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افتتاحية
انطالقًا من �سيا�سة مكتبة الإ�سكندرية يف حفز وت�شجيع الباحثني اجلادين على
ن�شر �إنتاجهم العلمي املتميز و�إتاحته للجمهور ،وت�أكي ًدا على �أهداف املكتبة يف �إر�ساء
مفاهيم التعاي�ش والت�سامح وتعميق روابط اجلماعة الوطنية امل�صرية من خالل البحث
العلمي والدرا�سات الر�صينة اجلادة ..ي�أتي �صدور هذه ال�سل�سلة اجلديدة «كرا�سات
قبطية» ،والتي تن�ضم لباقة ال�سال�سل والدرا�سات العلمية الهامة التي ت�صدرها املكتبة
يف جماالت متخ�ص�صة عديدة.
�إن �صدور هذه ال�سل�سلة يحقق واح ًدا من الأهداف الرئي�سية التي دفعت املكتبة
ال�ستحداث «مركز الدرا�سات القبطية»؛ وهو الت�أكيد على �أن الرتاث عمو ًما بكل
طبقاته هو �ش�أن وطني عا ٌّم غري مرتبط بعقيدة دون غريها .فالرتاث القبطي� ،ش�أنه
�ش�أن الفرعوين والإ�سالمي ،هو تراث �أنتجه كل امل�صريني؛ وبالتايل فت�سجيله وتوثيقه
ون�شره واحلفاظ عليه هو واجب وطني ،ومهمة يجب �أن ي�ضطلع بها ُّ
كل من ي�ؤرقه
ما�ضي وم�ستقبل هذا البلد.
لقد عمد القائمون على هذه ال�سل�سلة �إىل �أن متلأ �إ�صداراتها فرا ًغا كب ًريا يف
الذاكرة والثقافة الوطنية امل�صرية؛ حيث �ستتواىل �أجزا�ؤها تبا ًعا لتلقي ال�ضوء على
جماالت الدرا�سات القبطية املختلفة ،كالعمارة والفنون والآثار واللغة القبطية وغريها،
باالعتماد على املتخ�ص�صني يف هذه املجاالت ،وذلك ب�أ�سلوب �سهل ب�سيط خمت�صر
ومركز �أي�ضً ا؛ حتى يحقق الفائدة املرجوة� ،سواء للدار�سني �أو للمهتمني عمو ًما بهذا
املجال الذي ال يزال يف طور التكوين.
«�إن مكتبة الإ�سكندرية بهذه ال�سل�سلة اجلديدة لهي ت�ضع لبنة وت�ؤ�س�س مرحلة
جديدة تدفع مبزيد من االهتمام العلمي بهذا املجال احليوي وتلك احلقبة الهامة من
تاريخ وتراث م�صر الرثي عرب �آالف ال�سنني ،والتي مل تنل قد ًرا كاف ًيا من الدرا�سة
والبحث ،ذلك رغم �أن الرتاث القبطي يزخر ح�ضار ًّيا وتاريخ ًّيا ب�إنتاج فكري وعلمي
واجتماعي فريد ما زال كثري منه قائ ًما وحمفو ًظا يف العادات والتقاليد واالحتفاالت
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الدينية واملو�سيقى وال�شهور القبطية الزراعية وغريها من املظاهر التي ي�شرتك فيها
وميار�سها امل�صريون جمي ًعا ،ب�صرف النظر عن انتماءاتهم العقائدية �أو الثقافية».
واملكتبة ت�أمل يف �أن تكون هذه ال�سل�سلة وغريها من الإ�صدارات القادمة
والأن�شطة التي يتبناها مركز الدرا�سات القبطية ،حاف ًزا وداف ًعا للمراكز البحثية
املتخ�ص�صة والهيئات واجلهات املهتمة برتاث م�صر العريق ،على زيادة االهتمام
وامل�شاركة مع املكتبة يف م�شروعات توثيق وت�سجيل ون�شر هذا الرتاث؛ وذلك ت�أكي ًدا
على دور املكتبة ور�سالتها يف حفظ ذاكرة م�صر الوطنية عرب الع�صور.
د� .إ�سماعيل �سراج الدين
مدير مكتبة الإ�سكندرية

مقدمة
يلقي هذا الكتيب ال�ضوء على العمارة امل�سيحية املبكرة كمدخل لدرا�سة العمارة
القبطية؛ حيث ميكن فهم خ�صو�صية العمارة القبطية بعد ا�ستيعاب القوا�سم امل�شرتكة
و�أوجه التمايز بني العمارة امل�سيحية املبكرة يف كافة �أرجاء البالد التي انت�شرت بها
امل�سيحية ،والتي كانت خا�ضعة يف هذه الفرتة للإمرباطورية الرومانية.
عرفت م�صر الفرعونية �أنوا ًعا من االحتفاالت الدينية اخلا�صة بالآلهة �آمون
و�إيزي�س وغريهما من الآلهة املحلية .وقد كان يقدم �إىل هذه الآلهة النذور والأ�ضاحي
والقرابنيُ ،وعرف التقرب لهذه الآلهة من العامة واخلا�صة حلل م�شاكلهم و�إقامة
ال�صلوات لهم و�إقامة االحتفاالت ال�شعبية اخلا�صة بهم.
م�صطلحا �آخر هو
ومل ي�ستخدم امل�صريون م�صطلح املوالد؛ و�إمنا ا�ستخدموا لها
ً
الأعياد التي تعددت يف م�صر القدمية كث ًريا وخا�صة يف عهد الدولة احلديثة ،فهناك
بالإ�ضافة �إىل الأعياد الدينية ملواكب �آمون و�أعياد الآلهة املختلفة �أعياد اجلبانة و�أعياد
فرعون ،وكذا الأعياد الزراعية كعيد ر�أ�س ال�سنة وعيد احل�صاد وعيد الفي�ضان ،وكانت
معظم هذه الأعياد يف بادئ الأمر ذات طابع ديني ،ولكنها مل تلبث �أن حتولت �إىل
منا�سبات لإقامة االحتفاالت الكبرية واملواكب ال�ضخمة.
وت�صور لنا النقو�ش التاريخية تفا�صيل بع�ض الأعياد ،مثل :عيد زيارة �آمون ملعبد
اً
احتفال
الأق�صر؛ فت�صور خروج موكب الفرعون تتقدمه القرابني التي �سوف ُتذبح
بالعيد ،كما ي�شرتك يف االحتفال اجلنود والفرق املو�سيقية ،وحتمل �أربع �سفن على
�أكتاف رجال الدين �إىل �أن ت�صل �إىل النيل فتو�ضع يف ال�سفن الكبرية ،ومنها:
ال�سفينة اخلا�صة ب�آمون وقد ازدانت ،ويتبعها بعد ذلك �سفن الكهنة ورجال اجلي�ش
واملو�سيقى واملغنني واملغنيات والراق�صات ،وينتهي االحتفال يف معبد الكرنك بتقدمي
(((
القرابني وذبحها.
 -1فاروق �أحمد م�صطفى ،املوالد :درا�سة للعادات والتقاليد ال�شعبية يف م�صر ،ط ،2 .درا�سات يف املجتمع
امل�صري ([القاهرة] :الهيئة امل�صرية العامة للكتاب.79 :)1981 ،
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ويف الع�صر امل�سيحي ُعرفت االحتفاالت ب�أعياد القدي�سني ،وبد�أت مثل هذه
االحتفاالت �أ�ص ًال على �أ�سا�س تكرمي القدي�س برفع ال�صلوات و�إقامة القدا�سات
وقراءة �سريته بالتف�صيل للت�شبه بقدوته ال�صاحلة ،ثم بتقدمي النذور من �شموع وبخور
و�أدوات تلزم للكني�سة �إىل جانب نحر الذبائح لإطعام الفقراء واملحتاجني .ولكرثة
العدد الذي حتتاجه هذه الألوف من �أماكن للمبيت ومن م�أكوالت ونحر للذبائح وبيع
الحتياجات الزوار والنذور وخالفه ،...وبالإ�ضافة �إىل طبيعتها الدينية� ،أخذت مظاهر
مادية جتارية .وهو ما مل تقره الكني�سة نف�سها لدرجة �أن القدي�س الأنبا �شنودة  -الذي
�أجريت على مولده هذه الدرا�سة ،واملتنيح منذ � 1600سنة � -ألقى عظة قوية ندد فيها
مبظاهر املولد من :بيع و�شراء ،وم�أكل وم�شرب ،و�إقامة الألعاب وال�سباقات والرق�ص
والأغاين ،وهو ي�ؤكد �ضمن ًّيا وجود مظاهر املولد يف القرن اخلام�س امليالدي.
ويف الع�صر الإ�سالمي الأول كانت االحتفاالت قا�صرة على املنا�سبات الدينية
كعيد الفطر وعيد الأ�ضحى وغريها .وتغريت هذه االحتفاالت بدخول الفاطميني
�إىل م�صر ،وظهرت االحتفاالت بالأولياء منذ هذا العهد ،بل �أدخلوا �أعيا ًدا جديدة؛
ويرجع ذلك �إىل ن�شر الدعوة الفاطمية وحماولة الدعاية لها وله�ؤالء احلكام اجلدد.
وقد ُعرفت �أعياد القدي�سني يف الع�صر العربي با�سم املوالد ،وهو ا�سم ال ينطبق
على الواقع؛ لأن االحتفال غال ًبا ما يكون بذكرى ا�ست�شهاد �أو موت القدي�س ،وهو
اليوم الذي �أمت فيه القدي�س جهاده.
�إن تاريخ الكني�سة القبطية مليء ب�سري القدي�سني ومعجزاتهم وبركاتهم ،وكلما
ا�شتهر قدي�س �أو �شهيد يف منطقة �أو مدينة ،يتوافد على كني�سة تلك املدينة جموع
كثرية من ال�شعب لالحتفال بذكراه.

يف هذا الكتاب
يحتوي الكتاب على �ستة ف�صول بالإ�ضافة �إىل اخلامتة وملحقني .يعر�ض الف�صل
الأول الإجراءات املنهجية للدرا�سة فيتناول الدرا�سات ال�سابقة و�أهمية البحث
وهدف البحث بالإ�ضافة �إىل املناهج التي �أ�سهمت يف جمع املادة امليدانية للدرا�سة
وحتليلها وبالتايل للو�صول �إىل نتائج الدرا�سة ،مثل :املنهج الفولكلوري ب�أبعاده
الأربعة :التاريخي ،واجلغرايف ،واالجتماعي ،والنف�سي ،كما متت اال�ستعانة باملنهج
الأنرثبولوجي يف اجلمع امليداين؛ حيث ا�ستخدمت �أدوات املالحظة ،واملالحظة
بامل�شاركة واملقابالت مع الآخرين ،كما متت اال�ستعانة بالت�سجيالت ال�صوتية وال�صور
الفوتوغرافية ،وكذا �أي�ضً ا ت�سجيالت الفيديو ،وا�ستعانت الدرا�سة �أي�ضً ا باملنهج
التاريخي للوقوف على تاريخ ن�ش�أة املوالد امل�صرية.
�أما الف�صل الثاين فيعر�ض تاريخ ن�ش�أة املوالد القبطية وطبيعتها يف الفرتة من
انت�شار امل�سيحية يف م�صر حتى جميء الإ�سالم .وقد ناق�ش هذا الف�صل وجود املوالد
امل�صرية يف القرن اخلام�س امليالدي ب�صورتها احلية القريبة ال�شبه من واقعنا احلايل،
ويناق�ش هذا الف�صل �أي�ضً ا �أهمية املوالد القبطية.
�أما الف�صل الثالث فيتعر�ض �إىل بع�ض املفاهيم النظرية التي لها عالقة باملولد
امل�سيحي ،مثل :مفهوم املعجزة ،ومفهوم الربكة.
ويف الف�صل الرابع يعر�ض حياة القدي�س الأنبا �شنودة ،بداية من ميالده حتى
نياحته ونظام الرهبنة ،كما يعر�ض فكرة عن فن العمارة يف الدير الأبي�ض وطريقة بنائه
على طريقة بناء املعابد امل�صرية القدمية.
�أما الف�صل اخلام�س فيتعر�ض �إىل العمل امليداين يف هذا البحث ،ويتعر�ض �إىل
ِّ
كل مظاهر االحتفال مبولد القدي�س الأنبا �شنودة.
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�سل�سلة كرا�سات قبطية  -العدد ال�ساد�س

ويف الف�صل ال�ساد�س يعر�ض الأغاين واحلكايات ال�شعبية املرتبطة بالقدي�س،
والتي قام الباحث بجمعها وت�سجيلها من زائري املولد.
ويف اخلامتة يعر�ض الباحث نتائج البحث ،بالإ�ضافة �إىل ملحقني؛ يعر�ض الأول
تقارير الزيارات امليدانية ،والثاين ال�صور ،ثم قائمة باملراجع والإخباريني.
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الف�صل الأول
الإجراءات املنهجية

•الدرا�سات ال�سابقة
•�أهمية البحث
•املناهج
•جمتمع البحث

الدرا�سات ال�سابقة
 -1درا�سة �إدوارد وليم لني

(((

انتقل لني �إىل م�صر يف نهاية عام  ،1825وعقد العزم على درا�سة اللغة العربية وطبائع ال�شعب
حد �سواء؛ ولذا ارتدى الزي التقليدي امل�صري .وكان هدفه هو تعريف العامل بامل�صريني
امل�صري على ٍّ
فجاب طوافًا رحا ًال يف طول م�صر وعر�ضها ،ون�شر كتابه وطبعه يف لندن عام  ،1836ويعد من �أهم
الكتب التي تتحدث عن العادات والتقاليد يف م�صر؛ فهو كتاب �أ�شبه بو�صف م�صر.
وقد حتدث عن املوالد يف الف�صل العا�شر بقوله:
يكرم امل�صريون َّ
كل ويل من �أوليائهم تقري ًبا باحتفال �شعبي يعرف باملولد ،فيزورون يف مثل هذه
املنا�سبات �أ�ضرحة ه�ؤالء الأولياء ،ويعتربون زيارتهم واج ًبا وو�سيلة ف�ضلى للح�صول على بركة خا�صة،
وهم �أي�ضً ا يخ�شون �أن يحل بهم �سوء طالع �إن هم �أهملوا الزيارة.
وي�شري وليم لني �إىل �أهم مولدين ت�شهدهما القاهرة �إىل جانب مولد الر�سول ( )هما :مولدا
احل�سني وال�سيدة زينب ،وقد حتدث عن ثالثة موالد تقام لـ (ال�سيد البدوي) ،ومولد لـ (ال�سيد
�إبراهيم الد�سوقي) وتعترب هذه املوالد من الأعياد ال�شعبية �إىل جانب كونها من االحتفاالت الدينية.
وقد �أ�شار يف نف�س الف�صل �أن امل�سلمني وامل�سيحيني واليهود يتبنون خرافات بع�ضهم البع�ض،
فقد ي�ستعني امل�سلم مثلاً يف مر�ضه برجال دين م�سيحيني ويهود لي�صلوا له ،وكذا الأمر بالن�سبة �إىل
امل�سيحيني واليهود الذين غال ًبا ما ي�ستجريون يف احلاالت نف�سها بالأولياء امل�سلمني حتى يرب�ؤوا من
�أمرا�ضهم .وقد حتدث عن �أ�شهر طرائق الدراوي�ش يف القاهرة ،وهي :الرفاعية والقادرية والأحمدية
والإبراهيمية.
والأهمية اخلا�صة لدرا�سة لني كما ذكر الدكتور فاروق �أحمد م�صطفى �أنها درا�سة و�صفية
�إثنوجرافية قامت على �أ�سا�س ت�سجيل مالحظاته عن ال�شعب امل�صري يف حياته اليومية.
� - 1إدوارد وليم لني ،عادات امل�صريني املحدثني وتقاليدهم :م�صر ما بني  ،1835-1833ترجمة �سهري د�سوم (القاهرة :مكتبة مدبويل،
.)1991
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 -2درا�سة وينفرد بال كمان

(((

قدمت الآن�سة «وينفرد بالكمان» هذا الكتاب بعد �إقامة يف م�صر دامت �ست �سنوات ،كان هدفها
هو و�صف حياة �سكان وادي النيل املحدثني ب�أب�سط ما ميكن ،وقد ن�شرت هذا الكتاب �سنة .1927
وقد تناولت يف هذا الكتاب يف الف�صل اخلام�س ع�شر امل�شايخ امل�سلمني والقدي�سني الأقباط،
و�أ�شارت يف هذا الف�صل �إىل �أن بع�ض ه�ؤالء الرجال والن�ساء املقد�سني يعظمون يف كل �أنحاء البالد.
وقد �أ�صبحت الطقو�س اخلا�صة بهم جز ًءا من الديانة ال�شعبية العامة ،وهناك العديد من القدي�سني
وامل�شايخ املحليني الذين غال ًبا ما يجتذبون املريدين من مناطق خارج حدود قراهم.
و�أ�شارت يف كتابها �إىل �أن كث ًريا من املعتقدات والطقو�س املرتبطة بالقدي�سني ت�شابه تلك املتعلقة
بامل�شايخ امل�سلمني ،و�أ�شارت �إىل ال�شموع ك�شكل مف�ضل للنذور لدى امل�سلمني وامل�سيحيني.
و�أ�شارت كذلك �إىل �أن املوالد لي�ست منا�سبات دينية فح�سب؛ و�إمنا هي منا�سبات اجتماعية للت�سلية
واال�ستمتاع باملو�سيقى والألعاب و�صندوق الدنيا واملراجيح� ،إىل �أن الذكر نوع من الرق�ص الديني
الذي ي�ؤديه الرجال والفتيان الكبار فقط وذلك يف الف�صل ال�ساد�س ع�شر (بع�ض االحتفاالت
ال�سنوية) .وقد تناولت �أي�ضً ا بع�ض املوالد امل�سيحية كاالحتفال ال�سنوي الذي يقام تكرميًا للقدي�س
مارجرج�س ،و�أ�شارت �إىل �أن الذين يتجمعون داخل حرم الدير تت�ساوى فيهم �أعداد امل�سلمني مع
�أعداد امل�سيحيني ،وفيما عدا الذكر ف�إن مرا�سم االحتفال تت�شابه مع االحتفاالت الإ�سالمية (اخلا�صة
باملوالد).

 -3درا�سة مكفر�سون

(((

ن�شر مكفر�سون كتابه (املوالد يف م�صر) يف عام  1941بالقاهرة ،وقد كان هذا العمل نتاج �أربعني
عا ًما من الدرا�سة ،وبهذا الكتاب قد دفع مكفر�سون ل�شعب م�صر الدين الذي كان يعرتف به بحرية
 - 1وينفرد بالكمان ،النا�س يف �صعيد م�صر :العادات والتقاليد ،ترجمة �أحمد حممود ،ط( 2 .القاهرة :عني للدرا�سات والبحوث
الإن�سانية واالجتماعية.)1995 ،
 - 2ج .و .مكفر�سون ،املوالد يف م�صر ،ترجمة وحتقيق عبد الوهاب بكر ،الألف كتاب الثاين [( 294القاهرة] :الهيئة امل�صرية
العامة للكتاب.)1999 ،
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من �أجل الكرم والعطف الذي متتع به على �أيديهم على مدى ن�صف قرن .وقد ق�سم مكفر�سون كتابه
�إىل مقدمة طويلة وخم�سة ف�صول .وحتدث يف الف�صل الأول عن املوالد و�أ�صولها و�أغرا�ضها ،وحتدث
يف الف�صل الثاين عن �أماكن املوالد ومواعيدها وموا�سمها ،ويف الف�صل الثالث ناق�ش اجلانب الديني
للموالد ،و�أما الف�صل الرابع فقد خ�ص�صه للحديث عن اجلانب الدنيوي لها ،ويعد الف�صل اخلام�س
ف�ص ًال �ضخ ًما (� )221صفحة جعله امل�ؤلف بعنوان (املوالد مظاهرها ال�شخ�صية) .ويف هذا الف�صل �أرفق
امل�ؤلف تقوميًا للمواعيد التقريبية ،وخرائط قطاعية للقاهرة حدد فيها مواقع املوالد ،ثم �أتبع ذلك بدرا�سة
و�صفية مطولة ملائة و�ستة وع�شرين مول ًدا �إ�سالم ًّيا وقبط ًّيا يف القاهرة وبع�ض الأقاليم الريفية.
وقد ربط مكفر�سون بني ظاهرة ارتباط �أغلب املوالد بالأ�شهر القبطية واالحتفاالت ب�أعياد بع�ض
الآلهة القدمية� ،أي�ضً ا بع�ض مظاهر االحتفال يف موالد معينة و�صلتها مبظاهر م�شابهة يف احتفاالت
م�صرية قدمية .ور�أى يف ذلك �أن امل�صريني املحدثني �إمنا يقومون بحركة �إحياء الثقافة امل�صرية القدمية.
وقد كان مكفر�سون متع�ص ًبا لفكرة تغلب عليه كما �أو�ضح الدكتور فاروق �أحمد م�صطفى ،وهي
�أن القدمي دائ ًما �أف�ضل من احلديث ،ورمبا ت�أثر يف ذلك برجال الطرق ال�صوفية الذين �صادفهم واختلط
بهم؛ لأن مبد�أ (القدمي على قدمه) هو �أحد املبادئ التي يعتنقها رجال الطرق ال�صوفية يف م�صر ،وهذا
املبد�أ ال يتم�شى مع التطور والتغري الذي ت�سري فيه البالد.
وقد �أ�شار يف �أكرث من مو�ضع يف كتابه �إىل �أهمية املحافظة على التقاليد املوروثة ،و�أ�شار ب�شيء من
الأ�سى �إىل تدخل احلكومة يف تك�سري القوارب امل�ستخدمة يف االحتفاالت مبولد ال�سيد عبد الرحيم
القنائي؛ بدعوى �أن ذلك ال يتم�شى مع الدين و�أنه موروث من العادات امل�صرية القدمية.
وقد حر�ص مكفر�سون على جعل عمله درا�سة ت�سجيلية حلياة امل�صريني من خالل درا�سة املوالد.
وقد �أ�شار يف الف�صل الأول  -بعنوان املوالد� :أ�صلها و�أهدافها � -إىل �أن كلمة مولد تنطبق على
االحتفاالت الإ�سالمية �أكرث من امل�سيحية؛ لأن الأوىل تقام على �أ�سا�س تف�ضيل تاريخ مولد ال�شيخ،
يف حني تقام الأخرية على �أ�سا�س اليوم املفرت�ض للوفاة (يوم ميالده يف احلياة اخلالدة).
وقد �أ�شار �أي�ضً ا يف نف�س الف�صل �إىل �أن موالد هذه الأيام امل�صرية حتتفظ مبمار�سات تنحدر من
الع�صور الفرعونية ،كال�شعائر عند مقابر القدي�سني الأقباط التي متتد لقرون قبل الإ�سالم؛ فقد �أدت
�إىل (املولد امل�صري) الذي نعرفه الآن.
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وقد �أ�شار يف مو�ضع �آخر من كتابه �إىل مظاهر الت�سامح عند امل�صريني ،كما �أ�شار �إليه من قبل
وليم لني ،ووينفرد بالكمان بقوله :مل �أجد مكانًا ميجد فيه امل�سيحيون وامل�سلمون بطوائفهم املختلفة،
م�ساجد وكنائ�س بع�ضهم البع�ض عل ًنا ب�صداقة عن طيب خاطر ويطلبون الربكة من �أ�ضرحة بع�ضهم
البع�ض �إال يف م�صر.
وقد �أ�شار �أي�ضً ا �إىل اجلانب العلماين لالحتفاالت الدينية ،و�أن املولد ال ميكن �أن يكون احتفا ًال
خال�صا؛ لأنه ال ديانة تعي�ش يف قلوب النا�س ميكن �أن تبقى يف القلوب دون �أعياد لها.
دين ًّيا ً

 -4درا�سة الدكتور فاروق �أحمد م�صطفى

(((

وتقع هذه الدرا�سة يف � 365صفحة من القطع الكبري (مكونة من �ستة ف�صول بالإ�ضافة �إىل مقدمة
وخامتة وثالثة مالحق) .وتتناول ظاهرة املوالد ب�صفة عامة ،كما تتناولها بو�صفها ظاهرة �شعبية من النواحي
التاريخية واالجتماعية .ويقدم يف مقدمة الكتاب تعريفًا �إجرائ ًّيا للموالد ب�أنها (االحتفال بيوم ميالد ويل
من �أولياء اهلل؛ لأنه يف احلقيقة لكل ويل �أيام كثرية يحتفل فيها بذكراه .وت�ستمر هذه االحتفاالت غال ًبا
ثالثة �أو �أربعة �أيام ،وقد ت�صل �إىل �أ�سبوع ،وعادة ما يختم االحتفال باملولد بليلة �أخرية يطلق عليها ا�سم
الليلة الكبرية ،وهي الليلة الرئي�سية يف االحتفال وبانتهائها ينتهي االحتفال ،وقد ي�ستمر االحتفال باملوالد
فرتات تزيد على ثالثة �أ�سابيع بالن�سبة للموالد الكبرية مثل مولد الإمام احل�سني وال�سيدة زينب).
ويعر�ض الف�صل الأول لبع�ض املفاهيم الرئي�سية للموالد وال�شعائر وعالقتها باملعتقدات ،وتف�سري
بع�ض ال�شعائر يف �ضوء الدراما الفولكلورية ،و�أي�ضً ا عالقة ال�شعائر بالأ�ساطري .و�أو�ضح يف الف�صل الأول
�أي�ضً ا بع�ض املفاهيم اخلا�صة بالعادات ال�شعبية ،و�أنه عندما ت�ستمر العادات يف املمار�سة لفرتات طويلة
ت�صبح تقلي ًدا.
ويف الف�صل الثاين عالج امل�ؤلف تاريخ املوالد يف م�صر من خالل مظاهر احلياة الدينية يف م�صر
الفرعونية .ويرى �أن وظيفة االحتفاالت الدينية يف م�صر القدمية كانت ت�ؤدى من �أجل هدف ديني
وهو تقدي�س الفرعون نف�سه؛ �أما وظيفتها يف الع�صر الإ�سالمي فكانت تقام على �أ�سا�س �أنها �أعياد
-1

م�صطفى ،املوالد.
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واحتفاالت دينية ،ثم تغري هذا املفهوم بدخول الفاطميني م�صر؛ و�أ�صبحت املوالد تقام للدعوة �إىل
تقدي�س �أهل البيت.
ويف الف�صل الثالث تناول مو�ضوع املوالد وال�شعائر ،وقد جاء هذا الف�صل و�صفًا لل�شعائر اخلا�صة
باملوالد التي حددت بزيارة ال�ضريح والذكر واملواكب اخلا�صة باملوالد .وتناول هذا الف�صل �أي�ضً ا ثالث
�أ�ساطري (حور�س  -مارجرج�س  -الويل �إبراهيم الد�سوقي) ،و�أو�ضح الت�شابه يف الأ�ساطري الثالثة،
الذي ينطوي على فكرة البطل الأ�سطوري �أو البطل ال�شعبي.
ويعر�ض يف الف�صل الرابع اجلوانب الفولكلورية يف االحتفال باملولد ،وهي :الأغنية ال�شعبية،
واملو�سيقى ال�شعبية ،والأمثال ال�شعبية اخلا�صة باملولد ،واحلكايات ال�شعبية ،والألعاب ال�شعبية،
والأزياء ال�شعبية .و�أو�ضح �أهمية املوالد يف املحافظة على هذه املمار�سات ال�شعبية وحمافظتها على
عنا�صر الرتاث ال�شعبي.
ويف الف�صل اخلام�س �أبرز الكاتب عوامل ا�ستمرارية املوالد ،فقد �أثبتت الدرا�سة �أن للموالد جذو ًرا
تاريخية ،و�أنها احتفاالت ا�ستمرت يف الأعياد الدينية القدمية �أو منذ تاريخ م�صر الفاطمي وا�ستمرت
يف الع�صر احلديث ،وقد رف�ض الكاتب فكرة �أن املوالد خملفات وروا�سب ثقافية كما ر�أى مكفر�سون
�أن املوالد �إحياء لتاريخ م�صر القدمية.
ويف الف�صل ال�ساد�س عقد امل�ؤلف مقارنة بني موالد م�صر وموالد القدي�سني يف بع�ض بلدان البحر
مو�ضحا
املتو�سط ،و�أو�ضح �أوجه االتفاق واالختالف بني �أنواع املوالد املختلفة ،ويف خامتة الكتاب
ً
مو�ضوع الإبقاء والإلغاء للموالد بتحليل الآراء املعار�ضة ،وا�ستخدامه ملنهج حتليل امل�ضمون واعتماده
على التحليل الكمي والكيفي للتو�صل �إىل النتائج املو�ضوعية .ويف نهاية هذا اجلزء ملحق لأغاين املديح
والأغاين ال�شعبية يف املوالد ،و�آخر للحكايات ال�شعبية ،وملحق �آخر للتعريف ببع�ض الأولياء والقدي�سني.
وتعد درا�سة الدكتور فاروق �أحمد م�صطفى من الدرا�سات الأكادميية الهامة التي تناولت مو�ضوع
املوالد؛ حيث ا�ستخدم املناهج العلمية و�أدوات البحث الرئي�سية ،ورغم من ذلك ف�إننا قد نختلف معه
يف نقطتني هما:
�أو ًال :عند تعريفه للمولد تعريفًا �إجرائ ًّيا ف�إنه يذكر االحتفال بيوم ميالد ويل من �أولياء اهلل ..ويف هذا
يختلف عن موالد القدي�سني التي حتتفل فيه بيوم وفاة القدي�س وانتقاله (وهذه النقطة قد تنبه
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�إليها مكفر�سون) ،وكذلك موالد ال�صعيد فهي تقام ب�صفة دورية منتظمة وفقًا لتاريخ وفاة الويل
من �شهر �شعبان العربي.
ثان ًيا :برغم ا�ستخدامه املنهج التاريخي يف تتبع ظاهرة املوالد ،فقد تناول االحتفاالت الدينية يف م�صر
القدمية ،ثم انتقل مبا�شرة �إىل الع�صر الفاطمي ،ومل ي�شر �إىل �أية احتفاالت ميكن �أن توجد قبل
جميء الإ�سالم م�صر �أو قبل الع�صر الفاطمي �أو قبل ع�صر الإخ�شيد ،رغم تناوله يف الكتاب
مو�ضوع املوالد امل�صرية (الإ�سالمية وامل�سيحية).

 -5درا�سة �سعاد عثمان

(((

ت�ستهدف الدرا�سة الك�شف عن ظاهرة تكرمي الأولياء يف املجتمع امل�صري من منظور وظيفي ،من
خالل تناول الظاهرة كن�سق فرعي من الن�سق الثقايف العام للمجتمع امل�صري ،ي�ضم بداخله �أجزاء
وطقو�سا خمتلفة ت�شكل يف ت�ساندها وتوازنها وقدرتها على اال�ستمرار الظاهرة مو�ضوع البحث.
وممار�سات ً
وقد �أظهرت الدرا�سة �أن لظاهرة تكرمي الأولياء العديد من الوظائف الظاهرة والكامنة :وظيفة
دينية ،واقت�صادية ،وترويحية ،وفنية ،وعالجية ،واجتماعية ،و�سيا�سية ،وبع�ض الأن�شطة املنحرفة
واملحظورة .وقد مت اختيار حي اخلليفة وهو جزء من ن�سق �أعم هو مدينة القاهرة ،التي متثل جز ًءا من
ن�سق �أكرث اً
�شمول هو املجتمع امل�صري.
وقد عاجلت الدرا�سة عالقة الأن�شطة الكلية املت�صلة بالظاهرة مبعنى عالقة التفاعل والت�ساند
املوجودة بني كافة الأن�شطة الدينية ،واالقت�صادية ،والرتويحية� ...إلخ.
و�أثبتت الدرا�سة ت�أثري التغريات التي تطر�أ على الن�سق العام يف مكونات الن�سق الفرعي؛ فقد
كان الرتفاع ن�سبة املتعلمني – كمثال – وزيادة الوعي ال�صحي �أثرهما يف توجه املر�ضى مل�ؤ�س�سات
الطب الر�سمي كم�ستوى �أول للعالج ،ثم لأ�ضرحة الأولياء كم�ستوى ثانٍ يف حالة الأمرا�ض املزمنة
� - 1سعاد عثمان �أحمد ،النظرية الوظيفية يف درا�سة الرتاث ال�شعبي :درا�سة ميدانية لتكرمي الأولياء يف املجتمع امل�صري (ر�سالة
ماج�ستري ،جامعة عني �شم�س)1981 ،؛ ن�شر ملخ�ص لها يف ،انظر :حممد اجلوهري ،درا�سات يف علم الفولكلور (الإ�سكندرية:
دار املعرفة اجلامعية.)1992 ،
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�أو امل�ستع�صية .وقد قامت الباحثة مب�سح ميداين للك�شف عن عدد الأولياء يف حي اخلليفة ،فوجدت
�أنهم ما يقرب من  140ول ًّيا ثم اختارت  15ول ًّيا لإجراء الدرا�سة.

