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Abstract 
Egypt has hosted a minority sect called Copt since the time of Christ. They 

had a long presence, but under conditions that never seemed to be perfectly 

desirable. Therefore contradictions, including cautious thinking along with 

extreme desire for martyrdom, religious faith, the hierarchy of the clergy, 

and the tendency towards monasticism are considered as a form of religious 

life. We are sure that the main disagreement and strife took place in 

Chalcedon and coincided with the arousal of national excitement; an 

independence that drew the attention to Byzantium, the political capital of 

Christian world. The present article, while addressing the importance of 

these issues, seeks to clarify the causes and aspects of the change that has 

taken place in the context of Christianity, especially in the Coptic society of 

Egypt, a group that emerged with the dream of freedom from the turmoils of 

a period that was full of political and religious excitements, and once again 

faced difficulties caused by Islamic jihad. The results allow us to assume that 

whatever the motive of this movement was, the political context in this 

period played a far more important role than religion. In the end, it led to the 

Copts’ unification and alliance against the empire and its representatives, 

both religious and non-religious. 
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ها اقلیتي مذهبي در سرزمین فراعنه: از رويش تا افول قبط

 مسیحیت
 

 ديجو رويا
 ايران تهران، اسالمي، آزاد دانشگاه تحقیقات، و علوم واحد شناسي،باستان دکتري دانشجوي

 1پهلوانده مصطفي
 تهران دانشگاه شناسيباستان گروه استاديار

 نیکنامي الدينکمال
 تهران دانشگاهشناسي باستان گروه استاد

 (65تا ص  93)از ص 

 90/91/9933؛ تاریخ پذیرش: 80/80/9933تاریخ دریافت: 

 پژوهشی-علمی
 

 چکیده
حضوری  .دـگردیت موسوم به قبط ـل، از زمان مسیح پذیرای یک فرقة اقلیـمصر، سرزمین انجی

تفکر جملگی ضات، نبود. لذا تناق در کمال مطلوبگاه نظر، هیچمدت، اما در شرایطی که بهطوالنی

مراتب روحانیت، گرایش به سمت محتاطانه به همراه اشتیاق افراطی برای شهادت، ایمان مذهبی، سلسله

که  دانیممی یقینضمن، در این گیرد.خور مالحظه قرار میعنوان شکلی از زندگی دینی در رهبانیت به

شدن شور و هیجان ملی مصادف شد؛ گیختهوقوع پیوست و با براناختالف و انشعاب اصلی در کالسدون به

حاضر نوشتار  سیاسی جهان مسیحی معطوف داشت. بیزانتیوم پایتختتوجه را به سوی  استقاللی که

علل و  تحلیلی در پی تببین شده به روش و رویکردی توصیفیمباحث مطرح ضمن پرداختن به اهمّ

از  ،جماعتی که .باشدمی قبطی مصر ةعجهات دگرگونی حاصل آمده در بستر مسیحیت، خاصه در جام

و با رویای آزادی و محتمل  سر برکشیددرون تالطمات عصری انباشته از هیجانات سیاسی و دینی 

که  داردنتایج ما را مجاز به این تصور میتلخکامی از ضربة جهاد اسالمی بار دیگر با دشواری روبرو شد. 

تر از مذهب ایفا مراتب مهمبه نقشیدر این دوران ینة سیاسی زم ؛باشد این جریان هر چه ةمسیر یا انگیز

ها در برابر امپراتوری و نمایندگان اعم از مذهبی و غیر پیوستگی و اتحاد قبطدر منتهای امر و  کرد

 را منجر شد.مذهبی 
 

مسیحی، کلیسای قبطی، مسیحیان قبطی مصر، مصر ةاولی ةجامعقبط، مصر،  هاي کلیدي:واژه

 .مسلمان
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 مقدمه. 1

با  ، خاصه در اسکندریهگمان در توضیح خاستگاه و گسترش دیانت مسیح در مصربی

که  استزیرا مصر مکانی  ،شودمشکل از کمبود اطالعات ناشی نمی دشواری روبروییم.

 مشاهدههایی از متون کشف و و تکه نویسدستگذشته هزاران  هایسدهطی آن، در 

حی آن کشور مرتبط ـمسی ةـاولی نهضتبا  فراوانی شمارها افتهـمیان ی از ؛ه استشد

بتوان که  در دست نیست اینوشته/دستخطیة وجود هنوز هیچ نسخ باشد. با اینمی

در امتداد رود نیل را  و بالندگی گسترش وقایعهای/یا افسانه ،بنیاد مسیحیت مصر زمان

های مسیحیت، باب سرچشمهدر طبعاً بهترین مدارک موجود .آن استوار کرد ةبر پای

 .(Griggs, 1999: 13-15) دست آمده از مصر استهای مسیحی بهمتون انجیلی و نوشته

اکثریت  آنکهحالاساس که بنگریم، مسیح و اولین پیروانش یهودی بودند.  درهرچند 

حی مسی جنبش ةیکدیگر اطالعی ندارند. مراحل اولیهای ریشهیهودیان و مسیحیان از 

به همراه  (عصر معبد دوم) یتیهودعالم های متفاوتی در بازتاب نخستین میالدی ةسددر 

ثیر أای از تفکر، فرهنگ و زبان یونانی تمالحظهطور قابلداشت. یهودیتی که خود به

عتیق  )مسیحیان در موقع مقتضی آن را عهد متون مقدس عبریاما هنوز در پذیرفته بود 

 .داشت ریشه نامیدند(

های بعدی تعداد یهودیان پیرو مسیح پیوسته در طی سده ،هاییرغم چنین زمینهبه

یهودیت و تمایز میان  ،آغازین مسیحیتسوم و چهارم  یهاکاهش یافت و از سده

های که تاریخچه و حتی الهیات مشترک آنان در کشمکش پررنگ شدمسیحیت آنقدر 

دارد که ما را به خود مشغول می اذهانش پرس این. اگر چنین باشد، مبهمی گرفتار آمد

مسیحیت  گسترشبسط و  و ظهور آشکار موجباتنابودی تقریبی یهودیت اسکندریه آیا 

 نیل بهها و پیمودن مسیر رهبانیت صرفاً برپایی صومعهغرض و منظور از  آورد؟فراهم را 

چه تغییر  /قبطیمسیحیر برونی مصة الی در زیر، یا اینکهو سیاسی بود؟  هدف و غایتی

 ؟بودگیری و شکلجریان حال و دگرگونی در 

پیدایی مسیحیت در بستر دین  ةلأشده مسهای مطرحدر پی پاسخ به پرسش

فهم و تصور از دینی رو نهادیم که خود آغازی برای اختصار پیشچند بهرا هر تیهودی

به )قبطی(مسیحی  ةبومیان مصری/اجتماع اولیدر مصر و در بین که  دینی ؛استنوظهور 

بازتاب  ،به دنبال آن و دانوسیع مردم گستر ةرا بر تود اشغلبه رفتهرفتهآمد و میان 
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مسیحیان قبطی  ةتغییر و تحولی که در قبال تمایالت سیاسی مسیحیت شرقی، جامع

