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منطقة  التاريخية  ال�شهرة  ذات  املناطق  من 
الع�شر  يف  عرفت  والتي  املنيا–  –حمافظة  البهن�شا 
اليوناين– الروماين با�شم اأوك�شرينخو�س، والتي كانت 
وحتى  الفرعونية  الع�شور  بداية  الع�شور  مر  على 
الع�شر احلايل من الأماكن العمرانية التي ا�شتقر فيها 
الإن�شان امل�شري. وقد بلغت تلك ال�شهرة ذروتها عندما 
اأوراق الربدي، التي كان  ك�شف يف ثراها عن اآلف من 
اليومية  اأهمية عظمى يف معرفة تفا�شيل احلياة  لها 
على  املدينة  وكانت  الروماين،  اليوناين-  الع�شر  يف 
اأهمية بالغة يف الع�شر القبطي، وذكرت يف العديد من 
وباأنها كانت  املوؤرخني،  الكثري من  ل�شان  املراجع، وعلى 
زاخرة بالعديد من الأديرة والكنائ�س، عامرة باآلف 

من الرهبان والراهبات.

( باحث دكتوراه، متخ�ص�ص يف ترميم الآثار مبنطقة اآثار املنيا يف وزارة الآثار )م�صر(. (

كتاب الرتاث الرهباين يف ال�شرق الأو�شط، �شنة 2018درا�شات يف الت�شامح
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الرهبنة  جلنون  فيه  »مبالغًا  مثاًل  اأوك�صرينخو�ص  مدينة  كانت   
التي تف�صت يف مناطق معينة من م�صر وقد قيل: اإنها ت�صم ما ل يقل 
عن )10( اآلف راهب و)12( األف راهبة يف الأ�صقفية التي كانت هذه 
البلدة مركزها، ول �صك يف اأن هذا مل يكن يف �صالح املنطقة متامًا«)1( 

وذلك على حد قول الفريد ج بتلر.

لتجمعات  رئي�صة  مناطق  م�صر  يف  اأن  كامل  م��راد  ذك��ر  وق��د   
الرهبان،  بلغت »ثماين مناطق كانت مبثابة مراكز لتجمعات  رهبانية 
با�صم  ال��روم��اين  الع�صر  يف  ت��ع��رف  وك��ان��ت  البهن�صا  منطقة  منها 

اأوك�صرينخو�ص«)2(.

 ولكن ما الأ�صباب التي اأدت اإلى النت�صار الكبري للرهبنة مبنطقة 
اأوك�صرينخو�ص )البهن�صا احلالية( واإلى وجود عدد �صخم من الرهبان 
والراهبات باملنطقة؟ �صنحاول يف هذا البحث الإجابة عن هذه الأ�صئلة 

للتعرف على اأ�صباب انت�صار الرهبنة باملنطقة وتطورها. 

الموقع الجغرافي وتطور االسم

فرعيًا  الف�صن جند خطًا  من  –تقريبًا-  مياًل  بعد )20(  على   
التي  �صندفا  اإل��ى  »مركز«–  حا�صرة  –وهي  م��زار  بني  من  ممتدًا 
حافة  بوا�صطة  هنا  يجري  الذي  يو�صف  لبحر  ال�صرقي  الرب  على  تقع 
اله�صبة الغربية، وعلى الرب الغربي توجد قرية البهن�صا التي نالت يف 

)1( الفريد. ج. بتلر، الكنائ�ص القبطية القدمية يف م�صر، ج2 )القاهرة، الهيئة امل�صرية العامة للكتاب: 1993( 
�ص 208.

)2( مراد كامل، ح�صارة م�صر يف الع�صر القبطي )مطبعة دار العامل العربي، بدون تاريخ ن�صر( �ص 214 .
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ال�صنني الأخرية �صهرة عالية، وهي ت�صغل مكان املدينة املعروفة با�صم 
يف  عرفت  التي   )Oxyrhynchus( )Oxyrncos( اأوك�صرينخو�ص 
الع�صر  يف  عرفت  فلقد  م��دج��ت()3(.  )بر–  با�صم  القدمية  الع�صور 
مبجي  القبطية:  ويف    )pr-mDd( با�صم  الفرعوين 

)Pemje( ويف الع�صر اليوناين: اأوك�صرينخو�ص)4(.

