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 لمعّلم بطرس البستانينصوص مختارة ل

ً(لتسلسلًالزمنًيلًاوفقً )

 

 مقّدمة ]كتاب دائرة المعارف[

ًالتأليفً ًقابلهًالواقفونًعليهًبعنيًاإلنصافمس اًعلىًمسمًيافجاءًً-دائرةًاملعارفً-وقدًمسييناًهذا ًالًى.ًوإذا ًمنرضًمباًهوًغوخلوي
ًالبابًيسلًي ًكثري اًبالنظرًإىلًاخلصوصًمنًامونًبأنيهًليسًمنًدوهناًبنظائرهًعندًاإلفرنجًيفًهذا عتبارًالعمومًوأنيهًأفضلًمنهاًوأنفع

شتيً ًكتبهمًالعربًوبعضًاإلفرنجًفقدًنقلناًعنهمًأطايبًماًعندهمًمماًتلذيًلناًمعرفتهًوتفيدناًمطالعتهًوأضفناًإىلًذلكًأموراً  ًقدًخل 

ًكماًأنًلياقوتًاحلمويًوابنًخلكانًًومنها.ًفلهمًعليناًفضلًاألسبقيًي البقاءًوالدمرييًوابنًالبيطارًوكثريينًغريهمًمنًعلماءًًابنة
ًعليهمًوعليناًيفًهذاًالباب. ًالعربًاألعالمًفضال 

ًكلًيًةًإىلًالكتبًالالزمةمنيًباللغةًالعربيًيافتقارًاملتكلًيًوهوًغنًعنًالبيانًأنًي اًيزيدًفضلًهذاًالتأليفًعندهمًولزومهًومطلبًممًيًفنًيًيف

ًكتبًالقومًممًيًاًيقومًلناًمقامًعذرًيفًذكرًبعضًماًوردًمنًاملوادًيهلمًوممًي يفًًدًيعً أنًي ً ًةًجتعلهًيستحقًياًالًيظهرًلهًيفًباديًاألمرًأمهيًييف

ًكنًيةًاملاملهمًيًمصافًاملوادًي ةًلهًمنًاًالًصحًيناًحنسبهًممًينًيألنذكرهًلعدمًموافقتهًلذوقناًأوًًأنًالًاًحنبًيدرجةًفيه.ًوقدًذكرناًبعضًما

ًكثريةًعلىًمعرفتهًميهًيًنيًوغريها،ًعلىًأنًيخرافاتًاليونانيًي دًلناًاعتبارًالكثريينًلذلكًوميلًالناسًإىلًالوقوفًعليهًتوقفًفهمًأمور
ًقاته.ًوطاملاًمحلناًذلكًعلىًالتمثيلًبقولًالشاعرالعذرًيفًذكرهًوذكرًمتعلًي

 ويستصحب اإلنسان من ال يالئمه أهله ا بالهوى غير  وقد يتزيّ 

ًكلًيناًقدًجتنًيعلىًأنًي ًكانًمنًهذاًأنًهنذًيًعًالتزمناًيفًبعضًاملواقباآلدابًحتيًًالسمعًأوًخيلًيًجيهماًهوًمنًقبيلًاخلالعةًوماًميًبنا بًما

ًكلًيالغًالقبيلًأوًحنذفهًمعًاإلشارةًاليه.ًوقدًجعلناًأساسًهذاًالتأليفًخلوًي ًكتابً وجٍهًواالبتعادًعنًالتحزًيًرضًمن ًاباتًحبيثًيكون
ًكنًيعموميً  ًكماًيستفيدًمنهًصاحبًالكتاب.ًوإذا ًكتابًله ًكماًًحنبًيًااًلكليًاملللًواملذاهبًيستفيدًمنهًمنًال ًكتابًمطالعة أنًيكون

ًكلًي ًكتابًمراجعةًقدًأدرجناًفيه نيًوالسريانًالعربًوترمجةًبعضًأشعارًاليونانيًيطايبًأشعارًأقوفًعليهًمنًًوماًتصبوًالنفسًإىلًالًهو
ًواإلفرنجًوماًهناكًمنًاحلكمًواألمثال.

