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 مقدمة:

من أىم وسائل التواصل  فى العصور القديمة"  " ت الرسالةكان     
أن الرسائل لذلك رجح معظم الباحثين فى العصور الحديثة   ،بين األفراد االجتماعى
بين  أىم الوسائل التى نستطيع من خالليا تقدير مدى الترابط االجتماعى واحدة من

ا معظم الباحثين بأني اكما عرفي أفراد طائفة ما أو شعب ما خالل العصور القديمة .
   مثل : ،آنذاك عمى إحدى مواد الكتابة المعروفة عبارة عن خطاب أو مراسمة مدونة

مرسل ومرسل إليو ، ق ، البردى" ، ويتضمن شكميا العام وجود"" األلواح الخشبية ، الر  
عبارات  ثم، عبارات افتتاحية فى مقدمة الرسالة ، مضمون الرسالة عنوان المرسل إليو،

أو توقيعو". أما عن  سل الرسالةمصحوبة باسم مر  وداع فى نياية الرسالة وأتحية 
حتياج الناس ، أىميا ىو: اعام فيرجعيا الباحثين إلى عدة أسباب نشأة الرسائل بوجو

فيما بينيم بطريقة مستمرة ، ألن المسافات الطويمة كانت تقف  لمتواصل ونقل األخبار
، الحاجة إلى الرسائل لحل ىذه المشكمة، ومن ىنا ظيرت حائاًل دون حدوث ذلك

و إلقاء الضوء فى ىذه الدراسة ىوما يعنينا . (1)بسيطة الحجمسيمة الحمل ،  كونيا
 األفراد المسيحيينبين وخصائصيا  الخاصة أو الخطابات الرسائل عمى موضوعات
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تعكس بشكل مباشر  ، حيث إنياخالل القرن الرابع الميالدى فى مدينة أوكسيرنخوس 
خاصة بعد أن مدى الترابط االجتماعى بين أفراد المجتمع المسيحى خالل تمك الفترة ، 

الدموية خالل  اإلضطراباتألوان االضطياد و من  كثيرأتباع الديانة المسيحية ب مر
قاء الضوء عمى ىذا الموضوع إل وبيدف . القرون السابقة عمى القرن الرابع الميالدى

فى صورة رسائل بة بالمغة اليونانية عانة بعدد من الوثائق البردية المكتو االستتمت 
ولقد  .لقرن الرابع الميالدى ، وتم اكتشافيا فى مدينة أوكسيرنخوسإلى ايرجع تاريخيا 

 قاليم القديمةوقع االختيار عمى مدينة أوكسيرنخوس بالتحديد ألنيا أكثر عواصم األ
عواصم األقاليم المسيحية دون غيرىا من  لرسائلوكذا فى افى البرديات ، ثراءً 

، وىو ما أحد أىم مراكز تجمع المسيحيين فى مصر بشكل عام  المصرية ، وألنيا
أما عن سبب تحديد  قاًل كبيرًا عند اقتران اسميا بالتاريخ المسيحى وتراثو .كسبيا ثأ

ع السياسية ستقرار األوضاالتى يدور البحث فى إطارىا فمرده ا الفترة الزمنية
واالجتماعية فى ىذا القرن بعد إعالن مرسوم ميالن الذى اعترف بالديانة المسيحية 

قييم حقيقية لمجتمع مسيحى مستقر آمن فرصة ت م ، وىو ما يتيح لنا313ًا عام رسمي
وينعكس ذلك بشكل واضح عمى نوعية  ؛اإلمبراطورية الرومانية  تحت رعايةيعيش 

لقد و ،  خالل تمك الفترة من خالل رسائميمالمسيحيين  الموضوعات المتداولة بين
التوصل إلى  من أجل الوثائق البردية تحميل مضمون  اعتمدنا فى ىذه الدراسة عمى

المسيحيين   منيا : ىل كانت موضوعات رسائل، ت بعض التساؤالإجابات شافية عن 
لدينية التعاليم اوىل عكست االىتمام بنشر  الترابط االجتماعى بين األفراد ؟تعكس 

وىل  رية والثقافية ؟لتشمل الموضوعات االجتماعية والتجا يا فقط أم تنوعت أغراض
 ا من الرسائلمن حيث الشكل عن غيرى اخصائص تميزى المسيحية رسائلأصبح لم
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أم اختمطت الخصائص فيما  اليونانية المتداولة بين الناس خالل تمك الفترة الزمنية ؟
م المجيودات التى بذليا العمماء عمى أى ذلك سنقوم بإلقاء الضوء  بينيما؟ وفضاًل عن

 فى إطاروذلك  تطورىا،و  ما يتعمق بتاريخ نشأة الرسائل فى ىذا الصدد لمكشف عن
 ترتيبيا عمى النحو التالى:  عدة محاور يأتى

 أواًل : دور مدينة أوكسيرنخوس فى حفظ التراث المسيحى .

 المسيحية . المتعمقة بالرسائل:أىم الدراسات ثانيًا 

 القرن الرابع الميالدى . خالل الخاصة المسيحية ثالثًا: موضوعات الرسائل

 القرن الرابع الميالدى . خاللالخاصة المسيحية  رابعًا: خصائص الرسائل

   أواًل: دور مدينة أوكسيرنخوس فى حفظ التراث المسيحى:

سم البينسا با ) ومكانيا يعرف  تقع مدينة أوكسيرنخوس      
ر جنوبًا من مدينة القاىرة ، كيمو مت 121بمحافظة المنيا( غرب وادى النيل عمى ُبعد

ى ترجع أصوليا إلى أىم المراكز الحضارية القديمة الت واحدة منكانت ىذه المدينة و 
العصر المصرى القديم، وكانت تسمى آنذاك " برمجدت" . غير أن ىذه المدينة 

العصر البطممى، وبعد أن  ًا بعد أن تدفق عمييا اإلغريق خاللكبير  اً تطور ت شيد
، وىو االسم اليونانى وأصبح اسميا  " أوكسيرنخوس "  ،جعموىا عاصمة لإلقميم

التى كانت موجودة بكثرة فى تمك المدينة. وكان ىذا النوع من األسماك القنوم  لسمكة
بعد أن أكل  عمى الخير والبركة ، ون أنو دليل التقديس عمى يد أىميا الذين يعتقد يمقى
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.وأىم ما يميز مدينة (2)جسد اإللو أوزوريس كما تروى األسطورة المصرية القديمة 
أوكسيرنخوس فى بداية عيدىا مع اإلغريق إنيا حفمت بالعديد من المؤسسات 

،  الكورنثىمثل : " الجمنازيوم، المبانى الحكومية، المعابد ذات الطراز ، اإلغريقية 
  التى أدت تدريجيًا إلى  فضاًل عن طبيعتيا التجارية، الحمامات، السوق العامة "،

بعد أن  .غير أن أىميتيا أخذت فى االزدياد(3)تسميتيا " بالعاصمة اإلدارية " لإلقميم 
 ذا يمنذ منتصف القرن األول الميالدى . ول مصر ومدنيادخمت الديانة المسيحية 

من المعابد الوثنية التى كانت موجودة بيا إلى كنائس وأديرة ، كما  ةر عدد كبيأ تتحول
كما  ؛ الرومان، بعد أن كانت تعج باإلغريق و زاد عدد العنصر المصرى بين سكانيا 

 وسمت مكانتيم نظرًا لما بالرىبان ورجال الدين الذين عال ذكرىم تزخر المدينة كانت
وىو  -ل أنيا كانت تضم عشرة آالف راىببو من نسك وزىد ، لدرجة أنو قي اشتيروا

عمى مدى انتشار  األمر الذى يدل فى الوقت نفسو -بطبيعة الحال عدد مبالغ فيو
 .(4)دخول العرب المسممين إبان القرن السابع الميالدى فترة المسيحية فى مصر حتى

أعنف  ية القرن الرابع الميالدىفى بداقد شيدت  مدينة أوكسيرنخوس كانت     
،خاصة فى ضد أتباع الديانة المسيحية من الناحية السياسية االضطيادات الدموية 
(الذى رغب فى تكوين جبية سياسية داخمية م315-284ديانوس )عيد اإلمبراطور دقم

قوية من أجل مواجية األخطار الخارجية التى تيدد اإلمبراطورية باالنقسام بعد قيام 
 ات الشرقية ، وىو األمر الذى كان يقتضى منويعدة ثورات فى مصر وبعض الوال

بعد أن ساد اعتقاد فى القصر اإلمبراطورى  ،سرعة القضاء عمى المسيحية وأتباعيا
 ولقد تأكد ىذا االعتقاد بعد أن تحاول محاكاة الديانة الييودية . أنيا حركة دينية جديدة
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الجنود الرومان ب مع جنبًا إلى جنداء الخدمة العسكرية أبدى المسيحيون رفضيم أ
كونيا تتعارض لكذا لعدم إعترافيم بفكرة تأليو اإلمبراطور لمدفاع عن اإلمبراطورية ، و 