 .نظر قرار دادیمرا مد گذراندمصر و کشور از سر می
 

 صر قبطيعالم کافرکیش تا برآمدن مسیحیت در م. 2

ها مصر را فتح کردند، مذهب مصریان باستان که رومیهنگامی م .ق 98 در حدود

هرمسیهرمتیک/ یونانی متون ةکه مسیحیت متولد شد. مجموعمنسوخ نشده بود 

(Hermetic)  فلسفی مذهب فرعونی را آشکار  تفسیر ،آمدبه نگارش در اسکندریهدر که

اصول باورهای اما ، هستندل عهد جدید کتاب مقدس انجی ةدورهماگرچه د. آنها سازمی

مذهب مصر در ابتدای  ببا . منبع دیگر از اطالعات درنمایندمی را حفظتر مصر قدیمی

 م.(986-192) افالطونینوفیلسوف  (Porphyry) فرفوریوساز  یک متنعهد مسیحیت 

 برمشتمل. این متن شودخوانده می (De abstinentia) است کهغیرمسیحی پاگان/

دهد آنان چقدر از لحاظ مذهبی با نشان میو ن مصر باستان است وتوصیفی از روحانی

، اولیه مسیحیت ی ازشکلهمچنین، او اشتراک دارند.  عصرهمن مسیحی ااولین راهب

 در نجعشده ههای یافتنویسکه در دست شودمینامیده  (Gnosticism) گنوستیسیسم

 سدة، در اولیهشده توسط مسیحیان متون نوشتهر و دیگ (Nag Hammadi)حمادی 

 (Cannuyer, 2001: 13).   ه شده استمشاهدو دوم پس از میالد مسیح نخست 

بسادگی مذهب رازآلود شرقی دیگری تلقی بلکه نامأنوس نبود. کلی طوربهمسیحیت 

 کردمیه ـی را جاودانـدهنده، آدمثارگرانة خدای نجاتـل مرگ ایـدلیکه بهشد می

)سراپیس در شکل  پرستی های مصری ایزیس و اوزیریسکیش .(9/158 :9939 ،فوگلاشپیل)

مذاهب رازآلود مصری بودند که در  ترین، از رایجسهارپوکرات هوروسو پسرشان هلنی( 

های متعدد جاده را برای و از جنبه ندپذیرفته شد طور گستردهرومی به دنیای یونانی

افسانة اوزیریس، که بنای آن بر اعتقاد به زندگی  .سیحیت هموار نمودندظهور و توفیق م

مردم بود. زیرا این  ةپسند عامشدت موردپس از مرگ روح در جهانی بهتر استوار بود، به

رومی  داد، مفهومی که در پرستش خدایان یونانیافسانه نوید رستگاری را به همگان می

س تجسم سرنوشت بود، زیرا وی در رهایی خویش از ها ایزیوجود ندارد. برای یونانی

دست آورده بود. نیایش ایزیس نظارت خدایان موفق شده و از آن راه قدرت مطلق را به

بر آن تثلیث اوزیریسی  کرد. افزوندر روم با مذهب رومی و پرستش امپراتور رقابت می

 .(9/158 :9939 ،فوگلاشپیل؛ 91 :9950 ،)گبال مقدم بر تثلیث مسیحیت بود
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 انجیل ةاولی کاتبان از یکی و مذهبی مبلغ/مبشرس قُمرقدیس ت،سنّروایت/ براساس

 بنا مصر سرزمین در مسیحیت ةپای [.م 28 سال حدود در] اسکندریه به او ورودبا  که بود

 و احترام مورد قبطی کلیسا مؤسسحواری  و پاتریارک نخستین عنوانبه وی. شد نهاده

 شهرت مسیحی ایمان به ،(Anianus)ری مص اولین دین تغییر با و فتگر قرار تکریم

 که آنان قبطی مسیحیان باور به و امر بدو همان از .(Meinardus, 1999: 28-29) یافت

 (Copt) قبط آنان نام. باستان ةفراعن قوم جزء نبودند کسانی پذیرفتند را او عیسوی پیام

احتمال  است که آن نیز به (Egyptian/Aiguptos) ایجیپتوس یونانی ةواژ از مشتق

 ,Farag) (Het-ka-Ptah/پتاح-کا-معبد هت)برگرفته از نام شهر ممفیس در مصر باستان بود 

2014: 1; Henderson, 2005: 155). با پیوندرابطه و  ادعای ضمن قبطیان، قراربدین 

 کل در مصر که نقشی به همواره ،آداب و رسوم به وابسته ومعنوی  شدتبه مردمی

  .(Henderson, 2005: 155) مفتخر هستند بسیار دارد مقدس کتاب

 

 مصردر مسیحیت اولیه . 9

در د. اینارمصری، یهودیان بودند اندکی تردید وجود د ةباره که مسیحیان اولیایندر

 در «سرگردانی و آوارگی در یهودیان» دیاسپورا آنان، اجتماع بزرگترین که است حالی

 در که جایی. گزیدند اقامت مدیترانه ساحل مصری یونانی تجاری بزرگ شهر ندریه،اسک

 نام به عبری مقدس کتاب از یونانی ةترجم نخستین م.ق اول تا سوم هایسده بین آن

 (.15 :9939 ،ویلسون ؛90 :9936 ،بار) آمد پدید «سبعینیه/هفتادی»

 ،.(م56 متوفا:) (9/903 :9931 ،یترز)پپراکندگی  دوران مآبیونانی یهودی حواری سپولُ

 برای هایشمأموریت سبببه را خود مسیحیت که ةدوران اولیشخصیت  بزرگترین

نامد، مسیحیت را از شکل یکی از می «یهودیانغیر حواری» بیگانگان، کردنمسیحی

 ،؛ بار9/161 :9939 ،فوگل)اشپیلجهانی مبدل ساخت  صورت دینیهای یهودی بهفرقه

 نرفت، اسکندریه به اما نمود، یهود انجیل بر مردم ةموعظ/سعی بر بشارت وی .(61 :9936

و  «نامگذاری شده باشد حـی که مسیـنه جای» شودیـم گفته که خاطرنـبدی شاید

رو، ایناز .(96: 12-18 :)رساله به رومیان «دیگری بنا شوداساس بنیاد مرد بر» خواستنمی

نشین شهر های یهودیمیان بخش ،مسیحی ةنجاه سال جامعکه طی پ رودگمان می

 .ه استگسترش یافت

مبنای اورشلیم بنا نهاده شده بود: اسکندریه بر ةساختار اداری/اجرایی کلیسای اولی

 )ارشدها(مشایخ  تدست هیأبهیا اسقف  [Episcopus «ناظر»] اپیسکوپوس ،دوهر در
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میمسیحی بر ت هر دوی آنها از آمیزش یهودیسازمان/تشکیال .شدو اداره می انتخاب

ای از گستره ةمآب دربردارندمصر مانند یهودیت یونانی ةمسیحیت اولی محتملو  خاست

ار ـباره بسیاینلی است که ما درـ. شاید این یکی از دالیه استشناسی بودالهیاتعقاید 

ظاهر متفاوت از یهودیان  مسیحیان اسکندریه اندکیاز بیرون که بنگریم،  دانیم.کم می

سالبار در و دیگر 29احتمال با امواج خشونت ضدیهودی در سال هر دو گروه به شدند.

