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عماد توماس 

تقدم هذه الدرا�سة ملحة تاريخية عن 
الرهبنة ال�سريانية باعتبارها ف�ساًل مهًما ورئي�ًسا 
فقد  وتطوراتها.  ال�سريانية  امل�سيحية  تاريخ  يف 
نالت الكني�سة ال�سريانية الأنطاكية حًظا وافًرا 
يف  الرابع  القرن  منذ  فانت�سرت  الرهبانية،  من 
يف  اأي  الأنطاكي،  الكر�سي  ولية  من  كثرية  نواٍح 
�سورية وفل�سطني وما بني النهرين ولبنان وتركيا 
الرها  يف  اخلام�س  القرن  يف  ووجد  وفار�س، 
األف  ت�سعون  فيها  يقيم  دير  ثالثمئة  وحدها 
راهب، ويف دير مار متى �سرقي املو�سل اثنا ع�سر 
رهبان  عدد  بلغ  ال�ساد�س  القرن  ويف  راهب،  األف 
اآلف  �ستة  ب�سورية  -حم�س-  با�سو�س  مار  دير 

وثالثمئة. 

( اأ�ستاذ مادة الرتاث العربي امل�سيحي يف كلية لهوت الإميان )القاهرة(.  (

كتاب الرتاث الرهباين يف ال�سرق الأو�سط، �سنة 2018درا�سات يف الت�سامح
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ومن الثابت اأن عدد الرهبان والراهبات ال�سريان بلغ �ستمئة األف 
ن�ساك يعتربون  ال�سريانية  الكني�سة  الذهبي، وبرز يف  الع�سر  يف ذلك 
يف  بل  فح�سب  ال�سريانية  الكني�سة  يف  ل  والن�سك،  الزهد  اأقطاب  من 

امل�سيحية جمعاء))(.

الكني�سة من  ال�سريانية يف خدمة  الرهبنة  دور  الدرا�سة  تو�سح 
ونزولهم  واأديرتهم،  �سوامعهم  واملتوّحدين  الن�ّساك  مغادرة  خللال 
اإّبان ال�سدة، لتثبيت املوؤمنني على التم�سك بالإميان وحتمل  اإلى املدن 
مدار�س  لثاث  موجًزا  ا  عر�سً وت�ستعر�س  واإميللان.  ب�سرب  ال�سطهاد 
والثانية:  العراء،  يف  الُن�سك  مدر�سة  الأولللى:  ال�سريانية،  الرهبنة  يف 
املدر�سة العمودية، والثالثة: مدر�سة الرهبان الرعاة. ونختتم الدرا�سة 

بعر�س لأ�سهر الأديرة ال�سريانية الباقية حتى الآن.

لل�سريان مكانة علمية متميزة يف احل�سارة العربية، فمن منا ل 
يتذكر عائلة الأطباء امل�سيحيني بني بختي�سوع الذين توارثوا مهنة الطب 
وبرعوا فيها، فكانوا اأطباء للخلفاء املن�سور والر�سيد والأمني واملاأمون 
واملعت�سم والواثق؟ ومل يفت ال�سريان درا�ستهم للريا�سيات والهند�سة 
ال�سرياين  العرب  املرتجمني  �سيخ  نن�سى  اأن  ميكن  فهل  والفل�سفة. 
حنني بن اإ�سحق، وعامل املنطق اأبا زكريا يحيى بن عدي، والفيل�سوف 

والاهوتي الن�سطوري اأبا الفرج عبداهلل بن الطيب وغريهم؟.

لكنهم  ولغته،  وثقافته  بتاريخه  واحلللًدا،  �سعًبا  ال�سريان  �سكل 
ال�سريان  طائفتني:  لي�سكلوا  امللليللادي  اخلام�س  القرن  يف  انق�سموا 

))( اإ�سحق �ساكا، كني�ستي ال�سريانية )اأنطاكية: بدون، 2007(، �س64.
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ا�ستقروا  والذين  »الن�ساطرة«،  ت�سمية  عليهم  اأطلق  الذين  ال�سرقيني 
الغربيني  وال�سريان  اإيللران.  النهرين ويف  ب�سكل خا�س يف باد ما بني 
اأي »اليعاقبة« الذين �سكنوا يف �سورية ويف اأعايل باد ما بني النهرين، 

اإ�سافة اإلى املوارنة يف لبنان)2(.

اليونانية  اأمهات امل�سنفات الفل�سفية   وا�ستهر ال�سريان بنقلهم 
مركزها  كان  التي  اليونانية  العلوم  فانتقلت  لأبنائهم))(.  وتدري�سها 
التي  الأماكن  فكانت  ال�سرق.  اإلى  اأثينا  ويف  الإ�سكندرية  يف  الأ�سا�سي 
ال�سريانية  اللغة  تتكلم  التي  املنطقة  يف  العلوم  هللذه  فيها  ازدهلللرت 
يف  وجندي�سابور  واملدائن  ون�سيبني  الرها  هي  الو�سطى  والفار�سية 
اأنطاكية واآمد بالن�سبة  خور�ستان )عرب�ستان( بالن�سبة للن�ساطرة. ثم 

اإلى اليعاقبة. 

 واإلى جانب هذا كانت هناك مدار�س يف الأديرة ا�سمها بال�سريانية 
)ا�سكول(... وقد �سنع العرب من هذا اللفظ كلمة )ا�سكول( وهي تدل 
كان  احلللال  وبطبيعة  بدير،  ملحقة  مدر�سة  اأو  م�سيحية  مدر�سة  على 
الدنيوية،  العلوم  بع�س  بجانب  الدينية  والعلوم  الاهوت  فيها  يدر�س 
مثل النحو والبيان والطب والفل�سفة واملو�سيقى والريا�سيات والفلك)4(.