فئة ال يمكن  -فى نظر السمطة الحاكمة  –مع عقيدتيم الدينية، وىو ما جعميم 
ومن ثم يجب التخمص منيا. وبناًء عمى ذلك استمر ، الوثوق فييا أو االعتماد عمييا 

فى  سواء طور دقمديانوس وأعوانو فى ممارسة أعمال التعذيب ضد المسيحييناإلمبرا
 بأس بو من ال اً فى كل عواصم األقاليم التى تضم بين جنباتيا عددأوكسيرنخوس أو 

أدرك فشل وسائمو الدموية فى  غير أن ىذا اإلمبراطور عندما أتباع الدين الجديد .
عتزال الحكم عام فى نياية المطاف إلى المبالد ، اضطر معالجة الحالة السياسية 

 عميو، ومنيم اطرة التاليينم، وترك أمور الدولة فى أيدى معاونيو من األب315
عمى العنف  النيج ذاتو الذى يعتمد( الذى سار عمى م311-315)جاليريوس
الذى استطاع  م(313-311ثم جاء من بعده اإلمبراطور مكسيميان ) ، ؛والتعذيب

أحداث العنف  م  ، غير أن311عن طريق إصدار مرسوم عام وقف االضطياد 
-313بعد توافق اإلمبراطور ليكينوس )  لم تتوقف بصورة حقيقية سوى واالضطياد

-212اإلمبراطور قسطنطين األول ) المييمن عمى شرق اإلمبراطورية مع   م(323
، م 313ام مرسوم ميالن ع ، واصدارىما معاً م( المييمن عمى غرب اإلمبراطورية337

حق المسيحيين فى ممارسة كافة عتراف بالديانة المسيحية و مبدأ اال يرس   وىو مرسوم
من خالل الرومانية واستقرارىا،  اإلمبراطورية تيم الدينية مقابل االلتزام بأمنطأنش

لمدينة  ىذا أتاح . ولقد(5)المشاركة فى كافة األنشطة االجتماعية والعسكرية
لمسيحى بشكل أن تمعب دورًا كبيرًا فى حفظ التراث ا -الوقتمنذ ذلك  -أوكسيرنخوس



 
 

488 
 

 تامر عبدالباسط عبدالفتاح

نظرًا لغزارة  وىو تراث ىائل الحجم يصعب حصره فى صفحات قميمة،، عام 
أو برديات أعمال ، و البرديات الشارحة ليا افات المتعمقة ببرديات األناجيل االكتش

أو البرديات  ،عميو السالمأو األقوال المنسوبة إلى السيد المسيح ، الرسل والقديسين 
أو تمك التى تصف يوم  ،الترانيمو  األناشيد الدينية التى تمقى الضوء عمى مجموعة من

الحكمة ، مرورًا بالرسائل الشخصية واألدعية أو المتعمقة بأدب العظات و  ،الحساب
سوف نحاول استعراض بعض نماذج ىذا و  ذات الطابع الدينى واإللتماسات والعقود .

 كل   عندما عثر 1897تى بدأت عام ث من خالل تتبع أىم مراحل االكتشافات الالترا
)جرنفل ، ىنت ( عمى شذرات بردية تتضمن بعض األقوال المنسوبة  األستاذين من

قرن الثانى يرجع تاريخ كتابتيا إلى منتصف ال سيد المسيح فى إنجيل توماس،إلى ال
تحت  1898البردية عام  P.Oxyأول عدد من مجموعة  الميالدى،ونشرت فى

أثناء التقديم  أو كما سماىا العالمان " أى" أقوال عيسى" عنوان"
بعض اعتقد  ، ولقد  " Sayings of Our Lord from an Early Greek Papyrusليا"

حكيمة  ا مجرد أقوالي، وأنأنيا ليست جزءًا من أى إنجيلالباحثين الدارسين لألناجيل 
تُنسب إلى السيد المسيح عميو السالم ، وتتشابو معانييا مع بعض آيات األناجيل التى 

 : (6)تعترف بيا الكنائس المسيحية ، وىى عمى النحو التالى 
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 :(versoعمى ظير البردية )قال عيسى عميو السالم:  

    (.4-1)   الموجودة فى عين أخيك ". معن النظر لتزيل القشةك أن تُ يجب عمي "
ذا لم  واالعالم فمن تجد شيوات تصوموا ) تمتنعوا ( عنذا لم "إ تسبتوا ممكوت اهلل ، وا 

                  (.11-4)     ".( بحق فمن تروىايوم السبت يوم عبادة واتجعم)أى 
كارى ، س فوجدت الجميع،  تصف العالم بين البشر ونظرت فى أبدانيممن" وقفت فى 

أبناء الرجال ألنيم  عمى وحزنت روحى بينيم ، لذا تألمت ظمئان ولم أجد نفسى
 (.21-11)  ". صاروا عميانًا فى قموبيم وما عادوا يرون
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 (.22-21" الفقر ........". ) 

 (:recto) عمى وجو البردية قال عيسى عميو السالم :

أقول لو إنى  وعندما يكون اإلنسان بمفرده فإنىثنان فاهلل ثالثيما ، ا" عندما يجتمع 
 (.9-2)  ". ، شق الخشب وسأكون ىناكرفع الحجر وىناك ستجدنى، ا معك

 (.14-9) ". يقدم الشفاء لمن يعرفونوطبيب ) كرامة( لنبى فى وطنو ، وال " ال قبول

أو يمكن أن تسقط لن سست بحق وأُ  قيمت فوق قمة جبل عال  "إن المدينة التى أُ 
 (.21-15)  تختفى".

 (.22-21).واحدة من أذنيك، أما أذنك األخرى فقد أغمقتيا متعجاًل " "إنك تسمع بأذن

ت التى تمقى الضوء البرديا االكتشاف استخراج مجموعة أخرى من  أعقب ىذا      
تم نشرىا فى العدد ن الثالث الميالدى ،و يرجع تاريخيا إلى القر  ، عمى إنجيل متى

ىو ما شجع العالمان عمى (، و P.Oxy, I,iiاألول من مجموعة البينسا تحت رقم )
 ى أمل اكتشاف المزيد من البرديات. وبالفعل تحققت آماليما فىالتنقيب عم استمرار
 :   بعنوان التينىبرديات تمقى الضوء عمى فقرة من كتاب بعد العثور عمى  نفسو العام

" Historia Monachorum in Aegypto ُخ يسرد تاري ىبان فى مصر (،" ) تاريخ الر
 1915االكتشافات عام ثم توالت . (7)م 395عام ىبان المقيمين فى مصر ض الرُ بع
نى العثور عمى مجموعة شذرات بردية تمقى الضوء عمى التكوين االجتماعى والدي فتم

ن كنيسة موزعة يإلى وجود ما يقرب من أربع م ، وتشير ىذه البردية535لممدينة عام 
التقويم الكنسى الذى يشتمل عمى  كيفية حساب، كما تشير إلى عمى مختمف ُقراىا

قائمة تضم عددًا من األعياد الدينية التى يتعين عمى أىل الكنيسة وأىل المدينة أن 
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فييا  ئيل والسيدة مريم العذراء ، كما يرديحتفموا بيا ، ومنيا احتفاالت القديس ميخا
. كما تم (8)ك الفترةتم ة الشييرة فى مدينة أوكسيرنخوس خاللذكر بعض أسماء األدير 

عدد ال بأس بو من البرديات التى تمقى الضوء فى أوكسيرنخوس عمى  أيضاً  العثور
ة أحد األديرة رغبة عمى تنازل أصحاب األراضى عن أجزاء من ممتمكاتيم لصالح إقام

 . (9) الجديدة والمساعدة عمى انتشارىا الديانة منيم فى دعم
 أنواع الوثائق المسيحية التى حفظتياء عمى ومن الجدير بالذكر أنو بنا      

لدينية ، فى " الوثائق البطرياركية، وثائق الطقوس ا المجموعات البردية، والتى تتمثل
وثائق أدب العظات " يتضح لنا أن الديانة المسيحية لم تزدىر فى مدينة أوكسيرنخوس 

من اكتشاف وثائق بردية كثيرة  ، عمى الرغمالقرن الثانى الميالدى  سوى فى بداية
ىذا  الباحثون ذا التاريخ ، وقد أرجعمدونة قبل ىتحتوى عمى إشارات إلى المسيحية 

