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ع في الكنيسة ومتنوِّ  حضور مستمرٌّ : مشقيا الدِّ يوحنَّ 
  الجامعة

  

  أيها الزمالء الكرام،

وذلك نظرا  هااملداخالت حقَّ يويف كلَّ بشكل كاف ما قيل كلِّتوليف  يتمليس من السهل أن 
الذي ملؤمتر دا ورقة امضامني هذه األوراق يف إطار احملاور اليت حد ين سأسعى كي أضعلكن. لغزارته
  .١مشقي وفتح جماالت األحباث اجلديدة عنهتطوير معرفتنا بالد هدفه

  

  في التاريخ

١( مشقييوضح ما قيل عن زمن الد( أنيسوده عدم االستقرار بالن سبة ه عاش يف جو
ني وذلك ألسباب عديدةللمسيحي:  

يأخذ  اليت ةة البيزنطيالمرباطوريبنشوء دولة جديدة على ختوم ا ةاملرتبط ةمنها السياسي  -أ 
ني الذين هم على دين ا جعل املسيحيم، السياسي الوجها إىل جانب ديني طابعا معها اخلالف

١٣( ولة احلاكمةاالمرباطور يف موقع صعب ودقيق جتاه الد(.  

ولة احلاكمة لداللة على العالقة مع اوأستعمل هنا مصطلحا حديثًا للد" (ةالوطني"منها   -ب 
يف األمةة اإلسالمي( ا" بسبب اعتبار املسيحييذم "ا من الدرجة الثانية بسبب معتقده أي مواطن
الديين من دون الن٢( ظر إىل والئه النتمائه القومي(.  

ي أني املستقيمني الربسبب االختالفات اليت كانت تظهر بني املسيحي ةمنها الديني  -ج 
)امللكيني يف حينه، أو األرثوذكسياحلديث ني يف املصطلح العريب (ة مع اجلدل الذي قام خاص

  .حول األيقونة ومكانتها العبادية يف الكنيسة

                                                            
رتيب الذي ُألْقيت فيه في المؤتمر، وكما هي مدرجة في تعود إلى المداخالت التي ألقيت، وبالتَّ صاألرقام التي سترد في هذا النَّ   ١

  .وليفنهاية هذا التَّ
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ني، أو مع اهلراطقة ني اآلخرين غري اخللقيدونيبسبب االختالف مع املسيحي ةذهبياملمنها   -د 
ساطرة وغريهم، مع كلِّكالن انعكاسات هذا االختالف على الصينعيد واحليايتِّ السياسي.  

نتج عن هذا اجلو ضعفًا يف اإلنتاج الفكري رغم ازدياد التحدني كأفراد يات اليت تواجه املسيحي
عن امللتزم، أن يدافع  ف واملسيحيمشقي، وهو اإلنسان املثقَّة كان على الدعلى هذه اخللفي. وكجماعة

 مشقيذًا إلنتاج الدعامالً حمفِّ شكَّلترت كة اليت ذُارخييات التيبدو أن احليثيف. إميانه على أكثر من جبهة
سأسعى يف ما يلي  .ذا اإلنتاج يف أنظومة متكاملةهلغري مباشر كانت أيضا عنصر توحيد  كماير، زالغ

  .ا جاء من مداخالت يف هذا املؤمترمن خالل م هذه الوحدة وفرادا أن أظهر معاملإىل 

  

  في الفكر

لكن، وقبل البدء بالتمن اإلشارة إىل أمر أعتقده يف غاية األمهِّ فاصيل، ال بدة هو استعمال ي
الدمشقي علوم عصره ونوعيات اإلنتاج األديب والفنذي كان سة يف العامل الَّدعم حضور الكنيل حينها ي

  .)١٨( فاع عن إميامة للدروريالض ججاحلء أبناء الكنيسة عطاإلو ،يشهد فيه

مشقي أنَّمل يعترب الد ا،  ،)٦( عبري عن أفكارهاستعمال البالغة، والفصاحة للتوعظًا، ونثر
ا، انتقاص إلميانه وحوشعربل اعترب أنَّ. ة شهادتهد ة لدعم عمله ولتأكيد قدرته هذه األمور ضروري

على مماشاة ثقافة عصره كمسيحي.  

