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 المعّلم بطرس البستانيمؤلفات 
 كتب

 )وفًقا للتسلسل الزميّن للصدور لكل باب(
 
 

َتناوَلة يف كّل منها.
ُ
وقد نلجأ  نعتمد، يف ثبتنا مبؤلّفات املعّلم بطرس البستاين، التوزيع املوضوعايّت، فنوردها موّزعة وفًقا للموضوعات امل

كن أ  ُُصنف  في.. لكّننا ننراع  التسلسل الزميّن لتاري  التألي  يف ااحال ن مًعا. أحيانًا إىل إيرادها مبقتضى الفّن األديّب الذي مي
فضًًل وأشرف على طباعتها،  اليت قام بتصحيحها ذلك بعض الكتب نضي  إىلأكثرها موضوع، وبعضها ُمتَ ْرَجم. ومؤلففات البستاين 

قوم، ُباًعا، ونن ونشرها. "بعض أعضاء "اجلمعّية السوريّة عمالأ .ومجع   بعض املقاالت اليت وضعها مؤلّفو  آخرو ،عن ُلخيص. 
 بعرض ما أمكننا الوقوف علي. من هذه األعمال املتنّوعة. 

 األدب: 
 خطابة )غري دينّية(، منشوربالعربّية، ، في تعليم النساء .1

1/12 /18491. 
 خطابة )غري دينّية(، منشوربالعربّية، ، في آداب العرب .2

 .18592، املطبعة األمريكانّية، ، بريوت1859/ 15/2
 ، منشور)ُاري ( ُنقيح وضبط لغويبالعربّية،  لطّنوس الشدياق )وَقَ  علي. وناظر طبع.(، كتاب أخبار األعيان في جبل لبنان .3

  العرب املسيحّيو  من و ؛ املؤلّف90، ص 1؛ ُاري  الصحافة العربّية، ج  82 -81، ص 22) الروائع، العدد  1859بريوت، 
 (.107ص  ،2 ل اإلنًلم إىل آخر القر  العشرين، جقب

 شرح أديب، منشوربالعربّية، ، شرح ديوان المتنّبي .4
 صفحة. 382، 1860املطبعة السوريّة، بريوت،  

 خطابة )غري دينّية(، منشوربالعربّية، ، في الهيئة االجتماعّية والمقابلة بين العوائد العربّية واإلفرنجّية .5
 .1صفحة( 42) 1869مطبعة املعارف، ، بريوت، 11/5/1869

                                                           
مرجع ، 22الروائع، ، فؤاد افرام، )البستاينّ  214 -207[ ص  1882] 13؛ وثانًيا ُملخفًصا يف اجلنا  )1852. ُنشر أّواًل يف بريوت يف جمموعة أعمال اجلمعّية السوريّة األوىل، عام  1

منشورات المعّلم بطرس البستاني، دراسة ووثائق، "، يف كتاب.:  وقد أعاد جا  داية نشره، نقًّل "عن النّص األصلّ  املنشور يف  كتاب "أعمال اجلمعّية السوريّة"  (.111نابق، ص 
 .80 -63، ص 1981جمّلة فكر، الطبعة األوىل، آذار، 

، نّص اخلطاب نقًًل "عن النّص األصلّ  املوجود يف مكتبة يافث التذكاريّة التابعة للجامعة 112 -81مرجع نابق، ص المعّلم بطرس، دراسة ووثائق، داية، يف كتاب.:  . نشر جا  2
 األمريكّية يف بريوت". 
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 مقالة صحافّية، منشوربالعربّية، ، نفير سورية .6
قدمي يون  قزما خوري يف ، 1990، بريوت، دار فكر لألحباث والنشر، 1 .ط، المعّلم بطرس البستاني، نفير سورية مجع ُو

 صفحة. 95
 

 التاريخ:  

