واالفتراءات

وحزبه للرد على تلك المزاعم واالفتراءات، وأوضح في بیانه بكونه لیس لدیه أدني اعتراض على 
ان عقدها، إال أن اعتراضه الوحید أن یمثل ثیوفیلس أحد قضاة تلك إجراء المحاكمة أو حتى عن مك

                                                
(١)  Chrysostom, Homilies, p.15  
  .١٠٢باالدیوس، ذهبي الفم، ص. أسقفان تمت رسامتهما حدیثًا في لیبیا  (٢)
لقد تلقینا دعاوي معینة لذلك علىك . من المجمع المقدس الملتأم في البلوط إلى یوحنا: " وجاء نص الخطاب كالتإلى  (٣)

  .١٠٢باالدیوس، ذهبي الفم، ص". الظهور ومعك الكاهنین سیرابیون وتیجریوس للحاجة إلىهما
  .١٠٢باالدیوس، ذهبي الفم، ص  (٤)

یلیسیوس، وكاهنین هما، جرمانوس   (٥) وقد صاغ هذا البیان ثالثة من األساقفة هم، لوبیكیانوس ودیمتریوس وإ
  .١٠٣انظر، باالدیوس، فم الذهب، ص.وساویرس

  .١٠٤ – ١٠٣باالدیوس، فم الذهب، ص  (٦)
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ا وهو في االسكندریة بل وفي لیكیا  بأنه سوف یذهب إلى  (١) Lyciaالمحاكمة والذي أقر سلفً
، بل وبمثلها أیًضا قضاة كأكاكیوس وسیفریانوس وأنتیخوس، وهم "لمحاكمة وعزل یوحنا"القسطنطینیة 

أنه إذا كانت لدیكم الرغبة في مثولي بین : "الشبهات، ثم أوضح ببیانه أشخاص لیسوا فوق مستوي
یدي المحكمة وحضوري ذاك المجمع، فأرجو أن تستبعدوا هؤالء األربعة من منصة القضاة، ولو كان 
ینتابهم الشكوك ببعض األمور أو یمتلكون دعاوي، فبرجاء وضعهم بقائمة الشهود حتى أتمكن من 

ا أم قضاةاالستعداد لمواجهته وفي ختام بیانه أخطرهم ذهبي الفم بأنهم مهما ". م سواء كانوا خصومً
  .(٢)فانسحب المبعوثون على أثر ذلك ". كاتبوه فلن یحصلوا منه بأكثر مما أوضح ببیانه

ا من اإلمبراطور مرفًقا به  (٣)وعقب تلك األحداث وصل موظف العدل  حامًال مرسومً
فتسلم اثنان من كهنة ذهبي الفم . جراء محاكمته سواء شاء أم أبياستدعاء ثیوفیلس لذهبي الفم إل

سحق الراهب  المجمع یرسل لك هذه : "، لیخبرا ذهبي الفم بقولهما(٤)المرسوم وهما یوجنیوس وإ
كأنما " فرد علیهما بواسطة بعض األساقفة اآلخرین". الرسالة وعلىك أن تتوجه إلىه لتدافع عن نفسك

كیف : "فلم یخرج لمالقاتهم بل من خالل رد مكتوب قائًال فیه" یلقي فیها أحد كان بحالة اعتكاف ال
بل وترسلون في  أعدائي؟یمكنكم مقاضاتي، وبأي نحو من األنحاء بینما لم تفرزوا من بینكم 

والذي نستشفه من رده مدي غضبه، وأن هناك من كهنته من  (٥) هذا؟استدعائي، فأي نظام 
  .تهم وأخذوا یتكلمون بلسانه متخذین مواقف حزبهاستطاع ثیوفیلس شراء ذم

وكان من الطبیعي أن یتعرض هذین الكاهنین لتناوش األساقفة من أتباع ذهبي الفم 
فزادوا بصنیعهم الطین بلة لیضیفوا إلى الئحة االتهامات الظالمة فریة أخري، هي أن یوحنا قام 

وقد قرر المجمع إرسال مبعوثین آخرین . (٦)قط  بالبطش والتنكیل بهؤالء الكهنة، وهو الذي لم یلقاهم

                                                
تقع على الطریق البحري بین إیطإلىا أو القسطنطینیة والشرق، تمیزت بازدهار التجارة بها، وأصبحت مقاطعة   (١)

إداریة وجمركیة منفصلة في عهد اإلمبراطور قنسطنطین األول، وفي أوائل القرن الثامن المیالدي أصبحت وحدة 
  .Foss. C. F., Lycia, The Oxford dictionary of Byzantium, pp.1257 – 1258انظر، .كبري

  Photius, Bibliotheca, p.39؛  ١٠٤باالدیوس، فم الذهب، ص  (٢)
حضر في وقتنا الحإلى  (٣)  .١٠٥انظر، باالدیوس، فم الذهب، ص.تعني مُ
انظر، . صفه ضد ذهبي الفم، حیث أنه قد منح یوجنیوس أسقفیة هیراقلیةقام ثیوفیلس بشرائهما لیكونا في   (٤)

 .١٠٥باالدیوس، فم الذهب، ص
  Photius, Bibliotheca, p.39؛  ١٠٥باالدیوس، فم الذهب، ص  (٥)
  .٧٦٦سوزومین، الكنسي، ص  (٦)
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للمرة الثالثة إلى ذهبي الفم إلثنائه عن موقفه، ثم للمرة الرابعة ویوحنا ال یزال متشبثًا بقرار عدم مثوله 
  .(١)أمام المجمع مادام القضاة األربع سالفي الذكر لم یتم استیعادهم 

هذا المجمع لإلمبراطور أركادیوس وفي محاولة من خصومه لكسر إرادته أرسل أساقفة 
ا بعزل ذهبي الفم عن األسقفیة، بسبب رفضه المثول أمام المجمع وتحدیه لقراراته،  لكي یصدر قرارً

ا وبالفعل صدق اإلمبراطور على قرار العزل دون . ألنه بذلك قد عزل من منصب األسقفیة قانونً
ا لخلعه  إلیهاالستناد ألیة تهمة مما وجهوها  وهذا یعني أنهم لم یجدوا سوي تهمة تحدیه وعدم  (٢)سلفً

مثوله أمام المجمع متناسین اتهاماتهم السابقة، ألنهم في یقین من ضعفها وعدم كفایتها لمواجهة 
دفاع قوي عن یوحنا، فكانت تهمة عدم طاعة قرارات المجمع المقدس الفرصة الذهبیة التي سنحت 

ا عن تهمهم الواهیةأمامهم لتوجیه ضربتهم القاصمة لذهبي ال   .فم، وكانت بدیًال مناسبً
ا، فعلى إثر ذلك القرار قام البالط اإلمبراطوري بإرسال  أخذت األمور تمر سریعً

رسال یوحنا ذهبي الفم إلى المنفي  فلما تنامي إلى علم شعب . (٣)ضباطه لتنفیذ قرار العزل وإ
ام كنیسة القسطنطینیة مطالبین بضرورة عقد القسطنطینیة تلك القرارات الظالمة قاموا بثورة عارمة أم

كما قاموا بمنع . مجمع عام لفحص الموضوع من كافة جوانبه للوصول إلى حقیقة تلك االتهامات
الضباط من الوصول إلى مقر یوحنا لتنفیذ قرار نفیه، غیر أن یوحنا خشي من عاقبة توجیه تهمة 

ثارة التمرد بین الناس وهي عصیان األمر الرسمي اإلمبراطوري و  إلیهأخري  فقام بالتسلل خفیة  (٤)إ
ونري في . (٥) القرارالثالث لصدور  الیوممن الكنیسة وتسلیم نفسه إلى السلطات اإلمبراطوریة في 

سلوك ذهبي الفم مدي حرصه الشدید على إطفاء فتیل األزمة حتى لو سارت األمور في غیر 
 یفقد الشعب في رجال الدین مما یوضح من أي صالحه وعدم إثارة البلبلة بین الطوائف حتى ال

  .طراز من الرجال كان ذهبي الفم
وبعد إقصاء ذهبي الفم عن أسقفیته تم ترحیله إلى منفاه في ریف برامتیوم 

Prametum (٦)  ا  (٧)ببثینیة ، فلما أحس الشعب بانفالت األمور من بین یدیه ونفي ذهبي الفم رغمً

                                                
  .٦٥١سقراتیس، الكنسي، ص  (١)
  .٧٦٧؛ سوزومین، الكنسي، ص ١٠٨باالدیوس، فم الذهب، ص  (٢)
(٣)  Chrysostom, Homilies, p.15  
  .٧٦٦سوزومین، الكنسي، ص  (٤)
(٥)  Chrysostom, Homilies, p.15  
  .٦٥٣سقراتیس، الكنسي، ص. مدینة تجاریة تقع خلف نیقومیدیا  (٦)
  .١٠٨باالدیوس، فم الذهب، ص  (٧)
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 (١)إلقاء اللوم الذي وصل إلى حد اإلهانة على أعضاء مجمع البلوط عنهم بوضعیة خطیرة، قاموا ب
خاصة ثیوفیلس وسیفریانوس باعتبارهما المحرك الرئیسي لتلك المؤامرة، وطالت اإلهانات الشعبیة 
السلطة السیاسیة متمثلة في اإلمبراطور أركادیوس وزوجته یودوكسیا، وقام الشعب بتظاهرة عارمة 

  .(٢)اإلمبراطوري وطالبوا بإعادة أسقفهم ذهبي الفم إلى القسطنطینیة حاصروا فیها القصر 
ا أن  وعلى نحو مغایر دخل سیفریانوس كنیسة القسطنطینیة إللقاء عظته متصورً

ا بأیة : "الفرصة صارت مواتیة له للحط من مكانة ذهبي الفم فقال دانً لو فرض أن یوحنا لم یكن مُ
فاهللا یغفر  (٣)ها، فهو یستحق العزل بسبب كبریائه وعجرفته وثبت براءته من إلیهتهمة قد وجهت 

فجاءت  (٤)سائر خطایا البشر، ولكن المتكبرین ال یشملهم ذلك الغفران كما یشیر الكتاب المقدس 
كلماته بمردود عكسي حیث ألهبت حنق الشعب ضده أكثر، ولم تكفهم مواعظه عن المطالبة بعودة 

ا نتج عنها زلزال شدید في  وقد حدثت أثناء. أسقفهم یوحنا التإلى،  الیومتلك األحداث هزة أرضیة قدرً
نذار شدید بغضبه جراء ما اقترفوه، فناشدت  فتبادر إلى خاطر یودوكسیا أن ذلك عقاب من اهللا وإ

فما كان منه سوي  (٥)أن یعید ذهبي الفم إلى أسقفیته –الخاضع لرغبتها  –اإلمبراطور أركادیوس 
الخصي الخاص باإلمبراطورة یودوكسیا إلعادته إلى مقره " بریسو"مرسًال  اإلذعان لرغبتها