ها در یهودیه، قربانی آمیز یهودیت با رومیهای جنجالم.، پس از جنگ 09و  55های 

از یا پس  52س مقدس در سال قُمر شهادت ،واقعبه. (Cannuyer, 2001: 18-19) اندداده

 /تراجانتراژان (.082 :9938 ،بوش و دیگران) ممکن است در این جریانات رخ داده باشدآن 

(Trajan) 996 هایسال در که اسکندریه یهودیان و شورش طغیان آخرین ،روم امپراتور 

. شد نانآ ةجامع کل تقریبی نابودی به منجر و شکست همدر را پیوست وقوعبه. م990 تا

جمعیت  دوم ةسد تا که رسدمی نظربهگونه این. گردید محو یهودیت بنیاد پس آن از

 . (Cannuyer, 2001: 20)بومی مسیحی حداقل از نظر فرهنگی، اساساً یونانی شده است 

 

 مسیحيمصر ۀجامع سرآغاز. 4

 در مصری، مسیحیت ةشدشناخته شخصیت نخستین (Demetrius) دیمتریوسقدیس 

 در. بود اسکندریه اسقف. م191 تا 903 هایسال فاصله در و شد متولدم. 915 سال

د. رسی ظهور به مسگنوستیسی تأثیر برابر در مسیحی سنت وی، بودناسقف زمان

مسیحی و ایرانی بود. از اسکندریه در  ای از آرای یونانی، یهودیگنوستیسیسم آمیزه

بسیاری  محبوبیتاز  گرایی مسیحیعرفان دوم ةدر سدو سراسر مصر گسترش یافت 

 ,Gabra and Edaton-Krauss, 2007: 131-132; Cannuye؛26: 9939 ویلسون،) برخوردار شد

نجع ةباب، در کتابخان در این (9326)حدود قبطی یافته شده  هاینویسدست .( 20 :2001

 و ترجمه قبطی به آنها ،شودمحسوب میگنوستیسیسم  ةحمادی، منبع اصلی مطالع

 Gabra and) هستندیونانی  قدیمی متون از هاییترجمه حالهر در اما اند،دهش نگارش

Eaton-Krauss, 2007: 132 Jonas, 1963: 40;). 
با خاستگاه  (019 :9938 ،دیگران و )بوش دوآلیسم یا مبتنی بر ثنویت گنوسی آیین

بودن روح و  رـبر خیکه  در مصر ریشه دواند. مانویت میالدی سوم ةاواخر سد ایرانی،

 نامگذاری گونهاین( 195-05) مانی بنیانگذارش پیامبر نام کرد بهمی بودن ماده تأکیدشر

نویس مانوی به دست 1888کشف حدود  (.292 :9936 ،بار ؛921 :9939 ،وورستوان)شد 

خود نشانگر پویایی  ،9313-98های در سال (Medinet Madi)مادی  ةمدین اززبان قبطی 
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 داخله ةدر واح 9339های آغاز شده از سال . کاوشبوده استچهارم  ةدر سداین فرقه 

(Dakhla) اجتماع/استقرار از . این ساخته استمانوی را در آنجا آشکار  ةنیز، وجود جامع

 دهدمسیحی خبر می ةهای اولیاحتمالی میان جوامع گنوسی، مانوی و صومعه ةرابط

(22 :2001 ,Cannuyer ;Goehring 1997, 63 ;96-95 :1999 ,Griggs ). فقط گرایان، نهمانوی

سبب دوام در ثیرگذاری بر مراحل تکوین رهبانیت سنوبیتیک بلکه همچنین بهأدلیل تبه

 ,Goehring)اند ستوده شدهفعال رهبانیت  جوامعپنهان میان چند هر ،های بعدیسده

1997: 64). 
گذار مسیحی عنوان نوعی بدعتبه [وسینظام ایمانی گن]گنوسی و مانویت آیین  اگرچه،

نپذیرفتند آن را مسیحیان هرگز اما (  Dunn, 2003: 11؛990 :9939 ،وورست)وان معرفی شد

 (Irenaeus)/ایرنئوسایرنهو سوم، نظیر دوم  ةسدمسیحیت در  و نویسندگان نخستینِ

به  گنوسین آثار کنندگاهایی بر رد واردپای خاستند و کتاببر ،(998-188) اسقف لیون

 (. Meinardus, 1999: 43؛999 :9936 ،)میشلایمان مسیحی نوشتند 
 آموزگارانتربیت  ةمدرسسبب بنیان  ،ایاندازهکشمکش در برابر اعمال گنوسی تا 

 میان اولین معلمان آن دو مسیحی یونانی، آتناگوراس در .دشدر اسکندریه  دینی

(Athenagoras) پانتائنوس ،م.1قرن مدافع مسیحیت  ةنویسند (Pantaenus) و جانشینان 

کلمنت  .کندمی نظرجلب (Origen) اوریگن و (Clement) اسکندرانی کلمنت آنها همچون

محقق قوم  ریگناوو  (;Cannuyer, 2001: 23-24 Meinardus, 1999: 38)سرپرست مدرسه 

در حدود سال  او ،بوده دانان بسیار تأثیرگذار کلیسای اولیاصیل قبطی و یکی از الهی

 :9931 ،پیترز) یافتة اصول ایمان مسیحی را تألیف کردنخستین بررسی سامان م.،116

های این مدرسه در حال شکوفایی و فعالیت (.Rowberry & Khalil, 2010: 89 ؛9/936

دلیل آزار و اذیت امپراتور سپتیموس سوروس در سال مؤثر در رشد سریع مسیحیت به

 du)میالدی به پایان خود رسید  160و والرین در  123-69س در ، دسیو189

Bourguet, 1971: 25) .کردند مردم تحت حکومت خود گویی، دسیوس و والرین تالش می

 (.De Blois, 2001: 114) را پشت لوای ستایش خدایان روم گرد هم آورند

 امتداد نیل رابرخی از محققان طلوع مسیحیت در میان مردم مصر در  رفتهروی هم

  ،260 ریالند پاپیروساست که  حالیدراین دانند. م. می2د ـیا شای 9 ةاواخر سد

دیرین خطاساس برو تاریخ آن  هشدنویس انجیل شناخته دست ةقطع ترینقدیمی

دست آمده فیوم به ةبه احتمال از ناحی مزبورپاپیروس  .گرددمیرم. ب998به  شناسی
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 ،90 باب یوحنّا، )انجیلشود را شامل مییوحنّا  لهایی از انجیبخش نآمتن یونانی است و 

 .(Griggs, 2000: 24-25; Cannuyer, 2001: 21) (90-90 و 99-99 آیات
 سایر در اسکندریه از فراتر مسیحیت ،اول و پس از آن ةسد اواخر ترتیب،بدین

