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الشماسات
قراءة في وظيفة
ّ
وحاضرا ومستقب ًال
ماض ًيا
ً
نقوال أبومراد

«أوصيكم بأختنا فيبي التي هي خادمة الكنيسة» (رومية )1 :16
الشماّ سات كصورة للروح القدس؛ وانظروا إىل الشيوخ كص َور للرسل»
(.)30 ،26 ،2

مببادرة جريئة ،عقد مركز الدراسات املسكون ّية والبشاريّة والبيئ ّية»
يك
( )CEMESالتابع للجامعة الدول ّية الهلّين ّية يف مدينة تسالوني ّ
خصصه لدراسة وظيفة الشماّ سات يف جذورها املاضية
اليونان ّية ،مؤمت ًرا ّ
واملامرسات الحارضة وآفاق املستقبل ،وذلك من  31كانون األ ّول ولغاية
 2شباط  .2020وقد طُلِب إ ّيل أن أديل مبساهمة يف املوضوع انطالقًا
أستهل هذه السلسلة
ّ
من الرتاث واملامرسة األنطاكيّتني .وقد رأيت أن
أخصصها للخدمة يف
من املقاالت ملجلّة النور لعام  ،2020والتي سوف ّ
الكنيسة ،بعرض ٍ
بعض من النقاط التي ش ّددت عليها يف مساهتمي يف
املؤمتر املذكور ،وذلك أله ّمية ما جاء يف تراث الكنيسة يف هذا املوضوع،
من حيث معنى الخدمة يف الكنيسة.

من الجدير ذكره أ ّن هذا التشبيه ينطبق يف إطار الليتورجيا اإلفخارست ّية،
كل منها
التي شاء إغناطيوس األنطايكّ أن يجعل من ترتيبها ووظيفة ّ
املتجسد يف املسيح مخلّص العامل ،وذلك لنقل
اإللهي
صورة للعمل
ّ
ّ
املشاركني فيها من الخضوع للعامل بتفرقاته ،إىل الوحدة مع الرأس،
وحدة يف الخدمة التا ّمة .وعليه ،فإ ّن الديداسكاليّة تعترب الشماّ سات
جز ًءا أساسيًّا من هذه الوحدة ،إذ يشكّلن الجناح اآلخر للخدمة إىل
جانب الشاممسة.
ويأيت التعبري عن أه ّمية هذه الخدمة يف ترجمتها الحياتيّة خارج
نص جميل يف الديداسكاليّة يتح ّدث عن
الليتورجيا اإلفخارستيّة ،يف ّ
خدمة الشاممسة والشماّ سات« :ولذا أيّها االسقف ،أقم خ ّدا ًما دامئني
للعدل ،ليك يساعدوا شعبك ألجل الحياة .إنتخب وأقم خ ّدا ًما من
شعبك م ّمن تشاء :وليع َن الرجال باألمور الرضوريّة ،أ ّما النساء فل ُيقَمن
النص ،وما يرد بعده من تفاصيل يف كيف ّية
لخدمة النساء» ( .)12 ،3هذا ّ
إمتام هذه الخدمة ،يفيدنا مبا يأيت:

فقد بينّ الدارسون ،يف تحليلهم لنصوص ليتورج ّية وآبائ ّية من القرون
األوىل ،مبا ال يقبل ّ
الشك ،أ ّن وظيفة الشموس ّية يف الكنائس الرشق ّية ،وال
السوري ،وكنيسة القسطنطين ّية،
س ّيام منها أنطاكية بانتشارها يف املدى
ّ
وغريها من الكنائس الرشق ّية ،كانت تض ّم شاممسة وشماّ ٍ
سات ،وأ ّن
الشماّ سات ك ّن يحسنب يف عداد األسقف والشيخ والشماّ س ،ال يف فئة
الوظائف األخرى كالق ّراء ومساعدي الشاممسة .فث ّمة مقاطع طويلة يف
«املؤسسات الرسوليّة» ،الذي يشهد للمامرسات الليتورجيّة كام
كتاب
ّ
كانت معروف ًة يف سوريّا يف القرنني الرابع والخامس ،تتح ّدث بوضوح تا ّم
عن رسامة الشماّ سات بحضور األسقف واملشيخة والشاممسة ،ما يع ّزز
االفرتاض بأ ّن رسامته ّن كان تت ّم يف العلن ،أمام املذبح – وهذا ما يشهد
عليه الحقًا الكتاب املس ّمى «إفخولوجيون باربريني» (القرن الثامن) -
متا ًما كرسامة الشيوخ والشاممسة ،وليس يف بيت الخدمة بعي ًدا عن نظر
يخص الوظائف املساعدة األخرى.
الحضور ،كام كانت الحال يف ما ّ

