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دير العذراء باجلنادلة
من أهم األديرة القبطيت املعلَّقت
األستاذة الدكتورة /شريين صادق اجلندي

أستاذ اآلثار والفنون القبطية
ورئيس قسم اإلرشاد السياحي بكلية اآلداب  -جامعة عني مشس


شيد دير إلجنادلة  Dair al-Janadlahللسيدة إلعذرإء مريم عىل بعد ما يقرب من  45كم
ىف جنوب غرب أسيوط وعىل بعد  3كم تقريبا من قرية إلجنادلة وىه ؤحدى إلقرى ى
إلت تتبع
إلغرب عىل بعد ما يقرب من  2كم غرب طريق إلغنايم.
مركز إلغنايم بالقرب من إلجبل
ى
وترجع أهمية دير إلعذرإء بالجنادلة ؤىل عدة أسباب ومنها تشييده بالقرب من وإدي
كثي من إلزخارف وإلمنحوتات
رسجة  ،Wadi Sarjahوإحتوإؤه عىل منشآت أثرية بها ر
ٌ
إلفنية إلبديعة باؤلضافة ؤىل تنوع إألعياد ى
إلت يتم إإلحتفال بها فيه ،لذإ فهو وإحد من أهم
ى
إلمزإرإت إلدينية إلقبطية وإلموإقع إلسياحية إلعامرة وإلمنتعشة ف محافظة أسيوط عىل
ى
مدإر إلعام ،فال يخلو أبدإ من إلزإئرين وإل من إإلحتفاإلت .ويقع جبل رسجة ف غرب أبو
تيج .كما توجد بلدة رسجة ووإدى رسجة بالقرب من دير إلقديس مقروفيوس أو أبو
مقروفه  Saint Macrobius / Maqrufiyus/Abu Maqrufahإبن إلملك قاو بعدة
ى
ى
ىى
ترهب هذإ إلقديس ف إلبلينا عىل يد إلقديس مويسيس أو موىس من
كيلوميإت .وقد
أبيدوس  Saint Moses of Abydosحيث كان إلقديس مقروفيوس من تالميذه وأتباعه.
أسماء دير الجنادلة:
ى
حت وقت قريب ،كان هذإ إلدير يعرف باسم دير أبو مقروفه من إإلسم إلذى أطلق
ى
عىل إلقديس مقروفيوس إلذى أمر بتشييد إلدير ف بدإيات إلقرن إلسادس إلميالدى .كما
شيد هذإ إلقديس أديرة قبطية أخرى بالقرب من دير إلعذرإء بالجنادلة مثل دير وإدى
رسجة ودير إلباليزة إلقبىل ودير إلباليزة إلبحري ؤىل جانب أديرة دكرإن .كما يعرف هذإ
إلدير أيضا باسم دير إلجنادلة ؤشارة ؤىل ما يحيط به من أحجار وصخور تشبه إلجنادل.
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ى
الدير ف المصادر التاريخية وكتابات الرحالة والعلماء:
ى
ى
إلتاريخ
وردت إؤلشارة ؤىل هذإ إلدير إلقبط إلهام (الشكالن رقم  1و )2ف إلمصدر
ى
ى
إألرمت  Abu Salih the Armenianف أوإخر إلعرص إلفاطم ،وذلك
إلذي دونه أبو صالح
ى
إلذي كتبه ىتق إلدين إلمقريزي  al-Maqriziف إلقرن إلتاسع إلهجري  /إلخامس ر
عش
إلميالدي ،ؤىل جانب ما سجله إلمؤرخ إلمملوك إبن دقماق.
رى
إلباحثب ؤىل دير إلجنادلة
وكثي من
كما أشار بعض إلرحالة إلذين زإروإ مرص
ر
مثلJohann ،)3932( S. Clarke ،)3999 ،3997( W.M.F. Petrie ،)3993( M. Jullien :
ى
إأللماب  Peter Grossmannوإلفرنىس
،)3977( A.F. Otto Meinardus ،)3933( Georg
 .)3993( R.G. Coquinكما كتب إألنبا صموئيل أسقف ر ى
شبب إلقناطر وتوإبعها عن دير
ى
إلعذرإء بالجنادلة ف مؤلفه إلمنشور سنة .2992