 –  ويذكر حممد رمزي))( يف قامو�صه »اأنها من املدن القدمية 
ذكرها جوتييه يف قامو�صه، وذكرها اإميلينو يف جغرافيته« واأي�صًا ذكرت 
زبيدة حممد عطا ))( »اأن املدينة متتد اأ�صولها اإلى الع�صر الفرعوين، 
غري اأن ا�صم هذه املدينة الفرعونية تغري يف الع�صر البطلمي اإلى مدينة 
)اأوك�صرينخو�ص( اأي )مدينة القنومة( ن�صبة اإلى �صمك القنومة الذي 
كان يكرث يف مكان تلك املدينة ويقد�صه اأهلها، ذلك اأن الإغريق الذين 
تدفقوا على البالد امل�صرية يف الع�صر البطلمي داأبوا على تغيري اأ�صماء 
معي�صتهم«  واأل��وان  اأذواقهم  مع  ليتفق  بها،  نزلوا  التي  املدن  من  كثري 
وذكر عبداحلميد زايد))( اأي�صًا اأن »البهن�صا تقع مكان املدينة القدمية 

 .»)per-mezet per mejet( بريمزيت

)3( جيم�ص، بيكي، الآثار امل�صرية يف وادي النيل، جl-2 )القاهرة: مركز ت�صجيل الآثار – 1990(: �ص )) .

احل�صري،  مطبعة  )الإ�صكندرية:  والروماين  اليوناين  الع�صرين  يف  م�صر  اآثار  قادو�ص،  حامد  زكي  عزت،   )4(
2001( �ص 238.

))( حممد، رمزي، القامو�ص اجلغرايف للبالد امل�صرية، من عهد قدماء امل�صريني اإلى �صنة )194، الق�صم الثاين 
البالد احلالية، مديريات اجليزة وبني �صويف والفيوم واملنيا، ج3 )القاهرة: الهيئة امل�صرية العامة للكتاب، 1993(: 

.211

))( زبيدة، حممد عطا، اإقليم املنيا يف الع�صر البيزنطي يف �صوء اأوراق الربدي، )القاهرة: الهيئة امل�صرية العامة 
للكتاب، 1982(: 19.

)(( Abd el Hamed Zayed، the Antiquities of El Minia(Cairo: Dar El Hana press، 1960): 58.
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واإذ كانت املدينة يف الع�صر الفرعوين تعرف با�صم برجمدت   
( حيث يعني ا�صمها مكان اللقاء)8(، اأو مكان   Pr-mDd(
اللتقاء، وكانت عا�صمة الإقليم التا�صع ع�صر، ويرمز لها بال�صول�جان 
)وابو( وكان الإله �صت هو الإله الر�صمي للمدينة، ومن ثم فكان ي�صقطها 
اأغلب املوؤرخني من قوائمهم، حيث يذكرون املقاطعة الثامنة ع�صرة ثم 
الع�صرين، وكانت ت�صم اأطالًل ملن�صاآت م�صرية قدمية باعتبار اأنها تقع 
على الدرب املو�صل للواحات البحرية، وبها معابد لالإله �صت والإلهني 
تاورت ورننوتت، وقد اهتم امللك رم�صي�ص الثالث مبعبد الإله �صت، ويف 

الأ�صرات املتاأخرة اهتم بها الفراعنة كثريا )9(. 

ال��روم��اين  اليوناين  الع�صر  خ��الل  مكانتها  ارتفعت  واملدينة 
ال�صمك  لتقدي�ص  ن�صبة   )Oxyrncos( اأوك�صرينخو�ص  و�صميت 
�صمكة  من  اليوناين  ا�صمها  ا�صتق  حيث   )10()Mormyus( النيلي 
امل�صيحية  الع�صور  يف  تقدي�ص  مو�صع  كانت  التي  )اأوك�صرينخو�ص( 

الأولى)11(.

ومدينة اأوك�صرينخو�ص )البهن�صا( عا�صمة املقاطعة، كانت متتد 
-اأحيانًا-  القدمي  الع�صر  يف  و�صميت  البحرية،  الواحة  لت�صمل  اأحيانًا 
التي   )Pemdje( البهن�صا  مدينة  اإل��ى  ن�صبة  البهن�صا  واح��ة  با�صم 
تقابلها يف وادي النيل، وكان ا�صمها امل�صري »بعجي«، وكانت تتبع اإقليم 

)8( Gauthier H.، Dictionnaire des noms Géographiques، vol. 2 (Paris: 1925): p 83.

)9( عزت، زكي حامد قادو�ص ، اآثار م�صر يف الع�صرين اليوناين والروماين، مرجع �صابق، �ص 240-239 .

)10( John Baines، Atlas in Ancient Egypt، (Phaidon Press LTD.، 1980): p 129 

)11( جيم�ص بيكي، الآثار امل�صرية يف وادي النيل، ج2، مرجع �صابق، )) .
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البهن�صا اإداريًا، وهو الإقليم التا�صع ع�صر من اأقاليم ال�صعيد)12(، حيث 
كان يوجد طريق ي�صل البهن�صا بالواحات البحرية، وكان هذا الطريق 

ت�صتخدمه القوافل التجارية وت�صري فيه اجلمال ملدة اأربعة اأيام)13(.

