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 (1975/  10و 9)العدد  المرأة في قوانين كنيسة المشرق 
 األب د. يوسف حّبي 

 

 تقديم

أملين أن يتحفنا المختصون ببحوث مماثلة تتناول مكانة المرأة  ،ث بمناسبة السنة العاملية للمرأة نقدم للقراء هذا البح
على ضوء معطياتها تجاوز سلبيات الماضي  العصور، ليتسنىفي القوانين العراقية القديمة أو المجتمعات العربية عبر 

 أمام.واالفادة من أيجابياته لدفع قضية المرأة الى 

الدنا منذ القرون الكلدانية التي ترعرعت في ب –طيفسون أو الكنيسة االثورية  –وكنيسة المشرق هي كنيسة سساليق 
اف كان الموضوع متشعب االطر  االبعاد. ولماية ثم ما لبثت أن عرفت أنتشارًا واسعًا في مناطق مترام ،االولى للميالد

فقد أقتصرنا على القوانين الرسمية لهذه الكنيسة كمصادر أساس للخطوط العريضة  ،جدًا، وال يسده بحث موجز كهذا
ال التقسيم الموضوعي والمنطقي كي  ،الذي فضلناه فهو التدرج التاريخيأما االسلوب  التي نرسمها في هذه العجالة.

االشارة بين الحين واآلخر الى أهم القضايا التي تتناول المرأة  أكبر، معالفائدة من الناحية االجتماعية والوضعية تكون 
 الجوانب.في شتى 

  القرن الخامس

في ذلك القوانين والتشريعات البابلية واالشورية  القديمة، بماأن قوانين كنيسة المشرق متأثرة بقوانين الشعوب  كال ش
ما لبثت قوانين  مالكنيسة. ثأن للعهد القديم )التوراة( تأثيرًا على عقلية المسيحيين أتباع هذه  وغيرها، كماة والفارسي

الكنائس الغربية )كنائس انطاكية واالسكندرية ورومية وغيرها( أن لعبت دورًا هامًا في صياغة وتبلور الشرائع التي قبلتها 
 أو سنتها كنيسة المشرق.

أننا سنتوقف عند مطلع القرن الرابع عشر،أذ  الخامس، كمارسمي لهذه الكنيسة قبل مطلع القرن  ليس لنا أي شيء
حتى تتسرب اليها عقلية غريبة نوعًا ما عنها في االجيال المتأخرة فتفقد  ،وانحطاطتخيم على هذه الكنيسة فترة جمود 

 .استعادتهاأصالتها التي تحاول مؤخرًا 

نذ االن الى أن قضية المرأة لم تطرح بنوع مركز وخاص، بل أنما لدى أطرح قضيتي الزواج لعله من المقيد التنبيه م
ما في  المشرق، معالبد من القول أن العقلية الرهبانية كانت سائدة نوعا ما على عقلية مسؤولي كنيسة  واالرث. كما

أنما  أيضًا. كمال بالنسبة للكنائس االخرى كانت الحا االقل، كماذلك من تحبيذ للبتولية والعزوبة أو تفضيل لهما على 
من ذلك فأن  عادة. وبالرغمهي المسيطرة -الذكر –قبل ستة قرون ونصف وعقلية  في فترة أقر بها الينا تعود الى ما

 االنفتاح.لكنيسة المشرق مجاالت واسعة من 
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أساقفة وكهنة  قليروس، مناالمن سكنى رجال  م، يمنع410سنة  الشرق، المنعقدنرى مجمع نار أسحق جاثليق 
القانون على  المشرق، هذارجال القانون الكبار في كنيسة  الطيب، أحدأبو الفرج ابن  النساء. ويذكر وشمامسة، مع

وال على جهة  أمرأة معه  نال يسكأن االسقف والشماس والقس والهوفذيقن )الشماس الرسائلي( والراهب  التالي:النحو 
 . (1مع الرجال والنساء مع النساء ) يسكن الرجال الطهارة، بل

فالذي يخصى ذاته  أيضًا،كنيسة المشرق على الزواج والجنس  الضيقة، تفتحونلقى بجانب هذه العقلية الرهبانية 
 مجامع.تكرار هذا المنع أكثر من مرة في عدة  (. وسيأتي2محروم من الكنيسة )

 للمرأة، معحرفي بنصائح مار بولس حول رئاسة الرجل  تقيد ، ففيه424سنة  يشوع، المنعقدأما مجمع مار داد 
 المجمعية،في الكثير من القوانين  بإلحاحتصريح يتردد  (. وهو3)حواء االستشهاد بنص التوراة القائل بخلقة آدم أواًل ثم 

 عليها.هو المتسلط  الرجل، والرجلفالمرأة بعد 

أثر الخالف الذي نشب على صعيد  للزواج، وذلكمحبذة وقامت في نهاية القرن الخامس حركة مناوئة للبتولية و 
باؤنا الشرقيون أن لبث أ أخرى، وماديني ونظري فلسفي بين االسكندرانيين من جهة واالنطاكيين البيزنطيين من جهة 

