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

درا�سات يف الت�سامح

الحركات النسكية
السابقة على
الرهبنة
شروق عاشور

إن احلركات الن�سكية ال�سابقة على الرهبنة،
وامليل ال�سائد فيها نحو العزلة واالنفراد واالرتقاء
بعالقة املعبود ،وظهور تلك احلركات للتن�سك يف
خمتلف احل�ضارات ال�شرقية القدمية((( ب�صفة خا�صة،
وذلك ب�سبب وجود ديانات لتلك احل�ضارات ،وكذلك
وجود حكماء مثل حكماء ال�صني والهند و�إيران وم�صر
القدمية ،يعترب �سبب ًا وا�ضح ًا للأخذ بها والتمثيل بها
ولو ب�شكل ظاهري ولي�س جوهري ًا ،ومل يقت�صر مبد�أ
العزلة �أو التن�سك على الديانات القدمية فقط.

( ) �أ�ستاذة الآثار امل�سيحية والإ�سالمية يف �أكادميية امل�ستقبل (م�صر).
((( حممد ،غالب ،التن�سك الإ�سالمي ،املجل�س الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالمية ،جلنة التعريف بالإ�سالم ،الكتاب رقم
( ،)68مطابع الأهرام.1970 ،
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فقد ورد يف �سرية �سيدنا حممد (�صلى اهلل عليه و�سلم) �أنه كان
يتحنث قبل نزول الوحي عليه يف غار حراء ،وهو بذلك �أول نا�سك يف
الإ�سالم ،وقد نهج كثري من ال�صحابة والتابعني طريقته حيث كانوا
يدعون بالزهاد �أو الن�ساك.
لكن بعد قرنني من الزمن �أطلقت على جميع الن�ساك امل�سلمني
بال ا�ستثناء ،فالنا�سك هو من يعي�ش وحده يف خلوة خا�صة تق�شف ًا
وزهد ًا .والتن�سك نوعان :ن�سك وقتي ،وهو من الأمور ال�شائعة التي متهد
لبع�ض املرا�سم الدينية ،والتن�سك الدائم ،وهو كان منت�شر ًا يف الديانة
امل�سيحية.
الديانة البوذية

من مظاهر التن�سك يف بالد �شرق �آ�سيا الديانة البوذية بالهند،
وظهرت على يد حواتامابوذا وا�سمه الأ�صلي الأمري �سيد هارتا ،م�ؤ�س�س
الديانة البوذية ((( .اختلف الباحثون حول ع�صر بوذا وتاريخ ميالده
ووفاته .ولكن �آخر ما مت التو�صل �إليه هو �أنه ولد يف  560ق.م وتويف عام
 480ق.م بالقرب من الهماليا وعلى م�سافة ( )100ميل من مدينة
الهندو�س املقد�سة .وي�سجل الرتاث ما ال يقل عن ( )24بوذا �سبقوا
جواتامابوذا ،ولي�س هناك دليل مادي على وجودهم ،ولكن وجودهم
حقيقة م�ؤكدة �أعلنها جواتامابوذا حيث قال« :لقد جاء عدد من بوذا،
�أي املعلمني الدينيني ،فلم �أكن الوحيد فيما �أتيت» .فكر بوذا كثري ًا
واهتدى �إلى �أنه البد �أن يكون يف هذه احلياة العابرة �شيء �أنقى و�أبقى.
((( حممد� ،إ�سماعيل الندوي ،الهند القدمية وح�ضارتها وديانتها ،دار ال�شعب.1980 ،
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وعندما بلغ احلادية والع�شرين من عمره((( قرر �أن يهجر احلياة و�أن
يتفرغ متام ًا للت�أمل يف الو�صول �إلى احلقيقة ،حيث ي�صبح �إن�سان ًا بوذي ًا،
�إن�سان ًا م�ستنري ًا .وتعاليم البوذية ميكن �إيجازها يف عدد من احلقائق
التالية:
�1.1إن احلياة يف �أعماقها تعي�سة.
�2.2إن �سبب تعا�سة الإن�سان �أنانيته و�شهوته.
�3.3إن �أنانية الإن�سان و�شهواته ميكن الق�ضاء عليهما عندما ي�صل
الإن�سان �إلى حالة الزفانا �أي انعدام كل �شيء يف �أعماقه.
�4.4إن الو�سيلة �إلى الهروب من الأنانية هي �أن ت�سلك طريق
احلقائق الثماين وهي:
النظرة ال�صحيحة – الفكرة ال�صحيحة – الكلمة ال�صحيحة
– العمل ال�صحيح – احلياة ال�صحيحة – اجلهد ال�صحيح -الفهم
ال�صحيح – الت�أمل ال�صحيح.
بعد وفاة بوذا انت�شرت الديانة البوذية وزاد عدد �أتباعه ،مما
ترتب عليه تكوين �أول م�ستعمرة ديرية .وقد اتخذ الن�ساك البوذيون من
الكهوف وال�صوامع والأديرة م�أوى لهم ،وال مينع الن�سك الهندي الن�ساء
من التن�سك ،ولهن �أديرة خا�صة بهن ،وبها نظام �صارم كالرجال
متام ًا .وقد انت�شرت يف الدول املجاورة جنوب ًا من �سيالن ،و�شرق ًا يف
((( كامل� ،سعفان ،معتقدات �آ�سيوية ،طبعة ثانية -بدون تاريخ.
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بورما و�إندوني�سيا ،و�شما ًال �أفغان�ستان ،كما �أنها دخلت ال�صني و�أ�صبح
لها �أتباع كثريون ،ومن ال�صني انتقلت �إلى كوريا واليابان(((.
وكذلك عرفت طائفة دينية �أخرى بالهند وهي طائفة الرباهما.
�إن كلمة (الربهمن) �أو الرباهما لها مدلوالت خا�صة يف اللغة الآرية
الأولى .ولقد �أطلقت كلمة «برهمن» على العبادة وال�صالة يف بداية
الأمر .ثم على كهنوت معني .ثم على �سيد الآلهة ،ثم على الطائفة
املف�ضلة لدى الهندو�س.
وبهذا تكون الربهمن �أو الربهما لها مدلوالت خا�صة ،وال
عالقة لها باللغات ال�سامية �إطالق ًا .وقد ظن بع�ض الباحثني الهندو�س
وامل�سلمني �أنها كلمة �إبراهيم �أبي الأنبياء نف�سها ،وذلك مبجرد وجود
ت�شابه بني الكلمتني ،وظنوا �أن الكلمة ال�سامية هذه قد انتقلت �إلى
الآرية .ولكن هذا الر�أي بعيد عن ال�صواب؛ لأن �سيدنا �إبراهيم قد
�سمي يف اللغات ال�سامية الأولى وبالأخ�ص بالعربية� :أبرام.
الديانة المصرية القديمة

