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السابقة على 
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شروق عاشور 

إن احلركات الن�سكية ال�سابقة على الرهبنة، 
واالرتقاء  واالنفراد  العزلة  نحو  فيها  ال�سائد  وامليل 
يف  للتن�سك  احلركات  تلك  وظهور  املعبود،  بعالقة 
خمتلف احل�سارات ال�سرقية القدمية))) ب�سفة خا�سة، 
وكذلك  احل�سارات،  لتلك  ديانات  وجود  ب�سبب  وذلك 
وجود حكماء مثل حكماء ال�سني والهند واإيران وم�سر 
القدمية، يعترب �سببًا وا�سحًا لالأخذ بها والتمثيل بها 
مبداأ  يقت�سر  ومل  جوهريًا،  ولي�س  ظاهري  ب�سكل  ولو 

العزلة اأو التن�سك على الديانات القدمية فقط.

) اأ�صتاذة الآثار امل�صيحية والإ�صالمية يف اأكادميية امل�صتقبل )م�صر). (
))) حممد، غالب، التن�صك الإ�صالمي، املجل�س الأعلى لل�ص�ؤون الإ�صالمية، جلنة التعريف بالإ�صالم، الكتاب رقم 

)68)، مطابع الأهرام، 970).

كتاب الرتاث الرهباين يف ال�سرق االأو�سط، �سنة 2018درا�سات يف الت�سامح
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فقد ورد يف �صرية �صيدنا حممد )�صلى اهلل عليه و�صلم) اأنه كان 
يتحنث قبل نزول ال�حي عليه يف غار حراء، وه� بذلك اأول نا�صك يف 
كان�ا  حيث  طريقته  والتابعني  ال�صحابة  من  كثري  نهج  وقد  الإ�صالم، 

يدع�ن بالزهاد اأو الن�صاك.

لكن بعد قرنني من الزمن اأطلقت على جميع الن�صاك امل�صلمني 
تق�صفًا  خا�صة  خل�ة  يف  وحده  يعي�س  من  ه�  فالنا�صك  ا�صتثناء،  بال 
وزهدًا. والتن�صك ن�عان: ن�صك وقتي، وه� من الأم�ر ال�صائعة التي متهد 
لبع�س املرا�صم الدينية، والتن�صك الدائم، وه� كان منت�صرًا يف الديانة 

امل�صيحية.

الديانة البوذية

من مظاهر التن�صك يف بالد �صرق اآ�صيا الديانة الب�ذية بالهند، 
وظهرت على يد ح�اتاماب�ذا وا�صمه الأ�صلي الأمري �صيد هارتا، م�ؤ�ص�س 
الباحث�ن ح�ل ع�صر ب�ذا وتاريخ ميالده  ))). اختلف  الب�ذية  الديانة 
ووفاته. ولكن اآخر ما مت الت��صل اإليه ه� اأنه ولد يف 560 ق.م وت�يف عام 
مدينة  من  ميل   ((00( م�صافة  وعلى  الهماليا  من  بالقرب  ق.م   480
�صبق�ا  ب�ذا   ((4( عن  يقل  ل  ما  الرتاث  وي�صجل  املقد�صة.  الهندو�س 
وج�دهم  ولكن  وج�دهم،  على  مادي  دليل  هناك  ولي�س  ج�اتاماب�ذا، 
حقيقة م�ؤكدة اأعلنها ج�اتاماب�ذا حيث قال: »لقد جاء عدد من ب�ذا، 
كثريًا  ب�ذا  فكر  اأتيت«.  فيما  ال�حيد  اأكن  فلم  الدينيني،  املعلمني  اأي 
واهتدى اإلى اأنه لبد اأن يك�ن يف هذه احلياة العابرة �صيء اأنقى واأبقى. 

))) حممد، اإ�صماعيل الندوي، الهند القدمية وح�صارتها وديانتها، دار ال�صعب، 980).
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وعندما بلغ احلادية والع�صرين من عمره))) قرر اأن يهجر احلياة واأن 
يتفرغ متامًا للتاأمل يف ال��ص�ل اإلى احلقيقة، حيث ي�صبح اإن�صانًا ب�ذيًا، 
اإن�صانًا م�صتنريًا. وتعاليم الب�ذية ميكن اإيجازها يف عدد من احلقائق 

التالية:

اإن احلياة يف اأعماقها تعي�صة.. )

اإن �صبب تعا�صة الإن�صان اأنانيته و�صه�ته.. )

اإن اأنانية الإن�صان و�صه�اته ميكن الق�صاء عليهما عندما ي�صل . )
الإن�صان اإلى حالة الزفانا اأي انعدام كل �صيء يف اأعماقه.

طريق . 4 ت�صلك  اأن  هي  الأنانية  من  الهروب  اإلى  ال��صيلة  اإن 
احلقائق الثماين وهي:

ال�صحيحة  – الكلمة  ال�صحيحة  – الفكرة  ال�صحيحة  النظرة 
الفهم  ال�صحيح-  – اجلهد  ال�صحيحة  – احلياة  ال�صحيح  – العمل 

ال�صحيح – التاأمل ال�صحيح.

اأتباعه، مما  وزاد عدد  الب�ذية  الديانة  انت�صرت  ب�ذا  وفاة  بعد 
ترتب عليه تك�ين اأول م�صتعمرة ديرية. وقد اتخذ الن�صاك الب�ذي�ن من 
الكه�ف وال�ص�امع والأديرة ماأوى لهم، ول مينع الن�صك الهندي الن�صاء 
كالرجال  �صارم  نظام  وبها  بهن،  خا�صة  اأديرة  ولهن  التن�صك،  من 
و�صرقًا يف  �صيالن،  املجاورة جن�بًا من  الدول  انت�صرت يف  وقد  متامًا. 

