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أبناُء العهِد 
والّرهبنُة السريانّيُة 

البدائّية
أفرام عّبود إسحق 

نا  ُ ُتخبرِ امليالدي  الّرابع  القرن  في 
�سني  ُمكرَّ عن  ال�سريايّن)))  اأفراهاط  مواعظ 
ُيدَعون باأبناء العهد، وغالًبا كانت الرتجمات يف 
التي  بالرهبان  ت�سفهم  الع�سرين  القرن  بدايات 
اختلط مفهومها مع الرهبنة امل�سرّية؛ التي بداأت 
من  ابتداًء  امل�سيحي،  العامل  يف  �سريًعا  باالنت�سار 
على  امل�ست�سرقون  وُيطلق  الّرابع.  القرن  نهايات 
ال�سريايّن  اأفرام  مار  عا�سها  التي  الظاهرة  تلك 
»الرهبنة البدائّية ال�سريانّية«، التي اختفت مع 
رواج الرهبنة امل�سرّية يف �سورية وبني النهرين. 

) باحث ما بعد الدكتوراه يف جامعة غرات�س )University of Graz) النم�سا. (
))) اأفراهاط )بالفار�سية: فرهاد( اأو معروف بـ)يعقوب اأفراهاط احلكيم الفار�سي(: راهب وكاتب �سرياين عا�ش 
يف منطقة حدياب �سمال بالد ما بني النهرين، التي كانت واقعة حينها �سمن اأرا�سي الإمرباطورية الفار�سية. راجع: 

األبري اأبونا، اأدب اللغة الآرامية، املو�سل، بريوت، 970).

كتاب الرتاث الرهباين يف ال�سرق االأو�سط، �سنة 2018درا�سات يف الت�سامح
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وازنت الرهبنة بني التكري�ش الكامل لبن اهلل الوحيد مع العي�ش 
يف اإطار حياة اجلماعة امل�سيحّية اليومي. هذه الورقة ت�سّلط ال�سوء على 
اأهمّية هذا النوع من الرهبنة البدائّية، واإمكان الإفادة منها بالرتكيز 
يف  اإحيائها  اإمكان  ومناق�سة  املجتمع،  يف  لي�سوع  التكري�ش  مبداأ  على 

العامل املعا�سر.

كيف صّور المؤّرخون الرهبنة البدائّية؟

عندما اعتاد املوؤّرخون التكّلم عن الن�سك ال�سورّي، اأو ال�سريايّن، 
قبل القرن الّرابع امليالدّي يف �سورية، حاولوا ت�سوير لوحة ب�سيطة عن 
بدائّية طرق احلياة الن�سكّية هناك، وقد ل تخلو من ال�سخرية جتاه تلك 

املذاهب الن�سكية البدائّية))). 

 Sidney،( اإّل اأّن املقالة الرائعة لالأب العاّلمة �سيدين غريفيث
 Asceticism( .من اجلامعة الكاثوليكّية – وا�سنطن د. �ش )Griffith
 the Church of Syria: The Hermeneutics of Early Syrian
هذه  موؤّرخو  اعتاد  التي  ال�سور  هذه  غرّيت  قد   ،)Monasticism
ملمٍّ  باحٍث  فاأّي  اأهمّيتها.  مدى  على  الرتكيز  دون  تقدميها  املرحلة 
بالن�سك يف �سورية، يعرف متاًما املوؤ�ّس�سة الن�سكّية الفريدة التي امتازت 
النهرين.  وبني  اأنطاكية  بكورة  املعروفة  وخ�سو�سًا  املنطقة،  تلك  بها 
ولعّل واحًدا من اأبرز الأمثلة امل�سهورة هو القّدي�ش �سمعان العامودّي)))، 

((( Peter Brown, The Body and Society; Men, Women and Sexual Renunciation in Early 
Christianity (New York: Columbia University Press, 1988) p. 330.

))) �سمعان العامودّي: نا�سك �سورّي ولد بني �سورية وقيليقيا يف الربع الأخري من القرن الرابع. عا�ش بالقرب من 
مدينة حلب )كورة اأنطاكية( ابتكر طريقة التن�ّسك على عمود حجري، وهي طريقة انت�سرت بعده يف مدن ومناطق 
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املذكورة،  املناطق  تلك  امتدت يف  التي  العامودّيني  ملدر�سة  وهو ممّثل 
حيث  الفريدة،  ال�سورّية  والروحانّية  الزهد  لع�ساق  ا  منا�سً واأ�سبحت 
يتدّرج العامودّي على �سّلم الن�سك باأّن يرتّفع حرفّيًا عن ما حوله بحجر 
ثم على راأ�ش عامود، وُيخدم من ِقَبل اجلماعة الرهبانية التي تتجّمع 
كاريزميًا يف حّل كثري من  دوًرا  العامودّيون  ولعب  العامود.  حتت هذا 
اإقناع  الأ�سئلة والتحدّيات التي مل ت�ستطع ال�سلطات الكن�سّية باأجوبتها 

املوؤمنني. 

