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 المعّلم بطرس البستانيترجمات 
 (لكلي باب للصدور الزمني لتسلسل ل وفًقا)

 

 :األدب 

من (، أو رحلة روبنصن كروزو، 1731 -1660للكاتب اإلنكليزيي دانيال ديفو ) 1التحفة البستانّية في األسفار الكيروزيّة .1
 إىل العربيية، أدب الرحلة، منشور اإلنكليزيية

 الروائع،) 1861( أو مطبعة املعارف )القيس(، بريوت، 6، حاشية 38) يوسف قزما خوري، ص  األمريكيةي  جزءان، املطبعة
ص رجل سابق لعصره، المعّلم بطرس البستاني، ؛ 107ص ، 2؛ المؤلّفون العرب المسيحّيون، ج 81، ص 22عدد 
 (. 279، 129ص أثر المعّلم بطرس البستاني في النهضة في لبنان، ؛ 221

 مقالة صحافية، منشور من اإلنكليزيية إىل العربيية،، في عمل الروحالباب المفتوح  .2
رجل سابق لعصره، المعّلم بطرس ) 1843)سلسلة مقاالت يف شرح عقيدة املذهب اإلجنيليي ملؤليفها عايل مسيث(، بريوت، 

 108ص شرين، المؤلّفون العرب المسيحّيون من قبل اإلسالم إلى آخر القرن الع؛ 15ص ، 1883 -1819البستاني،
 حيث ترد لفظة "عمل" يف صيغة اجلمع: "أعمال"(.

 :التاريخ 

 ، من الفرنسيية إىل العربيية، تاريخ، منشورتاريخ نابليون األّول .3
أثر المعّلم ؛  107ص ، 2المؤلّفون العرب المسيحّيون، ج ) 1868بريوت، املطبعة األمريكانيية،  ،ثالثة أجزاءيتألف من 

(. ويظهر من صورة الغالف 1869، وتاريخ الطبع عند القيس هو 279، 133، ص نهضة في لبنانبطرس البستاني في ال
أني املؤليف هو الياس طنيوس احلوييك، وأني عناوين  297على الصفحة  8يف امللحق رقم  اخلارجيي للكتاب اليت نشرها القيس 

  )اسم الطابع والتاريخ امليالديي مضافان  1830 ق عا  الكتاب هي خبطي اخلطياط  جنيب هواوين، وأني الكتاب طُبع لدى بوال
، "أني هذا الكتاب املرتجيم عن اإلفرنسيية، والذي أصلحه وطويره بطرس 133خبطي اليد(. ويضيف القيس، على الصفحة 

 البستاين، نسبه الياس طنيوس احلوييك إىل نفسه".

 
                                                           

رجل ف قزما، من ِقَبل املرسلني األمريكان الذين كانوا يعتقدون بأني الروايات اخلياليية هي املصدر الرتبويي الوحيد يف البالد". )خوري، يوس 1835. كانت قد "تُرمَجت إىل العربيية سنة  1
 (.6، حاشية 38ص ، 1883 -1819سابق لعصره، المعّلم بطرس البستاني، 
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 :الدين 
فضاًل عن ) الالتينيية، والسريانييةو (لغة العهد اجلديد) واليونانيية (لغة العهد القدمي)من العربيية  شارك يف الرتمجة،، الكتاب المقّدس .4

 ، كتب مقدسة، منشورإىل العربيية (ترمجات عربيية أقد  عهًدا
)تاريخ وفاة مسيث(. أمتيها فانديك وأصدرها عا   1857، واستمري فيها حّتي العا  1848باشرها البستاين مع عايل مسيث عا  

(، أو "الرتمجة األمريكانيية" )البستاين، فؤاد افرا ، 917/موجز/11"ترمجة فانديك" )احلاج، كمال يوسف، ـ، وهي املعروفة ب1865
ب المقّدس وأثرها في حركة االترجمات العربّية للكت(، أو "بروتستانتيية بريوت" )الرَّحياين، أمني ألربت، 78ص ، 22الروائع، 
 (.     16، ص النهضة

 إىل العربيية، تاريخ كنسي اإلنكليزيية ترجيًحا ، منتاريخ الفداء .5
، ومل ترد أيي معلومات إضافيية عنه يف 90ص ، 1تاريخ الصحافة العربّية، ج ؛ ويف 591ص ، 7دائرة المعارف، ج ذُكر يف 

، ويف سيا ق تعريفه املقَتَضب 1 من كتابه عن البستايني، حاشية رقم 131املرجعنَي املذكوريَن. لكني القيس يذكر، يف الصفحة 
مة مريل دو بينياه ) وهو سويسريي اجلنسيية ومن معتنقي الربوتستانتيية( أنيه مؤليف هذا الكتاب، من غري أن  1872 -1794بالعالي

 ى".( لرتمجات البستاين "األخر 133 -129يضيف شيًئا آخر عنه، علًما أني "تاريخ الفداء" ال يرد يف معرض تناول القيس )ص 

مة مريل دو بينياه،  تاريخ اإلصالح في القرن السادس عشر .6  تاريخ كنسي، منشور إىل العربيية، اإلنكليزييةمن للعالي
تاريخ ح؛  591ص ، 7دائرة المعارف، ج ) 1878صفحة، بريوت،  1500من  وهو يف جمليدين كبريين يشتمالن على أكثر

(. ويذكر القيس يف  296، 131ص البستاني في النهضة في لبنان،  أثر المعّلم بطرس؛ 90ص ، 1الصحافة العربّية، ج 
، أنيه وجد "يف أرشيف مكتبة يافث التذكاريية يف اجلامعة األمريكيية يف بريوت، وعلى شاشة احلاسوب، أني 132كتابه، صفحة 

علًما أني اسم املرتِجم غري مذكور مرتجم الكتاب هو كرنيليوس فان ديك )كذا("، ويرجيح أن يكون الرجالن قد تعاونا يف ترمجته، 
 يف الكتاب. 

 إىل العربيية، روحانيات، منشور اإلنكليزيية، من John Benian -، ملؤليفه "النمسويي" يوحنيا بنيانسياحة المسيحيّ  .7
ن المؤلّفو ؛ 90ص ، 1تاريخ الصحافة العربّية، ج ؛ 591ص ،7دائرة المعارف، ج ) 1921املطبعة األمريكانيية، بريوت، 

 (.279، 130ص  أثر المعّلم بطرس البستاني في النهضة في لبنان،؛  107ص ،2العرب المسيحّيون، ج 

 

 


