كتاب الرتاث الرهباين يف ال�شرق الأو�سط� ،سنة 2018

درا�سات يف الت�سامح

جماعة األكيميتيين
( :)Akoimetoiالرهبان
عديمو النوم
موريس وهيب زكي
أندرو وهيب زكي

تسمية الأكيميتيون ()Akoimetoi
�أو الرهبان عدميو النوم مكونة من مقطعني ،الألف
( )Aوهي الألف ال�سالبة ،واملقطع الثاين كلمة
( )Koimanالتي تعني للراحة �أو لت�سرتيح ،وبذلك
يكون معنى ( )Akoimetoiهو «بدون راحة� ،أو دون
هوادة» .وقد كانت ت�ستخدم تلك الت�سمية لو�صف
الن�ساك ال�شرقيني ،املعروفني ب�شدة ن�سكهم وتق�شفهم.

( ) طالب بالفرقة الرابعة يف �إكلرييكية الأنبا روي�س ،مهتم بالدرا�سات القبطية وامل�سيحية.
مهند�س برجميات مهتم بالدرا�سات القبطية وامل�سيحية.
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ولكن مت تخ�صي�صه لو�صف الرهبان اليونان �أو الرهبنة البا�سيلية
الذين ال ينقطعون عن ال�صالة والت�سبيح لي ً
ال ونها ًرا .
(((

تأسيس ون��ش��أة جماعة األكيميتيين
( )Akoimetoiأو الرهبان عديمي النوم
(Akoimetoi

م����اذا ن��ع��رف ع���ن ج��م��اع��ة الأك��ي��م��ي��ت��ي�ين
� )ἀκοίμητοιأو الرهبان عدميي النوم؟ يجيب الربوفي�سور لي�سرت كي.
ليتل((( ( )Lester K. Littleعن الت�سا�ؤل نف�سه يف كتابه (Monks

& Nuns، Saints & Outcasts: Religion in Medieval

 )Societyفيقول�« :إننا ل�سنا يف و�ضع جيد حتى جنيب عن هذا ،حتى
�إن الباحثني املعا�صرين �أنف�سهم يعرفون القليل عن الأكيميتيني».
فلقد ت�أ�س�ست جماعة الأكيميتيني ع��ام 405م –تقري ًبا -يف
الق�سطنطينية بوا�سطة �أحد الن�ساك يدعى �ألك�سندر (املتوفى يف 430
تقري ًبا) .وقد مت رف�ضهم باعتبارهم هراطقة ومنحرفني اجتماع ًيا،
والح ًقا مت طردهم من العا�صمة� ،إال �أنه كان لهم وجود يف الأوق��ات
احلا�سمة .الأكيميتيون – ( )Akoimetoiتعني الأ�شخا�ص عدميي
النوم ،وتو�ضح لنا �سرية �ألك�سندر كيف و�ضع ليتورجيته (التي مت
تنقيحها م��رات عدة حتى خالل حياته) كمحاولة لاللتزام احلريف
و�س ِه َي ْل َه ُج
بن�ص الكتاب املقد�س -خ�صو�ص ًا املزمور الأول «وَفيِ َنا ُم ِ
(1) J.F. SOLLIER، The Catholic Encyclopedia (1913)، Vol.I، New York: ROBERT APPLETON
COMPANY، p.286.
(2) Lester K. Little، Monks & Nuns، Saints & Outcasts: Religion in Medieval Society: Essays in
Honor of Lester K. Little، Cornell University Press، 2000، P. 41.
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َن َها ًرا َو َل ْي ًال» -و� ً
أي�ضا كمحاولة لتف�سري �آيات الكتاب باعتبارها �أوامر.
وقد قام �ألك�سندر برتتيب الرهبان على مدار �أربع وع�شرين �ساعة،
حيث ق�سم الرهبان �إلى جمموعات وكل جمموعة لها خور�س ،بحيث
يتبادلون الأدوار يف ترتيل الأحلان والت�سابيح .وقد �أطلق كاتب �سرية
�ألك�سندر على ذلك النظام (ما ُيرتجم يف الالتين ّية) (Assidua
� )Hymnodiaأو( .)Perennis Hymnologia
وملعرفة ماهية تلك اجلماعة يجب معرفة من هو �ألك�سندر
م�ؤ�س�سها .هو �ألك�سندر((( (430-350م) ،الذي بد�أ حياته الرهبانية
يف �سورية �سنة 380م ،وبعد فرتة طويلة من اخلربة الروحية والن�سك
الرهباين والتق�شف ،ذهب �إلى الق�سطنطينية يف حدود �سنة 404م،
وذل��ك ب�صحبة ( )300راه��ب م��ن ت�لام��ي��ذه ،ولكن ن��ظ�� ًرا للخالف
احلادث بني البطريرك ن�سطور والإمرباطور ثي�ؤدو�سيو�س الثاين ،مت
طردهم من دير القدي�س مينا�س ( )Mennasومتت ا�ست�ضافتهم
من ِقبل القدي�س هيبا�سيو�س (� ،)(((St. Hypathiusإلى �أن جنح يف
ت�أ�سي�س دير يف مدينة جومون ( )Gomonعند البحر امليت ،وتويف
�سنة 440م .وخلفه الأب يوحنا الذي قام بت�أ�سي�س دير عند منطقة
�إيرينايون ( )Eirenaionبالق�سطنطينية ،والذي ي�شار له يف الوثائق
القدمية «بالدير الكبري – (.(((»)Motherhouse
(3) J.F. SOLLIER، The Catholic Encyclopedia، Vol.I، op. cit.، p.286.
((( هو راهب من بيثينيا يرجع للقرن اخلام�س ،وقف �ضد ن�سطور و�أ�صر على �إزالة ا�سمه من الذبتيخا منذ اللحظة
التي بد�أ فيها ن�سطور التب�شري ببدعته.
(5) J.F. SOLLIER، The Catholic Encyclopedia، Vol.I، op. cit.، p.286.
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القديس ماركوليوس األكيميتي
)Marcellus Akimetes