))) كامل، �صعفان، معتقدات اآ�صي�ية، طبعة ثانية- بدون تاريخ. 
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ب�رما واإندوني�صيا، و�صماًل اأفغان�صتان، كما اأنها دخلت ال�صني واأ�صبح 
لها اأتباع كثريون، ومن ال�صني انتقلت اإلى ك�ريا واليابان)4).

وكذلك عرفت طائفة دينية اأخرى بالهند وهي طائفة الرباهما. 
الآرية  اللغة  لها مدل�لت خا�صة يف  الرباهما  اأو  كلمة )الربهمن)  اإن 
بداية  يف  وال�صالة  العبادة  على  »برهمن«  كلمة  اأطلقت  ولقد  الأولى. 
الطائفة  على  ثم  الآلهة،  �صيد  على  ثم  معني.  كهن�ت  على  ثم  الأمر. 

املف�صلة لدى الهندو�س.

ول  خا�صة،  مدل�لت  لها  الربهما  اأو  الربهمن  تك�ن  وبهذا 
عالقة لها باللغات ال�صامية اإطالقًا. وقد ظن بع�س الباحثني الهندو�س 
وامل�صلمني اأنها كلمة اإبراهيم اأبي الأنبياء نف�صها، وذلك مبجرد وج�د 
اإلى  انتقلت  قد  هذه  ال�صامية  الكلمة  اأن  وظن�ا  الكلمتني،  بني  ت�صابه 
قد  اإبراهيم  �صيدنا  لأن  ال�ص�اب؛  عن  بعيد  الراأي  هذا  ولكن  الآرية. 

�صمي يف اللغات ال�صامية الأولى وبالأخ�س بالعربية:  اأبرام.

الديانة المصرية القديمة

وظهرت  القدمية،  امل�صرية  الديانة  يف  وجدت  الن�صكية  فاملي�ل 
اأمامنا  ي�صع  م�صدر  اأهم  بحق  تعد  التي  الأهرام)5)  مت�ن  يف  ب��ص�ح 
الأزمان  تلك  يف  والجتماعية  والعقائدية  الدينية  احلالة  عن  �ص�رة 

(4( Achala moulik: Monuments and Sites: India National Scientific Committees of ICOMOS 
(1996. P.17).

ون�صرها ما�صبريو  واكت�صفت منذ عام 880)م  وال�صاد�صة عرفت  الأ�صرتني اخلام�صة  الأهرام يف مقابر  )5) مت�ن 
عام )88) وقد احتفظ بالطابع الأ�صلى لها. انظر: اأدولف، اأرمان، مت�ن الأهرام، ديانة م�صر القدمية، ترجمة: 

عبداملنعم اأب� بكر، حممد اأن�ر �صكري، القاهرة، )97).
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ال�صحيقة. و�صن�صع ملحة عن تاريخ هذه النق��س وحمت�ياتها والغر�س 
امل�صري  الديني  الأدب  يف  اأهميتها  ومقدار  نق�صت،  اأجلة  من  الذي 
واحلياة امل�صرية)6)، حيث كان الظن اأن كل الأهرام عارية من النق��س 
اإلى اأن اكت�صف العمال امل�صري�ن حتت اإ�صراف ماريت �صنة 880) هرم 
بيي الأول، ثم هرم مرندع، وقد وجد اأن جدران اأروقة هذين الهرمني 
الأهرام)  )مت�ن  الآن  عليها  ويطلق  الهريوغليفية،  بالنق��س  ممل�ءة 
كان  وقد  �صنة،  األف  عن  يقل  ل  ع�صر  حالة  على  النق��س  هذه  وتدل 
وهي  اأخروية  حياة  يف  ال�صعادة  ه�  املت�ن  هذه  من  الأ�صا�صي  الغر�س 
تعترب بحق اأدلة ترجع اإلى الدولة القدمية. يليها ن�ص��س الت�ابيت وهي 
اإلى بع�س احلكم الكهن�تية للكهنة يف  مت�ن الأهرام نف�صها بالإ�صافة 
للتاب�ت ع��صًا  الداخلي  باجلدار  تكتب  عادة  وكانت  ال��صطى.  الدولة 
عن جدران حجرة الدفن باملقربة، كذلك كتاب امل�تى)7) الذي ا�صتمل 
اإلى بع�س  على ن�ص��س الأهرام نف�صها ون�ص��س الت�ابيت، بالإ�صافة 
جدران  على  ع�صرة  الثامنة  الأ�صرة  يف  اآم�ن  كهنة  واإ�صافات  ن�صائح 
وكذلك  الدفن،  املدخل حتى حجرة  من  بداية  وامللك،  للنبالء  املقابر 
اأو  تعاليم  وه�  امل�صتقيم،  اخللقي  ال�صل�ك  من  كامل  مثال  اإلينا  و�صل 
من  الل�ن  هذا  من  اإلينا  و�صل  ما  واأهم  الفراعنة.  اأدب  من  ن�صائح 
الأدب ه� ثماين وثائق، وهي -ح�صب ترتيبها واأهميتها- حكم واأمثال 
بتاح حتب، ومن ح�صن احلظ اأن هذه التعاليم التي وجدت كاملة لنا ل 
ينق�س منها �صيء، وقد ق�صمت اإلى اأجزاء حيث تدل النق��س على اأنه 

)6) �صليم، ح�صن، اأدب الفراعنة، اجلزء الثاين يف الدراما وال�صعر وفن�نه، الطبعة الأولى، القاهرة، مطبعة جلنة 
التاأليف والرتجمة والن�صر، 945).