ا إلى یوحنا تناشده فیه ضرورة  بالقسطنطینیة، ومن طریف ما قیل أن اإلمبراطورة قد أرسلت خطابً
ا مما حدث : "العودة السریعة إلبراشیته قائلة في ثنایا خطابها إنني بریئة مما لحق بك، وال أعرف شیئً

  .(٦)" یمكنني أن انسي أنك قد عمدت أوالدي كما ال
ا للحیرة  ا مثیرً وحقیقة األمر فإننا نجد في عدول یودوكسیا عن موقفها السابق أمرً
ویصعب تفسیره، فهل ارتبط موقفها بالهزة األرضیة التي أعقبت نفي ذهبي الفم فأثار شعورها الدیني 

رة الشعبیة الرافضة لقرار النفي وفي ذات الوقت أم أن خوفها من الثو ! بضرورة الرجوع عما اقترفه ؟
ننا نري أن كال السببین لهما نفس األثر العمیق بالنسبة لتصرفات  الفم؟داعمة لموقف ذهبي  وإ

ا لتفسیر موقفها المغایر لموقفها السابق، فالهیاج الشعبي من الممكن أن  یودوكسیا ویتضافران سویً

                                                
(١)  Theophanes, Chronicle, p.120; Nestorienne, part.1, p.320  
(٢)  Chrysostom, Homilies, p.15  
  .٦٥٣سقراتیس، الكنسي، ص  (٣)
  ). ٦: ٤یع (؛ ) ٥: ٥بط ١(  (٤)
(٥)   History of the Christian church, Vol.III, p.497; Chrysostom, Homilies, p.15; Theodoret, 

Ecclesiastical, p.334.  
  ١٠٨؛ باالدیوس، فم الذهب، ص ٤٣٥؛ثیودوریتوس، الكنسي، ص ٧٦٩ – ٧٦٨سوزومین، الكنسي، ص  (٦)
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عاطفتها الدینیة تومئ لها بأن الزلزال الذي حدث هو إشارة یصل لهدم العرش اإلمبراطوري ذاته، و 
ها   .ضمنیة من اهللا تنذر بعواقب وخیمة لو استمرت في غیّ

ومع ذلك رفع قرار النفي عن ذهبي الفم، وفي طریق عودته للقسطنطینیة توقف بإحدي 
خول رافًضا د Marianaوالتي تدعي ماریانا  (١) Anaplusالضواحي القریبة من أنابلوس 
أعلى الفم، وفي طریق عودته للقسطنطینیة  (٣)بواسطة ترابیون  (٢)القسطنطینیة قبل إعالن براءته 

فأدي موقفه هذا إلى إشعال ثائرة  Anaplus) البسفور(الضواحي القریبة من أنابلوس  ىیتوقف بإحد
حدا إلى  الشعب بأكثر مما كانت علیه، حتى أنهم بدأوا یتكلمون بلغة مشینة ضد حكامهم مما

. (٤)العدول بیوحنا عن قراره ومواصلة مسیرته نحو المدینة لتهدئة ثائرة الجماهیر وكبح جماح ثورتهم 
وبمجرد أن خطت قدما ذهبي الفم القسطنطینیة خرج الشعب عن بكرة أبیه الستقباله وسط فرحة 

  .(٥)غامرة بعودته، متجهین به نحو الكنیسة حتى أجلسوه على كرسي األسقفیة 
وبالرغم من تحفظ ذهبي الفم من دخول القسطنطینیة قبل أن یتضمن مرسوم مجمع 

 (٦)البلوط نفًضا لإلدانة التي وصموه بها، بید أنه نزل على رغبة الجماهیر عن تمسكه بحقه
ویرتجل ذهبي الفم خطبة جاءت غایة في الرقة وروعة البیان تحدث فیها . ومطالبته بمرسوم التبرئة

یلس ومساعیه الدءوبة لإللحاق الضرر به وبكنیسته ثم على شعبه الذي وقف إلى بدایة عن ثیوف
جانبه رافًضا تلك المؤامرات، ثم قام ذهبي الفم بتمجید اإلمبراطور أركادیوس واإلمبراطورة یودوكسیا، 
ي المكان بالتصفیق الحاد وبهتاف یلیق باإلمبراطور وزوجته لم ینقطع حتى أن یوحنا لم  وهنا دوّ

وهذا یدل على امتالك الشعب درجة كبیرة من الفطنة والوعي . (٧)تطع إتمام حدیثه إلى نهایته یس
السیاسي، فبمجرد أن قام ذهبي الفم بالثناء على اإلمبراطور واإلمبراطورة أیقن الشعب أن یوحنا قد 

فیق صفح عن السلطة السیاسیة ولم یعد یكن لها أیة ضغینة فأید الشعب موقفه من خالل التص
  .همایوالهتاف مرحبین بثناء ذهبي الفم عل

                                                
(١) Theophanes, Chronicle, p.121   

 Theophanes, Chronicle, p.121؛  ٧٦٨؛ سوزومین، الكنسي، ص ٦٥٣سقراتیس، الكنسي، ص  (٢)
  .٦٥٣بمثابة محاٍم عام یدافع عن حقوق الشعب ومصالحه في الدولة البیزنطیة، ص انظر، سقراتیس، الكنسي، ص  (٣)

  Theophanes, Chronicle, p.121؛  ٦٥٣اتیس، الكنسي، صسقر   (٤)
(٥)  Chrysostom, Homilies, p.15; Lives of the saint, Vol. I, p.408   

   
(٦)  Theophanes, Chronicle, p.121  
   .٧٧٠سوزومین، الكنسي، ص  (٧)
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لم تتوقف محاوالت ثیوفیلس عند هذا الحد، بل حاول أن یجد ثغرة یدلف منها لإلطاحة 
لذلك وجه اتهامه هذه المرة لذهبي الفم ألنه أعاد . بذهبي الفم بعد أن باءت محاولته األولي بالفشل
قرارات المجمع المقدس، لكنه قرر التراجع عن تلك  نفسه إلى األسقفیة بشكل غیر قانوني تجاوز فیه

الفكرة لصعوبة وضعها موضع التنفیذ، حیث جاء قرار عودة ذهبي الفم مستنًدا على مرسوم 
إال أن ثیوفیلس لن یعدم حیلة في إیجاد ما یعكر به صفو ذهبي . إمبراطوري اتخذ لقمع ثورة الشعب

نة الصادرة ضد یوحنا، وتمثل ذلك في ترشح هیراقلیدس الفم، فقام باصطناع مدخل آخر لتعزیز اإلدا
ا ألفسیس، وعمل على التشكیك باستحقاقه هذا المنصب لیتمكن من خالل ذلك إلى إدانة ذهبي  أسقفً

ا ألفسس، وكان ثیوفیلس سبق واتهم هیراقلیدس باألورجانیة  بالرغم من  (١)الفم الذي قام بترسیمه أسقفً
ا ودون اعتراض یوحنا ورفاق هیراقل یدس على تلك اإلدانة التي تم الحكم بها على األسقف غیابیً

في مخالفة صریحة للقوانین الكنسیة التي ال تجیز الحكم على  (٢)منحه فرصة للدفاع عن نفسه 
الشخص في غیابه، مما أدي إلى صراع بین األساقفة نتج عنه انشقاق في القیادات الدینیة، حیث 

ساقفة السكندریون والمصریون في جانب، وفي المقابل كان أساقفة اصطف ثیوفیلس یسانده األ
. (٣)وقد بلغ الصراع بینهما إلى درجة من العنف وسفك الدماء . القسطنطینیة على الجانب اآلخر

وقد كشف هذا الصراع عن مدي البغض والغضب الشدیدین الذي یكنه أساقفة القسطنطینیة من 
. األساقفة المصریین بسبب ما حاكوه من مؤامرات بمجمع البلوطأتباع ذهبي الفم لحزب ثیوفیلس و 

وقد أحس أساقفة حزب ثیوفیلس وعلى رأسهم سیفریانوس بعدم األمان أثناء إقامتهم بالقسطنطینیة لذا 
ا إلى االسكندریة مؤثرین . (٤)عزموا على مغادرة المدینة بأسرع وقت  ولذا قرروا العودة سریعً

  .(٥)سالمتهم
ا ال  على جانب ا شعبیً آخر، مثلت عودة ذهبي الفم إلى القسطنطینیة أن اكتسب دعمً

لى له على نحو أكبر وأشد من أي وقت مضي، واجتمع أكثر ایستهان به، فقد زاد احترام وحب األه
ا بالمدینة وألغوا قرارات مجمع البلوط  ٦٠من  مؤكدین على أحقیة ذهبي الفم في أسقفیته  (٦)أسقفً

                                                
  .١٠٨باالدیوس، فم الذهب، ص  (١)
ا على بعض أشخاص في أفسس وقیدهم بالسالسل، إضافة إلى یقال أن هیراقلیدس قد أدین أیًضا بسبب   (٢) تعدیه ظلمً

   Photius, Bibliotheca, p.110؛  ٦٥٥سقراتیس، الكنسي، ص. اتهامه باألوریجانیة
  .٦٥٥؛ سقراتیس، الكنسي، ص ٨٧١سوزومین، الكنسي، ص  (٣)
  .٨٧٢سوزومین، الكنسي، ص  (٤)
(٥)  Chrysostom, Homilies, p.16  
  .١٠٨دیوس، فم الذهب، صباال  (٦)
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قام بتعیین  أثرهاومباشرة مسئولیاته وواجباته الكنسیة المنوط بها كرئیس للكنیسة، وعلى بالقسطنطینیة 
  .(١)سیرابیون كأسقف على هیراقلیا بتراقیا 

ا وظلت  أما عن طبیعة عالقة ذهبي الفم بیودوكسیا فقد كان الصلح بینهما ظاهریً
م بإقامة ٤٠٣كادیوس في سبتمبر عام حتى قام اإلمبراطور أر  (٢)األمور بینهما هادئة قرابة الشهرین 

ا من كنیسة آیا صوفیا ال یفصلهما سوي  (٣)تمثال من الفضة لإلمبراطورة  وكان موقع التمثال قریبً
كبري حوت بعض األلعاب والرقص  احتفالیةشارع عریض فحسب، وقد صاحب نصب التمثال 

وصل صخبها لمسامع من  االحتفالیةوالعروض المسرحیة، ولموقع الكنیسة القریب من مكان 
بالكنیسة حتى أنها أثرت على مكان إقامة القداس الدیني بسالم، فاحتج ذهبي الفم على ذلك 
ا، فقام بإلقاء عظة بالكنیسة قام خاللها بتوبیخ أولئك القائمین  الصخب، إال أن یودوكسیا لم تعره التفاتً

وأدت تلك التلمیحة  (٥)عار على الكنیسة قائًال بأن األمر هذا سیجلب ال (٤)بتلك العروض المسرحیة 
إلى انقالب السلطة السیاسیة مرة أخري على ذهبي الفم، حیث أثارت كلماته استهجان یودوكسیا التي 

ها بصفة شخصیة مما جعلها تصمم على ضرورة عقد مجمع آخر یاعتبرت انتقاده إهانة موجهة إل
الشخصیة لیوحنا لم تكن لتذعن لتهدیدات یودوكسیا یتم فیه إجراء محاكمة لذهبي الفم، بید أن السمة 