اأتارب الذي كان  من اأهّم الأمثلة رّبا قد يكون يوحنا عامودي 
قدوم  يخ�ش  با  عّدة  ح�سا�ّسة  ق�سايا  يف  الّرهاوي  يعقوب  مار  ي�ساأل 
اإلى �سمال �سورية))). اإذن ال�سورة الب�سيطة عن تلك  العرب امل�سلمني 
 ،)Peter Brown( الرهبنة التي ي�سّورها املوؤّرخ الكبري بيرت براون
باأّنها »مار�ست احلرّية يف التعّبد كالبهائم التي ت�سرح ومترح يف اجلبال، 
ول  دقيقة.  غري  �سورة  هي  الأع�ساب«،  على  تتغّذى  التي  اخلراف  مع 
اأهمّية حقيقّية لتلك الظاهرة الرهبانية املتمّيزة،  يعطي املوؤّرخ براون 
مثال  باأّنها  �سلبية،  �سورة  اإعطاء  اعتادوا  املوؤّرخني  من  وغريه  هو  بل 

لفو�سى ن�سكّية غري منّظمة.

عندما نتكّلم عن امل�سيحّية ال�سريانّية، علينا اأن نتذّكر مدينتني 

ال�سمال ال�سوري كافة. من اأهّم الدرا�سات العلمّية عن هذه الطريقة من الن�سك العامودّي، قد تكون الأبحاث التي 
ن�سرها الآباء الفرن�سي�سكان يف حلب، وخ�سو�سًا بهّمة الأب با�سكال كا�ستيالنا. راجع: 

Ignacio Peña, Pascal Castellana and Romuald Fernández, The Syrian Stylites . SBF Collectio 
Minor 16. (Milano: Franciscan Printing Press, 1975). 

((( Karl-Erik Rignell, ed. A Letter from Jacob of Edessa to John the Stylite of Litarab 
Concerning Ecclesiastical Canons: Edited from Ms. Br. Mus. Add. 14,493 with Introduction, 
Translation and Commentary (Lund: C.W.K. Gleerup, 1979).
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قد  معروفة  اأ�سماء  باأّن  لل�سّك  جمال  ول  والّرها))).  ن�سيبني  هاّمتني: 
هاتان  وبردي�سان.  ومرقيون  ماين  اأتباع  اأمثال  من  ريادًيا  دوًرا  لعبت 
املدينتان كانتا القطبني اللذين تفاعلت بينهما اللغة والثقافة ال�سريانّية. 
والرومايّن،  الفار�سّي  احلكم  بني  ما  تقّلب  يف  دائًما  كانت  ن�سيبني: 

وعا�ست جتربة املدينة احلدودّية. 

اأّما الّرها: فعلى الأقل منذ القرن الثاين امليالدّي �سارت حتت 
اأركان الإمرباطورّية الرومانّية، مع احلفاظ  �سيطرة �سبه دائمة حتت 
الإمرباطورية«  »كني�سة  فكرة  تكّونت  ولقد  الثقافية.  ا�ستقاللّيتها  على 
ا مع حركاٍت رهبانّية  اأي�سً ب�سكٍل مبكر يف هذه املدينة، والتي ترافقت 
الّرها،  مدينة  يف  امليالدي  الّرابع  القرن  مع  نالحظ  اإّننا  اإذ  باكرة. 
املوؤ�ّس�سة  مع  متواٍز  ب�سكٍل  تطّورت  التي  الرهبانّية  للموؤ�س�ّسة  ازدهاًرا 
الإكليزيولوجّية والأ�سقفّية، خ�سو�سًا بعد اإعالن امل�سيحّية ديًنا ر�سمًيا.

حتتاج احلركات الرهبانّية ال�سريانّية لدرا�سات اأكرث تعّمًقا، من 
دون العودة اإلى الفرتا�سات التي اعتاد موؤّرخو هذه احلقبة ت�سوريها. 
اإّن معظم الدرا�سات التي مّتت يف العقود الأخرية من القرن الع�سرين 
اعتمدت على الفرتا�سات ال�سابقة كاأّنها حقائق، والتي لها م�سدران: 
من  املنحدر  ال�سائع  التقليدي  الرهبايّن  الهاغيوغرايف  الأدب  اأّوًل: 
الو�سط اليوناين– ال�سريايّن، والذي نال رواًجا يف مراحل لحقة مثل 

))) ملعلومات �ساملة وكمقّدمة للتعّرف على امل�سيحّية ال�سريانّية والرتاث الآرامي قبل امل�سيحّية، والفرتة امل�سيحّية 
الذهبّية وع�سر النه�سة لالأدب ال�سريايّن حتى نهاية القرن الع�سرين، راجع:

Sebastian P. Brock and David G.K. Taylor, The Hidden Pearl: The Syrian Orthodox Church and 
its Ancient Aramaic Heritage (Rome: Trans World Film, 2001).
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تاريخ اأ�سفياء اهلل لثيودوريتو�ش القور�سي))). ثانًيا: اخلطاأ الأكادميّي 
الرهبنة  برتاث  تتعّلق  التي  الن�سو�ش  بع�ش  اأ�سالة  تاريخ  حتديد  يف 

البدائّية ال�سريانّية.