 -6درا�سة عرفة عبده علي

(((

وهي درا�سة عامة عن بع�ض املوالد امل�صرية بني املا�ضي واحلا�ضر .وير�صد امل�ؤلف خاللها بع�ض
املوالد الإ�سالمية وامل�سيحية واليهودية ،ويتوقف عند االحتفال باملولد النبوي ال�شريف متتب ًعا مظاهر
االحتفال به عرب مراحل تاريخية خمتلفة من الع�صر الفاطمي والدولة الأيوبية وع�صر املماليك.
خا�صا عن الت�صوف يقدم فيه ن�ش�أة الطرق ال�صوفية يف م�صر .ومن خالل
ويفرد امل�ؤلف ف�ص ًال ًّ
ال�سرد الو�صفي ملظاهر االحتفال باملولد يالحظ الباحث �أن املوالد ب�صفة عامة متثل �أهم منا�سبات
جتديد وتوثيق العالقات بني �أتباع الطرق ال�صوفية ،ويف نف�س الوقت منا�سبة للرتويح عند جماعات
ال�شباب املرتددين بغر�ض الرتفيه والت�سلية.
كما يالحظ الباحث ت�شابه مظاهر االحتفال بني املوالد الإ�سالمية واملوالد امل�سيحية ،ويالحظ
�أي�ضً ا الت�شابه الكبري يف املعتقد ال�شعبي عند �أبناء الطائفتني يف معجزات وكرامات الأولياء والقدي�سني،
ويعرف الباحث «الكرامة» ب�أنها الإ�شارة �أو الرمز الذي ي�شري �إىل تلك القدرة التي ي�ستند �إليها االعتقاد
يف الأولياء.
وي�شري الباحث يف بداية درا�سته املن�شورة يف جملة القاهرة �إىل �أن امل�صادر التاريخية جتمع على
�أن م�صر قد عرفت مظاهر االحتفال بالأعياد واملنا�سبات الدينية بد ًءا من ع�صر الدولة الفاطمية.
ولكننا يف هذا لنا وجهة نظر خمتلفة يف �أن املوالد امل�صرية كانت موجودة وب�صورة حية يف القرن
اخلام�س امليالدي ،و�سوف نقوم ب�شرح وجهة النظر هذه يف (تاريخ املوالد امل�سيحية) املقدمة يف
هذا البحث.

 - 1عرفة عبده علي ،موالد م�صر املحرو�سة (القاهرة :عني للدرا�سات والبحوث الإن�سانية واالجتماعية)1995 ،؛ من�شور جزء منها
�أي�ضً ا يف ،انظر :عرفة عبده علي« ،موالد م�صر املحرو�سة» ،جملة القاهرة ،العدد ( 156نوفمرب.55:)1995
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�أهمية البحث
ترجع �أهمية البحث �إىل درا�سة املوالد باعتبارها ظاهرة فولكلورية حتافظ على الرتاث ال�شعبي،
كما �أنها منا�سبات للرتويح والت�سلية والرواج التجاري واالقت�صادي ،كما �أنها �أي�ضً ا تعمل على تدعيم
االعتقاد يف القدي�سني.
ويرجع اختيار مولد القدي�س الأنبا �شنودة الواقع يف حمافظة �سوهاج �إىل:

 -1قلة الأبحاث والدرا�سات التي �أُجريت حول موالد القدي�سني ،وخا�صة مولد الأنبا �شنودة.
 -2جتلي ظاهرة تكرمي القدي�سني ،وخا�صة القدي�س الأنبا �شنودة يف حمافظة �سوهاج (منطقة
البحث).
 -3املولد الوحيد من بني املوالد امل�صرية كلها الذي ي�ستمر االحتفال به �شه ًرا كام ًال مما ا�ستحق
الدرا�سة امليدانية.
 -4زيارة مولد القدي�س من جميع �أنحاء القطر امل�صري.
� -5شهرة القدي�س وبطوالته ومعجزاته يف املجتمع املحلي ،وامتداد �شهرته يف جميع �أنحاء القطر
امل�صري.
 -6وجود دير �أثري با�سمه ،بناه بنف�سه هو وعدد كبري من الرهبان ،ويرجع تاريخه �إىل القرن
اخلام�س امليالدي.
 -7انتماء الباحث �إىل ثقافة ومكان جمتمع البحث.

هدف البحث
 -1حماولة التعرف على تاريخ ن�ش�أة املوالد القبطية.
 -2تقدمي �صورة وا�ضحة عن املمار�سات ال�شعبية يف املولد امل�سيحي.
 -3التعرف على العادات واملعتقدات ال�شعبية حول القدي�س.
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 -4حماولة ر�صد مظاهر االحتفال مبولد الأنبا �شنودة.
 -5تتبع التغري يف مظاهر االحتفال باملولد.
 -6ما الوظائف التي يحققها املولد؟
 -7التعرف على بع�ض املفاهيم النظرية املرتبطة باملولد كمفهوم املعجزة وم�صطلح الربكة.

املناهج
وقد ا�ستخدمنا بع�ض املناهج التي �أ�سهمت يف جمع املادة امليدانية للدرا�سة وحتليلها ،وبالتايل
للو�صول �إىل نتائج الدرا�سة ،مثل :املنهج الفولكلوري ب�أبعاده الأربعة التاريخي ،واجلغرايف،
واالجتماعي ،والنف�سي .ومتت اال�ستعانة باملنهج الأنرثبولوجي يف اجلمع امليداين؛ حيث ا�ستخدمت
�أدوات املالحظة ،واملالحظة بامل�شاركة ،واملقابالت مع الآخرين ،واال�ستعانة بالت�سجيالت ال�صوتية
وال�صور الفوتوغرافية ،وكذا �أي�ضً ا ت�سجيالت الفيديو .وا�ستعانت الدرا�سة �أي�ضً ا باملنهج التاريخي
للوقوف على تاريخ ن�ش�أة املوالد امل�صرية بداية من الع�صر الفرعوين والقبطي وانتهاء بالإ�سالمي.

جمتمع البحث
الدير الأبي�ض
 -1يوجد الدير يف منطقة كانت ت�سمى يف الع�صر الفرعوين �أدريبة ،وت�سمى بامل�صرية (حات
(((
ربيت) ،وبالقبطية (�أثريبة) وهي غرب �سوهاج.
 -2يف الع�صر الروماين امل�سيحي ،يذكر �أبو �صالح الأرمني �أن دير �أنبا �شنودة  -وي�سمى بالدير
الأبي�ض ويقع يف اجلبل الغربي ب�سوهاج  -به كني�سة �شرحة ت�سع �ألوف الأمم ،وبها ج�سدا
تلميذين من تالميذ ال�سيد امل�سيح ،هما (برثولوماو�س) و (�سمعان القناين) من الر�سل االثني
ع�شر ،وبها ج�سد الأب (الأنبا �شنودة) ،وي�صف �أبو �صالح هذا الدير فيقول« :ويف هذا الدير
جو�سق وح�صن دائر يحيط به ،وداخله ب�ستان فيه من جميع الأ�شجار».
	- 1ال�سيد �أبو �ضيف املدين ،تاريخ �إقليم �سوهاج (القاهرة :الهيئة العامة لق�صور الثقافة.7 :)2002 ،
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ويقول املقريزي عنه�« :إن هذا الدير كان يف عهده �أي يف �أيام املماليك غري �آهل بالرهبان» ،وقال
عنه�« :إنه خرب وال توجد به �إال كني�سة ،وذكر �أي�ضً ا �أن م�ساحة الدير �أربعة �أفدنة وثالثة �أرباع
(((
فدان ،ومل يبق منها يف زمنه �سوى فدان واحد.
ويف الع�صر احلايل اعرتف املجمع املقد�س ب�إعادة احلياة الرهبانية لدير القدي�س العظيم الأنبا
�شنودة .وقد قرر املجمع املقد�س املنعقد يف جل�سة يوم ال�سبت  14يونية عام 1997م برئا�سة البابا
�شنودة الثالث ،االعرتاف ب�إعادة احلياة الرهبانية �إىل دير القدي�س الأنبا �شنودة.
ويف ع�صر البابا �شنودة �ضم �أكرث من  140فدانًا للدير ،ت�سعني فدانًا حول الدير ،وخم�سني فدانًا
خارج �سور الدير ،ومت ا�ست�صالح �أكرث من مائة فدان وزراعتها ،ومت عمل قاليل جديدة للرهبان.
ويوجد حال ًّيا رهبنة منتظمة يف الدير؛ حيث يوجد  14راه ًبا و 6حتت االختبار ،وهناك كثري من
(((
الأن�شطة للدير ،مثل :معمل �ألبان وت�سمني عجول وور�شة جنارة ومكتبة وم�صنع بالط وفرن.
التق�سيم الإداري

(((

تب ًعا للتق�سيم الإداري والتق�سيم املحلي ف�إن الدير يتبع قرية �أوالد عزاز التابعة ملركز ومدينة
�سوهاج .وهو �ضمن ع�شرة جنوع وعزب تابعة لقرية �أوالد عزاز ،وهم :غريب – النجاجرة – �سرحان –
�أبو ح�سني – القراقرة – القي�صان – ال�سمارنة – الدحالبة – الدقي�ش – دير الأنبا �شنودة.
وتبلغ امل�ساحة الكلية للقرية ككل حوايل  2312فدانًا .وعدد �سكان القرية 16846
ن�سمة يف يناير  ،2006وعدد �سكان منطقة دير الأنبا �شنودة  1120ن�سمة يف يناير ،2006
وبالن�سبة للخدمات ال�صحية توجد جمموعة �صحية يف القرية ككل .وبالن�سبة للتعليم توجد  9مدار�س
ابتدائية 5 ،منها يف قرية �أوالد عزاز نف�سها وموزعة يف النجوع ،ويوجد بالقرية  2مدر�سة �إعدادي،
ومدر�سة ريا�ض �أطفال ،ويوجد بها وحدة اجتماعية ،و 5جمعيات �أ�صلية ،و 3دور ح�ضانة .ويوجد بها
 3مراكز �شباب .ويعمل معظم ال�سكان بالزراعة بالإ�ضافة �إىل الوظائف احلكومية.
	- 1املدين ،املرجع ال�سابق.25 :
-2

�إخباري رقم (.)1

 - 3جمل�س الوزراء امل�صري ،مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار« ،التق�سيم الإداري ملحافظة �سوهاج» ،يف
للمحافظات حتى م�ستوى ال�شياخة والقرية (يونية .)2006
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كنائ�س و�أديرة با�سم القدي�س
�أ -حمافظة �سوهاج

 -1دير الأنبا �شنودة الأثري ...الدير الأبي�ض بجبل �سوهاج.
 -2دير الأنبا �شنودة الأثري  ...بلدة عربان بني وا�صل ...مركز �أخميم.
 -3كني�سة الأنبا �شنودة ببلدتي الك�شح ،البا�سكية ...مركز البلينا.
 -4كني�سة الأنبا �شنودة� ...ساحل طهطا ،نزة ،كوم غريب ...مركز طهطا.
ب -حمافظة قنا

 -1دير القدي�س الأنبا �شنودة ...نقادة ...مركز قو�ص.
 -2كني�سة الأنبا �شنودة� ...أبنود والقارة ...مركز قنا.
 -3كني�سة الأنبا �شنودة ...بهجورة ...مركز جنع حمادي.
 -4كني�سة الأنبا �شنودة ...الطوابية ،العزب ،د�شنا ...مركز د�شنا.
ج -حمافظة �أ�سيوط

 -1كني�سة الأنبا �شنودة ...ببالد الدوير (العزايزة) ،الزرابي ...مركز �أبو تيج.
 -2كني�سة الأنبا �شنودة ...ببلدة النزلة امل�ستجدة ...مركز البداري.
د -حمافظة القاهرة

 -1كني�سة واحدة �أثرية مب�صر القدمية بجوار دير ال�شهيد �أبو �سفني للراهبات.
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الف�صل الثاين
املوالد القبطية يف م�صر
	•تاريخ املوالد القبطية وطبيعتها
	•�أهمية املوالد

تاريخ املوالد القبطية وطبيعتها
تخربنا معظم امل�صادر التاريخية �أن بداية املوالد امل�صرية كانت يف بداية الع�صر الفاطمي ،ويقول
عرفة عبده علي:
وتكاد جتمع امل�صادر التاريخية على �أن م�صر قد عرفت مظاهر االحتفال بالأعياد واملنا�سبات
الدينية بد ًءا من ع�صر الدولة الفاطمية ،و�أ�صبحت تلك االحتفاالت جز ًءا من وجدان ال�شعب
امل�صري حتى يومنا هذا.
وي�شري الدكتور فاروق �أحمد م�صطفى �إىل �أن بداية املوالد يف م�صر ترجع �إىل ع�صر الإخ�شيد
ودخول الفاطميني م�صر .وميكن �أن نرجع ظهور االحتفال باملوالد يف م�صر �إىل ع�صر الإخ�شيد ،فقد
كانت من املنا�سبات االجتماعية الكربى التي ي�شرتك يف �إحيائها احلكام وال�شعب يف الأعياد ،فتقام
ومتد الأ�سمطة ويخرج النا�س �إىل املتنزهات وهم يرتدون مالب�سهم اجلديدة .ومل يقت�صر الأمر على
االحتفال بالأعياد الدينية اخلا�صة بامل�سلمني؛ و�إمنا �شارك امل�سلمون وامل�سيحيون يف كثري من الأعياد
حتى �أ�صبحت �أعيا ًدا قومية ،و�إذا كانت االحتفاالت مب�صر يف الع�صر الإ�سالمي الأول قا�صرة على
املنا�سبات الدينية ،كاالحتفال بعيد الفطر ،وعيد الأ�ضحى وغريها ،ف�إن مثل هذه االحتفاالت قد
تغريت بدخول الفاطميني �إليها ،بل �إن االحتفاالت مبوالد الأولياء امل�سلمني والقدي�سني بد�أت تظهر
ورمبا لأول مرة يف تاريخ م�صر ب�شكل معني ومبا�شر.
فمن �أهم االحتفاالت التي �أقيمت :االحتفال بر�أ�س ال�سنة امليالدية ،و�أول العام الهجري ،ويوم
عا�شوراء ،ومولد النبي  ومولد علي بن �أبي طالب ،ومولد احل�سن ،ومولد احل�سني  ،ومولد
فاطمة ر�ضي اهلل عنها ،ومولد اخلليفة ،وليلة �أول رجب ،وليلة منت�صف رجب ،و�أول ليلة يف �شهر
�شعبان وليلة الن�صف ،و�أول رم�ضان ،وجرب اخلليج ،ويوم النريوز ،ويوم الغطا�س ،ويوم امليالد ،وعيد
الن�صر ،وخمي�س العهد.
والفكر ال�سائد �أن املوالد امل�صرية لها جذور من م�صر القدمية ،ولكن مل ي�ستخدم امل�صريون القدماء
م�صطلحا �آخر هو الأعياد ،التي تعددت يف م�صر القدمية كث ًريا،
م�صطلح املوالد؛ و�إمنا ا�ستخدموا لها
ً
وخا�صة يف عهد الدولة احلديثة ،فهناك بالإ�ضافة �إىل الأعياد الدينية ملواكب �آمون و�أعياد الآلهة
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املختلفة� ،أعياد اجلبانة ،و�أعياد فرعون ،وكذلك الأعياد الزراعية؛ كعيد ر�أ�س ال�سنة ،وعيد احل�صاد،
وعيد الفي�ضان .وكانت معظم هذه الأعياد ذات طابع ديني ،ولكنها مل تلبث �أن حتولت �إىل منا�سبات
لإقامة االحتفاالت الكبرية واملواكب ال�ضخمة .وقد حفظ لنا التاريخ بع�ض املعلومات من هذه الأعياد
كالعيد الكبري للإله (مني) ،وعيد �آالم �أوزوري�س ،وعيد زيارة �آمون ملعبد الأق�صر.
ويو�ضح �أي�ضً ا الدكتور فاروق �أحمد م�صطفى �أن �أهم مالمح االحتفاالت امل�صرية القدمية ترتكز
يف تقدي�س الآلهة والفرعون وتقدمي القرابني ،والقيام ببع�ض املمار�سات ال�شعائرية الأخرى كالرق�ص
الديني واملو�سيقى والغناء .و�أن هناك عبارات التقدي�س التي كانت تطلق على الفرعون ،فهو الذي
يهب احلياة ،وهو النور الذي يهدي النا�س ،وهو �إما �إله و�إما من �ساللة الآلهة ،فهو القادر وامل�سيطر
ولي�س لقوته حدود ،وهذه ال�صفات نف�سها جندها م�ستخدمة �إىل الآن يف تقدي�س الأولياء القدي�سني
يف الع�صر احلديث.
ور�أى مكفر�سون �أن امل�صريني املحدثني �إمنا يقومون بحركة �إحياء الثقافة امل�صرية القدمية ،فمولد
البدوي هو �إحياء ملولد الإله (�شو) الذي جرى قرب طنطا ومدينة (�شو) املعروفة الآن با�سم (�سمنود).
واعترب مولد (عبد الرحيم) يف قنا ،و(يو�سف �أبو احلجاج) يف الأق�صر مبوكبه بقواربه ،يعودان �إىل
عبادة �آمون كما هو مر�سوم على حائط معبد رم�سي�س الثالث ،و�أن مولد (�إ�سماعيل الإمبابي) الذي
يقام يف العا�شر من ال�شهر القبطي ب�ؤونة من كل عام ،وهو يوم النقطة التي ت�شري �إىل دموع �إيزي�س
(عيد �إيزي�س).

	•عبادة الأولياء وال�شهداء يف العهد البطلمي
وي�شري �سليم ح�سن �أنه من الظواهر التي تلفت النظر ب�صورة قوية كرثة الأ�ضرحة واملقامات التي
جندها منت�شرة يف م�صر بهذا العدد العظيم من ه�ؤالء الأولياء �أو ال�شهداء دون غريها.
ويحاول يف تف�سري �أ�صل ه�ؤالء الأولياء وال�شهداء:
كانت م�صر منذ �أقدم عهودها مق�سمة مقاطعات �صغرية بلغ عددها يو ًما اثنتني و�أربعني مقاطعة،
وكانت كل مقاطعة مق�سمة وحدات �صغرية ،لكل منها� :إدارتها اخلا�صة ،و�إلهها املحلي اخلا�ص الذي
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كان يعد امل�سيطر عليها من الناحية الروحية .وبعد فرتة من الزمن احتدت هذه الوحدات م ًعا وكونت
املقاطعة ،ولكن كانت كل وحدة �أو قرية حمافظة على �إلهها املحلي هذا ،يف حني �إن املقاطعة كان لها
�إلهها الذي ي�سيطر على كل املقاطعة وتدين له كل �أجزائها .وعند احتاد املقاطعات كان �أقوى �آلهة
املقاطعات هو الإله امل�سيطر هذا ،مع العلم �أن كل قرية ومدينة ومقاطعة كانت حتتفظ ب�إلهها املحلي،
ومن ثم كانت كل بلدة حتتفظ ب�آلهتها بالتوارث على مر ال�سنني.
وعلى الرغم من تقلب الأحوال ال�سيا�سية يف البالد وتغري احلكام فيها ،ف�إن القوم ظلوا على عبادة
�آلهتهم واالحتفاظ ب�إقامة �شعائرها على مر الدهور يف نهاية العهد الروماين ،حتى ملا جاء الإ�سالم
وتغريت ديانة القوم ظلت عادة الت�ضرع للآلهة باقية يف نفو�س امل�صريني؛ فاتخذوا بد ًال من الآلهة
�أولياء اهلل ال�صاحلني الذين يعتقدون يف ظهور الكرامات على �أيديهم� .إن من يقارن ما يحدث الآن يف
�أ�ضرحة ه�ؤالء الأولياء ال�شهداء مبا كان يحدث يف م�صر القدمية ليجد �أن الفرق قليل� ،أو بخا�صة عندما
نعلم �أن الأولياء وال�شهداء يف نظر عامة ال�شعب امل�صري هم يف الواقع يف مرتبة الآلهة.
وعند در�س متون العهد الدميوطيقي البطلمي جند �أن ه�ؤالء الأولياء وال�شهداء كانوا يعاملون
معاملة ال�سادة والآلهة ،وكانت حتب�س عليهم الأوقاف ،وتقرب لهم القرابني ،وتقام لهم ال�صلوات كما
يف احلال يف م�صرنا احلالية.
و�إننا نتفق كث ًريا مع تف�سري �سليم ح�سن؛ لأن ر�ؤيته قريبة للواقع ملا نراه من تعدد الأولياء والقدي�سني
املنت�شرين يف كل �أنحاء القطر امل�صري ،ومن �صفات الآلهة املحلية يف م�صر القدمية و�صفات الأولياء
والقدي�سني.
بعد كل هذا العر�ض التاريخي لن�ش�أة املوالد ون�ش�أة الأ�ضرحة اخلا�صة بالأولياء وال�شهداء ،التي
يبدو �أن جذورها هي م�صر القدمية ،و�أنها عادت لتظهر مرة �أخرى يف ع�صر الدولة الفاطمية دون �أن
متر على الع�صر القبطي ،ومل ت�شر غالبية امل�صادر التاريخية �إىل املوالد امل�سيحية يف فرتة قبل جميء
الإ�سالم م�صر  -يت�ساءل الباحث :هل هناك موالد م�سيحية يف هذه الفرتة �أو احتفاالت قريبة باملوالد
يف �صورتها احلالية؟

33

�سل�سلة كرا�سات قبطية  -العدد ال�ساد�س

�إننا �سنحاول يف هذه ال�سطور الإجابة عن تاريخ املوالد امل�صرية (القبطية) يف فرتة الع�صر القبطي
يف عدة نقاط:
�أول �إ�شارة �إىل هذا ما ي�سرده مكفر�سون:
«ورغم �أنه من ال�صعوبة القول ب�أن املوالد قد �أ�صبحت عادة قومية يف م�صر مع مقدم القرن ال�سابع
الهجري الثالث ع�شر امليالدي �أو اعتبارها �شي ًئا من ذلك كلية ،حتى قد اعرتف بها ر�سم ًّيا ،حتى
القرن التا�سع الهجري /اخلام�س ع�شر امليالدي ،ف�إن هذه املوالد يف �أحوال كثرية ا�ستمرار لأعياد
قامت ل�سنوات بلغت املئات ،بل الآالف قبل النبي.
ويف فقرة �أخرى من كتابه (املوالد):
حتتفظ بع�ض موالد هذه الأيام امل�صرية مبمار�سات تنحدر من الع�صور الفرعونية ،وخا�صة تلك التي
يف املنطقة الطيبية (طيبة)؛ هذه العادات القدمية ،ثم ال�شعائر عند مقابر القدي�سني الأقباط لقرون قبل
الإ�سالم �أدت �إىل (املولد امل�صري) الذي نعرفه الآن.
وقد جاء يف خمطوطات القرن الثالث و�صف �إقامة ال�صلوات يف ذكرى ال�شهداء تكرميًا وحتية
لأرواحهم.
ولقد �أ�سرف امل�ؤمنون �أحيانًا يف �إحراق ال�شموع يف كنائ�س املقابر التي لل�شهداء؛ مما �أدى �إىل
�إ�صدار قانون خا�ص يف جممع الليربي�س �سنة 305م مينع �إحراق ال�شموع �أثناء النهار يف املقابر؛ حتى
ال يت�ضايق امل�ؤمنون من كرثة النار .وقد مال بع�ض ال�شراح لتف�سري هذا القانون على �أنه �إمعان يف �إخفاء
اجتماعات امل�سيحيني عن �أعني الوثنيني.
وتدل هذه الفقرة على عادة كرثة �إيقاد ال�شموع ،وخا�صة عند كنائ�س مقابر ال�شهداء يف القرن
الثالث ،وهو ما حتر�ص عليه حتى الآن الكنائ�س والأديرة واملوالد ،بل �إن �إيقاد ال�شموع يعد من �أهم
النذور التي تقدم يف املوالد.
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وامل�شتغلون باحلفريات والآثار يخربوننا عن جمموعات هائلة من القناديل الفخارية والزجاجية
والربونزية التي وجدت وعليها كتابات تفيد �أنها من ا�ستخدام الكنائ�س ،و�أزمانها تبتدئ من القرن
الرابع .وقد اخت�صت احلفريات امل�صرية بالعدد الهائل ،منها الذي تزدحم به متاحف �أوروبا ،ومنها:
 -1م�صباح قنديل م�صري مكتوب عليه :القدي�س بويل �إيفاكتو ،مع جنمة تتو�سط الر�سم ،وقد
وجد يف كني�سة قفط بال�صعيد.
 -2م�صباح قنديل م�صري مكتوب عليه «الأبا القدي�س �سرجيو�س».
 -3م�صباح قنديل م�صري مكتوب عليه «الأما القدي�سة كر�ستينا».
 -4م�صباح قنديل م�صري مكتوب عليه «القدي�س �سريياكو�س» .وهذه امل�صابيح موجودة حال ًّيا
باملتحف الربيطاين ،كتالوج الفخار (� :1صـ .)52
ويبدو �أن عادة بناء الهياكل �أو الكنائ�س على جثث القدي�سني هي عادة كانت منت�شرة يف القرن
اخلام�س امليالدي؛ �إذ �إن القدي�س الأنبا �شنودة (القرن اخلام�س امليالدي) كان يحث امل�سيحيني على منع
�إن�شاء الهياكل على جثث القدي�سني ،وهي عادة كانت منت�شرة حينذاك .ويقول القدي�س يف هذا ال�ش�أن:
«زعموا �أن بع�ض ال�شهداء ظهروا لبع�ض النا�س وك�شفوا لهم عن الأماكن التي دفنت بها عظامهم،
وعند البحث وجدوا �أنها بقايا كالب ،وزعموا �أي�ضً ا �أن بع�ض املباين والتوابيت التي كان يك�شف عنها
خالل �أعمال البناء �أو الهدم كان بها ما يدل على �أنها ت�ضم �أج�ساد ال�شهداء؛ و�إمنا هي ال�شياطني التي
كانت تظهر له�ؤالء النا�س يف ثياب ال�شهداء ،وبذلك كانت تبنى لهم هياكل يف الكنائ�س ،ولي�س ملثل
هذه الهياكل من �أثر �إال �أنها تفقد الهياكل احلقيقية قيمتها ،و�أنها جمازفة عظيمة �أن تبنى الهياكل
على عظام ال يعرف كنهها �أو م�صدرها .وعلى كل حال لي�س هناك يف الإجنيل �أية �إ�شارة تدعونا �إىل
بناء الهياكل حتى فوق الرفات احلقيقي لل�شهداء �أو الر�سل� .إن �آباءنا الذين رقدوا يف �أيامنا كما �أعلم
و�أ�شهد يو�صوننا ب�أال ندع �إن�سانًا يبحث عن �أج�سادهم ،ويجب �أن ي�صبح املرء قطعة من الطني ممزوجة
بالتنب تدو�سها الأرجل».
تو�ضح الفقرة ال�سابقة فكرة بناء الهياكل على �أج�ساد القدي�سني يف القرن اخلام�س ،وهي تكملة
وامتداد لفكرة �سليم ح�سن يف الع�صر البطلمي.
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	•املوالد امل�صرية يف القرن اخلام�س امليالدي
�إذ حتدثنا عن املوالد امل�صرية يف القرن اخلام�س فهي �إذن موالد قبطية م�سيحية كانت موجودة
أ�سا�سا على تكرمي
ب�صورة حية؛ حيث ال تختلف كث ًريا عن املوالد يف ع�صرنا احلايل؛ �إذ كانت تقام � ً
القدي�سني �أو ال�شهداء ،وبهذا تظهر ب�صورتها الدينية .ولكن مل يكن القرن اخلام�س يخلو من جوانب
املولد الأخرى ،كاجلانب الرتفيهي والتجاري واالقت�صادي كما هي احلال يف موالدنا.
ويحدثنا الأنبا �شنودة (مو�ضوع البحث) القرن اخلام�س امليالدي عن عظة قوية يندد فيها بال�شرور
التي كانت جتري عن زيادة ال�شهداء والقدي�سني؛ �إذ يقول:
جدا �أن يذهب الإن�سان �إىل مقر ال�شهيد لي�صلي ويقر�أ وين�شد املزامري ويطهر نف�سه ويتناول
«جميل ًّ
من الأ�سرار املقد�سة يف خمافة امل�سيح� ،أما من يذهب ليتكلم وي�أكل وي�شرب ويلهو� ،أو باحلري يزين
ويرتكب اجلرائم نتيجة للإفراط يف ال�شراب والبغي والف�ساد والإثم فهذا هو الكافر بعينه .وبينما
البع�ض يف الداخل يرتلون املزامري ويقر�ؤون ويتناولون الأ�سرار املقد�سة؛ �إذ ب�آخرين يف اخلارج ميل�ؤون
املكان ب�آالت الطبل والزمر – بيتي بيت �صالة يدعى و�أنتم جعلتموه مغارة ل�صو�ص – لقد جعلتموه
�سوقًا لبيع الع�سل واحللي وما �أ�شبه ،لقد جعلتم املوالد فر�صة لتدريب بهائمكم ول�سباق حمريكم
وخيلكم ،جعلتموه �أماكن ل�سرقة ما يعر�ض فيها للبيع ،فبائع الع�سل بالكاد يح�صل على قليل من
الزبائن املت�شاحنني� ،أو ي�ستخل�ص لنف�سه �شي ًئا من الفائدة نظري �أتعابه ،حتى الأ�شياء التي ال ميكن �أن
حتدث للباعة يف الأ�سواق العامة حتدث لهم يف موالد ال�شهداء.
يا للغباء! �إذ كنتم تذهبون ملواطن ال�شهداء لت�أكلوا وت�شربوا وتبيعوا وتفعلوا َّ
كل ما يروق لكم،
ف�أية فائدة لبيوتكم التي يف مدنكم �أو قراكم؟ يا لعقولكم املغلقة! و�إذا كانت بناتكم و�أمهاتكم يعطرن
ر�ؤو�سهن ويكحلن عيونهن ويتجملن خلداع النا�س الذين ينظرون �إليهن ،و�إذا كان �أبنا�ؤكم و�إخوتكم
و�أ�صدقا�ؤكم وجريانكم يفعلون هكذا عند ذهابهم �إىل مواطن ال�شهداء فلماذا جعلتم لكم بيو ًتا؟
هناك كثريون يذهبون �إىل املوالد لإف�ساد هيكل الرب ،وليجعلوا من �أع�ضاء امل�سيح �أع�ضاء للإثم
والفجور بد ًال من �أن يحفظوا لها قدا�ستها وطهارتها من كل رج�س� ،سواء كانوا اً
رجال �أو ن�سا ًء .دعوين
�أقول لكم ب�صراحة تامة� :إن كثريين منكم يلتم�سون لأنف�سهم عذ ًرا قائلني :لي�ست لنا زوجة �أو لي�س
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لنا زوج ،فال جتعلوا زيارتكم ملوالد ال�شهداء فر�صة لتدمري �أج�سادكم يف املقابر التي حولها� ،أو املباين،
القريبة منها �أو يف �أركانها".
وتعترب هذه اخلطبة دلي ًال قاط ًعا على وجود املوالد امل�صرية منذ القرن اخلام�س امليالدي� ،أو رمبا
قبل هذا التاريخ ،وب�صورتها احلية القوية التي هي �صورة املوالد يف ع�صرنا احلايل ،ورمبا تغري �شكل
االحتفال ،ولكن بقي امل�ضمون كما هو ،فرنى يف �صورة املوالد القدمية املظاهر �أو اجلوانب الدينية
والتجارية والرتفيهية بالإ�ضافة �إىل الأن�شطة املختلفة التي كانت متار�س �إىل جانب املولد ،هي بالفعل
�صورة حية ملوالدنا احلالية.
وي�شري مراد كامل �إىل فكرة بداية املوالد يف الع�صر القبطي بقوله:
وكلما ا�شتهر قدي�س �أو �شهيد يف منطقة �أو مدينة يتوافد على كني�سته يف تلك املدينة جموع كثرية
من ال�شعب لالحتفال بذكراه .وعندما ي�صل عدد القادمني �إىل املنطقة ب�ضعة �آالف ي�ضطرون �إىل �إقامة
اخليام حول الكني�سة ليبيتوا فيها ،ويق�ضوا �أيام العيد التي ت�صل غال ًبا �إىل �سبعة �أيام.
وبد�أت مثل هذه االحتفاالت �أ�صلاً على �أ�سا�س تكرمي القدي�س برفع ال�صلوات و�إقامة القدا�سات
وقراءة �سريته بالتف�صيل للت�شبه بقدوته ال�صاحلة ،ثم بتقدمي النذور من �شموع وبخور و�أدوات تلزم
للكني�سة �إىل جانب نحر الذبائح لإطعام الفقراء واملحتاجني ،ولكن لكرثة العدد وما حتتاجه هذه
الألوف من �أماكن للمبيت ومن م�أكوالت ونحر للذبائح وبيع الحتياجات الزوار والنذور وخالفه،
انحرفت هذه االحتفاالت من طبيعتها الدينية الب�سيطة �إىل مظاهر مادية جتارية كانت �سب ًبا يف ت�سرب
كثري من ال�شرور االجتماعية �إىل تلك «املوالد» مما مل تقره الكني�سة.
وفكرة املوالد التي �أقيمت على �أ�سا�س تكرمي القدي�سني ،وظاهرة االحتفال بالقدي�سني وال�شهداء
والت�ضرع �إليهم وتقدمي النذور والأ�ضاحي لهم  -مل تظهر بظهور القدي�سني ،بل كان لها �أ�سا�س يف
م�صر القدمية ،وهو ما �أ�شار �إليه �سليم ح�سن بالآلهة املحلية؛ حيث كانت تقام لهم ال�صلوات وتقرب
لهم القرابني ويت�ضرعون �إليها .وملا جاءت امل�سيحية م�صر احتفظ وجدان امل�صريني بهذه الثقافة
وا�ستعا�ضوا عن الآلهة املحلية بالقدي�سني وال�شهداء.
جدير باملالحظة �أن الع�صر الروماين قبل جميء الإ�سالم م�صر كان من �أ�شد الع�صور ا�ضطها ًدا
للم�سيحيني حتى �سمي ع�صر الإمرباطور الروماين دقلديانو�س بع�صر ال�شهداء؛ �إذ كان ال�شهداء
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بالآالف ،ومن املنطق �أن يحتفل امل�سيحيون يف ذلك الع�صر ب�شهدائهم ويبنون مقابرهم ويحتفظون
برفاتهم ،ويجعلون �أماكن �أج�سادهم �أماكن مقد�سة ي�أتون �إليها من كل مكان كي يتباركوا بها ويقدموا
النذور لهم .وكثري من ال�شهداء والذين ما زال امل�سيحيون يحتفلون بهم مثل القدي�س مارجرج�س
ومارمينا وال�شهيدة دميانة كانوا �أثناء الع�صر الروماين.
كان من الطبيعي �أن تبد�أ االحتفاالت بهم بعد نياحتهم وت�ستمر حتى يومنا هذا ،وخال�صة
القول� :إن االحتفال بالقدي�سني وال�شهداء كانت بدايته يف الع�صر الروماين ،وبالتايل  -كما ذكرنا -
فاالحتفال بكل مظاهره هو فكرة املوالد.