ً ًحاجة ًاألهايلًوالقياساتًإوال ًوعدد ًاألشخاصًواألماكن ًجهة ًمن ًوالسييما ًوالتعبًيفًضبطه ًالصعوبة ًمن ًقاسيناه ًما ىلًذكر
فيهاًعلىًًوًمشكوك اةًجمهولةًأاليتًالًتزالًأحواهلاًالصحيًيةًوالبلدانًىلًغريًذلكًوعلىًاخلصوصًيفًاملمالكًالشرقيًيإصطالحاتًالوا
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ًنأنًي ًمل ًعلىًًلً أنا ًفيه ًعويلنا ًوقد ًاملقام. ًوحيتمله ًاملوضوعات ًطبيعة ًتقتضيه ًما ًقدر ًعلى ًوالتدقيق ًوالضبط ًالتحقيق ًيف ا جهد 

ًهلمً ةًًوةًوسياسيًيدبيًيأةًًوةًودينيًيةًوعلميًيةًوصناعيًيجغرافيًيةًًوةًمنًتارخييًيةًواإلفرجنيًيفاتًالعربيًيرًاملؤلًيهةًاحلديثةًوأشاألنسكلوبيذياتًاإلفرجنيًي

ًكتبناًإوترمجةًمعًزياداتًًوًاوتلخيصً ًنقال ًًوًاجرً  قةًعنًناًالفوائدًاحملقًييلإىلًاجلهاتًفوردتًإيضاحاتًومالحضاتًاقتضاهاًاملقام.ًوقد

ًويً وثً مصادرًيً  ًيفًإنًركً قًهبا ًًوأليها ًكثرية. ًامًيأمور ًألا ًمشاهدة ًللتحقيقًعليها ًلنا ًاليتًالًواسطة ًفيهاًأشياء ًفقدًاكتفينا ًباملكاتبة و
ًكالمًاملؤلًي نًهلمًدارةًالدائرةًوخارجهاًممًيإصحابًاملعارفًداخلًأدًعليهًمنًعتمً فنيًالسالفني.ًوقدًاعتمدناًعلىًمنًيً بالوقوفًعلى

ًكلًيًورناًالتعبًواملصاعبًوبذلًاليؤخًيقبلًطبعها.ًوملًًشهرةًيفًعلومًوفنونًخمصوصةًللوقوفًعلىًاملوادًي ماًيلزمًًق ًواملالًواستخدام
علىًًليه.إضىًالعمومًوثقتهمًوارتياحهمًًرناتًماًيكسبهًةًواحملسًيتقانًوالضبطًوالدقًيإلمنًاًدامهًلكيًيكونًهذاًالتأليفًحائز ااستخ
ًمعًذلكًالًندًينيًأ ًنا ًمنًالعثار ًقدًألعيًالسالمة ًقدًيكبوًوالصارم ًفنرجوًممًيًنسانًحملًيإلينبوًوانًاجلواد ًالنسيان. نًأنًوقفًعليه

ًالكمالًاهللًوحده.ًنًيألحهًبعنيًالرضىًوالقبولًويسبلًذيلًالعفوًواملعذرةًعلىًماًيعثرًعليهًفيهًمنًاخلللًيتصفًي

 المعّلم بطرس البستاني،
 .4-3،ًاجملليدًاألويل،ًبريوت،ًدارًاملعرفة،ً]د.ت.[،ًصًدائرة المعارفمنًكتابً

### 

 خطاب تعليم الّنساء

ًاجلنسًغريًمرتضنيًبرتقيتهًمنًحالتهً ًيفًاألماكنًاملتمدينة،ًقدًأمهلواًهذا ًالزمان،ًحتي ًكثريينًمنًأبناءًهذا "ومنًالعجبًأنيناًنري
مهيتهمًيفًًاملتوحيشةًإىلًحالٍةًتليقًمبنًيشاركهمًيفًالقوىًالعقليية،ًويساعدهمًعلىًإصالحًأحوالًاجلمهورًوالبالد.ًوآخرينًًيبذلون

ًكماًسنبيينهًإنًشاءًاهللًتعاىل.ًوهمًبذلكًينزيلونًاملرأةًدونًمنزل ًخ لق اًوأخالق ا، تهاًمنعًالنساءًمنًالتمتيعًمباًمنًشأنهًأنًيصلحهني
ًوجلي.ييناملع ًةًهلاًمنًبارئًالكون،ًوخيتلسونًمنهاًتلكًاحلقوقًاليتًأقامهاًهلاًاهلل،ًعزي