شهرة أوكسيرنخوس

 اإن �صهرة املنطقة ل ترجع فقط اإلى الوجود امل�صيحي، بل اأي�صًا 
للحفائر التي قام بها جرنفيل وهنت )Grenfell and Hunt( عام 
)189. وما هو معروف عن متيز النفائ�ص التي ح�صل عليها الباحثون 
عن الربدي من الكيمان الأثرية املتخلفة عن كثري من املدن امل�صرية، 
اأوراق الربدي  اأوك�صرينخو�ص غريها يف عدد  فقد بزت خرائب مدينة 
الكت�صافات  اأن  على  الباحثني،  بحث  نتيجة  بها  ظهرت  التي  الثمينة، 
الأخ�ص  على  كانت  �صهرية  مدينة  اأوك�صرينخو�ص  م��ن  جعلت  التي 
امل�صيح،  ي�صوع  اأق��وال  با�صم  عرفتا  اللتني  املجموعتني  هاتني  يف  متثل 
والأوراق املماثلة لها مثل الأجزاء اخلا�صة بب�صعة اأناجيل مفقودة، لكن 
اأوك�صرينخو�ص ت�صتهر اأي�صًا ب�صبب غناها يف الن�صو�ص اليونانية، ومن 
بينها خمطوط �أفالطون �ملعروف با�سم »مقالة �أفالطون – الهلينيكا« 
غري  الأول  ال��ط��راز  من  يوناين  مل��وؤرخ  تاريخي  كتاب  من  ن�صخة  وه��ي 
وقطع  جند�ر  وكتابات  باخيليد�س  �أ�سعار  من  خمطوط  وكذ�  معروف، 
متناثرة من �صافو واألكمان وكاليماك�ص، وكثري من النفائ�ص الأخرى)14(. 

امل�صرية،  الآثار  هيئة  مطابع  )القاهرة:  القدمي،  م�صر  تاريخ  من  م�صرقة  �صفحات  بكر،  اإبراهيم  حممد،   )12(
. (( :)1992

)13( عزت، حامد قادو�ص، اآثار م�صر يف الع�صرين اليوناين والروماين، مرجع �صابق، �ص 239 .

)14( جيم�ص، بيكي، الآثار امل�صرية يف وادي النيل، ج2، مرجع �صابق، �ص)).
- Kenyon F. ‘، the library of a Greek of Oxyrhynchus’، Journal of Egyptian Archaeology، (8) 
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ومهما يكن من �صيء، فاإن اأوراق الربدي التي مت العثور عليها يف البهن�صا 
»ل ي�صاويها اإل الذي عرث عليه مبدن الفيوم«))1(.

البهن�صا ب�صناعة املن�صوجات، فهي من املدائن   ولقد ا�صتهرت 
املهمة لن�صيج الكتان وال�صوف واأي�صًا القطن))1(، فقد ذكر املقريزي يف 
كتابه »املواعظ والعتبار«: »بها تعمل ال�صتور البهن�صية، وين�صج املطرز 
وتعترب  املتحيزة«))1(.  والثياب  الكبار  وامل�صارب  ال�صلطانية،  واملقاطع 
البهن�صا من مراكز الإنتاج املهمة يف م�صر، وكانت تر�صل اإنتاجها اإلى 

مدن م�صر، كما كان ي�صدر اإلى �صمايل اأفريقيا)18(.

 كما ا�صتهرت اأوك�صرينخو�ص ب�صناعة اخلزف، ووجد عدد من 
وم�صانع  واخلمور  الأخ�صاب  جت��ارة  اإل��ى  بالإ�صافة  اخل��زف،  م�صانع 
باملالب�ص،  اجلي�ص  لإم����داد  خا�صة  ن��ق��اب��ات  ه��ن��اك  وك���ان  ال��زج��اج، 
الطوب،  والنحاتني، وكذا م�صانع  الر�صامني  لعدد كبري من  بالإ�صافة 
القدي�ص ب�صطا  اأر�ص من دير  ا�صتئجار  اإلى  اإ�صارة  اأوراق الربدي  ففي 
)Pustus( لإقامة م�صنع للطوب يف مواجهة مزار ال�صهداء يف مدينة 

اأوك�صرينخو�ص)19(. 

(London: 1922)، 135.
- Grenfell M.، ‘New papyri from Oxyrhynchus ’، Journal of Egyptian Archaeology (5) (London: 
1912)، 45. 

))1( جيم�ص، بيكي، الآثار امل�صرية يف وادي النيل، ج 2، مرجع �صابق، �ص )) .

))1( مراد، كامل، ح�صارة م�صر يف الع�صر القبطي، مرجع �صابق، �ص )14.

))1( املقريزي، املواعظ والعتبار بذكر اخلطط والآثار، املجلد الأول )لندن: موؤ�ص�صة الفرقان للرتاث الإ�صالمي، 
1422ه� 2002م(، 43).

)18( عبدالفتاح، حممد وهيبة، اجلغرافية التاريخية بني النظرية والتطبيق )بريوت، دار النه�صة العربية: 1980(، 
. 344

)19( زبيدة، حممد عطا، اإقليم املنيا يف الع�صر البيزنطي يف �صوء اأوراق الربدي، مرجع �صابق، �ص 2).
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 وبهذا يت�صح مدى القوة القت�صادية ملدينة اأوك�صرينخو�ص، فلم 
يعتمد �قت�سـادها فقط على �لزر�عة، ولكن �متد �إلى �لن�ساط �ل�سناعي 
فظهرت �سناعة �لزجاج و�ملن�سوجات و�لطوب، بالإ�سافة �إلى �لن�ساط 

التجاري.