وانعدام  بالفردية  والعراق  �سورية  يف  الن�سكية  احلياة  متيزت 
وجود التنظيم الرهباين لها، خ�سو�سًا يف مراحلها الأولى. ومل ينقل 

للرتجمة،  القومي  املركز  )القاهرة:  كو�سا  �سمعون  ترجمة:  ال�سريان،  واملرتجمون  الفا�سفة  يو�سف،  اإفرام،   )2(
.9 ،)20(0

))( �سمري، عبده، ال�سوريون واحل�سارة ال�سريانية )دم�سق: دار احل�سار للن�سر والتوزيع، 998)(، 95-94.

)4( �سهيل، قا�سا، تاريخ الرتاث العربي امل�سيحي )جونية: من�سورات الر�سل، )200 (، )5).
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املوؤرخون لنا، وخ�سو�سًا ثيودوريُت�س، اأية فكرة وا�سحة عن اجلماعات 
الكبار  الن�ساك  �سري  نقلوا  بل  والللعللراق،  �سورية  يف  الأولللى  الرهبانية 
كما  جماعية،  رهبانية  حياة  بتنظيم  كثرًيا  يهتموا  مل  الذين  وحدهم، 

حدث يف م�سر مع القدي�س باخميو�س ويف فل�سطني يف ما بعد)5(.

التق�سف  حالت  مبمار�سة  غريه  عن  ال�سوري  الن�سك  متيز  كما 
عنه  يللقللول  اللللذي  �سامان�س  املللثللال-  �سبيل  -علللللى  ونللذكللر  والللزهللد، 
اأن  بعد  فيه  ذاته  حب�س  �سغرًيا  كوًخا  قريته  يف  وجد  اإنه  ثيودوريُت�س: 
اأحكم اإغاقة من كل النواحي ومل يرتك فيه باًبا ول نافذة، اإمنا يفتح 
مرة يف ال�سنة كوة �سغرية يف اأ�سفل احلائط لياأخذ منها موؤونته لل�سنة 
فلم  الكلي،  ال�سمت  املمات يف  كلها حتى  الن�سكيه  حياته  ق�سى  كلها. 
يتكلم مع اأحد بل �سرف وقته يف التوبة وال�ساة والتاأمل الدائم بالعامل 
ال�سماوي، عا�س �سامان�س حياته -على ما يبدو- ما بني نهاية القرن 

الرابع وبداية القرن اخلام�س)6(.

الرهبان األوائل

منذ منت�سف القرن الثالث والنا�سكون امل�سيحيون يعي�سون حياة 
تق�سف وزهد يف ال�سحراء امل�سرية وال�سورية. قام القدي�س اأنطونيو�س 
اأما  05)م،  �سنة  النا�سكني  من  كثري  وح�سد  بجذب  ))25-56)م( 
القدي�س باخميو�س )45)-90)م( فقد ابتداأ اأ�سلوب احلياة ال�سرتاكي 

)5( جمموعة موؤلفني، امل�سيحية عرب تاريخها يف امل�سرق )احلياة الرهبانية يف �سورية والعراق وفل�سطني(،( بريوت: 
جمل�س كنائ�س ال�سرق الأو�سط، )200(، �س 95).

)6( امل�سيحية عرب تاريخها يف امل�سرق، مرجع �سابق، 88).
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كما عا�سه يف ديره الأول يف نابيني�سي. 

فكتب  الرابع.  القرن  يف  و�سورية  م�سر  من  الرهبنة  انطلقت   
ت�سدًدا.  اأقللل  ال�سرقية  للكني�سة  قانوًنا  الكبري  القي�سري  با�سيلو�س 
و�ساغ بينيديكت من نور�سيا قانوًنا مت قبوله يف الغرب. كانت الرهبنة 
البينيديكتية بطيئة النت�سار، ولكن ابتداًء من القرن الثامن حتى الثاين 

ع�سر اأ�سبحت فعلًيا النمط الوحيد للحياة الدينية)7(.

ومن الأديرة التي ُعرفت بكرثة قاليها دير الزعفران بن�سيبني. 
من  يخلو  ل  القايل  هذه  بع�س  وكللان  املو�سل...  بجانب  �سعيد  وديللر 

النفا�سة والتاألق والزخرفة)8(.

وم��دارس��ه��ا  الرهبانية  النسكية-  ال��ح��ي��اة 
المختلفة في سورية والعراق

الرهبنة يف خدمة الكني�سة

 كان الن�ّساك واملتوّحدون يغادرون �سوامعهم واأديرتهم وينزلون 
اإّبان ال�سدة، لتثبيت املوؤمنني على التم�سك بالإميان وحتمل  اإلى املدن 
تتف�ّسى  البدع  واإميان يف �سبيل ذلك، وعندما كانت  ال�سطهاد ب�سرب 
وليثبتوا يف  الهرطقة؛  ليتجّنبوا  املوؤمنني  يعظون  والزهاد  الن�ّساك  كان 
اأفرام  مار  اهتم  الأطهار.  الر�سل  من  الكني�سة  ت�سّلمتها  التي  العقيدة 
ال�سرياين ))7)م( بتاأليف جوقة خمتارة من فتيات الرها ال�سريانيات 

)7( تيم، داويل، اأطل�س الكتاب املقد�س وتاريخ امل�سيحية )القاهرة، اأوفري،2007(، 85.