)7) حكيم، اأمني، درا�صات يف تاريخ الرهبنة والديرية امل�صرية، القاهرة، )96).
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كان وزيرًا للفرع�ن اأ�صي�س اأحد مل�ك الأ�صرة اخلام�صة 670) ق.م وقد 
كتبها كن�صائح لبنه، ومن هذه الن�صائح: )ل تكن متكربًا مبعرفتك، 
بامل�ص�ؤولية  ال�صع�ر  اأن  اإل  علم))8)  رجل  فاأنت  الأوداج  منتفخ  تكن  ول 
اخللقية قد و�صل اإلى اأوج تط�ره يف ع�صر اأخنات�ن فاأ�صبح عبارة عن 
ال�جدان  بالإله، مما �صاعد على ظه�ر  روح تعبدية فيا�صة بالت�صال 
ال�صعب،  طبقات  بني  الذاتي  النفرادي  التدين  وبداية  ال�صخ�صي 
خ�ص��صًا بني طائفة الكهنة، حيث اعترب اأن املعبد لالإله مكان الطهارة، 

وعلى الكاهن املحافظة على تلك الطهارة. 

كان على الكاهن اأن يغت�صل يف كل ي�م مرتني اأثناء الليل، وهذا 
هو ال�شرط الأ�شا�شي للقبول يف املعبد، واأن يحلق �شعره متامًا، ولزامًا 
عليه الكف عن الت�صال اجلن�صي اأثناء مدة خدمته، ول يلب�س اأي �صيء 
هي  تلك  وتعترب  حي.  حي�ان  من  اأخذ  جلد  اأو  �ص�ف  اأي  من  م�صن�ع 
اخلدمة  ممار�شة  يف  يرغب  رجل  اأي  يتبعها  اأن  يتحتم  التي  ال�شروط 
للقيام  الاله�تية  العل�م  يتعلم  اأن  عليه  ولزامًا  باملعبد،  الكهن�تية 
يفعله  كان  ما  امل�صرية  الديانات  يف  الن�صكية  املظاهر  ومن  ب�اجبه. 
اإيزي�س من حلق روؤو�صهم، ونذرهم ال�ص�م لآلهتهم، وامتناعهم  كهنة 
عن �صرب اخلمر واأكل اللح�م وال�صمك)9)، وقد كان اأهم معبد لعبادة 
املثل  اأنها  امل�صريني  قل�ب  يف  اإيزي�س  وتعترب  فيلة.  جزيرة  ه�  اإيزي�س 
الأعلى لالأم احلن�ن التي تفانت يف حب ابنها ح�ر�س، ويف الإخال�س 
اأ�صاطري  اأ�صهر  من  وح�ر�س  واأوزوري�س  اإيزي�س  ق�صة  وكانت  لزوجها، 

)8) حمرم، كمال، احلكم والأمثال والن�صائح عند امل�صريني القدماء، الهيئة امل�صرية للكتاب، دون تاريخ.

)9) عبا�س، حمم�د العقاد، حياة امل�صيح، دار النه�صة للطباعة والن�صر، م�صر، دون  تاريخ.
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بطليم��س  عهد  يف  ق.م.   ((( البطلمي  الع�صر  يف  امل�صرية  الديانة 
الأول ظهرت عبادة �صريابي�س وعرف املنقطع�ن لعبادته با�صم »ن�صاك 
�ص�رته  يف  لكن  امل�صري  اأوزوري�س  من  �ص�رة  و�صريابي�س  �صريابي�س«، 

الهيلينية والعجل اأبي�س)0)).

حياتهم  تكري�س  هي  الن�صاك  ه�ؤلء  حياة  خال�صة  كانت 
خلدمة �صرابي�س. فعا�ص�ا داخل املعبد وكان�ا منت�صرين بج�ار املعابد 
بني  ال�ا�صطة  بدور  قام�ا  حيث  منف،  �صريابي�م  خ�ص��صًا  امل�صرية، 
الأحالم وطلب  لتف�صري  اإليه  الذين جاوؤوا  النا�س  الإله �صريابي�س وبني 
ال�صفاء))))ب�ا�صطة ن�افذ �صيقة للمكان القائمني به. وكان بع�صهم يلجاأ 
اإلى املقابر اإمعانًا يف الزهد والبعد عن ملذات احلياة، وكان�ا ي�صتعمل�ن 
فيما بينهم م�صطلح الأب والأخ باملدل�ل الروحي نف�صه الذي ي�صتخدمة 

الرهبان امل�صيحي�ن)))).

نحلة  جماعة  با�صم  عرفت  جماعة  الن�صكية  اجلماعات  ومن 
وه�  الي�نانية  الأ�صاطري  ت�ص�ره  الذي  الي�ناين  ال�صاعر  )اأورني��س) 
اأن�ص�دة حزينة لفقده حبيبته وزوجته التي خطفها  ين�صد على قيثارته 
امل�ت. وكان له اأتباع من الرومان يدين�ن بالزهد والتق�صف، ويحرم�ن 
مالب�س  ويلب�ص�ن  القربان،  مرا�صم  يف  اإل  اخلمر  يذوق�ن  ول  اللحم 

بي�صاء)))).

دار  علي،  زكى  ترجمة:  العربي،  الفتح  اإلى  الأكرب  الإ�صكندر  من  م�صر  يف  الهيلينية  بل،  ادري�س  هارولد،   ((0(
املعارف، القاهرة، 948). 

(((( Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie VTT. P3053.

(((( Evylen, White: The Monasteries of the Wadi ‘n Natrun, 1977,  pp 4.5.