بحر  على  املوجودين  امليناءين  طريق  عن  منتجاتها  و�صدرت 
بالإ�صافة  اأفريقيا،  �صمايل  واإل��ى  بل  م�صر،  اأنحاء  باقي  اإل��ى  يو�صف 
اإلى قوة ثقافة �صكانها، وهذا ما دلت عليه اأوراق الربدي املكت�صفة يف 
�ملنطقة، ولكن مع فد�حة �ل�سر�ئب �لرومانية �أ�سبح �لأمر خمتلفًا، �إذ 
ال�صطهاد  اإلى  بالإ�صافة  والعوز،  الفقر  وطاأة  يعانون  املواطنني  جعل 

الديني الذي وقع عليهم. 

 والبهن�صا ت�صم اآثارًا من كل الع�صور، على اعتبار اأنها كانت تقع 
على الدرب املوؤدي للواحات البحرية، كما عرث يف املوقع على عدد كبري 

من العمالت حتمل اأ�صماء بع�ص الأباطرة الرومان)20(.

أوكسيرنخوس والمسيحية

�صارت اأوك�صرينخو�ص مدينة مهمة يف الع�صر البيزنطي، ل�صيما 
حني كرث اأتباع الدين امل�صيحي فيها، فظهرت الكنائ�ص التي ا�صتهر منها 
الكني�صة ال�صمالية واجلنوبية، كما حتول كثري من املعابد القدمية بها 
اإلى كنائ�ص، وحفلت املدينة بالرهبان الذين عال ذكرهم مبا ا�صتهروا 

)20( عبد�حلليم، نور �لدين، مو�قع �لآثار �ليونانية �لرومانية يف م�سر، ط1 )القاهرة: 1999(، �ص )13.
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به من ن�صك وزهد)21(. 

مدينة  وكانت  امل�صيحية  املدن  اأهم  من  البهن�صا  مدينة  وكانت   
مهمة كثرية ال�صكان، وكانت مقر الأ�صقفية الأرثوذك�صية، وقد كر�صت 
كنائ�صها بالأعمال اخلرية العامة، كما قيل: اإن عدد كنائ�صها و�صل اإلى 

)40( كني�صة، حيث حتول عدد من املعابد الوثنية اإلى كنائ�ص)22(.

ن�صاطها  ا�صتعادة  على  قدرتها  اأوك�صرينخو�ص  مدينة  واأثبتت   
بالرغم مما تعر�صت له من نكبات، ومن ذلك اأن اإحدى الربديات ت�صري 
تناق�صت  قرية،  وع�صرون  مئة وخم�ص  يتبعها  كان  املدينة  تلك  اأن  اإلى 
امليالدي،  الثالث  القرن  املنطقة يف  اجتاح  وباء  ب�صبب  اإلى ع�صر قرى 
ظلت  كما  وعظمتها،  اأجمادها  ا�صرتدت  اأوك�صرينخو�ص  مدينة  ولكن 
معاملها الكربى قائمة حتى نهاية الع�صر البيزنطي وفتح امل�صلمني مل�صر 
»فكانت املدينة وقت فتح امل�صلمني بالد م�صر عالية اجلدران، ح�صينة 
اإلى  اأربعة  اأبواب  لها  وكان  والأركان،  الأبراج  والبنيان، منيعة  الأ�صوار 
اأب��راج، بني كل برجني �صرفات،  اجلهات الأرب��ع، وكان لكل باب ثالثة 
وكان بها اأربعون رباطًا وكنائ�ص وق�صور«)23(. وقد قام �لأقباط بتحويل 
ومنذ  امليالدي،  الأول  القرن  منذ  كنائ�ص  اإلى  الوثنية  واملباين  املعابد 
نهاية  يف  مل�صر  العام  الطابع  اأ�صبح  ثيودو�صيو�ص  الإمرباطور  ع�صر 

القرن الرابع امليالدي م�صيحيًا بحتًا)24(.

)21( زبيدة، حممد عطا، اإقليم املنيا يف الع�صر البيزنطي يف �صوء اأوراق الربدين مرجع �صابق، �ص23.

)22( عزت، حامد قادو�ص، اآثار م�صر يف الع�صرين اليوناين والروماين، مرجع �صابق، �ص 8)2.

)23( زبيدة، حممد عطا، اإقليم املنيا يف الع�صر البيزنطي يف �صوء اأوراق الربدي، مرجع �صابق، �ص 23.