(St.

ميثل القدي�س ماركوليو�س الأب الثالث لتلك اجلماعة الرهبانية،
حيث ولد يف مدينة �أباميا ( )Apameaيف �سورية ،ولكن مبوت والديه
ترك ثروته وكل ما يخ�ص العامل ،و�سافر �إلى �أف�س�س ،حيث تتلمذ على
يد �أحد رجال اهلل ،وكان يق�ضي وقته يف ال�صالة ون�ساخة الكتب .وبعد
�أن ذاع �صيت الأكيميتيني ان�ضم �إليهم ،وعند تن�صيب يوحنا الأكيميتي
�أ ًبا لتلك اجلماعة اختار ماركوليو�س م�ساعدً ا �شخ�ص ًيا له؛ ومبوته مت
انتخابه ليخلف يوحنا يف رئا�سة اجلماعة.
وق���د وج���دت ت��ل��ك اجل��م��اع��ة م��ع��ار���ض��ة م��ن ِق��ب��ل الإم�ب�راط���ور
ثي�ؤدو�سيو�س الثاين وبع�ض ال�سلطات الكن�سية ،ولكن عندما هد�أت
تلك املعار�ضة ،ازدهرت اجلماعة ب�شكل كبري ،حتت القيادة احلكيمة؛
وقد �ساعدهم بع�ض الأغنياء بالإمدادات املالية .ومن الأمور املميزة
عن القدي�س ماركوليو�س ،ت�شديده على مفهوم الفقر ،حيث منع �أي
ا�ستثمارات خارجية �أو م�ساعدة مالية خا�صة للرهبان �أع�ضاء اجلماعة.
لقد توافد العديد من ال�شرق على القدي�س ماركوليو�س طل ًبا يف
االن�ضمام �إلى �صفوف اجلماعة� ،أو �أن يجعلهم نواة رهبانية جديدة
للجماعة يف مكان �آخ��ر؛ و�أ�شهر تلك املراكز كان يف الق�سطنطينية
امل�ؤ�س�س من ِقبل �ستوديو�س (� )Studiusسنة 463م.
لقد كان للقدي�س ماركوليو�س دور يف الرد على الهرطقات ،حيث
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كان واحد ًا من الثالثة وع�شرين �أر�شي ماندريت الذين وقعوا على �إدانة
�أوطاخي((( (454-375( )Eutychesم)  .ولقد عار�ض الإمرباطور
ليو الأول يف حماولته لرتقية بع�ض النبالء القوطيني لدرجة قي�صر ،حيث
�إنهم كانوا �آريو�سيني .ويف �سنة 465م حدث حريق كبري بالق�سطنطينية
حيث مت تدمري جزء كبري من املدينة ،وحاول الكثريون القدوم للقدي�س
ماركوليو�س لالن�ضمام �إليه ،نظ ًرا ل�سمعته و�شهرة اجلماعة ،مما �أدى
به �إلى االعتزال بديره ملدة و�صلت (� )45سنة ،ومات يف  29دي�سمرب
(كانون الأول) 485م(((.
دور جماعة األكيميتيين ( )Akoimetoiفي
مجمع خلقيدونية