بل اتخذ من سخطها على موقفه ذریعة وأداة للتنكیل بموقفها في الكنیسة، فعرض بها مرة أخري 
  . (٦)" إن هیرودیا ترقص مرة أخري طالبة رأس یوحنا على طبق: "بقوله

ا ع ا من الجرأة ال وبتتبع تلك األحداث یمكن القول بأن ذهبي الفم كان یمتلك قدرً ظیمً
تتوافر لغیره من األساقفة تجعله یجابه ما یراه باطًال مهما كانت صفة صاحبه أو المنصب الذي 

في الحق لومة الئم، فرغم إدراكه لعواقب كلمته من تدابیر ستتخذها یودوكسیا  ىیمثله فهو ال یخش
ي عنها ولم ینطق بإنكارها فستصیر ضده إال أن تلك الموازنات لم یعرها التفاتًا وارتأي أنه لو تعام

                                                
  .٨٧٣سوزومین، الكنسي، ص  (١)
(٢)  Chrysostom, Homilies, p.16  
صور هذا التمثال یودوكسیا وهي ترتدي رداء طویل فوق عمود من حجر البروفیري، وهو نوع معین من أنواع   (٣)

ا لمدة  ا، وقد عثر على هذا العمود  ١٢٠الصخور یحتوي على درجة كبیرة من الكریستال، وقد ظل هذا العمود قائمً عامً
انظر، . التي تقع بالقرب من آیا صوفیا وفي تلك المنطقة تم اكتشاف قاعدة التمثال Pittakiaفي منطقة بیتاكیا 

  .Marcellinus, Chronicle, p.67; Theophanes, Chronicle, p.121؛  ٦٥٧سقراتیس، الكنسي، ص
(٤)  History of the Christian church, Vol.III, p.497; Chrysostom, Homilies, p.16; 

Theophanes, Chronicle, p.121; Photius, Bibliotheca, p.119.    
   Lives of the saint, Vol. I, p.163 ؛  ٧٧٤سوزومین، الكنسي، ص  (٥)
  .٧٧٤سوزومین، الكنسي، ص  (٦)
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قاعدة عامة یشارك في إرسائها بصمته، وستقام االحتفاالت والعروض المسرحیة بجوار الكنائس دون 
  .أدني اعتراض

أما عن جانب یودوكسیا فكان علیها أن تتخیر ذریعة لإلطاحة به غیر استهجان یوحنا 
ال ستواجه اصطفاف الشعب إلى جانبهالحتفالیتها رقعة نفوذه على الجماهیر،  ازدیادخاصة بعد  ، وإ

فأشار علیها . ومن ثم قامت بمخاطبة ثیوفیلس خصمه اللدود إلیجاد الذریعة التي توقع بیوحنا
ألنه باشر أسقفیته من ذات نفسه دون تصدیق من  (١)بضرورة خضوع ذهبي الفم أمام مجمع كنسي 

ومن هنا یتم الزج بیوحنا مرة أخري في دوامة من  ِقبل أي مجمع كنسي بما یخالف القوانین الكنسیة،
بید أن المثیر لالستنكار كون السلطة السیاسیة . التلفیقات الذي علیه أن یواجهها حتى تقرر مصیره

  .بإدانته الیومالتي أقرت باألمس عودته هي بذاتها التي تقوم 
ا أدار ثیوفیلس عجلة تآمره فیبعث ألساقفة مصر بأن یقوموا  برفع الدعاوي ضد وسریعً

ذهبي الفم، إال أن ثیوفیلس كان متحفًظا في الذهاب إلى القسطنطینیة فهو لم ینسي ما واجهه من 
ولذلك قام بإرسال مبعوثین عنه وكانوا ثالثة من . متاعب أثناء إقامته بها قبل أن یفر لالسكندریة

ا إلى القسطنطینیة حاملین معهم من ِقبل كان  (٢)ثیوفیلس قوانین  األساقفة المرسومین حدیًث
اآلریوسیون قد صاغوها ضد أثناسیوس وبموجب تلك القرارات یتم تغلیظ العقوبة ضد ذهبي الفم ألنه 
عاد ألسقفیته بمبادرة منه، ومن ثم تم استدعاء مطارنة وأساقفة سوریا وكبادوكیا وكل من مقاطعة 

م قاموا بإشراك یوحنا في المؤتمر لحضور مؤتمر بالقسطنطینیة، وبعد وصوله (٣)فریجیا وبونطس 
ا لدي  ولم یستبعدوه كي ال یتكرر خطأهم السابق، وقد تسبب قرار مشاركته بالمجمع انزعاًجا عظیمً

فنري أنها لم تكن ترغب في الدخول مع یوحنا في سجاالت تقوض ما خططوا  (٤)السلطات السیاسیة 
ا فالنتیجة المطلوبة النعقاد هذا المجمع معل ا ومحسومة من قبلهم وهي إزاحة هذا له سلفً ومة سلفً

  .األسقف الذي یمثل العقبة أمام أهدافهم

                                                
  Nestorienne, part.1, p.320؛  ١٦ذهبي الفم، الكهنوت، ص  (١)
من قوانین المجمع اآلریوسي ألنطاكیة على أن أسقف معزول یلجأ إلى السلطات المدنیة بعد ) ١٢(نص القانون رقم   (٢)

ا ال رجعة فیه، وكان أعضاء هذا المجمع من حز یوسابیوس القیصري من أنصاف  عزله یكون الُحكم بعزله حكمً
 ,Photius؛  ١٠٩انظر، باالدیوس، فم الذهب، ص. اآلریوسیین، والذین كانوا یحتفظون على مكتسباتهم الشخصیة

Bibliotheca, p.119  
 ,Foss, Ponts, The Oxford dictionary of Byzantiumانظر،. تقع على الشاطئ الجنوبي للبحر األسود  (٣)

p.1697   
   .١٠٩ – ١٠٨باالدیوس، فم الذهب، ص  (٤)
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 –ویبدو أن بعض األساقفة قد تنبهوا لخیوط المؤامرة التي تحاك من ِقبل ثیوفیلس 
فرفض أولئك األساقفة أن یكونوا رأس الحربة التي  –والذي أراد أال یتصدر المشهد ویدیرها عن بعد 

، (٢)أمثال ثیودرس أسقف تیانا الذي غادر العاصمة البیزنطیة معتزًال في كنیسته (١)الفم توجه لذهبي 
، (٣)أسقف قیصریة  Pharetrius كما كان من ضمن الذین أزعجتهم تلك األحداث فارتیریوس 

وبسبب تلك المخاطبات التي بعثها خصوم یوحنا بالرغم من عدم استدعائه للمجمع إال أنه خشي أن 
  .(٤)معهم بشئ یكون ضد یوحنا یتورط 

وأمونیوس  (٦)لیونتیوس أسقف أنقیرا  (٥)قدم إلى القسطنطینیة أساقفة كثیرون ومنهم 
Ammonius  وأكاكیوس، وأنتیخوس، وبیسو  (٧)أسقف الودكیة المحروقةPeso  (٨)أسقف فیلبي 

دید من السلطة ویكشف المشهد عن إذعان لیونتیوس وأمونیوس لضغوط الته (٩)والبعض اآلخرین 
غراء الهدایا المقدمة  من قبل اإلمبراطورة تارة أخري، فوقعوا بین مطرقة الترهیب وسندان  إلیهمتارة، وإ

الترغیب لیقدما اقتراًحا لحزب أكاكیوس وأنتیخوس فحواه أن القرارات التي بعث بها ثیوفیلس بل 
حق الترافع أو الدفاع عن نفسه،  وضعها المجمع اآلریوسي والبد من تطبیقها وهي ال تعطي لیوحنا

إذا دخل أي أسقف أو كاهن وكان قد : "وكان نص قرار المجمع اآلریوسي كالتإلى. بل یلزم بإنفاذها
خلع بعدٍل أو دون عدٍل وعاد لكنیسته مرة ثانیة من تلقاء نفسه دون تصدیق من مجمع، فمثل هذا 

ا  الشخص ال تمنح له أیة فرصة للدفاع عن نفسه فیما بعد   . (١٠)بل یستبعد تمامً

                                                
   .١١٠باالدیوس، فم الذهب، ص  (١)
  .١١٠لذهب، صباالدیوس، فم ا  (٢)
. م، وفي القرن العاشر والحادي عشر المیالدي أصبحت قاعدة عسكریة هامة٧٢٦استولي علیها العرب في عام   (٣)

  Foss, Caesarea, The Oxford dictionary of Byzantium, p.364انظر، 
   .١١٠باالدیوس، فم الذهب، ص  (٤)
  .٧٧٥؛ سوزومین، الكنسي، ص ٦٥٨سقراتیس، الكنسي، ص  (٥)
  .١١٠انظر، باالدیوس، فم الذهب، ص. تقع بغالطیة  (٦)
انظر، باالدیوس، فم الذهب، . تقع الودكیة في لیكاؤنیة ودعیت كذلك من كثرة األفران الخاصة بالمناجم بها  (٧)
  .١١٠ص
  .١١٠انظر، باالدیوس، فم الذهب، ص. فیلبي تقع بتراقیا  (٨)
  .٧٧٥الكنسي، ص ؛ سوزومین، ٦٥٨سقراتیس، الكنسي، ص  (٩)

هذا القانون قد رفض في مجمع ساردیكا بوصفه غیر شرعي وصادر من أشخاص غیر شرعیین من قبل أساقفة   (١٠)
لىونان، وهكذا على الصعید القانوني یكون ثیوفیلس في استخدامه لهذا القانون اآلریوسي  لىریا ومقدونیة وإ یطإلىا وإ روما وإ

وعي القدیس أثناسیوس الرسولي وحكم علیه بالهرطقة لصالح اآلریوسیة، هذا  من أجل غرضه الشخصي، قد أدان بدون
من ناحیة، ومن ناحیة أخیر فإن هذا القانون یعتبر قد سقط في عهد اإلمبراطور قنسطنطین العظیم حینما استقبل 
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كان تحالف جبهة أمونیوس ولیونتیوس مع كل من أكاكیوس وأنتیخوس وسیفریانوس 
ت من عضدها حتى صار لها الكلمة النافذة، وطلبوا من  (١) Kereniusوكیرینیوس  قد قوّ

للتصدیق  –وكان عددهم یزید على األربعین  –اإلمبراطور استدعاء عشر من أساقفة حزب یوحنا 
ال "مبینین لإلمبراطور أن ذهبي الفم  (٢)وهنا یعترض اثنان من هؤالء األساقفة . على تلك القوانین

ینبغي طرده من أسقفیته ألسباب واهیة ضعیفة، حیث أن یوحنا لم یتم عزله قبًال بواسطة سلطة دینیة 
یسة من تلقاء أما عن الشق اآلخر فهو لم یعد للكن. بل إن السلطات المدنیة هي من قامت بطرده