فامليول الن�سكية وجدت يف الديانة امل�صرية القدمية ،وظهرت
بو�ضوح يف متون الأهرام((( التي تعد بحق �أهم م�صدر ي�ضع �أمامنا
�صورة عن احلالة الدينية والعقائدية واالجتماعية يف تلك الأزمان
(4) Achala moulik: Monuments and Sites: India National Scientific Committees of ICOMOS
(1996. P.17).

((( متون الأهرام يف مقابر الأ�سرتني اخلام�سة وال�ساد�سة عرفت واكت�شفت منذ عام 1880م ون�شرها ما�سبريو
عام  1882وقد احتفظ بالطابع الأ�صلى لها .انظر� :أدولف� ،أرمان ،متون الأهرام ،ديانة م�صر القدمية ،ترجمة:
عبداملنعم �أبو بكر ،حممد �أنور �شكري ،القاهرة.1973 ،
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ال�سحيقة .و�سن�ضع ملحة عن تاريخ هذه النقو�ش وحمتوياتها والغر�ض
الذي من �أجلة نق�شت ،ومقدار �أهميتها يف الأدب الديني امل�صري
واحلياة امل�صرية((( ،حيث كان الظن �أن كل الأهرام عارية من النقو�ش
�إلى �أن اكت�شف العمال امل�صريون حتت �إ�شراف ماريت �سنة  1880هرم
بيي الأول ،ثم هرم مرندع ،وقد وجد �أن جدران �أروقة هذين الهرمني
مملوءة بالنقو�ش الهريوغليفية ،ويطلق عليها الآن (متون الأهرام)
وتدل هذه النقو�ش على حالة ع�صر ال يقل عن �ألف �سنة ،وقد كان
الغر�ض الأ�سا�سي من هذه املتون هو ال�سعادة يف حياة �أخروية وهي
تعترب بحق �أدلة ترجع �إلى الدولة القدمية .يليها ن�صو�ص التوابيت وهي
متون الأهرام نف�سها بالإ�ضافة �إلى بع�ض احلكم الكهنوتية للكهنة يف
الدولة الو�سطى .وكانت عادة تكتب باجلدار الداخلي للتابوت عو�ض ًا
عن جدران حجرة الدفن باملقربة ،كذلك كتاب املوتى((( الذي ا�شتمل
على ن�صو�ص الأهرام نف�سها ون�صو�ص التوابيت ،بالإ�ضافة �إلى بع�ض
ن�صائح و�إ�ضافات كهنة �آمون يف الأ�سرة الثامنة ع�شرة على جدران
املقابر للنبالء وامللك ،بداية من املدخل حتى حجرة الدفن ،وكذلك
و�صل �إلينا مثال كامل من ال�سلوك اخللقي امل�ستقيم ،وهو تعاليم �أو
ن�صائح من �أدب الفراعنة .و�أهم ما و�صل �إلينا من هذا اللون من
الأدب هو ثماين وثائق ،وهي -ح�سب ترتيبها و�أهميتها -حكم و�أمثال
بتاح حتب ،ومن ح�سن احلظ �أن هذه التعاليم التي وجدت كاملة لنا ال
ينق�ص منها �شيء ،وقد ق�سمت �إلى �أجزاء حيث تدل النقو�ش على �أنه
((( �سليم ،ح�سن� ،أدب الفراعنة ،اجلزء الثاين يف الدراما وال�شعر وفنونه ،الطبعة الأولى ،القاهرة ،مطبعة جلنة
الت�أليف والرتجمة والن�شر.1945 ،
((( حكيم� ،أمني ،درا�سات يف تاريخ الرهبنة والديرية امل�صرية ،القاهرة.1963 ،
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كان وزير ًا للفرعون �أ�سي�س �أحد ملوك الأ�سرة اخلام�سة  2670ق.م وقد
كتبها كن�صائح البنه ،ومن هذه الن�صائح( :ال تكن متكرب ًا مبعرفتك،
وال تكن منتفخ الأوداج ف�أنت رجل علم)((( �إال �أن ال�شعور بامل�س�ؤولية
اخللقية قد و�صل �إلى �أوج تطوره يف ع�صر �أخناتون ف�أ�صبح عبارة عن
روح تعبدية فيا�ضة باالت�صال بالإله ،مما �ساعد على ظهور الوجدان
ال�شخ�صي وبداية التدين االنفرادي الذاتي بني طبقات ال�شعب،