(((( John, Pinsent: Greek Mythology,  Peter Bedrick Books; Reprint edition, 1991.  
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جماعة الفلسفة األفالطونية

ن�صاأت هذه اجلماعة يف الإ�صكندرية على يد زعيم ه� اأفل�طني، 
ومن اأ�شهر اأتباعة اأمونيو�س وهو من اأبناء اأ�شيوط يف �شعيد م�شر يف 

القرن الثالث)4))، حيث بداأت ال�ثنية ت�صعف اأمام انت�صار امل�صيحية.

تدع�  فهي  ال�صرقي،  والفكر  الي�نانية  الفل�صفة  بني  جمعت  وقد 
اإلى التحرر من عب�دية اجل�صد بالن�صك والتق�صف، ورغبة التحرر من 
امللذات املادية ب�ا�صطة النعزال والن�صك، فهي مل تكن جمرد فل�صفة، 

واإمنا كانت نظامًا دينيًا، ويذكر اأنها ح�لت الهيلينية اإلى له�ت.

ومن اأهم ما تدع� اإليه الأفالط�نية ما يلي:

الن�صكية أ.  باحلياة  اجل�صد  عب�دية  من  التحرر  اإلى   الدع�ة 
التق�صفية.

باأنه ب.  اأتباعه  بع�س  نادى  احلياة.  يف  التاأملي  اجلانب  مراعاة    
اإذا تطهرت الروح اأمكنها اأن ت�صل اإلى درجة من الروحانية الن�رانية 

للتاأمل يف اهلل.

  حترر الروح من امللذات املادية والنزوات الدني�ية عن طريق ج. 
التق�صف واإذلل اجل�صد، والعتزال عن العامل ومباهجه والزهد فيه.

اإ�صافة ملا ذكر، فقد عرف الن�صك اأي�صًا بني اليه�د فقد ظهرت 

)4)) م�صطفي، العبادي، م�صر من الإ�صكندر الأكرب اإلى الفتح العربي، مكتبة الأجنل� امل�صرية،  القاهرة، �س)7).
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وا�صتمرت  ق.م   (50 ح�ايل  الن�صكية  اجلماعات  اإحدى  فل�صطني  يف 
كانت  وقد  الآ�صنني  اأو  الآ�صني  با�صم  اجلماعة عرفت  74م. هذه  حتى 
البحر  من  القريب  ال�صاطئ  على  جادي  وعني  اأور�صليم  بني  منت�صرة 
امليت، واأفرادها يتجنب�ن املدن الكبرية، واملت�حدون منهم يعي�ص�ن بني 

اأ�صجار النخيل. 

خالل  من  الإ�صكندرية  اإلى  فل�صطني  من  الطائفة  هذه  انتقلت 
اجلماعة  هذه  اأفراد  عدد  بلغ  وقد  الإ�صكندرية.  يف  اليه�دي  املجتمع 
اإل  بها  يدخل  يكن  ومل  اآلف،  اأربعة  امليالد  قبل  الأول  القرن  اأوائل 
الزواج يعفى  ن�صاء. ويف حالة  الذين عا�ص�ا بدون مال وبدون  الرجال 
وتنتظم هذه اجلماعة على ثالث درجات:  الن�صك.  قي�د  النا�صك من 
درجة التلميذ، ودرجة املق�صمني، وهم الذين يق�صم�ن اليمني ويق�ص�ن 
�صنة يف الريا�صة والطالع على الأ�صرار، ثم درجة ال�ا�صلني، ويق�صي 
املريد فيها �صنتني ثم يلب�س زي اجلماعة، وه� ث�ب اأزرق وزنار، ويحمل 
ويحرم�ن  ويعمل�ن،  يتطهرون  واأتباعه  ال�صاق،  العمل  على  دللة  فاأ�صًا 

العمل ي�م ال�صبت.

اأو  املتبط�صني  جماعة  اأي�صًا  اليه�دية  الن�صكية  احلركات  ومن 
امليالدي  القرن  وهذه اجلماعة ظهرت يف  الأطباء)  الأطباء )جماعة 
وكان�ا  عذارى،  معهم  وا�صرتك  الرجال،  من  اأتباعها  وكان  الأول. 
يعي�شون حول مريوط القدمية، وبع�س مناطق منعزلة يف الوجه البحري 
يف منازل واأك�اخ ب�صيطة تخل� من الرتف. وكان�ا يعي�ص�ن حياة التق�صف 



المسبار 444

الحركات النسكية السابقة على الرهبنة

وال�ص�م)5)) ويتقابل�ن مرة كل اأ�صب�ع -غالبًا ال�صبت- وكان�ا يحتفل�ن 
بي�م الف�صح باجلل��س على الأر�س اخل�صنة اإمعانًا يف الن�صك، ثم تناول 
اأفرادها بعد ذلك ترنيمات يتل�ها  الطعام من اخلبز وامللح، ثم يقيم 
بعد  هارون  اأخت  رف�س  لذكرى  اإحياء  هذا  فعل�ا  –رمبا  ديني  رق�ٌس 

عب�ر بني اإ�صرائيل البحر الأحمر وخال�صهم من يد فرع�ن.

بعد اأن ا�صتعر�صنا العقائد املختلفة واحلركات الن�صكية ال�صابقة 
على الرهبنة امل�صيحية، ن�صتطيع اأن نذكر اأن اختالف اآراء العلماء ح�ل 
الأ�ص�ل الأولى للرهبنة امل�صرية مل يكن من فراغ، فمنهم من ذكر اأن 
الرهبنة امل�صرية م�صتقلة، بينما يرى فريق اآخر اأنها تط�رت عن بع�س 
احلركات ال�صابقة عليها، �ص�اء يف م�صر اأو خارجها، ويرى فريق ثالث 

اأنه مل يكن تط�رًا، بل جمرد تاأثر فقط ُوِجد يف مظاهر ثان�ية.