)8( حبيب، زيات، الديارات الن�سرانية يف الإ�سام )بريوت: املطبعة الكاثوليكية، 8)9)(، 09).
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لتثبيت  ق�سائد  من  نظمه  وما  اأنغام،  من  ابتكره  ما  عّلمهن  اللواتي 
العقائد امل�سيحية ودح�س الهرطقات، واإليه يعود الف�سل يف بدء تنظيم 

احلياة الطق�سية يف الكني�سة ال�سريانية)9(.

وعندما حدثت جماعة يف الرها يف �ستاء �سنة 72)/)7)م، ومات 
عدد غري ي�سري من اأهلها جوًعا، كان مار اأفرام يطوف دور الأغنياء يف 
الرها ويجمع منهم ال�سدقات ويوّزعها على الفقراء. واأ�ّس�س دوًرا جمع 
بنف�سه  ي�سرف  وكان  للعجزة،  ملجاأ  �سارت  �سرير  وثاثمئة  األًفا  فيها 
انت�سر وباء الطاعون فانربى مار  اإثر اجلوع  على العتناء بهم. وعلى 
اأفرام يف تطبيب املر�سى وموا�ساتهم حتى اأ�سيب بدوره بداء الطاعون، 
واحتمل �سابًرا اآلمه املربحة، وفا�ست روحه الطاهرة نتيجة لذلك يف 

)7)م)0)(.

الن�ساك الأولون

يعقوب  والعراق هو  �سورية  اأخباره من  اإلينا  نا�سك و�سلت  اأول   
رهبان  عن  كتابه  يف  القور�سي  ثيودوريت�س  يذكره  الللذي  الن�سيبيني 
على  -اآنللذاك-  كانت  التي  ن�سيبني  مدينته  قرب  عا�س  وقد  �سورية، 
الفار�سية.  والإمللرباطللوريللة  الرومانية  الإمرباطورية  بني  ما  احلللدود 
من  الثاين  الن�سف  بداية  يف  الن�سكية  حياته  الن�سيبيني  يعقوب  بداأ 
القرن الثالث امليادي وهو فتى يافع، و�سيم اأ�سقًفا على ن�سيبني وهو 

جلنة  )القاهرة:  الأرمنية(،  ال�سريانية-  )القبطية-  ال�سرقية  الأرثوذك�سية  الكنائ�س  باحثني،  جمموعة   )9(
املطبوعات والن�سر بالكنائ�س الأرثوذك�سية، 2007(، 85.

)0)( املرجع ال�سابق، 85.
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ن�سكية  وعا�س حياة  ميادية.  �سنة 00)  ذلك حوايل  وكان  �سبابه،  يف 
م�ستقلة يف اأعلى اجلبل الذي يقع يف البادية املجاورة لن�سيبني، وكان 
يق�سي ال�ستاء يف مغارة والربيع وال�سيف واخلريف يف العراء، حيث ل 
�سقف يعلو راأ�سه �سوى ال�سماء. كان يرف�س تناول اأي طعام مطهو على 
التي جتود  الفاكهة  النار، ولذلك كان يقتات بالأع�ساب الربية وبع�س 
بها الأر�س، وملرة واحدة يف النهار فقط، واأحيانًا ملرة واحدة يف الأ�سبوع 
اأما لبا�سه فكان ثوًبا واحًدا ل غري، م�سنوًعا من  عندما كان ي�سوم. 
التاأمل  الوقت يف  ويق�سي معظم  قليًاَ  ينام  املاعز اخل�سن. كان  �سعر 
وال�ساة ومناجاة اخلالق الذي �سنع العجائب الكثرية على يده. وتويف 

�سنة 7))/8))م. ودفن يف مدينته ن�سيبني)))(.

الرهبنة  يف  مللدار�للس  لثاث  مللوجللًزا  ا  عر�سً هنا  ون�ستعر�س 
املدر�سة  والثانية:  الللعللراء،  يف  الُن�سك  مدر�سة  الأوللللى:  ال�سريانية، 

العمودية، والثالثة: مدر�سة الرهبان الرعاة)2)(.

مدر�سة الن�سك يف العراء

يعقوب  النا�سك  مع  جزئًيا  بللداأت  العراء  يف  الن�سك  مدر�سة   
متزهًدا  اإن  باديو�س)))(:  ويقول  اأعاه،  ذكره  جاء  الذي  الن�سيبيني 
ا�سمه اأدوليو�س من طر�سو�س قد جاء اإلى اأور�سليم واتبع طريقة غريبة 
جبل  على  العراء  يف  واقًفا  الوقت  يق�سي  اأدوليو�س  كللان  الزهد.  يف 

)))( امل�سيحية عرب تاريخها يف امل�سرق، مرجع �سابق، 88).

)2)( ميكن الطاع يف هذا اجلزء على كتاب امل�سيحية عرب تاريخها يف امل�سرق، مرجع �سابق، �س 89)-95).

)))( القدي�س باديو�س من اأهم موؤرخي الرهبنة القبطية، ُولد يف غاطية )منطقة تقع يف الأنا�سول( �سنة )6) 
اأو 64)م. وتويف عام ))4م.
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الزيتون، يف املكان املدعو جبل ال�سعود، وهو يرتل وي�سلي مبتدًئا من 
�ساة امل�ساء حتى �ساة الفجر. وكان ل ياأبه البتة لل�سقيع اأو الثلج، بل 
يواظب على هذا احلال �سيًفا و�ستاًء، مدى اأيام حياته. يقول باديو�س: 

اإنه التقاه و�ساهده باأم عينيه حوايل �سنة 88) ميادية.