م��ع منت�صف ال��ق��رن اخلام�س �صار للأكيميت ّيني العديد من
الأدي��رة ،وكانوا قد ا�شتهروا ب�أرثوذك�سيتهم .ويف ذلك الوقت كانت
الق�سطنطينية يف املرحلة التي �صارت فيها العقيدة حول طبيعة امل�سيح
مهمة على ال�صعيدين ال�سيا�سي اال�سرتاتيجي وال�شعبي � ً
أي�ضا(((.
ويخربنا بيرت ه��ات��ل��ي

(((

(Hatlie

 )Peterيف كتابه

(The

((( كان �أوطيخا (�أوطاخـي) (456–380م) رئي�س دير يف الق�سطنطينية ي�ضم �أكرث من ( )300راهب ،ثم بد�أ
التج�سد ،بحيث ي�ؤدي ذلك �إلى تال�شي الإن�سانية
يدافع عن عقيدة الطبيعة الواحدة ،ب�أن للم�سيح طبيعة واحدة بعد
ّ
التج�سد من معناه ،والذي يعني �أن النا�سوت قد ذاب يف الالهوت مثلما تذوب نقطة
يف الألوهية ،و�إلى �إفراغ حدث
ّ
اخلل يف املحيط.
(7) Alban Butler، Paul Burns، Butler›s Lives of The Saints، volume IV، Burns & Oates 1981،
p.638.