بين سكان مدينة أوكسيرنخوس وغيرىم من سكان المدن  إلى  وجود إتصال مستمر
وليذا السبب نجد أن  مسيحية قبميا بفترة زمنية وجيزة .التى انتشرت فييا الديانة ال

لم تكن فى واقع األمر  م الوثائق ذات الطابع الدينى خاصة فى المراحل األولىمعظ
بيدف  الكنائس واألديرة إلى بعضيم البعضيرسميا مؤسسى  سوى رسائل شخصية
أو حل ما قد يعترضيم من  ،أو اإلجابة عن بعض االستفسارات ،التوجيو أو التشجيع

 وألجانب الدينى أن يتضمن موضوعيا ا ، وليس من الضرورىمشكالت 
 ى" العقود، االلتماسات ، أما أنواع الوثائق البردية األخرى المتمثمة ف.(11)العقائدى

" فمم تعرفيا األوساط المسيحية إال مع بداية أو منتصف  ، الرسائل العامةاإليصاالت
قف المعادية ألصحاب الدين القرن الثالث الميالدى عندما انخفضت وتيرة الموا

بصورة واضحة إبان القرن الرابع الميالدى عندما انتشرت مظاىر  ازدادتالجديد؛ ثم 
الحياة اليومية العادية بين المسيحيين، وعندما استقرت العقيدة الدينية بين األفراد 

م ، ولقد قدر 313مقتضى مرسوم ميالن عام المؤمنين بيا، وتم االعتراف بيا رسميًا ب
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ة الخاصة والعامة التى تم العثور عمييا فى المسيحي بعض العمماء أن عدد الرسائل 
بين  جميعًا إلى الفترة الواقعة تنتمى، رسالة 911أوكسيرنخوس ال يقل عن  مدينة

ضافة إلى أعداد باال دايات القرن السابع الميالدى،منتصف القرن الثالث الميالدى وب
وبدايات العصر  ىكانت قد كتبت خالل العصر البطمم أخرى من الرسائل التى

أما فيما يتعمق  .(11)كتابة بعضيا خارج مدينة أوكسيرنخوس الرومانى ، وتمت
 أنيا متماثمة Bagnall  باجنال باألدعية التى تم العثور عمييا فى أوكسيرنخوس فيعتقد

بشكل عام فى صياغتيا التى تبدأ عادة ببعض االبتياالت واألدعية التى من شأنيا 
بذكر اسم فييا قد ُيستعان ق العظيم المييمن عمى الكون ، و خالتعظيم قدرة اهلل ال

 اً بوصف ذلك نوع ،المسيح صراحة أو اسم السيدة مريم العذراء أو اسم أحد القديسين
من البركة التى تسبب استجابة الدعاء ، ثم ياتى دور مضمون الدعاء ليتضمن  طمب 

، ثم تنتيى الصيغة يح عميو السالمالعفو والمغفرة بعد االمتثال إلى آوامر السيد المس
 . (12)لسيد المسيح الذى نال المجد األبدى فى الدنيا واآلخرةبالدعاء والثناء عمى ا
 (.   P.Oxy,iii,407ومثال ذلك البردية رقم )
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بينيما وفييما، مد  لبحر وكل شىءواألرض وا ءاالسم ، يا خالق يارب ، يا مقتدر" 
ونجنى فى الدنيا واألخرة ، عمى يد اغفرلى خطاياى ، و رحمنى ، الى يد العون و 
إلى أبد اآلبدين   الذى نال المجد والسمطان يسوع المسيح،  موالنا ومخمصنا
 ....الميم آمين".

المتعمقة بالسحر والرقى  كما ضمت مدينة أوكسيرنخوس عددًا من البرديات     
التأثر بالماضى  لى استمرارالمسيحى ،التى تشير إذات الطابع الدينى  والتعاويذ

وجدنا فييا  انة المسيحية ، فمقدالوثنى، بالرغم من انتشار الوازع الدينى بين أتباع الدي
اء محل أسم واوأسماء بعض القديسين قد حمعميو السالم أن اسم السيد المسيح 

كرت كما ذُ  ل عند قدماء المصريين أو اإلغريق؛من قب اآللية الوثنية التى كانت تعبد
ويذ بعض آيات اإلنجيل وبعض القوى الغامضة واألدعية فى متون تمك التعا

 ،الشفاء من األمراض المستعصيةمن خالليا اإلييام ب التى يحاول الساحرالغريبة، 
قد والشرور التى سوء من يستعينون بو من ال البرص أو وقاية وأمثل الصرع 
ا ،ونسوق من يتعرضون إليي
يل عمى سب ىذه البرديات

 : )13(المثال البردية التالية
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، و ، سابوث ، ميخائيل ، عيسى المسيح اى ، أدوناى ، إييرور ،  فور ، إلو و " أ 
 مين ".ساعدنا وساعد أىل ىذا البيت . آ

من )سكيت ، بيل ( شذرات بردية إلنجيل غير  كل   تشفاك 1935وفى عام       
يالدى ، وترجع لقرن الثانى الممعروف يعود تاريخ كتابتو إلى النصف الثانى من ا

عمى انتشار المسيحية فى مصر خالل  أنو يعد دلياًل قوياً  أىمية ىذا الكشف إلى
، معروفة تدوين األناجيل القرن ، كما يعبر عن رغبة الجماعات المسيحية فى  ىذا

.ولقد دفع  لحفظ التراث الدينى المسيحى من الضياع كانت أو غير معروفة لنا ،
فى  ة بالديانة المسيحية بدأتالمتعمق إلى االستنتاج أن البردياتعمماء البردى  ىذا

الفترة  منتصف القرن الثالث الميالدى، أى خاللاالنتشار بشكل ممحوظ بداية من 
تدريجيًا  ، ثم ازدادت م(251-249) المعاصرة لحكم اإلمبراطور الرومانى ديكيوس

 .(14)خالل القرون التالية

 تتخذ الرسائل% من مجموع البرديات التى  95 نحو لجدير بالذكر أنومن ا      
% 5قد استخدمت المغة اليونانية فى كتابتيا ، أما نسبة موضوعًا ليا المسيحية 

وجود عدد القبطية ، ىذا فضاًل عن  وأالباقية فقد استخدمت فييا  المغتين الالتينية 
غتين اليونانية والالتينية معًا ؛ ويمتد مالتى استخدمت فى كتابتيا ال قميل من البرديات

الواقعة فيما بين القرنين الرابع والسادس األخيرة الفترة تاريخ ىذه البرديات إلى 
أن البرديات التى حفظتيا مدينة أوكسيرنخوس  . ومن ىذا يتبين لنا) 15(الميالديين 

عن مراحل تعبر بصدق ، وأنيا كانت لمتراث المسيحى كانت متنوعة إلى حد كبير 
التى استتبت فييا  نة المسيحية منذ فترات االنتشار حتى فترات االزدىار.تطور الديا
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يم عمى بعض ياسية والدينية واالجتماعية ،وىو ما شجعأحوال المسيحيين الس
مقابل الدنيوى وشيواتو المجتمع  السيد المسيح عميو السالم فاعتزلوا االقتداء بحياة

اة التقشف والرىبنة التى انتشرت فى صحراء مصر عامة المجوء إلى الصحراء وحي
 ، ومدينة البينسا التى ُقدر ليا أن تحفظ بين أطالليا وتربتيا عددًا من الكنوز البردية

  . (16)ليبقى التراث المسيحى حتى عصرنا الحاضر

 المسيحية : أهم الدراسات المتعمقة بالرسائل ثانيا:

عمييا فى مدينة أوكسيرنخوس  لم تكن االكتشافات البردية التى تم العثور      
اليونانى المنسوب إلى كبار الشعراء أو  مقتصرة فحسب عمى كنوز التراث األدبى

البرديات التى ألقت الضوء  بل كان من ضمن أىم مكتشفاتيا المؤرخين والسياسيين،
وأغراضيا ووسائل نقميا، والتى تمتد يا المسيحية التى تنوعت أزمنة كتابت عمى الرسائل

منذ فترة ظيور المسيحية فى مصر خالل القرن األول الميالدى ، حتى نياية العصر 
منتصف القرن الثامن  ية وصواًل إلىخالل الفترة اإلسالم البيزنطى الذى يمتد

 فى مجموعة البينسا البردية رسالة 451ما يقرب من  التى نشر منيا. و الميالدى

P.Oxy  (17)  .عام فى عصرنا الحديث  أولى الدراسات الميتمة بيا بدأت ولقد
المتخصص  "Guiseppe Chedini"جيوسيبى كيدينى م عمى يد العالم اإليطالى1923
  يحمل عنوانم البردى ، بعد إصداره ألىم كتبو الذى يناقش فيو ىذه الرسائل و فى عم