• كانت خدمة الشاممسة يف الكنيسة تتض ّمن فرعني :واح ًدا للرجال وآخر
للنساء ،هي خدمة الشماّ سات الرعائ ّية .ويحاول كتاب الديداسكال ّية أن
يقنع األسقف أنّه لو أراد أن يحقّق خدمة جيّدة يف كنيسته ،عليه أن
يختار شاممسة وشماّ سات ،وذلك لتكون الخدمة مالمئة للرجال والنساء
عىل ح ّد سواء .وبنتيجة هذا ،يساوي كاتب الديداسكاليّة بني خدمة
الرجال وخدمة النساء ويضعهام عىل قدم املوازاة.

وقد أتت أقدم الشهادات عىل هذه الوظيفة ،خارج الكتاب املق ّدس،
يف ما يُع َرف بالديداسكال ّية ،أو «تعليم الرسل االثني عرش ،وهو كتاب
يعود إىل أواسط القرن الثالث ،وينقل أشكال املامرسات الليتورج ّية
وبعض التعاليم كام كانت مامرسة يف ذلك الوقت .مستن ًدا إىل رسائل
إغناطيوس األنطايكّ (أوائل القرن الثاين) ،تشبّه الديداسكاليّة األسقف
بالله واملشيخة بالرسل والشاممسة باملسيح ،أ ّما الشماّ سات فيشبّهه ّن
بالروح القدس« ،الشماّ س حارض كصورة املسيح ،ولذا فلتح ّبوه؛ ولتكرموا

الليتورجي للشماّ سات مبعموديّة النساء .بحسب
• يرتتبط العمل
ّ
الديداسكاليّة ،كان البالغون يع ّمدون عراة سواء أكانوا رجاالً أو نساء،
ولذا وجب أن تقوم الشماّ سات بأنفسه ّن مبسح املع ّمدات بالزيت بعد
خروجه ّن من جرن املعموديّة .كام أ ّن وظيفته ّن كانت تقوم أيضً ا عىل
استقبال املع ّمدات جدي ًدا يف الكنيسة وإرشاده ّن واإلرشاف عليه ّن
ولعل هذه الوظيفة هي التي تط ّورت يف ما بعد إىل
وترتيب أحواله ّنّ .
29
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الع ّراب والع ّرابة ،ث ّم إىل االعتقاد الشائع لدى العا ّمة بأ ّن الفتاة ال ميكن
أن يكون لها إالّ ع ّرابة.

والحقيقة أ ّن الكنائس األرثوذكس ّية بعا ّمة ،ومنها الكنيسة األنطاك ّية ،ال
تعرف اليوم ،بطبيعة الحال ،هذه الوظيفة ،ومل ت ُط َرح بج ّدية عىل بساط
البحث يف األوساط الالهوتيّة أو من جانب القيادات الكنسيّة .هناك
شذرات تفكري هنا ومث ّة عند بعض الكتّاب ،ولك ّنها ال ترقى إىل مستوى
أن تكون نظرة ج ّدية يف هذا الشأن.