ومن جانب . (٣)"نفسه، ولكنه أطاع أوامرك موالي اإلمبراطور الذي بعثتموه بواسطة موظف العدل
ولم . (٤)) آریوسي(في إقرار االتهام مبني على أساس هرطقي  إلیهآخر فإن القانون الذي یستندون 

ت عن ذهبي الفم یكشف باالدیوس ألي حزب كان ینتمي هذان األسقفان إال أن دفاعهما المستمی
یثبت بما ال یدع مجاًال للشك انتماءهما لحزبه، كما بین أن السلطة السیاسیة هي التي دفعت بذهبي 
الفم للدخول ألسقفیته رغم رفضه دخولها قبل عقد مجمع یلغي قرارات مجمع البلوط، إال أن تخوف 

وحنا ذهبي الفم إلى العودة السلطات من الثورة الشعبیة التي اشتعلت وقتئذ ضدها هي التي دفعت ی
  .قبل عقد المجمع إلخماد تلك الثورة

استمر خصوم ذهبي الفم یعرضون حججهم ووجهات نظرهم على نحو مغایر بصورة 
شارات شریرة فضًال عن صخب أصواتهم مستندین على ما أشرنا   إلیهفظة غیر الئقة، وبإیماءات وإ

ا من وقائع  مركزهم بحضور اإلمبراطور، إال أن محاوالتهم تلك لم ، إضافة لما أحسوه من قوة (٥)سلفً
نها تعبر  تثن ألبیدوس عن مجابهة اإلمبراطور بمنطقه وحواره الذي یبین فیه آریوسیة تلك القوانین، وإ
إیمان الذین أصدروها، ولذا ألتمس من فخامتكم أن تجعلوا أكاكیوس وأنتیخوس یوقعان على تلك 

  . القرارات

                                                                                                                        
انظر، . الكنیسةیولیوس أسقف روما كًال من أثناسیوس ومارسیللوس من غالطیة في الكنیسة، وكانوا قد عزلوا من 

  .١١١باالدیوس، فم الذهب، ص
   .١١١انظر، باالدیوس، فم الذهب، ص. من خلقیدونیة  (١)
انظر، باالدیوس، فم الذهب، . Tranquiliusأسقف الودكیة فس سوریا، ترانكولیوس  Elpidusهما البیدوس   (٢)
  .١١١ص
   .١١٢باالدیوس، فم الذهب، ص  (٣)
   .١١٢باالدیوس، فم الذهب، ص  (٤)
   .١١٢باالدیوس، فم الذهب، ص  (٥)
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وظل أكاكیوس وأنتیخوس یراوغان في التوقیع على . (١)بأًسا في ذلك لم یر اإلمبراطور 
القرارات حتى أجبرهما اإلمبراطور آخر األمر، وقد أوضحا بعدها على أن التوقیع إنما تم على غیر 

قضي حزب . أضمرا النیة على التملص مما قاما بالتوقیع علیه بحجة إجبارهما وبالتاليإرادتهما 
ملة في مراوغات ومناورات، وبذات الوقت إیجاد كل وسیلة تمكنهم من عزل أشهر كا ٩أنتیخوس 

وفي نهایة المطاف توجهوا إلى . ذهبي الفم وهو الهدف األساسي الذي وضعوه نصب أعینهم
ا على قرار األساقفة المجتمعین بالقسطنطینیة ملتمسین  اإلمبراطور لیعلنوا أنه قد تم عزل یوحنا بناءً

مما جعل اإلمبراطور ینصاع لرغبتهم ألنهم ) عید القیامة(لعزل قبل عید الفصح منه أن یتم هذا ا
  . (٢)أكثر درایة بالمسائل الدینیة التي یختصون بها 

وفي رأینا أنه لو لم تتوافق رغبة اإلمبراطور مع رغبة هذا الحزب، التي هي في 
ذي اتخذوه ضد یوحنا بید أن األساس رغبة یودوكسیا في إقصاء ذهبي الفم، لراجعهم في قرارهم ال

ا في أركادیوس كانت هي  الخفیة التي تمسك  الیدالسلطة السیاسیة الممثلة أوًال في یودوكسیا وثانیً
  .بخیوط اللعبة من وراء ستار وتحرك خصوم یوحنا لیتم اإلطاحة به وعزله

ا بتوقیعه إلى یوحنا قائًال فیه ا ممهورً سة، فإنه ال اترك الكنی: "أرسل اإلمبراطور خطابً
اك مجتمعین لقد تسلمت هذه : "ورد یوحنا على الخطاب قائًال . (٣)" یمكنك دخولها ثانیة بعد أن أدنّ

الكنیسة من الرب مخلصنا من أجل العنایة بخالص شعبه، وال یمكنني أن أهجرها، فإن كانت هذه 
عي عن هجري إرادتك ألن المدینة مدینتك فلتخرجني بالقوة كي ما أتذرع بسلطانك في دفا

ومن خالل الرد یمكننا أن نتبین ما یتمتع به ذهبي الفم من شخصیة إیجابیة حریصة . (٤)"لمنصبي
كل الحرص على أداء وممارسة عملها الكنسي، وخدمة شعب الكنیسة آلخر لحظات عمله، وهو ما 

  . یفسر دفاعه الشدید عن محاوالت إخراجه من إطار أسقفیته
رجال من القصر اإلمبراطوري إلى الكنیسة للقیام بتنفیذ قرار  وبناء على رده تم إرسال

ا لوقوع أي ظاهرة  كالزلزال السابق الذي صاحب واقعة ترحیله حتى  طبیعیةطرد ذهبي الفم، وتحسبً
ال یربطها العامة بكونها إشارة ربانیة تنذر بسخط الرب من أفعالهم، فأمر اإلمبراطور بأن یمكث 

                                                
األنبا باالدیوس كتب مؤلفه هذا في ذات الوقت الذي كان فیه اإلمبراطور أركادیوس في السلطة، ولذا جاهد في   (١)

إبعاد أي مسئولیة عن اإلمبراطور وألقاها على ثیوفیلس وأنتیخوس وأكاكیوس وهذه هي عادة الشعوب الشرقیة منذ قدیم 
انظر، باالدیوس، فم . تي تؤمن بعدم التصدي أو التطاول على السلطة السیاسیة بأي تغییر أو رأي مضاداألزل ال

  .١١٢الذهب، ص
  .١١٤ – ١١٣باالدیوس، فم الذهب، ص  (٢)
  .٦٦٠سقراتیس، الكنسي، ص  (٣)
  .١١٤باالدیوس، فم الذهب، ص  (٤)
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ا في إجراءاتهم بأسقفیته قلیًال فإن ح ن لم یحدث شئ مضوا قدمً دث شئ قاموا بإعادته إلى منصبه، وإ
ا فحواه(١)ضده  فرد ". اترك الكنیسة: "، فلم یمض وقت حتى بعث اإلمبراطور ثانیة إلى یوحنا خطابً

تیقن أیها اإلمبراطور أنني إن تركت الكنیسة في هذا التوقیت فسوف ینتج عنه : "علیه یوحنا قائًال 
فاحتاط اإلمبراطور وقام باستدعاء كل من أكاكیوس وأنتیخوس كي ". وخیمة على الشعب عواقب

فلما ". إن خلع یوحنا على رؤوسنا: "یشیرا علیه بما یتواءم من تدابیر وما ینبغي فعله فعقبوا بقولهما
ن بلغ األمر هذا الحد، تدخل بعض أساقفة حزب ذهبي الفم لدي اإلمبراطور واإلمبراطورة فقد كا

وطالبوهما بالصفح عن ذهبي الفم إلنقاذ كنیسة المسیح في مثل  (٢)التوقیت في أیام الصوم المقدس 
هذه األیام التي تغمرها الروحانیة الدینیة، حیث واكبت احتفاالت عید الفصح في استثارة ال تخفي 

أسقف كراتیا  للعاطفة الدینیة لدیهما، إال أنهما لم یصغیا لتلك المطالب فتجاوز األسقف بولس
Crateia (٣)  اتقي غضب الرب یا : "كل الخطوط الحمراء ووجه حدیثه إلمبراطورة یودوكسیا قائًال

ویمكننا القول بأن . (٤)" یودوكسیا، وأشفقي على أوالدِك، وال تهیني االحتفال بالمسیح الذي سفك الدم
ة السیاسیة تشدها یودوكسیا إلى أساقفة ذهبي الفم كانوا على درایة بحقیقة األمر، وأن خیوط اللعب

  .أصابعها، ومن ثم فما یصنعه أركادیوس إنما بتحریض منها
وعقب انتهاء الصیام األربعیني، وقبل االحتفال بعید الفصح قام جنود اإلمبراطور بطرد 
أتباع یوحنا من الكنیسة یرافقهم خصوم یوحنا الذین تهجموا حتى على األشخاص الذین كانوا 

. ألسرار المقدسة، فأسفرت تلك الهجمة عن حدوث اضطراب شدید في جرن المعمودیةیتناولون ا
اـ وانتشر بالمكان  وواصلوا هجومهم الشائن، فقاموا بطرد الشمامسة والكهنة بعد أن أوسعوهم ضربً

فلما نمت تلك األحداث إلى  (٥)عویل النساء وبكاء األطفال بصورة تقشعر لها األبدان وتفطر القلوب 
 االحتفالیةالشعب تخوفت الجماهیر من الذهاب إلى الكنیسة لالحتفال بعید الفصح، وآثروا إقامة  علم

إال أنه صدر عن أنتیخوس . یرافقهم بعض الكهنة من أتباع یوحنا (٦)بحمامات قنسطنطیا 
فما بقي لهم إال أن یجتمعوا بمنطقة  (٧)وسیفریانوس وأكاكیوس أوامر صارمة تمنع تلك التجمعات 

                                                
  .١١٤باالدیوس، فم الذهب، ص  (١)
  .٧٧٧انظر، سوزومین، الكنسي، ص. أو الصوم الكبیر أي الصوم األربعیني  (٢)
  .١١٥تقع في بیثینیة، انظر، باالدیوس، فم الذهب، ص  (٣)
  .١١٥باالدیوس، فم الذهب، ص  (٤)
  .٧٧٧سوزومین، الكنسي، ص  (٥)
  .٦٦٠تدعي حمامات قنسطنطیا نسبة إلى اإلمبراطور قسنطنطیوس، انظر، سقراتیس، الكنسي، ص  (٦)
  Lives of the saint, Vol. I, p.409؛  ١١٥وس، فم الذهب، صباالدی  (٧)
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الذین أطلق علیهم  –ومن ذاك الوقت صار أتباع یوحنا ذهبي الفم . (١)خارج أسوار المدینة 
ا بمناطق أخري –وحنیون یإل   . (٢)یعقدون اجتماعاتهم بتلك المنطقة، وقد یعقدونها أحیانً

وقد تخوف أنتیخوس وأكاكیوس من خلو الكنیسة من األتباع والجماهیر وهو ما سیؤكد 
یوس مدي الشعبیة التي كان یتمتع بها یوحنا وتأثیره الكبیر على الشعب فیحدث لإلمبراطور أركاد