خ�صو�ص ًا بني طائفة الكهنة ،حيث اعترب �أن املعبد للإله مكان الطهارة،
وعلى الكاهن املحافظة على تلك الطهارة.
كان على الكاهن �أن يغت�سل يف كل يوم مرتني �أثناء الليل ،وهذا
هو ال�شرط الأ�سا�سي للقبول يف املعبد ،و�أن يحلق �شعره متام ًا ،ولزام ًا
عليه الكف عن االت�صال اجلن�سي �أثناء مدة خدمته ،وال يلب�س �أي �شيء
م�صنوع من �أي �صوف �أو جلد �أخذ من حيوان حي .وتعترب تلك هي
ال�شروط التي يتحتم �أن يتبعها �أي رجل يرغب يف ممار�سة اخلدمة
الكهنوتية باملعبد ،ولزام ًا عليه �أن يتعلم العلوم الالهوتية للقيام
بواجبه .ومن املظاهر الن�سكية يف الديانات امل�صرية ما كان يفعله
كهنة �إيزي�س من حلق ر�ؤو�سهم ،ونذرهم ال�صوم لآلهتهم ،وامتناعهم
عن �شرب اخلمر و�أكل اللحوم وال�سمك((( ،وقد كان �أهم معبد لعبادة
�إيزي�س هو جزيرة فيلة .وتعترب �إيزي�س يف قلوب امل�صريني �أنها املثل
الأعلى للأم احلنون التي تفانت يف حب ابنها حور�س ،ويف الإخال�ص
لزوجها ،وكانت ق�صة �إيزي�س و�أوزوري�س وحور�س من �أ�شهر �أ�ساطري
((( حمرم ،كمال ،احلكم والأمثال والن�صائح عند امل�صريني القدماء ،الهيئة امل�صرية للكتاب ،دون تاريخ.
((( عبا�س ،حممود العقاد ،حياة امل�سيح ،دار النه�ضة للطباعة والن�شر ،م�صر ،دون تاريخ.
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الديانة امل�صرية يف الع�صر البطلمي  332ق.م .يف عهد بطليمو�س
الأول ظهرت عبادة �سريابي�س وعرف املنقطعون لعبادته با�سم «ن�ساك
�سريابي�س» ،و�سريابي�س �صورة من �أوزوري�س امل�صري لكن يف �صورته
الهيلينية والعجل �أبي�س(.((1
كانت خال�صة حياة ه�ؤالء الن�ساك هي تكري�س حياتهم
خلدمة �سرابي�س .فعا�شوا داخل املعبد وكانوا منت�شرين بجوار املعابد
امل�صرية ،خ�صو�ص ًا �سريابيوم منف ،حيث قاموا بدور الوا�سطة بني
الإله �سريابي�س وبني النا�س الذين جا�ؤوا �إليه لتف�سري الأحالم وطلب
ال�شفاء(((1بوا�سطة نوافذ �ضيقة للمكان القائمني به .وكان بع�ضهم يلج�أ
�إلى املقابر �إمعان ًا يف الزهد والبعد عن ملذات احلياة ،وكانوا ي�ستعملون
فيما بينهم م�صطلح الأب والأخ باملدلول الروحي نف�سه الذي ي�ستخدمة
الرهبان امل�سيحيون(.((1
ومن اجلماعات الن�سكية جماعة عرفت با�سم جماعة نحلة
(�أورنيو�س) ال�شاعر اليوناين الذي ت�صوره الأ�ساطري اليونانية وهو
ين�شد على قيثارته �أن�شودة حزينة لفقده حبيبته وزوجته التي خطفها
املوت .وكان له �أتباع من الرومان يدينون بالزهد والتق�شف ،ويحرمون
اللحم وال يذوقون اخلمر �إال يف مرا�سم القربان ،ويلب�سون مالب�س
بي�ضاء(.((1
( ((1هارولد ،ادري�س بل ،الهيلينية يف م�صر من الإ�سكندر الأكرب �إلى الفتح العربي ،ترجمة :زكى علي ،دار
املعارف ،القاهرة.1948 ،
(11) Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie VTT. P3053.
(12) Evylen, White: The Monasteries of the Wadi ‘n Natrun, 1977, pp 4.5.
(13) John, Pinsent: Greek Mythology, Peter Bedrick Books; Reprint edition, 1991.
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جماعة الفلسفة األفالطونية