• أ ّما العمل الرعا ّيئ للشماّ سات فيقوم عىل مساعدة النساء والعناية
به ّن .يف هذا اإلطار ينبغي التأكيد عىل أ ّن العمل الرعا ّيئ يف خدمة
املحتاجني إىل الرعاية ،يف الديداسكال ّية وقبلها لدى إغناطيوس األنطايكّ،
طبيعي لها ،ولذا
ليس منفصالً عن الليتورجيا اإلفخارستيّة ،بل هو امتداد
ّ
كان األسقف مرشفًا عليه ،كام يُرشف عىل الخدمة الليتورجيّة ويرأسها
صور ًة لله اآلب .وعليه ،كانت الشماّ سات يقمن بزيارة النساء املحتاجات
أو املرىض والعناية به ّن واإلحسان إليه ّن.

وقناعتي أ ّن حياتنا اليوم والتح ّديات املطروحة علينا من جهة التعليم
وجسامة الواجباب الرعائيّة وااللتزامات املتّصلة بها ،وتفعيالً ملا تعلّمناه
من آبائنا القدماء ونصوصنا التأسيس ّية من جهة كون الخدمة هي
حقيقة تجسيد رشكتنا يف اإلفخارست ّيا ،تحتّم علينا أن ننظر يف إمكان
استعادة هذه الوظيفة بشكل من األشكال ،ال س ّيام يف كنيستنا األنطاكية
التي تعيش اليوم ركو ًدا كب ًريا يف املجال الرعا ّيئ الشامل ،بعد نهضة كبرية
عرفتها بعد مطلع أربعينيّات القرن املايض.

• مث ّة حدود لخدمة الشماّ سات نراها يف الديداسكاليّة ،وث ّم يف النصوص
أي إشارة إىل دور له ّن يف الخدمة اإلفخارستيّة؛ كام
الالحقة ،وهي غياب ّ
يمُ َنع عليه ّن أن يعلّمن يف الكنيسة أو يقمن باملعموديّة بأنفسه ّن .هذا
وتجعل الديداسكال ّية الشاممسة مرشفني عىل عمل الشماّ سات ،وذلك
المتداد خدمة الشاممسة عىل جوانب أخرى ال تستطيع الشماّ سات
أن يقمن بها .يف هذا اإلطار ،ال نستطيع الجزم بأ ّن الشماّ سات منعن
كل مكان ،وذلك أل ّن مث ّة
باملطلق من املشاركة يف الخدمة الليتورجيّة يف ّ
شواهد كثرية تنبغي دراستها ،ال سيّام يف الرتاث اإليقونوغرا ّيف والذي
ميكنه أن يفتح لنا أبعا ًدا دراس ّية جديدة يف هذا الخصوص.

فحتّى نشوء حركة الشبيبة األرثوذكس ّية يف األربعين ّيات ،مل تكن النساء
أي دور يُذكَر يف حياة الكنيسة ،وما ك ّن يشرتكن يف العمل الرعا ّيئ
يلعنب ّ
بشكل منتظم .ميكننا أن نتص ّور انطالقًا من مامرسات ال زالت قامئة ،بأ ّن
دوره ّن كان يقترص ،إىل جانب حضور الخدم ،عىل ما يس ّميه كاليستوس
وير «ترتيب األزهار وإعداد القهوة».
غري أ ّن أنطاكية ،مع ظهور حركة الشبيبة األرثوذكس ّية ،مل تشهد فقط
نهضة من جهة اشرتاك عدد أكرب من املؤمنني يف األنشطة الرعائيّة
والتثقيفيّة الدينيّة ،ولك ّنها شهدت أيضً ا اشرتاكًا فاعالً ومؤث ّ ًرا للنساء يف
هذه األنشطة .فقد اشرتكن يف فرق الشبيبة ،وك ّن قائدات ومعلّامت،
ومنه ّن من برزن ككاتبات يف مواضيع الهوت ّية ،ومقاالت نرشت يف النور
وغريها من املجلاّ ت .وكثريات انطلقن يف تعزيز امل ّد الحريكّ باالنتقال من
تأسيسا لفرع أو إرشا ًدا لفرق شبيب ّية.
مكان إىل آخر
ً