ا یجعل اإلمبراطور یتراجع عن قرار العزل، مما جعلهما یقومان باالستعانة بالماجستیر  ا سلبیً ذلك أثرً
 كي یقوم بأسلوبه المترفق بدعوة الناس للعودة إلى الكنیسة، إال أن محاوالته (٣) Luciusلوكیوس 

ا باإلقناع الشفهي أن یسوق الناس نحوها، فلما جابهه الشعب بالرفض  باءت بالفشل فحاول مرارً
أجبرهم بقوة السالح على االنصیاع لقراراته من خالل منعهم من إقامة أیة احتفاالت بإجراءات 

  .(٤)قمعیة
على أن التفات الشعب حول ذهبي الفم بتلك الصورة العجیبة أثار حفیظة حزب 

خوس فأرسل من یقوم باغتیال یوحنا، وتكررت محاولة االغتیال مرتان، األولي حین ادعي أحدهم أنتی
وظل یتظاهر بهالوس وتصرفات جنونیة، ولكن شك في أمره، وبعد أن " مصاب بمس شیطاني"أنه 

ا ینوي قتل یوحنا به   (٥)Otatheusفقادوه نحو أوتاثیوس !! قبض علیه تبین أنه كان بحوزته خنجرً
ا أتباعه بالتوسط إلطالق سراحه ح اكم القسطنطینیة، وتم إیداعه السجن، إال أن یوحنا عفا عنه مطالبً

ویبدو أن ذهبي الفم كان یدرك جیًدا أنه مجرد أداة مأجورة من قبل خصومه، وقد . (٦)من محبسه 
وهو ما یتمتع به  یكونوا قد أجبروه على فعلته تلك بطرقهم الملتویة الخسیسة، فلم یر أن علیه جریرة،

وهو أحد  –أما المحاولة الثانیة الغتیاله حین شوهد عبد ألبیدوس . یوحنا من فراسة یصحبها غفران
ا تجاه األسقفیة، فحاول أحد المارة أن یتحقق من سبب اندفاعه الشدید  –خصوم یوحنا  یركض سریعً

ا شاهد الموقف شخص آخر فیفاجئه هذا العبد بطعنة خنجره بدًال من أن یجیب على سؤاله، فلم
ا النزعاجه من منظر الجریح  –وحاول التدخل إلیقافه  قام هذا العبد بطعنه أیًضا بنفس  –نظرً

                                                
انظر، . كان اإلمبراطور قنسطنطین قد أمر بتسویرها قبل بناء القسطنطینیة، وكانت تقام فیها عروض لسباق الخیل  (١)

  .٧٧٧سوزومین، الكنسي، ص
  .٧٧٧؛ سوزومین، الكنسي، ص ٦٦٠سقراتیس، الكنسي، ص  (٢)
ا وكو   (٣)   .١١٦انظر، باالدیوس، فم الذهب، ص. ماندوز لفرقة من الجیشكان وثنیً
  .١٢٠ – ١١٦للمزید من التفاصیل حول هذه النقطة، انظر، باالدیوس، فم الذهب، ص  (٤)
ا ویكره المسیحیین، وعلى الرغم من أن الدولة كانت مسیحیة ولكن الوثنیین كانوا ال یمنعون من شغل   (٥) كان وثنیً

سقراتیس، الكنسي، . ثلما یحدث اآلن في الغرب حیث ال تدخل الهویة الدینیة في شغل الوظائفالوظائف العامة، م
  Lives of the saint, Vol. I, p.16؛  ٦٦٠ص
  . ٧٧٨سوزومین، الكنسي، ص  (٦)
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الطریقة، فانقض علیه بعض المتواجدین بالمكان، فلما حاول التخلص منهم تتبعوه، واجتهد أحدهم 
ه في نهایة المطاف استطاع الناس لإلیقاع به إال أن العبد أصابه بطعنة شدیدة أودت بحیاته، بید أن

إلقاء القبض علیه وسلموه إلى حاكم القسطنطینیة، الذي حاول تهدئة ثورتهم التي أشعلها ما عرفوه 
من أن هذا العبد كان ینوي توجیه تلك الطعنات إلى یوحنا ذاته، فأمر الحاكم بإیداعه المحبس مؤكًدا 

  .(١)لهم أن العدالة ستأخذ مجراها ضده 
تلك األحداث والتصرفات غیر السویة قد زادت من الشعبیة الجارفة لذهبي الفم كانت 

بصورة أكثر تحمًسا، وتم تكلیف بعض األشخاص بحراسته بصورة متناوبة متمركزین بمقر األسقفیة 
فزادت تلك األمور من توتر خصوم یوحنا الذین اعتبروا ما یقوم به حزب یوحنا من . لیل نهار

عد ان ُ تهاًكا للقوانین الكنسیة، ومقررین في الوقت ذاته بأنه لن یعم الهدوء وتستقر األحوال إجراءات ی
ومن ثم حث حزب أنتیخوس اإلمبراطور أركادیوس على ضرورة . (٢)بالدولة إال بطرد یوحنا منها 

 لستسقر األمور بها، فقام اإلمبراطور بإیفاد موظف العدل إلى (٣)التعجیل بطرد یوحنا من المدینة 
اترك الكنیسة یا یوحنا، فإن كل من أنتیخوس، وأكاكیوس، وسیفریانوس، : "یوحنا برسالة فحواها

وكان یوحنا قد مكث بأسقفیته طیلة شهرین متتابعین دون . (٤)" ك بإدانتك یوكیرنیوس قد حكم عل
روج ، وما أن وصله هذا الخطاب اإلمبراطوري قرر أن یخطو خطوة إیجابیة للخ(٥)الظهور العلني 

هیا : "من األزمة نزوًال على أوامر اإلمبراطور فخرج من دار األسقفیة مع األساقفة حیث قال لهم
ا لكي نودع مالك الكنیسة وتسارعت األمور، ووصل إلى ذهبي الفم معلومة عن . (٦)"نصلي معً

تعمال طریق أحد المسئولین المشاركین له في المقاطعة تفید أن لوكیوس على أهبة االستعداد الس
، كما قام (٧)القوة لطرد یوحنا من المدینة، وهنا قرر یوحنا الرحیل، فقام من فوره بتودیع األساقفة 

                                                
  . ٧٧٨سوزومین، الكنسي، ص  (١)
  . ٧٧٨سوزومین، الكنسي، ص  (٢)
أن خلع یوحنا على رؤوسنا، فال تكن غیر رجم علىنا من أجل أن تكون : "وقد ذكروه بعبارتهم التي قالوها من قبل  (٣)

ا على واحد فقط   . ١٢١باالدیوس، فم الذهب، ص". رحیمً
  .١٢١باالدیوس، فم الذهب، ص  (٤)
  . ٦٦٠سقراتیس، الكنسي، ص  (٥)
كنیسة، أال تسمع الشماس إذا كان كل الجو مملوء بالمالئكة فكم باألحري ال: "یقول فم الذهب في عظته عن الصمود  (٦)

ا مالئكة السالم باالدیوس، فم الذهب، ". المالئكة تقف حول الكهنة: "وفي موضع آخر یقول". في الكنیسة یدعو دائمً
  . ١٢٢ص
  Chrysostom, Homilies, p.16؛  ١٢٢باالدیوس، فم الذهب، ص  (٧)
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، ووجه (٢) Silvina، وسلفینا Procle، وبروكل  Pentadia، وبنتادیا (١)بتودیع الشماسة أولمبیاس 
ور الخاصة بي قد أنهیت هنا بناتي واصغین إلى، فإني أري أن األم تعالین: "قائًال  إلیهنحدیثه 

دوري،  وربما لن ترین وجهي ثانیة، وكل ما أرید أن أطالبكن به أال تدعن أحًدا یفصلكن عن البشارة 
ا في الكنیسة، واحنوا رؤوسكن ألي شخص یخلفني مادام قد قدم للرسامة  المفرحة التي حملتنها دومً

نما بموافقة الجمیع، مث لما كنتن تفعلن لیوحنا، فالكنیسة ال یمكن دون مشیئته الخاصة أو انتهاز، وإ
  . (٣)" أن تتواجد بال أسقف، فلیرحمكن الرب، اذكرنني في صالتكن

ونستطیع أن نلتمس من حدیث ذهبي الفم مع الشماسات روح األبوة التي یعز علیها 
ا لهن النصیحة المفعمة بالحرص على أال  یتأثر فراق من كان یعتبرهن بناته الالتي من صلبه مقدمً

ظهار االمتنان الشدید  العمل الكنسي بأیة متغیرات فتحید به عن أداء واجباته بكل إخالص، بل وإ
الرب، ولم یقدم لألسقفیة بانتهازیة أو سعي  بتعالیملمن یخلفه على كرسي األسقفیة مادام موصوًال 

تهم عن أداء واجباته نحو فلم تَْصِرْفه أحزانه أو ما یعانیه من ضربات أعدائه وافتراءا. وراء المنصب
  .كنیسته

وعقب انتهاء كلمته انفجرت الشماسات باكیات ملقیات بأنفسهن عند قدمیه، فیشیر 
یوحنا ألحد الكهنة بأخذهن بعیًدا عنه، ثم انتقل للجانب الشرقي من الكنیسة وأعطي أوامره بجعل 

جموع الشعب التي كانت  البغل الذي اعتاد أن یمتطیه یقف أمام باب الكنیسة الرئیسي لتضلیل
ویبین لنا هذا السلوك الصادر عنه حرصه األمني والسیاسي فهو ال . (٤)مرابطة أمامه عن خط سیره 

یرغب في حدوث أیة بلبلة أو شغب یؤدي إلى صدام بین الحشود وجنود السلطة السیاسیة، فهذا 
ا، فرأي أن یرد له الجمیل في الح فاظ على سالمته وعدم صدامه الشعب هو من وقف إلى جواره كثیرً

  . في حرب غیر متكافئة مع السلطة السیاسیة

                                                
(١)  Malalas, The Chronicle of John Malalas, translated by, Jeffreys, E., Jeffreys, M., and 

Scott, R., Australian Association for Byzantine Studies, BYZA 4, Melbourne, 1986, p.189; 
Chrysostom, Homilies, p.17.   