ن�ش�أت هذه اجلماعة يف الإ�سكندرية على يد زعيم هو �أفلوطني،
ومن �أ�شهر �أتباعة �أمونيو�س وهو من �أبناء �أ�سيوط يف �صعيد م�صر يف
القرن الثالث( ،((1حيث بد�أت الوثنية ت�ضعف �أمام انت�شار امل�سيحية.
وقد جمعت بني الفل�سفة اليونانية والفكر ال�شرقي ،فهي تدعو
�إلى التحرر من عبودية اجل�سد بالن�سك والتق�شف ،ورغبة التحرر من
امللذات املادية بوا�سطة االنعزال والن�سك ،فهي مل تكن جمرد فل�سفة،
و�إمنا كانت نظام ًا ديني ًا ،ويذكر �أنها حولت الهيلينية �إلى الهوت.
ومن �أهم ما تدعو �إليه الأفالطونية ما يلي:
.أالدعوة �إلى التحرر من عبودية اجل�سد باحلياة الن�سكية
التق�شفية.
.ب مراعاة اجلانب الت�أملي يف احلياة .نادى بع�ض �أتباعه ب�أنه

�إذا تطهرت الروح �أمكنها �أن ت�صل �إلى درجة من الروحانية النورانية
للت�أمل يف اهلل.
.ج حترر الروح من امللذات املادية والنزوات الدنيوية عن طريق

التق�شف و�إذالل اجل�سد ،واالعتزال عن العامل ومباهجه والزهد فيه.
�إ�ضافة ملا ذكر ،فقد عرف الن�سك �أي�ض ًا بني اليهود فقد ظهرت
( ((1م�صطفي ،العبادي ،م�صر من الإ�سكندر الأكرب �إلى الفتح العربي ،مكتبة الأجنلو امل�صرية ،القاهرة� ،ص.173

442

المسبار

روشاع قورش

يف فل�سطني �إحدى اجلماعات الن�سكية حوايل  150ق.م وا�ستمرت
حتى 74م .هذه اجلماعة عرفت با�سم الآ�سني �أو الآ�سنني وقد كانت
منت�شرة بني �أور�شليم وعني جادي على ال�شاطئ القريب من البحر
امليت ،و�أفرادها يتجنبون املدن الكبرية ،واملتوحدون منهم يعي�شون بني
�أ�شجار النخيل.
انتقلت هذه الطائفة من فل�سطني �إلى الإ�سكندرية من خالل
املجتمع اليهودي يف الإ�سكندرية .وقد بلغ عدد �أفراد هذه اجلماعة
�أوائل القرن الأول قبل امليالد �أربعة �آالف ،ومل يكن يدخل بها �إال
الرجال الذين عا�شوا بدون مال وبدون ن�ساء .ويف حالة الزواج يعفى
النا�سك من قيود الن�سك .وتنتظم هذه اجلماعة على ثالث درجات:
درجة التلميذ ،ودرجة املق�سمني ،وهم الذين يق�سمون اليمني ويق�ضون
�سنة يف الريا�ضة واالطالع على الأ�سرار ،ثم درجة الوا�صلني ،ويق�ضي
املريد فيها �سنتني ثم يلب�س زي اجلماعة ،وهو ثوب �أزرق وزنار ،ويحمل
ف�أ�س ًا داللة على العمل ال�شاق ،و�أتباعه يتطهرون ويعملون ،ويحرمون
العمل يوم ال�سبت.
ومن احلركات الن�سكية اليهودية �أي�ض ًا جماعة املتبط�سني �أو
الأطباء (جماعة الأطباء) وهذه اجلماعة ظهرت يف القرن امليالدي
الأول .وكان �أتباعها من الرجال ،وا�شرتك معهم عذارى ،وكانوا
يعي�شون حول مريوط القدمية ،وبع�ض مناطق منعزلة يف الوجه البحري
يف منازل و�أكواخ ب�سيطة تخلو من الرتف .وكانوا يعي�شون حياة التق�شف
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وال�صوم( ((1ويتقابلون مرة كل �أ�سبوع -غالب ًا ال�سبت -وكانوا يحتفلون
بيوم الف�صح باجللو�س على الأر�ض اخل�شنة �إمعان ًا يف الن�سك ،ثم تناول
الطعام من اخلبز وامللح ،ثم يقيم �أفرادها بعد ذلك ترنيمات يتلوها
رق�ص ديني –رمبا فعلوا هذا �إحياء لذكرى رف�ض �أخت هارون بعد
ٌ
عبور بني �إ�سرائيل البحر الأحمر وخال�صهم من يد فرعون.
بعد �أن ا�ستعر�ضنا العقائد املختلفة واحلركات الن�سكية ال�سابقة
على الرهبنة امل�سيحية ،ن�ستطيع �أن نذكر �أن اختالف �آراء العلماء حول
الأ�صول الأولى للرهبنة امل�صرية مل يكن من فراغ ،فمنهم من ذكر �أن
الرهبنة امل�صرية م�ستقلة ،بينما يرى فريق �آخر �أنها تطورت عن بع�ض
احلركات ال�سابقة عليها� ،سواء يف م�صر �أو خارجها ،ويرى فريق ثالث
�أنه مل يكن تطور ًا ،بل جمرد ت�أثر فقط ُو ِجد يف مظاهر ثانوية.
�ساد يف القرن الثالث ع�شر الهجري /التا�سع ع�شر امليالدي �أن
نظام الرهبنة م�ستقل الن�ش�أة� ،إال �أن �إفلني وايت ( ((1()E.Whiteتذكر
�أن فينجارتن ( )Veingartenعار�ض هذا الر�أي وزعم �أن الرهبنة
امل�سيحية قد ت�أثرت بجماعة املعتزلني يف ال�سرابيوم يف ممفي�س �سابقة
الذكر يف الع�صر البطلمي ( 332ق.م –  30ق.م) ويدلل على ذلك
باال�ستعانة مبظهر ثانوي ،وهو عي�شهم فيما ي�شبه القاليل وا�ستخدامهم
م�صطلح الأب والأخ باملدلول نف�سه الذي ي�ستخدمه الرهبان امل�سيحيون.
ويذكر كواجيبور