�صاد يف القرن الثالث ع�صر الهجري/ التا�صع ع�صر امليالدي اأن 
نظام الرهبنة م�صتقل الن�صاأة، اإل اأن اإفلني وايت )E.White))6)) تذكر 
اأن الرهبنة  الراأي وزعم  اأن فينجارتن )Veingarten) عار�س هذا 
امل�صيحية قد تاأثرت بجماعة املعتزلني يف ال�صرابي�م يف ممفي�س �صابقة 
ذلك  على  ويدلل  ق.م)   (0 – ق.م  البطلمي ))))  الع�صر  الذكر يف 
بال�صتعانة مبظهر ثان�ي، وه� عي�صهم فيما ي�صبه القاليل وا�صتخدامهم 
م�صطلح الأب والأخ باملدل�ل نف�صه الذي ي�صتخدمه الرهبان امل�صيحي�ن.

معتزلة  ظاهرة  اأن   (Jan Quaegebeur( ك�اجيب�ر  ويذكر 

)5)) ي��صابي��س، القي�صري، تاريخ الكني�صة، ترجمة: القم�س مرق�س داود، مكتبة املحبة، 979).

((6( Evylen, White: The Monasteries of the Wadi ‘n Natrun, pp 4.5 .
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اإلى ظه�ر املجتمعات الرهبانية  اأدت  �صريابي�س من بني الأ�صباب التي 
امل�صيحية  على  اأثرت  قد  القدمية  امل�صرية  العقائد  حيث  م�صر،  يف 
ب�صفة عامة، وبالتايل على الرهبنة. ويرى فريق اآخر اأن طق��س اإيزي�س 
تقدي�س  يف  هذا  ويت�صح  امل�صيحي،  الع�صر  يف  تط�رت  قد  واأوزوري�س 
مار  مثال  لهم،  �صفعاء  واعتبارهم  قب�رهم  ح�ل  واللتفاف  ال�صهداء 

جرج�س ومار مينا واأبي �صيفني.

التي  )الأطباء)  املتبط�صني  جماعة  اأن  امل�ؤرخني  بع�س  يعتقد 
ذكرها الفيل�ص�ف فيل� هي التي اأثرت على الرهبنة امل�صرية)7))، بينما 
الن�صكية  باجلماعات  تاأثرت  قد  امل�صيحية  الرهبنة  اأن  اآخر  فريق  يرى 
الكاث�ليكية  الطائفة  راهبات  ارتداء  مظهر  يف  خ�ص��صًا  الي�نانية، 
املالب�س البي�صاء، والبع�س يعتقد اأن الرهبنة القبطية قد تاأثرت بجماعة 
الفل�صفة الأفالط�نية التي وجدت بالإ�صكندرية. اإل اأن هذا الراأي ي�ؤخذ 
ب�صيء من احلذر، حيث يبعد عن التاأثر بها باعتبار اأن الرهبنة ن�صاأت 
من طبقة الفالحني الذين كان�ا يجهل�ن اللغة الإغريقية، واأن الظروف 
اأن ي�صبح�ا  اإلى املدن قبل  التنقل  املتعذر عليهم  ال�صيا�صية جتعل من 
رهبانًا، كما اأن من اعتنق هذه الفل�صفة طائفة قليلة، ومعظم اأفرادها 

ميتازون ب�صعة العي�س)8)).

الهندي  بالن�صك  تاأثرت  قد  امل�صيحية  الرهبنة  اأن  البع�س  يظن 
الذي انتقل عن طريق فئة من التجار الهن�د الذين وفدوا اإلى م�صر، 

((7( Fedden, Henry,  Romilly Study of the monastery of Saint Anthony in The Eastern Desert, 
University of Egypte,  1937.

القاهرة، مكتبة املحبة،  العامل،   الإن�صانية على  واآثارهما  والديرية يف م�صر  الرهبنة  تاريخ  )8)) روؤوف، حبيب، 
دون تاريخ. 
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اأدلة  اإلى  ي�صتند  الراأي مل  ولكن هذا  الب�ذية،  بالديانة  يدين�ن  وكان�ا 
ملم��صة ت�ؤيد لنا هذا.

على خالف هذا الفريق من العلماء والدار�صني الذين يعتقدون 
فريق  هناك  ال�صابقة،  الن�صكية  باحلركات  امل�صيحية  الرهبنة  بتاأثر 
م�ؤمن با�صتقاللية ن�صاأة الرهبنة امل�صرية عن اأي حركات �صابقة عليها، 
ومن ه�ؤلء الق�س الب�لندي ب�ل بيرتز )Paul Peeters) فالرهبنة من 
فالرهبنة  م�صرية،  �صخ�صية  من  ن�صاأت  والتاريخية  الدينية  الناحية 
والديرية كانت -اأغلب الظن- ثمرة اإنتاج م�صري ق�مي -اإلى حد ما- 
فالكني�صة امل�صرية ذات طابع ق�مي ق�ي)9))، فالرهبنة مل تكن مبنية 
وغري  والفالحني  الب�صطاء  بني  كان  ظه�رها  لأن  العقلية،  الأم�ر  على 

املتعلمني.