ق�صم  الآداب،  كلية  املنيا:  )جامعة  وال�صا�صاين  القبطي  الفن  تاريخ  يف  حما�صرات  دروي�ص،  اأحمد  حممود،   )24(
الآثار، الفرقة الثالثة، 1999-2000(، �ص 12.
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ففي اأوك�صرينخو�ص وبعد مر�صوم جالريو�ص اخلا�ص بالت�صامح، 
جعلهم يبنون عددًا من الكنائ�ص، ففي بردية تعود لعام 300م من قائمة 
يف اأوك�صرينخو�ص )البهن�صا( وهي ت�صمل اأماكن عامة وحرا�صتها، ورد 
املوؤكد  ومن  املدينة،  من  واجلنوبي  ال�صمايل  احليني  يف  كني�صتني  ذكر 
اأنهما مل تكونا الكني�صتني الوحيدتني، ورمبا كانتا ترجعان لفرتة �صابقة. 
ولقد دمرت الكنائ�ص خالل فرتة ال�صطهاد التي قام بها دقلديانو�ص، 
ففي اإحدي برديات القرن اخلام�ص يف اأوك�صرينخو�ص، جرى تاأجري اأر�ص 
املكان  ال�صهداء، ورمبا كان هذا  اأنها بجوار مزار  تتبع كني�صة، ويذكر 
الذي جرت فيه مذابح امل�صيحيني، اأو دفن فيه �صهداء دقلديانو�ص، واإلى 
هذه الفرتة ين�صب ما يعرف با�صم اأدب ال�صهداء))2(. ويقال اأي�صًا: اإنه 

كان بها )12( كني�صة والعديد من الأديرة))2(.

ويذكر املقريزي يف هذا ال�صدد »اأنه كان مبدينة البهن�صا ثالثمئة 
و�صتون كني�صة مل يبق منها اإل كني�صة واحدة يف الع�صر اململوكي وهي 
كما خرب  ال��زلزل،  بفعل  اندثر  ما  الكنائ�ص  هذه  ومن  كني�صة مرمي، 
كثري من الكنائ�ص والأديرة امل�صرية بخراب املدينة نف�صها، بالإ�صافة 
اهلل  باأمر  احلاكم  اخلليفة  ع�صر  يف  والتخريب  للهدم  تعر�ص  ما  اإلى 
التي حدثت  الكبرية  الأحداث  ))99-1020م/ )38-411ه���( وخالل 

زمن النا�صر حممد بن قالوون عام )2)ه� يف الع�صر اململوكي«))2(.

و�صلت بع�ص الأديرة يف البهن�صا ويف املناطق القريبة منها اإلى 

))2( زبيدة، حممد عطا، اإقليم املنيا يف الع�صر البيزنطي يف �صوء اأوراق الربدي، مرجع �صابق، �ص 84-)8.

)2(( Abd el Hamed Zayed، the Antiquities of El Minia: 58 

))2( م�صطفى، عبداهلل �صيحة، درا�صات يف العمارة والفنون القبطية، مرجع �صابق، �ص �ص43.
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اأو  القرية  ا�صم  على  الدير  ا�صم  غلب  بحيث  ال�صهرة،  من  كبري  حد 
املكان، حيث يذكر علي مبارك يف خططه »اأنه توجد قرى عدة يف م�صر 
مازالت تعرف حتى الآن بالدير، اإذ غلب ا�صم الدير على القرية فاأُطلق 
على قرى عدة، منها دير ال�صنقورية قبلي البهن�صا ودير اجلرنو�ص من 
ق�صم بني مزار وغري ذلك«)28(، ودير ال�صنقورية هذا »الأمري تادر�ص« 
يقع على البحر اليو�صفي متامًا اأمام مركز بني مزار غربًا بالقرب من 

البهن�صا)29(.

ومن تلك الأديرة اأي�صًا التي عرفت قدي�مًا باملنطقة دي�ر ب�ري�ص 
ودير  برتلميو�ص،  ودي��ر  اأبوللو�ص،  ودي��ر  بركا،  ودي��ر   ،)Prieche(
ودير   )Apusymonius( اأبو�صيمونيو�ص  امل�صمى  ج��ورج  القدي�ص 

القدي�ص اأبواندريا�ص)30(.

على  الق�صاء  يف  كبري  ف�صل  اأوك�صرينخو�ص  يف  للم�صيحيني  كان 
واأ�صبح  الوثنية،  املعابد  من  بدًل  الكنائ�ص  وانت�صرت  الوثنية،  الديانة 
امليالدي  الثالث  ال��ق��رن  يف  الأق���ل  على  البهن�صا  ق��رى  م��ن  قرية  لكل 
كني�صة خا�صة بها، وكان لهذه الكنائ�ص اأمالك كبرية، وحاول الرهبان 

وامل�صرفون على الكنائ�ص تكوين اقت�صاد قوي خا�ص بهم)31(.

)28( علي، مبارك، اخلطط التوفيقية اجلديدة مل�صر والقاهرة ومدنها وبالدها القدمية، ج11 )القاهرة: الهيئة 
�مل�سرية �لعامة للكتاب، ط2، )198(، �ص 10).