(Quaegebeur

� )Janأن ظاهرة معتزلة

( ((1يو�سابيو�س ،القي�صري ،تاريخ الكني�سة ،ترجمة :القم�ص مرق�ص داود ،مكتبة املحبة.1979 ،
(16) Evylen, White: The Monasteries of the Wadi ‘n Natrun, pp 4.5 .
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�سريابي�س من بني الأ�سباب التي �أدت �إلى ظهور املجتمعات الرهبانية
يف م�صر ،حيث العقائد امل�صرية القدمية قد �أثرت على امل�سيحية
ب�صفة عامة ،وبالتايل على الرهبنة .ويرى فريق �آخر �أن طقو�س �إيزي�س
و�أوزوري�س قد تطورت يف الع�صر امل�سيحي ،ويت�ضح هذا يف تقدي�س
ال�شهداء وااللتفاف حول قبورهم واعتبارهم �شفعاء لهم ،مثال مار
جرج�س ومار مينا و�أبي �سيفني.
يعتقد بع�ض امل�ؤرخني �أن جماعة املتبط�سني (الأطباء) التي
ذكرها الفيل�سوف فيلو هي التي �أثرت على الرهبنة امل�صرية( ،((1بينما
يرى فريق �آخر �أن الرهبنة امل�سيحية قد ت�أثرت باجلماعات الن�سكية
اليونانية ،خ�صو�ص ًا يف مظهر ارتداء راهبات الطائفة الكاثوليكية
املالب�س البي�ضاء ،والبع�ض يعتقد �أن الرهبنة القبطية قد ت�أثرت بجماعة
الفل�سفة الأفالطونية التي وجدت بالإ�سكندرية� .إال �أن هذا الر�أي ي�ؤخذ
ب�شيء من احلذر ،حيث يبعد عن الت�أثر بها باعتبار �أن الرهبنة ن�ش�أت
من طبقة الفالحني الذين كانوا يجهلون اللغة الإغريقية ،و�أن الظروف
ال�سيا�سية جتعل من املتعذر عليهم التنقل �إلى املدن قبل �أن ي�صبحوا
رهبان ًا ،كما �أن من اعتنق هذه الفل�سفة طائفة قليلة ،ومعظم �أفرادها
ميتازون ب�سعة العي�ش(.((1
يظن البع�ض �أن الرهبنة امل�سيحية قد ت�أثرت بالن�سك الهندي
الذي انتقل عن طريق فئة من التجار الهنود الذين وفدوا �إلى م�صر،
(17) Fedden, Henry, Romilly Study of the monastery of Saint Anthony in The Eastern Desert,
University of Egypte, 1937.
( ((1ر�ؤوف ،حبيب ،تاريخ الرهبنة والديرية يف م�صر و�آثارهما الإن�سانية على العامل ،القاهرة ،مكتبة املحبة،
دون تاريخ.
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وكانوا يدينون بالديانة البوذية ،ولكن هذا الر�أي مل ي�ستند �إلى �أدلة
ملمو�سة ت�ؤيد لنا هذا.
على خالف هذا الفريق من العلماء والدار�سني الذين يعتقدون
بت�أثر الرهبنة امل�سيحية باحلركات الن�سكية ال�سابقة ،هناك فريق
م�ؤمن با�ستقاللية ن�ش�أة الرهبنة امل�صرية عن �أي حركات �سابقة عليها،
ومن ه�ؤالء الق�س البولندي بول بيرتز ( )Paul Peetersفالرهبنة من
الناحية الدينية والتاريخية ن�ش�أت من �شخ�صية م�صرية ،فالرهبنة
والديرية كانت �-أغلب الظن -ثمرة �إنتاج م�صري قومي �-إلى حد ما-
فالكني�سة امل�صرية ذات طابع قومي قوي( ،((1فالرهبنة مل تكن مبنية
على الأمور العقلية ،لأن ظهورها كان بني الب�سطاء والفالحني وغري
املتعلمني.
من هذه الآراء ال�سابقة ميكن الو�صول �إلى ا�ستبعاد ت�أثر الرهبنة
امل�صرية بالثقافات ال�سابقة عليها ،وا�ستقالليتها يف ن�ش�أتها ويف
م�صادرها عن �أي حركة من حركات الن�سك ال�سابقة عليها ،ال�سيما
بع�ض الظواهر فقط ،وعدم االقرتاب اجلوهري من العقيدة ،فقد
ا�ستمدت �أ�صولها من الكتاب املقد�س.
عهد قدمي� :إيليا النبي – �إلي�شع النبي – �إرميا
عهد جديد :ال�سيد امل�سيح – ال�سيدة العذراء – يوحنا احلبيب
– يوحنا املعمدان
( ((1هاردلد� ،أدري�س بل ،الهيلينية يف م�صر من الإ�سكندر الأكرب �إلى الفتح العربي ،مرجع �سابق.
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حياة الرسل :بولس الرسول