(8) Lester K. Little، op، cit.، p. 42.
(9) Peter Hatlie، The Monks and Monasteries of Constantinople، Ca. 350-850، Cambridge
University Press، 2007، P. 110،117.
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-350 .Monks and Monasteries of Constantinople, Ca
 )850ب�أن الق�سطنطينية كانت واحدة من �أهم �ساحات الأحداث من
�أول عقد يف القرن اخلام�س� ،إال �أن حدة النزاع كانت يف ازدي��اد مع
الوقت ،حتى و�صلنا �إلى احلدث الكبري مع انعقاد املجمع امل�سكوين يف
�أحد �ضواحي الق�سطنطينية ،يف مدينة خلقيدونية ،يف 451م .ومن �سياق
الأح��داث ،يبدو لنا �أنه ال توجد حادثة مل يكن كل من �أكرب جماعتني
رهبانيتني يف ذلك الع�صر –الأكيميتي ّون والأوطاخي ّون– قد ُو�ضعتا
يف طريف اجلدال اخلري�ستولوجي القائم مع جممع خلقيدونية ،وتالي ًا
قد لعب الأكيميتي ّون دو ًرا كب ًريا يف تلك الأحداث التاريخ ّية .وبالرغم
من القيادة القوية للأوطاخيينّ  ،ف�إنهم قد عانوا من الإق�صاء؛ فلقد
جاءت نهايتهم بعد وقت ق�صري من احلكم ب�إدانة رئي�سهم �أوطاخي عام
متاما مع انعقاد املجمع يف 451م .وعلى
448م ،حيث مت �إق�صاء جماعته ً
النقي�ض ،ف�إن الأكيميتيينّ وحلفاءهم الرهبانيينّ قد ازدهروا كنتيجة
لدعمهم لل�صيغة اخلري�ستولوجية التي �أقرها جممع خلقيدونية .حيث
�صار الأكيميتيون مدافعني رئي�سني عن العقيدة اخللقيدونية.
وخالل �سنوات عدة من تلك الأحداث ،ف�إن ثقل الدور ال�سيا�سي
لرهبنة الأكيميتيينّ قد تر�سخ .ويف عام 482م ظهر هذا ال��دور مرة
�أخ���رى �ضد �أكاكيو�س ( ((1()Acaciusبطريرك الق�سطنطينية
ومر�سوم الهينوتيكون ( . ((1()Henotikonوعندما قرر ال�سنود�س
(� ((1أكاكيو�س بطريرك الق�سطنطينية (489-472م) ،رف�ض ح�ضور جممع خلقيدونية �أثناء انعقاده ،وكان
منا�ص ًرا للجانب غري اخللقيدوين ،وهو وا�ضع مر�سوم الهينوتيكون ( )Henotikonمن خالل جمموعة من املقاالت
الالهوت ّية ،وذلك بهدف توحيد كنائ�س ال�شرق.
( ((1الهينوتيكون ( )Henotikonهو مر�سوم االحتاد الذي �أ�صدره الإمرباطور زينون يف  28يونيو (حزيران)
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ال��روم��اين ع��زل �أكاكيو�س ،بطريرك الق�سطنطينية ال��ذي دع��ا �إلى
رف�ض جممع خلقيدونية بهدف حتقيق الوحدة الدينية يف ال�شرق ،كان
الرهبان عدميو النوم هم من علق «ميثاق الإدان���ة» (Charter of
 )Damnationالبابوي يف طيل�سانة البطريرك �أثناء �إقامة القدا�س
يف الق�سطنطينية.
ومع بداية القرن ال�ساد�س ا�ستمر الأكيميتيون يف دورهم الفعال
جتاه النزاع الذي عكر �صفو العا�صمة البيزنط ّية .فلقد تظاهروا نيابة
عن بطريرك الق�سطنطينية ،ماقدونيو�س(،(((1()Macedonius
ح��وايل ( ،)510داعمني ر�أي��ه �ضد حماولة املونوفيزيتيينّ لإ�ضافة
جملة «ال����ذي �صلب ع��ن��ا» �إل���ى ال��ت��ق��دي�����س��ات (Trishagion or
 )Sanctusيف طق�س القدا�س املقام يف العا�صمة .ومرة �أخ��رى بعد
عامني (حيث كان ماقدونيو�س يف املنفى) ا�شرتك الرهبان عدميو
النوم مع اجلموع التي م�ل�أت ال�شوارع ،معرت�ضني على الإمرباطور
�أنا�ستا�سيو�س( ((1()Anastasiusنف�سه الذي �أمر بتلك الإ�ضافة على
التقدي�سات خالل �إقامة القدا�س يف كاتدرائية �سانت �صوفيا(.((1

482م ،جاء فيه و�صف للحالة الدين ّية يف ال�شرق ،ويعترب تقري ًرا واقع ًيا عن حال الكني�سة بعد جممع خلقيدونية ،وفيه
جتاهل زينون هذا املجمع ،ويف الوقت نف�سه �أخذ اجلانب الإيجابي لت�أكيد وحدة طبيعة امل�سيح.
( ((1ماقدونيو�س الثاين ( )Macedonius IIبطريرك الق�سطنطينية (.)511–495
(� ((1أنا�ستا�سيو�س الأول ( )518 430( )Anastasius Iكان �إمرباطور ًا بيزنطي ًا حكم من � 11أبريل (ني�سان)
 491حتى وفاته يف  9يوليو (متوز)  .518يف الوقت الذي تويف فيه زينون عام  ،491رفع �أنا�ستا�سيو�س على عر�ش
الإمرباطورية الرومانية ال�شرقية ،باختيار �أرملة زينون ،التي تزوجته بعد فرتة قليلة بعدما �أ�صبح الإمرباطور.
(14) Lester K. Little، op، cit.، p. 43.
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القنصل ستاديوس ( )Studiusوتأثيره في
جماعة األكيميتيين