سیدة البالط اإلمبراطوري، وأرملة نیفردیوس، وهي صدیقة حمیمة ألولمبیاس، كرست حیاتها ألعمال التقوي   (٢)
؛   ١٢٣انظر، باالدیوس، فم الذهب، ص. م٤٠٠الفقراء وأصبحت واحدة من شماسات ذهبي الفم عام ومساعدة 

Jerome, Principal, p.345 - 346  
  .١٢٤ – ١٢٣باالدیوس، فم الذهب، ص  (٣)
  .١٢٤باالدیوس، فم الذهب، ص  (٤)
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م ٤٠٤وفي اللحظة التي خرج فیها یوحنا من الكنیسة حمل في قارب صغیر في یولیو 
ا نحو بیثینیة  ً   . لیواصل مسیرته إلى منفاه (١)متوجه

 وعلى جانب آخر، وصل خبر رحیل یوحنا إلى الشعب، ولخشیة السلطات من حدوث
قالقل أو شغب من جانبهم احتاطت بإغالق أبواب الكنیسة لمنع من بداخلها من الخروج حتى ال 

بینما من كان من رجال الكنیسة خارجها باألماكن العامة للمدینة، فاختلفت . یثیروا الحشود الشعبیة
ا لیتحسس أیة أخبار عن یوحنا أو یحاول تتبع مسیرته، بینما  ردود أفعالهم؛ فبعضهم توجه بحرً

البعض اآلخر أخذ یفر هنا وهناك في حالة یائسة من التمرد والعصیان، وقد انتابه الذعر مما 
وتتفاجئ الجمیع  (٢)من بطش وتنكیل اإلمبراطور بهم  –بحسب ما یتوقعونه وینتظرونه  –سیالقیه 

إلى دار  –قویة أثر ریاح شرقیة  –وامتدت النیران  (٣)باشتعال النیران في الكنیسة من كل جوانبها 
ا تحت لهیبها  (٤)) مجلس الشیوخ(السینات  وهنا توجه السلطات أصابع االتهام . (٥)لینهار تمامً

 –من وجهة نظرنا  –ونستبعد . (٦)التباع ذهبي الفم واعتبرتهم من قاموا بإضرام النیران بالكنیسة 
ة منها على سبیل المثال ال تلك االتهامات التي وجهت إلى حزب یوحنا لجملة من األسباب المنطقی

الحصر، أن معظم أتباع یوحنا من قاموا بداخل الكنیسة فلو كانوا هم الفاعلون لحكموا على أنفسهم 
ثم أن من قام بإغالق األبواب الخارجیة للكنیسة لمنع . بالموت حرًقا، وهو ما یأباه التحلیل المنطقي

  .أولئك من الخروج كانت السلطة السیاسیة
ا ألتباع ذهبي الفم لتوجیه االتهام نحو خصوم یوحنا والسلطات كل ذلك أ وجد مبررً

بید أننا نجد المؤرخ ماالالس . (٧)اإلمبراطوریة في كونهم مشعلى النیران داخل الكنیسة إلحراقهم 

                                                
  Chrysostom, Homilies, p.17؛  ٧٨٠سوزومین، الكنسي، ص  (١)
  .٧٨٠كنسي، صسوزومین، ال  (٢)
م، وتم ترمیمها بعد هذا الحریق في ٣٦٠الكنیسة هي كنیسة سانت صوفیا التي بناها اإلمبراطور قنسطنطین عام   (٣)
م، ولكنها احترقت مرة أخري أثناء أعمال الشغب أثناء ثورة نیكا في عهد اإلمبراطور جستنیان ٤٠٤أكتوبر من عام  ١٠

 ,Marcellinus, Chronicle؛  ١٢٥انظر، باالدیوس، فم الذهب، ص. ة أخريم، فأعاد جستنیان تجدیدها مر ٥٣٢عام 
p.71. 

  .٧٨٠سوزومین، الكنسي، ص  (٤)
(٥)  Les Synaxaire Armenien, Vol.II, p.103; Lives of the saint, Vol. I, p.164  
(٦)  Chrysostom, Homilies, p.17; Lives of the saint, Vol. I, p.164  
  .٧٨٠، الكنسي، صسوزومین  (٧)
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ا یخالف التبریر السابق   (٢)في حولیته یرجعه إلى الشموع الموقودة في حوض الهیكل  (١)یذكر رأیً
الهرج والمرج داخل الكنیسة بسبب غلق أبوابها الحتجاز من بداخلها ومنعهم من الخروج، حیث أدي 

  . الشموع دون أن ینتبه أحد فأسفر األمر عن اندالع هذا الحریق الضخم ىإلى أن تسقط إحد
ا شدیًدا على أتباع یوحنا  (٣)وعلى كل فإن القائد أوتاثیوس حاكم القسطنطینیة وقع عقابً

إلى حد إعدام بعضهم باتهامهم بتدبیر إشعال النار بالكنیسة، ووصلت حدة  وصل في أقصاه
اإلجراءات إلى درجة القبض على أي شخص شكوا في تورطه بالتعاطف مع قضیة ذهبي الفم، وتم 

  . (٤)إیداع من ألقي القبض علیه بسجن خلقیدونیة 
نما أرادت اقتالع ویتضح مما سبق من تلك اإلجراءات التعسفیة أن السلطة السیاسیة إ

االستقرار المنشود، واستغلت  –من وجهة نظرها  –جذور ذهبي الفم وأتباعه من المدینة لتضمن 
  . حریق الكنیسة إلثارة سخط القسطنطینیة ضد یوحنا

ا  (٥) Arsaciusوبعد مرور ثالثة أیام فقط من تلك األحداث تم تعیین أرساكیوس  أسقفً
ما اتسمت به هذه الشخصیة من تقوي وورع، إال أنه واجه على القسطنطینیة، وعلى الرغم م

مصاعب جمة في التعامل مع القساوسة والكهنة من أتباع ذهبي الفم، الذین لم ینصاعوا إلقامة 
التناول أو إقامة الصلوات برفقته، مما سبب االنزعاج للقیادة السیاسیة وسلطاتها مرة أخري، فاتخذت 

  . (٦)ت القبض على غالبیتهم وأودعتهم السجنبعض اإلجراءات التعسفیة وألق

                                                
اختلفت آراء المؤرخین حول أسباب الحریق، فباالدیوس أرجع سبب الحریق إلى خروج مالك الكنیسة مع خروج   (١)

أما سقراتیس فقد أكد أن أتباع یوحنا هم الذین أحرقوا . وسوزومین ذكر أن حریق الكنیسة بسبب غضب الرب. یوحنا منها
  .٦٦٠؛ سقراتیس، الكنسي، ص ٧٨٠؛ سوزومین، الكنسي، ص ١٢٥، صانظر، باالدیوس، فم الذهب. الكنیسة

(٢)  Malalas, Chronicle, p.189  
(٣)  Lives of the saint, Vol. I, p.164  
  Lives of the saint, Vol. I, p.164؛  ٧٨٢سوزومین، الكنسي، ص  (٤)
، وكان في سن الثمانین من عمره حین رسم أرمیني األصل أخو نكتاریوس األسقف السابق لیوحنا على القسطنطینیة  (٥)

ا وقد أدار أسقفیة القسطنطینیة باعتدال ومهارة لمدة . رفض من قبل السیامة على أسقفیة طرسوس لتقدمه في العمر. أسقفً
؛ سوزومین،  ١٢٩ – ١٢٨؛ باالدیوس، فم الذهب، ص ٦٦١سقراتیس، الكنسي، ص. أشهر فقط ثم توفي بعدها ٤

  Nestorienne, part.1, p.324؛  ٨٨٣الكنسي، ص
وكان من ضمن األشخاص الذین تم إلقاء القبض علیهم من أتباع ذهبي الفم، كًال من یوتروبیوس القارئ الذي القي   (٦)

ا شدیًدا لیدلي بأسماء من حرق الكنیسة وألقي القبض أیًضا على أولمبیاس التي قدمت إلى المحاكمة بتهمة اشعال . تعذیبً
نیسة، وعند إثبات برائتها من هذه التهمة تم توجیه تهمة أخري إلىها وهي عدم إقامة الصالة مع األسقف النیران في الك

الجدید، وقد تم توقیع غرامة ثقیلة علیها لعلها تتراجع عن موقفها مع األسقف، غیر أنها أصرت على عنادها وموقفها، 
وكذلك تیجریوس الكاهن الذي تعرض لعذاب شدید . Cyzicusومن قم فقد غادرت القسطنطینیة متوجهة إلى سیزیكوس 
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ویبدو أن الجنود المنوط بهم تنفیذ تلك األوامر قد تجاوزوها ألبعد من المسموح به 
خاصة في التعامل مع من بداخل الكنیسة، فكان العنف الشدید والمبالغة في القسوة هي السمة 

الجنود بتجریدهن من مالبسهن فضًال الممیزة لتعاملهم، حتى أن الشماسات لم یسلمن منهم، فقام 
ورغم ما القاه . (١)عما سلبوه من قالئد وأساور وأقراط تخصهن وعاملوهن كما لو كن سبایا حرب 

أتباع ذهبي الفم من اضطهاد وتعذیب إال أنه لم یثنهم عن حبه، غیر أن بعضهم آثر عدم التواجد 
فرّ بنفسه من القسطنطینیة التي صارت غیر  باألماكن العامة واألسواق والحماماتـ والفریق اآلخر

  .(٢) إلیهمآمنة بالنسبة 
وما لبثت السلطة السیاسیة أن قامت بمحاكمة جمیع الكهنة الذین ثبت انتماؤهم 

ا، وخاصة من رحلوا معه إلى  وتعاطفهم مع ذهبي الفم، وقضت المحاكمة ببراءة ساحتهم جمیعً
م نحو قریة ٤٠٤أیة محاكمة وتم ترحیله في أغسطس عام ولكن یوحنا نفسه لم تتوافر له . بیثینیة

، وكان المكان من اختیار اإلمبراطورة یودوكسیا ذاتها لیصیر منفي لذهبي (٣) Cucususكوكوسس 
  . (٤)الفم 

أسقف ) م٤١٧ – ٤٠١(على أن نفي ذهبي الفم أثار غضب البابا أنوسنت األول 
م بتوجیه رسالة إلى یوحنا تدعم موقفه وینصحه فیها قا (٥)روما، فحین نما إلى علمه تلك األحداث 

                                                                                                                        
للمزید من التفاصیل . ولكن المثیر للدهشة أنه بعد تحریره من السجن رسم ككاهن في الكنیسة. أیًضا من قبل السلطات

  .Lives of the saint, Vol. I, p.166 – 167؛  ٧٨٧ – ٧٨٦انظر، سوزومین، الكنسي، ص
  .٧٨٣سوزومین، الكنسي، ص  (١)
  .٧٨٣سوزومین، الكنسي، ص  (٢)
ینة تقع في أرمینیا عند سفح جبل طوروس على حافة كیلیكیا عند منبع نهر بیراموس، عرفت المدینة أیًضا باسم   (٣) مد

، وتقع اآلن جنوب شرق تركیا وتدعي Kykysosوتعرف بإلىونانیة باسم  Cucususكوكوزة لكن االسم الالتیني لها 
قف المدینة حینئذ هو أذلفیوس وكان رجل على جانب كبیر من القتوي والقداسة مما جعل ، وكان أسGoksunجوكسن 

؛  ٧، ص٣؛ ملطي، ذهبي الفم، ج ١٢٨باالدیوس، فم الذهب، ص. ذهبي الفم یشعر بالراحة والطمأنینة هناك
Malalas, Chronicle, p.189; Marcellinus, Chronicle, p.67; Theodoret, Ecclesiastical, p.335; 

History of the Christian church, Vol.III, p.335.  
(٤)  Chrysostom, Homilies, p.17; Marcellinus, Chronicle, p.67; Les Synaxaire Armenien, 