)29( فائق، �إدو�رد غايل، �لأماكن �لأثرية بالكني�سة �لقبطية )�لقاهرة: مطبعة مد�ر�س �لأحد، ط1، 1991(، �ص 
.1(

)30( زبيدة، حممد عطا، اإقليم املنيا يف الع�صر البيزنطي يف �صوء اأوراق الربدي، مرجع �صابق، �ص 88.

)31( عزت، زكي حامد قادو�ص ، اآثار م�صر يف الع�صرين اليوناين والروماين، مرجع �صابق، �ص 9)2.
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�لبهن�سا خالل  �ل�سكان يف  �أجنا�س  من  كانو� عن�سرً�  و�لأقباط 
الع�صر الإ�صالمي، ومازال ا�صم مطرانية بني �صويف يحمل »مطرانية 
الفيوم  اأ�صقف  ي�صمل  الأ�صاقفة  بع�ص  وك��ان  والبهن�صا«،  �صويف  بني 
والبهن�صا مثل »با�صيليو�ص« اأ�صقف مدينة الفيوم والبهن�صا، كذلك كانت 
البهن�صا كر�صيا من كرا�صي البابوية يف م�صر، ولها اأ�صقف خا�ص بها 
هو »اأثنا�صيو�ص« وممن تولى اأ�صقفية البهن�صا يف الع�صر الإ�صالمي من 
�سنة )1139-))11ه����، )1)1- بني  فيما  �أبــر�م  �لأنبا  �أي�سًا  �لأقباط 
32)1م( ويف �صنة 3)11ه�-40)1م تولى اأ�صقفية البهن�صا »غربيال«)32(.

أسباب انتشار الرهبنة 

الرهبنة  جلنون  فيه  »مبالغًا  مثاًل  اأوك�صرينخو�ص  مدينة  كانت 
التي تف�صت يف مناطق معينة من م�صر، وقد قيل: اإنها ت�صم ما ل يقل 
عن )10( اآلف راهب و)12( األف راهبة يف الأ�صقفية التي كانت هذه 
البلدة مركزها، ول �صك يف اأن هذا مل يكن يف �صالح املنطقة متاما«)33(.

بلغت  رهبانية  لتجمعات  رئي�صة  مناطق  اأن يف م�صر  ذكر  وقد   
منطقة  منها  الرهبان،  لتجمعات  مراكز  مبثابة  كانت  مناطق  »ثماين 

البهن�صا، وكانت تعرف يف الع�صر الروماين با�صم اأوك�صرينخو�ص«)34(.

تزايد  قد  العليا  م�صر  يف  والأدي���رة  الرهبان  ع��دد  اأن  ويبدو 

)32( اأحمد، عبدالقوي، مدينة البهن�صا، درا�صة اأثرية عمرانية )ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة، كلية الآثار، جامعة 
القاهرة، 1999( �ص 211.

)33( الفريد.ج . بتلر، الكنائ�ص القبطية القدمية يف م�صر، مرجع �صابق، 208.

)34( مراد، كامل، ح�صارة م�صر يف الع�صر القبطي، �ص 214.
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 )Rufinus( با�صطراد منذ القرن الرابع ف�صاعدًا، وين�صب روفينو�ص
هذا التزايد اإلى منطقة اأن�صنا، حيث وجد –كما ذكرنا �صابقًا– ع�صرة 
اآلف راهب يف البهن�صا اأوك�صرينخو�ص حيث قدر الأ�صقف عدد رهبانه 
بحوايل ع�صرة اآلف، وعدد راهباته بحوايل ع�صرين األفًا، بينما كانت 
حولت  وقد  كني�صة،  ع�صرة  اثنتي  عن  يقل  ل  ما  ت�صم  نف�صها  املدينة 
على  ال�صوامع  عدد  زاد  كما  ديرية،  ا�صتخدامات  اإلى  الوثنية  املعابد 
ويجب  بالرهبان،  مكتظة  كانت  املنطقة  اأن  واحلقيقة  امل�صاكن.  عدد 
اأن نعرف اأن املدن كافة ذات الأهمية بطول الوادي، كان بها كنائ�صها 
م�صغولة  وال�صحراء  الريف  من  كثرية  اأج��زاء  كانت  بينما  ورهبانها، 
بالتجمعات الديرية الوا�صعة))3(، فكانت اأوك�صرينخو�ص من اأولى املدن 
التي دخلتها امل�صيحية، واأ�صبحت فيما بعد مقرًا لأبرا�صية))3(، وقد ُوِجد 

يف ال�صواحي التابعة لها الكثري من الأديرة))3(.