ًوأرفعًدرجوأمياًالنساءًيفًهذهًالبالد،ًولئ ًحاال  ًأرقي ًكني ًيفًبالدًاألممًالوثنيًين ملًيبلغنًالدرجةًاملطلوبةًمنًاملعرفةًًنًي،ًفنهنًينيةًممياًهني
نيها:ًفهني،ًبالنظرًإىلًنساء ًمتوسيطًبنيًبرابرةًالدنياًومتمدي نيًيفًحدٍّ ،ًًوالتمدينًممياًيقتضيهًجناحًالبالد،ًوتقديمًاألهايل.ًوكأهني اهلندًمثال 

لكنًًباملقابلةًمعًنساءًأوربا،ًملًيزلنًمبعزلًعنًذلك.ًفكمًإمرأة،ًبنيًالكرياتمتمدينات؛ًًو
الكثريةًيفًبالدنا،ًتعرفًالقراءة؟ًوكم1ًً

ًالشامًأ قيم ًألجلًتعليمهني؟ًأوً  ًكليًبري ًكمنًحياولًإنكارًوجودًًنرىًمدرسةًيف ليسًمنًينكرًاحتقارهني،ًوجهلهنيًيفًالدينًوالدنيا،
ًر؟الشمسًيفًرائعةًالنها
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ماًقدًيشرتكانًيفًحقوقًمتساويةًبينهما،ًومنًمجلتهاًماً ًللمرأةًاختصاصاتًليسًللرجلًحظًٌّفيها،ًوبالعكس.ًغريًأهني والًخيفىًأني
ًلهًمنهًألجلًمباشرةًماًاشرتكًفيهًمنًاألعمالًمعًاملرأة،ًأوًانفردًبهً حننًيفًشأنه.ًوهلًتوجدًشريعةًمتنعًالرجلًمنًحتصيلًماًالًبدي

ا؟ًفالًجيبًإذنًأنًتوجدًشريعةًأوًعادةًأوًعائقًآخرًمينعًاملرأةًمنًالتمتيعًحبقيهاًمنًهذاًالقبيل.عنها،ًوإتق ًانهًجييد 

ًالًي ل ًكاملرأةًبالنظرًإليه.ًواذاًو جدًبينهماًفرقًفيكونًقليال  تف ًإليه.ًولوًوملاذاًالًنقولًعنًالرجلًأنيه ،ًيفًهذاًاملعىنًبالنظرًإىلًاملرأة،
ًكنياًنراهًقدًتقهقرًإىلًدرجةًًًأ مهلًالرجلًمن ًكماًيكونًاحلالًغالب اًمعًاملرأة،ًأفما ًكليًوسائطًاملعرفةًوالتمدين، كليًعنايةًوم نعًعنه

ًالنساء،ًإذاًملًيتجاوزهاًاحنطاطا ؟

لوًسليمناًأنيًللرجلًوحدهًحق اًيفًالتعليمًوالتمدينًوالتمتيعًخبرياتًهذهًاحلياةًواحلياةًاملقبلة،ًأفماًيلًز مناًالتسليمًبوجوبًتعليمًالنساءًمثًي
لكيًيتيسيرًلهًاحلصولًبسهولةًعلىًهذهًاحلقوق.ًإذًمنًاملعلومًالذيًالًيشوبهًريبًأنيهًالًميكنًوجودًالعلمًيفًعاميةًالرجالًدونً

ًكماًأنيهًالًيوجدًنساٌءًعاملاتًيفًعاملًمنًالرجالًجاهل.ًوذلكًلوجودًالعالقةًالرابطةًب نيًالطرفني،ًوتأثيرًوجودهًيفًعاميةًالنساء،

ًكثريةًتشغلًمكانًالرجلًعندًعجزهًعنًالقيامًحبقيًًأحدمهاًباآلخر.ًوماًخرجًعنًذلكًفنادرًالًي بىنًعليِهًحكم.ًأوً  ماًنرىًاملرأةًمرار ا
ًكلًي ًكثريًمنًاألعمالًاملختصيةًبه.ًوأحيان اًنرىًالرجلًنفسهًيفًاضطرار ًإىلًاملرأةًلكيًواجباته،ًأوًفقده،ًفيضطريهاًاألمرًإىلًمباشرة يي

ًتأخذًبيدهًوتساعدهًيفًالرأيًوالعمل.