على  ُمعتمدًة  ن�سّية  اأيقونات  تقدمي  حاولت  الدرا�سات  هذه 
الرهبانّية  احللقات  م�سدرها  التي  الهاغيوغرافّية،  الربوفايالت 
وال�ساد�ش  اخلام�ش  القرنني  بني  البيزنطّية  ال�سريانّية-  اخللفّية  ذات 
اأي  لها  لي�ش  متاأّخرة  بروحانّية  املهّجنة  الن�سو�ش  هذه  امليالدّيني. 
النتيجة  الُقدامى.  ال�سريان  الرهبان  بهوؤلء  مبا�سرة  تاريخّية  عالقة 
كانت: تقدمي ال�سورة املتعارف عليها فيما بعد، باأّن م�سدر الرهبانّية 
يف العامل الناطق بال�سريانّية كان جزًءا من ظاهرة بداأت يف ال�سحراء 
بداأت  ال�سورة  هذه  اأنطونيو�ش.  القّدي�ش  اأّيام  يف  امل�سرّية  والبوادي 
مار  �سرية  مثل  املتاأّخر،  الرهبايّن  ال�سريايّن  الأدب  يف  حتى  بالرت�ّسخ 

اأوكني)7)، التي نالت رواًجا كبرًيا. 

يف الدرا�سات احلديثة يتلّخ�ش اخلطاأ حول الرهبنة ال�سريانّية 
من خالل َن�سِب خم�سة ن�سو�ش �سريانية اإلى مار اأفرام ال�سرياين. هذه 
ال�سحارى  اإلى  هربوا  الذين  ال�سريان  الن�ّساك  فكر  ت�سف  الن�سو�ش 
واجلبال يف �سورية لكي يتمّثلوا باملتوّحدين )Anchoritic Ideal(. هذه 
الن�سو�ش هي: »ر�سالة اإلى اجلبلّيني«، »يف حياة الوحدة للمتوّحدين«، 
»عن  م�سابه:  بعنوان  اآخر  ون�ّش  والباكني«،  والن�ّساك  املتوّحدين  »عن 

اأ�سله  ترجمه عن  قور�ش،  اأ�سقف  – ثيودوريتو�ش  اأ�سفياء اهلل  تاريخ  راجع:  العربّية،  الرتجمة  ))) لالّطالع على 
اليونايّن: الأر�سمندريت اأدريانو�ش �سّكور، املكتبة البول�سّية، يونيو )حزيران( 987).

(7( Jean-Maurice Fiey, «Aonès, Awun, et Awgin (Eugène) aux origenes du monachisme 
mésopotamien», Analecta Bollandiana 80 (1962) pp.52-81.
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مثل  امل�ست�سرقني  هوؤلء  يف  امل�سكلة  واحلزانى«.  والن�ساك  املتوّحدين 
امل�سهور:  كتابه  فوبو�ش )Arthur Vööbus( يف  اآرثر  الكبري  العامل 
»تاريخ الن�سك يف ال�سرق ال�سريايّن«)8)، والذي يدافع بقّوة عن اأ�سالة 

هذه الن�سو�ش يف ن�سبها اإلى مار اأفرام ال�سريايّن. 

هذا العتقاد اأف�سى اإلى معاملة هذه الن�سو�ش على اأّنها وثائق 
تنقل لنا �سورة الن�سك ال�سريايّن يف �سورية خالل القرن الّرابع، ورّبا 
هذا ما دفع امل�ست�سرق بيرت براون )Peter Brown( كما ذكرنا �سابًقا، 
لت�سكيل تلك ال�سورة الب�سيطة عن تلك الرهبنة ال�سريانّية البدائّية. يف 
احلقيقة، وكما يقول الأب �سيدين غريفيت يف مقالته التي اأَ�َسرُت لها يف 
ح اأّن هذه الن�سو�ش موجودة يف خمطوطات اأخرى وهي  البداية)9)، يو�سّ
من�سوبة اإلى مار اإ�سحق ال�سريايّن)0))، اأي للقرن اخلام�ش امليالدي، اأي 
التي  النتيجة  ال�سريايّن.  اأفرام  مار  ع�سِر  من  كامل  قرٍن  حوايل  بعد 
ميكننا الو�سول اإليها، اأّن هذه الن�سو�ش ل تخربنا عن اأ�سل الرهبنة 
�سمن الن�ّساك ال�سريان، بل تعك�ش تطّور فكرة التوّحد التي اأتت يف وقت 

متاأّخر، ول عالقة لها باأعمال مار اأفرام الأ�سلية.

(8( Arthur Vööbus, History of Asceticism in the Syrian Orient: A Contribution to the History 
of Culture in the Near East. CSCO 184, 197, 500, Subs. 14, 17, 81. (Louvain: Secrétariat du 
Corpus SCO, 1958, 1960, 1988).

(9( Sidney H. Griffith, «Asceticism in the Church of Syria: The Hermeneutics of Early Syrian 
Monasticism,» in Asceticism.