 بعدی، منابع از برخی قبرطب .(Griggs, 2000: 28) ه بودیافت گسترش آشکارا مصر مناطق

 در نشیناسقف/هااسقف سرپرستی تحت هـناحی سه دوم ةسد خالل در دیمتریوسقدیس

-120) (Heraclas) هراکالس ،وی جانشین شودمی گفته .نهاد بنا نیل رود ةدر هایایالت

 از دیگر نویسدست نهگذشته از این، . ه استنمود ایجادرا  نشیناسقف بیست ،(908

 آنها از تا سه: شد کشف مصر هایشن زیر از دوم ةسدمتعلق به  انجیل/مقدسکتاب

 این از مسیحی پاپیروس چندین .شودمی شامل را جدید عهد [انجیل] از ی/بخشیعبارات

 مرام پیرو/انبازگرای مقاصد برای آنها از دادمی نشان که بود عالئمی حاملنیز،  دوره

 کردتوان چنین استنباط می بنابراین. بردندمی هرهب کلیسایی نیایشعبادی/ و اشتراکی

 .(Cannuyer, 2001: 21) ه استداشت وجود مسیحی جوامع بزرگ رود هدر در قبالً که
 

 از پیوستگي تا پیروزي مسیحیتهاي تغییر: نشانه .4

های دینی جدید مسامحه ها و جنبشرومی نسبتاً با کیش در حالی که فرهنگ یونانی

سنتی و مراعات  انـر مقابل انتظار داشت که آنها هم برای پرستش خدایکرد، دمی

نظر بگیرند. اما مسیحیت هم جدید بود و هم  های دینی مردمان معتقد جایی درآیین

 شد.کننده در درون امپراتوری در نظر گرفته میعنوان عاملی ذاتاً متزلزلطلب و بهتوسعه

شمار مند بهک امر نظامـئمی و همیشگی نبود و یآزار و اذیت مسیحیان دا ،اصل در

 ظهور به مسیحیان روم، تهدیدی همگانی برای رفت. اما بعدها از سوی امپراتورینمی

م. رخ داد و در دوران حکومت والرین ادامه 168رسید؛ نظیر آنچه در زمان دسیوس در 

 علیهبر خصوصبه فرمان دو والرین که م.، هنگامی160و  160در  (.00 :9936 ،)باریافت 

 دیونیسیوساسقف ،صادر نمودمسیحی  کلیسا و سناتورهای مسیحیان، بلندپایگان

(Dionysius)  به لیبی(Cephro)  تبعید شد. او از شجاعت بعضی از مسیحیان تعریف کرد

سنین، مرد و زن و تمامی طبقات اجتماعی را  ةو تأکید داشت که ظلم و ستم، هم

تنها بسیاری عیار نهاین اجبار جدید و تمام .(Farag, 2014: 27) ر خواهد دادتأثیر قراتحت

هایی در شد بلکه ارتداد و انشقاق موجبرا  (Cyprian)سیپریان  ها نظیر اسقفاز شهادت

، روند در این میان (.09 :9936 ،)بارآورد که چندین قرن طول کشید  وجود کلیسا به

وارد  (Luxor)و لوکسر  (Thebaid) د/تبِایْیافت و از تبائید درنگ سرعتتبلیغ مذهبی بی
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 حیث از این ،اقلیت باقی ماند صورتبهمسیحیت در کشور حال،  اما با این .مصر شد

 .(Cannuyer, 2001: 26)باشد آن دشوار می /تأثیرگذارینفوذ ةتعیین دامن

 و یوکلسیند ةوسیلبه م.989-2 سال در مسیحیان شکنجه بدترین و آخرین

 بدان پیوست هم ماکسیمانوس شرق بود و بعدهاعمدتاً متوجه  که اتفاق افتادگالریوس 

مسیحی و  ةاولیجوامع  برای ،(Diocletian)دیوکلسین  سبب، عهد از این (.53 :9931 ،ناردو)

عصر» را دوره این آنان که جایی تا بود مخرب بسیار قبطی ارتدوکس کلیسای ةخاص

آغاز ، م. مصادف با نخستین سال حکومت دیوکلسین102 پس از آن. ندنامید «شهدا

 :Farag, 2004) شد نظر گرفته در شهدا عنوان تقویمقبطی به تقویمسال نو مندرج در 

27; Hasan, 2003: 25-26; Kamil, 2002: 199 .) در شهدا پرستش کیش مراحل ابتداییدر 

 و درک از حاکی آن توصیف بومیِ هایسنت و مقدس /نیرویقدرت بومی مفاهیم مصر،

 نیاز بودند، پیوسته تاریخ به حقیقی ةفراعن که زمانی در یعنی. بود شهدا مقام بزرگداشت

و  مصری ةعام ذهنیت در یکپارچه هایقدرت با مقدس حضور به وصول برای عموم

 .(Frankfurter, 1994: 29-30)داشت  تداوم تکوین شرف در میان مسیحیت در حتی

پس از چندی، پرستش شهدا در مسیحیت چنان غالب شد که کشف تربت  سانبدین

 های فاقد آنان معمول شدها و آبادیدر شهرو البته قدیسان شده شهدای فراموش
 .(21 :9939 ،)ویلسون

روم به مسیحیت، دیانت مسیح  چهارم با گرویدن نخستین امپراتور ةدر سدسرانجام، 

اش، کنستانتین و همتای شرقی .(9/159 :9939 ،فوگل)اشپیل افتای یسابقهرونق بی

از آن مورد نفرت و مبنای تسامح مذهبی نسبت به مسیحیان که پیش  لیکینیوس، بر

 ،)ناردوکنند م. صادر می999سال میالن را در  ، حکم مشهور به فرمانتعقیب بودندتحت

 از آن جملهیحیت در مصر شد. موجب شکوفایی بیش از حد مس این امر (.0 :9931

 یرهبان هایو نوشته (episcopal lists)اسقفی  های وابسته به نظاملیست /اسناد،مدارک

روشنی نشان بهاز رعایای مصری را  یشمار بسیارمیان  تغییر ناگهانی دین در است که

چ فرمانروای شروعی امیدبخش هی رغمبهکه  ،با ایران قیاس درو دیگر  از جانب .دهدمی

مردم را  ةتوان پیامد تغییر دین کنستانتین بر تودمی ،نیامددرمسیحیت آیین  ساسانی به

ثیر معافیت مالیاتی که از این أت برآوردباید مراقب بود درچند هرمورد ارزیابی قرار داد. 

 .روی نکنیمزیاده ؛کردمیها و ساکنانش را از پرداخت مستثنی پس روحانیون، صومعه

حال ها را تسهیل کرد اما در عینصومعه متشدن به سجذب ةانگیزچه این امتیازات اگر
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-du Bourguet, 1971: 27) دشومحسوب نمیی توصیف عملکرد آنها ابر ی مناسبمعیار

32). 
 