يفصلها كتاب الديداسكاليّة وينسبها إىل الشماّ سات،
هذه الخدمة التي ّ
نجدها أيضً ا يف عدد غري قليل من الشواهد ،كقوانني مجمع نيقية وكتاب
الرومي ،ويوح ّنا الذهبي الف ّم،
املؤسسات الرسول ّية ،ولدى هيبوليتس
ّ
ّ
القوريش ،وإبيفانيوس أسقف
املبسوستي ،وثيوذوريتس
وثيوذوروس
ّ
ّ
سالميس ،وكثريين غريهم .وقد بلغت املامرسة أوجها يف القرن الثامن،
ثم بدأت بالرتاجع حتى زوالها بالكامل يف وقت ما بني القرنني الحادي
عرش والثاين عرش.

وأنشئت أديرة نسائ ّية جديدة ،رسعان ما تح ّولت إىل مساحة يلجأ
وتأسس معهد
إليها طالبو اإلرشاد
الروحي ومعرفة لإلميان أكرث تع ّمقًاّ .
ّ
الالهوت يف البلمند بدافع كبري من النهضة الحرك ّية ليكون ،كام أريد له،
رص ًحا يدرس فيه الشباب الالهوت للتع ّمق يف اإلميان وتفعيل العمل
وتحسس غناهام .وفعالً كان
الرعا ّيئ عىل أساس معرفة الكتاب والرتاث
ّ
من بني الخريجني نساء كثريات ،مل يدرسن الالهوت لغاية سوى غريته ّن
عىل العمل الرعا ّيئ والحريكّ.

األسايس الذي طرحه املؤمترون ،هو ما إذا كان باالمكان إعادة
السؤال
ّ
بغض النظر عماّ ميكن أن تكون
هذه الوظيفة إىل الكنيسة اليومّ .
الدوافع املختلفة لطرح هذا السؤال ،أرى أنّه من األه ّمية مبكان أن
يتح ّول هذا األمر إىل ما ّدة للبحث يف األوساط الكنسيّة ،وذلك من مطلق
وحدة أعضاء جسد املسيح ووظائفهم املتكاملة بعالقتهم مع الرأس
كل اعتبار آخر ،سواء أكان يستند
الواحد والوحيد الذي هو املسيحّ .
إىل املساواة بني املرأة والرجل ،أو من قبيل متكني املرأة ،أو ما إىل ذلك
من قضايا ،ال يُعطي هذا املوضوع حقّه ومكانته األساس ّية يف الفكر
واملامرسة الكنس ّيتني يف القرون األوىل ،بل يحرفه باتّجاه آخر.
30

غري أ ّن األمور وصلت لألسف إىل ركود كبري عىل هذا الصعيد ،فلم
ٍ
كاتبات غري الذين عرفناه ّن إالّ القليل ،وغابت املرأة عن التعليم
نعرف
الالهويتّ أحيانًا كثرية ألسباب ع ّدة يتعلّق بعضها بالنظرة إىل وظيفة
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معهد الالهوت من قبل هذه أو تلك من القيادات الكنس ّية .ومن
املوسع مؤمت ًرا
عوارض هذا الركود األخطر أن ينظّم املجمع األنطايكّ ّ
علميًّا حول العائلة والتح ّديات التي تواجهها ( ،)2019وأالّ يُدعى إىل
بعض جلساته إلاّ سيّدة واحدة بصفتها كاتبة يف الشؤون الالهوتيّة،
وهي كاتبة من اثنتني عرفتهام املكتبة األنطاكيّة (فريدة ح ّداد وإميّا
خوري) ،وس ّيدة أخرى بصفتها خبرية يف علم النفس .هذا ،إن ّ
دل عىل
يشء ،فعىل قحط ما أو وهم قحط عىل صعيد اشرتاك النساء يف حياة
الكنيس إىل أه ّمية «أن يقيم األسقف،
الكنيسة ،وعىل عدم وعي الجسم
ّ
إذا أراد تحقيق خدمة حسنة ،خ ّداما من الرجال والنساء» ،كام علّمتنا
الديداسكاليّة.