من هذه الآراء ال�صابقة ميكن ال��ص�ل اإلى ا�صتبعاد تاأثر الرهبنة 
ويف  ن�صاأتها  يف  وا�صتقالليتها  عليها،  ال�صابقة  بالثقافات  امل�صرية 
ل�صيما  عليها،  ال�صابقة  الن�صك  حركات  من  حركة  اأي  عن  م�صادرها 
فقد  العقيدة،  من  اجل�هري  القرتاب  وعدم  فقط،  الظ�اهر  بع�س 

ا�صتمدت اأ�ص�لها من الكتاب املقد�س.

عهد قدمي: اإيليا النبي – اإلي�صع النبي – اإرميا

عهد جديد: ال�صيد امل�صيح – ال�صيدة العذراء – ي�حنا احلبيب 
املعمدان – ي�حنا 

)9)) هاردلد، اأدري�س بل، الهيلينية يف م�صر من الإ�صكندر الأكرب اإلى الفتح العربي، مرجع �صابق.
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حياة الرسل: بولس الرسول

ومعناه  مفه�مه  ارتبط  ديني  نظام  امل�صيحية  الرهبنة  لكن 
ارتباطًا وثيقًا بالدين امل�صيحي، وه� لي�س فر�صًا على اأي فرد م�صيحي، 
بل ه� لتلك ال�صف�ة املختارة من اهلل للنعمة ال�صماوية التي اخت�صهم 
بها اهلل دون �ص�اهم. والراهب ه� املنقطع الذي حب�س نف�صه يف اخلل�ة 

للعبادة.)0))

يعي�س  لغ�يًا:  معناه   (Monasticism( الرهبنة  وم�صطلح 
العامل،  عن  املنعزلني  الأ�صخا�س  على  للدللة  ا�صتعمل  وقد  وحيدًا، 

ويتبع�ن نظامًا دينيًا حتت تعاليم واإر�صاد اأ�صتاذ لهم)))).

 Mona( خ�روم  م�نا  القبطية  اللغة  يف  الرهبنة  كلمة 
القبطية،  اللغة  امل�صتعارة يف  الي�نانية  الكلمات  وهي من   (Chorom
ومنها ا�صتقت كلمة راهب. وبالرغم من اختالف معاين كلمة الرهبنة، 
فاإنها ت�حي بالتعبد، وارتبطت كذلك بالن�صك والت�حد، وقد برزت هذه 
فهي  امل�صيحيني،  من  الأول  والرعيل  الأوائل  ال�صي�خ  اأق�ال  يف  املعاين 
التطبيق العملي حلياة اجتماعية روحها الن�صك، والن�صك ين�صاأ من امليل 

الفطري نح� الك�ن املك�ن من ق�تني: الروح واملادة، واخلري وال�صر.

وكذلك فهي ميل فطري ي�جد يف كل الأديان، فيذهب بال�صخ�س 
منها  ينقل  بل  نقلها،  ي�صتطيع  ول  وحده  يعي�صها  ذاتية  جتربة  اإلى 

الريا�صيات وال�ص�م وال�صالة.

)0)) ابن خلدون، كتاب العرب ودي�ان املبتداأ واخلرب، القاهرة، 978).

(((( Charles G Herbermann , The Catholic Encyclopedia, (Cambridge, United Kingdom) 1913.
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من خالل ما ذكر ن�صتطيع اأن ندرك اأن فكرة الزهد يف احلياة، 
والهتمام بالروح وال�صعي خلال�س النف�س التي اأوحت بها تعاليم الدين 
امل�صيحي، وجدت من امل�صريني -دون �ص�اهم من ال�صع�ب امل�صيحية- 
اآذانًا �صاغية، وقل�بًا واعية، واإدراكًا روحيًا عميقًا نتيجة لأ�صباب عدة 

لعل من اأهمها:

العقائد امل�سرية القدمية: حيث �صيطرت العقائد الدينية 
على عق�ل قدماء امل�صريني، وتغلغلت يف نف��صهم حتى ن�صجت خي�طها 
يف كيانهم الأدبي، ومن اأهم تلك العقائد عقيدة احلياة بعد امل�ت، فقد 
اأن حياة الإن�صان لي�صت من العبث  اأدرك امل�صري�ن منذ فجر التاريخ 
بحيث تنتهي يف هذه الدنيا الفانية، واهتدوا اإلى الآخرة، فرناهم بن�ا 
لدنياهم بي�تًا من اللنب واخل�صب، بينما اتخذوا لآخرتهم القب�ر املنح�تة 
يف ال�صخر))))، والأهرامات امل�صيدة بالأحجار، وكذلك املحافظة على 
اجل�صد بالتحنيط �صمانًا لبعثه وخل�ده يف احلياة الأخرى، واأغلب الظن 
اأن تفكريهم كان روحيًا، ولكنهم مل ي�صتطيع�ا التحرر جملة من املظاهر 
والجتاهات املادية. ولدينا يف مت�ن الأهرام، وهي اأقدم واأغنى امل�صادر 
التاريخية للعقائد امل�صرية، وكذلك كتاب امل�تى، ن�ص��س �صريحة تدل 
دللة وا�صحة على اأنهم يعتربون اأن م�صري الإن�صان يف الآخرة يرتتب 
نف��س  متغلغلة يف  العقائد  تلك  وقد ظلت  الدنيا.  هذه  �صل�كه يف  على 
امل�صريني ط�ال ع�ص�ر تاريخهم، حتى اأتت امل�صيحية ف�صار امل�صري�ن 

اأكرث النا�س اإدراكا ملبادئها وا�صتجابة لتعاليمها.