 نقش جوامع رهباني قبط در گسترش مسیحیت. 4

 یتوسط امپراتور مسیحیت پذیرشتأیید/که در بود بر کلیسا، رهبانیت دیگر نهادی افزون

رهبانیت با قدیس در نظر همگان، .(Mikhail, 2004: 973)بسیار داشت  یثیرأت و مصر

یکی از ارکان عنوان به و پدر رهبانیت زاهدانه (م.169-965)حدود  (St. Anthony)آنتونی 

 .St) پولسهمچون قدیس کسانیو  (Gabra, 2002: 55; Kamil, 2012: 77)قبطی  کلیسای

Paul) آمون  اـی(St. Ammon) شد دار ـدر مصر پدی(Butler 1884, 342). طور که از همان

ای بود که گونهشود، قدرت جذابیت مردان مقدس بهمیمشهود [آنتونیقدیس]زندگی او 

 گذاشتند و همواره سعیندرت تنها میداخلی آنان را به پیروان ایشان حتی در صحراهای

فرایند طبیعی یک تند از شیوة مرتاضانة زندگی آنان سرمشق بگیرند. پس این آن داشبر

شکل های پراکنده و بهبود که افراد دارای هدف مشترک زندگی خود را نه در حجره

 نهضت باری، آغاز کنند.شد، خوانده میاصیل که سنوبیا جوامعی هرمیت، بلکه در 

گونه پدید این (St.Pachomius)خومیوس پا نامه مسیحیان توسط قدیسسنوبی و آیین

هایی بود که زندگی مشترک راهبان مسیحی را آمد و آن نخستین مجموعة دستور

که نشانگر این است هم،  یسشناباستان شواهد .(115-9/116 :9931 ،پیترز)کرد تنظیم می

بانی ره ةجامع بخشی ازاحتمال بسیار اکثریت اینان هرمیت، به زهدپیشگی رغمبه

 .(Van loon, 2014: 250) اندبودهسازمان یافته 

ها یک زنجیرة تقریباً ناگسستنی در امتداد بعد، صومعه ارم بههچ ةاز اواسط سد

 du) ساختکه حومة مصر را به سمت دیگر نیل متصل می حاشیه بیابان ایجاد کردند

Bourguet, 1971: 27). نیل و رود  ازهم ندان کشیدن از دنیا، این مناطق که چبرای دست

حساب میبه گزینیسکونت فاصله نداشتند، مکانی مناسب برای عزلت های قابلزمین

ها آن ارتباط مداوم با این ناحیه،وجود  علت به طرفی، از .(Van loon, 2014: 236) آمد

خود فراهم ای برای تقویت ، زمینهبر آنجا با اعمال نفوذ عمیق توانستند همزمان [رهبانان]

مصری و  غیر از چند مرکز کافرکیش بهبود که های آنان فعالیت سبببه ،گمانآورند. بی

پنجم تمام  ةدر سد ؛و شهرها واقع شده بودند اسکندریه همچنین یونانی، که عمدتاً در

 .(du Bourguet, 1971: 27) ندمصر به مسیحیت گروید
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کسانی که او  از طریقو  کردگذاری پایه آنتونی قدیس که به نوعی ،سیحیرهبانیت م

 ،(م.938) (St. Macarius) ماکاریوس نظیر (Dunn, 2003: 3) ندرا سرمشق قرار داد

رئیس ،(Abbot Shenoute) شنوتابوت و (Gabra, 2002: 3) م.(131-925)حدود  پاخومیوس

هرگونه تفکر  ؛شددریافت  (Knecht, 2018: 155) (920-256) مصری راهب اعظمدیر/

می دستی کارهایانجام . راهبان خود را وقف عبادت و کردتکذیب می ای رااندیشمندانه

رسیده بیزاری  های علمی تا سرحدسوءاعتمادشان به تمام شاخه حالاما در عین ،کردند

که مدعی داشتن  قبطی رهبانیتصغیر و اروپا رخ داد، که در آسیای خالف آنچهبربود. 

. پدید نیاوردالهیات هم  حتی یک عالم ،شدمی زهدگرایی انپردازیهنظرهای/سینیتئور

گذشته از اینکه، این  انجیل توسعه و سرعت یافت. هاشاع رهبانیت لطفبه همه،با این

ها، سبب قبط همچونمصر ای و دیگر مسیحیان اختالفات میان مسیحیان اسکندریه

میان پایتخت و کشور ایجاد کرده  دانستهرومی،  اماتمقتر شدن شکافی شد که عمیق

 .بودند

را از اطاعت در برابر پاتریارک آنها  ،هاو تمام قبط راهبان در بین اندیشیناهماین 

روشنفکری را به  ایشانکامالً برعکس، در حالی که بلکه اسکندریه منصرف نساخت. 

ای مغایر با زندگی رهبانی نپذیرفتند، به افتخار سیریل و آتاناسیوس بر سر عنوان پدیده

  .(du Bourguet, 1971: 32) مقام اسقف اسکندریه ارج نهادند

 

 افراطيباور ناپذير بر سر دو رقابت پايان .4

زمان تشکیل شورای نیقیه تا بر سر الوهیت مسیح وجود آمده میان اسقفان نزاع به

(Nicaea)  ها، آتاناسیوسسخنگوی اصلی ارتدوکس م. مرتفع نگردید،916در 

(Athanasius) از آبای کلیسا مسیح  کلیسای یونانی وپدر  (910-909اسقف ) اسکندرانی

 برخاست (Arian heresy)وسی بدعت آری برابرارتدوکس مسیحی در  که به دفاع ازبود 

اش این ناسیوس با قدرت سخنوریآتا (.Gwynn, 2013: 43-44؛ 9/108 :9939 ،فوگلاشپیل)

به [نزدیک به دو سده] های طوالنیپس آریانیسم، تا مدت مناظره را پیروز شد، اما از آن

 و در سیریلم. 299) اِفِسُس در شورای .(Hasan, 2003: 27) مقتدر باقی ماند یصورت چالش

راه حلی یافت نشد.  هرچند، درگرفتدوباره مناقشات ، برگزار شد( دیوسکوروستوسط  م.223

 نسطوریوساز نظر بود؛ « مادر خدا»معنی  به (Theotokos) تئوتوکوس ةسر واژتردید بر 

اش مریم صرفاً مادر عیسی در شکل انسانی ای،با زمینة انطاکیهپاتریارک قسطنطنیه 

، دیدگاه است و عیسی انسانی بود که کلمة خدا در او ساکن شد. در مقابل نسطوریوس



 لیتي مذهبي در سرزمین فراعنه: از رويش تا افول مسیحیتها اققبط/ 44

را معرفی کرد؛ به این معنا « الهیشخص یا اقنوم»بود که اصطالح  ایاسکندریهسیریل 

عیسی وجود دارد؛ یعنی در وجود مسیح  )اقنوم(که اتحادی از دو ماهیت در یک شخص 

اما سپس  (.Seleznyov, 2010: 165-167؛ 59 :9936 ،)باری وجود دارد ـوحدت اقنوم

جا با عنوان حاصل شد که در همه گری شدیدی در طرف دیگر این طیفافراطی

این . (59 :9936 ،بار)شناخته شد  (گرایییک ماهیت/Monophysitism)گرایی مونوفیزیت

مونوفیزیت/میافیزیت به تناسب جهتنگرش ضدنسطوری در سنت قبطی و دیگر جوامع 

شود روشنی نمایان می، بهعنوان مرکز مذهبسوی اسکندریه بهگیری اینان به
(Seleznyov, 2010: 168). 