معتربا  هويتِّلريكِّب دفاعه الالَّ) ١٨–٦(رسطوي مشقي جلأ بوضوح إىل املنطق األالد كما أنَّ
حض منطق اهلراطقة وهجومهم ضفاعلة يف  تصبحأة، مىت استنارت، اإلميان حباجة لقوالب ذهني أنَّ

ذهب و. أيعلى استقامة الرعندما  بوضع العقل واملنطق يف خدمة بشارته، أبعد من ذلكمشقي إىل الد
ف عرة للتتشكِّل قاعدة مرجعي )١٧–١٦–١٥( هوت املعروف يف عصره يف أنظومة متكاملةوضع الالَّ
اإلنسان  بأنَّ مشقيالد دعن ، فعلى وعيٍ عارمٍإن دلَّ هذا املوقف على شيٍء .املستقيم على اإلميان
بكلِّاملسيحي ،ل لدور القلبته هو يكَمالبس للمسيح، لذلك هو ال يستغين عن دور العقل كم.  

غة اللُّ امتلكمن املرجح أنه  ،رغم غياب خمطوطات عربية ترجع إىل الدمشقي إضافةً إىل ذلك،
فاع عن املسيحيه استطاع قراءة القرآن والدة مبا أنالعربي١٣( ين اجلديدة جتاه الد(.  



٢٠٠٩آانون األّول  ٣ –نحاس . توليف جورج ن   Page 3 

 

وبقي هذا الوجه األبرز  ،)٥( وموسيقى )١١–٨( رمسا بالفن مشقيالد آخرا، اهتمأخريا وليس 
تارخييمشقيا يف الكالم على الد يف وجدان املسيحيأنَّوهذا يعين يف ما يعنيه . أية املستقيمة الر 
الدمشقي مل يتغركلَّه، واستنبط منه ب عن زمنه، بل على العكس، عرفه، وأحب ة، الوسائل الفكري

واألدبية، والفنيده، وليساعد العامل على االقتراب منهة، ليخدم سي.  

، هو "ةة وعامليمملوًءا حكمة إهلي"ه أنبيس، قدهذا الة عيد ريابما جاء يف طرو يف اعتقادي أنَّ
د الذي يؤكِّ الفذِّ عبري األجلى عن هذا الواقع اإلنساينِّالتة لإلنسان املؤمن املمتلئ من اهللا، الوحدة الداخلي

ا فيهلعصره ل رسوالً والذي جيعل عقله يستنري بنور إميانه فيتحووشاهد.     

  

  ھوتيفي اإلنتاج الالَّ 

وء على هذا الوجه اإلنساينِّبعد تسليط الض لشخصية الدهويتِّ، أرى يف جمال اإلنتاج الالَّمشقي 
  :يف املداخالت يلفت إىل ما يليما جاء  أنَّ

زت به الذي متي فالشعر. مشقيل البعد التجسدي أحد أهم معامل الهوت الديشكِّ  -أ 
 ديجسللبعد الت "ناقلة"هي مجيعها ) ٨(، واأليقونة )٥( ، واملوسيقى)٣(مها ة اليت نظَّرجيويتالقوانني اللِّ

ذاا بل هي  ف حبداهدأعر، وال املوسيقى، وال األيقونة هي  الشال. املستقيم مياناإلالذي يقوم عليه 
وسائل قائمة لدعم حياة املؤمن، خاصة الصالتية منها، بسبب التجسس اخلليقة يف كلِّد الذي قد 

إىل " اواتاألد"ل هذه ه حول خطر حتولذلك ينبد هو املفتاح، وجسالت، مشقيسبة للدبالن. أبعادها
ا، هدف حبدا فقط الكنيسة  ألنَّ ذا من أجل تقبلهدف  :ه يف املسيحرعاية املؤمن يف منوالتهو  دجس
ى حت. ى تصل هذه املسرية إىل خامتتهاتودور الكنيسة هو املساعدة حبيسوع املسيح  اإلنسان خالص
كالم الدعن مرمي العذراء  مشقيغم كلِّا، رمرتبط الهوتي دما يرافقه من عاطفة، بالت١١-٨-٦( جس -

١٢(.  