 لكن اأ�سهر من اتبع هذه املدر�سة يف العراء هو مارون النا�سك 
رهبان  عن  كتابه  من  ال�ساد�س  الف�سل  يف  ثيودوريُت�س  يذكره  الللذي 
�سورية. وله يعود الف�سل بتاأ�سي�س احلياة الن�سكية يف العراء يف منطقة 
قور�س. لقد عا�س مارون على قمة من قمم جبال قور�س يف �سمال �سورية 
ي�سيف  الأر�للس.  اأدمي  يفرت�س  وكان  له،  �سقف  ل  وثني قدمي  معبد  يف 
ي�ستعملها  كان  ال�سعر  من  خيمة  اإلى  ياأوي  كان  مارون  اأن  ثيودوريُت�س 
مارون  تويف  الللاذع.  ال�سيف  وحر  القار�س  ال�ستاء  برد  ليتقي  نللادًرا 
القرن اخلام�س. وقد جمع حوله بع�س حمبي  الثاين من  العقد  خال 
احلياة الن�سكية يف العراء. ويف �سنة 452م، اأ�س�س البع�س من تاميذه 
دير مار مارون )بيت مارون( يف �سورية الذي اأ�سبح يف ما بعد النواة 

الأولى للكني�سة املارونية.

 اأ�سهر تاميذ مارون هو يعقوب القور�سي الذي عا�س يف العراء 
تقلبات  من  لوقايته  خيمة  اأية  اأو  حلمايته  �سور  اأي  ي�ستعمل  اأن  بدون 
ب�ستى ف�سولها.  الطبيعة  �سلبيات  لكل  ذاته  ا  القا�سية؛ معر�سً الطق�س 
عا�س نا�سكًا خال القرن اخلام�س، وذاع �سيته يف �سمال �سورية حتى 

اإن الإمرباطور الروماين ا�ست�ساره ب�ساأن جممع خلقيدونية الأول.
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رهبنة ن�سائية)1)(

ومن الن�ساء اللواتي ترهنب وورد ذكرهن يف كتاب ثيودوريُت�س، 
�سريتهما  كتب  الللعللراء،  يف  مللارون  حياة  اتبعتا  اللتان  وكللريا  مللارانللا 
اإّنهما  بالقول:  عليهما  الكام  مطلع  يف  وعّلق  القور�سي،  ثيودوريتو�س 
عزائم  من  اأقل  �سيء  يف  لي�ست  بعزميٍة  »جاهدن  اللواتي:  الن�ساء  بني 
الرجال؛ لأّنهن على الرغم من طبيعتهن ال�سعيفة اأظهرن من الب�سالة 
ما ي�ساهي �سجاعة الرجال«. واأ�ساف اأن مارانا وكريا تفّوقتا على جميع 

الن�ساء يف بطولتهما يف اجلهاد. 

مدينتهما كانت حلب، ويقع ديرهما يف باب اجلنائن قرب باب 
تربيًة  ترّبتا  الأ�سراف.  طبقة  اإلى  كان  وانتماوؤهما  حلب.  يف  اأنطاكية 
راقية. لكّنهما تخّلتا عن كّل �سيء وجعلتا لهما ح�سنًا �سغريًا عند مدخل 
املدينة، واأو�سدتا الباب بالطني واحلجارة. عا�ستا يف الهواء الطلق دون 
غرفة ول كوخ. طعامهما كان ي�سل اإليهما عرب نافذة، ومنها اأي�سًا كانتا 

تخاطبان الن�ساء الآتيات لزيارتهما.

�سامتا، على غرار النبي مو�سى، اأربعني يومًا مل تتناول �سيئًا من 
الطعام. فعلتا ذلك ثاث مّرات. كما �سامتا �سوم دانيال ثاثة اأ�سابيع. 
اإل  واإياًبا  ذهاًبا  الطعام  تتناول  فلم  املقّد�سة  الأماكن  لزيارة  خرجتا 
مّرًة واحدة، مع اأن الرحلة ا�ستغرقت قرابة الع�سرين يومًا. ا�ستمرتا يف 
اجلهاد واأ�سحتا زينة جلن�س الن�ساء ومثاًل لهن، اإلى اأن اأخذهما الّرب 

)كانون  يناير   4 الأربعاء  يوم  عليه  الطاع  مت  الأرثوذك�س،  للروم  امل�سرق  و�سائر  اأنطاكية  بطريركية  موقع   )(4(
الثاين( 7)20 ،  على الرابط التايل: 

http://antiochpatriarchate.org/ar/page/1009/
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لتني بالف�سيلة.  الإله مكمَّ

 اأما دومنينا )اإحدى املعجبات بحياة مارون( فقد بنت لها كوًخا 
بدون �سقف يف حديقة منزل والدتها لتمار�س حياة العراء �ساكبة دموع 
التوبة الغزيرة. مل تع�س مدر�سة احلياة يف العراء طويًا، على الرغم 

من ا�ستمراريتها يف املدر�سة العمودية.

املدر�سة العمودية

 املدر�سة العمودية هي وجه اآخر ملدر�سة احلياة، وقد اأ�س�س هذا 
النوع من حياة الزهد النا�سك �سمعان امللقب بالعمودي لأنه عا�س حياته 

التق�سفية على عمود حجري. 