 ُاري ، منشوربالعربّية، ، خبريّة أسعد الشدياق .7
. أعاد املعّلم 1833ألناس الكتاب الذي وضع. أمحد فارس الشدياق عن شقيق. أنعد. طُب ع يف مالطا طبعة أوىل ننة هو يف ا

، وثانية 1860متوّنًعا يف عرض وقائعها، وطُب ع كتاب. طبعة أوىل يف بريوت ننة خبريّة أسعد الشدياق بطرس البستاين كتابة 
، بريوت، لبنا ، شركة املطبوعات للنشر والتوزيع، 2، ط اق، آثاره وعصرهأحمد فارس الشدي)الصلح، عماد،  1878ننة 

 (.22، ص 1987
 

 :العلوم التطبيقّية والطبيعّية 
 ، منشورعلوم ُطبيقّيةبالعربّية، ، كشف الحجاب في علم الحساب .8

 صفحة. 317، 1848بريوت،  
 ورعلوم ُطبيقّية، منشبالعربّية،  ،روضة التاجر في مبادئ مسك الدفاتر .9

 .1851بريوت،  
 

 :لغة 
 خمطوطلغة )صرف وحنو(، بالعربّية، ، كتاب بلوغ اأَلَرب في نحو العرب .10

ال يزال خمطوطًا، وضع. بعد كتاب "كش  ااحجاب يف علم ااحساب" عندما كا  يدّرس يف مدرنة عبي. ب ن العام ن  
1846- 1848.  

 لغة )صرف وحنو(، منشوربالعربّية،  ،مصباح الطالب في بحث المطالب .11
 صفحة. 425، 1854بريوت،  

 لغة )صرف وحنو(، منشوربالعربّية،  ،مفتاح المصباح في الصرف والنحو للمبتدئين .12
 . 2 1867صفحة؛ طبعة ثانية مضاف إليها،  144، 1862طبعة أوىل، املطبعة األمريكانّية، بريوت،  

                                                                                                                                                                                           
  .187 -163ابق( ص مرجع ن المعّلم بطرس البستاني، دراسة ووثائق،. نّص اخلطاب منشور يف كتاب جا  داية ) 1
. وجيعل فؤاد افرام 107، ص 2011دار املشرق، بريوت، لبنا ، طبعة أوىل،  ،2المؤّلفون العرب المسيحّيون من قبل اإلسالم إلى آخر القرن العشرين، ج األب كميل،  . حشيم.، 2

 (.79، ص 22الروائع، صفحة صغرية ) 360ُارخيًا لصدور الطبعة الثانية يف  1868البستاين العام 
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 معاجم، منشوربالعربّية،  ،محيط المحيط .13
 .1869؛ جزء ثاٍ ، 1866ء أّول، مطبعة املعارف، بريوت، جزءا ، جز  

 معاجم، منشوربالعربّية،  )خمتصر حميط احمليط(، قطر المحيط .14
 .1870جزءا ، مطبعة املعارف، بريوت،  

ُنقيح وضبط بالعربّية واإلنكليزيّة،  ليون  اخلوري بطرس إنباط، ج في اللغتين اإلنكليزيّة والعربّيةه  كتاب النسق البَ  .15
 لغوي )لغة(، منشور

 (.107ص ، 2)املؤلّفو  العرب املسيحّيو  من قبل اإلنًلم إىل آخر القر  العشرين ، ج 1873بريوت، 
 

 :الموسوعات 
 مونوعات، منشوربالعربّية، ، )"قاموس عاّم لكّل فّن ومطلب"( دائرة المعارف .16

يم السابع والثامن، واألجزاء الثًلثة الباقية ، )نشر من. نتة أجزاء قبل وفاُ.، ونشر ابن. نل1900 -1876جزءًا،  11
 نشرها ابناه جنيب وأم ن ونسيب. نليما  البستاين(، مطبعة املعارف، بريوت.

 
   

 

                                                                                                                                                                                           
 