((0( Edward George Mathews, ‘’‘On Solitaries’, Ephrem or Isaac?’’, Le Muséon 103 (1990) 
pp.91-110.
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الرهبنة  عن  تتحّدث  التي  للنصوص  ق��راءة 
السريانّية

بدون  الّرابع  القرن  من  �سريان  كّتاب  ن�سو�ش  نقراأ  عندما 
للقّدي�ش  البيزنطّية  الأيقونة  من  الذهن؛  يف  �سلًفا  املزروع  الفرتا�ش 
الذي يقود حياة الن�سك، ومن دون الفكرة املُفرَت�سة -ح�سب فوبو�ش- 
باأّن هذه الأمناط هي تطّور للرهبنة، اأو �سكل بدائّي للرهبنة امل�سرّية 
لحًقا، �سنوافق الأب �سيدين غريفيت باأّن النمط الرهباين يف اأّيام مار 
اأفرام هو منط م�سابه ملا قد يجده الدار�سون املعا�سرون من الرهبنة 
الناطق  العامل  اأّنه يف  اإلى  الإ�سارة  املثال. وجتدر  يف م�سر على �سبيل 
لها  الرهبانّية  احلياة  على  اأُطِلَقت  التي  امل�سطلحات  بال�سريانّية، 
التطّورات  يف  ت�سع  مل  والتي  واملفهوم،  املعنى  حيث  من  خ�سو�سّيتها 

والتاأثريات الالحقة.

اأفراهاط))))  كتبها  التي  املهّمة  الن�سو�ش  -مثاًل-  ناأخذ  قد 
ت�سّلط  والتي  ال�سريايّن))))،  واأفرام  )))م(  ت  الفار�سي  )احلكيم 
»غري  جماعات  منط  وهو  �سورية،  كنائ�ش  يف  حياة  منط  على  ال�سوء 
املتزّوجني« يف خدمة اهلل، والتي ت�سبه طريقة حياتهم با قد يتوازى مع 
العذارى والأرامل يف الكتاب املقّد�ش)))). تلك اجلماعات احتوت رجاًل 

(((( Jean Parisot, ed. Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes. Patrologia Syriaca (Paris, 
1884).

(((( Edmund Beck, ed. Des heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Paradiso und contra 
Julianum. CSCO 174-175, Syr. 78-79 )Louvain: Peeters, 1957(.

(((( Sebastian P. Brock, The Luminous Eye: The Spiritual World Vision of St Ephrem (Rome: 
Center for Indian and Inter-Religious Studies, 1985). 
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ون�ساًء والذين قانونًيا ُقِبلوا ر�سميًّا يف الكني�سة يف الربع الأول من القرن 
ا اأمناط  الّرابع)))). وبالإ�سافة اإلى تلك اجلماعات البتولّية، برزت اأي�سً
رهبانّية متّوحدة يف �سورية مثل �سخ�ش يوليان �سابا )يوليان ال�سيخ ت 
7))م(، اإذ اإّن خربته يف الرهبنة اأخذت رواًجا واإعجاًبا يف ق�سائد مار 
كتبها  التي  اأنطونيو�ش  حياة  مثل  الكنائ�ش،  يف  ُترّتل  باتت  التي  اأفرام 
اأثنا�سيو�ش و�سار لها رواج كبري يف م�سر والعامل لحًقا)))). ولكن ما 
نقلت م�سطلحاٍت  اأّنها  �سابا هو  اأفرام عن �سخ�ش  ميّيز ق�سائد مار 

للن�سِك التقليدي ال�سريايّن. 

يف نهاية القرن الّرابع وحتى القرن اخلام�ش، تبّنت الكني�سة يف 
�سورية النمط الرهبايّن اجلديد، واأ�سكال الن�سك اجلديدة التي ترافقت 
الأمناط،  لتوحيد  هدفت  التي  الكن�سّية  الإكليزيولوجّية  القيادات  مع 
تطوّر  نف�سه  الوقت  ويف  العظمى))))«،  »الكني�سة  ليتورجيا  منط  كاّتباع 
بع�ش  با�ستخدام  يتعّلق  فيما  خ�سو�سّية  �سمن  الرهبايّن  النمط  هذا 
ة بها، والتي على الأرجح اأّنها كانت ماألوفة  امل�سطلحات التقنّية اخلا�سّ

)))) �سب�ستيان، بروك، ن�سوء الفكر امل�سيحي: مدار�ش اأنطاكية والّرها ون�سيبني الالهوتّية امل�سيحّية عرب تاريخها 
يف امل�سرق، الطبعة الثانية، بريوت، )00).