 ولد �سمعان العمودي يف نهاية القرن الرابع امليادي يف مدينة 
الرهبانية،  اإلى احلياة  وقد مال منذ حداثته  �سورية.  �سمال  �سي�س يف 
فعا�سر الكثري من الن�ساك يف منطقته حتى انتهى يف دير تلعدا. ونظًرا 
اإلى رغبته ال�سديدة مبمار�سة اأق�سى اأنواع التق�سف، قرر �سمعان اعتناق 
بلغ  حتى  به  يرتفع  وظل  لذاته،  بناه  عمودًا  فاعتلى  العراء  يف  احلياة 

ارتفاعه �سًتا وثاثني ذراًعا.

 ذاع �سيت �سمعان العمودي، لي�س يف �سورية وحدها، بل اأي�سًا يف 
اآ�سيا ال�سغرى وباد فار�س، وبني القبائل العربية التي كانت تاأتي اإليه 
باملئات لت�سمع كلمة اهلل من فمه وت�سفى من اأمرا�سها. فكانت حياته 
منارة اإجنيلية جذبت الألوف من النا�س التي كان يعظها، وردت الكثري 

من الوثنيني اإلى ملكوت اهلل.



39المسبار

عماد توماس 

يف  عا�س  حيث  ودفللن  459م  �سنة  خال  العمودي  �سمعان  مات 
املكان املعروف اليوم بقلعة �سمعان قرب حلب.

 ا�ستمرت احلياة الن�سكية العمودية خال التاريخ لفرتة ق�سرية 
حياة  ع�ساق  من  القليلة  القلة  اإل  اإليها  جتذب  مل  ولكنها  الزمن،  من 
الزهد، لق�ساوتها و�سعوبة ال�ستمرار فيها، نذكر منهم دانيال العمودي 
الذي عا�س يف الن�سف الثاين من القرن اخلام�س قرب الق�سطنطينية.

مدر�سة الرهبان الرعاة

والعراق خال  التي ظهرت يف �سورية  الن�سكية   من اجلماعات 
يف  �سوزومني  يذكرها  التي  الرعاة  جماعة  واخلام�س،  الرابع  القرنني 
تاريخه الكن�سي. كانوا ميار�سون حياة تق�سفية �سعبة كمعظم الن�ساك 
اخلمر،  ي�سربون  ول  اللحم  ول  اخلبز  ياأكلون  فا  الللوقللت،  ذلللك  يف 
هو  الدائم  عملهم  النائية،  اجلبال  يف  والكهوف  املغاور  يف  ي�سكنون 
متجيد اهلل بالرتاتيل وال�سلوات ح�سب الأوقات الليتورجية التي تاأمر 
بها الكني�سة، وعندما يحني وقت الطعام، ياأخذ كل واحد منهم منجله 
ليقطع به الع�سب وياأكله، وكاأنهم جميًعا -كما يقول �سوزومني- قطيع 

ما�سية يرعى يف احلقول، ولهذا �ُسموا بالرعاة. 

اأحد امليامر )العظات(  ا يف  اأي�سً  هذا النوع من احلياة مذكور 
اإفرام. وهناك نا�سك ا�سمه هيليودوُر�س عا�س حياة  اإلى مار  املن�سوبة 
اأحد جبال طورو�س يف كيليكيا. وكان �سعره  الرعاة يف  م�سابهة حلياة 

الطويل يغطي ج�سده حتى اأ�سحى منظره �سبيًها باحليوانات الربية.
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الرهبنة ال�سريانية)1)(

القرن  فاأ�س�ست منذ  الرهبنة،  �ساأن  ال�سريانية  الكني�سة   عززت 
الرابع مئات الأديرة التي ان�سم اإليها األوف من الرجال والن�ساء، ففي 
القرن اخلام�س وجد يف جبل الرها وحده ثاثمئة دير، يقيم فيها ت�سعون 

األف راهب، ويف دير مار متى �سرقي املو�سل اثنا ع�سر األف راهب.

ال�سريان  والراهبات  الرهبان  عللدد  بلغ  ال�ساد�س  القرن  ويف   
�ستمئة األف راهب يف هذه احلقبة التي تعترب الع�سر الذهبي للكني�سة 
ال�سريانية، وبرز فيها ن�ساك يعتربون من اأقطاب الزهد والن�سك، ل يف 

الكني�سة ال�سريانية ح�سًرا، بل يف امل�سيحية جمعاء، اأ�سهرهم:

 القدي�س مار بر�سوم: ولد عام 409م يف قرية بكورة يف �سمي�ساط. 
و�سمي بر�سوم  ال�سرق،  الأديللار يف  الثاين ممثًا  اأف�س�س  ح�سر جممع 
بال�سريانية، اأي ابن ال�سوم، ل�سومه العجيب املتوا�سل، وكان يقف يف 
ال�ساة ليل نهار. اأما لبا�سه فكان من احلديد يعلوه قمي�س من ال�سعر، 

�سماه مار يعقوب الروجي »رئي�س الأبيليني«.

العمودي: كان يعي�س يف القرن اخلام�س،   القدي�س مار �سمعان 
وهو من والية اأنطاكية، اأفرط يف التعبد والن�سك، وابتنى لنف�سه عموًدا 
�سخًما بني حلب واأنطاكية اأقام عليه اأربعني �سنة. بداأه بثاثة اأمتار حتى 
بلغ به ع�سرين مرًتا على الأقل، وكان منه ير�سد تاميذه واجلماهري. 