	•هل املوالد الإ�سالمية امتداد للموالد امل�سيحية؟
ف�إذا اعرتفنا بوجود املوالد امل�سيحية ب�صورتها احلية قبل جميء الإ�سالم م�صر وذلك كما �أو�ضحنا
�سابقًا ،ف�إ ًذا ال بد �أن تكون املوالد الإ�سالمية امتدا ًدا بل موازية للموالد امل�سيحية .فعند دخول الإ�سالم
م�صر وحتول كثري من امل�سيحيني �إىل الإ�سالم مل تختف فكرة القدي�سني من ذاكرتهم ،وبقي الوجدان
امل�صري بالدين اجلديد يحمل تر�سبات الثقافة القدمية فا�ستعا�ضوا عن القدي�سني بالأولياء وا�ستعا�ضوا
عن املوالد امل�سيحية باملوالد الإ�سالمية ،وال �سيما بعد دخول الفاطميني م�صر ون�شر الدعوة الفاطمية
واالحتفال مبولد النبي  ومولد �أهل البيت .ومبا ي�ؤكد ذلك ت�شابه املوالد امل�سيحية والإ�سالمية يف
م�ضمونها وطبيعتها و�شكلها ،ورمبا االختالف الوحيد هو �شكل بع�ض ال�شعائر الدينية لدى ٍّ
كل منهما
واختالف الرموز املقد�سة لديهم.
وما ي�ؤكد ذلك �أي�ضً ا بع�ض ما ر�صده مكفر�سون من �أن بع�ض موالد امل�سلمني تاريخ االحتفال بها
مرتبط بالتقومي القبطي ،وهو نف�س التقومي امل�ستخدم ملوالد امل�سيحيني الأقباط ،و�أي�ضً ا ا�شرتاك ٍّ
كل من
امل�سلمني وامل�سيحيني يف املوالد امل�سيحية والإ�سالمية.
وبخالف خطبة الأنبا �شنودة (القرن اخلام�س امليالدي) عن املوالد؛ ف�إنه من الطبيعي واملنطقي �أن
تكون هناك احتفاالت بالقدي�سني يف الفرتة من بداية دخول امل�سيحية م�صر مرو ًرا بع�صر اال�ست�شهاد
وموت كثري من امل�سيحيني ا�ست�شها ًدا على ا�سم امل�سيح ،حتى دخول الفاطميني م�صر وهي فرتة ت�صل
�إىل �ألف وثالثمائة �سنة ،فال بد �أن تكون هناك احتفاالت بال�شهداء القدي�سني يف هذه الفرتة الطويلة،
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وال ميكن �أن تكون بداية االحتفاالت باملوالد هي الع�صر الفرعوين ،ثم ماتت واختفت وظهرت مرة
�أخرى بعد �ألف وثالثمائة �سنة �إبان الع�صر الفاطمي.

	•طبيعة املوالد امل�سيحية
 -1يتم االحتفال باملوالد امل�سيحية طبقًا للتقومي القبطي مثل االحتفال مبولد الأنبا �شنودة يف
� 7أبيب من كل عام.
 -2يتم االحتفال مبولد القدي�سني يف ذكرى (نياحتهم) وفاتهم ،وهو اليوم الذي �أمت فيه البطل
جهاده ،وال يهم الكني�سة يوم الوالدة ف�إنه يوم ال يقرتن ب�شيء من البطولة �أو الإعجاز .وهذا
يختلف عن املوالد الإ�سالمية التي حتتفل بذكرى مولد الأولياء.
 -3االحتفال مبولد القدي�سني غال ًبا ذو موعد ثابت وحمدد من كل عام ،فهو تاريخ وفاة القدي�س
�أو ا�ست�شهاد ال�شهيد ،وال يتم يف �أي وقت مثل بعد احل�صاد �أو تب ًعا للظروف الأيكولوجية �أو
االقت�صادية� ،أو بعد االنتهاء من الدورة الزراعية كما يحدث �أحيانًا يف املوالد الإ�سالمية.
 -4زفة الأيقونة وهي من �أهم ما مييز املوالد امل�سيحية ،وهذه الأيقونة تكون �صورة للقدي�س،
وتختلف عن ال�صورة العادية؛ �إذ �إن الأيقونة لها �صبغة طق�سية وعقائدية و ُي�صلى عليها قبل
و�ضعها يف الكني�سة �صالة التد�شني؛ حيث تدهن الأيقونة بزيت املريون .ويحمل الأيقونة
جمموعة من ال�شمام�سة ،ويتقدمهم كبري الأ�ساقفة وجمموعة من ال�شمام�سة بزيهم اخلا�ص،
يحملون ال�صلبان والآالت املو�سيقية الكن�سية ويرتلون الأحلان يف موكب عظيم ،ويتدافع
الآالف من ال�شعب لأخذ بركة القدي�س (الأيقونة).
 -5طق�س املعمودية ،وهو من الطقو�س الأ�سا�سية ،ومتار�س �أحيانًا يف املوالد.
فيما عدا ذلك (بع�ض ال�شعائر الدينية) فتت�شابه مظاهر االحتفال باملوالد امل�سيحية واملوالد
الإ�سالمية .بالإ�ضافة �إىل ا�شرتاك ٍّ
كل من امل�سيحيني وامل�سلمني يف املوالد الإ�سالمية وامل�سيحية.
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	•ر�سامة القدي�س
هناك مالحظة جديرة باالهتمام حيث ي�شري الدكتور حممد اجلوهري يف درا�سته عن الأولياء
�إىل �أن هناك فارقًا بني مكانة الأولياء يف الدين الإ�سالمي ومكانتهم يف امل�سيحية ،فالإ�سالم ال يعرف
حمتاجا �إىل ترخي�ص من جانب القائمني على الدين
عملية ر�سامة الويل �أو القدي�س� ،أي �إنه لي�س
ً
الر�سمي لكي يكت�سب مكانته.
وحقيقة ال يحتاج القدي�س �إىل ترخي�ص من جانب القائمني على الدين الر�سمي كي يكت�سب
مكانته ،بل �إن القدي�س ي�صل �إىل هذه املرتبة بطريقة عرفية ،من خالل �إظهار املعجزات والكرامات،
ويتم االعرتاف به �شعب ًّيا من قبل ال�شعب �أو ًال حتى يذيع �صيته ،وال تعلن الكني�سة القبطية
الأرثوذك�سية ب�أنه قدي�س �إال بعد مرور خم�سني عا ًما على وفاته� ،أي مبرور جيل كامل حتى تت�أكد
متا ًما من قدا�سته ،وال يدعي �أحد غري ذلك ،وبعدها ت�ضيفه �إىل قائمة القدي�سني يف الكتب الكن�سية.
والكني�سة القبطية الأرثوذك�سية ال يوجد لديها ما يعرف بر�سامة القدي�س� ،أي �إنها ال ت�ستدعي
�أح ًدا حتى لو كانت موا�صفاته مثل القدي�سني ،وت�صلي عليه �أو تقر�أ بع�ض ال�صلوات كي تر�سمه
قدي�سا فال يوجد �شيء لديها من هذا القبيل ،وغال ًبا ال يطلق الأقباط القدي�س �إال بعد وفاة ال�شخ�ص
ً
وظهور املعجزات والكرامات التي تو�ضح �أنه قدي�س .ورمبا يحدث ذلك لدى امل�سيحيني الكاثوليك؛
حيث يفح�ص الفاتيكان عادة الأ�سباب (املوجبة للر�سامة) على مدى فرتة تبلغ �سنوات كثرية ،رغم
حمام ليفند دعاوى املر�شح ،ويقدم �أي
�أن �شهو ًرا قليلة �أحيانًا تكفي كما يف حالة �سانت تريزا ،ويعينَّ
ٍ
�شيء يعوق ان�ضمامه �إىل قائمة القدي�سني .وال بد من �إثبات املعجزات (املن�سوبة للمطلوب �سيامته
قدي�سا) .ويف ر�أينا �أن الفاتيكان يقوم ب�إنعام هذا اللقب على ال�شخ�ص امل�شهود له من اجلميع بالتقوى
ً
واملعجزات ،وي�أخذ يف ذلك �سنوات للت�أكد من هذا.
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�أهمية املوالد
تكمن �أهمية املوالد يف عدة نقاط ،ومنها:
 -1تعترب زيارة موالد القدي�سني الفر�صة املنا�سبة خلف�ض التوتر النف�سي واالرتياح من القلق .ف�إنه
عندما يلج�أ الزائر للقدي�س ،الذي يف اعتقاده �أنه (املنقذ – احلامي – امللج�أ – الرمز –املثل
الأعلى – الأب احلنون – الأم – املحارب عنه) ليزيح عنه َّ
كل نقائ�صه وم�شكالته وهمومه
وتوتراته ،فهو ي�شكو له وي�صلي بلجاجة ،بل يعاتبه وي�شكو �إليه حزنه و�أمله وف�شله وفقره و�ضعفه،
وبهذا ي�صل �إىل التوازن النف�سي؛ حيث �إنه �أفرغ َّ
كل رغباته املكبوتة بداخله وخماوفه ،هذا
التفريغ ي�ؤدي به �إىل االرتياح النف�سي.
		 و ُينظر �إىل القدي�س ب�أنه احلامي له واملحارب عنه ،ويرد له مظامله وك�أنه البطل ال�شعبي املنتظر
كي يخل�ص �شعبه؛ فت�ؤدي هذه النظرة التي تعني يف وجهة نظر علماء النف�س (مبد�أ التعوي�ض)
�إىل حماية واطمئنان للفرد واجلماعة ال�شعبية ،ويعو�ض ويغطي �آالمها وفقرها ونقائ�صها .ويبدو
هذا جل ًّيا يف زفة الأيقونة؛ حيث يتجمع املئات والآالف �أثناء خروج �أيقونة القدي�س يف موكب
مهيب.
 -2العوز �أو العجز �أو االحتياج هو الذي ي�ؤدي بالإن�سان �إىل االلتجاء �إىل قوة خارقة (متمثلة يف
القدي�س) كي ي�سد هذا العوز ،واعتقاده بالقدي�س يجعله واثقًا ومطمئ ًّنا ،وي�ؤدي به يف النهاية
�إىل االرتياح النف�سي وخف�ض توتراته.
 -3تعترب �أي�ضً ا زيارة املوالد منا�سبة موائمة لال�شرتاك يف زفة الأيقونة ،وخا�صة بني جمموعات
كبرية من ال�شباب املتحم�س؛ حيث يقومون بالهتاف ملدح القدي�س وك�أنهم يرونه ر�ؤية حقيقية،
بل �أحيانًا تدخل هذه الهتافات التي �أ�شبه ما تكون باملظاهرات فر�صة للتنفي�س عن كبتهم
والتعبري عن ال�سخط العام وال�ضيق متخذة االحتفال الديني واملولد ك�إطار للحماية.
 -4واملوالد تعمل على تدعيم االعتقاد يف الأولياء �أو (القدي�سني) وتقوية هذا االعتقاد ،وبالتايل
حتافظ على ا�ستمراريته عرب الأجيال املتعاقبة ،كما �أنها جزء من الن�سق الديني املوجود داخل
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املجتمع وتعمل على الرتابط والتما�سك ،فهي من املو�ضوعات التي يهتم بها املعتقد ال�شعبي،
الذي يعتربها جز ًءا ال يتجز�أ من الن�سق الديني.
 -5ويعترب املولد عي ًدا �شعب ًّيا دين ًّيا يقوم على تكرمي القدي�س واالحتفاء به ،وهو فر�صة لإقامة ال�شعائر
الدينية و�سط اجلمع الكبري ونوال الربكة وال�صالة وتقدمي النذور و�إيقاد ال�شموع وتعميد
الأطفال.
 -6تعترب املوالد فر�صة لالنفالت من قيد الأعراف والتقاليد والعادات امللزمة ل�سلوك الطبقات
ال�شعبية .فهناك املر�أة الريفية التي تذهب للمولد ،وتقيم يف خيمة على مر�أى من العابرين،
وتذهب يف نزهة للت�سوق متخلية عن حيائها وخجلها ،وكذلك البنات الريفيات فهن يتزين
ب�صورة وا�ضحة وي�سرن يف نزهة بني �سرادقات الت�سوق ،ففي ظل هذا املولد ال يعترب هذا
ال�سلوك معي ًبا يف حني يف قريتهم تعمل الأعراف والتقاليد على منع هذا .كذلك كانت
الطبقات ال�شعبية يف املا�ضي متار�س �أ�شيا َء ال تليق مبكان قد�سي ،ولكن يف اعتقادهم �أن
القدي�س مت�سامح ،فهي منا�سبة للرتويح؛ فهم يتخلون عن وقارهم والروتني اليومي ،فهم
يرق�صون ويغنون وميار�سون الألعاب ويفرت�شون الأر�ض ويق�ضون �أوقا ًتا مرحة.
 -7تعترب املوالد منا�سبة اجتماعية لتوطيد العالقات االجتماعية بني الأهل والأقارب والأ�صدقاء،
كما تكون فر�صة منا�سبة للم�صاهرة.
 -8تعترب املوالد منا�سبة للن�شاط التجاري واالقت�صادي؛ حيث يتم فيها البيع وال�شراء وتقدمي
النذور.
 -9تقدم املوالد مك�س ًبا ماد ًّيا كب ًريا للكني�سة �أو للدير؛ فهي حتافظ عليه م�ستغلة هذه املنا�سبة لتقدمي
اخلدمات الروحية للزائرين من �إقامة القدا�سات اليومية والعظات واخلطب الدينية وتالوة
الأحلان والرتانيم.
 -10تعترب املوالد م�صدر رزق وعمل لكثري من البائعني؛ حيث يعتمد عملهم على التنقل بني
املوالد امل�سيحية والإ�سالمية طوال العام.
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الف�صل الثالث
مفاهيم نظرية
	•املعجزة
	•مفهوم الربكة

ملا كانت املعجزات مو�ضو ًعا ها ًّما ومرتب ًطا ببحثنا عن موالد القدي�سني ،قمنا ب�سرد التعريفات
واملفاهيم اخلا�صة باملعجزات ،وبالرغم من �صدق روايات املعجزة لدى �أ�صحابها التي حدثت معهم،
ويثبتون ذلك ب�أدلة طبية من �أ�ش َّعة وحتاليل قبل املعجزة وبعدها؛ ف�إن البع�ض الآخر ينكرها ويرجعها
�إىل ال�صدفة وال�شفاء بالإيحاء.
وهناك ر�أي لقدا�سة البابا �شنودة الثالث� ،إذ يقول�« :إذ يجري البع�ض وراء �صورة يقولون �إنها
تن�ضح زي ًتا�،أو متثال يبكي� ،أو ينزف د ًما� ،أو �شيء ن�شربه فن�شفى� .....إلخ .وهذا كله �إلغاء للعقل ،و�إن
كان ال يلغي �إمكانية �أن ي�سمح اهلل مبعجزات حقيقية فع ًال ،فوق العقل ،لتمجيد ا�سمه وقدي�سيه ،مثل
ظهور ال�سيدة العذراء ،ومعجزاتها اليومية مع �أوالدها ،وكذلك عمل املالئكة والقدي�سني يف �إنقاذنا
ورعايتنا .املهم �أن تكون معجزات حقيقية ولي�س مدعاة ،و�أن يكون ذلك من خالل جلنة فح�ص
(((
وتق�صي حقائق معتمدة كن�س ًّيا.
ويف هذا البحث قمنا بو�ضع و�سرد بع�ض التعريفات للمعجزة� ،أهداف املعجزة وخا�صة معجزات
القدي�سني م�ستندين �إىل الكتاب املقد�س ،ثم قمنا بتحليل بنائي للمعجزات (مورفولوجيا املعجزة)
وا�ضعني يف النهاية من ًطا عا ًّما للمعجزة ذا تنويعات خمتلفة.
وقد ركزنا يف حتليلنا على معجزات ال�شفاء ملا لها من �أهمية كربى يف حياة النا�س ،والتي متلأ كتب
املعجزات واملنت�شرة ب�صورة غري عادية يف بيوت الأقباط ،والتي ال يخلو �أي بيت منها.

املعجزة
هناك �آراء كثرية تناولت �إعطاء تعريف �أو مفهوم حول املعجزة ،ومن هذه الآراء:
	•املعجزة هي عمل جتريه القوة الإلهية ،لغر�ض �إلهي ،بو�سيلة لي�ست يف متناول الب�شر ،واملعجزة
�سميت هكذا؛ لأن الإن�سان يعجز عن �صنعها من ذاته بدون اال�ستعانة بالقوة الإلهية.
	•املعجزة هي حادثة غري عادية ،وتخرج عن امل�ألوف ،تثري يف الإن�سان العجب ،وتوقظ فيه
الإح�سا�س بالرهبة.
	- 1الأنبا مو�سى ،امل�سيحية والغيبيات ([القاهرة]� :أ�سقفية ال�شباب.23 :)2005 ،
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حم�سو�سا
	•املعجزة هي عمل خارق للقوة الإلهية يفوق القوى املعتادة الطبيعية �أو ميثل اختالفًا
ً
عن قوانني الطبيعة املعروفة ،تربهن على �أن اهلل هو ال�صانع لكل القوانني ،وهو امل�سيطر عليها،
والقادر على التعامل معها ح�سبما يراه مالئ ًما.
	•عرف «وب�سرت» املعجزة ب�أنها حادثة �أو ت�أثري يف العامل املادي يخالف القوانني املتعارف عليها
للطبيعة �أو ي�سمو على معرفتنا بهذه القوانني ،حادث فوق العادي� ،شاذ �أو خمالف ملا هو
معتاد ،م�صدره قوة �أ�سمى من الب�شر.
	•املعجزة هي حادثة حتدث بقوة �إلهية ،تخرتق جمرى الطبيعة العادي وتثبت �إر�سالية من جرت
على يديه احلادثة.
وهي فوق الطبيعة امل�ألوفة ،ولكنها لي�ست �ضدها ،وهي حتدث بتوقف نظم الطبيعة ولكنها ال تلغي
تلك النظم ،ويق�صد بها �إظهار النظام الذي هو �أعلى من الطبيعة ،الذي يخ�ضع له نظام الطبيعة نف�سه،
وملا كان اهلل هو القوة الوحيدة فوق الطبيعة واملت�سلط عليها ،فهو الوحيد القادر على �صنع العجائب به
�أو بالذين ُينيط بهم ذلك.
وعرف «�أنتوين فلو» املعجزة ب�أنها عمل يظهر املقدرة الإلهية من خالل �إيقاف �أو تغري العمل
االعتيادي لقوانني الطبيعة.
 -1الت�صور الكتابي للمعجزة هو �أنها عمل خارق للقوة الإلهية يفوق القوى املعتادة للطبيعة،
ويحدث يف تناغم مع �أهداف الإعالن.
«يذكر» ريت�شارد.ل .يورنيل ال�صفات اخلم�س التي متيز املعجزة ،وهي:
 -1حتدثها قوى اهلل
 -2م�ؤقتة
 -3ا�ستثنائية
 -4خارقة امل�سار الطبيعي للطبيعة
 -5بغر�ض �إظهار �أن اهلل عامل يف التاريخ.
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�أهداف املعجزة
� -1إعالن اهلل عن ذاته يف العهد القدمي.
 -2دليل على �صدق الكتاب املقد�س ،و�أنه موحى به من اهلل ،وبدون املعجزات ي�صري الكتاب
كتاب عادي .ويقول «هربرت لوكري» :واملعجزات كجزء ال يتجز�أ من الكتاب
املقد�س ك�أنه ٌ
املقد�س تقدم الدليل على �أنه كلمة اهلل املوحى بها .ولوال ما يت�ضمنه من املعجزات ،ال ن�ستطيع
�أن نقبله ككتاب غري عادي ،فاملعجزات دليل قاطع على �أنه من عند اهلل.
� -3إظهار جمد اهلل.
 -4لتقريب النا�س �إىل اهلل.
 -5الإميان باهلل كهدف �أ�سا�سي من �أهداف املعجزة ،ويقول القدي�س �أغ�سطينو�س :املعجزات
تقودنا للإميان.
 -6لل�شهادة للحق و�صحة العقيدة.
� -7إظهار حتنن اهلل على الب�شر من �شفاء �أمرا�ض� ...إلخ.
وتعتقد امل�سيحية �أن الذي يجري املعجزات هو اهلل بذاته �أو بوا�سطة مالئكته �أو رجاله القدي�سني.
ويذكر الكتاب املقد�س (العهد القدمي) املعجزات التي �أجراها اهلل بوا�سطة رجاله القدي�سني،
مثل :ال�ضربات الع�شر ،و�شق البحر الأحمر ،واملعجزات التي حدثت لبني �إ�سرائيل يف برية �سيناء
بوا�سطة مو�سى النبي ،و�سقوط �أ�سوار �أريحا ،وقوف ال�شم�س بوا�سطة ي�شوع� ....إلخ.
ويذكر الإجنيل (العهد اجلديد):
�أن ال�سيد امل�سيح قام بعمل  35معجزة فقط على �سبيل املثال ،بالإ�ضافة �إىل والدته من مرمي
العذراء ،وقيامته من الأموات ،بالإ�ضافة �إىل ال�سلطان الذي �أعطاه لتالميذه االثني ع�شر والآباء
الر�سل من �شفاء �أمرا�ض و�إخراج �شياطني.
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«ودعا تالميذه االثني ع�شر ،و�أعطاهم قوة و�سلطانًا على جميع ال�شياطني و�شفاء �أمرا�ض».
(لو  )2 -1 :9وجرت معجزات عديدة على �أيدي الآباء الر�سل و�صار خوف على كل نف�س،
وكانت عجائب و�آيات كثرية جترى على �أيدي الر�سل» (�أع .)43 :4
ولي�س التالميذ والر�سل فقط هم الذين يجرون املعجزات؛ ولذلك �صنع ا�ستفانو�س وهو لي�س من
الر�سل الآيات والقوات ،و�صنع برنابا وبول�س قوات غري معتادة.
وجاء يف دائرة املعارف الكتابية «ومن امل�ؤكد �أن اهلل قادر على كل �شيء ،ي�ستطيع �أن مينح عبيده
يف �أي وقت القدرة على �صنع املعجزات اليومية ح�سب �إرادته».
وحتفظ لنا ذاكرة التاريخ القبطي معجزات عظيمة ،مثل :نقل جبل املقطم على يد القدي�س
�سمعان اخلراز يف عهد املعز لدين اهلل الفاطمي ،ومعجزات جتلي ال�سيدة العذراء مرمي يف � 2إبريل
 1968على قباب كني�ستها بالزيتون ،و�شهد بذلك امل�سلمون وامل�سيحيون ،وكثري من وكاالت الأنباء
املحلية والعاملية ،وكذلك اجلرائد امل�صرية بكل �أنواعها والعاملية �أي�ضً ا.

م�صطلح قدي�س
مل ترد ب�صورة املفرد �إال مرتني يف الكتاب املقد�س ،وهي تطلق على الذين ح�صلوا من الب�شر على
�شيء من القدا�سة؛ «لأن هريود�س كان يهاب يوحنا املعمدان عاملًا �أنه رجل بار وقدي�س»((( «�سلموا
على كل قدي�س يف امل�سيح (ي�سوع)» (((.ويظهر من �آيات الكتاب املقد�س �أن جميع امل�ؤمنني بامل�سيح
(((
قدي�سون؛ مبعنى �أنهم قد نالوا اخلال�ص وقد امتلأوا بالروح القد�س.
وهناك فرق بني قدو�س التي تطلق على اهلل فقط ،وبني قدي�س التي يت�صف بها الإن�سان متى كان
من القدي�سني؛ «لأنه مكتوب كونوا قدي�سني لأين �أنا قدو�س»(((.
-1

«مرق�س» ،يف �إ�صحاح  :6عدد .20

-2

«ر�سالة فيلبي» ،يف �إ�صحاح  :4عدد .21

-3

قامو�س الكتاب املقد�س ،طـ( 7 .القاهرة :دار الثقافة.719 :)]1997[ ،

-4

«ر�سالة بطر�س الأوىل» ،يف �إ�صحاح  :1عدد .16
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والقدي�س هو ال�شخ�ص الذي فرز نف�سه عن ال�شر بعملية التقدي�س التي ت�ستمر طيلة حياته ،وهو
ال�شخ�ص الذي ي�سري نحو هدف واحد وهو امل�سيح.
والقدي�سون هم رجال اهلل الأتقياء الذين �ساروا ح�سب تعاليم الكتاب املقد�س ،وكر�سوا حياتهم
للم�سيح ،و�سلكوا يف الف�ضيلة �إىل �أعلى درجاتها ،ومنهم من ا�ست�شهد على ا�سم امل�سيح ،و�أعطى لهم
اهلل مواهب لعمل معجزات با�سمه.
والقدي�سون �سمحوا ب�أن ت�سفك دما�ؤهم لأجل حمبة امل�سيح ،ف�أ�صبح لهم دالة �أمام الرب و�سيقبل
�شفاعتهم؛ ف�إذا عبد �إن�سان الرب و�صلى �إليه با�سم �أحد القدي�سني ف�ستقبل �صالته.
والقدي�س هو مبثابة �صديق يعرف اهلل �أف�ضل مما تعرفه �أنت ،وميكن �أن ت�س�أله بدرجة �أو ب�أخرى �أن
يقدمك ويو�صي الرب بك.
والقدي�س ممكن �أن يقوم بدور الو�سيط بني اهلل والإن�سان (املعتقد ال�شعبي) .وه�ؤالء القدي�سون
ي�ساندوننا يف حياتنا اليومية ،وهم م�صدر عزاء و�شجاعة يف �ساعات ال�ضيق ،ويقدم لهم النا�س النذور
والأ�ضاحي ويت�شفعون بهم.

مورفولوجيا املعجزة (التحليل البنائي للمعجزة)

1

4

2

3
49

5

�سل�سلة كرا�سات قبطية  -العدد ال�ساد�س

ف�إذا قمنا بتحليل املعجزة ودرا�سة ال�شكل اخلارجي (مورفولوجيا) لها ،واخلطوات التي متر بها
املعجزة ،واملق�صود هنا (معجزات القدي�سني) ،وذلك من خالل قراءة و�سماع مئات املعجزات التي
متلأ كتب الكني�سة القبطية ،وبالنظر �إىل الر�سم املبني �أعاله ،ن�ستطيع �أن نو�ضح املراحل التي متر بها
املعجزة:

املرحلة الأوىل[ )2-1( :احلياة الطبيعية]
وفيها يكون ال�شخ�ص يف حالته الطبيعية ،وي�سلك حياة هادئة دون �أن يعكر �صفوه �أي �شيء.

املرحلة الثانية[ )3–2( :بداية الأزمة]
عند النقطة رقم ( )2حتدث بداية الأزمة �أو امل�شكلة التي تواجهه �أو تعرت�ضه ،والتي من �ش�أنها
�أن تعكر �صفو حياته الطبيعية التي كان ي�سلكها قبل الأزمة .وت�أخذ الأزمة �أ�شكا ًال عديدة و�صو ًرا
روحا �شريرة لب�سته� ،أو حادثة معينة،
خمتلفة؛ فقد تكون مر�ضً ا معي ًنا �أ�صابه فج�أة� ،أو م�شكلة عميقة� ،أو ً
�أو م�شكلة �صادفت الأ�سرة� ،أو م�شكلة يف العمل� ...إلخ .ويبدو ل�صاحب الأزمة �أن م�شكلته �أو مر�ضه
لي�س له حل �أو عالج.
وامل�سار ( )3-2ميثل (هبوط) املنحنى الطبيعي حلياته ،وي�أخذ �شكل الهبوط (احلزن – ال�ضيق –
الكرب – الأمل).
ويبد�أ �صاحب الأزمة يف هذه املرحلة يف جتريب احللول املنطقية والعقلية والبحث عن الأ�سباب
حلل هذه الأزمة التي حدثت له ،ف�إذا كان مر�ضً ا ف�إنه يذهب للطبيب وي�أخذ العالج ،و�إذا كانت
م�شكلة ما ف�إنه ي�أخذ ب�أ�سبابها ويحاول حلها بالطرق التي يراها منا�سبة ،و�إذا مت حل امل�شكلة �أو مت
ال�شفاء من املر�ض فال داعي للمعجزة وعندها ال يكون للمعجزة وجود.
وميثل منحنى الهبوط لأ�سفل ازدياد الأزمة تعقي ًدا (النقطة  ،)3وقد يكون حل امل�شكلة هو نف�سه
م�شكلة �أكرب ،ففي حالة املر�ض ف�إن احلل املطروح هو �إجراء عملية جراحية في�شعر املري�ض بخطورة
العملية واحتمالية ف�شلها واحتمالية فقدان حياته خاللها ،ورمبا ي�ساعد على ذلك خربات �أليمة �سمع
عنها املري�ض من الآخرين �أثناء �إجراء عمليات جراحية لهم ،و�أحيانًا �أي�ضً ا اخلوف نف�سه يكون عام ًال
م�ؤث ًرا.
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وقد يكون هناك مر�ض يعجز الطب عن عالجه ،مثل :العقم� ،أو ال�سرطان� ،أو �أمرا�ض �أخرى لي�س
لها عالج .وهناك �أي�ضً ا �أزمات كثرية لي�س لها حل ،ورمبا ي�ساعد على تفاقم الأزمة عجز مادي� ،أو عجز
طبي� ،أو جهل� ،أو �أعراف وتقاليد.