الشكل رقم  .1منظر عام لدير الجنادلة من الخارج

ى
المبان المعمارية بالدير:
يرتفع هذإ إلدير عن مستوى سطح إألرض ،لذإ فهو دير من إألديرة إلصخرية إلمعلقة.
ويحيط بأغلب ى
كبي من إلطوب ى ى
مباب إلدير إألثرية سور ى
إللب .وقد تهدمت أغلب
خارج ر
أجزإء هذإ إلسور ،ولم يتبق منها ؤّل أجزإء قليلة يمنن رؤيتها فقط حول كنيسة إلدير.
ى
ى
ويوجد إلمدخل إلرئيىس للدير ف إلناحية إلشمالية إلغربية كما هو معتاد ف أغلب إألديرة
صغية.
كبية ومغارإت أخرى
ر
إألثرية إلقبطية .ويؤدي هذإ إلمدخل ؤىل مغارة ر
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الشكل رقم  .2منظر عام لدير الجنادلة بأسيوط

وبدإخل هذإ إلدير توجد كنيستان أثريتان (الشكل رقم  .)3وترجع إلكنيسة إلرئيسية
بالدير ؤىل إلقرن إألول إلميالدي تقريبا .وتعرف هذه إلكنيسة باسم كنيسة إلعذرإء مريم
ى
 Church of the Virgin Maryوىه بمثابة مغارة صخرية منحوتة ف إلجبل .ولهذه
جنوب وإآلخر شماىل .ومدخل إلكنيسة ضيق لذإ يضطر زإئرها
إلكنيسة بابان :أحدهما
ى
ً
ؤىل إإلنحناء قليل لدخولها.

الشكل رقم  .3قباب إحدى كنائس دير الجنادلة بأسيوط
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ويرجح أن هذه إلمغارة قد ررسفت بقدوم إلعائلة إلمقدسة ؤليها أثناء هروب ها ىف مرص.
كما زإرها إلقديس مقروفيوس وشيد بدإخلها كنيسة إلعذرإء وفقا لخصائص وسمات
إلعمارة إلقبطية إألرثوذكسية ،وبدون بناء أي حوإئط حيث قسمها تقسيما أفقيا من
ناحية إلسقف .ى
رى
إلمؤمنب ،يرتفع إلسقف
فق إلخورس إألول من إلكنيسة وهو خورس
ى
عن سقف إلخورس ى
رى
إلمؤمنب بعض إلخطوط
إلثاب .كما رسم ف تجويف سقف خورس
ى
إلت تتشابه مع سعف إلنخيل وأشعة إلنور ربما لإلشارة ؤىل إلسماء .وعىل جوإنب
رى
طبقتب من إلرسم إلجدإري إألثري وإلذي
خوإرس إلكنيسة إألثرية من أعىل ،يمنن رؤية
ر
يؤرخ من إلقرن إلثامن ى
إلعارس إلميالدي .وب هذإ إلرسم بعض إألشكال إآلدمية لبعض
حت
رى
إلقديسب وعدة أسماء مدونة باللغة إلقبطية (الشكل رقم .)4

ى
القديسي
الشكل رقم  .4رسومات ونقوش قبطية لبعض
ى
ى
ف شمال الخورس األوسط ف الكنيسة األثرية للعذراء مريم بدير الجنادلة