يخربنا كليمنذ لوفلري( ،((1()Klemens Löfflerيف مقاله عن
دير الإ�ستاديو�س يف املو�سوعة الكاثوليكية ،ب�أنه ُيعد من �أهم الأديرة
يف الق�سطنطينية ،حيث يقع يف منطقة لي�ست بعيدة عن بروبونتي�س
(( )Propontisبحر مرمرة حال ًيا) يف ق�سم من املدينة ي�سمى
بثام�سيا ( .)Psamathiaولقد ت�أ�س�س عام � 462أو  463بوا�سطة
القن�صل �إ�ستاديو�س ( ،)Studiusوهو روم��اين اجلن�سية ا�ستقر يف
الق�سطنطينية ،وكر�س هذا الدير للقدي�س يوحنا املعمدان .وقد �سكنه
الرهبان الآتون من �أديرة الأكيميتيني .ويف وقت الحق مت اعتبار القوانني
والزي الرهباين لأكيميت ّيي �إ�ستاديو�س ك�أمنوذج من ِقبل رهبان جبل
�آثو�س والعديد من الأديرة الأخرى يف الإمرباطور ّية البيزنط ّية؛ وحتى
يف وقتنا احلايل اليزال لديهم ت�أثري .قدم رهبان �إ�ستاديو�س اعرتافهم
الأول بالوالء لإميان الكني�سة الكاثوليك ّية خالل االن�شقاق الذي ت�سبب
فيه �أكاكيو�س بطريرك الق�سطنطينية (519-484م) .ومت طردهم
م��ن دي��ر �إ�ستاديو�س وم��ن املدينة بوا�سطة الإم�براط��ور ق�سطنطني
اخلام�س (((1()Constantine V؛ ومع ذلك ،فبعد موته (775م)،
عاد البع�ض منهم �إلى الدير .ولقد دافع رئي�سهم �سابا�س ()Sabbas
بحما�س عن املذهب الكاثوليكي يف املجمع امل�سكوين ال�سابع يف نيقية
(15) KLEMENS LÖFFLER، The Catholic Encyclopedia (1913)، Volume 14: Simony – Tournon،
New York: ROBERT APPLETON COMPANY، P. 805-806.

( ((1ق�سطنطني اخلام�س ( )Constantine Vوهو الإمرباطور البيزنطي خالل (775-741م) ،وقد كان يلقبه
�أعدا�ؤه بـ (� )Copronymusأي الروث.
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(787م)( .((1وكان خليفته ثيودور الإ�ستاديو�سي (St. Theodore of

 )Studiumالذي يدين له الدير مبعظم �شهرته .وخالل فرتة رئا�سة
القدي�س ثيودور تعر�ض الرهبان للم�ضايقات ومت طردهم مرات عدة،
(((1
والبع�ض منهم تعر�ض حلكم الإعدام .وبعد انتهاء حرب الأيقونات
جاء نوكراتيو�س ( )Naucratiusتلميذ ثيودور لي�ستعيد النظام داخل
الدير .ورف�ض الرئي�س اجلديد نوكراتيو�س ( 5-848و58-855م)
االعرتاف بالبطريرك فوتيو�س( )Photios I( ((1ومت حجزه يف الدير
نتيجة لذلك� .إال �أن خم�سة من خلفائه قد اعرتفوا بالبطريرك.
الحياة الثقاف ّية الفكر ّية للرهبان األكيميتيين