املرحلة الثالثة[ )4-3( :طلب القدي�س]
بعد و�صول الأزمة �إىل �أق�صى درجة من التعقد ،والتي منثلها بالنقطة رقم ( )3يبد�أ ال�شخ�ص يف
طلب القدي�س �أو ال�صالة هلل وال�صالة للقدي�س ليحل له �أزمته ،ويف هذه املرحلة يبد�أ املنحنى يف
ال�صعود؛ حيث ميثل �صعود املنحنى االجتاه نحو املعجزة و�سمو ال�شخ�ص يف حالة من ال�صالة احلارة
من �أجل ال�شفاء �أو من �أجل حل الأزمة.
وطلب القدي�س هنا له عدة �أ�شكال :كمن يقف �أمام �أيقونة القدي�س وي�صلي حلل �أزمته� ،أو هو
يقر�أ كتابًا عن حياة القدي�س ومعجزاته� ،أو يت�شفع به� ،أو �أنه ي�سمع عنه من الآخرين عن قوته و�شفائه
للأمرا�ض� ،أو يزور كني�سته �أو ديره وي�صلي هناك .ويعتقد كثري من الأقباط �أن طلب ال�شخ�ص يكون
�أقوى يف مكان القدي�س املوجود فيه رفاته �أو على مذبحه �أو �أمام مق�صورته ،وقد تكون �صورة �صغرية
للقدي�س (متثل القدي�س نف�سه) مما يحتفظ بها الأقباط يف (حافظة نقودهم� ،أو يل�صقونها على مكاتبهم
�أو يعلقونها يف �سيارتهم �أو �صورة كبرية يف بيوتهم) وال يخلو بيت �أي قبطي من �أكرث من �صورة لأي
قدي�س ،وخا�صة القدي�سة العذراء مرمي بالإ�ضافة �إىل القدي�س ال�شفيع للأ�سرة ،ويتم مناجاة القدي�س
�إما يف �صورة طلب ورجاء حلل الأزمة و�إما يف �صورة عتاب على ن�سيان القدي�س له.
ويدخل يف هذا �أي�ضً ا �أخذ الأ�شياء التي يعتقد فيها بقدا�ستها من قبل القدي�س ،مثل� :أخذ رمال
من دير القدي�س �أو ماء� ،أو �صورة بها �أثر من حنوط القدي�س ،وغريها من طقو�س الربكة التي هي �أي�ضً ا
من �ش�أنها �أن ت�شفي املر�ض ،وي�أخذ املنحنى يف ال�صعود بال�صالة احلارة والذهاب الدائم للكني�سة
لي�س لطلب القدي�س املق�صود فقط ،بل لطلب كل القدي�سني ،ويطلب ال�شخ�ص من الآخرين ال�صالة
لأجله.
وتبنى هذه املرحلة على (الفعل) �أو االجتاه الإيجابي يف طلب القدي�س وال�سعي نحوه بكل
الو�سائل ،وهناك بع�ض من الرجال الأتقياء الأحياء وامل�شهود لهم مبعجزاتهم ،يذهب �إليهم �أ�صحاب
الأزمة.
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املرحلة الرابعة[ )5-4( :حدوث املعجزة]
عند النقطة ( )4التي متثل حدوث املعجزة:
فبعد �صالة حارة وطلبة قوية و�سمو روحي ي�ستجيب القدي�س حلدوث املعجزة .وهناك عدة طرق
حتدث بها املعجزة ،ولكنها تنويعات خمتلفة ل�صورة واحدة ،فك�أن يتم �إجراء عملية جراحية يقوم بها
القدي�س للمري�ض �أثناء النوم وبعدها يعافى متا ًما ،وتظهر �آثار املعجزة عن طريق وجود �صلبان مطبوعة
على مالب�س املري�ض� ،أو وجود (قطن و�شا�ش) �أو وجود �صورة للقدي�س على مالب�س املري�ض ،ويرى
فح�صا طب ًّيا �أو عمل
املري�ض �أثناء نومه �أن القدي�س �أتى �إليه و�أجرى له العملية ،وللت�أكيد يجري املري�ض ً
�أ�شعة� ،أو �إذا كان �أعمى يب�صر ،و�إذا كان به �شلل ي�ستطيع �أن مي�شي ،و�إذا كان هناك عقم فبعد زيارة
القدي�س يف كني�سته ويقوم ب�صالة حارة حتدث املعجزة ويحدث احلمل� .أو �إذا كانت هناك م�شكلة
ما فبعد الطلبة حتل امل�شكلة يف وقتها املنا�سب ،وقد ي�ساعد على ذلك وجود الأ�شخا�ص امل�شهود لهم
بالقدا�سة ،فيقولون ل�صاحب امل�شكلة �أو �صاحب الأزمة �إن �شاء اهلل م�شكلتك �ستحل – ب�شفاعة
القدي�س مار جرج�س ربنا �سيعطيك ول ًدا – زي اليوم هاتيجي الدير ومعاك �شنودة – جرج�س –
البابا كريل�س ي�شفيك) ،وبعدها تنفك الأزمة.
ويف حالة ما �إذا كان هناك �أمل �أو جرح يف منطقة معينة ف�إنهم مييلون �إىل ا�ستخدام �صورة �أو رمل
مقد�س �أو زيت مقد�س من كني�سة قدي�س معني وبعدها يتم ال�شفاء.
والنقطة رقم ( )4متثل انفكاك الأزمة �أو حدوث املعجزة .وبعد املعجزة يحدث تغري �إيجابي يف
عالقته باهلل وعالقته بالقدي�س� ،أو رمبا يعود �إىل حالته الطبيعية املرحلة الأوىل (.)2-1
ويعترب كتاب فالدميري بروب «مورفولوجيا احلكاية ال�شعبية» �أحد املعامل الرئي�سية لالجتاه البنائي
يف درا�سة احلكاية ال�شعبية اخلرافية ،و�أول من زعم �إمكان رد الروايات املختلفة للحكايات ال�شعبية
�إىل تنويعات على �أ�صل ق�ص�صي واحد وفريد .واهتم بروب بالبحث عن التيمات امل�شرتكة التي
يتكرر ظهورها يف تلك احلكايات ب�أ�شكال و�صور خمتلفة ،وا�ستخدم يف حتليله مبد�أي التماثل والتكرار
اللذين ا�ستعان بهما ليفي �سرتو�س بعد ذلك يف درا�سته لأ�ساطري الهنود احلمر.
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ومن خالل درا�سته ك�شف عن �إحدى وثالثني وظيفة ت�ؤلف عنا�صر ثابتة يف احلكايات ال�شعبية.
وعلى غرار التحليل البنائي للحكاية ال�شعبية ن�ستطيع �أن نكمل حتليلنا البنائي للمعجزة:

التيمات الثابتة التي يتكرر ظهورها يف املعجزات مهما اختلفت الأحداث ومهما اختلف
الأ�شخا�ص والأماكن والقدي�سون.
وتتكون هذه التيمات التي �أ�سماها فالدميري بروب وظائف ،والتي ميكن �أن نطلق عليها مراحل بناء
املعجزة من:
 -1مرحلة احلالة الطبيعية كمن يذكر (كانت حياتنا هادئة �إال �أن حدث ،) .......ويف كثري من
روايات املعجزات ال تذكر هذه املرحلة بل تبد�أ يف املرحلة الثانية مبا�شرة.
 -2مرحلة بداية الأزمة �أو مرحلة الهبوط �أو ميكن ت�سميتها مرحلة الفقد ،وهذه هي املرحلة الأ�سا�سية
التي تقوم عليها املعجزة ،وهي تيمة �أ�سا�سية وحتدد ب�أفعال تنم عن الفقد مثل (�أُ�صبت –
تعر�ضت مل�شكلة – �شعرت ب�أمل – كنت �أعاين من – مر�ضت) ،وميكن �أن تتكون هذه
املرحلة من  3خطوات ،وهي:
�أ -بداية الأزمة.
ب -البحث عن حل للم�شكلة بالطرق العلمية واملنطقية والأخذ بالأ�سباب.
جـ -يبدو فقدان الأمل من حل هذه الأزمة.
 -3مرحلة طلب القدي�س (مرحلة ال�صعود) .وفيها يتم ال�صالة والت�شفع بالقدي�س وطلب املعجزة.
وحتدث فيها الأفعال الآتية (�صليت – طلبت من القدي�س – عاتبته – ذهبت للكني�سة –
ذهبت للدير – قر�أت كتاب معجزات القدي�س – ت�شفعت بالقدي�س -دهنت ج�سمي بزيت –
و�ضعت �شال القدي�س– �شربت ماء – و�ضعت �أ�سفل املخدة كتاب معجزات القدي�س).
 -4مرحلة حدوث املعجزة (االنفراج ) وفيها حتدث املعجزة بوا�سطة القدي�س وت�أخذ �أفعا ًال تنم عن
-1

�أحمد �أبو زيد ،الواقع والأ�سطورة ،مكتبة الدرا�سات ال�شعبية ( 71القاهرة :الهيئة العامة لق�صور الثقافة.36 :)2002 ،
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حل الأزمة ،مثل (�شُ فيت – فتحت عيني – زال الأمل – قال يل القدي�س – �أجنبت –
خرجت براءة – قمت)
وميكن �أن نلخ�ص التيمات �أو وظائف املعجزة �أو مراحل املعجزة كالآتي:
 -1حياة هادئة.
 -2الفقد �أو بداية الأزمة.
 -3البحث عن حل للم�شكلة بالطرق الطبيعية.
 -4يبدو �أن امل�شكلة �أو الأزمة لي�س لها حل.
 -5طلب القدي�س وال�صالة احلارة.
 -6حدوث املعجزة.
 -7ت�أكيد للمعجزة.
 -8متجيد اهلل والقدي�س.
من هذه التيمات نخل�ص �إىل منوذج عام للمعجزة ذي تنويعات خمتلفة تتكرر وتتتابع فيها هذه
التيمات مهما اختلفت الأماكن والأحداث والأ�شخا�ص والقدي�سون ،لت�ؤلف من ًطا واح ًدا لكل
معجزات القدي�سني.
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مفهوم الربكة
يرتبط مفهوم الربكة ببحثنا هذا (موالد القدي�سني) ملا فيه من �أ�شياء كثرية ميار�سها الزائر يف موالد
القدي�سني بهدف احل�صول على الربكة ،ابتدا ًء من زيارة دير القدي�س الأنبا �شنودة (مو�ضوع البحث)،
التي تعترب يف حد ذاتها هدفًا للح�صول على الربكة ،وال�صالة داخل الدير �أمام مق�صورة القدي�س �أو
�أمام �أيقونته� ،أو �إيقاد ال�شموع �أمام �أيقونات القدي�سني املوجودة بالدير ،وكتابة الر�سائل للقدي�س وكتابة
�أ�سمائهم بال�شمع على زجاج الأيقونة حتى ال ين�ساهم القدي�س ومينحهم الربكة يف حل م�شاكلهم
و�شفائهم ،ومل�س الأيقونة باليد ثم تقبيل اليد� ،أو كما ر�أيت ت�ضع امر�أة كبرية يف ال�سن طرف ال�سرت
املعلق �أمام الهيكل واملوجود عليه �صورة القدي�س على ر�أ�سها� ،أو مل�س ال�صليب والأيقونة  -يف زفة
الأيقونة  -حيث يتدافع املئات حول ال�صليب والأيقونة ملجرد مل�سها وبذلك يح�صلون على الربكة.
�أي�ضً ا �أخذ حفنة من رمال جبل الأنبا �شنودة ور�شها يف البيوت ملنع العقارب واحليات ،كذلك �شراء
�أي �شيء من الدير من هدايا؛ فول ،حم�ص� ،أ�شرطة كا�سيت ،حلم النذور ،لعب� ،صور للقدي�س� ...إلخ.
كل هذه الأ�شياء متار�س بهدف احل�صول على الربكة .كذلك املبيت داخل �صحن الدير اخلارجي
بهدف ال�شفاء من الأمرا�ض� ،أي�ضً ا طقو�س الدحرجة على جبل الأنبا �شنودة بهدف احلمل والإجناب،
و�صالة الرهبان املوجودين بالدير وو�ضع �أيديهم على الزائرين؛ وذلك بهدف �إعطائهم الربكة.
والربكة تعني يف مفهومها ال�شعبي زيادة يف اخلري ،و�سعة يف الرزق ،و�شفاء من الأمرا�ض ،واحلمل
والإجناب ،وذرية �صاحلة ،واالتقاء من ال�شر ،وال�صحة والعافية واتقاء �شر املر�ض ،والعمر الطويل،
والفرح ،وال�سالم ،وزيادة املح�صول ،وزيادة املمتلكات ،والك�سب املادي ،والزواج ال�صالح.
ولكن من �أين �أتى هذا املفهوم وما ارتباطه بكلمة الربكة؟ (قد وردت الكلمة يف العهد القدمي ما
يقرب من  400مرة ،فكلمة بركة هي كلمة عربية الأ�صل).
ونرى �أن ا�ستخدام الربكة يف العهد القدمي كما يلي:
 -1اهلل يبارك الإن�سان واخلليقة
يحر�ص العهد القدمي يف كل �أ�سفاره على �أن يقدم اهلل دائ ًما باعتباره الوحيد الذي ميلك الربكة
ويعطيها ،فهو «املبارك وحده» فكل بركة هي م�ستمدة من اهلل.
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وهناك بع�ض ن�صو�ص الآيات التي تو�ضح مفهوم الربكة يف العهد القدمي «و�أقطع معهم عهد �سالم
و�أنزع الوحو�ش الرديئة من الأر�ض في�سكنون يف الربية مطمئنني وينامون يف الوعور ،و�أجعلهم وما
حول �أكمتي بركة ،و�أنزل عليهم املطر يف وقته فتكون �أمطار بركة ،وتعطي �شجرة احلقل ثمرتها وتعطي
الأر�ض غلتها» (حز .)27 – 20 :34
«ومن �أجل �أنكم ت�سمعون هذه الأحكام وحتفظون وتعملون بها يحفظ لك الرب �إلهك العهد
والإح�سان اللذين �أق�سم لآبائك ،ويحييك ،ويباركك ،ويكرثك ،ويبارك ثمرة بطنك ،وثمرة �أر�ضك،
قمحك ،وخمرك ،وزيتك ،ونتاج بقرك ،و�إناث غنمك؛ ال يكون عقيم وال عاقر فيك وال يف بهائمك
ويرد الرب عنك كل �أمرا�ض م�صر الرديئة» (تث )15 – 12 :7
«مبار ًكا تكون يف املدينة ومبار ًكا تكون يف احلقل ،مباركة تكون �سلتك ومعجنك ،مبار ًكا تكون
يف دخولك ومبار ًكا تكون يف خروجك ،ي�أمر الرب بالربكة يف خزائنك ويف كل ما متتد �إليه يدك،
ويزيدك الرب خ ًريا يف ثمرة بطنك وثمرة بهائمك وثمرة �أر�ضك – تكون يف االرتفاع فقط وال تكون
يف االنحطاط – �إذا �سمعت لو�صايا الرب �إلهك التي �أنا �أو�صيك بها اليوم لتحفظ وتعمل (تث :28
.)13 – 30
فهذه الآيات تو�ضح مفهوم الربكة يف العهد القدمي ،فالربكة هنا ككلمة �صاحلة �صادرة من فم
الرب� ،شملت يف فعلها ال�سماء والأر�ض وقوانني التكاثر والوالدة يف الإن�سان والبقر والغنم ،وقوانني
الكميات والأعداد يف اخلبز الذي ميلأ ال�سلة ،والعجني الذي ميلأ املعجنة ،وكل احلوائج والأ�شياء
داخل املخازن ثم �شملت الكلمة يف فعلها املر�سلة �إليه كل ظروف و�أحوال حركة الإن�سان يف الدخول
واخلروج وامل�سري واحلرب ،وامل�ستوى االجتماعي بني النا�س.
القوانني الطبيعية هنا ذللت وظهرت طائعة خا�ضعة لكلمة اهلل ،لقد �أوقفت الطبيعة عن �أن تعطي
�إخفاقات �أو تناق�ضات �أو تقلبات ،فال عقر وال عقم وال ت�شويه وال كوارث وال جفاف وال �أمرا�ض.
ومبقت�ضى كلمة الربكة الفعالة ال�صادرة من اهلل �أخذت الطبيعة �أم ًرا لتنفك عن حدود قوانينها العاملة
بها بح�سب اخللق ،لتعطي �أعدا ًدا و�أرقا ًما وكميات و�أنوا ًعا �أكرث مما تتحكم فيها قوانني الوراثة والتكاثر
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والغذاء والبيئة واجلو !! �أي بد�أت الطبيعة تك�شف عن النامو�س الفائ�ض امل�ستقر يف طبيعتها اجلديدة.
ومن الآيات ال�سابقة �أي�ضً ا ن�ستنتج �شروط من حتل عليهم الربكة:
من �أجل �أنكم ت�سمعون هذه الأحكام وحتفظون ،وتعملون بها..........
�إذا �سمعت لو�صايا الرب �إلهك التي �أنا �أو�صيك بها اليوم لتحفظ وتعمل..........
ومن هذا يت�ضح �أن الربكة يف العهد القدمي م�شروطة ومقرتنة بطاعة الو�صية.
يقول الأب متى امل�سكني:

�إن اهلل ا�ستبقى �شي ًئا من الربكة �إمنا ب�صورة حمدودة ،ويف دائرة املاديات وح�سب لرءو�س
الب�شرية الأوائل نوح و�إبراهيم و�إ�سحاق ويعقوب ويو�سف ومو�سى وداود و�سليمان وكثري من الأنبياء
والقدي�سني ،وذلك ب�سبب حفظهم لو�صايا اهلل وتقواهم.
وقد �أعطى اهلل له�ؤالء �سلطان �أن ينقلوا بركتهم ويورثوها لآخر من بعدهم بالدعاء با�سم الرب
وبو�ضع اليد.
واخت�ص العهد القدمي الكهنة وحدهم بتالوة الربكة على رءو�س ال�شعب ،حتى �إنه ب�سبب ذلك
�صارت لهم الكرامة من جراء ذلك.
وا�ضحا يف امل�سيحية؛ حيث يبارك الكاهن ال�شعب بفمه يف نهاية ال�صالة داخل
ونرى امتداد هذا ً
الكني�سة ،وي�ضع يده على رءو�س بع�ض الأفراد ومينحهم الربكة �أي�ضً ا.
فلي�س للإن�سان �سلطان على �إعطاء الربكة� ،إال �إذا نالها م�سبقًا من اهلل لنف�سه فيكون له احلق يف
(((
�إعطائها لغريه� ،أو يكون قد �أمر من اهلل مبنحها للآخرين لأ�سباب و�شروط.
ومن هذا ن�ستطيع �أن ن�ستنتج �أن الآباء الكهنة والرهبان حينما ي�ضعون �أياديهم على رءو�س الأفراد
-1

متى امل�سكني ،االفخار�ستيا والقدا�س ([م�صر] :دار القدي�س �أنبا مقار.104 :)1977 ،

	- 2امل�سكني ،املرجع ال�سابق.100 :
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وتالوة الربكة لهم ،فهم قد نالوا الربكة م�سبقًا؛ حيث �إنهم نالوا الربكة من يد الأ�سقف ،والأ�سقف نال
الربكة من يد البابا ،والبابا هو خليفة القدي�س مرق�س الر�سول ،وهو بدوره قد نالها من ال�سيد امل�سيح
نف�سه .ومن هذا �أي�ضً ا ن�ستنتج �أن القدي�س الذي تنطبق عليه الآية ال�سابقة هو :الطاهر اليدين والنقي
القلب ،الذي مل يحمل نف�سه �إىل الباطل ،وال حلف كذبًا ،هذا ينال بركة من الرب.
وكما ذكرنا �أي�ضً ا ،ف�إن الربكة مقرتنة بطاعة الو�صية ،وكل هذه ال�شروط تنطبق على القدي�سني،
وبالتايل فهم ينالون بركة من الرب ،ثم مينحونها ال�شعب.
وحيث �إن القدي�س م�صدر بركة ،فكل ما يتعلق بالقدي�س؛ مكانه و�صورته وجثمانه و�أيقونته
ومالب�سه و�أ�شيا�ؤه التي كان ي�ستخدمها هي م�صدر بركة ،بل الرمال التي كان مي�شي عليها هي بركة.
لذا كث ًريا ما نرى عند دخول الزائرين �إىل الكني�سة �أو الدير ف�إن الزائر يقف �أمام الهيكل وي�صلي �إىل
اهلل ،ثم يلم�س �أيقونات القدي�سني بيده ويقبل يده ،فها هو بذلك يح�صل على الربكة �أو ينالها� ،أو ميكن
القول ب�أن ه�ؤالء القدي�سني املتمثلني يف �أيقوناتهم هم �أحياء ب�أرواحهم .وحني ينظر الزائر �إىل القدي�س
يف �أيقونته فهو يتلم�س الربكة من روح القدي�س احلية ،بل كث ًريا ما نرى كثريين يعاتبون القدي�س
ويناجونه ب�صوت عالٍ ليمنحهم الربكة وليحل م�شاكلهم.
والرتجمة اليونانية لكلمة بركة هي «�أولوجية» وهي تعني «كالم ح�سن» �أي �أن اهلل حينما يتكلم
ح�س ًنا �أو طي ًبا بالن�سبة للإن�سان فهذا الكالم احل�سن هو بركة.
و ُيعرف الأب متى امل�سكني «الربكة» بـ :كلمة طيبة ت�صدر من فم اهلل ل�صالح الإن�سان ،غري �أن هذه
الكلمة هي يف نف�س الوقت فعالة ودائمة يف فعلها ،ال تتوقف حتى تبلغ الغاية املحددة التي �أر�سلها
اهلل من �أجلها ح�سب م�سرته.
ويف العهد اجلديد جند �أن ال�سيد امل�سيح قد بارك اخلم�س خبزات وال�سمكتني؛ ف�أ�شبعت خم�سة
�آالف رجل� ،أو ماء عر�س قانا اجلليل الذي حتول يف الأجران �إىل خمر �إزاء كلمة امل�سيح ال�صادرة
بالربكة.
وت�صلي الكني�سة القبطية يف طق�س القدا�س (الأوا�شي) ب�أن تطلب الربكة على مياه النهر والينابيع،
على الهواء والثمار ،على الزرع والع�شب ،على البيوت وامل�ساكن ،على اجتماعات ال�شعب ،وعلى
مداخلهم وخمارجهم.
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كذلك تتخذ الربكة جمالها يف طق�س الزفاف من فم الكاهن بعدما يو�صي العري�س والعرو�س
فيتحدث �إىل العري�س«:ومتى قبلت ما �أو�صيتك به� ،أخذ الرب بيدك و�أو�سع يف رزقك ويرزقك �أوال ًدا
مباركني يقر اهلل بهم عينيك ومينحك العمر الطويل والعي�ش الرغد ويح�سن لك العاقبة يف الدنيا والآخرة».
ويخاطب العرو�س«:ف�إذا �سمعت ما �أو�صيناك به واتبعت جميع الأوامر� ،أخذ الرب بيدك وو�سع يف
رزقك وحلت الربكات يف منزلك ورزقك �أوال ًدا مباركني يقر اهلل بهم عينيك».
وكذلك عندما ُيرزق الأب مولو ًدا نراه ي�ستدعي كاهن الكني�سة لي�صلي للمولود ومينحه الربكة
يف (ال�سبوع) ،وكذلك عندما ي�شرتي منز ًال جدي ًدا ف�إنه ي�ستدعي الكاهن لي�صلي له �صالة خا�صة
تعرف بتربيك املنازل.
وال عجب عندما ر�أيت �أحد الأ�شخا�ص وقد ا�شرتى �سيارة جديدة ودخل بها �إىل فناء الكني�سة،
وهناك ا�ستدعى �أحد الكهنة ليباركها ،و�صلى على ماء ور�ش ال�سيارة اجلديدة .وكانت هناك عادة بني
الأقباط قدميًا يف (حدود معرفة الباحث ال�شعبية املحلية) عندما ي�شرتي �أحد الأقباط مالب�س جديدة
فال بد �أن يرتديها ويذهب بها للكني�سة �أو ًال ،ويو�ضح هذا مدى ارتباط الأقباط وحياتهم اليومية
واعتقادهم مبفهوم وم�صدر الربكة.
وقد �سمع الباحث رواية ذكرها له �أحد الإخباريني يف حديثه عن الربكة:
�شخ�صا ما كان ثر ًّيا وقد تربع مببلغ كبري لقدا�سة البابا وذهب �إىل املقر الباباوي ،ولكن
«قيل �إن ً
البابا اعتذر عن مقابلته ف�أعطى املبلغ الكبري للخادم معتق ًدا �أنه حينما يرى البابا هذا املبلغ �سيقابله
ويرحب به ،ف�أخذ اخلادم املبلغ و�أعطاه للبابا ،ف�أعطى البابا اخلادم ورقة مكتوبًا عليها (ربنا يباركك)
و�أو�صلها اخلادم لهذا ال�شخ�ص ،وحينما فتح الورقة غ�ضب ،وقال :كيف �أعطيه �أنا مبلغًا كب ًريا ويبعث
يل بورقة (ربنا يباركك) .حني �سمع البابا هذا الكالم ا�ستدعاه ،و�أح�ضر ميزانًا وقال له� :ضع املبلغ يف
كفة و�ضع الورقة يف الكفة الأخرى ،حينئذ ثقلت الورقة املكتوبة عليها ربنا يباركك ،وخفت وارتفعت
الكفة التي بها املبلغ».
يدل ذلك على مدى اعتقاد الأقباط بالربكة ،وكذلك عند بناء منزل جديد ،ي�ضعون �أ�سفل
�أ�سا�س املنزل �أثناء بنائه �صلي ًبا �صغ ًريا �أو �أيقونة �صغرية �أو �إجني ًال �صغ ًريا �أو بع�ض النقود؛ اعتقا ًدا بحلول
الربكة يف هذا املنزل اجلديد.

59

�سل�سلة كرا�سات قبطية  -العدد ال�ساد�س

وي�شرتك الأقباط وامل�سلمون يف معارفهم و�أفكارهم ال�شعبية ،فنجد �أن م�صطلح الربكة ك�إحدى
الأفكار ال�شعبية املوجودة يف املولد ،الذي ارتبط بالأولياء ،والذي ينتقل من قرب الويل �إىل مق�صورته
و�إىل م�سجده ،قد يرجع �إىل نف�س الفكرة عند الفاطميني؛ وهي فكرة انتقال الربكة من اخلليفة الفاطمي
�إىل مالب�سه و�إىل املكان الذي ينظر �إليه ،حتى �إىل الأ�شياء التي مي�سك بها ،بل تقبيل الأر�ض التي
(((

ي�سري عليها اخلليفة الفاطمي.
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حياة القدي�س
والدة القدي�س الأنبا �شنودة ون�ش�أته
قدي�سا ،ومنها:
ُتروى العديد من املعجزات التي تنبئ بوالدة الأنبا �شنودة ،و�أنه �سوف ي�صبح ً
�أ -ر�ؤيا والده �أبجو�س و�أمه دروبا
يذكر �أنه بينما كان والد القدي�س راق ًدا يف �إحدى الليايل �إذ به يرى ر�ؤيا ك�أن كوك ًبا عظي ًما ي�شرق
جدا لأن �ضياءه كان يفوق نور ال�شم�س ،ثم �سمع �صو ًتا يقول له�« :إن هذا الكوكب
على بيته ،فتعجب ًّ
يت�ألق بنور املولود الذي �سيولد لك؛ لأنه �سيكون عظي ًما �أمام الرب».
وفيما هو يف هذه الر�ؤيا �إذ بزوجته توقظه وتقول له :لقد ر�أيت الآن ك�أن امر�أة جليلة املظهر قائمة
عند ر�أ�سي ،وهي تقول« :ال�سالم لك يا ُد ُرو َبا فتطلعت �إليها ،و�إذا بيدها �صليب يلمع مثل الف�ضة
النقية ،وقد ناولتني رغيف خبز ،وقالت« :تقوي فهو ذا منذ الآن يكون مالك اهلل معك ليحر�سك
حتى تخرج الثمرة ال�صاحلة من �أح�شائك ،حينئذ يكمل فرحك بالغالم املولود ،ويدعى ا�سمه
�شنودة ،وهذا يكون خاد ًما للرب وي�صنع �آيات وعجائب ال حت�صى ويبني دي ًرا عظي ًما فيجتمع �إليه
�أنا�س كثريون» فتعجب زوجها وذكر لها ما ر�آه هو �أي�ضً ا.
ب -ر�ؤيا القدي�س هر�سا�سيو�س املتوحد

(((

ويف يوم من الأيام بينما كان القدي�س هر�سا�سيو�س املتوحد راك ًبا دابته و�سائ ًرا يف الطريق ومعه وفد
من الإخوة الرهبان لق�ضاء بع�ض الأمور التي تخ�ص الدير الذي يعي�شون فيه� ،إذ بالقدي�س ي�صادف
�سيدة ت�ستقي ماء ،فنزل يف احلال عن دابته وم�شى على قدميه �إليها وق َّبل ر�أ�سها ثالث مرات وباركها.
قدي�سا وحكي ًما قال( :حي هو
فلما ر�آه الإخوة تعجبوا من عمله هذا ،ولكن واح ًدا منهم وكان ً
الرب يا �أبي �أنك عندما تقدمت �إىل املر�أة ر�أيت مالك الرب يحوط بها).
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فقال القدي�س هر�سا�سيو�س:
«�إن هذه املر�أة �ستخرج ح�صاة ملح ت�صلح كثريين»(((.
ومل تكن هذه ال�سيدة �سوى «دروبا» �أم القدي�س الأنبا �شنودة ،والتي مل ترزق �أبناء قط.
جـ -ر�ؤيا البابا �أثنا�سيو�س

(((

ويذكر عن البابا �أثنا�سيو�س البطريرك� ،أنه كان منف ًّيا �إىل �أخميم بوا�سطة �أهل البدع والهرطقات
وال�سيما الأريو�سني ،وفيما كان القدي�س �سائ ًرا جنوب �أخميم �إذ به ي�شاهد معب ًدا عظي ًما ،وقد التف
حول املعبد قوم كثريون من عبدة الأوثان ،فحزن القدي�س حزنًا �شدي ًدا على حال الكني�سة وكادت
الدموع تفي�ض من م�آقيه ونام مهمو ًما .وعند منت�صف الليل �شاء الرب �أن يفتقد الأنبا �أثنا�سيو�س
ويعزيه ،فظهر له رئي�س املالئكة ميخائيل ،وقال له« :ال�سالم لك يا �أثنا�سيو�س ال جتزع ف�إين قريب
منك والرب �سيكون معك يف �سائر �أيامك والآن اتبعني لأريك قوة ربي» .ثم م�ضى به �إىل مكان
املعبد ،وقال له« :اب�سط يديك مثل ال�صليب» ففعل �أثنا�سيو�س كذلك ،ويف احلال جرد املالك �سيفًا
من نار ،ومد يده على �أركان املعبد فتهدم للوقت وت�ساوى مع الأر�ض ،و�أحرقت النار جميع املبتدعني
والوثنيني الذين كانوا بداخله.
حينئذ رفع البطريرك يده �إىل ال�سماء و�شكر اهلل ،فقال له رئي�س املالئكة« :بعد ثالثة �أيام
�سيظهر �أمرك لأهل املدينة فيعرفون �أنك الراعي ال�صالح املدبر ل�سائر كورة م�صر فيذهبون بك �إىل
الإ�سكندرية ،واليوم الذي يجل�سك اهلل على كر�سي البطريركية �سيولد يف قرية �شتالال((( غالم عظيم
يدعى �شنودة».
وبعد �أيام متت �أقوال رئي�س املالئكة فرجع �أثنا�سيو�س �إىل مقر كر�سيه ،ويف نف�س الوقت ولد الطفل
�شنودة يف قرية �شتالال بالقرب من �أخميم ،وكان ذلك يف اليوم ال�سابع من �شهر ب�شن�س عام 333
-1

يق�صد �أنها �ستلد اب ًنا يكون مباركًا وعظي ًما.

	- 2البابا الع�شرون يف تعداد بطاركة الإ�سكندرية ،وقد ولد بني �سنتي ( 298 – 295م) .وتنيح يف �سنة 373م ،وقد اختري
للبطريركية �سنة 328م.
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ميالدية ،وكانت والدته م�صدر فرح وابتهاج لوالديه.
كان �أبجو�س والد �شنودة ودروبا والدته م�شهورين بالتقوى والورع ،وكان �شنودة يف نف�س الوقت
وحيدهما فربياه تربية م�سيحية �سليمة ،وهذباه ح�سب �أ�صول الدين ،ف�شب مثا ًال منوذج ًّيا للفتى
القبطي .وقد كان للبيئة التي عا�ش فيها  -وهي بيئة كلها قدا�سة وطهارة � -أثر بالغ يف �أخالق الفتى
وطباعه ،وظلت �شعلة الإميان متقدة يف قلبه يف طفولته و�شبابه ورجولته حتى كهولته.
كان �أبجو�س والد القدي�س ميار�س الفالحة ويقتني بع�ض الأغنام واملا�شية ،وقد ا�ستعان ب�أحد
الرعاة لرعايتها ،وعندما منا �شنودة طلب الراعي من والدي القدي�س �أن ي�سمحوا له ب�أن ي�أخذ �شنودة
معه ي�ساعده يف �أعماله ،فوافقا على ذلك ب�شرط �أن يعيده �إليهما قبل غروب ال�شم�س .وهكذا ذهب
�شنودة لريعى الغنم يف الربية ،وكان عمر �شنودة يف ذلك الوقت �سبعة �أعوام.
ظل القدي�س يف عمله اجلديد ،وعندما كان يحل امل�ساء ي�صرفه الراعي ،ولكن الغالم ال يتوجه
مبا�شرة �إىل منزله ،و�إمنا كان ينعطف �صوب بركة تقع خارج القرية ويركع على ركبتيه وي�صلي �إىل اهلل
يف اخلفاء ،انزعجت والدة القدي�س ب�سبب ت�أخر ابنها كل ليلة فا�ستدعت الراعي وعنفته على ت�أخر
�شنودة ،ولكن الراعي �أكد لها �أنه ي�صرفه كل يوم عند غروب ال�شم�س.
ويف اليوم التايل �صرف الراعي �شنودة كاملعتاد و�أخذ يتبعه عن بعد ،واختب�أ الراعي خلف جميزة
ور�آه يركع �أمام الربكة ويب�سط يديه م�صل ًيا والحظ �أ�صابع الفتى ت�ضيء كال�شموع ،وروائح ذكية كانت
تفوح حوله كبخور عطر ي�صعد مع �صلواته ،ويف ال�صباح �أخذ الراعي �شنودة و�سلمه لوالديه وق�ص على
م�سامعهما ما �شاهده بعينيه .ملا ر�أى �أبجو�س ت�صرفات �شنودة ابنه فكر يف طريقة لإمنائه يف التقوى،
ً
متن�سكا يف غرب النيل بقرب
فلم يجد �أح�سن من �إيداعه عند خاله القدي�س بيجول((( الذي كان
�سوهاج.
وبينما كان الأنبا بيجول يف �إحدى جل�ساته يف ديره قدم �شنودة مع والده ف�شعر بروحه �أن هذا
رئي�سا بعده .فقبله ثم �أخذ يده وو�ضعها على ر�أ�سه ،وقال له« :باركني �أنت يا ابني لأنك
�سيكون ً
-1