)))) ملعلومات اأكرث عن مار اأفرام ال�سريايّن ومنط احلياة الن�سكّية يف ع�سره، راجع: مار اأفرام ال�سرياين �ساعٌر 
اأنطليا�ش،  امل�سرقّية،  والأبحاث  الدرا�سات  مركز  ع�سر،  احلادي  املوؤمتر  اأعمال  ال�سرياين  الرتاث  �سل�سلة  لأيامنا، 

.(007

يف  �سوفّيا«  »هاغيا  كني�سة  يعني  العظمى«  »الكني�سة  م�سطلح  الأرثوذك�سّي،  ال�سرقّي  الالهوت  درا�سة  يف   ((((
هذه  �سارت  الكربى،  امل�سيحّية  الإمرباطورّية  عا�سمة  لكني�سة  ال�سيا�سّية  املكانة  خالل  من  والتي  الق�سطنطينّية، 
الكاتدرائّية املثال الليتورجّي والتي توّجب يف مراحل لحقة، اّتباع منطها الليتورجّي ليكون »الرتتيب الليتورجّي« يف 
اأرجاء الإمرباطورية البيزنطّية. جند هذا التاأثري وا�سًحا يف �سروحات القّدا�ش اليونانّية والتي تاأّثرت بها ال�سروحات 

ال�سريانّية.
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وُم�سَتخدمة �سلًفا �سمن الأجواء املانوّية)7)). 

الرهبانّية  اخل�سو�سّية  لهذه  تعبريات  ا  اأي�سً العامودّيون  عك�َش 
واجلبلّيون.  واملتوّحدون  الباكون  اأو  النّواحون  ا  اأي�سً كذلك  ال�سريانّية، 
ويف وقت لحق تاأّثر ال�سريان بروحانّية وفكر اإيفاغريو�ش البنطي ب�سكٍل 
ملحوظ، وال�سّراح الذين تاأّثروا به مثل: بالديو�ش وحتى ثيودوريطو�ش 
الإطار  �سمن  بالرواج  الرهبايّن  الفكر  هذا  َبَداأَ  ا  وتدريجيًّ القور�سي، 
ال�سخ�سّيات  بهذه  يتعّلق  فيما  هنا  املهّمة  النقطة  الن�سكي.  ال�سريايّن 
اإمّنا  الأ�سلّيني.  ال�سريان  الن�ّساك  من  يكونوا  مل  اأّنهم  هو  املذكورة 
الذي  الأ�سيل  الن�سكّي  املناخ  التغيري يف  نتيجة  كان  الن�سكّي  حما�سهم 
الكني�سة.  على  ال�سالم  ق�سطنطني  اإعالن  بعد  الّرابع  القرن  يف  بداأَ 
»الرهبنة« ) Monasticism( هو امل�سطلح الذي اأتى طبيعًيا لل�سكل 
الن�سكّي اجلديد، و�سار العالمة املميزة ملا اأطلق عليه اليونان »الت�سّوف 
– املدينة  اأو جمموعات حياة  اأفراد  )Anachoresis(« وهو مغادرة 
حياة كني�سة املدينة- اإلى مناٍخ اأكرث مالءمة ملمار�سة الن�سك وللح�سول 
ُملَتِزم. ولكن  ب�سكٍل يومي  الروحّية  لعي�ش احلياة  الكافية  على احلرّية 
الكني�سة يف �سورية حافظت على الُطُرق الأقدم، وا�ستمّرت بعي�ش هذه 
ا على  الطرق الروحّية القدمية يف اإطار اجلماعة العام، وحافظت اأي�سً
ا�ستخدام امل�سطلحات الن�سكّية القدمية على الرغم من تبّني الأمناط 
الرهبانّية  امل�سطلحات  تطّورت  اآخر:  بكالٍم  اأي  اجلديدة.  الن�سكّية 

((7( Han J.W. Drijvers, «Odes of Solomon and Psalms of Mani: Christians and Manichaeans 
in Third-Century Syria» Studies in Gnosticism and Hellenistic Religions Presented to Gilles 
Quispel on the Occasion of His 65th Birthday. Ed. Roelof van den Broek and Maarten J. 
Vermaseren. Études préliminaires aux religions orientales dans l’Empire romain 91 (Leiden: 
E.J. Brill, 1981).



المسبار 20

أبناُء العهِد والّرهبنُة السريانّيُة البدائّية

القدمية �سمن الأ�سكال اجلديدة للحياة الرهبانّية القادمة ل�سورية.

يف هذه الورقة �سنتكّلم فقط عن منطني عريقني من الرهبانّية 
العهد(  )اأبناء  قياما  وبناي  )املتوّحدون(،  الإيحيدايا  ال�سريانّية: 
هذه  عليها  قامت  التي  الأ�سا�سّية  املبادئ  على  الرتكيز  هو  والهدف 
عاملنا  يف  املبادئ  هذه  من  الإفادة  ميكننا  وكيف  الرهبانّية،  الأمناط 
املعا�سر؟ خ�سو�سًا واأّن اأبناء العهد -كما �سنجد- عرفوا كيف يعي�سون 
ًا، وهذا ما  روحانّيتهم مع بقائهم يف املجتمع دون النف�سال عنه ماديَّ

قد ن�ستفيد منه اليوم.