 وهذا لي�ص بغريب على الإقليم نف�صه؛ ففيما يبدو اأنه مت اإن�صاء اأول 
كني�صة مب�صر يف الأ�صمونني، وهي من الأماكن املجاورة للبهن�صا، حيث 
»ي�صري املوؤرخ الكن�صي اأبو �صالح الأرمني اإلى اأن اأول كني�صة بنيت مب�صر، 
كانت يف الوجه القبلي يف �صحراء قو�صقام من اأعمال الأ�صمونني، حيث 
يذكر بيعة ال�صيدة الطاهرة باملحرقة من عمال الأ�صمونني، وفيها عاد 
الوجه  اأن�صئت يف  بيعة  اأول  ال�صام، وهي  اإلى  اإلى م�صر، ومنها  امل�صيح 
القبلي، واأول كني�صة بنيت يف م�صر، وفيها ورد امل�صيح اإلى م�صر، ومنها 

))3( الفريد. ج. بتلر، الكنائ�ص القبطية القدمية يف م�صر، �ص 280.

)3(( Turner E.G.، Roman Oxyrhynchus، Journal of Egyptian Archaeology (36) (London: 1956)، 
p 130.

)3(( Hardy E. R.، Christian in Egypt، church and people (New York: 1952)، 12. 
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عاد اإلى ال�صام، وهذه البيعة عرفت بقو�ص قام«)38(.

حركة  من��و  ع��ل��ى  مل�صر  اجل��غ��راف��ي��ة  الطبيعة  ���ص��اع��دت  وق���د   
الرهبانية بها، وذلك اأن ال�صحراء الوا�صعة واملمتدة �صرقًا اإلى �صاحل 
البحر الأحمر، وغربًا بات�صاع هائل وامتداد النهر العظيم من اجلنوب 
باجتاه ال�صمال و�صط هذه ال�صحراوات، وقيامه بدور اأ�صا�صي يف حركة 
الواقعة على جانبيه داخل ال�صحراء  الرهبانية  الت�صال بني املناطق 
على  كله  ذل��ك  �صاعد  خا�صة،  ب�صفة  والأخ���رية  والغربية،  ال�صرقية 
مفتوحًا  كان  الطريق  اأن  اأولهما:  الأهمية،  من  كبري  قدر  على  اأمرين 
الن�صكية.  احلياة  هذه  دروب  �صلوك  يف  الراغبني  اأم��ام  واآمنًا  متامًا 
وثانيهما: اأن مناطق التجمعات الرهبانية والديرانية مل تكن مبعزل عن 
بع�صها البع�ص، بل كانت على �صلة وثيقة بني اأفرادها، فقد وجدت يف 
ال�صحراوات امل�صرية اأر�صًا خ�صبة منت فيها وترعرعت، وزادها حال 
ال�صيا�صة الإمرباطورية الوثنية وامل�صيحية -على حد �صواء- وانت�صرت 
اأن هناك ثالث مناطق رئي�صة لهذه  اإلى طيبة واإن كان يت�صح  من فم 
ثم  النطرون  وادي  منطقة  وه��ي  اأع��داده��ا،  فيها  تتكاثر  اجلماعات 
اأخرى  يتبعها من جتمعات  اأخميم، وهي وما  البهن�صا ثم طابينا قرب 
قريبة من هذه اأو تلك، متثل عقدًا يزدان به جيد ال�صحراء وتطل به 

على النيل)39(.

امل�صرية،  الآثار  هيئة  مطبعة  )القاهرة:  القبطية  والفنون  العمارة  يف  درا�صات  �صيحة،  عبداهلل  م�صطفى،   )38(
1988( �ص 13.

والتوزيع،  والن�صر  للطباعة  قباء  دار  )القاهرة:  امل�صيحي،  الع�صر  يف  امل�صري  الفكر  عبداحلميد،  راأفت،   )39(
2000( �ص 0)1-2)2.
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أسباب سياسية 

ومن العوامل التي اأثرت يف زيادة اأعداد الرهبان »ال�صطهادات 
وداك��ي��و���ص  )193–211م(  ���ص��ي��ف��ريو���ص  ح��ك��م  اأث��ن��اء  ح��دث��ت  ال��ت��ي 
اأيام  يف  ديانتهم  ممار�صة  بحرية  للم�صريني  �صمح  ثم  وفالرييانو�ص، 
الإمرباطور جالينو�ص )0)2–8)2م( وتال ذلك ال�صطهاد البغي�ص يف 

اأيام دقلديانو�ص«)40(.

 عوامل اقتصادية واجتماعية 

باأخرى  اأو  ب�صورة  والجتماعية  القت�صادية  العوامل  اأث��رت 
بالري  العناية  لقلة  الزراعة  اأُهملت  »حيث  الرهبان  اأع��داد  ازدي��اد  يف 
وال�صرف، ولعدم حت�صني و�صع املزارعني ف�صاًل عن تقلب مناخ البحر 
املتو�صط، والنق�ص يف الأيدي العاملة يف جمال الزراعة ب�صبب اخل�صائر 
اأن ظاهرة الهروب اجلماعي للفالحني ب�صبب عجزهم  الب�صرية، كما 
البور  الأرا���ص��ي  ن�صبة  جعل  املفرو�صة،  القا�صية  ال�صرائب  دف��ع  عن 
الإح�صائيات  تدل  فمثاًل  الإقطاعيات يف م�صر تظهر،  وبداأت  تزداد، 
كانوا  )الأ���ص��م��ون��ني(  ماجنا  هرموبولي�ص  يف  الإق��ط��اع��ي��ني  اأن  على 
الن�صبة  هذه  ت�صخمت  وقد  املزروعة،  الأرا�صي  زمام  �صد�ص  ميتلكون 
باتت متتلك وحدها    )41(  )Apions( اأبيون اأ�صرة  اإن  بعد حتى  فيما 