 بينما أنحاز شطر كبير االخذين بالمذهب "النسطوري" نفسها، فتبعالمسيحية الشرقية على  فانقسمت، دخلوا المعمعة
وسعى أتباع كل فئة الى تعميق الخالف المرير وأيجاد فروق تنظيمية وثانوية أيضًا  .آخرون الى المذهب "المونوفيزيتي"

يتبنى نوعًا ، 486المنعقد سنة ، في هذه الفترة العصيبة نلقى مجمع مار أقاق. لالبتعاد قدر المستطاع عن الفئة المناوئة
وسواء للمرة االولى أم الثانية ، كهنة كانوا أم أساقفة، واج رجال االقليروسما مذهب برصوما مطران نصيبين بشأن ز 

القة هي من المبدأ فأن النط، وبالرغم من كونه سببًا مردوداً . أما السبب المقدم لتبرير ذلك فهو تجنب الزنى. بعد ترملهم
في عادات أثيمة بسبب تقليد له قدمته : االفضل العيش وفقًا للحق وااليمان بيسوع المسيح من السقوط السليم التالي

ويسوق مسؤولو كنيسة المشرق المجتمعون . لذا ففي االمكان أبداله، ولكنه ليس بوصية، أعني التمسك بالبتولية، الشك
، هو تشبيه المروق عن الكنيسة بالزنى، سيأتي مرات أخرى في تضاعيف التاريخ، في هذا السينودس )المجمع( تشبيها

. ومقارنة هذه العالقة بعالقة الرجل والمرأة ، الى تشبيه القديس بولس القائل أن الكنيسة عروس المسيح مستندين بذلك
الن المسيح لم ، وهنا ينصح المجمع االساقفة في سائر االبرشيات أن ال يعرقلوا زواج المؤمنين بل أن يسهلوا االمر

كما . فامرأة واحدة للرجل ، باء على الوحدانية في الزواجويشدد اال. أنما نهى عن المنكر، يأمر باالبتعاد عن الزواج
ويسمى المجمع "معلمين كذبة" أولئك القائلين أن الزواج . يؤكدون على ثبوت الزواج وعدم السماح بأنفكاك الرباط المقدس

ي أديرة خاصة ويرسمون أن يعيش المتبتلون ف. واالنجاب شر والذين يشبعون شهواتهم بالزنى والوسائل غير الطبيعية
وينقل ابن الطيب مارسمه مجمع أقاق على النحو التالي : "من االن ال يمنع . (4وأال فليختارا الزواج )، بهم وحدهم

لكن يكون ، فيكفي ما مضى من الباليا في الرعية من الفجور والزنا" حتى سمع به الغرباء، أسقف الحد من التزويج
 والسليح، فالمسيح قال وليس كل أحد يقتدر على هذه الكلمة ، ن بحسب الواجبهذا مباحًا في االقليروس والعلمانيي

وأريد الناس أن يكونوا مثلى وأن لم ، أال يدنو الى امرأة لكن بسبب الزنا يتمسك بزوجته باإلنسان)بولس( يقول حسن 
وأن يكون الكاهن هو الذيله زوجة  ،واالنسان ينبغي له أن يبعد من العالم بالجملة أو يتصل به بتقوى ، يبصروا فليتزوجوا

)الرسامة( أال بعد البحث  ومن االن ال يضع االسقف يده على أحد بالتشمسة. على ما في رسالة السليح الى طيمثاوس
فأن عطف على شيء ، ويأمر بأن من يختار ترك التزوج فليطلب مسكنًا بعيدًا عن الناس، عنه ويكون له زوجة ناموسية
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ومن ، والمتزوج يكون له زوجة واحدة، وغيره يؤدب ويحل أن كان كاهنًا من درجته الى أن يتوب، زوجمن أمور الدنيا ت
والكاهن غير المتزوج أو الذي ماتت أمرأته ال يمنعه االسقف من التزوج ، تعدى هذا يبعد من البيعة ومن درجة الكهنوت

التي بوسعنا التوقف لديها ، الى جانب السلبية، اليجابيةكثيرة هي النقاط ا. (5الناموسي أن شاء قبل الكهنوت أو بعده )
 . عطاء الجنس حقهإ أنما ما نود التأكيد عليه فهو كرامة المرأة و ، وأستنتاجها من معطيات هذا المجمع

 (.6)الذكر جاء في المجمع االنف  التأكيد على ما ، سوى 497سنة  باباي، المنعقديفعل مجمع  وال

 القرن السادس

ورسالته في تنظيم ، فمار آبا مصلح كبير ، 544مهم في هذا الصدد هو مجمع مار آبا المنعقد سنة  مجمع أخر
منها :أن هللا وضع الزواج ، سلوك المؤمنين وضبط العادات الخلقية لديهم تتضمن تصريحات من االهمية البالغة بمكان

بل وفق طريقة ، ليس على طريقة الحيوانات العجماءأنما ، أنطالقًا من التصميم العجيب في صيانة طبيعتنا وحفظ جنسنا
بيد أن أناسًا متوحشين شوهوا هذه ، تتناسب والكائنات العاقلة وكعقد حب لالتحاد العفيف والشرعي بين الرجل والمرأة 