يشملًأمياًفوائدًتعليمًاملرأةًفكثرية.ًفمنهاًماًيرجعًإىلًاملرأةًنفسها.ًومنهاًماًيعودًإىلًزوجها.ًومنهاًماًيرجعًإىلًأوالدها.ًومنهاًماً
ًالعاملًأمجع.ًوقدًسبق ًاإلشارةًباإلمجالًإىلًكثرٍيًمنًذلك.

ًت ًوالبابًالذيًجيبًأنًيً دًيقفالناتجًمميا ًإصالحًقوم،ًيكونًتعليمًالنساءًهوًالدرجةًاألوىلًمنًالسليم، ًحاولنا ًإذا ،ًمًأنيه، فتحًأويال 
ًعلىً ًكمنًيضعًرِجال  مبتدئنيًيفًذلكًمنًصغرهني.ًوأمياًالذينًيرتكونًالنساءًًوراءهمًويأخذونًيفًتعليمًالصبيانًأوًالشبيان،ًفهم

اهمًيفًالغالبًيقصيرونًيفًمطلوهبم،ًوبالكدًياألرضًوأخرىًيفًالسحاب.ًوتًر
م2ًًً ًكافي اًإلصالحًماًتفسدهًالنساء.ًألهني يكونًجهدهم

ًيهدمنًبرج ا،ًوكليماًرفعوهم كليماًبنواًصومعةًتراهني
ًماًيبنيهًالرجلًيفًمائةًعامًقدًهتدمهًاملرأة3ًً ًحيططنهمًدرجات.ًفنني درجة ًتراهني

ًكاٍفًللدخولًيفً ًحتقيقًالنظرًوجودةًاالعتبار.ًولعليًماًقلته يفًسنٍةًواحدة.ًوكلًذلكًقدًثب ًبالتجربةًواالختبار،ًوعلىًمنًشكي
ًكهذاًملًجتِرًفيهًأقالمًأساليفًمنًأهايلًالبالد.ًوخالصته ًالسريرًبيمينهاًهيًاليتًموضوع :ًوجوبًتعليمًالنساءًبناء ًعلىًأنيًاليتًهتزي

ًحتريكًاملسكونةًبذراعها".

                                                           
:ًأيًبالتعبًواجلهد.ًوتقولًالعاميةً:ً"بالكاد". 2ً ًبالكدي
ًاملفعولًللشبيان.رفعوهم:ًضمريً 3ً
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 ١٨٤٩سنة  ١ك ١٤ق ّدم بطلب العمدة العاملة )في الجمعّية السوريّة األولى( وذلك في بيروت داخل جلسة مفتوحة في 
[ ١٨٨٣] ١٣، وثانياا ملخَّصاا في الجنان )١٨٥٣سنة  مسيحّية" وقد ن شر أّوالا في مجموعة أعمال الجمعّية المذكورة،

٢١٤ – ٢٠٧ .) 

 المعّلم بطرس البستاني،
ًعنًفؤادًافرامًالبستاين،1849ً"خطابًتعليمًالنيساءً) ،94ً،97ً،99ً-90ً،93،ًص1975ً،ًبريوت،ًدارًاملشرق،4ً،ًط.22،ًالعددًالروائع("ًنقال 

103ً،111ً. 

### 

 الرابعةنفير سورية أو الوطنّية 
18٦0ًسنة1ًًت25ًبريوتًيفً

ًياًأبناءًالوطن
ب اًلوطنهًوألذيًماًز يينًبهًجيدًالعربيةًمنًال ًكانًحم  ًشيءًإىلًمسعًمن ًألنيهًأحبي كلماتًلقدًأكثرناًذكرًالوطنًيفًًنشراتناًوماًذلكًإالي

ًووعوًر ًاختالفًسهوهلا ًعلى ًوطننا ًهي ًوعربستان ًالشام ًبربي ًاملشهورة ًفسورية ًعلىًاملوليدة. ًسورية ًوسكيان ًوجباهلا. ًوسواحلها ها
ًكثرتًحلقاهتا؛ًطرفهاًاألويلًمنزلناًأوً اختالفًمذاهبهمًوهيئاهتمًوأجناسهمًوتشعيباهتمًهمًأبناءًوطننا.ًوالوطنًأشبهًبسلسلةًمتيصلة