 هشدبخشیدن به اغتشاش ایجادمنظور پایانلئو بهتکفیر نسطور و سیریل، پاپ  در پی

بوش )لسدون را فرا خواند اشورای ک ،و اتخاذ موضع میانه بین تفاسیر اسکندریه و انطاکیه

ان قبطی ـم. مسیحی269السدون در ـکل شورای ـتشکیتا زمان  (.095 :9938 ،گرانـو دی

در با روم و قسطنطنیه پیش بروند. در این شورا بود که دانستند که باید مطابق می

مسیح  دربارة طبیعتتر، بر سر ماهیت یا به بیان دقیقانشقاقی مسیحیت شرقی و غربی 

 دیوفیزیتعقاید با  شورا که معناست بدان این اساساً .(Henderson, 2005: 156) رخ داد

(Diphysite/ در عیسیوجود دو طبیعت) از های مصرقبطیاما در مقابل،  گردید، سازگار 

 پاتریارک دیوسکوروس مورد حمایت که کردندمی پیروی، ت/میافیزیتمونوفیزی

 /میافیزیتتدر کالسدون مونوفیزیدانیم هرچند چنانکه می. قرار داشت اسکندریه

امات قبلی محکوم و دیوسکوروس محاکمه، معزول و سپس به تبعید فرستاده شد و اقد

برادران رابطة خویش را با ها، قبط نظیر، کلیساهای شرقی از این پس. شورا ملغی گردید

وجود آمد. پیرو آن در مسیحیت به عظیم شکاف و دودستگیو اولین قطع کردند غربی 

یونانی، رومی کلیساهای از توجهی طور قابلم. الهیات و رسوم کلیسای قبطی به269از 

 .(;Rowberry & Khalil, 2010: 98-99  Hasan, 2003: 28) شد جدا یبیزانسیا 
  

 اسالم پذيرش، واکنش و مواجهه ،مصرقبطي  انمسیحینارضايتي . 4

 /مماشاتطلبانههای صلحسیاست موجباتروم  انتوسط امپراتور سرکوب کلیسای مصری

هنوتیکون تحاد فرمان ا (203-39)امپراتور بیزانس  (Zeno)م. زنو 201. در فراهم آوردرا 

(Henoticon)  ینکآنچه که او  /میافیزیتتمونوفیزیهای منظور مصالحه بین شاخهبهرا 

ارائه داد که را موضوع مصالحه وی  .صادر کردشد؛ ارتدوکس شناخته می کلیساینام  به

 . اما باکردمی در توصیفات زندگی و آثار مسیح تأکید ماهیت/بر حذف وجود دو طبیعت
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قبول مورد ها و کالسدونی [امپراتوری]، در نهایت از سوی روم هاتمونوفیزیمایت وجود ح

 .(Meinardus, 1999: 54; Cannuyer, 2001: 45-46) پذیرش قرار نگرفتو 

 امپراتور ةگرانهای سرکوبدلیل سیاستکلیسا مصر به م.600 تا 628 از

 وقفهبی هایو جدال م.( 610-656 ت:حکوم)، (Justinian I) اولینین یوست/ژوستینین

 ای برای ایجاد تقسیمات سیاسی شدهای مذهبی، پایهو تفاوت از هم پاشید مذهبی

م. مصر مورد حمله و  590در  آن، دنبالبه (.Cannuyer, 2001: 47؛ 1/356 :9939 ،گیبون)

یران قوای جنگی ااما  .(Kamil, 2002: 220) پادشاه ایرانی قرار گرفتدوم،  تصرف خسرو

 (598-521حکومت:)مسیحی بیزانس  امپراتور (Heraclius) هراکلیوسدست م. به 510 در

بازپس از ایرانیان  رفتهدستی ازو تمام قلمرو (1/336 :9939 ،گیبون) مضمحل گردید

، که به مصر(518-19)مونوفیزیت/میافیزیت اسقف  ،(Benjamin) بنیامین. او گرفته شد

عنوان به ،(Cyrus)گاه از یک خارجی به نام کِیروش آن ؛زل کردعلیا گریخته بود را ع

هراکلیوس در آنکه،  ضمننام برد و به او قدرت بسیاری اعطا کرد.  [بیزانسی]پاتریارک 

داد که بر  را ارائه (Monothelitism)مونوتلیتیسم  /سازش مذهبی،پیشنهادی برای اتحاد

 :Cannuyer, 2001)و خواست تأکید داشت  دو طبیعت در عیسی، اما با یک اراده وجود

46-47.) 

 /نفرتها در طی سدة پنجم تا هفتم، کینهامواج پیاپی آزار و اذیت مونوفیزیت

ها قبطی حتی نارضایتی ؛جمعیت بومی را نسبت به قدرت امپراتوری بیزانس تقویت کرد

عنوان را در بابل به بیزانس نیروهای که سوق داد، یحمایت از اعرابآنان را بهاز حاکمیت، 

تا هفتم ة سداسالم در . (Hasan, 2003: 28)کست دادند ـکننده از ظلم و جور، ش آزاد

فتح شد. در  529مصر در سال  و سرانجام گسترش یافتسوی خاورمیانه و آفریقا آن

 ,Malek)دادند جمعیت مصر را تشکیل می %08اً حدودزمان یورش، مسیحیان قبطی 

مسلمانان از بین نرفت، حتی  ةآنچه مسلم است کلیسای قبطی با غلب (300–299 :1993

ها و فاتحان/رهبران مسلمان میان قبط توجهیو یکپارچگی قابلدوستانه  روابط آغازدر 

به  راه یافتنعقاید ارتدادی داشتن دلیل ها بهپیروان مسیحیت/قبطبرای وجود داشت. 

غرب،  یسبب وجود فساد آشکار در کلیسابهاز طرف دیگر،  .کلیسا بسیار دشوار بود

الهی است؛  امریمسلمانان از بسیاری از رهبران کلیسای قبطی با توضیح اینکه حمایت 

بدینکمک نمودند و  شانجدیدو جایگاه به آرام قرار گرفتن مسیحیان در وضعیت 

 ,Dalton, 1903: 81; Henderson) شدعنوان منجی استقبال بهمسلمانان /از اعراب ترتیب

ها و منابع غیر از آنکه مالیاتبه امر رسد که اسالم در بدونظر میچنین به. (156 :2005
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حقایقی  .نداشت را دربردیگر  یتغییرمصر را اینک تحت اختیار اعراب قرار داده بود؛ 

شود. اولین متن از اسالمی آشکار می ةاولی ةنظیر این، از طریق مدارک/اسناد قانونی دور

ای بسیار نمونه (Arthur Schiller) آرتور شیلرشده توسط ای.متن قانونی قبطی منتشر ده

توافقپروتکل/باشد و با یک م. می 530مناسب است. متن مورخ سیزدهم سپتامبر سال 

 ةبه نام خداوند بخشند»خوانیم گونه میشود که اینآغاز می عربی()یونانی/ زبانهنامه دو

]ادای شهادتین/ «خداست ةیی جز خدای یگانه؛ محمد پیامبر و فرستادمهربان. نیست خدا

منزلة نقطه شروع پذیرش  به واردین به دین اسالموحدانیت خداوند و رسالت پیامبر، برای تازه اقرار به

نام  به»شود متن به صورت کامل به قبطی نگاشته شده با عنوانی که خوانده میاست[. 