، فاسدة ألسبابوترك الرجل أمرأته االولى وتزوج بأخرى ، والمرأة برجل واحد، فلم يكتف الرجل بامرأة واحدة  ، الصورة
لذا يرسم . حتى أن بعضهم تجاسر وأخذ زوجة أبيه أو عمه أو تزوج بحفيدته، شهواته أو بسبب جمالها أو ثراها كإشباع

رجااًل كانوا ، هذا المجمع أن يقطع هؤالء جميعًا من جسم الكنيسة أذا هم لم يطيعوا القوانين الناهية عن مثل هذه الشرور
وال يتزوج أنسان بأمرأة ، ية" يقول مار آبا أن يجرى أمر التزويج على القانون الصحيحففي رسالته "العام. (7أو نساء )

أو ، بشيء مما يجرى مجرى ذلك البتة كالمجوس واليهود أبيه وال أمرأة عمه وال بعمته وال بخالته وال بأخته وال بكنته وال
"الن هللا ميز  قوانينه:وفي . وال يتزوج باثنتين، وال يجرى االنسان في تزويجه على غير السنة، كالحنفاء مؤمنةبغير 

الناس من البهائم في التزويج باقران االنثى الواحدة الى ذكر واحد ما وجب ان يتمسك به بذلك والمتشبهون بالبهائم 
ن الزنا ويحذر م وفعل ذلك أما للشره أو للقنايا العالمية ".، ولهذا يكون للمرأة زوجين، غيروا ذلك وصار للواحد زوجين

وغير خاِف ما في . التقوى وهو عالمة الحقر والحياء منها وتلبس لباس الرجال تحرم" ألجل: "والمرأة التي تحلق شعرها 
، ذلك من صون ال نثوية المرأة وتقييم للجنس والحب وهو أمر جديد يكاد يكون كشفًا نيرا في عصور لم تكن تتلفظ بذلك

أنه تقييم للحب بمفهومه . هو رباط حب الشركة فالزواج، الكنسيةمع والقوانين وفي مواقف رسمية ودينية مثل المجا
حتى أن القانون الخامس عشر من قوانين مار آبا يفضل أن تكون الفتاة لخطيبها االصلي حتى في حالة ، االنساني

، د الشرع الطبيعيالن بنيان الزواج هو على الحب المتبادل ويتنافى مع كل ماهو ض، أغتصابها من قبل شخص آخر
 . (8لذا يعاقب بصرامة كل من يتجرأ على أغواء النساء بحجة الزواج منهن )

كما أنه لمنع تسرب أموال الكنيسة الى ، جاء في أصالحات مار آبا ، ما554سنة  يوسف، المنعقدويقر مجمع مار 
لكننا لن نعرف تفاصيل توزيع االرث . (9يطرح قضية االرث ونعرف منه أنه من حق المرأة والبنت أن ترثا )، الغرباء

 كما سنذكر ذلك فيما بعد.، أال من خالل مجاميع رجال القانون 

أنه مجمع مار حزقيال المنعقد ، وتدور عجلة التاريخ فنصل الى مجمع آخر هو باالهمية بمكان بالنسبة لقضيتنا
غورون الناس ويشيعون أنه ليس من خطأ في ففي الفصل االول يندد االباء بأولئك الذين بصفة الرهبان ي. 576سنة 

لذا يقر المجتمعون ، ويتوددون الى االرامل والشابات، فيعملون على التفريق بين الرجال ونسائهم، تعاطي االفعال االثيمة
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ويرسم الفصل الرابع حظرًا على النساء اللواتي يعمدن . وكذلك بجميع من يخدعون النساء، أنزال أقسى العقوبات بهم
وفي الفصل الخامس يقف . النها عادات وثنية، لى قص شعرهن أو ثيابهن أو يندبن معددات بمناسبة العزاء والحدادا

يقدمونه  آباء المجمع الى جانب الخادمات اللواتي يحاول أسيادهن أغتصابهن أو أكراههن على تعاطي المنكر لقاء ما
سمع في السنهوذس )المجمع( يأمر قوم . ي لدى أبن الطيبولنستمع الى النص كما يأت. (10لهن من طعام أو مال )

. النساء على الرجال ويستصبحون االرامل ويطوفون بهم معهم للفساد ن . ويفسدو يتظاهرون بالزهد ويفسدون رأي المؤمنين
والنساء ، لحميريعرف تدبير هللا وليس أمانته بالقوية يتشبه بالحنفاء أذا مات له ميت يجن ويعر كا لما كان قومًا ممن ال

يجزون شعورهن ويخرقن ثيابهن ويحضرن النوائح والطبول والزمور وهذا كله بعيد من النصرانية أن قوما للشهوة يرتبطن 
أنهى الى السنهوذس أن قوما يلزمون االماء الى أن يزنوا ويعطونهم جعالة ، نسوة الى نسائهم وهذا بخالف قانون البيعة

وصالت البيعة التي تكون من جهة -التقادم -النذور والروميانيات. كون نفوسهم بالخطيةويمنعونهم القوت لذلك ويهل
السيما بمحاربة عادات فاسدة كتلك المنوه عنها في ، وغير خاف ما في ذلك من تقييم للمرأة . (11الزوانى التقبل )

واالمة ، ت الطبقية التزال سائدةفي زمن كان، كما بشأن ردع االسياد عن أستغالل أمائهم، مناسبات الحزن والحداد
النها هي أيضًا شخص ، فتقف كنيسة المشرق مدافعة عن كرامة المرأة ، معتبرة متاعا يتصرف به السيد بنوع مطلق

 بشري اليجوز امتهانها.