رئي�سا لأحد �أديرة ال�صعيد التي �أقامها القدي�س باخوميو�س  ...وبد�أ الأنبا �شنودة حياته الرهبانية يف هذا
كان الأنبا بيجول ً
الدير مع خاله (الدير الأحمر).
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رئي�سا و�أبًا جلموع كثرية» .ثم قال لوالده :اتركه عندي �أ�سبو ًعا لأختربه ،وكان عمره يف ذلك
�ستكون ً
الوقت ت�سع �سنوات ،وكان الأنبا بيجول يرتكه يف غرفة وحده ويراقبه ،وكان ي�سمع �صالته احلارة
ويرى تق�شفه.
ويف �إحدى الليايل ر�أى الأنبا بيجول ر�ؤيا عظيمة ...مالك الرب قائ ًما عند ر�أ�س �شنودة ال�صبي
ال�صغري قائ ًال :قم يا بيجول واذهب �إىل ابنك �شنودة؛ لأنك �ستجد بجواره �إ�سكيم الرهبنة.
وهذا الإ�سكيم قد تبارك بيدي ال�سيد امل�سيح ...ف�صلى و�ألب�سه �إياه؛ لأن ال�صبي �سيكون �إنا ًء
خمتا ًرا وراه ًبا عظي ًما و�سيبني دي ًرا كب ًريا تبقي كني�سته ده ًرا طوي ًال.
وحينما ا�ستيقظ القدي�س بيجول يف ال�صباح �أخذ الرداء الذي وجده �أمامه ،وا�ستدعى �شنودة
و�ألب�سه �إياه ،وخ�ص�ص له قالية ليتعبد فيها...
فتزايد الراهب ال�صغري يف الروحانية حتى فاق كث ًريا من ال�شيوخ �سابقيه .وكان الأنبا بيجول حينما
يريد �أن يوبخ راه ًبا متكا�س ًال يقول« :انظروا لل�صبي �شنودة» الذي كان ن�شي ًطا يف حياته الرهبانية ،رغم
�صغر �سنه ،كان ال يخاف الربية و�أول من يذهب للكني�سة يف ال�صلوات اخلا�صة بالرهبان ،وكان يف
هذه ال�سن ال�صغرية خميفًا لل�شياطني الذين �أرادوا �أن يرعبوه ب�سبب ج�سارته ...فتجمعت ال�شياطني
يف �شكل �ضباب فوق قاليته ،ف�صلى وربطهم؛ ف�أخذوا ي�صرخون لكي يرتكهم مي�ضون ،ومل ينقذهم
من يده �سوى الأنبا بيجول الذي كان ما ًّرا بقالية القدي�س ،وقال له :اتركهم يا ابني والرب ينتهرهم.
كان القدي�س ال ي�أكل �إال عند الغروب كل يوم ...وال ي�شبع بطنه من الطعام ...وكان طعامه اخلبز
وامللح واملاء ...ويف �صوم الأربعني املقد�سة كان يقتات بالنباتات فقط ،وقد ذكر عنه املقريزي� :أنه مرا ًرا
كان يطوي الأربعني املقد�سة ...ولتق�شفه الزائد �ضعف ج�سده ول�صق جلده بعظمه ...ومرة يف �أ�سبوع
الآالم ربط نف�سه على �صليب ت�شب ًها بال�سيد امل�سيح ...وكان ي�صلي كث ًريا بدموع غزيرة وتو�سالت
وخ�صو�صا اخلطاة ...وينام قلي ًال من الليل .وكان مييل �إىل االنفراد خارج الدير
لأجل جميع النا�س
ً
ليتفرغ للعبادة ...وكان يو�صي الرهبان �أال يقطعوا عليه ال�صلة بخالقه...
يقول الأنبا وي�صا تلميذ الأنبا �شنودة� :إنه بينما كان القدي�س بيجول يتم�شى ومعه ال�صبي �شنودة
قدي�سا
الراهب ال�صغري ...يتحدثان ،وكان معهما �أنبا بي�شوي الذي من جبل بي�صا�ؤو؛ وكان رج ًال ً
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ً
�سالكا يف الف�ضيلة والن�سك  -بينما هم �سائرون �إذا �صوت من ال�سماء يقول« :اليوم قد تعني �شنودة
رئي�سا للمتوحدين يف كل العامل» ...وعندئذ قال �أنبا بيجول لأنبا بي�شوي :هل �سمعت يا �أخي
ً
بي�شوي ال�صوت الذي جاء من ال�سماء؟ �أجاب الأنبا بي�شوي :باحلق لقد �سمعته! ...
وبعد �أن ت�أكد الأنبا بيجول من الأنبا بي�شوي �أنهما قد �سمعا ذلك ال�صوت ،قال �أنبا بيجول لأنبا
بي�شوي :دعنا ن�س�أل ال�صبي �شنودة ،وقالوا له :هل �سمعت ال�صوت الذي جاء من ال�سماء؟
�أجاب ال�صبي :لقد �سمعته.
ف�س�أله الأنبا بيجول :وما ال�صوت الذي �سمعته؟
�أجاب �شنودة بدون خبث �أو خداع:
رئي�سا للمتوحدين يف العامل �أجمع.
�سمعت �صو ًتا يقول :اليوم قد تعني �شنودة ً
انده�ش ٌّ
كل من الأنبا بيجول والأنبا بي�شوي وجمدا اهلل قائلني :باحلق �سوف ي�صري ال�صبي �شنودة
وقدي�سا.
�إن�سانًا كام ًال ً
ومن ذلك الوقت عا�شر القدي�س الرهبان الأتقياء ليقتب�س منهم الف�ضائل ،ويزداد يف كل عمل
�صالح ،وظهرت عدة معجزات للقدي�س منها:
يف ذات مرة بينما القدي�س يف قاليته ميار�س ال�صالة وال�صوم وي�شتغل بيديه كي ال ي�س�أم ،و�إذا
بال�شيطان قد ظهر له ب�شبه مالك ،وقال له« :ال�سالم لك �أيها ال�شاب احل�سن� ...إن الرب �أر�سلني
لأعزيك ...والآن كف عن هذا الن�سك وانتقل من هذا الكفر �إىل الريف لت�أكل خبزك مع الإخوة»
«فقد قال يل الرب �إنه �سيعطيك عم ًرا طوي ًال على الأر�ض ،و�إن بقيت يف هذا التعب ف�ستموت قبل
�أوانك» .فلما �سمع القدي�س ذلك عرف من كالمه �أنه يريد �أن يفرته يف التقوى ،وفهم �أنه العدو ،وقال
له� :إن كنت مال ًكا باحلقيقة �أتيت لتعزيني فاب�سط يديك مثال ال�صليب ِّ
و�صل للرب .فلما �سمع
ا�سم الرب ان�صرف بخزي عظيم .وحاولت ال�شياطني �أن حتاربه كث ًريا ،ولكن مت�سكه بال�صالة وال�صوم
واالت�ضاع جعل ال�شياطني حترتق قدامه ك�أعمدة الدخان.
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الأنبا �شنودة واللغة القبطية
وجه القدي�س �أهمية بالغة للغة القبطية ،وكانت حينئذ لهجة ي�صعب الكتابة بها ،فعمل على
تهذيبها و�صقلها وتنقيتها مما �أ�شابها من الآثار البيزنطية حتى ا�ستوت على يديه لغة وطنية و�صاحلة
للكتابة ،وكان ذلك بداية لن�ش�أة الأدب القبطي .وقد �سخر علمه وف�صاحته يف اللغة القبطية يف جهاده
الديني والقومي ،و�إذا به من �أبرع من كتب و�أروع من خطب باللغة القبطية ،ويك�شف هذا عن يقظة
الوعي امل�صري القومي �آنذاك؛ وتدل الآثار الأدبية للقدي�س  -والتي ما زالت حتى الآن  -على �سعة
اطالعه ،فقد ُكتب عنه �أنه �أعظم ُكتاب الأدب القبطي.

الزعيم الديني الوطني
جعل الأنبا �شنودة من الدير الأبي�ض معه ًدا دين ًّيا واجتماع ًّيا لي�س فح�سب ،بل اهتم بامل�ؤمنني
جمي ًعا ،وفتح لهم الدير ورعاهم روح ًّيا واجتماع ًّيا وا�ستمع �إىل �شكواهم و�آالمهم.
فكان يدعو �إىل ا�سرتداد حقوقهم امل�سلوبة ويندد مبظامل احلكام ويك�شف عن مثالبهم ،بل كان
ي�سعى للق�سطنطينية نف�سها �أيام احلكم الروماين لريد حقوق مواطنيه.
هذا ،وقد عا�صر القدي�س كث ًريا من البدع والهرطقات ،منها :بدعة ن�سطور ،وبدعة �أوطخيا ،والون،
وغريهم ،وانعقدت املجامع يف �أثناء حياته و�ساهم بق�سط كبري يف تفنيد تلك البدع ودح�ضها ومقاومة
املبتدعني وتثبيت امل�سيحية على املبد�أ القومي ،ومل ِ
يكتف بذلك فقط ،بل قام بهدم �أ�صنام �أخميم
(وبنيوط) بالقرب من �أخميم وحرق كتب ال�سحر التي بها.

نياحة (موت) القدي�س
بعد �أن بلغ القدي�س املائة والع�شرين �سنة تقري ًبا مر�ض مر�ضً ا �شدي ًدا ،فظهر له ال�سيد امل�سيح يف
الر�ؤيا وقواه ،وقال له« :كفى مكوثًا يف �أر�ض ال�شقاء ...وقد لب�ست �إ�سكيم الرهبنة و�أنت �صغري ...هلم
�إىل الراحة».
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بعد هذا طلب القدي�س �أطعمة ا�شتهاها ُفجهزت له ،وملا ُقدمت �أمر بو�ضعها فوق ال�سطح ،وبعد
ثالثة �أيام طلبها فوجدها فا�سدة ،فقال :يا نف�سي هذا ما ا�شتهيت.
ويف يوم � 6أبيب دعا ر�ؤ�ساء الآباء ،وقال لهم�« :أ�ستودعكم اهلل لقد اقت�ضت م�شيئة اهلل �أن �أرحل
من هذا املكان فاحفظوا و�صاياي ،و�أحبوا الإخوة ،و�أعطوا ال�صدقات ،وال حترموا الغرباء من زيارة
وجهز كالعادة ود ُفن يف املو�ضع الذي �أو�صى �أن ُيدفن فيه ،وقام بدفنه يو�ساب
�أديرتنا» و�أ�سلم الروح ُ
و�أخنوخ وتلميذه اخلا�ص وي�صا.

تابوت القدي�س
يف عهد البابا ميخائيل ال�ساد�س والأربعني (يف منت�صف القرن الثامن امليالدي) جاء �أحدهم
لزيارة الدير ،ور�أى تابو ًتا خ�شب ًّيا ُمطع ًما بالعاج به ج�سد القدي�س ،ف�أراد �أن ي�أخذه فقال له الرهبان :ال
ميكن لأن �صاحبه �أو�صى بعدم �إخراجه ،فقال :ال بد من �أخذه �إما بثمن و�إما كهدية ،...ثم �أمر ع�شرة
رجال �أن يحملوه فلم ي�ستطيعوا ،فدعا ثالثني �آخرين وه�ؤالء �أي�ضً ا مل ي�ستطيعوا حمله ،وقد بقي ج�سد
القدي�س داخل الكني�سة �إىل �آخر عهد الفاطميني.
وملا دخل �شريكوه (عم �صالح الدين الأيوبي) ك�سر ال�صندوق ،و ُنقل اجل�سد منه ،و�أخفي يف
�أر�ض خربة غري مكر�سة (ورد هذا يف كتاب تاريخ كنائ�س و�أديرة م�صر لأبي املكارم).
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الديـر الأبيـ�ض
ي�سمى هذا البناء الآن بالدير الأبي�ض �أو دير القدي�س الأنبا �شنودة ،ولكن هو يف احلقيقة مل يكن
�إال كني�سة الدير الباقية منه الآن ،و�سمي بالأبي�ض؛ لأنه مبني من احلجر الأبي�ض ،ومتي ًزا له عن دير
الأنبا بي�شوي القريب منه واملبني بالطوب الأحمر.
ويقع مبنى الدير غرب �سوهاج على بعد حوايل  6كم �أ�سفل �سطح جبال ال�صحراء الغربية
ب�سوهاج ،و�سمي هذا اجلبل �أدريبة ب�سبب وجود مدينة فرعونية يف القرن  4ق.م ت�سمى مدينة �أدريبا.
وقد ا�ستعمل الأنبا �شنودة بع�ض الأحجار املنقو�شة بالنقو�ش الفرعونية غري الكاملة يف بع�ض املواقع
غري الوا�ضحة بالدير ،ويذكر بطلر �أنه �شُ يد يف عهد امللكة هيالنة.
والبناء احلجري امل�ستطيل الذي يطلق عليه يف العادة ا�سم الدير لي�س هو �إال كني�سة الدير� ،أما
الدير و�أماكن �إقامة الرهبان واملطابخ واملخازن فكانت ُمقامة بجوار الكني�سة احلالية ،ولكن كل هذا
تهدم وبقيت الكني�سة احلالية التي ت�سمى الدير ،والتي تعترب من �أفخر الكنائ�س التي بقيت يف م�صر
والأثر الرئي�سي للم�سيحيني.
ويعترب بناء الدير ا�ستعادة للمدينة امل�صرية القدمية وهو مبني على الطراز امل�صري القدمي و�إن
اختلفت معه يف طريقة البناء �إىل حد ما .و ُبني الدير من بع�ض �أحجار املعابد الفرعونية القدمية التي
كانت موجودة �آنذاك ،وبع�ض الأحجار التي ُقطعت من اجلبل؛ فرنى داخل الدير بع�ض الأحجار
املحفور عليها نقو�ش فرعونية قدمية وبع�ض الأحجار �صقلت وحفر عليها ال�صليب (((.وي�شمل الدير
الأبي�ض:
 -1كني�سة الدير الأثرية
 -2مباين الدير الأثرية
 -3مباين الدير احلالية
 -4مكتبة الدير
-1

�سومرز كالرك ،الآثار القبطية يف وادي النيل :درا�سة يف الكنائ�س القدمية ،ترجمة �إبراهيم �سالمة �إبراهيم ،مراجعة وتقدمي
جودت جربة ،مكتبة الأ�سرة ،الأعمال الفكرية (القاهرة :الهيئة امل�صرية العامة للكتاب.230 :)2000 ،
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كني�سة الدير الأثرية
الدير احلايل هو كني�سة الدير الأثرية فقط ،وال�شكل اخلارجي له عبارة عن �سور عالٍ حوايل 20
م ًرتا يف االرتفاع يعلوه كورني�ش رخامي به �صفان من النوافذ؛ ال�صف ال�سفلي قريب من منت�صف
ال�سور� ،أما ال�صف العلوي فهو قريب من نهاية ال�سور .وال�سور له  27نافذة بكل من ال�ضلعني البحري
والقبلي ،و 9نوافذ بكل من ال�ضلع الغربي وال�شرقي ،طول املبنى  75م ًرتا وعر�ضه  37م ًرتا.
هذا ال�شكل ميثل عظمة فن املعمار القبطي ال من حيث امل�ساحة فقط ،ولكن �أي�ضً ا من جهة
�ضخامة الأحجار التي بني بها؛ �إذ يزيد بع�ضها على مرتين اً
طول.
وبه �ستة �أبواب من كل جهة بابان ما عدا ال�شرقي ،الباب البحري والقبلي من اجلرانيت الأحمر،
وقد نق�ش عليه بع�ض �صور الآلهة؛ مما يدل على �أنها نقلت من معابد فرعونية.

البناء من الداخل
ويحتوي على املائدة و�صحن الكني�سة والهيكل الأثري واملعمودية.
 -1املائدة (اجلناح القبلي)
به عمودان وثالث قواعد ،وكان هذا اجلناح ي�ستعمل كمائدة للرهبان ،حتى النهاية غربًا قبة حتتها
البئر الأثري من القرن الرابع امليالدي عمقه حوايل  30م ًرتا وفيها � 5أمتار ماء فوق الأر�ض.
� -2صحن الكني�سة
ويتكون من اجلانبني الأمين والأي�سر ،ويوجد به  24عمو ًدا.
 -3الهيكل الأثري
الهيكل هو امل�ستعمل ككني�سة ،ويحتوي على هيكل و�سط  +هيكل على كل جانب ،كل من
هذه الهياكل يكون ن�صف دائرة ،وهذا هو النظام البازيليكي لبناء الكنائ�س على �شكل �صليب
وقباب ،وتك ِّون الهياكل الثالثة ثالثة �أ�ضالع مربع.
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 -4املعمودية
حجرة يف الناحية اجلنوبية من الهيكل احلايل و�إن كان جتويف املعمودية الأثري من القرن الرابع
امليالدي .وهناك يوجد بئر �أثري ،ويف الطريق امل�ؤدي �إىل البئر �أن�صاف �صور فرعونية مثل �إيزي�س
و�أوزوري�س وحور�س.
 -5القطعية
يقع بجوار الكني�سة جلهة الغرب مب�سافة قليلة حمجر به كهف عظيم عميق يف قلب اجلبل ،قد
�أُخذت منه بع�ض الأحجار التي بني بها الدير ،ي�سمى هذا بالقطعية .و َتع َّود عامة امل�ؤمنني زيارة هذا
وخ�صو�صا من ُجربوا بالعقم.
املكان (القطعية)،
ً
 -6املغارة
وتقع يف ح�ضن اجلبل على بعد  200مرت قبلي القطعية ،وهي عبارة عن حجارة كبرية حوايل
� 10أمتار ×� 10أمتار ،وغال ًبا كانت من مغارة القدي�س لأجل غر�ض الوحدة وهو رئي�س املتوحدين.

الرهبنة القبطية
لعل �أب�سط تعريف ميكننا �أن نطلقه على الرهبنة هو �أنها هجر العامل واالعتكاف على ممار�سة
الف�ضيلة والتقوى لتهذيب النف�س وترقيتها.
وهي كفكرة فل�سفية ن�ش�أت عند ال�شعوب القدمية ،فقد عرفتها الوثنية واليهودية ثم امل�سيحية ،و�إن
كانت عند الأخرية تختلف اختالفًا بي ًنا عن الرهبنة التي ظهرت يف الديانات الأخرى؛ لأنها ا�ستقت
مبادئها من الكتاب املقد�س وتعاليم الر�سل القدي�سني.
وقد كان �أقباط م�صر �أول من �أخرج نظم الرهبنة امل�سيحية ب�شكلها ال�صحيح املعروف ،فعندما
ر�سخت �أقدام امل�سيحية يف م�صر ظهرت بني امل�سيحيني الدعوة �إىل الن�سك والتحلي بالطهر والعفاف
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وعي�شة الزهد والتعبد ،وقد ر�أوا يف تعاليم ال�سيد امل�سيح ما �شجعهم على ذلك .ويقول امل�ؤرخ كا�سيان
يف معر�ض التحدث عن من�ش�أ الأديرة القبطية:
�إن غر�ض الرهبان الأول من االنعزال يف ال�صحراء مل يكن �سخ ًطا على العامل �أو هربًا من الأخطار
املادية �أو الروحية؛ �إمنا كان للتو�صل �إىل حياة عليا.
وكان للمظامل الرومانية واملذابح الدينية واال�ضطهادات املرة التي وقع حتت نريانها الأقباط يف
أفواجا يف الأودية
القرون الثالثة الأوىل� ،أن هرع عدد وفري من الأبرار �إىل ال�صحاري؛ حيث توغلوا � ً
والقفار والكهوف واملقابر و�شقوق اجلبال والأماكن املهجورة ،وف�ضلوا احلياة القا�سية بعي ًدا عن املدن
والقرى وملذات العامل ومالهيه على حياة ي�سودها الظلم والطغيان وي�ست�شري فيها الف�ساد واملخازي
(((
الوثنية.
وال يعزب عن خاطرنا ما كان للرهبنة من �أثر بالغ يف تاريخ الكني�سة منذ القرون الأوىل للم�سيحية
حتى يومنا هذا ،فكانت الأديرة مق ًّرا للعلوم واملعارف الدينية.
ويف عهود اال�ضطهاد الدامية التي اجتاحت الكني�سة خرج من بني �صفوف الرهبان املعلمون
واملب�شرون و�أبطال الإميان.
وقد �أهدت م�صر العامل امل�سيحي نظم احلياة الرهبانية ،وحملت �إليه �أي�ضً ا تعاليم الأديرة ،وكان
لذلك �أ�شد الأثر يف انت�شار الرهبنة يف �أوروبا و�آ�سيا.

-1

جمعية مارمينا العجايبي ،ر�سالة مارمينا عن الرهبنة القبطية (الإ�سكندرية :جمعية مارمينا العجايبي للدرا�سات القبطية،
.)2001
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الرهبنة وقيامها يف م�صر
امل�صري بطبيعته مييل �إىل التدين ،وت�صبو �صفوة املتدينني منهم �إىل حياة روحية �أعمق ،و�أ�صفى
�سريرة و�أكرث �صلة باهلل ،حياة تتوق �إىل الكمال والرب ،ومن ي�صل به احلنني الروحي منهم �إىل درجة
الهيام باهلل ،ي�سعى �إىل التخل�ص من امل�شاغل العاملية واالهتمامات املادية ليتفرغ للخلوة والت�أمل.
وقد ا�ستمال �سحر �صحراء م�صر حمبي الف�ضيلة والكمال �إليها؛ ف�سما�ؤها ال�صافية املليئة بالنجوم
تنطق مبا وراءها من قوة مبدعة مرتفقة ،وف�ضا�ؤها ال�شا�سع يهيئ فر�ص احلرية الطليقة ،و�سكونها ال�شامل
ي�ساعد الإن�سان على تركيز �أفكاره وم�شاعره ووجدانه يف اهلل ،و�أن يخلو �إليه ويخ�شع �أمامه.
وهكذا اندفع امل�سيحيون امل�صريون �إىل الربية ملغالبة ال�شر وللخلوة باهلل .وكانوا يهدفون من ذلك
�إىل �أن ت�سمو �أرواحهم وترتهف نفو�سهم في�ستطيعوا التحكم يف اجل�سد و�أهوائه ،والتحرر من مغريات
العامل التي قد ت�ستهوي الإن�سان بعي ًدا عن خالقه وتطم�س القب�س الإلهي الكائن داخله.

نظام رهبنة الأنبا �شنودة
ظل القدي�س مالز ًما خاله بيجول حتى تويف �آخر عام 383م ،فاجتمعت كلمة الرهبان على اختيار
�شنودة خلفًا له.
و�سنتناول نظام الرهبنة يف �أيام الأنبا �شنودة من حيث:

�أ � -شروط القبول
ب -زي الرهبنة
ج -نظام ال�صالة
د -ال�صوم
هـ -التعليم
و -نظام العمل
ز -الإدارة
ح -رعاية القدي�س للرهبان
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�أ� -شروط القبول
�أخذ الأنبا �شنودة تعه ًدا على املوجودين بالدير ب�ضرورة ال�سري بقوانينه ،و�أما اجلدد فكان ينبغي
لهم � اًأول البقاء خارج الدير مدة لالختبار ،ثم ي�صرح لهم بالدخول �إىل ال�شركة؛ حيث االلتزام
بال�شروط التالية:
عي�شة الفقر االختياري

بحيث يتخلى كل منهم عند قبوله �شكل الرهبنة عن كل ما ميلك ،ومن افتخر منهم مبا كان ميتلكه
كان ُيطرد من ال�شركة وال ُيقبل �إىل �أن يتوب.
عي�شة العفة

فكان يحظر مثلاً على الرهبان مقابلة الراهبات ،وال ُي�ؤذن �إال لل�شيوخ منهم يف مقابلتهن عند
ال�ضرورة الق�صوى.
الطاعة

كان مفرو�ضً ا على الراهب �أن يطيع رئي�سه يف �أي �أمر ،وهو يف ذلك كاجلندي متا ًما ،و�إن خالف �أم ًرا
ينتظر العقاب ثم الطرد.
ذوبان الفوارق االجتماعية

كل الرهبان يف ال�شكل والزي �سواء.
ب -زي الرهبنة
غال ًبا كان زي رهبان الأنبا �شنودة مثل زي رهبان الأنبا باخوميو�س ،وقد قال بولني الديوز:
قمي�صا من الكتان ،وي�شد حزا ًما على و�سطه ،ويغطي كتفيه وركبتيه بجلد
�إن الراهب كان يلب�س ً
مدبوغ من جلود املاعز ،وفوقه رداء ترتبط به قلن�سوة مر�سوم عليها عالمة الدير ويحتذي �صند ًال
ومي�سك ع�صا �أثناء ال�سفر.
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ج -نظام ال�صالة
كان مفرو�ضً ا على كل راهب �أن ي�صلي �صالته االنفرادية ،ويتلو املزامري قبل النوم ،وبعد منت�صف
الليل يذهب �إىل الكني�سة حل�ضور ال�صالة العامة ،وعند دخول الكني�سة ي�سجد ويتلو ال�صالة الربانية
ثم مييل ب�أذنيه ل�سماع ما يتلى من الف�صول املقد�سة �أو �شرحها وبعد انتهاء ال�صالة ،يعود �إىل قاليته
ويبقى مدة يناق�ش نف�سه فيما �سمعه ثم ينام ،ويف ال�صباح يتلو �صالته اخلا�صة باملزامري والطلبات
اخلا�صة �أما يف ليلة الأحد فيهرع كل الرهبان حل�ضور �صالة القدا�س الإلهي ،ويكون الكل قد ا�ستعد
للتناول من الأ�سرار املقد�سة من يد �أحد الق�سو�س الرهبان ،وكان ي�أتي يف هذه الليلة كثريون من
�شعب اجلهات املجاورة فقراء و�أغنياء وبيدهم نذورهم ،وبعد خروجهم من الكني�سة يذهبون �إىل مائدة
ال�ضيافة وي�أكلون من الطعام المُ عد لهم ثم ين�صرفون �إىل بالدهم.
د -ال�صوم
كان من نظام الأنبا باخوم ال�سماح للرهبان بوجبتني كل يوم� ،أما الأنبا �شنودة وقبله خاله الأنبا
بيجول فوجبة واحدة فقط للرهبان وتقت�صر على اخلبز والبقول ،وقد �صرح للرهبان املر�ضى بطعام
�أح�سن ب�شرط �أن يبقوا يف م�ست�شفاهم.
هـ -التعليم
فر�ض الأنبا �شنودة على الرهبان �أن يح�ضروا �إىل مكان مت�سع بالدير ل�سماع العظات التي كان
يلقيها عليهم �إذا كان موجو ًدا ،والتي كان ير�سلها لهم خمطوطة �إن كان غائ ًبا.
وكان يحث فيها الرهبان على التم�سك بالف�ضائل امل�سيحية وجتنب خمالفتها ،ويالحظ يف مقاالته
�سعة اطالعه على الكتاب املقد�س ،وكان املفرو�ض �أي�ضً ا على كل راهب �أن يدر�س الأ�سفار املقد�سة.
و -نظام العمل
كان الرهبان �أيام الأنبا بيجول يقتاتون من هبات م�ؤمني البالد املجاورة مع طول امل�سافة عليهم،
ولكن ملا كرث الرهبان يف عهد الأنبا �شنودة كان البد من التفكري يف طريق �آخر فر�أى �ضرورة ا�ستقالل
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الرهبان �أنف�سهم ،ويف هذا فائدتان :الأوىل �شغل فراغ الراهب حتى تخف حماربته من قبل ال�شياطني،
والثانية اال�ستفادة املادية من هذا الوقت لتغذية الدير و�إمنائه وم�ساعدة املحتاجني الذين يفدون �إليه.
قرر الأنبا �شنودة على كل راهب بعد �إمتام واجباته الروحية �أن ي�شتغل يف املهن التي كان بها قبل
دخوله الدير؛ ولذلك اقت�ضى احلال عمل م�صانع وور�ش ،وخ�ص الرهبان بداخل الدير باال�شتغال يف
الطحن والعجن واخلبز ،ثم الطبخ وجتهيز املائدة وحرا�سة خمزن اخلبز والغالل و�ضفر اخلو�ص ح�سب
�صناعتهم.
�أما املتعلمون فقد خ�صهم مبدر�سة لتعليم الرهبان اخلط ،والقيام بن�سخ الكتب املقد�سة ومتويه
حروفها وجداولها مباء الذهب.
وكان للرهبان خارج الدير �أن ي�شتغلوا يف رعاية املوا�شي وري الب�ساتني واحلرف والزرع واحل�صاد
والدر�س والتخزين.
ز -الإدارة
كان للأديرة مدي ٌر عا ٌّم ،كان �أو ًال الأنبا �شنودة وبعده وي�صا تلميذه ،ثم قلته �أر�شمندريت �أ�سيوط،
ويعاونه مدير ثانٍ  ،وكان لكل دير رئي�س ،ولدير الراهبات رئي�سة ،وانق�سمت الأ�شغال �إىل �إدارات
خا�صة بكل فرع كفرع املطبخ �إدارة املطبخ� ...إلخ.
ح -رعاية القدي�س للرهبان
ات�سع نطاق �أديرة القدي�س ما بني دير الأنبا بي�شوي والأنبا بيجول �شما ًال ،والدير الأبي�ض جنوبًا،
رئي�سا لأديرة الأنبا �شنودة ،وهذا ما يدل على �أن رهبنة
وقد ذكر �أن قلته �أر�شمندريت �أ�سيوط �صار ً
الأنبا �شنودة و�صلت �إىل �أ�سيوط.
وقد بنى �أي�ضً ا �أديرة للراهبات ملا ر�أى كثريات منهن قد نذرن بتوليتهن ،وقد بلغ عدد الراهبات
يف هذا الدير ما يقرب من  1800راهبة ،وقد كان الأنبا �شنودة �أي�ضً ا �أبًا لعدد هائل من الرهبان ي�صل
�إىل �أربعة �أو خم�سة �آالف راهب.
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العمل امليداين
	•مظاهر االحتفال مبولد القدي�س

الزيارة يف الأيام العادية
كني�سة الدير الآن تقام بها ال�شعائر الدينية والقدا�سات غال ًبا كل يوم ح�سب طق�س الكني�سة،
وهي تخدم املنطقة التي حول الدير لعدم وجود كنائ�س قريبة منها ،وتقدم اخلدمة الروحية ومدار�س
الأحد واخلدمة االجتماعية وتعول الفقراء وامل�ساكني يف املناطق املجاورة.
ويف يوم � 7أبيب يتم االحتفال مبنا�سبة ذكرى نياحة القدي�س ،وي�ستمر االحتفال مبولد القدي�س
بداية من هذا اليوم وي�ستمر ملدة �شهر� 4 ،أ�سابيع ،وهو املولد امل�سيحي الوحيد يف م�صر كلها ،ي�ستمر
االحتفال به ملدة �شهر؛ حيث تظهر مظاهر املولد من �أن�شطة روحية واقت�صادية وترفيهية وعالجية�...إلخ.

االحتفال ال�سنوي
يعترب االحتفال ال�سنوي بالقدي�س هو املنا�سبة الأ�سا�سية التي يعرب فيها امل�ؤمنون للقدي�س عن
احرتامهم له ،وتتم الزيارة يف املكان الذي يدفن فيه ج�سد القدي�س .وج�سد القدي�س كان موجو ًدا
حتى منت�صف القرن الثامن امليالدي وبعدها مل يعد موجو ًدا� (((.إال �أنه يزوره النا�س  -وك�أن ج�سده
موجو ٌد �أو ك�أنه حي يف هذا املكان  -من جميع �أنحاء القطر امل�صري لأخذ بركة املكان وبركة القدي�س.
وملا كانت مدة االحتفال بهذا املولد ت�ستمر ملدة � 4أ�سابيع ،تعارف الأقباط بع�ضهم بني بع�ض على
تق�سيم هذه الأ�سابيع على البالد؛ فالأ�سبوع الأول (لل�سوهاجية) �أي حمافظة �سوهاج ،والثاين
لأ�سيوط ،والثالث (للخمامية) �أخميم ،والرابع لكل النا�س الذين مل يزوروه.
وهذا التق�سيم متغري فيقول �أحد الإخباريني(((� :إن الأ�سبوع الأول لأ�سيوط ،فهذا التق�سيم يتنادر
به النا�س وهو غري معمول به ،وكل �شخ�ص يقول تق�سيمة خمتلفة عن الآخر.
والهدف من هذه الأعراف غري املعمول بها هو جتمع الأهل والأقارب والأ�صدقاء م ًعا يف وقت
واحد؛ مما ي�ؤدي دو ًرا اجتماع ًّيا ها ًّما لتحقيق �صلة الود والتقارب.
-1

القدي�س العظيم الأنبا �شنودة رئي�س املتوحدين باجلبل الغربي ب�سوهاج :الدير الأبي�ض والدير الأحمر (�سوهاج :مكتبة دير
الأنبا �شنودة ،د.ت.90 :).
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وارتباط زيارة الأنبا �شنودة بالأغاين ال�شعبية وا�ضح يف هذا املولد ،فقد كان يف املا�ضي؛ حيث
(((
ي�أتي الزوار راكبني جما ًال �أو �س ًريا على الأقدام وين�شدون بع�ض الأغاين ال�شعبية.

اال�ستعداد لزيارة املولد
الزيارة نف�سها يف حد ذاتها ن�شاط ترويحي؛ حيث يتجمع الأهل والأ�صدقاء ،وتعم البهجة على
اجلميع �إن كانوا راكبني �سيارات �أو راكبني جما ًال كما يف املا�ضي ،وهم يغنون الأغاين ال�شعبية يف
مدح القدي�س ،وهذه الأغنيات تتبادل فيها الن�ساء  -وخا�صة كبار ال�سن  -مقاطع الأغنية .ويبني
الن�ص ال�شعبي مدى الفرحة �أثناء الزيارة با�ستخدام الطبل والت�صفيق ،وما �إن يجيء موعد املولد
حتى يتذكر النا�س القدي�س والدعاء �إىل اهلل ،ويقول �أحد الإخباريني� :إنها �أيام كبرية (عظيمة)
الرتباطها ب�أيام االحتفال بالقدي�س ،وهناك بع�ض الإخباريني الذين التقيت بهم.
وب�س�ؤالهم عن �سبب الزيارة� ،أجابوا :ذلك لنيل الربكة ،ب�سبب العادة ،وب�سبب االحتفال،
وب�سبب ال�صالة .ويقول بع�ض النا�س� :إن القدي�س قد زارهم يف املنام و�أوعز �إليهم بالزيارة .ويقول
وعلي �أن �أذهب �إليه ،وهناك اعتقاد عند بع�ض النا�س اخلوف من
البع�ض الآخر� :إن القدي�س ناداين َّ
(((
غ�ضب القدي�س �إن مل يذهبوا ،فهم يعتقدون �أنهم �إن مل يذهبوا ف�شيء مكروه رمبا يحدث لهم،
وعليه ف�إنه يجب املحافظة على العالقة الودودة بني القدي�س والزائر.
وعامة الريفيني يبيتون يف املوالد عدة ليالٍ  ،وعليهم �أن ي�ستعدوا ب�أخذ الفرا�ش الذي يبيتون عليه
مثل املالءات ،وال�سجاد ،و�أدوات املطبخ الب�سيطة (كالوقود و�أوانٍ للطبخ و�أوانٍ لعمل ال�شاي� ...إلخ)
و�أدوات معي�شية تكفيهم لق�ضاء عدة ليالٍ .
�أما الذين يعي�شون يف املدينة ف�إنهم يكتفون بب�ضع �ساعات يف املولد ثم يعودون ،وزوار الدير
يقيمون اخليام �أمام الدير �أو يقيمون يف الدير.