لكن الرهبنة امل�سيحية نظام ديني ارتبط مفهومه ومعناه
ارتباط ًا وثيق ًا بالدين امل�سيحي ،وهو لي�س فر�ض ًا على �أي فرد م�سيحي،
بل هو لتلك ال�صفوة املختارة من اهلل للنعمة ال�سماوية التي اخت�صهم
بها اهلل دون �سواهم .والراهب هو املنقطع الذي حب�س نف�سه يف اخللوة
(((2
للعبادة.
وم�صطلح الرهبنة ( )Monasticismمعناه لغوي ًا :يعي�ش
وحيد ًا ،وقد ا�ستعمل للداللة على الأ�شخا�ص املنعزلني عن العامل،
ويتبعون نظام ًا ديني ًا حتت تعاليم و�إر�شاد �أ�ستاذ لهم(.((2
(Mona

كلمة الرهبنة يف اللغة القبطية مونا خوروم
 )Choromوهي من الكلمات اليونانية امل�ستعارة يف اللغة القبطية،
ومنها ا�شتقت كلمة راهب .وبالرغم من اختالف معاين كلمة الرهبنة،
ف�إنها توحي بالتعبد ،وارتبطت كذلك بالن�سك والتوحد ،وقد برزت هذه
املعاين يف �أقوال ال�شيوخ الأوائل والرعيل الأول من امل�سيحيني ،فهي
التطبيق العملي حلياة اجتماعية روحها الن�سك ،والن�سك ين�ش�أ من امليل
الفطري نحو الكون املكون من قوتني :الروح واملادة ،واخلري وال�شر.
وكذلك فهي ميل فطري يوجد يف كل الأديان ،فيذهب بال�شخ�ص
�إلى جتربة ذاتية يعي�شها وحده وال ي�ستطيع نقلها ،بل ينقل منها
الريا�ضيات وال�صوم وال�صالة.
( ((2ابن خلدون ،كتاب العرب وديوان املبتد�أ واخلرب ،القاهرة.1978 ،
(21) Charles G Herbermann , The Catholic Encyclopedia, (Cambridge, United Kingdom) 1913.
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من خالل ما ذكر ن�ستطيع �أن ندرك �أن فكرة الزهد يف احلياة،
واالهتمام بالروح وال�سعي خلال�ص النف�س التي �أوحت بها تعاليم الدين
امل�سيحي ،وجدت من امل�صريني -دون �سواهم من ال�شعوب امل�سيحية-
�آذان ًا �صاغية ،وقلوب ًا واعية ،و�إدراك ًا روحي ًا عميق ًا نتيجة لأ�سباب عدة
لعل من �أهمها:
العقائد امل�صرية القدمية :حيث �سيطرت العقائد الدينية
على عقول قدماء امل�صريني ،وتغلغلت يف نفو�سهم حتى ن�سجت خيوطها
يف كيانهم الأدبي ،ومن �أهم تلك العقائد عقيدة احلياة بعد املوت ،فقد
�أدرك امل�صريون منذ فجر التاريخ �أن حياة الإن�سان لي�ست من العبث
بحيث تنتهي يف هذه الدنيا الفانية ،واهتدوا �إلى الآخرة ،فرناهم بنوا
لدنياهم بيوت ًا من اللنب واخل�شب ،بينما اتخذوا لآخرتهم القبور املنحوتة
يف ال�صخر( ،((2والأهرامات امل�شيدة بالأحجار ،وكذلك املحافظة على
اجل�سد بالتحنيط �ضمان ًا لبعثه وخلوده يف احلياة الأخرى ،و�أغلب الظن
�أن تفكريهم كان روحي ًا ،ولكنهم مل ي�ستطيعوا التحرر جملة من املظاهر
واالجتاهات املادية .ولدينا يف متون الأهرام ،وهي �أقدم و�أغنى امل�صادر
التاريخية للعقائد امل�صرية ،وكذلك كتاب املوتى ،ن�صو�ص �صريحة تدل
داللة وا�ضحة على �أنهم يعتربون �أن م�صري الإن�سان يف الآخرة يرتتب
على �سلوكه يف هذه الدنيا .وقد ظلت تلك العقائد متغلغلة يف نفو�س
امل�صريني طوال ع�صور تاريخهم ،حتى �أتت امل�سيحية ف�صار امل�صريون
�أكرث النا�س �إدراكا ملبادئها وا�ستجابة لتعاليمها.
(� ((2أدولف� ،أرمان ،ديانة م�صر القدمية ن�ش�أتها وتطورها ونهايتها يف �أربعة �آالف �سنة ،ترجمة :عبداملنعم �أبو بكر
وحممد �أنور �شكري ،مكتبة مدبويل ،القاهرة.1995 ،
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ظروف احلياة العامة� :سنلج�أ للخو�ض فيها �إلى نوع مهم
من امل�صادر وهو الوثائق ،وهو اال�صطالح الذي �أطلق على جمموعة
النقو�ش و�أوراق الربدي والعملة التي اكت�شفت ،حيث تو�ضح لنا الأو�ضاع