في عهد مار ايشوعياب االول.فأن اباء  585هو المنعقد سنة ، ونلقى مجمعًا آخر يتناول قضية المرأة بموضوعية
وفي ضوء هذا المبدأ نفهم بنوع . هي العذراء مريم–امرأة -المجمع يؤكدون بالحاح على أنسانية المسيح ووالدته من هذا

وأولها القانون الرابع في وجوب أحترام االهل واالهتمام ، اجلى القوانين العملية التي يشرعها المجتمعون بخصوص الزواج
أساس.وفي القانون الخامس تنديد بالكهنة الذين تزوجوا بطريقة غير شرعية  والتشديد على الحب كمنطلق، بتربية االوالد

والرجال الذين يتجولون ، أما القانون الثامن فهو ضد الرجال والنساء الذين يسكنون في االديرة معاً . وأمتهنوا بذلك الكهنوت
كنة منعزلة ومنع سكنى النساء في ويقضى عليهم بالسكنى في أم، مع نساء بزي راهبات فيسببون  التشكيك للمؤمنين

وليست ضد ، أديرة الرجال والرجال في أديرة النساء.أنها محاولة لتطهير الحياة الرهبانية من أخطار التفسخ واالنحالل
وبه يتميز ، الن القانون الثالث عشر يتحدث عن الزواج واصفًا أياه بالحياة الفاضلة الشريفة الالئقة بالعائلة، الزواج
بينما يتجلى في الزواج حب هللا وحب الزوجين ، ان عن الحيوان الذي الضبط لغرائزه وال حياة جماعية دائمة لهاالنس

ويشدد القانون المذكور على وحدانية . وكما أكد عليه المسيح في انجيله الطاهر، الواحد لالخر كما كان في بدء الخلقة
وأذ . عماًل بقول مار بولس، أال أنه يأخذ برئاسة الرجل على المرأة ، االً نساء كانوا أم رج، الزواج نافيا كل تعدد لالزواج

ينسب الى الضعف السماح القديم بتعدد الزوجات االمر الذي ابطله ، أو بالعكس، ينهى أن يعلو رجل مضجع أمرأة غيره
بل لسبب الزنى ال ، المالأذ ال يحق للرجل أن يطرد أمرأته السباب تافهة كالجمال أو ، وكذلك بشأن الطالق، المسيح

سواء في حياة زوجها ، غير.وفي القانون الرابع والعشرين يأتي الكالم عن المهر فيقول المجمع بانه من حق المرأة وحدها
 . (12وسواء اوصى رجلها بذلك ام ال )، أو بعد موته

هي قضية الزواج ، عنصريةيتطرق ايشوعياب الى قضية بوسعنا أن نسميها ، وفي القانون العشرين من رسالة له
وهي قضية من االهمية بمكان نظرًا لعدم أمكانية االنجاب االمر الذي . والسماح لرجل كبير التزوج بامرأة مسنة، بعاقر

نلقى ايشوعياب يصرح بأن معلمي الكنيسة لم يعطوا جوابًا بشأن هذه القضية . (13يعتبره الشرع غاية الزواج االساس )
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أنه موقف يقدر عليه في عهد . (14شخصيًا يعتبر ذلك مسموحًا به وال غبار عليه من قبل االيمان )إال أنه ، الشائكة
 . بينما كان يعد العقم عارًا كبيراً ، كان التركيز على الخصوبة وأعتبارها بركة إلهية

بزي الديرانيين  وهي ذي أهم قوانين مار ايشوعياب كما ينقلها أبن الطيب : ليس لواحد من هؤالء الذين يتزينون 
وليس للنساء السكنى في دير الرجال وال الرجال في دير ، والكهنة أن يطوف معه امرأة أو يسكن معها في دير أو قالية

وكما أن االمرأة ، لكن يتبع الناموس والطهارة، ..أن االنسان ال ينبغي أن يتشبه بالبهائم ويمضي مع الشهوة. النساء
.وبالجملة ليس النسان أن يترك أمرأته . فكثرة النساء تظل معه القلوب ، ل إال أمرأة واحدةالتكون لرجلين اليكون للرج

وكما يوجد قوم يتزوجون بامرأة العم أو بالعمة أو بالخالة ، الناموسية ويتبع سواها شرعًا وأتباعًا للذة كما يفعلون في المال
 . (15نة كالحنفاء)أو بالكنة أو بالبنت أو بزوجة االخ كاليهود وبغير المؤم