هایی از این)و نمونه. این متن «القدسبخش و مقدس، پدر و پسر و روحذات روحهم تثلیث

مذهبی که بیش از پنجاه سال پس از فتح  شقاقان/شناسی قومی، جداییزبان دست(

خوبی نمایان اعراب بین فرمانروایان و افراد تحت تسلط در مصر وجود داشته است را به

 .(Mikhail, 2004: 974) سازدمی

طول انجامید که فاتحان، کنترل کشور را در تا زمانی بهتنها ت اعراب سخاو اگرچه

های اجتماعی و مالی بسته به . فرصتی شدندـدار فرمانروایدست گرفتند و خود عهده

ها بهدر حکومت اسالمی، قبط .یافتهای حاکم فعلی و شرایط جدید تغییر میسیاست

و مالیات سرانه  )خراج( اخت مالیات بر داراییمسلمانان مصر در مقابل پرددیگر غیر ةمثاب

گرفتند قرار می شده( )مردمان حفاظتدر جایگاه و وضعیت اسالمی ذمی  ،)جزیه(

(Rowberry & Khalil, 2010: 99-100).  از مصریان  ،جزیهپرداخت مالیات عالوه بر

و دیگر کارهای ها ها، کشتیها، کانالبازسازی و تعمیر پل منظورهخدمات کار اجباری ب

نظامی بر مصریانی که تحت های نظامی و غیرلیتئوبار مساینشد. میعمومی درخواست 

ها و شهرهایشان ها، صومعهها، دهکدهحکومت اعراب بودند آنان را مجبور به فرار از زمین

البته نباید از نظر دور داشت که مشاغل مذهبی مالیات  .(Muhammad, 2008: 1) دکر

های دهد که بسیاری از مکانشناسی نشان میهای باستانداشت و یافتهسنگین ن

 :Cannuyer, 2001) کردندهفتم، رنسانس را تجربه  ةکلیا و اسنا سد انندمبه رهبانیدیرانی/

در همین اثنا  ،هشتم و نهم اعراب شروع به نوکیشی نمودند ةسدطی  با این همه، .(63

فشارهای مالی و سنگینی  و یافت عربی تغییربه  تدریجبان مصر قبطیاصلی زبان 

ناگزیر به اسالم از ایشان دیگر برخی و را به شورش واداشت  هااز قبط شماری اجتماعی

وسطی شرایط آن دسته از قبطیان که اسالم  در تمام دوران قرونبا وجود این، ؛ گرویدند



 49/ 1911 زمستان، 4،  شمارة 12پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

 
 

 :Dalton, 1903: 81; Meinardus, 1999) باقی ماند را نپذیرفتند تقریباً همیشه اندوهناک

64.) 
 

 نتیجه. 1

، فشارهای بگوییمکه است  اینترین پاسخ روشنشاید بدان پرداختیم که آنچه  با نظر به

های سوم و چهارم مسیحیت در خالل سده ةفزاینده بر یهودیان در نتیجة اشاعه و سلط

هرچند گمان  .دش را منجر کیش/راستارتدوکس یهودی از مسیحیان جدایی مسیحیان

تر از این رخ پیش ،شرف تکوین میان یهودیت و مسیحیت در انشعابزمینة رود که می

 ایالت مصر ،[رسمیت شناختن مسیحیت در امپراتوری رومبه] موازات این پیروزی. بهداده باشد

در این حقیقت حالت تغییر روند د. این گردیسیاسی و مذهبی  هایدگرگونیدستخوش 

 نظیر گانیبیگان نفوذاختیار و همواره تحت  /قبطیمسیحی امر مصر که از بدو دجلوه دار

عاقبت ثیرات أت نفوذو تداوم استمرار  ،ه استقرار داشت دولت یونانی/بیزانسخاصه روم و 

توان در که اوج آن را می بار آوردناپذیری را بهپیامدهای مهمی چون آشوب و سازش

 الحظه کرد.انزوای نسبی کلیسای قبطی م

و  رکودمعنای بهمسلمانان بر قبطیان  ةغلب در نگاهی کلی،آنچه برشمردیم و عالوه بر

 از جدید ة/جامعصفوف مسلمانان این بدان علت است که. دنبوکلیسای قبطی  انحالل

تمایل  ،[گرد آمدن زیر لوای اسالم] اکثریتپیروی از ایمان که به سر برآوردانبوه کسانی 

سبب رهایی از استبداد و امیدواری/گرایش در عبارت دیگر اغلب اینان بهبه .داشتند

به حمایت و بیعت با اسالم پناه جستندخواهانهاندیشه آزادیجهت افکار لیبرالیسم 

با افزایش اعتبار و نفوذ فاتحان، قبطیان خود قربانیان پیروزی این قیام  عجب آنکه،

های عربی از ترجمه فزونیبرتری و ی این انتخاب، که جنبة قطعی و نهاینانشدند. چ

 دنبال آن تغییرات زبانی و دینی را پیش آورد.متون قبطی و به
در اثر آنان که قادر به تحمل جبر و فشار دیگر و در این شرایط و اوضاع،  از جانب

ند پیو /تابعیت کلیسامسیحیترغم اشتیاق باطنی از به پرداخت مالیات و احکام نبودند
از  معافیت ،ضمن اینکه. اندگسیخته و ناگزیر تسلیم را تنها راه حل این کشمکش دانسته

سخت  رهبانیزندگی  ةانتخاب و ادامدر  شدن میاکه شامل حال راهبمالیات ن اختدپر
، جدا حالدر عینثیرگذار بود. أفشار از نوع مالی ت صورت. بر این قرار در هر دو افتادثر ؤم

مسیحی منتهی شد،  رونی که به تنزل جدی تعداد اسقفان و جمعیت قبطاز فشارهای ب
خدمت گرفتن به ،طور کامل از متوسل شدن به قبطیان دست نکشیدنداعراب مسلمان به

ای دیگر از همین جریان /زاویههگمان نشانبی های دولتیکشور و جایگاه ةدر ادارایشان 
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در  یکپارچگیو  اشتیاق عدم این است کهقضیه هر چه باشد مسلم  ،همهبا ایناست. 
 .در جنبش بازی کرد نقش مهمی ،تفکر/بینش دینی

نگرش مشکوک نسبت  ،پراکنده اًاما تقریب بارزت ئابا وجود استثنا گفتنتیجه باید در
 ةنقط خت،ساکه رهبانیت مصر را متمایز می (Doctrine) /عقیدتیایآموزه به موضوعات

ه بودفشار مسلمانان تحت  ایشانشکست اصلی مل عامل محت و ضعف مسیحیت قبطی
 ةهستبود که  های گذشتهوابستگی و پیوند میان جامعه و سنت تنها حیثاز این . است

/استمرار برای حفظ بقاانگیز این توانایی شگفت .داشت محفوظ نگاهرا  هامرکزی قبط
گرایی مذهبی مصری یمل/مذهب ةپایداری بر پای و چندان مطلوبتحت شرایط نه، حیات

 .همچنان پابرجا باقی ماندها که در طی قرن استیان قبط هایهمشخصبارزترین از 
 

 هانوشتپي
 ایالت رومی بدل گردید.به  ،مصر از آن پسو  شدم بر مصر مسلط .ق 98آوگوستوس در  .9
1 .(Catechetical School): تربیت آموزگاران دینی ةرسمد (الهیات دانشکده/Theological College)  در اسکندریه