 "Lettre Cristiane :dai Papyri Greci del iii,iv secolo" وفيو قام ، Chedini   بجمع
وعمل  يعود تاريخيا إلى القرنين الثالث والرابع الميالديين المسيحية التى كافة الرسائل



 
 

422 
 

 تامر عبدالباسط عبدالفتاح

من   Chediniحاول  رسالة . لقد 44بمغ عددىا فى رأيو إلى ، والتى ي عمى تحميميا 
نيا عمى سبيل المسيحية م عمى معايير ثابتة لتقييم الرسائلخالل دراستو االعتماد 
أو فى   متعارف عمييا فى افتتاحية الرسالة وجود صيغ مسيحيةالمثال ال الحصر:   

بعض األسماء الكنسية داخل مضمونو ، تكرار صيغ ومفردات دينية  ذكر،  اخاتمتي
 متعارف عمييا إبان تمك الفترة الزمنية ومنيا:

 
ن كانوالتى تعنى ) بركة اهلل ، بفضل اهلل ، بمشيئة اهلل ، بعون اهلل (  يرى   Chediniوا 

تتشابو مع  وأالمسيحية تشترك  التى اعتمد عمييا لتقييم الرسائلأن معظم المعايير 
، وىو ما  ذاتيا الفترة الزمنية رى المكتشفة خاللاليونانية األخ معايير تقييم الرسائل

يحية المتاحة أمامو إلى نوعين:" رسائل المس مو يعكف عمى تصنيف نوعية الرسائلجع
لمعاييره التى حفيظة بعض المعارضين ىذا أثار  . ولقد)18(عامة " خاصة، رسائل

 مباحث المعروفولطريقتو فى تقييميا.ثم ظير كتاب ميم لالمسيحية  لمرسائل اقترحيا
Bell.   H.I. بعنوان 1924عام  فى " Evidences of Christianity  " ، الذى ناقش

فى مؤلفاتو كونيا   Chediniفيو خطأ االعتماد عمى مجموعة األلفاظ التى أوردىا 
 يع من خالليا التعرف عمى الرسائلمفردات شائعة االستخدام فى عصره ، وال نستط

عن برديات  Maria Teresa ثم ظير كتاب قيم من تأليف ماريا تيريزا .)19(المسيحية
 ’Lettere Cristiane nei papyri Greci d"تحت عنوان 1954عام المسيحية  الرسائل

Egitto " التى أوردىا  فيو مجموعة الرسائل تناولتChedini  إلييا  من قبل ، وأضافت
 بنحو يقدر فى رأييا المسيحية نشر من قبل ،وأصبح عدد الرسائلجديدة لم ت رسائل
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. وبعدىا ظيرت واحدة )21(إلى القرن الرابع الميالدى يرجع تاريخ معظميا رسالة  116
المسيحية   والرسائل من أىم الدراسات التى أنارت الطريق لمميتمين بموضوع الخطابات

 1968عام  ،" المتخصص فى عمم البردىMario Naldiniعمى يد العالم اإليطالى "
لتجميع  Naldini " ، وفييا انبرى نالدينى IL Cristianesimo in Egittoتحت عنوان "
الميالدى، باالضافة إلى  لقرن الخامسالمسيحية التى يعود تاريخيا إلى ا كافة الرسائل

ًا منيا كبير  اً بعد أن استبعد عدد ، Mariaوالباحثة  Chedini الرسائل التى درسيا قبمو
تجميع ما  اية المطاف إلىبو فى ني وأدى ىذا،  ألنو اعتبرىا رسائل غير مسيحية

فى بداية دراستو أنو يجب عميو إضافة  Naldiniفقط . ولقد رأى  رسالة 97يقرب من 
ى توصل إلييا زميميو من قبل، من أجل تمييز بعض المعايير الجديدة إلى المعايير الت

التى ينحصر تاريخيا فيما بين ،خاصة تمك المسيحية عن غيرىا بسيولة  الرسائل
 فى تقييمو بشكل كامل عمى الرسائلوليذا اعتمد  الثالث والخامس المياليين.ن القرني

بعد أن قام  ،"Abinnaeus Archive" أرشيف أبيانوس سمالتى حفظتيا قائمة عرفت با
منقحة  ثانيةحين أصدر طبعة  1998من ىذه القائمة عام  باستبعاد مجموعة رسائل

فى مجموعة متشجن البردية ا تمت مناقشتي ت أول رسالة، وكان من الكتاب نفسو
عمييا  المتعارف الدينية تضمن إلى جانب الصيغ، وت (P.Mich .,viii,482)حمل رقم  ت

 . )21 (التى كانت تدرسيا الكنيسة من العموم الدنيوية اإلشارة إلى طائفة

 Ewaفيبسزيكا إيوا  باحثة البولنديةاألولى ظيرت دراسة لم Naldini وبعد دراسة      

Wipszycka  تحمل عنوان 1971عام"Remarques sur les letters privees 

chretirnnes des ii-iv siecles" ، بتفنيد آراء ومعايير  اقامت فييNaldini   حتى ،
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رسالة  46المعايير فى رأييا إلى  المسيحية التى تنطبق عمييا وصل عدد الرسائل 
ر إلى استبعادىا لعدد من ، وىو ما يشيNaldiniيعتقد كان كما  رسالة 97وليس

 فى كثير من المعايير مع الرسائل التى تفتقد إلى المعايير الصحيحة وتشترك الرسائل
أخرى لثالثة من الباحثين ، ىم  ثم ظيرت دراسات .)22(األخرى غير المسيحية اليونانية

 Giuseppe Tibiletti "جيوسيبى تبميتى وأالنا نوبيس ومالكولم كوات
(23 )

 ،Alanna 

Nobbs & Malcolm Choat (24) مختمفة عن تمك  اً معايير  ، افترضوا فييا 1972" عام
دقيق  تعريفتقديم بعد االتفاق مبدئيًا عمى  بتطبيقيا العمماء السابقين، التى قام

غير المسيحية، وكذا االتفاق عمى  الرسائل تتحدد عمى أساسيا طبيعةممعايير التى ل
شكل الصياغة العامة  :قصر المعايير الخاصة بالرسائل المسيحية فى النقاط التالية 

 ا ، وأخيراً فييا، ونوعية األسماء الواردة يلمرسالة ، كيفية استيالل الرسالة وختام
معرفة لمتوصل إلى  ،إليو تأو أرسم ت منو الرسالةمحاولة تتبع المكان الذى أرسم

التابعة لإلمبراطورية  حية التى كانت تنتشر فى األقاليمالتجمعات المسي أواألماكن 
" قائمة بمجموعة Tibiletti   ،Choat" نية. وبناًء عمى ىذه الدراسة أعد كل منالروما

رسالة ، يرجع تاريخ كتابتيا إلى القرنيين    546سيحية بمغ عددىا الم من الرسائل
 رسالة 117ميالديين. وتم تقسيم ىذا العدد عمى النحو التالى :  الثالث والرابع ال

تأكد نسبتيم إلى األفراد  رسالة 98المسيحيين ،  اد من عامةى أفر ت نسبتيا إلتأكد
 إلى ليس من المؤكد نسبتيا رسالة 341لمتعاممين مع المسيحيين ، الوثنيين ا

ىذا وباالضافة إلى  . سيحيةتحمل إشارات م المسيحيين أو إلى الوثنيين ، بيد أنيا
التى األخرى ،  دراستيما لتشمل عددًا من الرسائلنطاق  حرص العالمان عمى توسيع

من أصبحت دراستيما أشمل فى موضوعاتيا  القبطية  ، وبناًء عمى ذلكبالمغة   دونت
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المسيحية  ىكذا فقد نالت الرسائلذاتو من قبل ؛ و  الموضوعالدراسات التى اىتمت ب
 قدرًا ال بأس بو من الدراسات التى ال تزال مستمرة حتى الوقت الراىن.