قلبناًومغناطيسه.ًومنًشأنًمسقطًرأسناًمبنًحواه.ًوطرفهاًاآلخرًبالدناًمبنًعليها.ًومركزًطرفيهاًومغناطيسهماًقلبناًأوًمهاًمركزً
ًكانًرديئ اًومتسكًحببالًقلوهبمًوجتذهبمًإليهًج ذب اًاجلاذبييةًالقوييةًاليتًللوطنًطبع اًحنوًبنيهًأنًتضبطهمًبعزمًشديدًداخلًدائرتهًمهما

ًكان ًبالدًالسوءًعنيف اًلرتديهمًإليهًإذاًغابواًعنهًوإنًتكنًأرضًغربتهمًأحسنًمنه.ًومنًاألقوالًالسائرة:ًلوًملًيكنًالوطنًق تياال
ًوميلناًإليهًأقوى.ًفمنزلناًهو أحسنًًخراب ا.ًومبقدارًماًتكونًحلقاتًسلسلةًالوطنًاملاديييةًأوًاألدبييةًأقربًإلينا،ًيكونًتعليقناًبهًأشدي

ًبالسكيانًالًباملنزل.ًفمنًجالًيفً العامل،ًوالحظًالبلدانًاملنازلًوأبناءًوطنناًهمًأحسنًالناسًعندناًوهكذا.ًوماًأصدقًماًقيل:ًالسري
ًكانًرديئ اًيفً ًسكيانه،ًومهما ًكانًلهًمنًاحملاسن،ًفقدًيعطيلهًشري ًالوطن،ًمهما وسكياهنا،ًيظهرًلهًظهورًالشمسًيفًرابعةًالنهارًأني

ًذاتهًفقدًتصلحهًحماسنًأهله.
ًياًأبناءًالوطن

ًكماًأنيًللوطنًواجباتًعلىًأهله.ًفبمقدارًماًت كونًتلكًاحلقوقًمستوفيةًحقيهاًيزيدًالتعليقًبالوطنًألهلًالوطنًحقوقًعلىًوطنهم
.ًفمنًاحلقوقًاليتًعلىًالوطنًلبنيهًاألمنيةًعلىًأفضلًحقوقهمًوهيً والرغبةًواللذيةًيفًتأديةًتلكًالواجباتًوذلكًأوضحًمنًأنًي بنيي

حريييةًالضمريًيفًأمرًاملذهب،ًوماًأكثرًاألوطانًًدمهمًوعرضهمًوماهلم.ًومنهاًاحلريييةًيفًحقوقهمًاملدنييةًواألدبييةًوالدينييةً،ًوالًسييما
ًالبالدًبالدهم،ًسعادهتمًيفًعمارهاًوراحتها،ًوتع استهمًاليتًذهب ًشهداءًهلذهًاحلرييية.ًوممياًيزيدًأبناءًالوطنًحب اًلوطنهمًاإلشعارًبأني

مًيدًيفًأعمالهًوتداخلًيفًصواحله.ًومبقدارًماًتكونًيفًخراهباًوشقاوهتا.ًوممياًيزيدهمًرغبة ًيفًجناحه،ًوغرية ًعلىًتقديمهً،ًأنًتكونًهل
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ًوأقوى.ًومنًالواجباتًاليتًعلىًأبناءًالوطنًلوطنهمًحبيه.ًوقدًوردًيفً املسؤولييةًاملوضوعةًعليهمًأكثرًتكونًهذهًاحلساسيياتًأشدي
ًالوطنًمنًاإلميان".ًوماًأكثرًالذينًبذلواًحياهتمًوكليًماًهلمًحب اًبوطنهم. ًالوطنًبالتعصيبًًاحلديث:ً"حبي وأمياًالذينًيبديلونًحبي