م إنَّلذلك قال الزمالء يف طروحا الدمشقي يظُع ن كمن يرسم أيقونة، ويرسم األيقونة ويلح
  .على نقاوة اإلميان املستقيم ليبين املؤمن يف الكنيسةهذه احلاالت يسعى  ه يف كلِّألنن ويلحكما يعظ 
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شائد اليت يكتبها فالن. مشقيس ركيزة واضحة يف إنتاج الدالكتاب املقد يشكّل  -ب 
 .كذلك دفاعه عن األيقونة ،عليموحتافظ على فحواه من أجل استقامة الت )٤–٣( مستوحاة من الكتاب

مشقيلكتاب لذلك هو يقيم الفرق بني ما جاء يف قانون ا ،)٧(متجذِّر يف استيعابه الكامل للكتاب  الد
املقدامع اليت سبقته، وما جاء يف األناجيل املنحولة حتى ولو استعمله هنا وهنالك يف س وتسلّمه عن ا
 ايس يوحنأيضا، لذلك يدرك القد تربويا فقط بل هو ة الوعظ ليس معرفيهدف عملي. ) ٦( وعظه
  .من جهة أخرى قدامتعقل فوس من جهة، ويبقي الالفرق بني اإلثنني وينمي الن متاما

إذ  ة هائلةيف هذا املوقف قوا، فتعمل على إنارة ليس من السهل أن تراعي العقل واإلحساس مع
الثَّ جوء إىلاللُّل واحترامه، وعلى األواين مع الوعي التام تهحملدودي.  

ا قيل املوروث، يبدو يل مم هويتِّقليد الالَّكجامع للت ه عام حول اعتبار الدمشقيرغم توج -ج
أكان ذلك بالكالم عن اإلنبثاق، أو عن  الوثيهوت الثَّيف املداخالت أنّ يوحنا أبدع يف ما يعود إىل الالَّ

ذي دام لسنوات الَّ هويتِّقاش الالَّمن خالل النطبعا اتضح ذلك  .)١٨- ١٧-١٥-١٠-٩(أقنوم اإلبن 
كنموذج يف احلوار  اواستعمله تاباتهك والذي ارتكز إىلوح القدس، حول العالقة بني اآلب واالبن والر

  .)١٦- ١٥(املعاصر  هويتِّكما يف اإلنتاج الالَّ املسكوينِّ

 ثيالوالثَّ هد وفكرجسة التفريبط عملي اإلسالمد يف نقاشه مع يتأكَّ اإلبداعيهذا الوجه  -د
 .)١٤–١٣( عوة إىل اخلالص والعمل من أجل اخلالصة والداملسيحي) Anthropologie(اإلناسة ب

نا يف هذا املؤمتر قد أعدنا النلذلك اعتقد أنظر بالرا يف الالَّأي السا بأنَّائد حول إبداع يوحنهوت، علم 
عمليااليت نظَّ ة العرض العقائديذا مها هي حبد إبداعية وتربوية يف آن وهذا ما يفسة ر استمراري
منهجيى زمننا املعاصرة عمله لقرون حت.  

فهو . من الطراز األول مرب مشقيالد ا قيل، أنَّرؤية جامعة مليبدو يل أيضا من خالل   -ه 
ة تربية قى يف الكنيسة بعملييربط بوضوح كالمه عن األيقونة، وفحوى أناشيده أو قوانينه، وأبعاد املوسي

لكن . حليل احلديثةفات أساليب التإذا ما أسقطنا على هذه املؤلَّغري واضحٍ األمر  قد يكون. شعب اهللا
ة ياقًا يف إعطاء أمهِّمشقي كان سبالد إىل هذه الكتابات من منظار علوم عصره، نرى أنَّ نظرناإذا ما 

ة غري فهو يعطي احلواس أبعادا معرفي. وذلك مبختلف الوسائل يينلدقصوى الستيعاب املؤمن اخلطاب ا
مع ؤية والسة الريه حنو العقل يف تركيب عظاته ومقاالته، ويدرك أيضا أمهِّعة يف زمنه، فيتوجمتوقَّ

ا املؤمنة اليت يتأثَّلتكتمل العناصر املعرفي ر.  