القرن الرابع  خالل الخاصة المسيحية ثالثًا : موضوعات الرسائل
 الميالدى:

القرن الرابع الميالدى  تنوعت موضوعات الرسائل الخاصة لممسيحيين خالل      
ت من أجمو، إذ لم تكن كل الرسائل التى يتبادليا  تبعًا لتنوع الغرض الذى كتب

 ىناك تكان ر العقيدة والدين بشكل محدد، بلتتعمق بأمو  المسيحيون مع بعضيم
مزج فى مضمونيا بين العالقات االجتماعية واألنشطة المدنية المتنوعة وما رسائل ت

 ا إلى :يرتبط بيا من أمور تجارية وثقافية  . ولذا رأينا أن نقسم موضوعاتي

 ذات مضمون اجتماعى :  رسائل-1

بشكل االجتماعية المشتركة بين األفراد  عمى بعض العالقات الضوء مقىيُ  افيي     
بين أفراد  متبادلة قد تكون يافإن، ولذا من أى جية رسميةمرسمة ، وىى ليست محدد

أو رسائل  أن تكون خطابات أيضاً  ومن الممكن األسرة الواحدة أو بين األصدقاء ؛
 تفاصيلبعض اليتناول بشكل عام قد  الرسالةفإن موضوع  توصية ، وبالتالى

ألحد  :  " االطمئنان عمى الحالة الصحيةمنيا عمى سبيل المثال ،الدقيقة  االجتماعية
،  بين األصدقاء ، التعبير عن مشاعر الحب المتبادلأثناء مرضو األصدقاء األثرياء

 ، غياب عائميا األساسى لفترة زمنية و إلحدى األسر بسببإلتماس مساعدة المرسل إلي
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وصل بسالم إلى  قدأحد أفرادىا  طمأنة أفراد األسرة المقيمين فى أوكسيرنخوس بأن 
ال  النوعية من الرسائل ىذهفى و  ؛" أو اإلقامة  لجية التى سافر إلييا بحثًا عن العملا

مى الرغم من إلتزام وع. األخرى مدنيةاقشة القضايا الدينية أو المن أى إشارات إلى نجد
ًا لممستوى تنوعت تبع ال أن صياغتيابالغرض االجتماعى فقط إ معظم الرسائل

 أو تبعاً  ،بنفسو فى حال إتقانو لمقراءة والكتابة التعميمى لمرسمو ، الذى قد يكتب رسالتو
 الرسائلأكثر أن  وبشكل عام نجد ون الرسالة.الذى ُيممى عميو مضم لناسخلميارة ا

صحوبة التحية م سم المرسل والمرسل إليو ، ثم توجوا تيايرد في بداي شيوعًا تمك التى
عن الغرض  بصيغة الدعاء ودوام الصحة ؛ بعدىا يبدأ الحديث فى متن الرسالة

من توجيو النصيحة ،  يخموالذى ال االجتماعى المراد التنويو عنو ، الشخصى أو 
 :  ) 25(ومثال ذلك ما ورد فى البردية التالية اعر حارة.ر عما يعترى النفس من مشويعب
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 األعز ، تحياتى وشكرى الجزيل . أواًل وقبل أى شىء  ىيراكميس "  من ثونيس إلى
أن تعرف ، يا أخى ، أنو  وصحتك ، أرغب فى أتضرع إلى المولى من أجل سالمتك

عمى وفى صحة جيدة  قد استقبمت ابنك سالماً  العاشر من شير توت الحالىفى اليوم 
كما اننى لن أقصر فى إجباره بو كما لو كان ابنى ،  عتناءالدوام . ولسوف أقوم باال
  عمى االىتمام بعممو ". 

بعض المفردات المميزة  في مضمون ىذه النوعية من الرسائلكما يمكن أن يرد     
" بوصفيا ، األخت مثل كممات، :" األخ  لمرسالة المسيحية

كممات دالة عمى المحبة والتقارب االجتماعى المسيحى، ثم الختام بالدعاء من المرسل 
أو الدعاء  واألصدقاء، األقارب واألحبة إلى المرسل إليو، مع إرسال التحيات إلى كل

فى  نرىبأن تحل عمييم بركات اهلل من السماء ، كما و  بدوام الصحة والسالمة ليم
 :(26)البردية التالية 
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لك اهلل  تحية وسالمًا من نيموس ، قبل كل شىء أدعولونيوس، " إلى أخى المبجل أبو  
فعل كل ما بوسعك ، واعط أخى زكاؤون ا. يا أخى ،  والسالمة بدوام الصحةموالنا 

تيا وبين لى أينما كنت كيفية دفع قيم، الفطاطرى من حسابى ما قيمتو أربعون تالنت
طالما أنو لم يتمكن من احضارىا معو ، وأرجو وسوف تحصل عمييم ...،  ،المساوية 

 آنذاك . وأدعواإنك تعمم مقدار دينى أال تتوانى أو تيمل ىذا األمر، يا أخى ، حيث 
لونيوس : إلى أخى المبجل أبو ( دى ، ) عمى الظير، يا سيوالسالمةلك بدوام الصحة 

 من نيموس".

ال يتقيد بذكر اسمو أو اسم المرسل إليو،  وفى كثير من الرسائل نجد أن الُمرسل    
باالبتيال يكتفى  المرسل إليو كما ىو معتاد، بل كما ال ييتم بتوجيو التحية إلى

مباشرة لمناقشة األمور  الرسالةفى بداية األمر، ثم يدخل فى موضوع  والدعاء إلى اهلل
 : (27)التالية لبردية االجتماعية، ومثال ذلك ا
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لى ابنو المحبوب  عساىم جميعًا أن يمدوا يد ، " إلى إلينا الكريم حافظنا ومخمصنا وا 
 معتمة الصحة، كتبت إليك ىذا الخطاب وأنا مريضة  العون لجسمى ونفسى وروحى .

 بتاتًا عمى النيوض من فراشى ، ألنى معتمة الصحة لمغاية.أمافأنا غير قادرة 
بخصوص ما كتبتو لى فى ىذا الصدد من أنو سارع إلى المكوث عشرين يوماً، 

 قبل أن أمرض وأكابد المعاناة ...".  والجديد الذى عاود الحدوث ،

مساعدة أحد عمى توصية يرجى منيا  وقد يشتمل مضمون الرسالة االجتماعية   
، بل ماعية مرموقةليس بيدف الحصول عمى وظيفة أو مكانة اجت المسيحيين الفقراء،

منيا عمى سبيل المثال مساعدتو نظير مصاحبتو و ى وسيمة ممكنة ، بأ مساعدتو قميالً 
ابتغاء  فى بعض شؤون حياتو اليومية ،لو  اً أو مساعد اً ألحد االشخاص بوصفو خادم

المجتمع المسيحى أفراد تعاطف  ىذا المضمون ينيض دلياًل عمىوجو اهلل تعالى ، و 
فى البردية التالية التى يرجع تاريخيا إلى نياية القرن الرابع نرى ا فيما بينيم، كم

 :(28)وبداية القرن الخامس الميالدى 
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ًا وتحية من اهلل ربنا " أكتب إليك  أييا األب ثيون ، أنا ىيراس المسيحى ، سالم
أى  امنحومعك ،  ذا قد أرسمت عبدك ىيورتاسيوس ، فى مقابل إقامتو )إليك( .ىا أنا

 الرب ". شىء عندك ، وسوف تجد مقابل ىذا من

 ذات مضمون تجارى : رسائل  -2

اسم المرسل  اية معظم ىذه النوعية من الرسائليرد فى بد ليس بالضرورة أن     
 عند التوقيع، وليس من الضرورى ، بل يتم ذكرىما فى نياية الرسالةوالمرسل إليو 

معتاد ، حيث إن مضمون عاء كما ىو بصيغة التحية والدأيضًا أن تبدأ الرسالة 
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المرسل يدخل مباشرة فى قمب رسل الخطاب ، ولذا فمُ بو م تىو أكثر ما يي الرسالة
لسمع وكيفية يتعمق بأنواع ا ، ومامن أجل شرح بعض التفاصيل التجارية  الموضوع

 ارة يتكرر ذكرىا عب ىذه النوعيو من الرسائلرد فى مضمون نقميا أو دفع ثمنيا . كما ت
ولعل ىذه العبارة بمثابة . صمى من أجمى " " ال تنسى أن ت أال وىى : بيذا المجال

رسل الخطاب فى إدارة تجارتو . ثم يختتم رجاء أو أمنية تجعل التوفيق يحالف مُ 
 :  (29)التالية  كما فى البردية ، مع ذكر تاريخ إرسالوالرسالة بكممة وداع  

 

أن يتم  إلى مدينة بانجا ، ولعل ىذه مشيئة اهلل عمى  أن أشد الرحال كان ينبغى" 
أن يسمع اهلل  وجة خاص أن تصمى من أجمى ، عسىولذا سيتعين عميك بالبيع. 
 قبل نيابة عنى أشقائى األكثر عذوبة ، وكذا الطريق المستقيم ، إلى ، وييدينا  دعواتك

المسماة رومانا ، وجميع  ختى ماكارياديونيسودورا  وأختيا أخيميس . وأحيى أيضًا أ
ذا كنت ترغب ، فسوف أشترى عدة جرار من زيتون دقاءنا  كل  باأص سمو ؛ وا 
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، فإن تسممتيا ....أكتب إلى ،  تالنت  3يساوى ثمن الجرة الواحدة منيا  كنيدوس 
ثيوس بن أخيميون . الموافق والسالمة) عمى الظير ( مرسل من بو لك بالصحة  أدعو
 وت ".من ت 28