اإليحيدايا

م�سطلح  يظهر  بال�سريانّية،  الناطقة  الكنائ�ش  تقليد  يف 
قياما،  بناي  م�سطلح  مع  مرافقًا  القدمية  الن�سو�ش  يف  »الإيحيدايا« 
والبتولة، والقادي�سة، ليمّيز طبقة من النا�ش يف اجلماعة املوؤمنة الذين 
)اأي  الكني�سة  خّداًما يف  يكونوا  الكني�سة. مل  مكانًة خا�سة يف  يحتّلون 
القادي�سي  اأو  اأو امل�سم�سوين )�سمام�سة(،  ال�سامو�سي،  اإكلريو�ًسا( مثل 
)الكهنة(، اأو رعيوثا )املطارنة الرعاة(. ولكن ومع هذا فاإّن الإيحيدايا 
يف  الثانوّية  الر�سمّية  الرتب  �سمن  من  اأّنهم  جند  الأحيان  بع�ش  يف 
الأحيان  بع�ش  يف  ُيدعون  كانوا  لأنهم  الكني�سة  يف  الرعوّية  اخلدمة 

خلدمة املطران املحلّي)8)). 

((8( A.J. van der Aalst, «A l’origine du monachisme syrien. Les ‘ihidaye’ chez Aphraat», 
Fructus centesimus. Mélanges offerts à Gérard J.M. Bartelink à l’occasion de son soixante-
cinquième anniversaire. Ed. Antonius Adrianus Robertus Bastiaensen, Anthony Hilhorst and 
C.H. Kneepkens, Instrumenta Patristica 19. (Dordrecht: Kluwer / Steenbrugis: Abbatia S. Petri, 
1989) pp. 315-324.
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بالأرامل  مقارنته  ميكن  مركًزا  احتّلوا  »الإيحيدايا«  اأّن  اإّل 
والبتولت املعروفات يف العهد اجلديد من الكتاب املقّد�ش. يف احلقيقة، 
الرجال  من  كالًّ  لي�سمل  اأتى  عام-  -ب�سكٍل  الإيحيدايا  م�سطلح  اإّن 
والن�ساء البتولينّي، بالإ�سافة اإلى هوؤلء الذين كانوا متزّوجني يف وقٍت 
�سني بال زواج  ة ثّم عا�سوا ُمكرَّ ما، والذين كّر�سوا اأنف�سهم بطريقة خا�سّ
يف اجلماعة امل�سيحّية حتت ا�سم القادي�سي )اأي القدي�سني(. الن�سو�ش 
مل�سطلح  ال�سحيح  املعنى  لفهم  ت�ساعدنا  قد  التي  بال�سريانّية  الأقدم 
احلكيم  اأفراهاط،  مواعظ  هي  الّرابع،  القرن  اإطار  يف  الإيحيدايا 
القرن  مع  اإّنه  اإذ  ال�سريايّن،  لأفرام  والعظات  والرتانيم  الفار�سي، 
الكن�سّية  الإيحيدايا كان قيد ال�ستخدام يف احللقات  الّرابع م�سطلح 

الإكليزيولوجّية.

بيك  اإدموند  امل�ست�سرقان  اتفق  امل�سطلح  هذا  اجلدل حول  من 
 (Monachos( واآرثر فوبو�ش على اأّن املعنى اأقرب اإلى الكلمة اليونانية
غويلومونت  واأنطوان   ((9(  (Alfred Adam( اآدم  اآلفرد  بينما 
العامل  يف  الكلمة  اأن  على  �سّددا   ((0((Antoine Guillaumont(

ال�سريايّن كانت تعني »املتوّحد، املنفرد، الأعزب.

خّل�ش العاّلمة امل�ست�سرق روبريت مري معنى م�سطلح الإيحيدايا 
من مرجعيته اإلى الزهد امل�سيحي، عندما �سار وا�سًحا علميًّا يف بداية 
الن�سف الثاين من القرن الع�سرين يف اجلدل حول معنى الإيحيدايا، 

((9( Alfred Adam, «Der Monachos Gedanke innerbalb der Spirituahcat der alten Kirche,» 
Glaube, Geist, Geschichte; Festschrift E. Benz (Leiden, 1967) pp.259-265. 

((0( Antoine Guillaumont, «Monachisme et éthique judéo-chrétienne», Recherches de 
science religieuse 60 (1972) pp. 199-218.
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من  )Monachos(:الأعزب  معاٍن  ثالثة  يف  يتجّلى  امل�سطلح  باأن 
 (Monogenes(اأعزب القلب و )Monotropos(اإمراأة اأو عائلة، و
معاين  احلقيقة  يف  هي  الثالثة  املعاين  هذه  الوحيد.  بالبن  املتحد 
خالل  القي�سري))))  اأو�سابيو�ش  ذكرها  التي   )Monachos(الــ