-1
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مظاهر االحتفال باملولد
 - 1زفة الأيقونة
تعترب زفة الأيقونة من �أهم مظاهر املولد القبطي؛ حيث يتقدم الأ�سقف �أو كب ُري الكهنة وهو ٌ
مم�سك
بيده ال�صليب يبارك ال�شعب الواقف ،ويحمل �أحد �أفراد ال�شمام�سة �أيقونة القدي�س الأنبا �شنودة،
وخلف الأيقونة ت�سري جمموعة كبرية من ال�شمام�سة بزيهم اخلا�ص وهم يحملون ال�صلبان ،ويخرج
املوكب من كني�سة الدير ويطوفون ب�أيقونة القدي�س يف حفل عظيم بالأحلان القبطية و�آالت املو�سيقى
الكن�سية.
و�أثناء ذلك يتدافع الآالف من ال�شعب لأخذ بركة القدي�س «الأيقونة» عن طريق مل�سها وتقبيلها،
وي�سري املوكب املهيب يف م�سريته حول الدير ثم يعود مرة �أخرى �إىل الكني�سة على م�ساحة ع�شرة
�أفدنة ،و�أثناء املوكب تقوم جمموعات كبرية من ال�شباب املتحم�س بهتافات للقدي�س يف �صورة انفعالية
وعاطفة مت�أججة؛ حيث يقوم �أحد ال�شباب ببداية الهتاف ويرد عليه اجلموع الواقفة ،وقد ُيحمل
�أحد ال�شباب فوق الأكتاف وهو الذي يبد�أ بالهتاف وي�صاحب هذه الهتافات حركات الأذرع �إىل
�أعلى ب�صورة م�صاحبة لإيقاع الهتاف ،و�أحيانًا تكون هذه الهتافات تعب ًريا عن ال�سخط العام وال�ضيق،
وليجدوا يف هذه الهتافات التي �أ�شبه ما تكون باملظاهرات فر�صة للتنفي�س عن �ضيقهم وغ�ضبهم
العام ،وميار�سون هذا بجر�أة متخذين من املولد و�أ�سوار الدير �إطا ًرا للحماية .وقد ر�صد الباحث بع�ض
الهتافات ال�سيا�سية منذ عام  ،2002وهي تقال يف يومنا هذا.
ومن خالل املالحظة وامل�شاهدة ميكن �إعطاء تعريف �إجرائي «للزفة» ،وهي عبارة عن التجمع
والتجمهر وااللتفاف حول الرمز املقد�س ملدحه ونوال الربكة ،وهي بذلك تعرب عن مالمح الطبقة
ال�شعبية ب�أداء فني فطري ب�سيط عن �أخالقها وقيمها وعاداتها وتقاليدها و�أفراحها.
وتتم زفة الأيقونة دائ ًما يف ليلة عيد القدي�س ،وبعدها ي�ستمر االحتفال مبولد القدي�س ملدة �أربعة
�أ�سابيع كاملة؛ لذا يف هذا املولد تعد زفة الأيقونة �أول الطقو�س الدينية �أو �أول احتفاالت مولد الأنبا
�شنودة ،و�أثناء الزفة تتوزع قوات الأمن التي متلأ املكان حفا ًظا على الأمن ومن ًعا لل�شغب واحلوادث.

83

�سل�سلة كرا�سات قبطية  -العدد ال�ساد�س

 - 2الطقو�س الدينية داخل كني�سة الدير
�أ -ال�صالة والدعاء
�أول �شيء يفعله الزائر عند دخوله الكني�سة هو ال�صالة هلل والدعاء ،فهو يقف بخ�شوع �أمام
الهيكل وي�صلي ،ويبد�أ �صالته دائ ًما بر�شم عالمة ال�صليب ،وي�شكر اهلل على نعمته ثم الدعاء �إىل اهلل،
وي�شمل ذلك الطلبات التي يحتاجها �أو امل�شاكل التي مير بها ،ثم يختم �صالته بـ «�أبانا الذي،»....
و�أثناء �صالته يت�شفع بالقدي�س يف كل طلباته.
ويعتقد البع�ض �أن ال�صالة يف هذا الوقت من �أيام ال�سنة  -مو�سم االحتفال  -ويف هذا املكان،
حمققة وجمابة ،وهذا يختلف عن ر�أي الدين يف �أن ال�صالة يف �أي مكان و�أي وقت جمابة� ،إن مل
تتعار�ض مع �إرادة اهلل اخلرية لكل الب�شر .وبع�ض الذين مل يتقربوا �إىل اهلل من قبل ،ف�إنهم ي�أخذون
هذه الزيارة فر�صة لل�صالة والدعاء.
ب -ال�صالة والت�شفع �أمام �أيقونة القدي�س
بعد ذلك يقف الزائر �أمام �أيقونة القدي�س ،والأيقونة ما هي �إال تعبري عن روح القدي�س التي ال
ترى وال حت�س ،فهي ال متثل يف الواقع ال�شخ�ص امليت بل ال�شخ�ص احلي �أي روحه (((.وعلى ذلك
يقف الزائر �أمامها بكل خ�شوع ويت�ضرع وي�صلي �إىل اهلل ،ويت�شفع بهذا القدي�س ،ويدعو القدي�س،
بل قد ي�صل الأمر �إىل معاتبته .وقد ر�أيت كث ًريا من الزائرين ،وخا�صة بع�ض الريفيات واملتقدمات يف
العمر يتحدثن بتو�سل مع القدي�س ب�صوت م�سموع.
ويقف كل الزائرين �أمام القدي�س � -أمام الأيقونة  -ويرجونه يف حل م�شاكلهم وتلبية طلباتهم
و�شفائهم من �أمرا�ضهم ،و�أن يو�سع يف رزقهم و�أن يهبهم حم ًال و�إجنابًا ،وينجح �أوالدهم و�أن يوفقهم يف
زواج بناتهم ...وكل �أمور حياتهم؛ فهم واثقون ومعتقدون يف �سماع القدي�س لهم وحتقيق �أمنياتهم.
وبعد هذا الدعاء والطلبات يلم�س الزائر �أيقونة القدي�س باليد ثم يقبل اليد بالتناوب �أو على ر�أ�س
الزائر ،و�إذا كانت هناك مق�صورة �أمام ج�سد القدي�س في�صاحب الدعاء تقبيل املق�صورة ،وتت�شابه هذه
-1

متى امل�سكني ،حياة ال�صالة الأرثوذك�سية (د.م.593 :)1968 ،.
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(((

املمار�سات �أثناء الدعاء مع املمار�سات التي ميار�سها امل�سلمون عند �ضريح الويل.

وقد ر�أى الباحث امر�أة تقبل �سرت الهيكل املر�سوم عليه �صورة القدي�س ،وت�ضع جز ًءا من ال�سرت
فوق ر�أ�سها ،فتعترب هذه املمار�سة بالإ�ضافة �إىل تقبيل الأيقونة باليد من طقو�س نوال الربكة.
ج� -إيقاد ال�شموع �أمام �أيقونة القدي�س
وقد ذكر يف خمطوطات القرن الثالث ،وذلك �ضمن و�صف طقو�س �إقامة ال�صلوات يف ذكرى
(((
ال�شهداء تكرميًا وحتية لأرواحهم التي �أ�ضاءت يف العامل.
وت�ستخدم الكني�سة عادة يف كل �صلواتها �إيقاد ال�شموع ملا لها من دالالت ورموز دينية .وتقاد
ال�شموع �أمام �أيقونة القدي�س ليعلن �أن هذا القدي�س هو ال�سراج املنري املو�ضوع يف هذا املكان لي�ضيء
لكل من فيه ،وهو �أي�ضً ا مبثابة تكرمي للقدي�س ،وتعد ال�شموع من النذور التي يقدمها الزائرون للقدي�س
(((
وقد ذكرت (وينفرد بالكمان) �أنه تعد ال�شموع ال�شكل املف�ضل للنذور لدى امل�سلمني وامل�سيحيني.
ويوقد الزائر �شمعة للقدي�س �أثناء �صالته ،وميكن �أن يوقد عد ًدا من ال�شموع بنف�س عدد الذين
يذكرهم من �أبنائه �أو �أقاربه �أو معارفه �أمام القدي�س ،ويعد �إيقاد ال�شموع من طقو�س الربكة.
د -كتابة الر�سائل للقدي�س
وقد ر�أى الباحث كث ًريا من الزائرين يخرجون �أوراقًا �صغرية من جيوبهم و�أقال ًما ،ويكتبون ر�سائل
للقدي�س ثم يطوونها وي�ضعونها �أمام �أيقونة القدي�س � -أيقونة �أخرى لي�ست �أمامها ال�شموع . -
ويختلف الذين يكتبون الر�سائل باختالف مراحل عمرهم ،فمنهم :الطالب وال�شباب وكبار
ال�سن ،وكذلك �أي�ضً ا من اجلن�سني .وم�ضمون هذه الر�سائل �شكاوى� ،أو طلبات� ،أو م�شكالت� ،أو
يذكر فيها �أ�سماء �أ�شخا�ص لهم م�شاكل داعني القدي�س �أن يذكرهم� ،أو ورقة �صغرية مكتوب عليها
«اذكر يا رب عبدك فالن».
-1

�أحمد ،النظرية الوظيفية.

-2

متى امل�سكني ،حياة ال�صالة.604 :

-3

بالكمان ،النا�س يف �صعيد م�صر.230 :
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وتكتب هذه الأوراق �أو الر�سائل  -اعتقا ًدا من �أ�صحابها  -كي يت�سنى للقدي�س �أن يتذكرهم لكي
يحل هذه ال�شكاوى و�أ َّال ين�سى �أ�صحابها؛ حيث يعتقد �أ�صحاب هذه الر�سائل يف قدرات القدي�س
املعجزية و�أن لديه كل ما يطلبونه .وتختلف هذه املمار�سات يف �شكلها عن الر�سائل املر�سلة للإمام
ال�شافعي؛ حيث تر�سل الر�سائل �إليه عن طريق الربيد �أو �أن يقوم �شخ�ص معني �أمام �ضريحه بكتابة
الر�سائل لأ�صحابها.
ولكن م�ضمون ممار�سة �إر�سال الر�سائل للقدي�س �أو الويل واحد ،وهو �أن يقوم القدي�س �أو الويل
بتلبية �أو حل ال�شكاوى ،وتعمل هذه املمار�سات على تقوية اجلانب االعتقادي عندهم.
جدا ،وجدت يف
وت�شري درا�سة «�سيد عوي�س» �إىل �أن �إر�سال الر�سائل �إىل مقابر املوتى ظاهرة قدمية ًّ
الع�صر امل�صري القدمي؛ فقد كانت توجه �إىل املوتى الأقرباء املقربني يف العادة ،ومل تكن موجهة �إىل
(((
�إله �أو �إىل قدي�س �أو �إىل ويل؛ كما نالحظ ا�ستمرار هذه الظاهرة امل�صرية القدمية يف الع�صر امل�سيحي.
هـ -القدا�سات اليومية
تكون يف كني�سة الدير يف هذه الأيام نه�ضة م�ستمرة؛ حيث تقام القدا�سات (ال�صلوات الكن�سية)
يوم ًّيا مع �إلقاء العظات لل�شعب احلا�ضر ،وذلك من قبل الكهنة والرهبان املوجودين بالدير ،وهي مبثابة
فر�صة لتقريب ال�شعب �إىل اهلل ،و�أي�ضً ا تقام دورة �أيقونة القدي�س يوم ًّيا يف بخور ع�شية (�صالة ليلية)
وت�سبحة ن�صف الليل.
وهذه املمار�سات :ال�صالة والدعاء والعظات (اخلطب الدينية) لها وظيفة دينية واجتماعية؛ حيث
تعمل على تقرب النا�س �إىل اهلل واحلث على عمل اخلري وم�ساعدة الفقراء واملحتاجني.
-1

�سيد عوي�س ،الإبداع الثقايف على الطريقة امل�صرية :درا�سة عن بع�ض القدي�سني والأولياء يف م�صر (القاهرة :دار الطباعة
احلديثة)1981 ،؛ �سيد عوي�س ،من مالمح املجتمع امل�صري :ظاهرة �إر�سال الر�سائل �إىل �ضريح الإمام ال�شافعي ([القاهرة]:
املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية)1965 ،؛ الفلكلور العربي :بحوث ودرا�سات� ،إ�شراف حممد اجلوهري ،مج1 .
(القاهرة :مركز البحوث والدرا�سات االجتماعية ،كلية الآداب ،جامعة القاهرة.)2006 ،
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 -3تعميد الأطفال يف املولد
وتعترب املوالد منا�سبة هامة لتعميد املواليد ،واملعمودية من الطقو�س الأوىل امل�سيحية التي جترى
للأقباط .وجترى للطفل؛ الولد بعد والدته ب�أربعني يو ًما ،والبنت بعد ثمانني يو ًما ،ولكن ال تراعى
هذه املواعيد بال�ضبط عند كل الأقباط ،بل تف�ضل الطبقات ال�شعبية تعميد �أوالدهم يف املوالد ،وهذه
املمار�سة م�أخوذة من معمودية ال�سيد امل�سيح يف نهر الأردن.
وقد ينذر والدا الطفل ب�أن يعمداه يف مولد �أحد القدي�سني فيذهبوا �إىل الدير �أو الكني�سة ويكون
الراهب �أو الكاهن قد هي�أ املعمودية.
ويبد�أ الطق�س ب�أن حتمل الأم طفلها على يدها الي�سرى ،وترفع يدها اليمنى وتتوجه ناحية ال�شرق،
وتردد وراء الكاهن قوله (�أجحدك �أيها ال�شيطان) ثالث مرات ،تكرر هذه املمار�سة ناحية الغرب
وال�شمال واجلنوب ،وبعدها يقوم ال�شما�س بخلع مالب�س املولود ثم ي�أخذه الكاهن ويغط�سه يف ماء
املعمودية ثالث مرات متتالية با�سم الأب واالبن والروح القد�س ،ثم يخرجه من املاء ويدهنه بزيت
مقد�س  36ر�شمة يف مفا�صله وجميع �أجزاء ج�سمه ،ثم تقوم �أمه ب�إلبا�سه مالب�س بي�ضاء جديدة عليها
تطريز ال�صليب ،و�أي�ضً ا يو�ضع على ر�أ�سه تاج ثم ي�ضع الكاهن خي ًطا حرير ًّيا ي�سمى زنا ًرا ويلفه حول
الطفل بحيث مير حتت �إبطه الأي�سر ،ويعقده ب�أُن�شوطة ،ويو�صي الكاهن والدي الطفل ب�أن يتعهداه
ويربياه تربية م�سيحية .وبعد ذلك يتم زفة املولود املعمد حديثًا يف الكني�سة؛ حيث حتمله �أمه مع �أهله
و�أقاربه ويدورون يف الكني�سة و�سط جوقة من ال�شمام�سة واملو�سيقى الكن�سية و(الزغاريد) وبعدها يفك
الكاهن الزنار ،وي�صري الطفل م�سيح ًّيا.
وقدميًا كان الكاهن �أو الراهب ي�أخذ مقاب ًال ماد ًّيا نظري �إجراء املعمودية للطفل ،يف حني تكون الآن
بدون مقابل.

 -4النذور والأ�ضاحي
وتقدم النذور والأ�ضاحي يف هذه املنا�سبة.
النذر :هو التعهد بفعل �شيء ما �إن حتقق �أم ٌر ما .وملا كان حتقيق الأمر بيد اهلل وجب �أن يكون
النذر هلل.
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وملا كان اهلل يجري املعجزات على يد القدي�سني حتول النذر و�أ�صبح للقدي�س .وقد يعتقد البع�ض
�أن القدي�س نف�سه ملا له من �أعمال خارقة هو الذي ق�ضى هذا الأمر �أو �أمت له ال�شفاء؛ لذا �أ�صبح النذر
للقدي�س.
�إن الفكرة الكامنة وراء ممار�سة تقدمي ذبيحة �أو �أي نذر فكرة ب�سيطة ،م�ؤداها �أن الإن�سان وما ميلك
�إمنا هو ملك هلل ،ولكن �إذا �أراد هذا الإن�سان �أن يتجنب �سو ًءا �أو ينقذ حياته من خطر حمدق به �أو
ي�شفى من مر�ض �أ َّمل به ف�إنه يفتدي نف�سه بهذه ال�ضحية .وترجع فكرة الأ�ضاحي �إىل العهد القدمي؛
حيث كانت العبادة يف القدمي بتقدمي القرابني من الذبائح ،وترجع �أي�ضً ا �إىل امل�صريني القدماء؛ حيث
كانوا يقدمون النذور للآلهة ظ ًّنا منهم �أن هذه الآلهة قادرة على �أن حتقق ما يتمنون.
ومن �أهم الأ�ضاحي والنذور التي كانت تقدم للقدي�س الأنبا �شنودة قدميًا ال�شموع والطيور
واحليوانات ،مثل :اجلدي والأبقار واجلامو�س واخلراف؛ حيث يقوم زوار الأنبا �شنودة ب�إح�ضار الطيور
واحليوانات املنذورة �إىل الدير ثم تذبح وت�ؤكل يف وليمة ت�ضم الأهل والأ�صحاب.
�أما الآن فت�ستمر هذه الأ�ضاحي من احليوانات؛ حيث يوجد الآن مذبح (�سلخانة) لذبح النذور،
و�إذا تعذر على ال�شخ�ص الذي ينذر �شراء الذبيحة يقدر ثمنها ويقوم بدفع الثمن �إىل الدير.
هناك �أي�ضً ا تق�سيم متعارف عليه ،فمثلاً �إذا نذر �أحد الأ�شخا�ص خروفًا للقدي�س فيعطي ربع
(((
اخلروف مع الأجزاء الداخلية والفروة ،والباقي ي�أخذه ال�شخ�ص لي�أكله مع �أهله و�أ�صحابه.
وتوجد هناك حال ًّيا جلنة لبيع الأ�ضاحي املنذورة ،وت�ؤخذ هذه النذور �إما للدير و�إما للمحتاجني،
ويختلف كل فرد عن الآخر يف قيمة النذر ٌّ
كل ح�سب مقدرته �أو كل مبا نذر.
وتعد ال�شموع �أي�ضً ا من �أهم النذور التي كانت وما زالت تقدم للقدي�س ،وعن طريق متابعة
حر�صا �شدي ًدا على �إيفاء النذر �إذا حتقق الأمر الذي
و�س�ؤال الإخباريني وزائري املولد تبني �أن هناك ً
نذر من �أجله.
ومن ذلك ن�ستدل على �أن النذور والأ�ضاحي ت�ؤدي وظيفة دينية يف املقام الأول؛ لأنها مرتبطة
بالقدي�س ووظيفة اقت�صادية؛ حيث يتم رواج الذبائح واللحوم والبيع وال�شراء لزوار املولد.
-1
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 - 5الن�شاط االقت�صادي
يعترب الن�شاط االقت�صادي من �أبرز مظاهر املولد؛ وذلك لأن �آالف الزوار ي�أتون من �شتى �أنحاء
البالد ويبيتون عدة ليالٍ يف املولد؛ لذا ي�ستلزم وجود خدمات املطاعم يف الأكل وال�شراب وجتارة
رواجا يف مولد الأنبا �شنودة عن طريق
املواد الغذائية .فمن �ضمن تلك املواد الغذائية التي تلقى ً
املالحظة :الفول والطعمية والك�شري واجلبنة البي�ضاء واملخلالت والفول النابت والبي�ض ،ويوجد
حال ًّيا مقابل الدير مطعم به وجبات �ساخنة من اللحوم ،التي مل تكن موجودة من قبل ،بالإ�ضافة
�إىل الأك�شاك التي تبيع ال�سلع املذكورة �سابقًا ،و�أك�شاك لبيع امللوحة والف�سيخ ،كما يوجد بائعو الفول
ال�سوداين واحلم�ص واحللوى واخلروب .وتعترب هذه الأ�شياء هي التي يحر�ص عليها الزائر يف �أخذها
معه عند عودته ملنزله ،و�أي�ضً ا بائعو الفواكه.
وملا كان مولد الأنبا �شنودة يتم دائ ًما يف موعد ثابت يف �شهر يوليو يف ال�صيف ،ف�إنه مو�سم لبيع
و�شراء الفواكه مثل البطيخ والعنب ،وامل�شروبات املثلجة وال�ساخنة �أي�ضً ا؛ ففي هذا الوقت تكرث
امل�شروبات املثلجة؛ لأنه يكون وقت ال�صيف ،كاملياه الغازية ب�أنواعها :العرق�سو�س وال�شربات والتمر
هندي ،وقد كانت يف املا�ضي تباع مياه ال�شرب؛ حيث كان بائع املياه يحمل على ظهره قربة ممتلئة
باملياه وذلك قبل دخول �شبكة املياه يف الدير؛ حيث كان ال�شراب من بئر موجودة يف الدير� ،أما الآن
فاختفى بائعو املياه �إال يف حدود نادرة ،فالبيع للعابرين غري امل�ستقرين بالدير� ،أما امل�شروبات ال�ساخنة
فتنت�شر يف جميع نواحي املولد كافيرتيات �أو �أك�شاك �أ�شبه «بالغرزة» لعمل ال�شاي والقهوة وال�سحلب.
وهناك بيع لعب الأطفال :تنت�شر يف مولد الأنبا �شنودة لعب الأطفال ،مثل :ال�سيارات ال�صغرية
وامل�سد�سات ال�صغرية والطائرات ال�صغرية التي تدار بالبطاريات ال�صغرية.
والحظ الباحث ا�ستمرار بيع لعب الأطفال القدمية النادرة ،مثل الزمارة :ال�صفيح وال�شخليلة
والطبلة واحل�صان البال�ستيك والعرو�سة البال�ستيك ،التي تباع ب�شكل جتاري كبري للطبقات ال�شعبية.
�أن�شطة جتارية مرتبطة باملولد امل�سيحي
هناك بع�ض املظاهر التجارية املرتبطة باملولد امل�سيحي:
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�أ -بائع ال�صور امل�سيحية :نالحظ �أن هناك �أك�شا ًكا كثرية منت�شرة يف �أنحاء املولد حول الدير لبيع
ال�صور امل�سيحية ،ورقية كانت �أو على هيئة �صور داخل �إفريز (برواز من الزجاج) ،بع�ضها به
ملبة �صغرية لت�ضيء ،وذات �أحجام �صغرية وكبرية �أي�ضً ا ،ومن هذه ال�صور �صورة لل�سيد امل�سيح،
وال�سيدة العذراء ،والأنبا �شنودة �صاحب الدير ،وهي من �أكرث ال�صور مبي ًعا يف هذا املولد،
و�صور القدي�سني� ،أي�ضً ا بع�ض املناديل والإ�شاربات املطبوع عليها �صور القدي�سني ،و�أي�ضً ا حلية
ال�صليب �إذا كانت يف �صورة ميدالية �أو �صورة معدنية �أو جلدية .وقد اكت�شف الدار�س �أن
حر�صا على �شراء مثل هذه ال�صور واملناديل وال�صلبان.
الطبقات الريفية هي الأكرث ً
جدا بيع �أ�شرطة الكا�سيت امل�سيحية ،ومنها عدة �أنواع،
ب -بائع �أ�شرطة الكا�سيت امل�سجلة :ينت�شر ًّ
منها� :أ�شرطة عظات للآباء الكهنة امل�شهورين ،مثل :عظات للبابا �شنودة ،وعظات للأب
مكاري يونان ،وهما �أكرث اثنني تباع �شرائطهما يف املوالد ،و�شرائط كا�سيت للرتانيم ،ومنها:
نوعان :ترانيم ت�ؤدى على هيئة فن راقٍ  ،وهي �أي�ضً ا تباع يف الكنائ�س ،و�آخر فيها �أغانٍ �شعبية
ملدح القدي�س الأنبا �شنودة �أو ملدح بع�ض القدي�سني كالعذراء مرمي ومار جرج�س الروماين،
وهذه الأ�شرطة التي فيها الأغاين ال�شعبية امل�سيحية هي الأكرث بي ًعا للطبقات الريفية والطبقات
ال�شعبية؛ لأدائها املو�سيقي على الربابة وب�ساطتها وقربها من قلوبهم.

� - 6أن�شطة ترويحية
�أ -الفرجة على املولد
تعترب الفرجة على املولد من حمالت و�ألعاب ومراجيح و�أ�سواق للبيع وال�شراء وبيع ال�صور،
وكل بائع يقف �أمام ب�ضاعته وينادي عليها يف امليكروفون والأ�ضواء ال�شديدة املبهجة و�أ�شكال الزينة
املختلفة والألعاب املعرو�ضة وفرجة النا�س على النا�س  -ن�شا ًطا ترويح ًّيا وفن ًّيا.
ب -الألعاب
مثل املراجيح ،وهي ما زالت م�ستمرة حتى الآن يف حني اختفت لعبة الني�شان التي كانت
موجودة يف املا�ضي ،واختفت �أي�ضً ا �ألعاب القوى ،مع انت�شار لعبة الطائرات امل�صنوعة من البال�ستيك
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املربوطة يف خيط؛ حيث ت�ساعد امل�ساحة الوا�سعة يف اجلبل على انت�شار مثل هذه الألعاب.
ج -املغنون ال�شعبيون
قد كان يف املا�ضي بع�ض املغنني ال�شعبيني الذين يغنون على الربابة وميدحون القدي�س بالأغاين
ال�شعبية ،و�أو�ضحت الدرا�سة اختفاء املغنني ال�شعبيني ،ولكن ما زالت �آثارهم؛ حيث جند جمموعة
من ال�سيدات يجتمعن يف خيمة يغنني ويطبلن ويزغردن مبدح القدي�س يف جمموعات متفرقة وقليلة.
د -ن�شاط ترويحي ديني
قد الحظ الباحث ظهور �أ�شكال ترويحية جديدة مرتبطة باملولد امل�سيحي ،وهي �آلة عر�ض
�سينمائي تعر�ض �أفال ًما م�سيحية ،ويتدفق الزوار على هذه ال�سينما ال�صغرية؛ حيث ي�صطف الزوار يف
�أماكنهم يف �سرادق كبري وتعر�ض الآلة الأفالم الدينية ،ويعد هذا ن�شا ًطا ترويح ًّيا.

 - 7الن�شاط العالجي (معجزات القدي�س)
يعد الن�شاط العالجي من �أهم الأن�شطة التي يقوم عليها �أي مولد؛ فالزيارة من �أجل ال�شفاء
من الأمرا�ض وحلل امل�شاكل الأ�سرية والعاطفية والنف�سية تعد عام ًال وظيف ًّيا ها ًّما ،وتدخل يف اجلانب
االعتقادي حول القدي�س ومعجزاته.
ومن خالل املالحظة وامل�شاركة و�س�ؤال الإخباريني واالت�صال بالزائرين� ،أو�ضحت الدرا�سة �أن
هناك تخ�ص�صات معروفة للقدي�س على ال�شفاء من بع�ض الأمرا�ض ،مثل :طرد الأرواح ال�شريرة
وعالج العقم و�أخذ حفنة من الرمال من جبل القدي�س ملنع العقارب والزواحف واالعتقاد �أي�ضً ا
بال�شفاء من جميع الأمرا�ض.
�أ -طرد الأرواح ال�شريرة
قد ذاع �صيت الأنبا �شنودة يف تخ�ص�صه يف طرد الأرواح ال�شريرة و�سلطانه عليها ،في�أتي حتى
الآن كثري من �أهايل املنطقة ،و�أي�ضً ا من البالد البعيدة �إىل دير القدي�س الأنبا �شنودة بق�صد ال�شفاء من
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الأرواح النج�سة ،ومنهم :امل�سيحيون وامل�سلمون ،وحينما يدخل الذي به روح جن�سة �إىل داخل كني�سة
الدير ي�صارع وي�صرع ويبكي ويرفع يديه ويقول« :ابعد عني يا �أبا �شنودة» .كل هذا دون �أن ي�صلي
له �أحد الآباء ،ويظل على هذه احلالة �إىل �أن تخرج الروح ال�شريرة منه وميجدوا اهلل يف قدي�سيه ،وهذا
ب�سبب قد�سية املكان الذي تقد�س بوجود القدي�س الأنبا �شنودة.
ب -العالج من العقم (الدحرجة)
ومن اجلانب االعتقادي حول القدي�س قدرته على عالج العقم عن طريق زيارة الدير يف وقت
املولد والدحرجة من فوق جبل الأنبا �شنودة.
وما زالت هذه العادة م�ستمرة حتى الآن (من خالل م�شاهدة الباحث نف�سه لهذه املمار�سات).
و�صف املمار�سة
(((

تتم هذه املمار�سة عند �صعود املر�أة العاقر �إىل جبل الأنبا �شنودة وزيارة املغارة �أعلى اجلبل؛
حيث ُتلف املر�أة العاقر مبالءة وهي واقفة وير َبط ر�أ�سها ورجالها؛ بحيث ال ترى �شي ًئا فتكون �صورتها
�شبيهة بالكفن ،ثم ت�سندها �سيدة (خمت�صة بالإ�شراف على هذه املمار�سة)؛ لكي تنام على الرمال
ثم تبد�أ عملية الدحرجة من �أعلى اجلبل �إىل �أ�سفله ،وترتكها لكي تتدحرج وهي واقفة �أمامها لئال
ت�صطدم بحجر.
و�إذا توقفت فهي تدفعها برفق حتى ت�صل �إىل �أ�سفل اجلبل ،وقد ي�ساعد املر�أة العاقر �أهلها �أو
�أقاربها ،وبعدها يفكون املالءة عنها وتدور حول حجر يقال �إنه مقد�س ثالث مرات �أو �سبع مرات.
هذا املنظر خميف ،وقد ر�أيت هذا يف عيون بع�ض ه�ؤالء ال�سيدات ،بع�ضهن خائفات ومرتددات،
وبع�ضهن قد جتر�أن بالنظر �إىل الأخريات .ومن خالل امل�شاهدة قد ر�أى الباحث البع�ض م�سيحيات
والبع�ض الآخر م�سلمات متحجبات؛ مما يو�ضح يف اعتقاد بع�ض امل�سلمات �أي�ضً ا بقدرة القدي�س على
ال�شفاء من العقم .من خالل املالحظة �أي�ضً ا معظم الالتي يقمن بهذه العادة قرويات وقليالت ممن
ي�سكن املدن ،وميكن معرفة ذلك من خالل مالب�سهن �إن �صح هذا التحليل.
-1

(املغارة) يقال �إن الأنبا �شنودة قد عا�ش يف هذه املغارة فرتة متعب ًدا.
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ومتار�س هذه العادة بالذات على جبل القدي�س الأنبا �شنودة بجوار الدير؛ اعتقا ًدا منهن �أن
�أمنياتهن ال تتحقق �إال يف الأماكن املقد�سة؛ لأن هذا املكان كان يف يوم من الأيام مكانًا للقدي�س،
وقد �سار على هذا اجلبل فتقد�س اجلبل من قد�سيته� ،أو �أن هناك اعتقا ًدا �أو فكرة �أن الربكة مرتبطة
(((
بكل ما هو قدمي �أو مقد�س.
�أو قد يعلل البع�ض �إجراء هذه املمار�سة كي تتعر�ض ال�سيدة التي ال تنجب للخ�ضة ،ويف املوروث
ال�شعبي يعتقد �أن «خ�ضة ت�ضيع خ�ضة»� ،أي �إن �سبب عدم الإجناب هو اخل�ضة؛ ف�إن ما يرجع �إليها
الإجناب مرة ثانية هو اخل�ضة.
ويف ر�أينا حتليل وتف�سري �آخر:
فعند ر�ؤيتنا للمر�أة التي تقدم على ممار�سة هذه العادة كما هو مو�ضح يف ال�صور الفوتوغرافية ،والتي
ُيعدونها لعملية الدحرجة فهي �أ�شبه ب�إن�سان يقومون بتكفينه؛ حيث يربطون ر�أ�سه ورجليه مبالءة تغطي
ج�سمه كله (�أ�شبه بالكفن) ،ثم ي�سندونها كي تنام على الرمال ،وعلى مقربة من مقابر موجودة يف هذا
جديد (فهكذا بعدما
املكان  -فهذه املر�أة تقوم بدور متثيلي ملوتها �أو ك�أنها متوت كي يبعث منها مولو ٌد ٌ
مات �أوزوري�س ُبعث و�أجنب ابنه حور�س).
�أ�سطورة �أوزوري�س التي تربز فيها ثورة البعث ونفخ احلياة يف املوتى ،ورمبا متار�س هذه العادة اعتما ًدا
على املعتقد القدمي الذي رمبا ذهب وبقيت العادة .وهذه العادة تعترب �أحد طقو�س اخل�صوبة لدى
جمتمع البحث.
ج -الوقاية من العقارب والزواحف (ر�صد العقارب)
اعتاد زائرو مولد الأنبا �شنودة �صعود اجلبل يف ال�صباح الباكر ،ثم وهم راجعون ي�أخذون حفنة
من رمال اجلبل يف كي�س بال�ستيك �أو منديل ثم ير�شونها يف املنازل للوقاية من العقارب والزواحف.
-1

بالكمان ،النا�س يف �صعيد م�صر.89 :
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�إن هذه املناطق اجلبلية مليئة باحليات والعقارب طبقًا لظروف هذا املجتمع؛ لذا حتتم على النا�س
�أن يلج�أوا �إىل هذه املمار�سات.
وعند �س�ؤايل عن هذا االعتقاد �أو الظاهرة �أجاب �أحد الإخباريني�« :إنك �إذا ر�أيت عقربًا ،و�إذا
قلت ار�صده يا �أنبا �شنودة ،ف�سرتى �أن العقرب وقف مكانه دون �أن يتحرك ثم مت�سك �أي �شيء وت�ضربه
(((
فيموت».
�إن هذه الرمال مقد�سة؛ لأنها �سارت عليها قدما القدي�س؛ لذا لها القدرة على الوقاية ومنع دخول
العقارب واحليات �إىل البيوت((( كما يعتقدون.