Vol.II, p.234.  
من سوریا،  Pappusوصلت أخبار نفي ذهبي الفم إلى أسقف روما من بانسوخیوس من بسیدیة، وبابوس   (٥)

 ٤٠، ومعهم Cassionمن فریجیا، والشماس یوحنا كاسیان  Eugeniusریوس من غالطیة الثانیة، یوجنیوس ودیمیت
ا آخرین من أتباع یوحنا، حیث كانوا حاملین معهم ثالث رسائل من یوحنا إلى إینوسنت أسقف روما للمزید من . أسقفً

  Severus, Vincent, p.270؛  ٣٦ – ٣٥التفاصیل، باالدیوس، فمالذهب، ص
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كما بعث . (١)بالتجلد والصبر موضًحا له بأن معظم القدیسین قد عانوا تجارب قاسیة كالتي مر بها 
ا عن استیائه من  برسالة أخري إلى كهنة القسطنطینیة یعزیهم فیها عن فقد أسقفهم المحبوب، ومعربً

ا آخر للقسطنطینیة، وال هذه األحداث التي ألمت به، وم ا فیها أنه من الظلم البیّن أن یعین أسقفً قررً
كما أن القانون الذي تم بمقتضاه نفي ذهبي الفم غیر شرعي ألنه . یزال أسقفها على قید الحیاة

ومن ثم . (٣)بواسطة األساقفة السابقین  (٢)صادر من وحي الهراطقة وقد سبق وأدانه مجمع ساردیكا 
عادة التحقیق في قضیة یوحنا أمامهطلب أنوسنت ب وشرع بالفعل في . ضرورة عقد مجمع عام وإ

مبراطور الغرب هونوریوس بهذا الشأن، بید أن أركادیوس  إیفاد مبعوثیه إلى اإلمبراطور أركادیوس وإ
ا  حیث بادر خصوم ذهبي الفم إلى األمر وأوعزوا له بأن تدخل أسقف روما  (٤)لم یعر األمر التفاتً

ومن ثم استمر بقاء یوحنا في كوكوسس لمدة عام حظي . (٥)ءاته تلك بمثابة إهانة في حقه بإمال
خالله بحب الناس واحترامهم لیس بأرمینیا فحسب، ولكن فیما جاورها من نواٍح، ویعزو األمر إلى ما 

ات دور والذي ال شك فیه أنه كان للشماسة أولمبیاس وأخری. (٦)قام به من إعانة العدید من الفقراء
كما یوضح هذا الدعم . (٧)كبیر في دعم یوحنا باألموال التي مكنته من القیام بتلك األعمال الخیریة 

األثر الكبیر الذي غرسه یوحنا في قلوبهم من حب الخیر والرغبة في مساعدة الفقراء والمرضي، 
  .العظیم في اتخاذه قدوة ومثًال لهن ىوالمد

                                                
  .٩٧١سوزومین، الكنسي، ص  (١)
ساردیكا كما یقول الجغرافي مالتیوس، هي مدینة بلغاریة على حدود تراقیا، وهي مركز : مجمع ساردیكا المكاني  (٢)

أما عن سبب انعقاد هذا المجمع، كان األفسابیون . أسقفیة، تدعي حإلىا تریادیتسا، ویقول البعض أنها مدینة صوفیا
مساواة في الجوهر قد أسقطوا القدیس بولس بطریرك القسطنطینیة، والقدیس أقناسیوس الرسولي بطریرك مقاومو عقیدة ال

الذي كان یحكم في الشرق، بینما شقیقه  –االسكندریة، ونفوهما بأمر من اإلمبراطور قنسطنطیوس بن قنسطنطین العظیم 
وطلبا ) م٣٥٢ – ٣٣٦(یوس األول بابا روما فذهب البطریركان إلى البابا یول -قنسطانز تولي الحكم في روما 

ا، ولكنه تمكن من  ا ولم تفد مساعدته كثیرً ا في روما فلم یعره أحد سمعً مساعدته، فكتب إلى أساقفة الشرق وعقد مجمعً
ي إقناع اإلمبراطور قنسطانز، فكتب هذا إلى أخیه یتوسطه إلعادة البطریركین إلى عرشیهما، فلم تفد كتاباته إلى أخیه بأ

فتم انعقاد المجمع باتفاق . شئ، فدعا قنسطانز إلى عقد مجمع ینظر في قضیتهما وفي مواد اإلیمان النیقاوي
ا ا ثبتوا تعإلىم مجمع نیقیة وعدم وضع أي تغییر أو تعدیل على اإلیمان النیقاوي،  ٣٤١فاجتمع . اإلمبراطورین معً أسقفً

ا في اإلیمان الكنسي ٢٠ووضعوا  شرع الكنسي، جمع وترجمة وتنسیق االرشمندریت حنانیا إلىاس مجموعة ال. قانونً
  .٦١٧ – ٦١٦م، ص١٩٩٨، بیروت ٢.كساب، دار منشورات النور، ط

  .٩٧٣ – ٩٧٢سوزومین، الكنسي، ص  (٣)
(٤)  Chrysostom, Homilies, p.17; Lives of the saint, Vol. I, p.411  
  .٧٩٩سوزومین، الكنسي، ص  (٥)
  .٧٩٨انظر، سوزومین، الكنسي، ص. م بشراء حریة كثیر من األسر االیسوریین وردهم إلى ذویهمقام ذهبي الف  (٦)
  .١٣٠بادالیوس، فم الذهب، ص  (٧)
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أوسع من النفوذ فاق بكثیر نفوذه وهو على  اكتسب ذهبي الفم في كوكوسس مدي
، فقد كان ال یزال على صلة بكنیسة أنطاكیة یدیر شئونها الدینیة، (١)العرش األسقفي رغم عزلته 

ویقوم ببعث اإلرساالت التبشیریة في سوریة وفینیقیة والعجم في شمال الدانوب، وكان یوحنا شدید 
أتباعه حوله بأرمینیا، ونستطیع القول  التفافأنه قد ازداد الثقة في عودته ألسقفیته مرة أخري، كما 

یوحنا العظیمة صداها یتردد بها مرة  (٢)بأن كنیسة أنطاكیة قد تم نقلها إلى أرمینیا، وظلت فلسفة 
  . (٣)أخري لیس في أنطاكیة ولكن من خارجها بأرمینیا 

ا ه جملة من األحداث وقعت بالقسطنطینیة عیومما یجدر اإلشارة إل دها العامة نذیرً
م، ٤٠٤سبتمبر عام  ٣٠یشیر إلى غضب الرب منها، سقوط جلید على القسطنطینیة وضواحیها في 

مما دعم إلى حد كبیر من ثقل هذا االعتقاد  (٤)أعقبه بأربعة أیام فقط وفاة اإلمبراطورة یودوكسیا 
  .(٥)لدي العامة 

وصحیة جملة من الرسائل ومما یوضح مدي ما عاناه ذهبي الفم من متاعب نفسیة 
التي مثلت االبنة الروحیة له، وتصنف هذه الرسائل ضمن الرسائل  (٦)التي بعث بها إلى أولمبیاس 

ا أحواله الصعبة، وأحواله وشقاءه وأفراحه، حیث كان یشعر  المطولة التي أسهب فیها الحدیث واصفً
ناقًال إلىها التعازي التي یجدها  بأنه یتواصل مع من یتشابه مع سمته الشخصیة في معظم أحواله،

في نفسه من تصفحه الكتاب المقدس، ومن المالحظ في تلك الرسائل محاولة یوحنا اخفاء أحزانه 
على ما أصابه من ابتالء ویتظاهر بأنه في صحة جیدة حتى ال یزید من عذاب أولمبیاس الشدید 

قة الصداقة الوطیدة بین األشخاص عال إلیهكما نستشف من تلك الرسائل مدي ما وصلت . الحب له
مما یؤكد أهم  عالیةالمتآلفین، وما تمتع به رجال الدین والقدیسات من صفاء نفسي وروحانیة 

                                                
(١)  Chrysostom, Homilies, p.18  
ا من اآلباء عن   (٢) ا في الكالم فهذا هو الطریق) ٩مز" ( اإلیمان والممارسة"هذا مصطلح یستخدم مرارً  وأن تكون لطیفً

  .١٣١باالدیوس، فم الذهب، ص) ٢٦یو (إلى الفلسفة 
  .١٣١باالدیوس، فم الذهب، ص  (٣)
 Barry. Y., Dio – gnosing Heresy: ps, Martykius Funerary. توفیت یودوكسیا أثناء اجهاضها الثاني  (٤)

speech for John Chrysostom, Journal of Early Christian studies, Vol. 24, N. 3, 2016, pp. 
395 – 418, p.400.  

 .٦٢٣ – ٦٢٢سقراتیس، الكنسي، ص  (٥)
رسالة إلى أصدقائه وهو في المنفي، كانت كلها مرارة وتعبر عن قسوة االنفراد والوحدة،  ٢٣٦قام یوحنا بإرسال   (٦)

 . ٣٢انظر، ذهبي الفم، الكهنوت، ص. رسالة أرسلها إلى الشماسة أولمبیاس ١٧باستثناء 
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كما یمكننا القول بأن ذهبي الفم قد بذل محاوالت مضنیة . (١)المالمح االجتماعیة والتاریخیة آنذاك 
ا مع ابنته ا في التخفیف من أحزانها والتهوین مما  –لروحیة في رسائله بالرغم من استفاضته شعوریً

تؤثر األحزان على  ولكي ال، فهي أقرب شخص إلى قلبه بالمفهوم الدیني، (٢)تحسه من آالم افتقاده 
ا، كما توضح الرسائل مدي ما بینهما من قوة  رسالتها المقدسة، فقد أرادها صلبة قویة كما عهدها دومً

  .ورابطة
ولعل ما  (٣) Arabissusم نقل ذهبي الفم إلى أرابیسوس وتتالحق األحداث وقد ت

یفسر هذا القرار ما استمر فیه یوحنا في ممارسة أعماله التبشیریة والتي بدأها في كوكوسس مما 
أشعل لهیب الحقد بصورة أشد ضراوة لدي سیفریانوس وبیروفیریوس، وأساقفة سوریة، فسعي أولئك 

م كاتبوا القسطنطینیة الستصدار أمر إمبراطوري یقضي بنقله إلى إقصائه لمكان أشد عزلة، ومن ث
وتم تنفیذ األمر عن طریق جنود اإلمبراطوریة، بید أن رحلة المنفي كانت . (٤) Ptiusإلى بتیوس 

شاقة إلى حد كبیر على رجل في سن یوحنا الكبیرة، وما یعانیه من أمراض جمة والمثیر لإلشفاق أن 
ا على األقدام الرحلة قد استغرقت ثالثة  ولكي یتجنبوا المرور بالمدن الكبري واالحتكاك . (٥)أشهر سیرً

ا من شدة حرارة الشمس،  فعانىبالجماهیر ساروا به بالمناطق الصحراویة مكشوف الرأس،  كثیرً
باتوا في مزار الشهید  (٧) Comanaفما أن وصل كومانا . (٦)وغزارة األمطار في حین آخر 

ا لكومانا واستشهد  باسیلیسكوس الذي كان حتى أصیب  (٩)وما أن قطعوا ثالثین غلوة . (٨)أسقفً
                                                

 Photius, Bibliotheca, p.93; History of the Christian؛  ٣٣ – ٣٢الفم، الكهنوت، ص ذهبي  (١)
church, Vol.III, p.664.  