.(Monotropus( مناق�سته لكلمة

اأن   )Robert Murray( مري  روبريت  امل�ست�سرق  ا�ستطاع 
املعاين  اأفرام، هذه  مار  كتابات  ال�سريانّية خ�سو�سًا يف  اأّنه يف  ُيظهر 
ا لنفهم ال�ستعمالت املتعّددة لهذه الكلمة)))).  لكلمة اإيحيدايا مهّمة جدًّ
وعدم  البتولّية  اأي  العزوبية  بعنى  حمدودة  لي�ست  اإيحيدايا  فكلمة 
الزواج، بل املعنى اأكرب من ذلك بكثري، اإذ ت�سمل التوّحد وطلًبا ل�سبب 
روحي ما خالل مرحلة روحّية معّينة، خ�سو�سًا عندما ُتقال عن العالقة 
ة مع ي�سوع امل�سيح »الوحيد«، ابن اهلل الوحيد. هذا املعنى الأخري  اخلا�سّ
كما يقول الأب �سيدين غريفيث كان الأكرث �سيوًعا بني ال�سريان. بكالم 
اآخر: الرتكيز يف التكري�ش على �سخ�ش ي�سوع الإيحيدايا ليكون الهدف 
هو  الوحيد  اهلل  ابن  اأي:  التكري�ش،  �سكل  تفا�سيل  عن  النظر  بغ�ش 

الهدف من الن�سك.

من  الإيحيدايا.  عن  يخربنا  الذي  الأكرب  الكاتب  هو  اأفراهاط 
اأبناء  قياما«  بــ»بناي  معنونة  خا�سة  جمموعة  هناك  مواعظه،  �سمن 
العهد، وهو ال�سم الذي كان ُيطلق على الإيحيدايا يف زمن اأفراهاط، 

(((( Eusebius of Caesarea, «Commentaria in Psalmos», PG 23.689.

(((( Robert Murray, Symbols of Church and Kingdom: A Study in Early Syriac Tradition 
(London / New York: Cambridge University Press, 1975) p.355.
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فعند  املجتمع.  يف  خا�سة  خدمة  لهم  الذين  الإيحيدايا  بع�ش  لتمييز 
اأفراهاط الإيحيدايا هم حتًما بتولّيون اأي غري متزّوجني. اإذ يقول: »اإّنه 
ح�سن وجّيد يل اأن اأعطي هذه الن�سيحة لنف�سي ولإخوتي الإيحيداية، 
يرّبر  الذي  الديني  املعنى  ذلك  بعد  ي�سف  ثم  زوجات«  ياأخذوا  ل  اأن 
عن  نف�سه  باملعنى  يتحّدث  ا  اأي�سً ال�سريايّن  اأفرام  البتولّية.  اختياره 
اأن يتزوجوا، مع  اإ�سارات وا�سحة باأنهم ل يجب  الإيحيداية، ولكن مع 
عند  ا  اأي�سً هو  الذي  الوحيد،  بالبن  املرتبط  للمعنى  وا�سحة  اإ�سارات 

اأفرام: ي�سوع الإيحيدويو.

بناي قياما: أبناء العهد

كما ذكرنا �سابًقا، فاإّن اجلماعات الناطقة بال�سريانّية يف القرن 
الّرابع وربا اأبكر من هذا التاريخ، الإيحيداية، �سواًء كانوا بتولّيني )غري 
متزّوجني( اأو قادي�سي )مر�سومني يف الكني�سة(، ينتمون اإلى طبقة غري 
ر�سمّية من املوؤمنني يف الكني�سة، اأُطلق عليهم لقب: بناي اأو بناث قياما. 
املعنى الذي اأتت منه هذه الكلمة الثانية »ق-و-م« ي�سري اإلى »قام« »وقف« 
ا »حالة« اأو »حمطة زمنية يف احلياة«،  ا اإلى »عهد«. قد تعني اأي�سً واأي�سً
اأو حتى »القيامة«. ولكن ما اتفق عليه معظم العلماء مثل امللفونو الكبري 
بروك يف  يتحّدث  العهد.  اأبناء  هو:  هنا  املعنى  اأن  بروك،  �سيبا�ستيان 
اأفرام  مار  الروحاين عند  »العامل  اأو  امل�ستنرية«  »العني  ال�سهري:  كتابه 
ال�سريايّن«))))، عن اأبناء العهد، خ�سو�سًا يف طق�ش تكري�سهم وذلك يف 
ليلة �سبت النور من عيد القيامة، اإذ يتعّمد املوعوظون ويتعهد املكّر�سون 

للعامل الروحايّن، تعريب الأب  للعامل ونظرته  اأفرام الروحانّية  )))) �سب�ستيان بروك، العني امل�ستنرية نظرة مار 
جوزيف ترزي، مي�سيغني )99).
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باحلفاظ على وعود معموديتهم بحياة القدا�سة. هذه القدا�سة لي�ست 
بال�سرورة مرتبطة فيما اإذا كان املكّر�سون متزّوجني اأو بتوليني، بينما 

املهم هو يف عهدهم حلياة القدا�سة مع ي�سوع ابن اهلل الوحيد.