ويوجد ؤنبل هذه إلكنيسة إألثرية ىف إلخورس ى
رى
إلموعوظب .وتظهر
إلثاب وهو خورس
ىف إلخورس ى
إلثاب أيضا بعض إلرسومات وأشكال إلصلبان إلمختلفة باؤلضافة ؤىل وجود
ى
بعض إلنقوش إألثرية وإلكتابات إلقبطية ى
كاآلب” :يسوع إلمسيح
إلت يمنن ترجمتها
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مخلصنا“ – ”يسوع إلمسيح ربنا“ – ”يسوع إلمسيح ؤلهنا“ – ”يسوع إلمسيح رجاؤنا“ –
رى
إلتائبب
”يسوع إلمسيح ملكنا“ – ”يسوع إلمسيح إبن هللا“ .وينخفض سقف خورس
وإألخي بتلك إلكنيسة إلصخرية بشكل إلفت للنظر وبما يؤدي ؤىل
وهو إلخورس إلثالث
ر
رى
رى
إلتائبب أثناء توإجدهم فيه.
إلمؤمنب
إنحناء
ى
وبصفة عامة ،يحمل إلمذبح إلرئيىس ف هذه إلكنيسة إسم إلعذرإء مريم .ويتقدمه
ى
حجاب منون من عدة أحجار جمعت ف عرص سحيق حيث تظهر عليها عالمة إلحياة
ى
إلت ر
”عنخ“ وربما كان هذإ من أشكال إلصلبان ى
كثي من إلتحف إلفنية
إنتشت ف زخارف ر
ى
إلمؤرخة من إلعصور إلمسيحية إألوىل ف مرص .وعىل نفس إألحجار ،يوجد رسم لعنقود
عنب وإلذى يعد رمزإ من رموز إلسيد إلمسيح ،باؤلضافة ؤىل رسم إلقربان وعنارص
زخرفية أخرى ملونة ىف مختلف إإلتجاهات بأسلوب ى
فت يعنس جمال إلعنارص إلزخرفية
ى
ى
ف إلفن إلقبط (الشكل رقم  )5وخصص إلهيكل إلشماىل لرئيس إلمالئنة ميخائيل .وف
إلناحية إلشمالية من إلكنيسة ،توجد إلمعمودية .كما يوجد مذبح ثالث كرس للقديس
مقروفيوس بهذه إلكنيسة.