 تأسیس شد.
9 .(Patriarch): /نطاکیه، یعنی اسکندریه، ااصلی مسیحیت نشین های پنج اسقفبر اسقف پاتریارک،لقب عنوان

 .(Butler, 1884: 302؛ 292 :9936 ،بار) شوداطالق میاورشلیم، روم و قسطنطنیه 
2 .(Dakhla)کلیس/ن را آباستان  ، در دورانداخله ة: واحkellis نامیدندمی. 
تاریخی، به  منظراز حال، با اینگردد. دوم سدة سوم باز می ةگزینی به نیمهای رهبانیت و عزلتکلی ریشهطوربه .6

باب  در از منابع ادبیمعدود ای از ابهام قرار گرفته است. ما تنها تعدادی دلیل فقدان مدارک، آغاز رهبانیت در هاله
آنتونی به قلم  روایت مکتوب زندگی قدیس ،این منابعترین مهم از یکی که در اختیار داریممسیحی  رهبانیت

 .(Athanasius, 1994: 4) استم.  960تا  960های حدود سال آتاناسیوس
ترین سند پاپیروسی قدیمی (Karanis)شده از کارانیس یافته (Aurelius Isidorus) . متن دادخواهی/دادخواست5

که به تاریخی  ی، منبعآمده است در آنبه معنای راهب   ’monachos‘(monk)که واژة آید شمار میبهشده اختهشن
 شمّاسو در باب کمک یک گذاری شده تاریخ 912جون/ژوئن  5. این سند به اشاره دارد بندی اجتماعیرتبهاولین 

. آورلیوس آن را چنین توصیف رار گرفته استشتم قوباشد که توسط چندین نفر مورد ضربو راهب به شخصی می
کل مرا آنان به ،اق را نداشتمـب اسحـوس و راهـانب شمّاس آنتونیـافت کمک از جـاگر من شانس دری«کرده: 

 ».کشتندمی
هب ان، عنوان ردوراند. در این اهها بوددهکده مردمدر زندگی افرادی مهم  انشمّاس دهد کهیگر نشان میدمدارک 

در  شمّاسدر اینجا با نامش که شد محسوب میاز جامعه  عادیترام بود. راهب عضوی حش شناخته و مورد ااز پی
 .(Judge, 1977; Choat, 2002) . با آغاز قرن چهارم استفاده از واژة راهب مدام افزایش یافتستکنار هم ذکر شده ا

0 .(Paul):  ،از  کهسال بیشتر نداشت  95هنوز  .دانندکندریه میای ثروتمند در اسخانوادهزادة را  اومنابع قبطی
به  رو وندخدادر درگاه ای متروک سپری کرد و در آنجا و سه روز را در مقبره چشم پوشید یشهرزندگی 

هدایت کرد  یصحرای شرق مکانی دورافتاده در را به وی ایفرشتهپس . به او نشان دهد راه راکرد تا  نیایش/تمنا
را آنتونی  کلی قدیسطوربه .سکونت داشتدر آنجا هشتاد سال او ، (معروف بود کلیسماکوهبه )در دوران رومی 

نام بطی بدینقامون، که اغلب پولس را به ـا پیـآمون ی قدیس یـول، انددهـنامی نـنشی/گوشهراهبفرد  نخستین
 Kamil, 2002: 280) است هبودزمان هم [نیآنتویعنی ] با اوحال اما در عین ؛از او نبودتر پیشاگرچه خواندند، می

Butler, 1884: 343;). 

0 .(Amun/Amounius) :ةمثابنخستین راهبانی قرار داشت که به ةدر زمر ،رهبانیت از نیتریا پدر آمون قدیس 
برخاسته د ای ثروتمنگرفت. وی از خانواده الهام آنتونی قدیسهای آموزه از ناترونة دربیابان/ ازماکاریوس  قدیس
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Scetis/-Wadi al)ستیس  بیابانی اطقمنزاهدانه در  زندگی گزینی وعزلت وکرد  ترک)با رضایت او(  ، همسرش رابود

Natrun،) یش گرفتدر پرا  نیتریا و کلیا (2, 1999: 35; Meinardus27 :2002 ,; Kamil12 :2200 ,Gabra.) 

3. (Macarius): ةاو در نتیج. آمدمی شمارن پدران صحرا بهـاز بانفوذترییکی  بزرگ/کبیرماکاریوس  قدیس 
ا رومیان سکن ةرا در پیش گرفت و در غاری نزدیک به صومع و عبادت متفکرانهگزینی راه عزلت ،ای الهیمکاشفه

د. حدود ناترون اولین کلیسا را در آنجا بنا نها بیابانو در بازگشت به  داشتمالقات  باردو ونیتآنقدیس گزید. با 
 ایناحیه ویاز شمال به سبر او گرد آمدند زاهد  نشینانگوشهاز  یکه شمار بسیار هنگاآسالگی م. در شصت 958

هنگام مرگ وی . ندکه هنوز شمار پیروانش رو به افزایش بودبود در حالی این  دورافتاده در جنوب نقل مکان کرد.
 .(Kamil, 2002: 277) کرده بودزندگی در آن سال سیشد که خود بیش از  به خاک سپردهدر غاری 

98. (Koinonia)رهبانی. ة: رهبانیت جمعی/جامع 
99 .(Byzantine Empire): پایتخت جدید مسیحی و مرکز مسیحیت ارتدوکس بیزانتیوم  شرقی. امپراتوری روم

 .گرددمیم. باز 9269تا  998به حدود ان عثمانی دست کنستانتین و ترکسرآغاز و اضمحالل آن به، شرقی
 

 بعمنا
 .9939، امیرکبیر ،تهران آریا، محمدحسین ةترجم ،زمین مغرب تمدن  جکسن، فوگل،اشپیل
، سایان ،معصومه انصاری، تهران و حبیب بشیرپور ة، ترجمالمعارف مصور مسیحیت هدایربی، ماریبار، آن

9936. 
عبدالرحیم گواهی،  ة، ترجمر جهان امروزجهان مذهبی: ادیان د ،[و دیگران ]بوش، ریچارد کالرنس...

 .9938، دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،تهران
 .9931، دانشگاه ادیان و مذاهب ،حسین توفیقی، قم ة، ترجممسیحیت و اسالمیهودیت،  پیترز، اف. ئی،

 .9950، 91-98، 118 مارة، شپیام یونسکو، «مصر و دنیای مدیترانه»گبال، 
علمی و  ،، تهران)نمازی(فرنگیس شادمان  ة، ترجمقوط امپراتوری رومانحطاط و سگیبون، ادوارد، 

 .9939فرهنگی 
 .9936، دانشگاه ادیان و مذاهب، حسین توفیقی، قم ة، ترجمکالم مسیحیمیشل، توماس، 

 .9902، منوچهر پزشک، تهران: ققنوس ة، ترجمانحطاط و فروپاشی امپراتوری رومناردو، دان، 

 ةمؤسس ،زاده، قمعباس رسول و جواد باغبانی ة، ترجمالی متونمسیحیت از البهای، وورست، رابرتوان
 .9939، آموزشی و پژوهشی امام خمینی

 .9939نشر مرکز،  ،حسن افشار، تهران ة، ترجمدین مسیحویلسون، برایان، 
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