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التنشئة المسيحّية في الشرق األدنى

صدى البلد  

م مركز الشرق المسيحّي للبحوث 
ّ
نظ

والمنشورات، التابع لجامعة القّديس 
يوسف، بالتعاون مع المعهد الفرنسّي 
ا حول  ــى، مؤتمًرا دولّيً للشرق األدن
التنشئة المسيحّية (المعمودّية) في 
الشرق األدنى في العهد البيزنطي 
األول والعصور الوسطى، في حضور 

ش 
ّ
ــيــس الــجــامــعــة ســلــيــم دكـــا رئ

اليسوعّي ومدير المركز األب روني 
الجمّيل وفاعليات.

وثائق حول المعمودية
ــر خمسة  ــم ــؤت ــم ــاف ال ــض ــت اس
مسؤولين عن بعثاٍت مختلفٍة للتنقيب 
ـــار، مــن بينهم البروفسور  عــن اآلث
سوديني من األكاديمّية الفرنسّية 
للكتابات واآلداب الجميلة. ويأتي 
ــوضــوع هـــذا الــمــؤتــمــر وتوقيته  م
بعدما كثرت في السنوات الماضية 
ـــة الــخــاّصــة  ـــرّي ــات األث ــشــاف ــت االك

بالمعمودّية في العصور المسيحّية 
األولـــى فــي منطقة الــشــرق األدنــى 
وبعدما ارتــكــزت األبــحــاث السابقة 
على الوثائق المكتوبة فحسب، من 
أجل كتابة التاريخ الليتورجّي ألسرار 
التنشئة المسيحّية. إذ يجد علماء 
 كبيرة فــي تفسير 

ً
اآلثـــار صعوبة

اآلثــار الباقية إذا ما استندوا فقط 
إلى كتابات آباء الكنيسة أو الوثائق 
القانونّية حول المعمودّية. في الوقت 
فيا  ا اإليقونوغر ن  أ ُمالحظ  نفسه، 
تعتمد في معظم األحيان على هذا 
التقليد المكتوب، لكنها باتت في 
 أكثر في الشرق، 

ً
يومنا هذا معروفة

ويعود الفضل في هذه المعرفة إلى 
جهود الباحثين اللبنانّيين. 

تاريخ المسيحية
وتطّرق المؤتمرون الــى جوانب 

عّدة من الموضوع ولم تغب األحداث 
لعلمّية.  ا لّية عن االهتمامات  لحا ا
لــشــرق  ا ــي  فــتــاريــخ المسيحّية ف
ــى، التي عرفت ازدهـــاًرا كبيًرا  األدن
بع  لسا ا و مــس  لــخــا ا نين  لقر ا بين 
الميالدّيين، وبعدهما ما لبثت أن 
تحّولت إلى مقاومٍة عنيدة في وجه 
خطر االندثار، ال تنفّك تقّدُم مجاالت 
واسعة للتفكير، برغم ما يرشح عنها 
لمستوى  ا على  يٍز  وتما يٍن  تبا من 
لتراث  ا أن حماية  . كما  لمناطقّي ا
السورّي الُمهّدد، بخاّصة من خالل 
حماية موقع مار سمعان العمودّي، 

 ذهٍن وفكر.
ّ

تبقى في كل
م هذا المؤتمر الدولّي بمساندٍة 

ّ
ُنظ

معنوّية ومــاّديــة من قبل السفارة 
ــة الجامعّية  ــال ــوك الــفــرنــســّيــة وال
للفرنكوفونّية. واختتم أعماله بزيارة 

أماكن أثرّية مختلفة.

باتت اإليقونوغرافيا  

 أكثر في الشرق 
ً

معروفة

بفضل جهود الباحثين 

اللبنانّيين

من الندوة في جامعة القديس يوسف  الوكالة الوطنية
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