ال�سيا�سية ،فرنى منذ تولية بطليمو�س الأول ملك ًا مل�صر� ،أنه �أخذ مقاليد
احلكم يف يده ،وبد�أ يف االندماج واملزج املبا�شر مع الإغريق( .((2حيث
تغلغلوا يف �أنحاء البالد كافة ،و�أ�صبحوا طبقة مهمة ا�ستولت على �أف�ضل
الأرا�ضي و�أرفع املنا�صب والوظائف ،ومل يكن �شرهم يقت�صر عند هذا
احلل ،بل امتدت �أيديهم �إلى ديانة امل�صريني فم�سحوها بعقائدهم
املادية التي خلت من كل معنى روحي ،بل وفر�ضوا لغتهم على امل�صريني.
فقد دمرت القومية امل�صرية.
ثم ي�أتي الرومان حيث يعتربون �أرقى طبقة يف م�صر يف ذلك
الوقت ،ومتتعوا بقدر كبري من االمتيازات .فكانوا �شر خلف ل�شر �سلف،
فقد كان ع�صر ًا ي�سوده االنحطاط والف�ساد ب�صورة كبرية يف �شتى
نواحي احلياة ،حتى بلغت منتهى الق�سوة يف القرن الثالث امليالدي.
بعد هذا يجب �أن ندرك ما و�صل �إليه امل�صريون املتعبون حق ًا،
مثقلني بالأحمال ،فما �أن اعتنقوا امل�سيحية وا�ستمعوا �إلى نداء ال�سيد
يح ُك ْم»
امل�سيحَ « :ت َعا َل ْوا �إِليَ َّ َيا َج ِمي َع المْ ُ ْت َع ِب َني َوال َّث ِقي ِلي الأَ ْح َم ِالَ ،و�أَ َنا �أُ ِر ُ
(�إجنيل متى  .)28 :11حتى الح لهم يف الأفق البعيد �أن يذهبوا �إلى
الرباري والقفار للتقوى والف�ضيلة ،فقد ر�أى �أوائل الرهبان والن�ساك �أن
�أحاديث النا�س تفي�ض هز ًال ،فدفعهم ذلك �إلى �أن ينطووا على نفو�سهم
( ((2م�صطفى ،العبادي ،م�صر من الإ�سكندر الأكرب �إلى الفتح العربي ،مرجع �سابق.
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يف عزلة و�صمت وت�أمل ،ور�أوا �أن الرثاء ال ي�أتي �إال عن طريق احلق،
ف�آثروا الفقر االختياري والتجرد من مباهج احلياة و�إذالل اجل�سد
بعيد ًا يف الرباري.
الكني�سة امل�صرية :تعترب نف�سها كني�سة ال�شهداء والقدي�سني
دون كنائ�س العامل ،حيث وجد الرهبان التمثل بال�شهداء وما عانوه من
ظروف التعذيب ،وما �أظهروه من �إميان عجيب وبطولة روحية فائقة،
فكل ذلك �أثار الوازع الديني يف قلوب الكثريين ،فطاملا مل ي�ستطيعوا
�أن ي�ست�شهدوا فهو اختبار من اهلل ،فالطريق واحد �إلى ال�سماء ،فالغاية
واحدة يف النهاية ،حيث حياة الزهد والعبادة ما دامت �ست�ؤدي يف
النهاية �إلى الغاية ال�سامية نف�سها.
الأ�س�س اال�شرتاكية :وهي القائمة يف النظام الرهباين،
بحيث كان جميع الأغنياء والفقراء واملتعلمني واجلهالء -يف �آن واحد-
يعي�شون عي�شة واحدة ،وي�سعون لغاية واحدة ،وهي ال�سمو بالروحانيات
يف جو م�صري خال�ص بعيد ًا عن ت�سلط وا�ستبداد الإغريق ،وكان
االندماج يف هذا الطريق �سه ًال ومي�سر ًا ملن ي�شاء ،وممهد ًا ملن يريد
�أن ي�ستقل با�شرتاكية بعيد ًا عن جو ت�سوده الدكتاتورية والتميز للفئات
املوجودة الأخرى.
اجلو الروحي املتوافر يف م�صر :حيث اقرتاب ال�صحراء
واجلبال للراغبني يف العزلة ،حيث متكنهم الطبيعة امل�صرية من العي�ش
طيلة �أيام ال�سنة يف اخلالء ،فالت�أمل واالنفرادية من �أ�س�س النظام
الرهباين امل�ساعدة للراهب على خو�ض جتربته القا�سية مع نف�سه.
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ويظهر هذا جلي ًا يف حياة الأنبا بوال الذي هرب من الوادي يف ال�صعيد
الأو�سط وتوغل يف ال�صحراء ال�شرقية وهو يف �سن مبكرة� ،إلى �أن �ألقى
ع�صا يف �أحد الكهوف املطلة على البحر الأحمر حتى �سكن بها� ،إلى �أن
بلغ من العمر عتي ًا� .إذ يذكر �أنه مات يف العام الثالث ع�شر بعد املئة من
عمره.
�شخ�صيات م�ؤ�س�سي الرهبنة وزعما�ؤها :ال �شك كانت