 القرن السابع

ما أمرت به مجامع سابقة من تحريم كل أمرأة ال رجل لها ، 605المنعقد سنة ، ويكرر مجمع مار غريغوار الجاثليق
 (.16وال تكون في الدير بل تطوف البيوت وتفسد الناس )

حيث ، 676المنعقد سنة ، ركيسنلقى جديدًا في المجامع التالية الى أن يأتينا بعض الشيء في مجمع مار كو  وال
أي وفقًا ، ينص القانون الثالث عشر منه على عدم السماح للمرأة بأن تتزوج أال برضى أهلها وبحسب المراسيم الدينية

، لذا اليحق أمتهان االتحاد الزوجي الشرعي، والغاية من ذلك أعطاء أهمية اكبر للزواج. للشرع الديني والعرف االجتماعي
النه سيصعب عليهن العيش وفقًا لمتطلبات الحياة ، زواج المسيحيات بالوثنيين –القانون الذي يليه في  –ويمنع 

، أما النساء البتوالت اللواتي يفردن أنفسهن للخدمة فيحدد القانون التاسع زيا خاصًا بهن وقصة الشعر الئقة. المسيحية
. (17ويختار منهن من تصلح لخدمة الكنيسة فيسامون شماسات ) -المداريش –وعليهن أن يتعلمن المزامير والترانيم 

 . وغنى عن التنبيه ما في ذلك من تقدير للمرأة وسبق زمني في االعتراف بحقوقها في المساواة بالرجل ومشاركتها له

 القرنان الثامن والتاسع 

، بالنسبة لكنيسة المشرق ، ث في القانون الكنسيمطران فارس، يضع أول بح، نلقى في نهاية القرن الثامن ايشوعبخت
. منها أثنان كامالن في الزواج، وهو مجلد يشتمل على ستة كتب، 823-780تحت أشراف الجاثليق طيمثاوس االول 
فأن عبد يشوع الصوباوي سيستفيد منه كثيرًا في مجموعة ، كالقوانين المجمعية، وعلى الرغم من كونه بحثًا غير رسمي

 . التي سيتبناها مجمع مار طيمثاوس الثاني قوانينه

وفي مقدمة االسباب ، بينما يذكر محاسن التزوج بالغريبات، ينهى القانوني الكبير ايشوعبخت عن الزواج بذوى القربى
 أن. االمر الذي يخلق تعارفًا وتحاببًا بين عدد كبير من الناس، وبين أقاربهما، التي يوردها زيادة الحب بين الزوجين
ومكانة . فهو ينشد قبل كل شيء حياة المجموع بانيا أياها على التعاون والحب، سعة ذهنية هذا القانون بادية للعيان
. وال فرق في نسبتهم الى االثنين معاً ، فاالوالد هم أوالد الرجل والرمأة على السواء ، المرأة جلية في الكثير من تصريحاته

. رورة تعلق الرجل والرمأة ببعضهما الى حد ترك االهل وتكوينهما جسدًا واحداً ض، ويركز على الوحدانية في الزواج
أذ ، النه من باب العدل أن يحسب كل من الطرفين ما يلحق بقرينه كأنه قد لحق به أيضاً ، ويقف موقفًا معاديًا للطالق
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يظل ايشوعبخت منحازًا للرجل في حالة و . القتل، الزنى، أنهما واحد وال يسمح بالطالق إال في حاالت ثالث : نكران هللا
أما في حالة نكران هللا والقتل فمن حق ، وذلك بالنظر لما يلحق من أضرار أكثر ملموسة في حالة زنى المرأة ، الزنى

ويذكر أبن الطيب أهم ما جاء لدى ايشوعبخت والقوانين المنظمة . (18المرأة أيضًا أن تطالب باالنفصال عن زوجها )
ول : في فائدة التزوج بالغرباء من دون االقارب والمضرة باالقارب، فالتزوج يحتاج معه الى زيادة المحبة للزواج فيق

والزواج باالهل مفسدة للمجتمع النتقاء االمانة ، وهذا اليوجد في االقارب ويوجد في االباعد. والمودة والمعونة واالستكثار
أما التزوج بالغرباء ، وقد يؤدي ذلك الى أرتكاب الجرائم، عرضة لتحرش ذويه فال يأمن الرجل أن يغادر منزله تاركاً أمرأته

الن السنة الكتابية ال يحتاج اليها لو ، العلة في أن نحفظ بعض مافي سنة موسى والبعض ال. فليست فيه هذه االخطار
في في عمل الواجبات فالتمييز العقلي يك، مضى الناس مع موجب الناموس الطبيعي وهو التمييز الذي في العقل

..وبعد هذا التأكيد . ولميل الناس عن موجب العقل أحتاجوا الى السنة الكتابية لتقهرهم على فعل الواجب، والصالحات
يتطرق الى أسباب االخذ بالوحدانية في الزواج وعدم ، الواضح على أهمية العقل ووجوب االخذ بما يدليه على االنسان