وفيما يتعلق باالجتاهات الأخ���رى للحياة الثقافية والفكرية
للأكيميتيني يف دي��ر �إ�ستاديو�س ،يخربنا كليمنذ لوفلري( ((2ب�أنهم
قد ُع��رف��وا مبدر�سة اخل��ط ال�شهرية التي �أن�ش�أها القدي�س ثيودور.
ويف القرنني الثامن واحل��ادي ع�شر كان الدير مركزًا لل�شعر الديني
البيزنطي .وهناك عدد من الرتاتيل التي ال تزال ت�ستخدم يف الكني�سة
اليونان ّية.
( ((1املجمع امل�سكوين ال�سابع يف نيقية (787م) ،ح�ضره ( )386ع�ض ًوا ،والت�أم لينظر يف �أمر �إكرام الأيقونات،
هذا لأن الإمرباطور ليون ( )741-717منع ا�ستخدام الأيقونات يف العبادة مما �أدى �إلى ا�شتباكات دموية عديدة
و�إلى ان�شقاق يف �صفوف الكني�سة.
( ((1حرب الأيقونات ( )Byzantine Iconoclasmهي عبارة عن حركة دينية ظهرت خالل الفرتة البيزنطية،
وكان هدفها حتطيم ال�صور والتماثيل والر�سومات داخل الكنائ�س والأبنية الدينية ،مناه�ضة لعبادة ال�صور على
خمتلف �أنواعها و�أمناطها .
( ((1فوتيو�س ( )Photios Iبطريرك الق�سطنطين ّية امل�سكوين من 867– 858م ،ومن 886–877م ،و ُيعرف يف
الكني�سة الأرثوذك�س ّية ال�شرق ّية با�سم القدي�س فوتيو�س الكبري.
(20) KLEMENS LÖFFLER، The Catholic Encyclopedia، Vol.14، op، cit.، P. 805-806.
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ُوجدت عالقة قوية بني الأكيميتيينّ وفل�سطني ،حيث كان كل من
الأكيميتيني والـ(  )((2( Great Lauraي�شتهرون باملكتبات .و ُان�شئت
مكتبة الأكيميتيني الح ًقا من ِقبل الأب ثي�ؤدور �ستوديتي (Theodore
826-759( )Studitesم) ،ال���ذي �أن�����ش���أ غ��رف��ة ك��ب�يرة يف الدير
خم�ص�صة للكتابة ون�سخ املخطوطات .وكانت تعترب ن�سخ املخطوطات
عملاً
مقد�سا ورفيع ال�ش�أن بالن�سبة للأكيميتيني(.((2
ً
ومن �أحداث النزاع التي ت�سبب فيها �أكيميتيو �إ�ستاديو�س� :أنه يف
منت�صف القرن احلادي ع�شر ،خالل رئا�سة الأب �سمعان� ،شن راهب
هجوما حادًا على
يدعى نيكتو�س �ستاثاتو�س ()Niketas Stethatos
ً
الالتينيني يف �أحد كتبه التي تدور حول الفطري �أو اخلبز اخلايل من
اخلمرية ،وال�سبت ،وزواج الكهنة .ويف عام 1054م ا�ضطر نيكتو�س
لالعتذار يف ح�ضور الإم�براط��ور واملندوب البابوي و�ألقى بكتابه يف
النار ،ولكنه عاد �إلى هجومه مرة �أخرى يف وقت الحق .و�إلى جانب
القدي�س ثيودور والراهب نيكتو�س ،كان هناك ُكتاب الهوتيون �آخرون
معروفون من �أكيميتيي �إ�ستاديو�س.
نهاية جماعة األكيميتيين وت��دم��ي��ر دير
إستاديوس

عام 1204م دمر ال�صليبيون دير �إ�ستاديو�س ،ومل يتم تعمريه
مرة �أخرى حتى عام 1290م .ومع ا�ستيالء الأتراك على الق�سطنطينية
( ((2هو عبارة عن نوع من الأديرة يتكون من جمموعة من القاليل �أو الكهوف اخلا�صة بالن�ساك ،مع كني�سة �أو
غرفة طعام يف املركز ،وهو م�صطلح يوناين يعني الزقاق �أو املمر ال�ضيق.
(22) J.F. SOLLIER، The Catholic Encyclopedia، Vol.I، op. cit.، p.286.
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يكز بيهو وردنأ

يكز بيهو سيروم

عام 1453م دُمر اجلزء الأكرب من الدير مرة �أخرى .واجلزء الوحيد
املتبقي حتى الآن هو كني�سة القدي�س يوحنا املعمدان ،التي رمبا تكون
�أقدم كني�سة متبقية يف الق�سطنطينية ،وال يزال هناك عدد من الأعمدة
و�سقف خ�شبي حمفوظ من تلك الفرتة املبكرة ،وهي الآن ما ي�سمى
مب�سجد �إمراهور ( )Imrahor Camiiيف تركيا(.((2

(23) KLEMENS LÖFFLER، The Catholic Encyclopedia، Vol.I4، op، cit.، P. 806.
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