األسايس والرتجمة الفعل ّية امللموسة للمح ّبة التي تشهد لها اإلفخارست ّية
ّ
يف حياة املؤمنني اليوم ّية.
يستحق النظر فيه هو التعليم والوعظ .رغم أ ّن
كام أ ّن مث ّة جانب آخر
ّ
بعض النصوص القدمية متنع النساء من الوعظ والتعليم ،إالّ أنيّ أعتقد
أنّه بإمكاننا اليوم أن نعود إىل نصوص الرسول بولس الذي منع النساء
من الرثثرة يف الكنيسة ،ومل مينعه ّن من التنبّؤ ،أي أنّه دعاه ّن إىل مخاطبة
الجامعة بكلمة الله ووعظها.
ومث ّة اعتبار آخر يقوم عىل السامح للشماّ سات بالقيام مبا يقوم به
الشماّ س اليوم ،سيّام وأ ّن معظم الرجال الذين يرسمون شاممسة،
يعتربون الشموسيّة مع ًربا لهم إىل الدرجات األعىل ،ما قد أ ّدى إىل
تهميش خدمة الشموس ّية اليوم ووظيفتها األساس ّية ،وافرغها من عمق
معناها .فلامذا ال يُنظر يف إعطائها للنساء؟

يف رأيي أ ّن الحديث عن وظيفة الشماّ سات يف املايض ،واليو َم ،ويف
املستقبل ،يتطلّب النظر يف عدد من الجوانب ،وتقييماً ج ّديًّا لها ،ال س ّيام
أي مدى ميكننا أن نفكّر بتخطّي
دور النساء يف الكنيسة وحياتها .إىل ّ
وافع «ترتيب األزهار وإعداد القهوة» إىل تحقيق رشكة ف ّعالة وتكامل يف
الخدمة ،تحقيقًا للدعوة اإلفخارست ّية.

أعرف أ ّن هذا املوضوع متّصل بشتّى االعتبارات الالهوتيّة املتّصلة مبا
ميسوا األرسار اإلله ّية أو ال ،وهو متّصل أيضً ا مبا
إذا كان ّ
يحق للنساء أن ّ
إذا كان بإمكانه ّن الوصول إىل الدرجة الكهنوت ّية .لهذا الحديث مقام
آخر .ولك ّني ،ال أظ ّن أ ّن مث ّة اعتبارات الهوت ّية متنعنا من النظر يف هذه
األمور ،بإعادة تقييم للمنطلقات التي صاغها هذا أو ذاك من الالهوت ّيني
هنا ومث ّة لتربير عدم جواز قيام النساء بخدمة إفخارست ّية ،وصوغ تفكري
كل األعضاء ،وات ّصالها
جديد يحرتم وحدة الجسد وتعامل األعضاءّ ،
برأس واحد هو املسيح .يف هذا السياق تشكّل وظيفة الشماّ سات بداية
ج ّيدة.

الستعادة وظيفة الشماّ سات علينا أن نبحث يف الغاية منها اليوم.
فعالقتها مع معمودية النساء أصبحت باطلة ،وذلك أل ّن مامرسة
معموديّة البالغني اختفت يف الكنيسة ،وأمست نادرة الحصول .ولك ّن
أي وقت مىض .فكام قالت
الجانب الرعا ّيئ هو اليوم أكرث إلحا ًحا من ّ
املؤسسات الرسول ّية،
الديداسكال ّية ،وقبلها إغناطيوس األنطايكّ ،وبعدها ّ
تبقى العناية باملحتاجني والفقراء وامله ّمشني واملقهورين يف قلب حياة
الكنيسة ،وما هي بأمر طارئ عليها أو حادث أو نافل .إنّها العمل
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