ي الموضع الذي منه تمسك النصارى بأخذ امرأة واحدة الن في االول خلقت المرأة الواحدة السماح بالطالق فيقول : ف
-بولس–والقديس . ويكونان جسمًا واحداً ، ولقوله يترك الرجل أباه وأمه ويتصل بزوجته ولم يقل أزواجه، للرجل الواحد

السنة العتيقة أبيح الطالق والنصارى منعوا العلة أن في . يقول المرأة ليست مسلطة على جسمها لكن يعلها وكذلك الرجل
، منه فنقول : أن الطالق يدل أوال على قساوة القلب حتى اليقتل الرجل زوجته أذا شبع منها،فالطالق أجمل من القتل

 وكما أن الزوج أذا، والقائل بان هذا الناموس يمنع النسل بعقر المرأة ومرضها فنقول أن هذا الناموس مبنى على الرحمة
وكل منهم يجب أن يعتمد صاحبه مثل ، هكذا المرأة يجب أن يصبر زوجها عليها، كان به عاهة للمرأة أن تصبر عليه

في أن فجور المرأة يوجب . نفسه ويصبر على مؤلماته وليس بسبب لذة يسيرة ينالها في هذا الزمان يترك الذكر الجميل
ذين يكونون من فجور الرجل اليتمسك بهم وال يقسمون الميراث وال الن االوالد ال، وجب طالقهي طالقها وفجور الرجل ال

النه ، حسب ايشوعبخت، ( والزواج أمر طبيعي19.). .المرأة تطلق زوجها بسبب الكفر والقتل والسحر. يعالون باالقوات
أما . ا على الحياةوعليهما أن يجتمعا في زواج ليتعاون، المرأة ، بل البدله من عون شبيه به ليس للرجل أن يكون وحده،

( فقد أحتوى مجمعه جملة قوانين يحرم فيها اللجوء الى السحر الغواء النساء والتزوج 828-823الجاثليق ايشو عبرنون )
نقل عبارة تقييم واضح للمرأة أنما يكفينا هنا ، كما يشرع تنظيمات أخرى بشأن المواريث سياتي ذكرها فيما بعد، بهن
 . (20المة ): المرأة التبتاع كاوهي

 القرنان العاشر والحادي عشر

( المتضمن عقلية منغلقة نوعا ما كونتها الخالفات الشديدة 905-900ويذكر ابن الطيب قوانين مجمع مار يوحنان )
فالنهي عن التزوج بنساء غريبات عن جسم كنيسة ، بين الطوائف المسيحية والظروف االجتماعية القاسية عهد ذاك

 . (21أو حضور مجالس مغنية أو مخنث )، تحريم للنائحات على الميت، دد عليه جداً المشرق أمر مش

طبعة هنرباخ ، فله كتاب تشريعي شهير بعنوان ) فقه النصرانية( 1043أما أبو الفرج ابن الطيب المتوفى سنة 
وقد ذكرنا ، تي سبقت عهدهيلخص في الجزء االول منه القوانين الكنيسة الرسمية ال، وشبيس بجزأين مع ترجمة المانية

وفصل )في علة المواريث( ، تهمنا منها المواريث، أما في الجزء الثاني فيتناول بحث عدة قضايا، نتفا منها فيما سبق
، فحسب الجاثليق طيمثاوس العلة في أن المرأة سهمًا أقل من الزوج هو الن حوا )حواء( الجل  آدم خلقت. بصورة أخص
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، ون الشيء.بينما يقول ايشو عبرنون )العلة أن البنت الترث مع الذكور يختلف الناس فيهاوما هو الجل شيء هو د
واالمور العالمية ليس االختالف فيها مفيدًا لالمانة لكنها ، فبعض الناس يرثن من بيت أبيهن وينقلن الى أزواجهن

، ثان بالسواء الن االبن يقوم مقام االبوحسب ايشوعبخت )العلة في أن المرأة واالبن ير . تستعمل بحسب عادات الناس(
وأن كانا ، تساوي في االرث ابن الطيب قوانينه فيقول )والعلة في أن االبنة ال (. ويواصلواحدوالمرأة والزوج كجسم 
)والعلة في أن الزوجة وخاصة أذا كان لها ولد ليس لها . الن بالذكر يبقى ذكر االب ال بانثى(، جميعًا ولد رجل واحد

وال تنسب الى االب ، من بيت أبيها النها أخذت سهمها دفعة والنها صارت غريبة من بيت االب وقريبة الى آخرينسهم 
الن ميراث ، )والعلة في أن االم وأن كانت نصيرة لالب في الوالدة تساوي في المواريث االب. لكن يقال زوجة فالن(

وكثيرة هي القوانين التي نفهم منها بأن االب أقرب من . جها (االب يعود الى اوالده وميراث االم ربما يتصرف الى زو 
مع بقائها غير غريبة عن الميراث لكونها ، وبأنه ليس للمرأة سلطان لكي تتصرف بما لها من دون أذن زوجها، االم

ث هي وسبق البن الطيب أن أورد تصريح ايشو عبرنون الذي نفهم منه بأن قضية االر . (22ليست غريبة عن الرجل )
، وقوم اليوجبون ذلك، فهو يقول : )قوم ال يورثون البنت مع البنين، قضية دنيوية ال دينية وتتبع تقاليد كل شعب وبلد