قًهبمًالذينًالً املذهيبي،ًويضحيونًخريًبالدهمًألجلًغاياتًشخصيية،ًفهؤالءًالًيستحقيونًأنًي نسبواًإىلًوطنًوهمًأعداءًله،ًوأ حلِح
ًبالوطنًأوًيفًختفيفهاًبعدًوقوعها.ًوماًأق ليًالذينًأظهرواًيفًهذهًاأليامًيبذلونًجهدهمًيفًمنعًوقوعًاألسبابًاليتًمنًشأهناًانًتضري

ًالربكانًاهلائلًالذيًانفتحً ًاألويلًعنًفم ًاألوىلًورفعًاحلجر ًالبارودة ًالذيًأطلق ًفنني ًلوطنهم. ًحبيهم ًالبالد ًهذه ًمنًأبناء الصعبة
ًالعبادًوأخربًوسويدًصحائفًالتاريخًباالرتكاباتًالقبيحةًاليتًستبقىًنقطةًسوداءًيفًتاريخًسوريةًماًد ل ك  ام ًالسماءًمساءًفأ هح

انًهمًمجيع اًمذنبونًإىلًوطنهمًوقدًقصيرواًيفًتأديةًكواألرضًأرض ا.ًوكذلكًالذينًملًجيتهدواًيفًسديًفمًتلكًالبارودةًوفوهةًذلكًالرب
ًواجباهتمًله.

ووراءًاألتالنتيكًوحنوًًوإنيناًننتهزًهذهًالفرصةًإليضاحًحاسيياتًالشكرًواملمنونييةًحنوًإخوتناًالذينًهمًعلىًاجلانبًاآلخرًمنًحبرنا
ًبنيهمًالذينًهمًضيوفًوطنناًملاًأظهروهًوالًيزالونًيظهرونهًمنًاملساعداتًاملتواصلةًألبناءًوطنناًتوبيخ اًلنا.

ًياًأبناءًالوطن
اًمنًأحسنًالبلدانًهواءًوماءًوخصب اًومركز اًوألذيهاًذكر اًوأعظمهاًفخر اًقدًمض ًعليهاًأ ًكثريةًوهيًإنيًبالدناًاملشهودًهلاًبأهني جيال

ًبواسطةًاحلركاتًاألخريةً ًمنًالبلدانًوقدًزادتًخراب ا ًسواها ًمتأخيرةًعميا ًولذلكًتروهنا عرضةًلفسادًقومًغريًمتمديننيًمنًأهاليها
وصلًصوهتاًًولكنًنؤملًأنيهًبعنايةًالباريًسبحانهًوتعاىلًوهبميةًدولتناًالعلييةًوالدولًالعظامًاملتحابيةًمعهاًستكونًالضربةًاحلالييةًاليت

ًإىلًأقصاءًاملسكونةًمقديمةًخريًعظيمًوافتتاحًعصرًجديدًلسورية.ًويفًذلكًكفايةًليتذكيرًأولوًاأللباب:
ــا ال يــــدوم قــل لمن يحمل همًّا   إّن همًّ

 هكذا تفنى الهموم  مثلما يفنى السرور
ًياًأبناءًالوطن

اًليس ًمنًاخلريًيفًشيء.ًوننبيهكمًإىلًالكلمةًالذهبييةًوهي:ًًحنذيركمًمنًأربعةًأمورًوهي:ًالتعني ًوالتحكيمًوالتعصيبً والبطل.ًفنهني
ًيفًهذاًالعاملًبلً كماًتريدونًأنًيفعلًالناسًبكمًإفعلواًأنتمًأيض اًهبمًهكذا.ًونذكيركمًيفًأمر:ًوهوًأنيهًليسًلإلنسانًوطنًحقيقيي

ًيفًعاملًاألرواحًوراءًالقربًحيثًيبقىًإىلًأنًي نفً  ًللمحاكمةًوماًأكثرًالذينًذهبواًمنًإخوتناًهبذهًوطنهًاحلقيقيي ش ر  خًيفًالصورًوحي 
ًالسنةًإىلًذلكًالوطنًالثاب .ًتعديدتًاألسبابًواملوتًواحد.ًفسبيلناًاالستعدادًلذاكًالوطنًوذلكًاليوم.

ًللوطن ًمنًحمبي
 المعّلم بطرس البستاني،

ً.23-21،ًص1990ًلألحباثًوالنشر،ًخريفً،ًبريوت،ًدارًفكر1ً،ًط.ًالمعّلم بطرس البستانيمنًكتابً

ًً
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