)))) اأدولف، اأرمان، ديانة م�صر القدمية ن�صاأتها وتط�رها ونهايتها يف اأربعة اآلف �صنة، ترجمة: عبداملنعم اأب� بكر 
وحممد اأن�ر �صكري، مكتبة مدب�يل، القاهرة، 995).
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مهم  ن�ع  اإلى  فيها  للخ��س  �صنلجاأ  العامة:  احلياة  ظروف 
جمم�عة  على  اأطلق  الذي  ال�صطالح  وه�  ال�ثائق،  وه�  امل�صادر  من 
النق��س واأوراق الربدي والعملة التي اكت�صفت، حيث ت��صح لنا الأو�صاع 
ال�صيا�صية، فرنى منذ ت�لية بطليم��س الأول ملكًا مل�صر، اأنه اأخذ مقاليد 
احلكم يف يده، وبداأ يف الندماج واملزج املبا�صر مع الإغريق)))). حيث 
تغلغل�ا يف اأنحاء البالد كافة، واأ�صبح�ا طبقة مهمة ا�صت�لت على اأف�صل 
الأرا�صي واأرفع املنا�صب وال�ظائف، ومل يكن �صرهم يقت�صر عند هذا 
بعقائدهم  فم�صح�ها  امل�صريني  ديانة  اإلى  اأيديهم  امتدت  بل  احلل، 
املادية التي خلت من كل معنى روحي، بل وفر�ص�ا لغتهم على امل�صريني. 

فقد دمرت الق�مية امل�صرية.

ذلك  اأرقى طبقة يف م�صر يف  يعتربون  الرومان حيث  ياأتي  ثم 
ال�قت، ومتتع�ا بقدر كبري من المتيازات. فكان�ا �صر خلف ل�صر �صلف، 
�شتى  يف  كبرية  ب�شورة  والف�شاد  النحطاط  ي�شوده  ع�شرًا  كان  فقد 

ن�احي احلياة، حتى بلغت منتهى الق�ص�ة يف القرن الثالث امليالدي.

اإليه امل�صري�ن املتعب�ن حقًا،  بعد هذا يجب اأن ندرك ما و�صل 
مثقلني بالأحمال، فما اأن اعتنق�ا امل�صيحية وا�صتمع�ا اإلى نداء ال�صيد 
اأُِريُحُكْم«  َواأََنا  َوالَثِّقيِلي الأَْحَماِل،  امْلُْتَعِبنَي  َجِميَع  َيا  اإِيَلَّ  »َتَعاَلْ�ا  امل�صيح: 
اإلى  اأن يذهب�ا  )اإجنيل متى )): 8)). حتى لح لهم يف الأفق البعيد 
الرباري والقفار للتق�ى والف�صيلة، فقد راأى اأوائل الرهبان والن�صاك اأن 
اأحاديث النا�س تفي�س هزًل، فدفعهم ذلك اإلى اأن ينط�وا على نف��صهم 

)))) م�صطفى، العبادي، م�صر من الإ�صكندر الأكرب اإلى الفتح العربي، مرجع �صابق.

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=11&vmin=28
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=11&vmin=28
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اإل عن طريق احلق،  ياأتي  ل  الرثاء  اأن  وراأوا  وتاأمل،  يف عزلة و�صمت 
اجل�صد  واإذلل  احلياة  مباهج  من  والتجرد  الختياري  الفقر  فاآثروا 

بعيدًا يف الرباري.

الكني�سة امل�سرية: تعترب نف�صها كني�صة ال�صهداء والقدي�صني   
دون كنائ�س العامل، حيث وجد الرهبان التمثل بال�صهداء وما عان�ه من 
ظروف التعذيب، وما اأظهروه من اإميان عجيب وبط�لة روحية فائقة، 
ي�صتطيع�ا  الكثريين، فطاملا مل  الديني يف قل�ب  ال�ازع  اأثار  فكل ذلك 
اأن ي�صت�صهدوا فه� اختبار من اهلل، فالطريق واحد اإلى ال�صماء، فالغاية 
يف  �صت�ؤدي  دامت  ما  والعبادة  الزهد  حياة  حيث  النهاية،  يف  واحدة 

النهاية اإلى الغاية ال�صامية نف�صها.

الرهباين،  النظام  يف  القائمة  وهي  اال�سرتاكية:  االأ�س�س   
بحيث كان جميع الأغنياء والفقراء واملتعلمني واجلهالء -يف اآن واحد- 
يعي�ص�ن عي�صة واحدة، وي�صع�ن لغاية واحدة، وهي ال�صم� بالروحانيات 
وكان  الإغريق،  وا�صتبداد  ت�صلط  عن  بعيدًا  خال�س  م�صري  ج�  يف 
يريد  ملن  ي�صاء، وممهدًا  ملن  ومي�صرًا  �صهاًل  الطريق  الندماج يف هذا 
اأن ي�صتقل با�صرتاكية بعيدًا عن ج� ت�ص�ده الدكتات�رية والتميز للفئات 

امل�ج�دة الأخرى.

اجلو الروحي املتوافر يف م�سر: حيث اقرتاب ال�صحراء   
واجلبال للراغبني يف العزلة، حيث متكنهم الطبيعة امل�صرية من العي�س 
النظام  اأ�ص�س  من  والنفرادية  فالتاأمل  اخلالء،  يف  ال�صنة  اأيام  طيلة 
نف�صه.  مع  القا�صية  جتربته  خ��س  على  للراهب  امل�صاعدة  الرهباين 
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ويظهر هذا جليًا يف حياة الأنبا ب�ل الذي هرب من ال�ادي يف ال�صعيد 
الأو�صط وت�غل يف ال�صحراء ال�صرقية وه� يف �صن مبكرة، اإلى اأن األقى 
ع�صا يف اأحد الكه�ف املطلة على البحر الأحمر حتى �صكن بها، اإلى اأن 
بلغ من العمر عتيًا. اإذ يذكر اأنه مات يف العام الثالث ع�صر بعد املئة من 

عمره.