 . (23لكن كل أنسان فيها يتدبر بحسب عادته وعادة بلده ( )، فهذه فرائض عالمية ال تثلم االمانة

بينما يفوق ايشوعبخت االثنين في أنفتاحه ، عبرنون ومن خالل فقهه كله بيان ابن الطيب أضيق عقلية من ايشو 
 . ومساندته للمرأة في قضيتها االساس

 1318عبد يشوع الصباوي سنة 

حتى كان عصر النهضة في أواخر القرن ، ودارت رحى الزمن ثقيلة رتيبة على كنيسة المشرق خالل قرنين ونصف
فقد لمع في سماء كنيسة المشرق الهوتيون وأدباء ، االنتعاشةالثالث عشر ومطلع الرابع عشر.وعلى الرغم من قصر هذه 

له كتاب مرتب حسب . 1318مطران نصيبين وارمينيا المتوفى سنة ، أبرزهم عبد يشوع بن بريخا الصوباوي ، وفقهاء
جمع الموضوعات القانونية بعنوان )مجموعة القوانين المجمعية (،أتخذ كمرجع رسمي لكنيسة المشرق بعد أقراره في م

وفي كليهما يخصص بحثًا ، ولعبد يشوع كتاب آخر بعنوان )نظام االحكام الكنسية(. 1317مار طيمثاوس الثاني سنة 
 . سنحاول أيجاز أهم النقاط التي فيه لما لها من صلة وثيقة ببحثنا، شيقًا ومنسقًا في الزواج

هو رضى الرجل والمرأة المتبادل وأتحادهما أن الزواج الشرعي ، مستشهدًا بمجمع مار ايشو عياب، يقول عبد يشوع
-يواصل عبد يشوع–وللزواج . ويلحق به أنجاب النسل، بغية التعاون على تحمل العيش الزمني، الطبيعي وأرتباطهما

وبعد أن يذكر . والعون المتبادل على حمل ثقل هذه الحياة من الجهة االخرى ، االنجاب وأخماد الشهوة من جهة غايتان:
مستشهدًا بايشوعبخت ويشدد ، الزواج من جهة القرابة يتطرق الى االضرار التي تلحق بالزواج من ذوي القربىموانع 

وكما أكد المسيح ، كما شاء هللا ذلك حين خلق االنسان االول، واحد المرأة واحدة فرجل، الزواجعبد يشوع على وحدانية 
ومن جملة االمور التي يقول باجراء أثباتات . ًا شريفًا مقدساً ويعتبر الصوباوي الزواج عقدًا ووعد. على ضرورة ذلك
ويقول بمنع من يسلبون . ورضاهما، وحرية كل من الرجل والمرأة ، عدم تلبس أحد الطرفين بمرض، حولها قبل الزواج

أذ ، عكس ذلك وبينما نراه صارمًا تجاه المرأة التي دخلت بيت زوجها على أنها باكر ثم ثبت. النساء من شركة الكنيسة
أذ يقضى بعدم السماح ، نراه يدافع عنها أذا ما أصابها مرض عضال بعد الزواج. يأمر القانون أن تعاد الى أهلها ذليلة

 النفكاك الزواج.
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فيحددها في ست  ، ويحاول القانون أن يقف بجانب المرأة في حاالت التحقيق عن زنى المرأة الستحصال الطالق
أما االماء اللواتي يتزوجن بعد نوال رضى . تة أشخاص على االقل أو أربعة من ذوي الثقةأخفها شهادة س، حاالت

من ، والبنات اللواتي يتزوجن أهلهن وهن صغيرات السن. أسيادهن فال يستطيع هؤالء أن يفرقوا بينهن وبين أزواجهن
يحق لالهل أن يحرموهن من االرث  وال، حقهن أن يحتفظن بارادتهن في قبول الرجال الذين يفرضون عليهن أو رفضهم

 . (24بسبب عدوم رضوخهن لهم والتزوج من أشخاص اليرغبن فيها )

غير أن كرامة المرأة وشخصيتها ، ما يعرضه عبد يشوع في كتابيه، بما فيها من صرامة وجفاف، أنها النظرة القانونية
نجد عبديشوع يعطي للمرأة مجال حرية في ، بوضوح ومنزلتها مصانة أساسًا.وعلى الرغم من تبنيه قيام السلطة االبوية

هو االتحاد الشرعي والرضى المتبادل بين الرجل والمرأة للسكنى ، كما يرسمه عبديشوع، والزواج. أختيار شريك الحياة
الزواج شركة وأجتماع طبيعي للتعاون بين الرجل والمرأة وتحمل الحياة . ويتكرس ذلك بشهادة الكاهن وصالته، معا

 . لزمنية وأتمام ما هو ضروري وأنجاب النسل الذي ينتج عن هذا االتحاد بصورة طبيعيةا

 الخالصة 

، غير أنها تتمتع بالحرية في أختيار شريك الحياة، أنها بعد الرجل. المرأة شخص بشري، لها كرامتها ومنزلتها
لبتولية أفضل منه ولكنها للقالئل.وحدانية الزواج وا، الزواج أمر طبيعي. وبأجتماع الرجل والمرأة وتزاوجهما يبنى المجتمع