الكنائ�س  الثامن(  القرن  )القرن اخلام�س-  وتراثها  امل�سرقية  الكنائ�س  ن�سوء  �ساكا،  اإ�سحق  �سويريو�س  مار   )(5(
ال�سريانية الرتاث )ال�سريان( �س248-)25.
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عام  وتللويف  امل�سيح،  اإلللى  والربابرة  والأرمللن  العرب  من  كثريين  هدى 
459م. اأحيط عموده بقلعة كربى ُتعرف اليوم بقلعة �سمعان التاريخية 

وهي قريبة من حلب.

الأديرة ال�سريانية)1)(

 كانت ولية الكر�سي الأنطاكي تزخر مبئات الأديرة ال�سريانية 
التي �سمت يف رحابها مئات الألوف من الرهبان والن�ساك. ومن الأديرة 

الباقية حتى يومنا هذا:

اأم  مرمي  بيت  التقليد  بح�سب  وهو  بالقد�س:  مرق�س  م��ار  دي��ر 
يوحنا الذي دعي مرق�س، وقد ورد ذكره يف �سفر اأعمال الر�سل، ففيه 
الروح  وحّل  ماتيا�س،  وانتخبوا  ر�سله.  مع  الف�سح  امل�سيح  ال�سيد  اأكل 

القد�س عليهم، وفيه عقد اأول جممع يف امل�سيحية عام )5م.

 ويف 940)م وعند اإجراء ترميمات، و�سيانة كني�سة مار مرق�س 
اكت�سفت كتابة �سريانية بالقلم الأ�سطرجنيلي، على القائمة اليمنى يف 
مدخل باب الكني�سة، يرتقي تاريخها اإلى القرنني اخلام�س وال�ساد�س، 
تنطق بهذه احلقيقة اإذ جاء فيها: )هذا بيت مرمي اأم يوحنا الذي دعي 
الإله مرمي بعد  القدي�سون كني�سة با�سم والدة  الر�سل  �سه  مرق�س، وكرَّ
بعدما  )7م  �سنة  ثانية  وبني  ال�سماء،  اإلى  امل�سيح  ي�سوع  �سيدنا  �سعود 

خرب امللك تيط�س القد�س(.

)6)( ميكن الرجوع يف هذا اجلزء اإلى:  جمموعة باحثني، الكنائ�س الأرثوذك�سية ال�سرقية )القبطية- ال�سريانية- 
الأرمنية(، مرجع �سابق، 89-85.

اإ�سحق �ساكا، كني�ستي ال�سريانية، مرجع �سابق، 74-68.
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�سها   اإذًا دير مار مرق�س لل�سريان هو اأول كني�سة يف امل�سيحية كرَّ
الكني�سة  به  تفتخر  الللذي  الأمللر  الإللله،  والللدة  الللعللذراء  با�سم  الر�سل 
التاريخي  الأثللر  هللذا  حليازتها  الأرثوذك�سية  الأنطاكية  ال�سريانية 
كني�ستي  عن  اأهمية  يقل  ل  حق  بكل  وهللو  النظري،  املنقطع  امل�سيحي 

القيامة واملهد.

 وحيث اإن دير مار مرق�س يحوز هذه القيمة التاريخية الروحية 
اأول  يعترب  الللذي  يعقوب  مللار  من  بللدءًا  القد�س  لأ�ساقفة  مقرًا  اتخذ 
اأديار  اإلى  يتنقلون  الأ�ساقفة  اأخذ  حيث  الرابع  القرن  وحتى  اأ�ساقفته، 
توما  مار  ودير  املجدلية،  ومرمي  الفري�سي  �سمعان  مار  كدير  اأخللرى، 
الرهبان  فيه  انقطع  فقط  دير  جمرد  هذا  بعد  اأ�سحى  ثم  وغريهم، 
للعبادة، ومزاًرا دينًيا مقد�ًسا يحّج اإليه املوؤمنون للتربك، ثم اّتخذ هذا 
اأواخر القرن اخلام�س ع�سر ول  اأ�سقفًيا منذ  الدير مرة اأخرى كر�سًيا 

يزال حتى هذا اليوم.

دير قرمتني يف تركيا: هو دير مار جربائيل. يقع على م�سافة 
الق�سياين  جربائيل  مار  با�سم  دعي  تركيا.  مذيات-  �سرق  كلم   )24(
امللك  اأن�ساأ  )52م  عللام  ويف  668م.  عللام  ومطرانه  رئي�سه  كللان  الللذي 
اأن�سطا�س هيكله الكبري حيث اأر�سل اأ�ساتذة مهند�سني وبنائني وجنارين 
املرمر،  ونحاتي  القرميد  وعاملي  الف�سيف�ساء،  وعاملي  وم�سورين 
و�ساغة، وذهًبا للنفقات، وُبِني الهيكل واكتمل بجال مهيب جًدا، ويف 
عام 400)م اأُتلفت تلك الآثار العجيبة كلها، اإل اأن الهيكل ل يزال قائًما. 
كان هذا الدير مركز مطرانية طور عبدين من )04)-5)6م(. واأ�سهر 
قدي�سي هذا الدير مار �سموئيل امل�ستي وتلميذه مار �سمعون القرمتيني، 
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ومار كربئيل الق�سياين اأ�سقف الدير الذي تويف �سنة 667م.