الشكل رقم  .5بعض أشكال الصلبان وعنارص زخرفية أخرى بدير الجنادلة

ى

رى
إلقديسب بطرس وبولس Saints Peter and
وتعرف إلكنيسة إلثانية ف هذإ إلدير باسم

ى
 .Paulويعلو هذه إلكنيسة إلمشيدة من إلطوب ى ى
إللب وإلطوب إألحمر أيضا ف عام
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3765م تسعة قباب ،كما أن بها ثالثة هياكل ررسقية .وكرس إلهيكل إلشماىل منها للقديس
إلسيفب .وخصص إلهيكل إألوسط للقديس ر ى
رى
ب بطرس وبولس .أما إلهيكل
مرقوريوس ىأب
إلجنوب فهو هيكل مار جرجس .ويغط صحن إلكنيسة ستة قباب ؤضافة للثالثة ى
إلت
ى
ى
ر
تعلو إلثالثة هياكل إلشقية وبذلك ينون ؤجماىل إلقباب ف إلكنيسة تسعة قباب .وقد
رممت هذه إلكنيسة بوإسطة إألنبا أندرإوس بالتعاون مع هيئة إآلثار إلمرصية حيث تم
ى
إلمبت إألصلية ى
ى
إلت أنشئت عىل بعض إلرديم .كما عولجت ما ف هذه
تقوية أساسات
كثي من إلرسومات إألصلية
إلكنيسة من تشققات كانت تظهر بجدرإنها .وتم تنظيف ر
ى
إلملونة وإلنقوش إلموجودة ف كنيسة إلعذرإء إألثرية .وقام إلمتخصصون بتبليط فناء
إلخارج.
ى
إلدير وترميم سوره
وبصفة عامة ،يمنن إلقول بأن أغلب معالم دير إلعذرإء بالجنادلة ىه مغارإت جبلية
متناثرة ىف كل إإلتجاهات ومنحوتة ىف إلصخر .ويبدو أن إلمرص ر ى
يب إلقدماء إستخدموها
ى
فيما سبق كمحاجر .كما أعاد إلرهبان إستعمالها لتنون لهم بمثابة قاليات للتعبد ف
خشوع وزهد وهدوء.
ى
ى
وأثناء عمليات ى
إليميم ى
إلت أجريت ف دير إلعذرإء بالجنادلة ،عي ف ؤحدى إلغرف
إلمتجاورة ى
وإلت ربما كانت مخصصة لرئيس إلدير عىل بعض إلتحف إألثرية إلنفيسة منها
إلميون إلمقدس.
قنينة فخارية متوسطة إلحجم وجد بدإخلها بقايا زيت ربما كان زيت ر
ى
كما وجدت قنينة أخرى يعتقد أنه كان يوضع فيها بعض إلزيت إلستعماله ف إلكنيسة.
ى
ؤضافة ؤىل ما تقدم ،عي عىل أول معمودية حجرية ف أديرة وكناسس مرص أسفل إلسور
إلشماىل لهذإ إلدير إألثري إلفريد ىف أساليبه إلمعمارية وطرزه إلفنية إلنادرة.
ملحقات الدير:
ى
وبالدير ربي أثرية ترجع ؤىل إلقرن إألول إلميالدي ،وىه محفورة عىل عمق 38م تقريبا ف
إألرض إلصخرية .وقد إستخدمت إلحجارة إلمنتظمة وإلمرصوصة فوق بعضها إلبعض لبناء
ميإ إلمتبقية من ر
عشة ى
ما يقرب من ثالثة أمتار من هذه ر
إلبي .أما إلخمسة ر
إلبي فه عبارة
ر ى
إلبي ف كل أمور
عن نحت صخرى أسود إللون .ويعتمد رهبان إلدير وزوإره عىل ماء هذإ
ى
ى
حياتهم إل سيما ف أعمال إلزرإعة إلمختلفة وف تربية إلحيوإنات وإلطيور.
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ى
وف دير إلعذرإء بالجنادلة ،إكتشفت عدة جبانات أثناء إلحفائر إألثرية ى
إلت قام بها
ى
ى
 W.M.F. Petrieف عام  .3997كما إكتشف نفس إلعالم ىقيإ حجريا ظهرت ف زخارفه
رى
إلقديسب مثل :توماس  ،Thomasبطرس  ، Peterيوسف ،Joseph
أشكال آدمية لبعض
أنوب  ،Anupبامون .Pamun
ى
كبية وبيت للخلوة يتنون من حوإىل ستة
ويوجد بدير إلعذرإء بالجنادلة إسيإحة ر
ر
عتي إلزيتون من أهم منتجات إلدير إلزرإعية إلمتنوعة .وعىل بعد ساعة
عشة غرفة .وي ى
ى
رهباب) باؤلضافة ؤىل
زمن من إلخروج من دير إلجنادلة ،يجد إلزإئر لورإ ( Lauraمسنن
ى
دير إلقديس مقروفيوس وإلذى أشار ؤليه كل من إلمؤرخ إلمملوك إبن دقماق ف كتاب
إإلنتصار وكذلك ىتق إلدين إلمقريزي.
الخاتمة:
عتي دير إلجنادلة وإحدإ من إلمزإرإت إلدينية إلمعلقة وإألثرية وإلسياحية
وختاما ،ي ى
ى
إلهامة وإلمشيدة ف صعيد مرص .كما أنه من أهم إألديرة إلقبطية إلمنرسة للسيدة مريم
إليكة
غفية من إلزإئرين ألدإء إلصلوإت ونيل ى
إلعذرإء ،لذإ يتوإفد عليه باستمرإر أعدإد ر
ى
ولالستمتاع بالتجول ف مبانيه إألثرية إلمختلفة .وترجع أهمية هذإ إلدير كذلك ؤىل كية
وتنوع إإلحتفاإلت إلمقامة فيه ،ولقدم أغلب مبانيه ولما إكتشف فيه من تحف أثرية
تعنس زخارفها أهم خصائص إلعمارة وإلفنون إلقبطية إلمختلفة قديما وحديثا ،ى
وإلت
ى
ى
رى
فنانب أقباط أبدعوإ ف مجاإلت إلعمارة وإلفنون وإلنحت وإلحفر ف
تشهد عىل مهارة
إلصخر منذ عصور مبنرة عىل إلرغم من أنه لم تتوإفر لديهم حينذإك إألدوإت وإلمعدإت
ى
ى
وإلتننولوج إلهائل
وإؤلمكانيات إلمؤهلة لذلك كما هو متاح حاليا ف ظل إلتقدم إلصناع
إلذى تعيشه ر
إلبشية.
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