 – 8الو�شم
يعترب الو�شم من الظواهر املنت�شرة يف املوالد امل�سيحية وي�سميه العامة «الدق»؛ حيث يلج�أ الزائرون
�إىل هذه املمار�سة للنق�ش على اجللد بال�صور امل�سيحية وعالمة ال�صليب .و�إنها لعملية �صعبة م�ؤملة؛
حيث ي�ستخدم الرجل الذي يقوم بهذه املمار�سة �آلة �صغرية بحجم كف اليد تعمل بالكهرباء ولها
�صوت �أزيز مرتفع ،ويقوم بالنق�ش على مع�صم اليد لدق عالمة ال�صليب ،وقد يعقبها كتابة التاريخ
بنف�س الآلة.
ور�أيت كث ًريا من الأطفال والن�ساء يبكون من الأمل لهذه املمار�سة ،ولكنه �سرعان ما يرون هذا
النق�ش فيفرحون ،ثم بعدما يتم النق�ش يو�ضع فوقه �صبغة �سوداء ،وترتك اليد لفرتة لي�ست طويلة �إىل
�أن يجف النق�ش.
-1

�إخباري رقم (.)6

-2

�إخباري رقم (.)7
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ومن مناطق اجل�سم الأكرث ا�ستخدا ًما للنق�ش هي اجلهة الباطنية (الداخلية للمع�صم) لنق�ش
ال�صليب ثم عند �أ�سفل الكتف يف اجلهة اخلارجية لنق�ش �صور القدي�سني ،مثل :الأنبا �شنودة
والقدي�سة مرمي ومارجرج�س ،ثم ينق�ش �أ�سفل الر�سم تاريخ النق�ش وتاريخ الزيارة .ونرى �أن هذه
املمار�سة حتقق وظيفة جمالية ودينية.
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الف�صل ال�ساد�س
الأغاين واحلكايات ال�شعبية
حول القدي�س

الأغنية ال�شعبية
يعرف الدكتور �أحمد علي مر�سي الأغنية ال�شعبية ب�أنها «الأغنية املرددة التي ت�ستوعبها حافظة
جماعة ،تتناقل �آدابها �شفا ًها ،وت�صدر – يف حتقيق وجودها – عن وجدان �شعبي» .ومييزها عن �سائر
�أ�شكال التعبري ال�شعبي ب�أنها تتكون من عن�صرين ،هما :الن�ص ال�شعري واللحن املو�سيقي ،ويغلب
(((
عليها اللهجة العامية ،وترتبط بدورة حياة الإن�سان ومعتقداته.
ويعرف «الكزاندر كراب» الأغنية الفولكلورية ب�أنها «�أي �أغنية �أو ق�صيدة غنائية حملية وجمهولة
الن�ش�أة؛ ظهرت بني �أنا�س �أميني يف الأزمات املا�ضية� ،أخذت جتري يف اال�ستعمال لفرتة ملحوظة من
(((
الزمن هي فرتة قرون متوالية يف العادة».
والأغنية الدينية ترتبط �أوثق االرتباط باملنا�سبات الدينية التي يحتفل بها املجتمع ال�شعبي يف
م�صر ،وحتظى هذه الأغاين باحرتام كبري ينبع من طبيعة املنا�سبة التي تغنى فيها ،وامل�ضامني التي
(((
حتفل بها ،وتت�صل يف جوهرها باملعتقدات الدينية املت�أ�صلة يف ال�ضمري اجلمعي.
ويعترب املولد مكانًا منا�س ًبا تتجمع فيه الن�سوة ويغنني �أغاين للقدي�س .وقد جمع الكاتب هذه
الن�صو�ص �أو الأغاين من زائري املولد.
ومن خاللها ن�ستطيع الك�شف عن مدى ارتباط هذه الأغاين باملعتقدات اخلا�صة بالقدي�س،
وكذلك ارتباطها مبظاهر املولد ،وقد ق�سمنا هذه الن�صو�ص �إىل:
� -1أغانٍ فولكلورية قدمية (�شفاهية)
 -2الهتافات للقدي�س التي تعترب من �أب�سط �أنواع الأغنية

-1

�أحمد علي مر�سي ،من م�أثوراتنا ال�شعبية ،مكتبة الأ�سرة ،الأعمال الفكرية ،مهرجان القراءة للجميع (القاهرة :الهيئة
امل�صرية العامة للكتاب.145 :)1998 ،

	- 2الكزاندر كراب ،علم الفولكلور ،ترجمة ر�شدي �صالح (القاهرة :دار الكتاب العربي.253 :)1967 ،
-3

مر�سي ،من م�أثوراتنا ال�شعبية.201 :
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�أو ًال :الأغاين الفولكلورية القدمية ال�شفاهية
ونق�صد بها تلك الأغاين التي كانت تغنيها اجلماعة ال�شعبية قدميًا ،ومل تعد الآن ت�ؤدى �إال ناد ًرا
واحتفظت بها الذاكرة ال�شعبية ،وهي تلك التي تغنى يف موالد القدي�سني .ومن هذه الأغاين:
 -1عند زيارة القدي�س
وتعد الزيارة للقدي�س هي �أول مظاهر املولد ،وحتر�ص اجلماعة ال�شعبية على الغناء �أثناء امل�سري �إىل
مولد القدي�س:
طــريق �أبـو �شـنـودة ملـفه ملـفه

و�إن عـطاين ربي ال روحله بزفـة

طريق �أبو �شنـودة ملـفات ملفـات

و�إن عطاين ربي ال روحله بزفات

قبتك يا �أبو �شنودة من البعد بانت

ملا �شافـتها اجلمال هامـت وزامت

يا عتبة �أبو �شنـودة يا حمـال عتبـها

افتـحـوا للزايـرة تنـ�صـر ولـدهـا

يا عتبة �أبو �شنـودة يا حمال هواهـا

افـتحـوا للزايـرة تنـ�صـر �ضنـاهـا

وت�صف الأغنية طرق الأنبا �شنودة (�أبو �شنودة) ب�أنها �صعبة وكثرية املنحنيات ،ولكن هذا ال يثني
الزائر عن هدفه ،بل �إن كتبت له الزيارة ف�سوف يذهب وهو �سعيد.
وتدل هذه الأغنية على قدمها ،فالزائرون كانوا يذهبون باجلمال ،وهنا نلحظ قدرة الفنان ال�شعبي
على الت�صوير البالغي ،فحني ر�أت اجلمال قبة الأنبا �شنودة �أعلنت الو�صول �إىل مق�صد الرحلة.
وهنا �أي�ضً ا �إ�شارة �إىل التن�صري(التعميد) و�سوف ت�أتي �أغانيه فيما بعد.
ويتحدث الفنان ال�شعبي عن الفتاة التي لي�س معها تكاليف الزيارة ،ولكنها يف �شوق �إىل زيارة
مولد القدي�س ،فهي تعر�ض عليهم العمل يف مقابل �أخذها معهم ،وتعك�س الأغنية التالية بع�ضً ا من
مظاهر االحتفال باملولد من الغناء و�إقامة املوائد:

خـدونـي معـاكــم

يـازايـرين ال�شهـيـد
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خـدونـي معـاكــم
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خـدونـي معـاكــم
خـدونـي خـدونـي
خـدونـي خـدونـي

�شاطـرة يف الغـنـا
يـازايـرين ال�شهـيـد
�شاطـرة يف الغـنـا

و�أ�سـوي غـداكـــم
خـدونـي خـدونـي
و�أ�سـوي الـفـطوري

وبالرغم من �أن القدي�س مل يكن �شهي ًدا ف�إن الطبقات ال�شعبية تطلق عليه هذا اللقب.
وت�صف الأغنية ال�شعبية منظر قبة الدير ب�أنها عالية ،وعليها غريب (غراب) وحمامة وجريدة
ومدى ارتباط الأغنية مبفردات البيئة:
عليـهـا جــريـــدة
عليـهـا جـريــــدة
عليـهـا غــريـــب
عليـهـا غــريـــب
عليـهـا حمــامـــة
عليـهـا حمــامـــة

قـبتـك يا �أبو �شنـودة
و�أدعــى العـــــــدوة
قـــبـتــه عــــالــيــة
يـزعـــق ويــــقـــول
قـــبـتــه عــــالــيــة
تــزعـــق وتـــقـــول

عليـهـا جـريـــدة
وحـتــى الـحبيبـة
عليـهـا غـــريــب
يـا مـا ال�صبـر طيب
عليهـا حمــامـــة
زوار هــنـا يـا مــا

ومعظم القدي�سني ي�سلكون اجلبال وي�سكنونها ،ودير الأنبا �شنودة موجود يف اجلبل الغربي ،و ُيروى
عنه �أنه كان يتعبد يف املغارة �أعلى اجلبل واملعروفة (بالقطعية).
ومن طقو�س زيارة الأنبا �شنودة �صعود جبل القطعية والو�صول �إىل املغارة ،و�إنه لطريق �صعب،
ولكنه ي�صبح �سه ًال بغر�ض حتقيق الغاية ،وهي الزيارة ونوال الربكة:
مـا واعـر يـا �سيدي
مـا واعـر يـا �سيدي
مـا واعــر يـا ربــي
مـا واعــر يـا ربــي
�سـكـنـت اجلبــال
�سـكـنـت اجلبــال

يـا طـلــوع اجلـبــل
واتـو�سطلـه الهــوا
يــا طلــوع اجلـبــل
زقزق الطري الأخـ�ضر
لي�ش كـدا يـا جـدي
�سكـنــوه �سكنــوه

101

مـا واعـر يـا �سيـدي
كلـعــب الـرقــيـق
مـا واعــر يـا ربــي
ن�شـرب مـن القـرب
�سـكـنـت اجلبـــال
طــبـيـب للـمبـايل
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ويتفق �سكنى القدي�سني اجلبال مع الن�ص ال�شعبي امل�شهور:
يــا مــا يف الـجـبـل �ســـــواح

قـــاعــديــن يف خــالويــهـم

بياكلوا ال�شـوك مـع اللـحـالح

واحلــنـــ�ضـل حــلي لـيــهـم

ملا له�ؤالء القدي�سني من حياة التعبد والن�سك والزهد يف احلياة والبعد عن النا�س.
وها هي الزائرة قد و�صلت �إىل باب الدير (عتبة الدير) وهي فرحة بالزيارة ،وي�صف الفنان ال�شعبي
العتبة التي تط�أها الأقدام باحلجارة والياقوت والأحجار الكرمية وا�ستخدام ال�سوارة (�أ�ساور الذهب)
والعقود (العقد) .وتدل هذه الألفاظ العالية القيمة املادية على احلالة النف�سية الفرحة التي ت�صاحب
الزائرين عند الو�صول �إىل دير القدي�س:
عـتبهـا حجـــارة
عـتبهـا حجـــارة
عـتبهــا يـاقــوتي
عـتبهــا يـاقــوتي
يـا عـتبـة بلـوحـة
يـا عـتبـة بلـوحـة

بـيعتـك يـا جــدي
تـفـتحـه الـزايـــرة
بـيعتـك يـا جــدي
تـفـتحـه الـزايـــرة
بـابـك يـا �شــهــيد
فـرحـتـك يـا قلبي

عـتبهـا حجـــارة
بـ�سـن ال�ســـوارة
عـتبهــا يـاقــوتي
بـ�سـن الـعــقــود
يـا عـتبـة بلـوحـة
نهـار �أن تـروحــة

ويقوم رهبان الدير يف �أيام املولد بتجهيز املكان وعمل اال�ستعدادات الكاملة.
كما ي�صف الفنان ال�شعبي حالة و�صول الزائرين عن طريق �سماع �صوت �آالت املو�سيقى ال�شعبية،
وهي :الطبلة واملزمار ،وهي نف�س الآالت ال�شعبية التي ت�ستخدم يف الأفراح واملنا�سبات ال�سعيدة:
ر�ش
ر�ش
ر�ش
ر�ش

الـجنـيـنـــة
الـجنـيـنـــة
الـجنــايـــن
الـجنــايـــن

يــــــا راهـــــــب
حـ�س طبـل الـزوار
يـــــا راهــــــــب
حـ�س طبـل الـزوار
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ر�ش الـجنـيـنـــة
مـا قـرب علـينــا
ر�ش الـجنــايـــن
مـا هـو بـره بـايـن
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 -2بناء الدير
وعن كيفية بناء الدير تغني اجلماعة ال�شعبية:
طـوبـة على طـوبـة
طـوبـة على طـوبـة
قـالـب على قــالـب
قـالـب على قــالـب
حـــط ال�شــنـاكــل
حـــط ال�شــنـاكــل
حـــط الـحــديــدي
حـــط الـحــديــدي
و�شـــال الـحـجـارة
و�شـــال الـحـجـارة
مـيـن �شــال مــيــه
مـيـن �شــال مــيــه
مـيـن �شــال طـــوب
مـيـن �شــال طـــوب
بـنــونـي جــدودي
بـنــونـي جــدودي
بـنــونـي خـوالــي
بـنــونـي خـوالــي

عـوامـيـد
عـوامـيـد
عـوامـيـد
عـوامـيـد

رفـيــعـة
رفـيــعـة
رفــايــع
رفــايــع

مني بنـاك يـادي الدير
دا بـنـاين الـبــنــا
مني بنـاك يـادي الدير
دا بـنـاين الـبــنــا
مني بنـاك يـادي الدير
دا بنونـي الـمـلـوك
مني بنـاك يـادي الدير
دا بنونـي الـمـلـوك
مني بناك يا �شــهيـد
دا بنونـي الـمـلـوك
مني بناك يا �شــهيـد
دا بنونـي الـمـلـوك
مني بناك يا �شــهيـد
دا بنونـي الـمـلـوك
مـني بنــاك يـا جدي
و�ســــع الـمـــدارة
مـني بنــاك يـا جدي
و�ســــع الـمـــدارة

مني بنـاك يـا جـدي
كــل مــن راح زاره
مـني بنـاك يـا جـدي
كــل مــن راح زاره
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طـوبـة على طوبــة
بنــايــة عـجـوبـــة
قـالـب على قـالـب
بـنـايــة عـجــايـب
حـــط ال�شــنـاكــل
ور�سـمـوا الهـواكــل
حـــط الـحـديــدي
وعــلـوا �صلــيـبـي
و�شــال الـحـجـارة
ونــا�س الــزيـــارة
مـيـن �شــال مـيـــة
ملـحـي اخلـــطيـــة
ميـن �شـال طـــوب
لـمحـي الـذنــوب
بنــونـي جــدودي
وعـلـوا عـمـــودي
بنــونـي خــوالــي
وعـلــوا مـقــامــي

عــوامـيـد رفــيعـة
مـا زاح الـوجـيعــة
عـوامــيـد رفـايــع
مـا زاح الـوجايــع
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وهكذا نرى خميلة الفنان ال�شعبي تتحدث عن التفا�صيل الدقيقة لبناء هذا ال�صرح العظيم ،و�أن
له الفخر يف �أن ي�شرك �أجداده و�أخواله والزائرين ،بل �أ�شرك معهم املالئكة لي�ضفي قد�سية خا�صة على
هذا البناء العجيب.
 -3بطولة الأنبا �شنودة
وعن بطولة الأنبا �شنودة ي�سجل الن�ص ال�شعبي �أغاين حول زعامته وقدا�سته ومعجزاته ،في�صفه
الفنان ال�شعبي بكلمة «ال�سبع» وال يجد الفنان كلمة �أقوى من هذه ملا لها من داللة �شعبية ترمز للقوة
والبطولة والزعامة ،بل هذه ال�صفة منت�شرة يف �صعيد م�صر و�سكان اجلبل:
�سبع يا �أبو �شنودة يا عني احلمامـة

طل من الهيكـل وقايل ال�سالمة

�سبع يا �أبو �شنودة يا عني الرثيــه

طل من الهيكـل و�سـلـم عـل ّيـا

�سبع يا �أبو �شنودة يا عني ال�شهيـة

مد يده اليمني ولطــع الغـازيـة

وال حـــد زيـــــه
وال حـــد زيـــــه
وال حـد كـيـفـــه
وال حـد كـيـفـــه

�سبع يـا �أبـو �شنــودة
يا غــزالــة الـجـبــل
�سبـع يا �أبـو �شنــودة
يا غــزالــة الـجبــل

وال حـــد زيـــــه
تـعلـت لـ�ضـيــــه
وال حـد كـيـفـــه
تـعلـت لـطـيـفــه

ويوجد يف معظم الأديرة بئر للمياه �أو �آبار ،و�إن هذه الآبار بوجودها يف هذه الأماكن املقد�سة قد
تقد�ست ،و�إن ماءها دواء للمري�ض وامل�سافر:
�سـلبهـا حــريـــر
�سلبهـا �سـال�ســـل
�سلبهـا �سـال�ســـل
�سلبهـا �سـال�ســـل

يا كل �شــربـة مـنهـا
�سقيـتـك يـا جــدي
يا كل �شـربـة منـهــا
يا كل �شـربـة منـهــا
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دوا للــعلـيـــــــل
�سلبهـا �سـال�ســـل
دوا للـمـ�سـافــــــر
دوا للـمـ�سـافــــــر
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 -4معمودية الأطفال يف املولد
تعد املعمودية �أو التعميد (التن�صري) من الطقو�س الدينية الأ�سا�سية عند الأقباط ،وهذه املمار�سة
امل�أخوذة من معمودية ال�سيد امل�سيح يف نهر الأردن.
وقد ينذر والدا الطفل ب�أن يعمداه يف مولد �أحد القدي�سني:
تـن�صـر ولـدهــا
تـن�صـر ولـدهــا
تـن�صـر �ضـنـاهـا
تـن�صـر �ضـنـاهـا
بجـار الـعمـــود
بجـار الـعمـــود
بـجـار ال�سـتــارة
بـجـار ال�سـتــارة

رايـحـة �أم الــولـــد
فـتحـت بـاب الهيكل
رايـحـة �أم الــولــــد
فـتحـت بـاب الهيكل
واقــفـة �أم الـولـــــد
يــا َحـمـار خــدهــا
واقــفـة �أم الــولــــد
يــا َحـمـار خــدهــا

تـن�صـر ولـدهــــا
ب�سـن حـلـقـهــــا
تـن�صـر �ضـنـاهـــا
بـمفـتـاح وراهــــا
بجـار الـعمــــــود
بـلـون العـقــــــود
بـجـار ال�سـتـــــارة
بلـون ال�سـيـجــارة

وقديمً ا كان القم�ص� ،أو الكاهن ي�أخذ مقاب ًال ماد ًّيا نظري �إجراء املعمودية للطفل ،يف حني تكون الآن
بدون مقابل .ويف الن�ص التايل يو�ضح �أن �أم الولد �أو جدته تقدم �أغلى ما عندها من ذهب �أو حلي يف
�إجراء معمودية الطفل:
يـا �ستـه الكـبيــرة
يـا �ستـه الكـبيــرة
يـا �ستـه الكـبـايــر
يـا �ستـه الكـبـايــر
هـات الـواد وعـمـه
هـات الـواد وعـمـه
هات الـواد وخالــه
هات الـواد وخـالـه

ايـ�ش عـطـيـتي القــمـ�ص
خم�سة «حمبوب دهـب»
ايـ�ش عـطـيـتـي القـمـ�ص
خم�سة مـحبـوب دهـب
و�شــــيــــعــــــــــــــه
واطـحــن الــزعـفــران
و�شــــيــــعــــــــــــــه
واطـحـن الــزعــفــران
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يـا �ستـه الكـبيــرة
وحلـقـي رهــيـنـة
يا �ستـه الكــبـايــر
وحلقـي رهـايـــن
هات الواد وعـمـه
على طـــرف كــم
هات الواد وخالــه
على طــرف �شالـه
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وتدل عبارة «خم�سة حمبوب دهب» على قدم الن�ص ،فكلمة (حمبوب دهب) هي عملة نقدية
حملية كانت ت�ستعمل فرتة احلملة الفرن�سية ،وقد ر�صدها علماء احلملة الفرن�سية.
 -5النذور والأ�ضاحي
ويعد املولد هدفًا �أ�سا�س ًّيا لتقدمي النذور من قبل الأفراد .ومن �أهم النذور والأ�ضاحي التي كانت
تقدم للقدي�س ال�شموع واخلراف واجلامو�س والطيور؛ حيث يقوم زائرو القدي�س بذبحها وي�أكلونها يف
وليمة ت�ضم الأهل والأ�صحاب:
هــات النــدر لــي
هــات النــدر لــي
على حلمـة �ضانـي
على حلمـة �ضانـي
على حلـمـة لــيــة
على حلـمـة لــيــة

والـ�شــــهـــــيـــد
و�أنـت لـك ولــدك
مـا لفـلفـه حـلـتــه
واملعـــالـق فـــ�ضـة
مـا لفــلفـه حـلـتـه
واملعــالـق فــ�ضــة

هــــــات الـنـدر يل
و�أنـا �أخـد ال�شو�شية
على حلــمـة �ضانـي
تزيــن ال�صــــوانـي
على حلـــمـه لـــيـه
تـزيــن ال�صــيـنـيـة

وقد ينذر البع�ض �أ�شياء غري الذبائح ،وت�ستخدم يف الدير كاملحارم وال�ستائر واملفرو�شات:
لأغنـي و�أغـنــي
لأغـنـي و�أغـنــي
لأغـنـي و�أقـــــول
لأغـنـي و�أقـــــول
لأغـنـي و�أظـاظـي
لأغـنـي و�أظـاظـي

و�إن عطـاين ربـي
و�أفر�شـك يا �شهيـد
و�إن عـطـانـي ربـي
و�أفر�شـك يا �شهيـد
و�إن عـطـانـي ربـي
و�أفر�شـك يا �شهيـد

لأغنـي و�أغـنــي
مـحــارم بـتـلــي
لأغـنـي و�أقـــول
مـحــارم بـلـولـي
لأغنـي و�أظـاظـي
حمـارم حـجـازي

ومن النذور واملمار�سات القدمية التي كانت جترى يف املولد :ق�ص بع�ض خ�صالت ال�شعر املرتوكة،
واملوهوبة� ،أو املنذورة للقدي�س ،ويقوم الكاهن بق�صها.
وها هي املغنية ال�شعبية تو�صي احلالق ب�أن يحلق له ر�أ�سه ويرتك بع�ض اخل�صالت ليق�صها الكاهن
يف املولد:
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وخـلـيلـه حـتـة
وخـلـيلـه حـتـة
وخـليـلـه �شـارة
وخـلـيلـه �شـارة

وزيـــــــــنــــــة
واحـر�سـه يـارب
يـا مـــزيـــــــــن
واحـر�سـه يـارب

وخـلـيـلـه حــتـة
دا خــي الـبـنـتــه
وخـليلـه �شـــــارة
دا خـي التـالتـــة

وقدميًا كانت هناك بع�ض ال�سلوكيات غري الالئقة تمُ ار�س يف املولد ك�شرب اخلمر ،ولكنها انعدمت
الآن ب�سبب توعية رجال الدين والأمن ،وي�سجل الن�ص ال�شعبي ما كان يحدث قدميًا:
يـا عتبـة �أبو �شنودة يـا عايل يا هـاوي

زلزلوك اجلدعان ب�شرب القهـاوي

يـا عتبـة �أبو �شنودة يـا عايل يـا مبني

زلزلوك اجلدعان ب�شرب اخلمرجي

ثان ًيا :الهتافات للقدي�س يف زفة الأيقونة
وي�أتي هنا نوع جديد من الغناء ،وال يعترب غناء مبعنى الكلمة ،بل هو نوع من الهتافات للقدي�س؛
حيث يقوم بهذه الهتافات جمموعة كبرية من ال�شباب املتحم�س مبدح القدي�س يف �صورة انفعالية
وعاطفة مت�أججة؛ حيث يقوم �أحد ال�شباب ببداية الهتاف ويرد عليه اجلموع الواقفة حوله ،وقد ُيحمل
�أحد ال�شباب فوق الأكتاف وهو الذي يبد�أ بالهتاف .و�أحيانًا تدخل هذه الهتافات يف التعبري عن
ال�سخط العام وال�ضيق ،فيجدون يف هذه الهتافات التي �أ�شبه ما تكون باملظاهرات فر�صة للتنفيث عن
�ضيقهم وغ�ضبهم العام ،ومن هذه الهتافات:
	•�أنبا �شنودة يا مليح ...يا يل زارك امل�سيح
	•حط الكفة على امليزان ...و�أبو �شنودة هو الك�سبان
	•حط الكفة على ال�صينية� ...أنبا �شنودة نور يل عنيا
	•نورك بان ...على ال�صلبان
	•�أبو �شنودة هو هو ...وامل�سيح اداه القوة
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	•و�سنوي يا �سنوي ...ونعي�ش ونزورك �سنوي
وقد ك�شف الباحث عن بع�ض الهتافات ال�سيا�سية التي ر�صدها منذ عام  ،2002والتي تندد
بال�صحافة ب�سبب ما اعتربه الأقباط �إ�ساءة �إليهم.
خ�صائ�ص الهتافات
 -1فهي تتكون من �شطرتني متقابلتني لهما �إيقاع مو�سيقي ،وال�سجع هو الغالب عليها .والوزن
والإيقاع يف هذه العبارات �أو الهتافات من �ش�أنها �أن ت�صنع ال�شكل اللغوي املقفل ،فما �إن
تنتهي العبارتان �أو ال�شطرتان املتحدتان على وجه التقريب يف الوزن والإيقاع حتى ينتهي
الهتاف كما يف «املثل».
 -2ال تظهر هذه الهتافات �إال يف �أوقات احلما�س الديني وخا�صة يف املوالد ،وعلى وجه الدقة
�أثناء زفة الأيقونة ،التي من �ش�أنها �أن تزيد حما�س الهاتفني للقدي�س ،وتنت�شر هذه الهتافات
وحما�سا.
و�سط ال�شباب؛ لأنهم �أكرث الفئات انفعا ًال
ً
 -3وتعترب هذه الهتافات نو ًعا من الغناء ملا لها من �إيقاع مو�سيقي �شعبي ،كما �أنها تعتمد
على التكرار الذي ي�ساعد على احلفظ ،وهي �أي�ضً ا قابلة للإ�ضافة والتعديل .وي�صاحب هذه
الهتافات حركات الأذرع �إىل �أعلى ب�صورة م�صاحبة لإيقاع الهتاف.
 -4وتعد هذه الهتافات هي ال�صورة املعلنة الآن للغناء يف املوالد القبطية بعد اندثار الأغنية
الفولكلورية التي كانت ُت�ؤدى قدميًا ،واختفاء �شاعر الربابة �أو املداحني يف املوالد القبطية.
 -5و�إن مل تعترب هذه الهتافات نو ًعا من الغناء ال�شعبي فال بد �أن ت�صنف حتت الأدب ال�شعبي
ملا لها من خ�صائ�ص؛ فهي جمهولة امل�ؤلف ولغتها عامية وتعرب عن وجدان �شعبي يف �أوقات
معينة ويرددها املجتمع ال�شعبي وقابلة للإ�ضافة والتعديل.
وهذا النوع �أو ال�صنف من الأدب ال�شعبي مل يلتفت �إليه كثري من الباحثني.
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احلكايات ال�شعبية
وتعد املعجزات ظاهرة منت�شرة يف املعتقد امل�سيحي على �أيدي القدي�سني ،ومن �ضمن ه�ؤالء
القدي�سني القدي�س الأنبا �شنودة ،فله كثري من املعجزات لي�ست يف حياته فقط و�إمنا بعد وفاته �أي�ضً ا.
بل �إن كث ًريا من القدي�سني ال يذيع �صيتهم وال يعرفهم �أحد �إال بعد وفاتهم عن طريق ظهور معجزاتهم.
وي�شتهر القدي�س بكرثة معجزاته ،بل بعظمة معجزاته �أي�ضً ا ،مثل �شفاء الأمرا�ض امل�ستع�صية
كال�سرطان ،وكث ًريا ما ن�سمع �أي�ضً ا عن �إجراء القدي�س لعمليات جراحية �أثناء نوم امل�صابني ،وي�ؤكد
ه�ؤالء النا�س �أن معجزة قد حدثت لهم ،و يربهنون على ذلك بالأ�شعة والإثباتات الطبية .وهناك
معجزات كال�شفاء من الأرواح النج�سة التي ا�شتهر بها الأنبا �شنودة وديره.
وقد تكون �صورة القدي�س �أو كتاب من معجزاته �أو بع�ض حنوطه �أو زيارة كني�سته كافي ًة لإحداث
املعجزة؛ وذلك يتوقف على �إميان ال�شخ�ص واالعتقاد يف القدي�س ،ولي�س ال�شفاء من الأمرا�ض فقط
هو كل املعجزة و�إن كان حمورها ،ولكن هناك كثري من امل�شاكل وال�ضيقات التي تحُ ل عن طريق
القدي�سني.
ومن هذه احلكايات