و�سم  راهلللب،   )(800( الذهبي  العهد  يف  رهبانه  عللدد  بلغ   
مدر�سة تخرج فيها معلمون ورعاة من �سمنهم اأربعة بطاركة ومفريان 
رومنو�س 887- ثيودو�سيو�س  البطريرك  منهم  و)79( مطراًنا،  واحد 

896م، الذي عد من مهرة الأطباء والبطريرك بهنام احلديل الربطلي 
2)4)-454)م العامل اجلليل والإداري احلكيم، ومار فيلك�سينو�س مار 
مركز  الدير  هذا  كان  العتيد.  املجاهد  )52م  منبج  اأ�سقف  اأخ�سنويو 
مطرانية طور عبدين من 5)6- 049)م ثم �سار اأخرًيا اأبر�سية خا�سة 

عام 5)9)م)7)(.

دير مار متى بالعراق: يقع �سمال �سرقي املو�سل بالعراق على 
ارتفاع )400)( قدم.  م�سافة )5)( كلم على قمة جبل مقلوب وعلى 
اأ�سهر  ومن  الأرثوذك�س،  لل�سريان  املقّد�سة  الدينية  املللزارات  من  وهو 
وال�سابع،  ال�ساد�س  القرنني  يف  ا�ستهر  ومكانة.  �سيتًا  امل�سيحية  اأديرة 
الديني  ا�ستهر مبعهده  كما  امل�سرق،  كني�سة  مهمًا يف  اأ�سبح مركزًا  اإذ 

ومكتبته الذائعة ال�سيت.

القرن  غ�سون  يف  ال�سرياين  النا�سك  متى  مار  القدي�س  اأ�س�سه   
من  متى  مار  القدي�س  يعترب  عليه.  رئي�س  اأول  وتعني  امليادي.  الرابع 
اأبطال الن�سك والتق�سف يف امل�سرق. جمع اإليه عددًا كبريًا من الرهبان 
ونظم حياتهم. قيل اإن عدد الرهبان يف ع�سور الدير الذهبية بلغ �سبعة 

)7)( موقع حمبة زيدل، مت الطاع عليه يوم اخلمي�س 5 يناير )كانون الثاين( 7)20، على الرابط التايل: 
http://www.mhabatzaidal.com/margbraul.htm

http://www.mhabatzaidal.com/margbraul.htm
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اآلف. وعندما �سعفت اأحوال الرهبنة فيه بعد القرن الرابع ع�سر، اأخذ 
واإلى  ال�سابع ع�سر  عدد الرهبان بالهبوط. فلم ي�سكن فيه منذ القرن 
هذا اليوم اأكرث من �ستة اأو �سبعة منهم، وقد ينق�س عددهم اإلى اثنني 

اأو ثاثة)8)(.

 بعد مرور مئة عام -تقريبًا- على تاأ�سي�س الدير، اأ�سيب بحريق 
هائل عام 480م. وعلى اإثر ذلك ق�سي عليه، وبادت معامله. ويف نهاية 
الن�سكية  احلياة  وا�ستاأنفوا  الرهبان  بع�س  اإليه  عاد  اخلام�س  القرن 
ورمموا الدير املحرتق حتى برز ا�سمه من جديد عام 544م، فوا�سل 
التي  العربية  العهود  يف  �سيما  ل  منتظمة  ب�سورة  التاريخية  م�سريته 

اأعقبت العهد ال�سا�ساين. 

دير الزعفران يف تركيا: وي�سمى دير مار حنانيا. يقع يف اجلهة 
ال�سرقية من ماردين وكان اأول عهده ح�سًنا منيًعا اأقامه بع�س ملوك 
الروم، وملا ا�ستولوا على قلعة ماردين عام 607م خربوه، فظل مهجوًرا 
بعد �سنة )79م وجعله ديًرا.  ابتاعه مار حنانيا مطران ماردين  حتى 
وقد حمل اأ�سماء قدي�سني خمتلفني كالقدي�َسني مار �سليمون ومار اأوكني. 
ومنذ القرن الثامن اإلى القرن اخلام�س ع�سر �سمي با�سم القدي�س مار 
حنانيا، وهو راهب من دير مار متى بجبال املو�سل جاء اإلى هنا واأ�سبح 
القرن  منذ  الأنطاكي  للكر�سي  مقًرا  و�سار  وتوابعها.  ماردين  مطران 

الثاين ع�سر وحتى اأوائل القرن الع�سرين.

)8)( موقع كلدايا نت، مت الطاع عليه يوم اخلمي�س 5 يناير )كانون الثاين(  7)20، على الرابط التايل:
 http://www.kaldaya.net/index.asp
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دير العذراء – ال�سريان بوادي النطرون)1)(

 يقع على بعد )4)( كيلو -تقريبًا- من الر�ست هاو�س املوجود 
يف منت�سف طريق القاهرة الإ�سكندرية ال�سحراوي. بوادي النطرون 
بال�سحراء الغربية يف برية �سيهيت )ميزان القلوب(. وهو من القرن 

اخلام�س امليادي تقريًبا.

وثاثة ع�سر قرياًطا،  فدان  الأثللري حوايل  الدير  م�ساحة  تبلغ   
لذلك يعترب دير ال�سيدة العذراء ال�سريان من اأ�سغر الأديرة من حيث 
امل�ساحة، اإل اأنه يحتوي بداخله على كنوز قبطية نادرة من حيث الر�سوم 
الناحية الأثرية  النقو�س اجل�سية ذات الأثر العظيم من  اأو  اجلدارية 
ويرتاوح  نوح،  لفلك  مثاًل  م�ستطيًا  �سكًا  الدير  �سور  ياأخذ  والفنية، 

ارتفاعه من ت�سعة اأمتار ون�سف اإلى اأحد ع�سر مرًتا ون�سف.