  .٢٩٢ – ١٩٥لمزید من التفاصیل انظر، ذهبي الفم، الكهنوت، ص  (٢)
الذهب،  انظر، باالدیوس، فم. حصن قوي لیس بعید عن كوكوسس وكان ملجأ للهاربین والخارجین عن القانون  (٣)
  .١٣٠ص
، االسم القدیم لها هو بیتیوس أو بیتوت، تقع أقصي الطرف الشرقي لشاطئ Tzaneوهي بقعة مهجورة في تزاني   (٤)

انظر، . البحر األسود وحإلىا هي مدینة بیتسوندا بإقلیم ابخازیا بمقاطعة غاغرا في جورجیا، وتقع بالقرب من جبال القوقاز
  .١٣٢باالدیوس، فم الذهب، ص

(٥)  Chrysostom, Homilies, p.18; Marcellinus, Chronicle, p.67; Lives of the saint, Vol. I, 
p.412.  

  Les Synaxaire Armenien, Vol.II, p.102؛  ١٣٣باالدیوس، فم الذهب، ص  (٦)
ئبها حإلىا بوالیة أو قومانة، هي مدینة قدیمة في إقلیم بونتوس، الذي یقع على شاطئ البحر األسود ونشاهد خرا  (٧)

   Theophanes, Chronicle, p.122؛  ١٣٣باالدیوس، فم الذهب، ص. أضنة بأرمینیا التركیة
  .١٣٣انظر، باالدیوس، فم الذه، ص. م عندما استهل دقلدیانوس حملة االضطهاد في الشرق٣٠٣استشهد في عام   (٨)
ثمن میل یوناني، والغلوة إلىونانیة أقصر قلیًال من الغلوة أقدام إنجلیزیة، أي  ٦٠٦غلوة مقیاس یوناني األصل یبلغ   (٩)

ا إنجلیزیة أي ثمن میل إنجلیزي ٦٦٠اإلنجلیزیة التي تبلغ    .١٣٤باالدیوس، فم الذهب، ص. قدمً
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بإعیاء شدید إلى الدرجة التي اضطرتهم للعودة إلى مزار باسیلیسكوس مرة أخري، وعندما وصل إلى 
ا البیاض، وصلي  (١)المكان طلب من الجنود مالبس بیضاء  وخلع مالبسه التي كان یرتدیها مرتدیً

، وأقیمت مراسم (٣)م ٤٠٧من سبتمبر عام  ١٤والتي توفي على إثرها، في  (٢)صالته األخیرة 
  . (٥)وتم دفنه بنفس المزار مع باسیلیسكوس  (٤)الجنازة 

وعقب وفاة ذهبي الفم بعام توفي اإلمبراطور أركادیوس، وتولي حكم اإلمبراطوریة 
ات یوحنا ذهبي الفم من كومانا ، فقام بنقل رف(٦)) م٤٥٠ – ٤٠٨(الشرقیة ابنه ثیودوسیوس الثاني 

ا من وفاته، وسط ٤٣٨إلى القسطنطینیة في عام  كبیرة حضرها  احتفالیةم بعد احدي وثالثین عامً
أخذ  (٨)، ویقال أن اإلمبراطور ثیودوسیوس الثاني عقب إجراءات نقل الرفات (٧)لفیف كبیر من الناس

وتم نقل الرفات بدایة إلى كنیسة سانت  (٩)یدعو بالغفران لوالدیه على ما اقترفاه في حق یوحنا 
ا بما  (١٠)صوفیا، ثم اتبع ذلك نقله إلى كنیسة الرسل المقدسة  ا سیاسیً ویأتي ذلك اعتراًفا ضمنیً

اقترفته السلطة السیاسیة من تجاوزات في حق یوحنا ذهبي الفم، ممثل السلطة الدینیة آنذاك، نراهم 
ا فكان نقل رفا ا كبیرً   .ته إلى القسطنطینیة رًدا العتباره الذي اهین في حیاتهقد اقترفوا إثمً

                                                
نحن نلبس الموتي مالبس جدیدة إشارة إلى أنهم قد لبسوا مالبس عدم الفساد : "یقول ذهبي الفم في هذا الصدد  (١)

  .١٣٤انظر، باالدیوس، فم الذهب، ص). ١١٦(ذلك في عظته رقم و . الجدیدة
 Les Synaxaire Armenien, Vol.II, p.104; Lives of the؛  ١٣٤ – ١٣٣باالدیوس، فم الذهب، ص  (٢)

saint, Vol. I, p. 413.   
(٣)  Jerome, Principal, p.8; Nestorienne, part.1, p.320; Chrysostom, Homilies, p.18   
 ,Lives of the saint, Vol. I. حضر الجنازة عدد كبیر من الفتیات العذاري والراهبات والرهبان من سوریا  (٤)

p.413.  
(٥)  Theodoret, Ecclesiastical, p. 336; Les Synaxaire Armenien, Vol.II, p. 235; Photius, 

Bibliotheca, p. 120.    .. الفم، فعندما علم بوصوله توجه لرؤیته ولكنه ویقال أن أسقف كومانا لم یر یوحنا ذهبي
: فقال لهم". أي یوحنا الذي تبحث عنه، یوحنا المعمدان ؟ : "فقالوا له". أین یوحنا؟"قد وافته المنیة، فسأل الحضور 

القدیس ال یمكنك رؤیته ألنه یقف أمام عرش اهللا، : "فقالوا له". یوحنا بطریرك القسطنطینیة، رجل متألق بالضوء، أحببته"
  Les Synaxaire Armenien, Vol.II, p.235انظر، ". یوحنا استراح

  Jerome, Principal, p.5؛  ٨٠٢سوزومین، الكنسي، ص  (٦)
(٧)  Theophanes, Chronicle, p.114; Jerome, Principal, p.8; Les Synaxaire Armenien, Vol.II, 

p.100, History of the Christian church, Vol.III, p.661.    
ویقال أنه عندما تم نقل رفات ذهبي الفم وجدوه كما هو ولم تتالشي أعضاء جسده، وهو الشئ الذي أفزع الحضور   (٨)

  Les Synaxaire Armenien, Vol.II, p.100انظر، . فأخذوا یمجدون بعظمة اهللا
 ,Les Synaxaire Armenien, Vol.II؛ ٨٠٠؛ سوزومین، الكنسي، ص ٤٤٠ثیودوریتوس، الكنسي، ص  (٩)

p.102; History of the Christian Church, Vol.III, p.498.   
(١٠)  Les Synaxaire Armenien, Vol.II, p.102   
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  :خاتمةال
مع السلطة " ذهبي الفم"تتبعت هذه الدراسة صراع بطریرك القسطنطینیة یوحنا 
وقد آثرنا أن نبدأ البحث . السیاسیة آنذاك، والمتمثلة في اإلمبراطور أركادیوس واإلمبراطورة یودوكسیا

ي الفم والسلطة الدینیة لما لعبته تلك السلطة من دور في تأجیج بذلك التوتر الذي حدث بین ذهب
  :ةیلاالصراع بینه وبین السلطة السیاسیة، وقد أوضحت الدراسة النقاط الت

ترجع جذور التوتر في العالقة بین ذهبي الفم والسلطة السیاسیة إلى عدم رضوخ یوحنا لسیاسیة -
 .اإلمبراطورة یودوكسیا

مسكه الصارم بآرائه وعدم تقبله لتقدیم أیة تنازالت في توحد القوي المعادیة تسبب تشدد یوحنا وت-
 .له وتكتلها ضده

" یوتربیوس"ازدیاد النفوذ السیاسي لإلمبراطورة یودوكسیا، وتنامي ثقلها السیاسي وخاصة بعد وفاة -
كان لها مما هیأ لها الفرصة السانحة للتدخل السافر في شئون السلطة الدینیة إلى درجة أن 

 .الكلمة الفصل في حسم الصراعات
أدت الخالفات األوریجانیة، واستضافة یوحنا لالخوة الطوال األربعة ورهبان األسقیط إلى تورطه -

في إشكإلىة صراع بینه وبین خصومه الذین استغلوا الموقف لصالح توجیه ضربة قاصمة لیوحنا، 
انتهم آلراء أوریجانوس، بینما السبب الخفي فكان عقدهم لمجمع البلوط وكان السبب الظاهري إد

 .هو اإلطاحة بیوحنا
ا، وما كانت المحاكمة سوي مسرحیة هزلیة حیث تم األمر - كانت قرارات مجمع البلوط مبیتة سلفً

 .حتى قبل التحقق من قبول أو رفض یوحنا االمتثال وحضور المحاكمة
ا منه على تغلیب المصلحة العامة حرًص  –حرص ذهبي الفم الشدید على إطفاء فتیل األزمة -

ا من أسقفیته، حتى ال یثیر البلبلة بین الشعب  –على مصلحته الشخصیة  وذلك حین خرج سرً
 .بسبب قرار العزل

تراجع السلطة السیاسیة عن قرار النفي األول لیوحنا إنما یرجع لسببین، أولهما ثورة الشعب التي -
تاح القسطنطینیة حینئذ مما وجه الضمیر الجمعي لكونه ثانیهما الزلزال الذي اج. صاحبت نفیه

ا للغبن الذي وقع على یوحنا بسبب قرار نفیه ا إلهیً  .عقابً
المساعي التي قام بها ذهبي الفم إلطالق سراح الرجل الذي حاول اغتیاله إنما تدل على ما تمتع -

مأجورة دفع بها أعداؤه  فقد كان على یقین إن ذلك الرجل كان مجرد أداة(به یوحنا من فراسة 
 .، إضافة لتمتعه بروح التسامح والغفران)نحوه ولیس محرًكا من تلقاء ذاته
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كانت الدالئل الموضوعیة تشیر الستبعاد حزب یوحنا من تهمة إشعال حریق الكنیسة أثناء -
 .حصارها

ه والسلطة تالقي طرفي الخصومة المتوحدة ضد یوحنا المتمثلة في السلطة الدینیة المناوئة ل-
 .السیاسیة في رغبة اإلطاحة بیوحنا، ومحاولة كل طرف تسخیر اآلخر لتحقیق ذلك المآرب

استمرار نفي ذهبي الفم حتى بعد وفاة المتسبب األكبر والمتمثل في اإلمبراطورة یودوكسیا إنما -
عاناه الطولي في قرار النفي الثاني الذي  الیدیدل على أن اإلمبراطور أركادیوس كان صاحب 

 .یوحنا
ابنته الروحیة تدل على قوة " أولمبیاس"الرسائل التي خطها یوحنا مرسًال إیاها إلى الشماسة -

  .الرابطة الروحیة التي جمعت بینهما والتي أدت إلى تلك الصداقة الحمیمة
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