عام ًال له �أثر ال ينكر يف تكوين النظام الرهباين ،فلقد اجتذبوا القلوب
للت�شبه به ،فقد جعلوا �أمامهم كلماتهم ك�أنها نربا�س يهتدون به �إلى
الطريق ال�صحيح ،وهو الرهبنة .مثلما ذكر من قول الأنبا �أنطونيو�س:
«ثمة �أنا�س �أفنوا �أج�سادهم بالن�سك» لكنهم ظلوا بعيدين عن اهلل كونهم
مل يقتنوا ف�ضيلة التمييز ،وكذلك قوله�« :ضع خمافة اهلل ن�صب عينيك
دائم ًا»( .((2وقد قال الأنبا باخوميو�س« :الرهبنة هي ال�صوم مبقدار
وال�صالة مبداومة ،وعفة اجل�سد ،وطهارة القلب ،و�سكوت الل�سان،
وحفظ النظر ،والتعب بقدر الإمكان ،والزهد يف كل �شيء( .((2وكذلك
من �أقوال الأنبا بيمن من ثالثة �أعمال للراهب وهي �صوم �إلى امل�ساء،
و�صمت دائم ،مع عمل اليدين كل يوم(.((2
تعاليم الآباء الأوائل :ومتجيدهم حلياة البتولية والن�سك
�ألهب قلوب ال�شباب والعذارى يف اجليلني الثاين والثالث ،وجعلهم
م�ستعدين لالنطالق وراء الن�سك والت�أمل .فمن الأقوال امل�شهورة
(� ((2أقوال الآباء ال�شيوخ ،من�شورات النور� ،1983 ،أقوال الأنبا �أنطونيو�س ،القول (.)8
( ((2ب�ستان الرهبان لآباء الكني�سة القبطية ،جلنة التحرير والن�شر مبطرانية بني �سويف ،الطبعة ال�ساد�سة.1977 ،
( ((2متى ،امل�سكني ،الرهبنة القبطية يف ع�صر القدي�س �أنبا مقار ،القاهرة ،1972 ،اجلزء الأول.
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للقدي�س كرييانو�س «�إن العذارى هن الن�صيب الأجمد يف قطيع امل�سيح»
(258 – 200م) وقد تلقى ه�ؤالء الن�ساك مبادئهم وتعاليمهم يف جامعة
�شعبية دميقراطية ،وقد كان التعليم نظري ًا وعملي ًا يف وقت واحد� ،إذ
كانوا يلقنون هذه التعاليم وهم يف الوقت نف�سه �أمثلة حية لها �أمام
ناظري م�شاهديهم وامل�ستمعني لهم.
حركة مقاومة �سلبية وع�صيان مدين� :أو مترد على
الإمرباطورية الرومانية وا�ستبدادها ،وت�أكيد ل�شخ�صية م�صر
وا�ستقاللها الفكري طاملا عز عليها اال�ستقالل ال�سيا�سي ،خا�صة و�أن
ن�شوء هذه احلركة تزامن مع جهاد الكني�سة القبطية الوطنية للحفاظ
على معتقدها يف الوحدة والطبيعة الواحدة �ضد الهرطقات املناوئة،
وبعد �أن وجد املواطنون يف الإميان اجلديد �أ�سا�سيات ديانتهم امل�صرية
القدمية ،الثالوث املقد�س واحلياة الأخرى.
حركة �شعبية يف الدلتا وال�صعيد :ومل تن�ش�أ يف الإ�سكندرية
(العا�صمة اليونانية مل�صر) فالإ�سكندرية يف ذلك الوقت كانت منبع
العلوم ومهد الثقافات وملتقى احل�ضارات التي تهوي �إليها النفو�س .فقد
تردد عليها كثري من الزائرين بثقافاتهم املختلفة( ،((2فالبعد كل البعد
عنها ،واالقرتان با�ستخدام اللغة القبطية ،لغة قومية وحيدة ،قد�س
بها الآباء الأولون ،ووعظوا بها وكتبوا بها ر�سائلهم وقوانينهم ،فلم
يكن الأنبا �أنطونيو�س (�أبو كل الرهبان) يعرف اللغة اليونانية ،وكانت
كتابات الأنبا �شنودة الذي يو�صف ب�أنه �أعظم كاتب باللغة القبطية،
( ((2حممد �إ�سماعيل الندوي ،الهند القدمية وح�ضاراتها وديانتها ،مرجع �سابق.
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�سبب ًا يف دعم اللهجة ال�صعيدية وازدهار �آدابها طوال عدة قرون.
فالأديرة كامل�ؤ�س�سات امل�صرية اخلال�صة ،تطور فيها ما يعرف بالقبطية
يف لغتها وفنونها .حيث �أيقظت بني الطبقات وال�شعوب االجتاهات
والثقافات املحلية بحيث تكون م�ستقلة بعد �أن ر�ضخت بوا�سطة روما
للهيلينية بكونها الثقافة الوحيدة.
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