كانت  �صك  ل  وزعماوؤها:  الرهبنة  موؤ�س�سي  �سخ�سيات   
عاماًل له اأثر ل ينكر يف تك�ين النظام الرهباين، فلقد اجتذب�ا القل�ب 
اإلى  به  يهتدون  نربا�س  كاأنها  كلماتهم  اأمامهم  جعل�ا  فقد  به،  للت�صبه 
الطريق ال�صحيح، وه� الرهبنة. مثلما ذكر من ق�ل الأنبا اأنط�ني��س: 
»ثمة اأنا�س اأفن�ا اأج�صادهم بالن�صك« لكنهم ظل�ا بعيدين عن اهلل ك�نهم 
مل يقتن�ا ف�صيلة التمييز، وكذلك ق�له: »�صع خمافة اهلل ن�صب عينيك 
مبقدار  ال�ص�م  هي  »الرهبنة  باخ�مي��س:  الأنبا  قال  وقد  دائمًا«)4)). 
الل�صان،  و�صك�ت  القلب،  وطهارة  اجل�صد،  وعفة  مبداومة،  وال�صالة 
وحفظ النظر، والتعب بقدر الإمكان، والزهد يف كل �صيء)5)). وكذلك 
من اأق�ال الأنبا بيمن من ثالثة اأعمال للراهب وهي �ص�م اإلى امل�صاء، 

و�صمت دائم، مع عمل اليدين كل ي�م)6)).

 تعاليم االآباء االأوائل: ومتجيدهم حلياة البت�لية والن�صك 
وجعلهم  والثالث،  الثاين  اجليلني  يف  والعذارى  ال�صباب  قل�ب  األهب 
امل�صه�رة  الأق�ال  فمن  والتاأمل.  الن�صك  وراء  لالنطالق  م�صتعدين 

)4)) اأق�ال الآباء ال�صي�خ، من�ص�رات الن�ر، )98)، اأق�ال الأنبا اأنط�ني��س، الق�ل )8).

)5)) ب�صتان الرهبان لآباء الكني�صة القبطية، جلنة التحرير والن�صر مبطرانية بني �ص�يف، الطبعة ال�صاد�صة، 977).

)6)) متى، امل�صكني، الرهبنة القبطية يف ع�صر القدي�س اأنبا مقار، القاهرة، )97)، اجلزء الأول.
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الحركات النسكية السابقة على الرهبنة

للقدي�س كرييان��س »اإن العذارى هن الن�صيب الأجمد يف قطيع امل�صيح« 
)00) – 58)م) وقد تلقى ه�ؤلء الن�صاك مبادئهم وتعاليمهم يف جامعة 
اإذ  التعليم نظريًا وعمليًا يف وقت واحد،  �صعبية دميقراطية، وقد كان 
اأمام  لها  حية  اأمثلة  نف�صه  ال�قت  يف  وهم  التعاليم  هذه  يلقن�ن  كان�ا 

ناظري م�صاهديهم وامل�صتمعني لهم.

على  مترد  اأو  مدين:  وع�سيان  �سلبية  مقاومة  حركة 
م�صر  ل�صخ�صية  وتاأكيد  وا�صتبدادها،  الرومانية  الإمرباط�رية 
واأن  ال�صيا�صي، خا�صة  وا�صتقاللها الفكري طاملا عز عليها ال�صتقالل 
ن�ص�ء هذه احلركة تزامن مع جهاد الكني�صة القبطية ال�طنية للحفاظ 
املناوئة،  الهرطقات  ال�احدة �صد  والطبيعة  ال�حدة  على معتقدها يف 
وبعد اأن وجد امل�اطن�ن يف الإميان اجلديد اأ�صا�صيات ديانتهم امل�صرية 

القدمية، الثال�ث املقد�س واحلياة الأخرى.

حركة �سعبية يف الدلتا وال�سعيد: ومل تن�صاأ يف الإ�صكندرية 
منبع  كانت  ال�قت  ذلك  يف  فالإ�صكندرية  مل�صر)  الي�نانية  )العا�صمة 
العل�م ومهد الثقافات وملتقى احل�صارات التي ته�ي اإليها النف��س. فقد 
تردد عليها كثري من الزائرين بثقافاتهم املختلفة)7))، فالبعد كل البعد 
قد�س  وحيدة،  ق�مية  لغة  القبطية،  اللغة  با�صتخدام  والقرتان  عنها، 
فلم  وق�انينهم،  ر�صائلهم  بها  وكتب�ا  بها  ووعظ�ا  الأول�ن،  الآباء  بها 
يكن الأنبا اأنط�ني��س )اأب� كل الرهبان) يعرف اللغة الي�نانية، وكانت 
القبطية،  باللغة  كاتب  اأعظم  باأنه  ي��صف  الذي  �صن�دة  الأنبا  كتابات 

)7)) حممد اإ�صماعيل الندوي، الهند القدمية وح�صاراتها وديانتها، مرجع �صابق.
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قرون.  عدة  ط�ال  اآدابها  وازدهار  ال�صعيدية  اللهجة  دعم  يف  �صببًا 
فالأديرة كامل�ؤ�ص�صات امل�صرية اخلال�صة، تط�ر فيها ما يعرف بالقبطية 
الجتاهات  وال�صع�ب  الطبقات  بني  اأيقظت  حيث  وفن�نها.  لغتها  يف 
روما  ب�ا�صطة  اأن ر�صخت  بعد  تك�ن م�صتقلة  املحلية بحيث  والثقافات 

للهيلينية بك�نها الثقافة ال�حيدة.
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