اأفرام،  مار  وق�سائد  اأفراهاط  مواعظ  من  املقاطع  بع�ش  يف 
الإ�سارة وا�سحة يف ربطهم مع فكرة القيامة مع موعد تكري�سهم يف ليلة 
عيد القيامة، ولغوًيا مرتبطة بو�سوح مع اجلذر »قامي«. ح�سب مواعظ 
ي�سبه  �سكاًل  اأخذوا  نا�ش  هم  قياما  والبناي  الإيحيداية  اأفراهاط، 
املالئكة، وبالن�سبة لهم البتولّية هي »امل�ساركة مع اليقظني يف ال�سماء«.

اأكمل  الذي  بريدي))))،  مي�سيل  الأب  هو:  واحد  باحٌث  فقط   
النقا�ش والعتقاد باأن كلمة بناي قيامي بب�ساطة تعني »اأبناء القيامة«! 
مفهوم  وبني  بينهم  الوطيدة  العالقة  ينفي  اأن  ي�ستطيع  اأحد  ل  وبهذا 
قيامي. وميكننا  بناي  تكري�ش  ملفهوم  الأ�سا�ش  التي هي حجر  القيامة 
اأن ن�ستنتج اأن ال�سم مرتبط مع العهد الذي قطعه هوؤلء املكّر�سون ليلة 
عيد القيامة يف اأن يبقوا اأوفياء لنذورهم باليقظة وال�ستعداد الكامل 

خلدمة كلمة ابن اهلل الوحيد مثل املالئكة التي ل تنام.

اإذن فاإّن دور الإيحيدايا هو كاأيقونة حّية للفردو�ش املُ�سَتعاد، ِمثَل 
وتت�سح  تتبلور  الأيقونة  اأفرام: هذه  تكّلم عنه مار  الذي  ال�سيخ  يوليان 

�سمن اإطار اجلماعة الكن�سّية الإكليزيولوجّية.

حمطة  اإلى  ينتمون  ممّيزة  جمموعة  فهم  قياما  البناي  اأّما   

(((( Michel Breydy,«Les laics et les bnay qyomo dans l’ancienne tradition de l’Église 
syrienne«, Kanon: Jahrbuch der Gesellschaft für das Recht der Ostkirchen 3 (1977) pp.51-75.
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مرحلّية من احلياة الروحّية، ُمرتبطون وُمكّر�سون بعهٍد خالل املعمودية، 
املرحلة  وهذه  امل�سيحّيني.  كّل  هدف  القيامة،  مفهوم  على  وُمرتكزون 
كانت ما ُيتوّقع من كل ُمعتمد، باأن يكون جديًّا يف مت�ّسكه بوعوده لي�سوع.

الخاتمة

يبقى ال�سوؤال الأهم يف ورقتنا هذه: ماذا ميكننا اأن نتعّلم من 
مدر�سة الـ»بناي قياما« اليوم؟

العهد،  اأبناء  تكري�ش  عن  املخت�سر  البحث  هذا  يف  وجدنا  كما 
والذي يعك�ش روحانية الرهبنة ال�سريانّية البدائّية، باأن ال�سوؤال الأهم 
يف التجّرد والتكّر�ش لي�سوع ل يكمن فيما اإذا كان املكّر�ش متزّوًجا اأم ل، 
اإذ اإّننا وجدنا اأن اأفراهاط ين�سح رفقاءه اأبناء العهد باختيار البتولّية 
ا منهم كان متزّوًجا،  اأّن هناك بع�سً اإلى  –رّبا-  مثله، مما قد ي�سري 
البتولّية.  يف  الر�سول  بول�ش  بن�سيحِة  اأَ�ْسَبُه  هي  اأفراهاط  ون�سيحة 
فال�سوؤال الأهّم هو يف مدى اإخال�ش املكّر�ش ووفائه للوعود التي َقَطَعَها 

اأمام جماعة الكني�سة. 

يف  ا  جدًّ مهم  اأمٌر  هو  التكري�ش  من  النوع  هذا  فهم  اأّن  اأعتقُد 
الكني�سة اليوم، اأّوًل: لأننا بهذا نفهم املبداأ الأ�سا�سي الذي قامت عليه 
الرهبانّية يف القرن الّرابع، ونكت�سف اأ�سالة فكرة التجّرد والتخّلي يف 
ال�سري على درب القدا�سة. وثانًيا: لأّن الرتكيز على التكري�ش ل�سخ�ش 
ي�سوع -بغ�ّش النظر عن الزواج اأو البتولّية- قد يفتُح املجال اأمام كثرٍي 
من امللتزمني، ويدعوهم لعي�ش حياة الرهبانّية مع عائالتهم حتت اإطار 
مكّر�سي اأبناء العهد. اأعتقد اأّن هذا املفهوم يتوافق مع مبادئ الرهبانّية 
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أبناُء العهِد والّرهبنُة السريانّيُة البدائّية

الوليات  يف  اليوم  البندكتانّية  الرهبنة  يف  كما  –مثاًل-  اأو  العلمانية، 
املتحدة الأمريكّية، اإذ هناك عدد كبري من املكّر�سني، ومنهم َمْن ُهم 
حتت  ة  اخلا�سّ دعوتهم  ويعي�سون  اأديرٍة  مع  مرتبطون  عائالتهم  مع 

رعاية الدير الذي ينتمون له روحيا.
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