. ويقوم الزواج بالحب والتعاون بحيث يشكل الرجل والمرأة فيه جسدًا واحداً . وديمومته أمران مصونان ومشدد عليهما كثيراً 
نوثتها أو تقلل وال للمرأة أن تشوه أ، ال يحق للرجل أن يستغل المرأة . ومن غاياته االنجاب وحفظ النسل وأشباع الغريزة

 . من كرامتها

على ، وهي ليست بأفكار متخلفة، هذه وغيرها أهم االفكار التي تطرحها كنيسة المشرق في مجاميع قوانينهاالرسمية
أذ . الرغم من وجود نقص أو ضعف منها وال ينبغي أن نهمل جانبًا التفاوت القائم بين مجمع ومجمع،وقانوني وآخر

نرى مجمع مار يوحنان متشددًا ، اق ومار آبا منفتحين نوعا ما وأكثر قربًا الى ذهنيتنا المعاصرةبينما نلقى مجمعى مار اق
أنها الظروف . نجد ابن الطيب يختلف عن الركب، وبينما يكاد القانونى ايشوعبخت أن يكون مفكرا عصريا، ضيق االفق

ولعلنا من مجمل البحث يمكننا . وير العقلية أو تخلفهاوهي االوضاع الحياتية التي لعبت دورها في تط، الزمانية والمكانية
أمرًا واحدًا ال . مطالبة بحقوقها عبر العصور، محترمة كرامتها، التصريح بأن كنيسة المشرق منفتحة على قضايا المرأة 

 . ننساه أن آخر مصدر ذكرناه يرجع الى ستة قرون ونيف

 الهوامش

كنيسة المشرق هو ما نشره العالمة شابو بالنص االصلي بخط -وساتسنهاد-(أن أهم مصدر لنا بالنسبة لمجامع1
وقد قام المستشرقان هنر باخ وشبيس . اسطرنجيلي مع ترجمته الفرنسية )وسوف نستشهد به بالنسبة للمجامع االولى(

عبد يشوع مع ترجمته االلمانية.كما نشر العالمة ماي كتاب –فقه النصرانية -بطبع النصر العربي لكتاب ابن الطيب
مترجما –نظام االحكام الكنسية -واالب فوستي كتابه االخر، الصوباوي )مجموعة القوانين الكنسية( مترجما الى الالتينية

ثم ما ترجمه براون وساخو ، الى الالتينية كذلك.ولنا ايضا ما كان قد نشره العالمة السمعاني في مكتبته الشرقية الشهيرة
 . ناوين هذه المصادر كاملةوهذه هي ع. والغارد وغيرهم
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.اما 3القانون  264وفي الترجمة ص ، 24في النص السرياني ص ، طبعة شابو والنص المذكور في المتن نلقاه في
 . من فقه النصرانية 3القانون  84لدى ابن الطيب ففي ص 

 548من مجمع مار آبا ص  20وانظر القانون . طبعة شابو 364-263والترجمة ص ، 24-23(النص ص2
 . الترجمة 373النص و ص  114-113ص  ،وكذلك الفصل الثاني من مجمع حزقيال–الترجمة  588و-النص
 . الترجمة من طبعة شابو 291النص و  48-47(ص 3
 306- 303وص ، النص 59-55(ص 4
 93-92ص ، 1فقه النصرانية جــ، (ابن الطيب5
  94-93ص ، المصدر عينه، (ابن الطيب6
 102-96ص 1فقه النصرانية البن الطيب جـــ 338-335الترجمة  85-82النص ص ، (شابو7
 558-556الترجمة ، 548-546النص ، (شابو8
 107-106ابن الطيب ص  360والترجمة 102النص ، (شابو9

 طبعة شابو –الترجمة ، وما بعدها 374ص ، النص، وما يليها 116(ص 10
 112-111(ابن الطيب ص 11
 وما بعدها  401الترجمة ص ، 150النص ص ، (شابو12
 والخ.171وعبديشوع في نظام االحكام الكنسية . 93ن الطيب ص لدى اب، (انظر مثال مجمع مار باباي13
 الترجمة  449-448النص  190-189(شابو 14
اال ان ابن الطيب يحرف قانون مار ايشو عياب بشأن المرأة العاقر والزواج في حالة  123-121( ابن الطيب 15
 العقم 

  137(ابن الطيب 16
  488-487, و 223-222(شابو 17
 وما يليها  1ص، 3جــــ، خو(طبعة سا18
  191-158( ابن الطيب 19
 210 -192(ابن الطيب 20
 215-210(فقه النصرانية 21
 فما بعدها  41ثم ص ، فما يليها 12ص2جـــ، (فقه النصرانية22
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  12ص  2جــ، فقه النصرانية، فكل امة تحب ان يكون تدبيرها بحسب عادتها، واالجناس وااللسن والعادات والنواميس
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