ذات المضمون التجارى الذى  لذكر أنو يوجد نموذج آخر لمرسائلومن الجدير با     
شممو من ذكر السم يرد فيو كل تفاصيل ومفردات الرسالة االجتماعية العادية بما ت

تحية ذات الطابع المسيحى ، ثم انتقال مضمون المرسل والمرسل إليو ، ثم استخدام ال
دون  إلى بعض التفاصيل التجارية المتعمقة بعدم التسرع فى شراء إحدى السمع الرسالة

االستفادة منيا ، ثم االستفسار عن  وأحتياج أحد األشخاص إلي شرائيا التيقن من ا
لى أى األشخاص يتعين عمى مُ  رسل الخطاب أن يدفعيا ، كيفية دفع ثمن السمعة ، وا 

يح ىذا األمر ، وأخيرًا توضغية سائل أخرى بُ دام صيغة تفيد ضرورة إرسال ر بعد استخ
التى  ،ونجد مثااًل عمى ىذا فى البردية التالية،  بطمب شراء بعض السمع إنياء الرسالة
ات من األحذية النسائية ذ اً رسل الخطاب من صديقو أن يشترى لو زوجطمب فييا مُ 

رسل م المُ كر اسذتحية مختصرة مع التوقيع النيائى ،و ب الحجم الكبير ، ثم الختام
 :  (31) والمرسل إليو مرة أخرى
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وس إلى أخيو العزيز " من بطممي
تحية وسالمًا فى اهلل.  قبل كل ثونيوس ،

صحة تمام الأن تكون فى  شىء أبتيل
والعافية روحًا وجسدًا .أريد أن تعرف أنو 

 إذا كنت لم تشتر بعد الغزل الكتانى
والغزول األخرى ، فال تشترييا ، ألن 
الرجل قد صرف النظر عن موضوع 

ال  واعمم أننى. ، كما أخبرتك الشراء
وال تيمل فى أن ترسل إلى  أريدىا ،

فى التو والمحظة ،  القائمة المطموبة
 وأوضح لى لمن تريد أن أنقل ثمنيا .

 النعالمن  اً تذكر أن تشترى لى زوجو 
صنوعة من الوبر الممتازة الم النسائية

. الكثيف من طراز الخف الكانوبى
. الحبيب تيثيوس والتحية منى إلى أخى 

وس " من بطممي ظير البردية (   )عمى
 إلى أخيو ثونيوس ".



 
 

228 
 

 تامر عبدالباسط عبدالفتاح

 ذات مضمون دينى : رسائل -3 

أو من أفراد مسيحيين إلى أخرى  كنسية من شخصية دينية  ةسل عادالتى تر ىى      
والتقارب الدينى فيما بينيم. ونالحظ  خرين بغرض التواصل االجتماعىعاديين إلى آ

رسل أو المُ حدد فييا اسم تال يإلى جية كنسية محددة،  ت الرسالة موجيوإذا كانأنو 
ديم التحيات ، ويكون مضمون الرسالة ىو المييمن منيا تق المرسل إليو ، كما يحذف

أو  ،تتعمق بمناقشة الموضوعات الخاصة ببناء المجتمعات الكنسية بما فيو من أفكار
توجيو  غيةبُ  الدين الواحد وأالدينى بين أىل الفكر فية الحفاظ عمى التواصل الثقافى كي

 ى بعض االستفسارات عما يواجو المسيحيين من مشكالت ؛النصيحة أو اإلجابة عم
جل نشر ة الذين وىبوا حياتيم من أنصح فييا باستقبال أحد القساوسكما يمكن أن يُ 

بأقل الكممات مثل " وداعًا ، أطيب  فييا عادة يكون الختامالديانة المسيحية ، و 
 : (31) البردية التالية طفو " . ونرى ىذا فىاألمنيات ، شممكم اهلل بع
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الذين يشاركون فى الخدمات الكنسية  " من القس ليون إلى القساوسة والشماسين
فى مسرة اهلل ، تحية وسالمًا .أرجوا أن تستقبموا  ى األعزاء المحبوبين إخوت، المحمية

بترحاب أخانا أمونيوس عند وصولو إليكم بسالمة اهلل ، والذى نبعث إليكم عن طريقو 
تنعموا بالصحة أنا ومن معى بأطيب التحيات فى اهلل إليكم . وأبتيل إلى اهلل أن 

 . شاىد ، أمين"مانويل ىو البفضل اهلل موالنا. إي

، ثم  عروفة فيذكر اسمو فى بداية الرسالةرسل شخصية دينية مأما إذا كان المُ      
، ، األب ، القديس ،  ترد مجموعة من التحيات الكنسية المتعارف عمييا مثل " الكاىن

ة التوجييات أو النصائح التى ترد فى مضمون تذكر مجموع الراىب " ، بعدىا
األفراد الذين  ن أن يكون من ضمنيا طمب استقبال ورعاية أحدوالتى يمكالرسالة، 

عم عميو وعمى من و بأن يُ من سيتسمميخدمون الدين ، وأخيرًا تختتم الرسالة بالدعاء ل
 :(32) البركة والمحبة والسالم . كما فى البردية التاليةيتبعونو ب
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رسل ىيراكميوبوليس ، نحن نُ  الحبيب ، قس سوتاس وسالمًا فى اهلل إلى أبوناتحية " 
تحياتنا الكثيرة ؛ ونرجوا أن تستقبل أختنا تايون عند وصوليا إليك بسالمة اهلل ،  إليك 

 ،كما نرجوا أيضًا أن تستقبل الشخص المتخصص فى سفر التكوين فى مبنى كنيستكم
لى من معك من خالليما بخالص تحياتنا  وأتباعنا نحن ؛ كما نبتيل أن نبعث إليك وا 

 تنعم بالصحة والسالمة  يا أبانا الحبيب ".

بعض التوجييات المتعمقة بكيفية االستفادة  قد يتناول موضوع الرسالة الدينية كما    
التى تعيش فى  ببعض قطع من األراضى لصالح المنفعة العامة لمجاليات المسيحية

عدد من من أجل إنشاء أكبر  الميالدى، خالل القرن الرابعمدينة أوكسيرنخوس 
يحاول  عمى ىذا نجد البردية التى مثالكالكنائس أو المبانى ذات الطابع الدينى ، و 

، الموصوف بأنو ابنو التقى ، أحد رجال الدين إقناع أحد أتباع الديانة المسيحية فييا 
ة أو مبنى دينى مساحة فدان من أجل إنشاء كنيسقدر بيُ  ًا من أراضيوجزءأن ييب 

بوصفو ممكية عامة تصمح لكافة األغراض .كما فى البردية  ينتفع بو المسيحيون
 :(33) التالية
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حيك . الممكية العامة  ....فمن أُ  ابنى التقى ديميتريانوس . أنا سوتاسيا " تحياتى ، 
العناية وكمة إلى ىذه األمور مُ ألن نظرًا ....  نقذ لناىى المُ أن الممكية العامة  الجمى

عمى ذلك  فمو أنك قررت ، وفقًا لمعادة القديمة أن تيب مساحة األرورا  بناءً اإلليية ، و 
) الفدان ( لمموقع الكنسى ، فاجعميا مخصصة لذلك الغرض كى يتم االنتفاع بيا ، 
فإذا كان ىذا ىو قرارك فتزود بالشجاعة وقم بالعمل . سمم عمى جميع من فى منزلك، 

ائمًا فى جميع األحوال .) التوقيع ( من وأدعوا اهلل أن تنعموا بالصحة والسالمة د
  إلى ابنى التقى ديميتريانوس . سوتاس

 ذات مضمون ثقافى : رسائل  -4

النشاط الثقافى  ىذه النوعية من الرسائل الضوء عمى أوجو مقى مضمونيُ       
االطالع عمى الذى اىتمت طائفة كبيرة منو ب، المنتشر بين أفراد المجتمع المسيحى 

، إلى  لفمسفة والتاريخ واألدب والبالغةا ؤلفات األدبية اليونانية فى مجاالتالمعيون 
من كتب  يدور فى نطاقياجانب االطالع عمى بعض الكتب ذات الطابع الدينى ، وما 
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 ولقد أسيم ىذا بصورة ممحوظة باألناجيل،  الدينية المتعمقةخاصة بالتفسير أو الشروح  
ترة القرن الرابع الميالدى . اد المجتمع المسيحى إبان ففى تكوين ثقافة عامة بين أفر 

ى النشاط الثقافالتالية ، وىى من القرن الرابع الميالدى شطرًا من البردية  وتوضح
و واضح من عمى الرجال فقط كما ى قتصراً ليس مُ وىو تبادل بين المسيحيين ، الم