٢٠٠٩آانون األّول  ٣ –نحاس . توليف جورج ن   Page 5 

 

  ة الحضورفي استمراريَّ 

  :اليةيف هذه املداخالت ميكن أيضا استخالص االستنتاجات الت قيلما على  بناًء

 هويتِّبسبب من إبداعه الالَّ قاش املسكوينِّيف النى يومنا هذا حاضرا حت مشقيالدال يزال  •
ا جامعا للمؤمنني مع التزام مطلق باستقامة هويت بعدا حيوحرصه على إعطاء اخلطاب الالَّ

أيالر. 
هوت بلغة عصره وهو يف وضع الالَّ منهجي ى اليوم كنموذجٍا حتضراح مشقييزال الد ال •

 .ةهوتيما نفتقده اليوم كثريا يف األوساط الالَّ
• ال يزال الدمشقي ا حتحاضرأي بسبب صياغاته ى يومنا هذا كمرجع يف استقامة الر

  . راث اآلبائيس ويف التؤمن، واملتجذِّرة يف الكتاب املقدقيقة، املرتبطة حبياة املة الدهوتيالالَّ
ة، أن يعرف يف األوساط الكنسي للغاية وهو يستحق عصري مشقيالد بدا يف هذا املؤمتر أنَّ

وعلى  ركيز على إبداعه املوسيقيالت. مي الكنيسةم من معلِّ، كمعلِّاإلختصاصينيوليس فقط يف أوساط 
  .هفاعه عن األيقونة ال يفي هذا األب اإلنطاكي حقَّد

  

  وماذا بعد؟

  :ما يلييف  املضي روريه من الضيبدو أن ما سبق، كلِّ انطالقًا من

• التإنتاج  ةدراسق يف عمالدكوحدة متكاملةحيثما ورد مشقي ،: 
 لغة 

 ةهوتياألبعاد الالَّ 
 األبعاد التةربوي 
 ةنياألبعاد املسكو 
 ةاألبعاد املوسيقي. 

• التق يف عمدراسة سرية الدمشقي ا مع التساؤالت املطروحة حوهلا، باالستناد إىل جتاوب
املخطوطات العربية، واليونانية، والسةرياني. 
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• التفتيش عن املخطوطات املمكنة لترمجات الدمشقي ا لندرة ما نعرفه حتا ى اليوم، قيانظرس
 .نا من آباٍء آخرينلَصوعلى ما 

• استلهام منهجية الدمشقي مع يف تعامل عصري: 
 يترجي،جديد اللِّالت 

 التحدة املعاصرة،يات الفكري 

 .حاجات املؤمنني من خالل الوعظ 
  

  الئحة المداخالت
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Right Reverend Archimandrite Isaac Barakat, Abbot of the Balamand Patriarchal 
Monastery, University of Balamand, Lebanon 

 

(3) The Funeral Nekrosima in the Eight Modes of Saint John of Damascus: 
Biblical and Theological Reflections  

Rev. Fr. Patrick O'Grady, Antiochian Archdiocese of North America, USA 

   

(4) The Canon for the Feast of the Prophet Elias and its Relationship to 12 Kings: 
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Daniel Ayuch, University of Balamand, Lebanon   

 

(5) The Byzantine Tones of the Rum Orthodox Church Order or Anarchy: A 
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Rev. Fr. Bassam Nassif, University of Balamand, Lebanon   

 

(7) The Bible and the Theology of Icons in the Damascene’s Defense of Icons  
Nicolas Abou Mrad, University of Balamand, Lebanon  

 

      (8)The Christological Character of the Iconology of Saint John the Damascene  
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Rev. Fr. Stephan Buchiu, University of Bucharest, Romania   

 

      (12)La Mère de Dieu dans l’oeuvre de Jean Damascène 

Pablo Argarate, University of Toronto, Canada  
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Rev. Fr. Georges Massouh, University of Balamand, Lebanon   

 

(14)Jean Damascène et le Roman de Barlaam et Joasaph  

Marlène Kanaan, University of Balamand, Lebanon 

   

(15)The Significance of John of Damascus in the Writings of Joseph Langen  

Karl Pinggera, University of Marburg, Germany 
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 de Saint Jean Damascène  

Christos Arambatzis, Aristotle University of Thessaloniki, Greece   

 

(18)Saint John of Damascus and the Future of Orthodox Theology  

Rev. Fr. Dimitri Bathrellos, Volos Academy for Theological Studies, Greece 

Cambridge Institute for Orthodox Christian Studies, England 