� -1سيدة ا�سمها مار�سيل من �شربا (تقابلت معها يف املولد) حكت يل عن معجزة حدثت لها:
«قعدت � 18سنة من غري خلفة ورحت �إىل دكاترة كتري ،وقالوا يل �إين م�ش ممكن �أخلف (�أجنب)،
و�سافرت �أنا وجوزي للخارج وعر�ضت نف�سي على دكاترة هناك ،وقالوا يل نف�س الكالم؛ وكانت
حياتي �صعبة مع جوزي ب�سبب عدم اخللفة .ويف مو�سم الأنبا �شنودة �سنة  1990ات�صل بنا واحد
قريبنا من �سوهاج وهو يعمل بالدير يف فرتة املولد ،وهو عارف م�شكلتي وقال يل :تعايل اح�ضري
مولد الأنبا �شنودة .جيت �أنا وجوزي وزرنا الدير بعد كده طلعنا القطعية وادحرجت ودرت حول
احلجر تالت مرات وقعدنا تالت �أيام يف الدير و�سافرنا .ويف �أول �شهر �أكتوبر عرفت �أين حامل،
واحلمد هلل ربنا عطاين بنت ا�سمها «نعمة»؛ وبعدين رحت للدكتور وقال يل الدكتور دي معجزة،
ويف املو�سم التايل للأنبا �شنودة جينا ع�شان نويف الندر للأنبا �شنودة.
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 -2وراوية �أخرى حتكي عن الأنبا �شنودة والبابا كريل�س ي�شفيانه من الورم اخلبيث ،م�سجلة �صوت ًّيا
على  .CDيحكي جودة جرج�س جودة:
«حدث يف بداية �شهر فرباير � 2001أنني �شعرت بتعب وبوجود ورم يف اخل�صية اليمنى ،فذهبت
�إىل الدكتور عزت ثابت �أخ�صائي جراحة ب�سوهاج ،ف�أخربين �أنه يوجد عندي كي�س ماء باخل�صية
اليمنى وال بد من �إجراء عملية جراحية ال�ستئ�صال هذا الكي�س.
بعد �إجراء العملية اجلراحية الحظ الدكتور وجود �شيء غريب يف الكي�س ،ف�أخربنا �أنه يجب
�أن نقوم بعمل حتليل لهذا الكي�س ف�أر�سلناه �إىل القاهرة وكانت املفاج�أة وجود ورم خبيث باخل�صية
اليمنى ،فتقرر �إجراء عملية جراحية ال�ستئ�صال اخل�صية نف�سها.
جدا بعدما علمت بذلك و�شعرت بخوف من �أن يكون هذا الورم منت�ش ًرا يف �أي
بالطبع �أنا حزنت ًّ
جزء �آخر من ج�سمي .ويكمل قائ ًال :مت حتويلي �إىل معهد الأورام ومت �إجراء العملية اجلراحية ،وبعدها
علي ،وقال� :إن مر�ض ال�سرطان
ذهبت لفك ال�سلك :كان دكتور اجلراحة ي�أتي من القاهرة فك�شف َّ
�أ�صاب اخل�صية الأخرى وال بد من �إجراء عملية ثالثة ال�ستئ�صال اخل�صية الثانية ،ووقتها كان معي
�أخي فات�صل به �أحد الآباء الرهبان بدير الأنبا �شنودة لأنه يحتاج �إليه يف بع�ض الأعمال بالدير ،فاقرتح
علي �أن نذهب �سو ًّيا للدير لأخذ بركته ،ذهبنا للدير وتركني �أخي فذهبت للهيكل ووقفت �أمام �أيقونة
َّ
الأنبا �شنودة وطلبت منه �أن ي�شفيني و�صرخت من كل �أعماق قلبي وبدموع �صادرة من قلب حزين
علي وي�شفيني ،ودخلت بعد ذلك �إىل احل�صن املوجود بالدير الذي به
لكي ميد الرب يده ويتحنن ّ
مذبح البابا كريل�س ال�ساد�س ،وقفت �أمام الهيكل و�صليت وطلبت �شفاعة البابا كريل�س .وبينما �أنا
جال�س غلبني النوم ،و�إذ بي �أرى القدي�س الأنبا �شنودة والقدي�س البابا كريل�س يف منظر نوراين بديع
ومل�ساين بيديهما الطاهرتني ،ومل �أ�شعر ب�شيء بعدها �إال و�أخي يوقظني ،وكانت مالب�سي الداخلية
مليئة بالدم.
وبعدها ذهبت يف املوعد املحدد �إىل معهد الأورام لإجراء العملية الثالثة دون �أن نخرب �أح ًدا مبا
علي قال يل :من الذي عمل العملية لك؟ فقال له �أخي احلكاية التي
حدث ،وعندما ك�شف الطبيب ّ
حدثت ،مل يقتنع الطبيب وطلب بعمل حتاليل �أخرى و�إ�شاعات ،ف�أجمع الأطباء �أنه ال يوجد عندي
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ورم من الأ�سا�س ومت حتليل اخل�صية امل�ست�أ�صلة نف�سها فلم يجدوا بها �أي ورم ،وقال يل الطبيب� :أنا م�ش
م�صدق اللي �أنا �شايفه دي معجزة.
 -3النظر يعود لفتاة من �أ�سيوط
حتكي لنا ماجدة �سليمان هرني ،املقيمة ب�أوالد بدر مركز الفتح حمافظة �أ�سيوط «يف ليلة من الأيام
جدا ك�أنه كابو�س ،فا�ستيقظت مفزوعة من ذلك احللم مما كان له �أثر على
حلمت حل ًما مرع ًبا وفظي ًعا ًّ
عيني ف�أ�صبحت ال �أقدر �أن �أرى بها �أي �شيء� .أخذين والدي وعر�ضني على �أكرث من طبيب ،ومت
عمل �أكرث من �إ�شاعة يل ،وتبني من هذه الإ�شاعات �أنه ال يوجد �سبب ع�ضوي لعدم الإب�صار ،فقمنا
بعمل �إ�شاعات �أخرى تبني �أي�ضً ا من نتيجتها عدم وجود �أ�سباب ع�ضوية يف العني ت�ؤثر على الإب�صار،
الأمر الذي �أدى �إىل حرية كل الأطباء.
جدا وت�ضايقت ،وقلت « :ليه كده يا رب �أنا عملت �إيه عل�شان ت�أخذ مني نعمتك
حقيقة �أنا حزنت ًّ
اللي �أعطيتها يل ،ولكني ر�شمت نف�سي بعالمة ال�صليب ودخلت حجرتي ووقفت لأ�صلي و�أطلب
معونة الرب لكي ميد الرب يده ويلم�سني ويرجع النور لعيني وت�شفعت ب�أمنا العذراء مرمي والقدي�س
الأنبا �شنودة ،وعاتبت الأنبا �شنودة وقلت�« :إزاي �أقدر �أزور ديرك تاين و�أنا م�ش �شايفة» وبلجاجة
طلبته وت�شفعت به و�سلمت الأمر كله هلل ،بعدها ا�ستغرقت يف نوم عميق وحلمت حل ًما ،و�إذا بال�سيدة
العذراء مرمي تقول يل :اذهبي �إىل دير الأنبا �شنودة وب�صالته �سوف يعود النور �إىل عينيك ،فع ًال ذهبنا
�أنا ووالدي �إىل الدير ووقفت �أمام �أيقونة القدي�س الأنبا �شنودة لأ�صلي ،وما �أرهبها تلك الفرتة التي
وقفتها لأ�صلي؛ �إذ �شعرت برهبة عظيمة و�شعرت ب�أن الأنبا �شنودة �أمامي ،وقلت له� :أنا طالبة �شفاعتك
و�صالتك عني لكي ت�شفيني ويرجع النور لعيني.
وبينما �أنا واقفة �أمام الهيكل �أ�صلي فج�أة �شعرت ب�أن ي ًدا خفية مت�سح عيني وك�أنني يف حلم
عجيب ،وهنا حتدث املعجزة و�أب�صر بعيني جي ًدا ،وك�أن �شي ًئا مل يكن ف�صرخت ب�أعلى �صوتي :النور
رجع لعيني ،النور رجع لعيني ،وكان ذلك على مر�أى جميع احلا�ضرين.
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 -4وحتكي �سيدة مل تذكر ا�سمها:
«�أنا كان عندي مر�ض ال�سرطان ،ورحت عند كل الدكاترة ،فقالوا يل :لي�س هناك �أمل لل�شفاء،
فقلت� :أزور الأديرة والأماكن املقد�سة لأين خال�ص قربت �أموت ،و�آخر مكان رحت �إليه هو دير الأنبا
�شنودة يف ال�صعيد ،وتقابلت مع راهب يف الدير ،وقلت :يا �أبونا �أنا عندي ال�سرطان ،والدكاترة قالوا
يل مفي�ش �أمل لل�شفاء ،ممكن الأنبا �شنودة ي�شفيني ،فقال يل :طب ًعا؛ لأن �شفاعة القدي�س موجودة يف
الكتاب املقد�س ،والكتاب بيقول «غريامل�ستطاع عند النا�س م�ستطاع عند اهلل» ،وبعدها �شربت �شاي
يف الدير و�أبونا �صلى يل ودهني بالزيت.
وبعد �أربعة �أيام ،و�أنا نائمة بالليل ب�صيت لقيت الغرفة كلها نور� ،أنا خفت ،ب�صيت لقيت واحد
بيقويل �أنت عاملة �إيه دلوقتي ،قلت له� :أنا تعبانة و�أعطاين ثالث رمانات ،وقال يل :ت�أكلي من دول
وتبقي كوي�سة ،فقلت له� :أنت مني فلم يقل يل ا�سمه.
وتاين يوم بعدما �صحيت من النوم ب�أقلب املخدة لقيت �صورة الأنبا �شنودة فعرفت �أن ده الأنبا
�شنودة ورحت عند الدكتور املعالج ،عمل حتليل و�أخذ عينات ،فلم يجد �أثر لهذا املر�ض ،فتعجب
و�س�ألني� :إيه اللي ح�صل؟ فحكيت له هذه احلكاية ،فرد علي :قال يل فع ًال حمد�ش يقدر يعمل هذا
العمل �إال ويل من �أولياء اهلل ال�صاحلني ،و�أنا احلمد هلل كل �سنة �أزور الأنبا �شنودة و�أجيب الندر اللي
(((
علي.
َّ
وتعمل هذه الروايات على تر�سيخ االعتقاد يف القدي�سني ويف �شفاعتهم وقدرتهم الإعجازية،
وت�سمى هذه الروايات لدى الأقباط مبعجزات القدي�سني.
وهناك روايات يرويها العجائز الأقباط حول الأنبا �شنودة ،وهي منت�شرة يف مدينة �أخميم

 -1حكاية الأنبا �شنودة مع ال�شيخ �أبي القا�سم
كان هناك �صديق للأنبا �شنودة ،وهو �شيخ م�سلم ي�سمى ال�شيخ �أبا القا�سم يف �أخميم ،ويف يوم من
الأيام �أراد الأنبا �شنودة �أن يخترب مدى �صداقة ال�شيخ �أبي القا�سم له ،فقال الأنبا �شنودة له� :أتكتم
-1
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ال�سر يا �شيخ فرد عليه�( :سرك يف بري) � -أي �إنه يكتم ال�سر  -فقال له الأنبا �شنودة� :إين قتلت رج ًال
ودفنته هنا ،و�أريدك �أن حتفظ ال�سر وال تبيحه لأحد .وحتكي الرواية �أن ال�شيخ �أبا القا�سم ذهب و�أبلغ
الأمن ف�أتى الع�سكر لكي يقب�ضوا على الأنبا �شنودة ،و�س�ألوه عن الرجل الذي قتله واملكان املدفون
فيه ،فقال لهم� :إنني مل �أقتل ،فقالوا له� :أرنا ما تخبئه يف هذا املكان ،ففتح لهم املكان املزعوم فر�أوا
وليمة معدة من �أفخر �أنواع الأكل ،وقال لهم :تعالوا اتف�ضلوا كلوا ،وحينئذ ك�شف الأنبا �شنودة خيانة
ال�شيخ �أبي القا�سم له ،وقال الأنبا �شنودة له :من بعد اليوم ،ال نكون �أ�صدقاء وال جنل�س م ًعا يف بلدة
واحدة ،ف�إن اخرتت ال�شرق ف�أنا �أختار الغرب ،وعندئذ اختار ال�شيخ �أبو القا�سم �أخميم ،وعليها ترك
الأنبا �شنودة �أخميم وذهب �إىل الغرب حيث �أقام الدير هناك.
وعند حتليلنا لهذه احلكاية فنجد �أنها ال تثبت �أمام النقد حلظة واحدة؛ لأن:
�أو ًال :الأنبا �شنودة ولد يف القرن الرابع �سنة 333م؛ حيث مل يكن الإ�سالم قد �أتى �إىل م�صر ،وبالطبع
مل يكن هناك �أي من امل�سلمني هناك.
ثان ًيا :بالطبع ال بد �أن َمن يروي هذه احلكاية هم الأقباط ،لأن كل طرف يحاول �أن يلقي باخليانة على
الطرف الآخر.
ثالثًا :تعد هذه احلكاية  -التي يرويها الأقباط  -دلي ًال على عالقة ال�شد واجلذب وامل�شاحنات �أحيانًا
بني الأقباط وامل�سلمني.
ومن ذكاء هذه الطبقات ال�شعبية  -التي �أبدعت هذه احلكاية � -أن تلقي بظاللها على الأولياء
والقدي�سني ،وت�صبغها بال�صبغة الدينية لتعطي نف�سها تربي ًرا ملا يحدث من امل�شاحنات بني الأقباط
وامل�سلمني.
 -2حكاية الأنبا �شنودة وامل�سخوطة
(تروي احلكاية �أنه يف �أيام مولد الأنبا �شنودة جاءت امر�أة (غازية) تركب حما ًرا لرتق�ص يف املولد
ومتار�س �سلو ًكا منحرفًا بجوار البئر ،فغ�ضب الأنبا �شنودة ولعنها (�سخطها) ول�صقها يف احلائط ،ويدللون
على ذلك ب�صورة �آدمية على احلائط.
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واملالحظ وجود بع�ض �صور الفراعنة (�إيزي�س و�أوزوري�س وحور�س) يف الناحية البحرية من البئر؛
لأنه من املعروف  -وكما ذكرنا  -ا�ستخدام بع�ض الأحجار القدمية الفرعونية التي كانت موجودة يف
هذا املكان يف بناء الدير.
وتدل هذه احلكاية على بع�ض املظاهر املنحرفة التي كانت موجودة يف املوالد .وتروي الطبقات
ال�شعبية هذه احلكاية لرت�سيخ القيم الأخالقية التي يجب �أن تراعى يف الأماكن املقد�سة ،ويف نف�س
الوقت تدعم نفوذ القدي�سني وغ�ضبهم ملن يهني �أماكنهم.
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اخلامتة
نتائج الدرا�سة
 -1ك�شفت الدرا�سة عن وجود املوالد امل�صرية يف الع�صر القبطي قبل جميء الإ�سالم م�صر ب�صورتها
احلية القريبة من واقعنا احلايل.
� -2أو�ضحت الدرا�سة بع�ض املفاهيم النظرية املرتبطة باملولد امل�سيحي كاملعجزة ومفهوم الربكة.
� -3أكدت الدرا�سة ل�سرية القدي�س الأنبا �شنودة �أن هناك عالمات تنبئ مبيالد وحياة القدي�س،
مثل الر�ؤى التي تظهر لوالديه ،وكذلك بع�ض املعجزات التي يجريها القدي�س يف حياته �أو
بعد نياحته.
 -4من خالل �سرية القدي�س ك�شفت الدرا�سة عن نظام رهبنة الأنبا �شنودة.
 -5ك�شفت الدرا�سة  -وذلك من خالل �أ�سئلة الإخباريني  -عن �أ�سباب زيارة مولد القدي�س؛
وذلك لنيل الربكة� ،أو ب�سبب العادة� ،أو ب�سبب االحتفال� ،أو ب�سبب ال�صالة .ويقول البع�ض:
�إن القدي�س قد زارهم يف املنام و�أوعز �إليهم بالزيارة .ويقول البع�ض الآخر� :إن القدي�س ناداين
وعلي �أن �أذهب �إليه .وهناك اعتقاد عند بع�ض النا�س خوفًا من غ�ضب القدي�س �أنهم �إن مل
َّ
يذهبوا ف�شيء مكروه رمبا يحدث لهم ،وعليه ف�إنه يجب املحافظة على العالقة الودودة بني
القدي�س والزائر.
 -6ك�شفت الدرا�سة عن بع�ض الهتافات ال�سيا�سية التي تعرب يف رمزية عن بع�ض اال�ضطهادات
التي حتدث �أحيانًا للم�سيحيني وذلك �أثناء زفة الأيقونة ،بل �أحيانًا تدخل هذه الهتافات يف
التعبري عن ال�سخط العام وال�ضيق ،فيجدون يف هذه الهتافات التي �أ�شبه ما تكون باملظاهرات
فر�صة للتعبري عن �ضيقهم وغ�ضبهم العام متخذة الدير ك�إطار للحماية.
 -7ك�شفت الدرا�سة عن الفكرة وراء تقدمي الذبائح �أو النذور ،وهي �أن الإن�سان �إذا �أراد �أن يتجنب
�سو ًءا ،وينقذ حياته من خطر حمدق به �أو ي�شفى من مر�ض �أ َّمل به ،ف�إنه يفتدي نف�سه بهذه
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ال�ضحية �أو ذلك النذر .وترجع فكرة الأ�ضاحي �إىل العهد القدمي؛ حيث كانت العبادة يف
القدمي بتقدمي القرابني من الذبائح ،وترجع �أي�ضً ا �إىل امل�صريني القدماء؛ حيث كانوا يقدمون
النذور للآلهة ظ ًّنا منهم �أن هذه الآلهة قادرة على �أن حتقق ما يتمنون.
 -8ك�شفت الدرا�سة عن مدى الت�شابه يف املمار�سات ،التي جتري داخل املوالد امل�سيحية مع تلك
التي جتري داخل املوالد الإ�سالمية.
 -9ومن خالل املالحظة وامل�شاركة و�س�ؤال الإخباريني واالت�صال بالزائرين� ،أو�ضحت الدرا�سة
اجلانب االعتقادي حول القدي�س يف عمل املعجزات وال�شفاء من الأمرا�ض ،وكذلك طرد
الأرواح ال�شريرة وعالج العقم ،و�أي�ضً ا �أخذ حفنة من رمال جبل القدي�س ملنع العقارب
والزواحف يف البيوت.
� -10أو�ضحت الدرا�سة بع�ض االجتاهات املناه�ضة للموالد ،وكذلك املمار�سات التي جتري
بخ�صو�ص العالج من العقم (الدحرجة) ،وذلك من قبل رجال الدين واملثقفني على حد
قولهم �إنها خرافة.
� -11أو�ضحت الدرا�سة �أن مظاهر االحتفاالت ال�شعبية للمولد حتقق بع�ض الوظائف الدينية
واالجتماعية واالقت�صادية والرتويحية والعالجية.
� -12أظهرت الدرا�سة تتبع التغري يف مظاهر االحتفال من حيث التتبع التاريخي لهذه املظاهر.
� -13أو�ضحت الدرا�سة اختفاء املغنني ال�شعبيني ،ولكن ما زالت �آثارهم ممثلة يف جمموعة من
ال�سيدات القالئل ،يجتمعن يف خيمة ويغنني يف مدح القدي�س.
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ملحق 1
تقارير الزيارات امليدانية
التقرير الأول – الزيارة الأوىل
يوم الأحد ،املوافق  14يوليو  ،2004ال�ساعة اخلام�سة م�سا ًء.
وهذا اليوم املوافق عيد القدي�س الأنبا �شنودة؛ حيث ذهبت �إىل موقف ال�سيارات التي ت�ؤدي �إىل
قرية �أوالد عزاز التي يقع بها الدير ،فوجدت ال�سائقني ينادون :الدير ...الدير؛ حيث �إن ال�سائقني
يعرفون مو�سم بداية املولد .وركبت ال�سيارة الأجرة و�أنا �أحمل معي ال�شنطة ال�صغرية التي بها �أدوات
البحث امليداين من :كامريا فوتوغرافية ،وكامريا فيديو ،وكا�سيت �صغري يعمل باحلجارة ،وقلم و�أفالم
وبطاريات �صغرية .وكانت الأجرة  75قر�شً ا يف حني �إنه يف الأيام العادية تكون الأجرة  35قر�شً ا،
وحيث �إنني من مدينة �سوهاج والدير يبعد م�سافة 6كم ف�أخذتها �سيارة الأجرة يف م�سافة �أقل من
ن�صف ال�ساعة.
خرجت ال�سيارة من �سوهاج �إىل قرية �أوالد عزاز التي بها الدير يف طريقها نحو اجلبل الغربي نحو
الدير ،و�سارت ال�سيارة و�سط احلقول اخل�ضراء حتى و�صلت �إىل اجلبل ،كان عال ًيا وبجانبه على م�سافة
قريبة من الدير املدافن (مدافن امل�سيحيني) حتى و�صلنا �إىل الدير الذي �أحيط حديثًا ب�سور كبري
وطويل ،وبني له مدخل كبري وكتب عليه يافطة دير القدي�س الأنبا �شنودة.
نا�سا كثريين معظمهم ريفيون ،ويبدو ذلك
ُ
نزلت من ال�سيارة ور�أيت زحا ًما كب ًريا يف مدخل الديرً ،
من مالب�سهم و�أمتعتهم التي يحملونها معهم .وعند مدخل البوابة كانت هناك بوابة �صغرية ت�سمح
لفرد واحد بالدخول فيها ،وبها جهاز �إنذار ويقف بجانبها �أحد �أفراد ال�شرطة واملخربين ،وكان جهاز
الإنذار يعمل دائ ًما (يعطي رني ًنا) عند دخول �أي فرد ،واجلهاز هذا مو�ضوع للك�شف عن الأ�شياء
املعدنية (�أ�سلحة) ،ولكن مل تكن ال�شرطة تفت�ش الأفراد �إال من ّ
ي�شكون يف هويته.
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وعلى م�سافة بني مدخل بوابة الدير ومدخل الدير نف�سه ،كان البائعون م�صطفني على اجلانبني قد
ن�صبوا خيا ًما لي�ست يف هذه امل�سافة فقط ،بل يف جميع الأماكن ،التي تبلغ ع�شرة �أفدنة ،فكان الزحام
كثيفًا كطبيعة �أي مولد .وعند مدخل الدير نف�سه باب ق�صري و�ضيق ي�سمح بدخول وخروج فردين
متجاورين فقط.
�شدين هذا الزحام الكثيف ب�أن �أتخذ جان ًبا �أمام مدخل الدير لأراقب ما يحدث ،فكان هذا
التجمع الرهيب يقف �أمام مدخل الدير ينتظرون زفة �أيقونة القدي�س ،وك�أنهم ينتظرون خروج القدي�س
نف�سه الذي تنيح منذ �أكرث من � 1600سنة ،وا�ست�أذنت يف كر�سي املكتبة املوجودة �أمام مدخل الدير
لكي �أقف عليه حتى �أراقب امل�شهد ،و�أعددت الكامريا كي �أ�صور الزفة ،و�شاهدت جمموعة كبرية من
ال�شباب ،وقد ر ُفع البع�ض فوق الأكتاف وهم ي�صيحون بالهتافات ميجدون القدي�س.
وانتظرنا �أكرث من �ساعة على هذا امل�شهد �إىل �أن خرجت �أيقونة القدي�س يحملها �أحد �أفراد
ال�شمام�سة ،ويرفع الكاهن البخور �أمام الأيقونة ،ويتقدمهم جمموعة من ال�شمام�سة بزيهم الكن�سي
وهم يحملون ال�صلبان ويطوفون ب�أيقونة القدي�س يف موكب عظيم بالأحلان القبطية والآالت املو�سيقية
الكن�سية (املثلث والناقو�س) .و�أثناء ذلك يتدافع ال�شعب ب�أخذ بركة الأيقونة عن طريق مل�سها
وتقبيلها ،وي�ستمر هذا املوكب يف م�سريته ومير حول الدير وخارج �أ�سوار الدير ،ويعود مرة �أخرى �إىل
كني�سة الدير ،ومن خلف هذا املوكب جماعات من ال�شباب والرجال املتحم�سني وهم يهتفون بع�ض
الهتافات يف مدح القدي�س �أو الدعاء �أو بع�ض الأغاين ال�شعبية امل�سيحية ،وا�ستمرت زفة الأيقونة ما
يقرب من  45دقيقة ،و�أنا �أتنقل من مكان �إىل �آخر حتى �ألتقط بع�ض ال�صور.
وبعد انتهاء الزفة ،تهد�أ احلركة حول الدير وي�سري البع�ض �إىل داخل الكني�سة ،والبع�ض الآخر
يبحث عن مكان يجل�س فيه يف امل�ساحة املوجودة خارج الدير ،والبع�ض الآخر يذهب للفرجة و�شراء
الأ�شياء التي تباع يف املولد.
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التقرير الثاين
يوم ال�سبت ،املوافق  22يوليو  ،2006ال�ساعة احلادية ع�شرة م�سا ًء.
كنت قد عزمت الزيارة واملبيت حتى ال�صباح يف الدير ،وكانت املوا�صالت متوافرة ،وخا�صة يف
ع�شية يوم الأحد  -وهو يوم ال�سبت -؛ لأن النا�س يحبون �أن يبيتوا هذه الليلة ويح�ضروا �صالة قدا�س
�صباحا ،وكانت املوا�صالت �سهلة ومتوافرة �إذ ت�ستمر حتى ال�صباح ،وخا�صة ليلة ال�سبت يف
الأحد ً
مو�سم املولد.
وو�صلت �إىل الدير وذهبت �إىل كني�سة الدير و�صليت ،وبعدها خرجت خارج الكني�سة حيث
مكان املولد وظللت �أ�سري �أرقب املولد و�أدون املالحظات يف نوتة معي حول مظاهر املولد وطبيعة
الزوار ،وحول الباعة �أي�ضً ا الذين يظلون طوال الليل والنهار م�ستيقظني ،والذين �أتوا من �أماكن
خمتلفة يقيمون يف املولد لبيع املنتجات اخلا�صة باملولد.
وكنت واح ًدا من بني الآالف الذين جتمعوا يف الدير ،والذين ينتظرون �صعود جبل الأنبا �شنودة
وهو ما يعرف لدى اجلمهور العامة بـ «القطعية» وجتمع الآالف �أمام بوابة الدير الغربية القريبة من
اجلبل يف انتظار حلظة فتح البوابة عند بزوغ الفجر ،ويف املا�ضي مل تكن هذه البوابة موجودة فكان
النا�س يخرجون من تلقاء �أنف�سهم متتاليني.
و�أنت معهم ت�شعر �أن املوقف مهيب من هذا الزحام ،وك�أنهم تهي�أوا لر�ؤية القدي�س �أعلى اجلبل.
و ُفتحت البوابة مع بزوغ الفجر وانطلقت اجلموع ت�سري خملفة وراءها عا�صفة من الغبار الرملي،
و�سرنا يف طريقنا نحو اجلبل على الكثبان الرملية وكانت خطواتنا رتيبة و�صعبة ،ولكن ال�شوق الذي
بداخلنا هو الذي كان يدفعنا �إىل بلوغ غايتنا وال�صعود �إىل املغارة.
أنا�سا خمتلفي الأعمار من ن�ساء ورجال و�أطفال و�شيوخ
ورغم �صعوبة �صعود اجلبل ف�إنك ترى � ً
وعجائز ،وعندما تنظر �إىل اخللف و�أنت �أعلى اجلبل ترى منظ ًرا عجي ًبا من النا�س ،يوا�صلون ال�صعود
ك�أنهم �أ�سراب من النمل الربي قد �صممت على بلوغ غايتها.
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وبعد تعب مرهِ ق و�صلنا �إىل قمة اجلبل وتزاحم النا�س داخل املغارة  -التي قيل �إن القدي�س عا�ش
فيها فرتات من عمره يتعبد فيها  -وقد ر�سم على املغارة من اخلارج �صورة للأنبا �شنودة وهي �صورة
حديثة مل تكن موجودة يف ال�سنوات املا�ضية .وعند دخول املغارة ترى بع�ض النا�س يوقدون �شمو ًعا،
فمنهم من ي�صلي داخل هذه املغارة وهو يحمل هذه ال�شموع ،ومنهم من يكتب ا�سمه بلهب ال�شمعة
على �سقف املغارة؛ حيث يحدث دخان اللهب رما ًدا يكتب به ا�سمه وتاريخ زيارته ،ومن �ضمن
العبارات التي يكتبونها على �سقف املغارة واحلوائط اجلانبية «اذكر يا رب عبدك فالن» .ور�أيت �أي�ضً ا
بع�ض ه�ؤالء ي�ضعون ال�شموع يف الأر�ض ويحيطونها من اجلوانب .ومن �أعلى ببع�ض القطع ال�صغرية
من الأحجار حول ال�شمعة فتبدو كفانو�س �صغري ،وترى ع�شرات من ال�شموع املعمولة بهذه الطريقة
يف �أر�ضية املغارة على اجلوانب ،وهي كم�صابيح �صغرية وزعت على جوانب املغارة ت�ضيء جو املغارة
املظلمة دائ ًما �إال من قليل من �أ�شعة ال�شم�س التي تتخللها �أثناء النهار.
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التقرير الثالث
�صباحا.
يوم الأحد ،املوافق  22يوليو  ،2007ال�ساعة ال�ساد�سة ً
�صباحا ال�ساعة ال�ساد�سة ،وذلك بغر�ض �صعود جبل القطعية ور�ؤية
كانت الزيارة يوم الأحد ً
ال�سيدات الالتي يتدحرجن من �أعلى اجلبل بهدف الإجناب .وهذه املمار�سة تتم يف ال�صباح الباكر،
وقبل الغروب �أي�ضً ا ،ولكن تكرث يف ال�صباح الباكر وخا�صة �صباح الأحد .و�أنا �أحمل معي الكا�سيت
علي �أن �أ�صعد
ال�صغري وكامريا الت�صوير ا�ستعدا ًدا لت�صوير ه�ؤالء ال�سيدات �أثناء تلك املمار�سة ،وكان َّ
اجلبل مرة �أخرى حتى الو�صول �إىل املغارة ،ومل تكن ال�سيدات يتدحرجن من نف�س جهة �صعود املارة،
بل لهن مكان خا�ص من الناحية البحرية املواجهة للمغارة ،وبعد �صعودي جهزت الكامريا و�أعددتها
للت�صوير و�أخذت �أرقب متى حتدث لأنني مل �أ�شاهدها من قبل ،و�س�ألت الذين هناك وعرفت املكان
بال�ضبط ،وانتظرت يف �شوق حتى تبد�أ �أول �سيدة ،و�أ�سئلة كثرية تدور يف ر�أ�سي هل ما زالت هذه
العادة م�ستمرة؟ وكيف يتم ذلك؟ ومن ه�ؤالء ال�سيدات قرويات �أو مدنيات؟ طال انتظاري ما يقرب
من �ساعة ،و�أخ ًريا ر�أيت امر�أة وحولها زوجها و�أقربا�ؤها من ال�سيدات ،ثم بد�أن يخرجن مالءة ويلففن
امر�أة تتو�سطهم ،وهي واقفة يغلب عليها الرتدد واخلوف والأمل ،يربطن ر�أ�سها ورجليها بعد ما يلففنها
بهذه املالءة؛ بحيث ال ترى �شي ًئا �أ�شبه ذلك بالكفن ،ثم ت�سندها �سيدة (خمت�صة بالإ�شراف على
هذه املمار�سة) لكي تنام على الرمال ،ثم تبد�أ عملية الدحرجة من �أعلى اجلبل �إىل �أ�سفله ،وترتكها
كي تتدحرج وهي واقفة �أمامها لئال ت�صطدم بحجر ،و�إذا توقفت فهي تدفعها برفق حتى ت�صل �إىل
�أ�سفل اجلبل .وقد ي�ساعد املر�أة العاقر هذه �أهلها �أو �أقاربها وعندما ت�صل �إىل �أ�سفل اجلبل بهذه الطريقة
يفكون املالءة عنها ،ثم تدور حول حجر ثالث مرات (يقال �إن هذا احلجر مقد�س).
وهذا املنظر خميف ،وقد ر�أيت ذلك يف عيون بع�ض ه�ؤالء ال�سيدات فبع�ضهن خائف مرتدد،
وبع�ضهن قد جتر�أ بالنظر �إىل الأخريات ،ومن خالل م�شاهدتي ،فقد ر�أيت بع�ض ه�ؤالء ال�سيدات
م�سيحيات وبع�ضهن الآخر م�سلمات متحجبات ميار�سن هذه العادة رغب ًة يف الإجناب .ومن خالل
جدا من الالتي ي�سكن
امل�شاهدة �أي�ضً ا واملالحظة �إن معظم الالتي يقمن بهذه العملية قرويات وقليل ًّ
املدن ،وميكن مالحظة ذلك من خالل مالب�سهن �إذا �صح هذا التحليل.
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وحاولت �أن �آخذ لقطات لهذه املمار�سة بوا�سطة الكامريا وجنحت يف ذلك ،ولكن اعرت�ض البع�ض
على الت�صوير بالكامريا ،وكاد �أن حتدث م�شكلة مع �أهل ال�سيدة التي قامت باملمار�سة ،وذلك على حد
قولهم؛ لأنه ال ي�صح ت�صوير �سيداتهم ،وذلك اخرتاق حلرمتهم ،ولكني تداركت املوقف واعتذرت
لهم ،وم�ضيت و�أجريت حديثًا مع ال�سيدة املخت�صة بالإ�شراف على هذه املمار�سة والتي تتقا�ضى �أج ًرا
مقابل م�ساعدتها لهن ،ال يتعدى ب�ضعة جنيهات ،ويعدنها بتقدمي النذور لها �إذا �أكرمهن اهلل و�أعطاهن
مولو ًدا ب�أن ت�أتي كل واحدة وتقدم لها النذر يف نف�س املكان يف ال�سنة القادمة.
ويف نهاية الت�سجيل اكت�شفت �أن ال�شريط مل ي�سجل �شي ًئا ،وذلك بعد مغادرة ال�سيدة وحزنت
كث ًريا ،ولكني عند عودتي دونت ما تذكرته من حديثها.

التقرير الرابع
�صباحا.
يوم اجلمعة ،املوافق � 24أغ�سط�س  ،2007ال�ساعة ال�سابعة ً
ُقمت بالزيارة �إىل دير القدي�س الأنبا �شنودة حل�ضور القدا�س الإلهي ،واحل�صول على معلومات عن
الرهبان الذين يف الدير ،وكذلك الأن�شطة امل�صاحبة للدير.
كانت املوا�صالت �سهلة ومي�سرة وذلك يف الأيام العادية يف فرتة النهار� ،أما بالليل فتندر املوا�صالت
فيما عدا مو�سم االحتفال بالأنبا �شنودة ،وكان هناك جمع قليل من النا�س حل�ضور القدا�س ،وقد �أتوا
من القرى املجاورة؛ حيث ال توجد كنائ�س يف تلك القرى ،وقد �ألقى �أحد الرهبان عظة يحث فيها
النا�س على عمل اخلري واملحبة والت�سامح ،وبعد انتهاء القدا�س ذهبنا للم�ضيفة حيث ُقدم لنا وجبة
الإفطار ،عبارة عن �أطباق من الفول املدم�س وخبز طازج و(خملالت) بدون مقابل مادي .و�أجريت
حوا ًرا مع �أحد الرهبان و�أعلمته عن �سبب هذه الأ�سئلة بهدف �إجراء بحث عن مولد القدي�س ،وقد
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كان متعاونًا معي وطي ًبا فيه روح الت�سامح واملحبة والوقار واخل�شوع .و�س�ألته عن �أن�شطة الدير وعدد
الرهبان� ...إلخ .و�أعطاين �صورة للقدي�س وبع�ض احلنوط وقربانة ،و�أخ ًريا قلت له ِّ
�صل من �أجلي
وقبلت يديه وغادرت؛ حيث كانت ال�شم�س يف هذه املنطقة حارقة واجلو �شديد احلرارة ،ورجعت �إىل
مدينتي �سوهاج التي تبعد  6كم يف �أقل من ن�صف ال�ساعة.
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امل�سكني ،متى .االفخار�ستيا والقدا�س[.م�صر] :دير القدي�س �أنبا مقار.1977 ،
امل�سكني ،متى .حياة ال�صالة الأرثوذك�سية .ط .2 .د.م.1968 ،.
م�صطفى ،فاروق �أحمد .املوالد :درا�سة للعادات والتقاليد ال�شعبية يف م�صر .ط .2 .درا�سات يف املجتمع
امل�صري[ .القاهرة] :الهيئة امل�صرية العامة للكتاب.1981 ،
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امل�ؤلف يف �سطور

	•�أ�شرف �أيوب معو�ض.
	•مواليد �سوهاج1970 ،م.
	•حا�صل على بكالوريو�س علوم وتربية1991 ،م.
	•حا�صل على دبلوم الدرا�سات ال�شعبية باملعهد العايل للفنون ال�شعبية �أكادميية الفنون2005 ،م.
	•ن�شر له كتاب «حول الثقافة ال�شعبية القبطية» �سل�سلة درا�سات �شعبية ،الهيئة العامة لق�صور الثقافة،
2010/7م.
	•ن�شرت له درا�سة «الأعرا�س القبطية» يف كتاب «الأعرا�س ال�شعبية» ،املركز القومي للم�سرح والفنون
ال�شعبية2006 ،م.
	•ن�شرت له درا�سة «على دير العدرا وديني» يف كتاب «املوالد» ،املركز القومي للم�سرح والفنون ال�شعبية،
2008م.
	•ن�شرت له درا�سة «اجلبانة وطقو�س احلياة» يف املجلة العربية عدد � 425إبريل .2012
	•ن�شرت له العديد من املقاالت ال�شعبية يف اجلرائد وال�صحف امل�صرية.
	•له كتاب حتت الطبع بعنوان «طقو�س اخل�صوبة».
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