ذكر ال يُ  مون البرديةوفي مض أيضًا بقدر موفور .بل تشترك فيو النساء  ، الخطاب
ستخدام لقب " األخت األعز " الدال عمى المكانة رسل أو المرسل إليو ، بل يُ سم المُ ا

     ن ىماذكر فييا كتاباىذه السيدة ، كما يُ بيا  تاعية والدينية الرفيعة التى تمتعاالجتم
الضوء عمى بعض المعتقدات الدينية  نن يمقيا" وىما كتاباالعزرا ، سفر التكوين" 

كما فى البردية التالية  الختام بكممة وداع أو تحية مختصرة . يأتى المسيحية ، ثم
(34) : 
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المبجمة العزيزة جدًا تحية وسالمًا فى اهلل . ىال أعرتنى كتاب العزرا ، األخت " إلى 
 أعرتك كتاب سفر التكوين ، فميمتعك  اهلل  بالصحة بدعائنا ". حيث إننى

 القرن الرابع الميالدى: الخاصة خاللالمسيحية  رابعًا: خصائص الرسائل

بعدة مراحل من التطور فيما يتعمق بالشكل وطريقة  ت الرسالة اليونانيةمر     
أو كممات الوداع  بارات االفتتاحية فى بداية الرسالةالصياغة التى تتضمن بعض الع

روس فى منتصف القرن ىومي .ولقد حدثت ىذه المراحل ابتداًء من عصرياتامفى خ
 يد مؤرخ كبير ىو اكسينوفون برسالةحتى القرن الرابع ق.م.عندما استشالتاسع ق.م. 
سواء فى الشكل أو  ليونانية ذاتيا،الطريقة ا اممك الفرس متبعًا فيي اكان قد كتبي

مجموعة كبيرة من  اليونانية قد اكتسبت يشير إلى أن الرسائلمون. وىو ما المض
 ا من الرسائلعن غيرى ا متميزةجعمتي الطويمة ىذه الفترة الزمنية الخصائص خالل

 ت بيا الرسالة اليونانيةأن مراحل التطور التى مر  فى وال جدال المكتوبة بمغات أخرى.
 يحية بوصفيا فرعًا منبثقاً المس رسائلذاتيا التى مرت بيا ال المراحل ىىفى واقع األمر 

سواء من أصول – كون من كتبيال، و  ذاتيا المغةب ولكونيا مكتوبةعن ىذا األصل ، 
ا يفسر اشتراك بعض وىذا م قد تأثر بتأثيرات اليونان وحضارتيم. –يونانية أو مصرية 

 م .الرسائل اليونانية بشكل عا مع خصائص خصائص الرسائل المسيحية فى البداية
القصر أو كبار  اإلغريق عمى أن يذكروا فى رسائل : حرصومن ىذه الخصائص

يأتى بعد اسم الشخص الذى يتمتع بمكانة مرموقة فى المجتمع أواًل ثم  رجال الدولة
من حيث الترتيب ، مع األخذ فى خص ذو المكانة المتواضعة ذكر اسم الشىذا 
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بين أفراد األسرة الواحدة أو  الرسائل االجتماعية المتبادلة المبدأ فى االعتبار تغيير ىذا 
إلى أبيو أو إرسال التمميذ  ين األصدقاء من عامة الشعب مثل : إرسال االبن رسالةب

توجيو التحية إلى الشخص  عممو .إذ يتضمن مثل ىذا الخطاب عادةخطاب إلى مُ 
رسل ن مُ أفية وتأكيد والعاالذى يرسل إليو الخطاب مع الدعاء لو بدوام الصحة 

 م بإرسال الخطاب السابقعمى االىتما الخطاب بصحة جيدة . مع التعبير عن الشكر
ثم طمب  سرعة ، والسؤال عن سبب حدوث ذلك ؛بعد تسممو أو عدم الرد عميو ب
التوفيق لمرسمو فى التجارة أو  تمنى كل حين بغرضفى الدعاء من متسممى الخطاب 

-عادة يضيف مرسل الخطاب  أو الرسالة نياية الخطابوفى  ة.فى الحياة العام
لكل   التحية أو التينئة عباراتبعض  -ضافة إلى عبارات الوداع والتمنيات بالتوفيقإ

مع مرور الزمن و  .(35) ودواميا الصحة ن أفراد األسرة والدعاء ليم بموفورفرد م
تميزىا عن سواىا من الرسائل  المسيحية بعض الخصائص التى الرسائلاكتسبت 

، وىذه الخصائص ىى التى مكنت العمماء أثناء دراستيم لبرديات اليونانية األخرى 
لقرن الرابع الميالدى ، وبصورة إبان فترة ا يا العامشكمتحديد  يحية منالمس الرسائل
 يمكن حصر أىم ىذه الخصائص فيما يمى :  عامة

 ة التضرع واالحترام :بصيغ اأو نيايتي افتتاحية الرسالة -1

القرن الرابع  فترة المسيحية إبان ذه السمة الفنية فى معظم الرسائلتظير ى    
وضع عادة فى الذى يُ  رسميابعد ذكر اسم مُ و فى بداية الرسالة الميالدى، ف

    وضع فى حالة القابلرسل إليو الذى يُ اسم المُ  ( ، يأتىnomحالة الفاعل ) 
 (dat  ثم ،  ) قد تظير التحية من خالل عدة صيغ  بعد ذلك تعبيراتتأتى ،
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 ، ، ثم يذكر بعدىا كممة الوداع قد تظير أيضًا فى نيايتياو  ، بداية الرسالةفى 
 ومن ىذه الصيغ : 

 . عادة فى بداية الرسالةترد وسالمًا "،و  تحية" وتعنى "  كممة "   - أ
ترد و " ، " وتعنى " التحيات الكثيرة جداً  ":عبارة  - ب

                                                      . أيضًا فى بداية الرسالة
    :عبارة -ت

أو  فى بداية الرسالة  تردو" ، وتمنيات بصحة دائمة ات كثيرة جدا  " تحي وتعنى 

 . انهايته

 :عبارة-ث    
 

 

وترد فى بداية "،  والسالمة الصحةب لك موالنا اهلل ل كل شىء أدعوبوتعنى" ق  
 . "اأو نيايتي الرسالة

 :عبارة - ج
  وتعنى  

 . اأو نيايتي وترد فى بداية الرسالةكل يوم "،  بالسجود من أجمكأقوم  " 

يمجأ إلى استخدام صيغة تؤكد المسيحى رسل الخطاب وبشكل عام وجدنا أن مُ 
 توحيده باهلل من خالل ذكر إحدى العبارات التالية :
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تعنى " فى  "  والتى "  
 قبل التحية وقد تستخدم فى بعض الرسائل المولى ، فى موالنا اهلل". فى، اهلل

".  ومن أبرز البرديات التى يظير في بدايتيا أو   "  بكممة
التالية : البرديات  عددًا من الكممات أو العبارات سالفة الذكرنيايتيا 

(P.oxy.,xii, 1492 )-(P.oxy., xii, 1493)- (P.oxy., Ixiii, 4365)-  
 (P.oxy.,xxxvi,2785.) 

 مسيحى واقتران ذلك برسم الصميب :  بأن مرسل الرسالة تعريفال -2

 (:36)البردية التالية  وأبرز األمثمة الدالة عمى ىذا     

 

 "  اس المسيحى ، تحية وسالمًا فى اهللأكتب إليك  أييا األب ثيون ، أنا ىير  +"  

اية القرن الخامس الميالدى ، نياية القرن الرابع وبدويرجع تاريخ ىذه الرسالة إلى  
يعرف نفسو بأنو مسيحى بشكل جمى وواضح دون  نجد أن مرسل الرسالة افييو 

مدى األمر الذى يدل عمى الخوف من البطش بو من قبل السمطات الرومانية ، 
راف االستقرار واألمن وحرية االعتقاد الدينى التى تمتع بيا المسيحيون بعد االعت

م فى عيد اإلمبراطور 313بالديانة المسيحية فور إصدار مرسوم ميالن عام 
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سم  دائمًا ما يحرص عمى ر  قسطنطين . كما نالحظ أن مرسل الرسالة المسيحية
حيين لمسيد المسيح والمسي اً بوصفو رمز  الصميب عمى اليامش العموى األيسر منيا

إبان  أن الرسالة مسيحيةالدالة عمى من أبرز العالمات بوجو عام ، ويعد ىذا الرمز 
الممكن أن  م قد يتغير مكان رسم الصميب ، إذ منالقرن الرابع الميالدى .وبشكل عا

كما فى البردية التالية  فوق منتصف السطر األول من الرسالة مرسوماً أيضًا يظير 
 .(37)التى يرجع تاريخيا إلى القرن الرابع الميالدى 

 