)40( �صومرز، كالرك، الآثار القبطية يف وادي النيل درا�صة يف الكنائ�ص القدمية )القاهرة: الهيئة امل�صرية العامة 
للكتاب، 1999( �ص 31.

ملقاطعة  التابع  املنيا  اإقليم  اأبناء  اأ�صهر  كان  حيث  )49م  �صنة  �صيته  ذاع  الذي  اأبيون  الكونت  عائلة  هي   )41(
يف  عليا  منا�صب  من  ولداه  �صغله  ما  اإلى  بالإ�صافة  طيبة  وايل  من�صب  �صغل  وقد  كلها،  الو�صطى  مب�صر  اأركاديا 
القن�صلية  تولى من�صب  والآخر   )Comes Domesticorum( تولى احدهما قيادة احلر�ص املحلي، حيث  احلكم 
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)البهن�صا(  اأوك�صرينخو�ص  منطقة  زمام  من  اأرورا)42(   )112.000(
البالغ )280.000( اأرورا، اأي اإن الأ�صرة امتلكت اخلم�صني باملئة من 
اأرا�صي هذه املنطقة الريفية، فما بالنا بباقي الأ�صر الإقطاعية  زمام 
الأخرى«)43(، كما يوجد من يعزو �صبب انت�صار امل�صيحية يف البهن�صا اإلى 
اأن ذلك كان لزدياد الذل وال�صتعباد للطبقات الفقرية، كما اأن الديانة 
امل�صرية القدمية كانت معقدة و�صعبة الفهم والإدراك؛ لأنها تقوم على 

اخليال يف معظمها ولي�ص على الفل�صفة)44(. 

أسباب دينية 

على ما يبدو اأن تلك الأ�صباب ال�صابقة لي�صت الأ�صباب الوحيدة 
لنت�صار ذلك العدد الكبري من الرهبان والراهبات يف البهن�صا »فقبط 
انتقال  ثم  بالبهن�صا  كانا  مرمي  واأم��ه  امل�صيح  اأن  على  جممعون  م�صر 
تع��الى عن امل�صي��ح  اإلى القد�ص، وقال بع���ص املف�ص��رين يف قوله  منها 
َق��َراٍر  َذاِت  َرْبَوٍة  اإَِلى  َواآَوْيَناُهَم��ا  اآَيًة  ُه  َواأُمَّ َمْرمَيَ  اْب��َن  {َوَجَعْلَن��ا  واأمه: 
اأثناء رحلة  اأنه يف  َوَمِع��نٍي )0)(}))4( الربوة البهن�صا))4(، حيث يذكر 
البهن�صا،  اإلى  اإلى ال�صعيد حتى و�صلوا  العائلة املقد�صة اجتهوا جنوبًا 

)Consuladraium( �صنة 39)م، ثم اأ�صبح دوقا على مدينة طيبة �صنة 48)م، ويقال: اإنه كان هناك ابن ثالث من 
اأ�صرة اأبيون كان اآخر خلفاء تلك الأ�صرة يف �صغل املنا�صب الإدارية باإقليم املنيا، وقد �صغل اأحد اأبناء اأ�صرة اأبيون من 

اإقليم اأوك�صرينخو�ص من�صب مدير اخلزانة بالق�صطنطينية العا�صمة.

)42( هو الفدان الروماين، ي�صاوي حوايل اأربعة اأخما�ص الفدان امل�صري.

)43( �سيد، �أحمد علي �لنا�سري، تاريخ �لإمرب�طورية �لرومانية، )�لقاهرة: د�ر �لنه�سة �لعربية، ط3- 1998(، 
�ص 482-481. 

)44( Maclenan H، Oxyrhynchus، an economic and social study (Amsterdam: 1960)، p 83. 

))4( القراآن الكرمي، املوؤمنون، الآية 0).

))4( املقريزي، املواعظ والعتبار بذكر اخلطط والآثار، مج 1، مرجع �صابق، 43).
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الذي يدعى اأباي اإي�صو�ص، اأي بيت ي�صوع، وهي الآن دير اجلرنو�ص �صرق 
البهن�صا، وبها البئر الذي �صربت منه العائلة املقد�صة))4(. 

))4( جرج�س، د�ود جرج�س، رحلة �لعائلة �ملقد�سة، �ملجلد �خلام�س )�لقاهرة: معهد �لدر��سات �لقبطية، ط1، 
)200(، �ص 80.
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