كنائ�س الدير

العذراء  كني�سة  مثل:  الكنائ�س  من  عللدد  على  الدير  يحتوي   
ال�سريان كني�سة الأربعني �سهيًدا ب�سب�سطية كني�سة املغارة كني�سة الأنبا 
يحن�س  الأنبا  كني�سة  الق�سري  يحن�س  الأنبا  كني�سة  الفاخوري  متاوؤ�س 
رئي�س املائكة ميخائيل  العذراء مرمي كني�سة  ال�سيدة  كاما كاتدرائية 

كني�سة الأنبا اأنطونيو�س كني�سة البابا كريل�س ال�ساد�س.

)9)( املوقع الر�سمي لدير العذراء- ال�سريان – مت الطاع عليه يوم الأربعاء 4 يناير )كانون الثاين( 7)20، على 
الرابط التايل: 

http://www.st-mary-alsourian.com/index.php?lang=ar
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كني�سة العذراء ال�سريان

 تعترب اأقدم واأجمل مكان يف الدير. متتاز بالنقو�س اجلميلة التي 
ا داخل هيكلها املت�سع، وهي  تغطي جدرانها واأبوابها وقبابها، خ�سو�سً
من الطراز البازيليكي املنت�سر يف معظم كنائ�س م�سر الأثرية. تعترب 
اأقدم مكان يف الدير بعد مغارة الأنبا بي�سوي )غرب الكني�سة( و�سجرة 

مار اإفرامي ال�سرياين التي تقع �سرق كني�سة املغارة بالدير.

ويغطي  مللرتًا،   )(2( وعر�سها  مرتًا   )(0( حوايل  طولها  يبلغ   
اخلور�س الأول قبة عالية على جانبها من قبلي ن�سف قبة نق�س عليها 
الب�سارة واملياد، وعلى جانبها من بحري ن�سف قبة نق�س عليها نياحة 
ال�سيدة العذراء، وال�سيد امل�سيح يحمل روحها وحولها )2)( تلميذًا، مع 
كتابة باللغة ال�سريانية والقبطية يف كليهما. بها مذبح مت�سع وحوله )4( 
اأعمدة خ�سبية يعلوها قبة خ�سبية، والعمودان ال�سرقيان يحمان اأيقونة 
الرئي�س منها  بالكني�سة ثاثة هياكل،  ويوجد  القرب.  امل�سيح يف  ال�سيد 
املعمدان،  يوحنا  ال�سهيد  با�سم  والقبلي  مرمي،  العذراء  ال�سيدة  با�سم 

والبحري با�سم ال�سهيد مار بقطر بن رومانو�س.

خمطوطات  مبجموعة  ال�سريان  العذراء  ال�سيدة  دير  يحتفظ   
والعربية  والقبطية  ال�سريانية  هللي:  خمتلفة  لغات  خم�س  يف  نللادرة 
واليونانية والإثيوبية. لهذا ال�سبب وعلى غرار مكتبة دير �سانت كاترين، 
تتمتع مكتبة دير ال�سريان مبكانة خا�سة بني مكتبات ومتاحف العامل، 
كذلك يف االأو�ساط البحثية يف العامل. وتعترب جمموعة خمطوطات دير 
القبطية  الكني�سة  متتلكها  التي  املخطوطات  واأهم  اأقدم  من  ال�سريان 
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بها  خمطوط  اأق��دم  تاريخ  يرجع  حيث  االإط���اق.  على  االأرثوذك�سية 
للقرن ال�ساد�س امليادي وهو جملد على رق باللغة ال�سريانية، ويعترب 
اأقدم خمطوط م�سيحي يف العامل كله حتى االآن، وهو ن�سو�ص للكتاب 
على  خمطوطات  باملكتبة  يوجد  كذلك  اجلديد.  العهد  من  املقد�س 
امليادي وهي ن�سو�س متفرقة  الثامن  للقرن  وترجع  الربدي،  �سرائح 
نوفمرب  يف  الدير  تعر�س  وقد  ال�سريانية.  باللغة  املقد�س  الكتاب  من 
و�سببت  منه  اأجزاء  تدمري  يف  ت�سببت  ل�سيول   20(5 الثاين(  )ت�سرين 
هذه  كاتب  ت�سرف  جلنة،  املهند�سني  نقابة  و�سكلت  ج�سيمة،  خ�سائر 
بوادي  الأديللرة  داهمت  التي  ال�سيول  اآثار  ملعاينة  بع�سويتها،  ال�سطور 
النطرون، واأو�سى التقرير باإجراء درا�سة تف�سيلية ملخاطر ال�سيول يف 
كامل املنطقة املت�سررة، حتى ميكن اختيار اأعمال درء اأخطار ال�سيول 

املنا�سبة، والتي ميكن اأن توفر حماية كاملة للمنطقة.

توصيات

للهدم . ) تعر�ست  الللتللي  ال�سريانية  الأديللللرة  لرتميم  حملة  تبني 
والتخريب على اأيدي »داع�س«، اأو للتدمري بوا�سطة العوامل اجلوية 

)ال�سيول(.

ال�سريان . 2 تللاريللخ  عللن  تتحدث  الللتللي  ال�سريانية  الكتب  ترجمة 
واإ�سهاماتهم يف احل�سارة العربية ال�سادرة بلغات غري عربية اإلى 

اللغة العربية.
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