 والمستحقين لمشرف البالغ واإلعجاب البالغ ، األب واألخ ..."." إلى المبجمين 

خاصية رسم الصميب فى بداية الرسالة المسيحية ترد ومن الجدير بالذكر أن     
، وكان أول ظيور (38)فى مدينة أوكسيرنخوس اتم اكتشافي رسالة مسيحية 96فى 

منتصف القرن الرابع الميالدى ، وذلك  المسيحية فى لعالمة الصميب عمى الرسائل
م ، 312مفيا الشييرة عام عقب انتصار اإلمبراطور قسطنطين فى موقعة جسر م

فى السماء ظير أنو شاىد رؤيا سماوية مغزاىا أن صميبًا مضيئًا خاصة عندما أعمن 
لية وفى الميمة التا ". hoc signo vinces" " العالمة سوف تنتصر   عميو عبارة : تُكتب

الصميب شعارًا لو ،  ن السيد المسيح ظير لو وأمره بأن يتخذتروى بعض الحكايات أ
المسيحية وعمى معظم المراسالت  ومنذ ذلك الوقت انتشر رسم الصميب عمى الرسائل

الذى  امبراطور المسيحيينالحكومية ، وأصبح رسمو أو استخدامو رمزًا النتصار 
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إللو الشمس الذى  المطاف ، بعدما تخمى عن اتباعوالديانة المسيحية فى نياية  اعتنق 
 . ( 39)كان يؤمن بو

 مماثمة الكممات بما يعادليا من أحرف وأرقام مختصرة : -3

المسيحية التى يرجع تاريخيا إلى القرن  ىذه الصورة فى بداية بعض الرسائلترد      
 :             وتكتب عمى النحو التالى األول،منتصف السطر الرابع الميالدى فوق 

ما ، ومثال ذلك  ، وىى ضمن أىم العالمات المميزة لمرسالة المسيحية( +) 
 :(41) ورد فى البردية التى سبق أن أشرنا إلييا فى النقطة السابقة

 

 مجموعة اختصارات لألحرف المستخدمة كأرقام  ذلك عن طريق استخدام ويتم    
اعتاد  ى فى المجتمع المسيحى، وىى رموزلمتعبير عن عبارات ثابتة معروفة المعن

منذ نياية القرن الثالث وبداية القرن  استخداميا فيما بينيم فى رسائميمالمسيحيون عمى 
تظير   ، وفى أعمى السطر األول فى المنتصف فى البردية السابقةالرابع الميالدى 

( ( ،  ويمكن تفسيرىا عمى النحو التالى : )99رقم )( التى تساوى أرقام) 
. وبذلك ىى تعادل فى 99( فيكون اإلجمالى = 9( = ) ( + ) 91بمفردىا=  ) 

( بيذه 99( التى يرمز ليا برقم ) الكممات عند المسيحيين لفظ  ) آمين 
 الطريقة :
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(= يساويان )  ، أى أن الرمزان99(= 50=  +  8=  +  40=  + 1=) 
  ) آمين(.كممة 

( 643)  فيى تعادل رقم( )  أما العالمات الخاصة باألحرف والمتمثمة فى    
 لقد وردت ىذه العالمة فى الرسائل"  ، و   ومعناىا " بعون اهلل

ذات المضمون المتعمق بالنواحى التجارية  ىى ترد فى الرسائلمرة ، و  14المسيحية 
 .ذات المضمون الدينى  فى الرسائلا يرتبط بأمور الحياة اليومية . وقد ترد أيضًا وم

 ذكر بعض األسماء المقدسة لمسيد المسيح : -4

يقصد باألسماء المقدسة: مجموعة األسماء المتنوعة التى تشير إلى السيد      
 او فى نيايتيية أأثناء تقديم التح م ، وىى تذكر إما فى بداية الرسالةالمسيح بشكل عا

 مثل األسماء المتنوعة التالية:  عند الوداع ،وتكتب إما بشكل مباشر وصريح
أو تكتب بشكل  (،) 

ًا من واحد اً اسم رسل الرسالةيذكر مُ وقد  (.مختصر مثل: ) 
 كميا دفعة واحدة .لكنو ال يذكر مجموعة األسماء المقدسة األسماء المقدسة أو أكثر ، 
المسيحية إلى النصف  ليذه األسماء المقدسة فى الرسائلويرجع تاريخ أول ظيور 

بعد الثانى من القرن الثالث الميالدى، بعد أن تم االعتراف بالديانة المسيحية و 
بية بشكل عام فكان ت األد. أما أول ظيور ليا فى البرديا كافة األقاليما فى انتشارى

التى يرجع تاريخيا إلى بداية القرن الثالث ،  (P.oxy.,L, 3523)  رقمفى البردية 
 الميالدى

 (41)
البردية التى يرجع  تى تظير فييا األسماء المقدسةومن أبرز األمثمة ال .
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األسماء ن من ر فييا مرسل الرسالة اسميتاريخيا إلى القرن الرابع الميالدى ، ويذك 
 .(42)(اهلل ، موالنا( )ىما: )  ،المقدسة

 

أصمى من  جدًا ، قبل كل شىء ،  س ، تحيات كثيرةا" من كوبريس إلى أختو سارابي
 ". الصحة والسالمة موالنا اهلل أجل أن ييبك

 استخدام ألقاب كنسية مسيحية : -5

المسيحى إبان القرن الرابع عتاد المجتمع لتى ايقصد بيا مجموعة األلقاب ا     
مرموقة  الميالدى عمى استخداميا لمتعبير عن تمتع إحدى الشخصيات بمكانة دينية

 أو ومن أشير ىذه األلقاب كممات "  داخل الكنسية أو خارجيا .
 يد من الرسائلذكرىا فى العد " التى تعنى "األب " أو " القس " ، والتى وردأو 

:(43) حية ، ومثال ذلك البردية التى أوردناىا من قبلالمسي
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 "  فى اهلل وسالماً  تحيةا ىيراس المسيحى ، ثيون ، أن أكتب إليك أييا األب"          

أو " الكاىن" ، وذكرت فى "  " التى تعنى " القس وكذلك كممة "  
 : (44)نياية البردية التالية  المسيحية منيا ما ورد فى عدد من الرسائل

 

 من كيفاليونوس " . " إلى ىيراكالس القس                      

، يا فى المعنى أو فى شيوع االستخدامفضاًل عن الكممات األخرى التى تتساوى مع  
:(45)التالية  ذكرت فى البردية  " الكاىن " التى" بمعنى  "ومثال ذلك كممة 

 

سارماتيس إلى صديقو ديوسكوروس ، أرسمت إليك بواسطة الكاىن آمون قارورة " من 
زيتون" .الزيت من   

 الحىاشى:
                                                           

)1(
 Rosenmeyer(P. A) , Ancient  Greek Literary Letters selection in translation, London and 

New York (2006), p.4. 

ضوء أوراق البردى ، الييئة المصرية العامة لمكتاب ،  زبيدة محمد عطا ، المنيا فى العصر البيزنطى فى (2)
 .98ص ( ،1982القاىرة)
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8. P,Oxy., XLIII, 3149.
 

9. P,Oxy., XLIII, 3149. 
 

10. P,Oxy., XXXVI, 2785.
  

11. P.Oxy ., LVI, 3862. 

12. P.Oxy ., LVI, 3862.
 

13. P.Oxy., VIII,1152. 

14. P.Oxy., XII, 1493. 

15. P.Oxy., XI, 1357. 

16. P.Oxy.,XVI, 1901. 



  وخصائصهاالمسيحية الخاصة  الرسائلموضوعات 

242 
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 ثانيًا: المراجع العربية:

بربارة واترسون ، أقباط مصر ، ترجمة ابراىيم سالمة ابراىيم ،الييئة المصرية العامة  .1
 (.2115لمكتاب ، القاىرة )

جورج شحاتة قنواتى ، المسيحية والحضارة العربية ، الييئة المصرية العامة لمكتاب ،  .2
 (.2114القاىرة )

 زبيدة محمد عطا ، .3
المنيا فى العصر البيزنطى فى ضوء أوراق البردى ، الييئة المصرية العامة   -

 (.1982لمكتاب ، القاىرة)
 .(2113العامة لمكتاب ، القاىرة ) ، الييئة المصريةقبطى فى عصر مسيحى  -

محمد السيد محمد عبد الغنى ، جوانب من الحياة فى مصر فى العصرين البطممى  .4
 (.2111والرومانى فى ضوء الوثائق البردية ، المكتب الجامعى الحديث ، األسكندرية )

، ة الحضرى محمد عبد الفتاح السيد ، المصريون والمسيحية حتى الفتح العربى ، مطبع .5
 .(2111اإلسكندرية )
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