البستاني وأبرز منجزاته
سيرة المعلّم بطرس
ّ
()1883 -1819

ومؤرخ ،و ّأول
العريب .لُّقب باملعلّم بطرس .وهو أديب،
وموسوعيُ ،
ومربّ ،
إنّه أحد أبرز أعالم النهضة العربيّة احلديثة يف لبنان والعامل ّ
ّ
قاموسا عربيًّا عصريًّا ُمطََّوًًل ،و ّأول من باشر
من أنشأ مدرسة وطنيّة عالية وراقية ،و ّأول من أنشأ جملّة هادفة سامية ،و ّأول من وضع
ً
وفضال عن ذلك فإنّه رائد املدافعني عن حقوق املرأة ،وأكرب املسامهني يف وضع ّأول ترمجة عربيّة
مشروعا موسوعيًّا باللغة العربيّة.
ً
ً

عهديه القدمي واجلديد.
حديثة للكتاب املق ّدس يف َ
نسبه

هو بطرس بن بولس ،بن عبداهلل ،بن كرم ،بن شديد ،ابن أيب شديد ،بن حمفوظ ،ابن أيب حمفوظ البستاين اللبناينّ .1كان أفراد هذه
حّت ُعرف به
بشري ،وكان هلم بستان اشتُهر بني أرزاق القرية ،واشتُهر صاحبه ّ
األسرة يشتغلون بالزراعة يف قرية بقرقاشه يف جبل ّ
فدعي البستاينّ .وطرأ على العائلة من صروف الدهر ما أجرب الوالد أبا حمفوظ على مغادرهتا عام  1560مع أوًلده الثالثة :حمفوظ،
ُ

استقر فيهاّ .أما الوالد وولداه اآلخران فقصدوا دير القمر وأقاموا فيها
وعبد العزيز ،وناضر .قصد حمفوظ ضهر صفرا يف منطقة ع ّكار و ّ
أخريا يف
اخلروب ،واستقّر هبم املقام ً
لفرتة طويلة ،فتكاثر نسلهم هناك ،مثّ انتقل بعضهم ،أوائل القرن الثامن عشر ،إىل منطقة إقليم ّ

الدبيّة اليت أصبح أكثر أهلها من آل البستاين.2
والدته ونشأته ()1830 -1819

ويف والده وهو يف اخلامسة من العمر .تل ّقى يف
ُولد بطرس يف تشرين الثاين عام  1819يف الدبّيّة إحدى بلدات قضاء الشوف .تُ ّ
مسقط رأسه مبادئ العربيّة والسريانيّة مع نسيبه شبلي ابن اخلوري يوسف البستاين الذي صار ،يف ما بعد ،املطران بطرس البستاين

الشهري .3ظهرت عليه أمارات النجابة والذكاء يف سنواته الباكرة ما دفع مبعلّمه اخلوري ميخائيل البستاين لتقدميه إىل املطران عبداهلل
البستاني ،السلسلة الثالثة ،عدد  ،22املكتبة الشرقيّة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الرابعة ،1975 ،ص .68
 .1البستاينّ ،فؤاد افرام ،الروائع ،المعلّم بطرس
ّ

البستاني في النهضة في لبنان ،دار الفارايب ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل ،ص .44 -43
أيضا :القيس ،فايز علم الدين ،أثر المعلّم بطرس
اجع ً
 .2املرجع نفسه ،ص  .69 -68يُر َ
ّ

 .3املطران بطرس البستاين ( )1899 -1819هو حفيد شقيق املطران عبداهلل البستاين (خوري ،يوسف قزما ،رجل سابق لعصره ،المعلّم بطرس البستاني،1883 -1819 ،
عمان ،التوزيع :بيسان للنشر والتوزيع ،بريوت ،لبنان ،1995 ،ص  ،11حاشية رقم  .)3سامه املطران يوسف رزق رئيس
املعهد
امللكي للدراسات الدينيّة ،اململكة األردنيّة اهلامشيّةّ ،
ّ
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البستاين ،1رئيس أساقفة صيدا وصور .2فتأ ّكد من ذكائه ،وأرسله إىل مدرسة عني َورقَة ،كربى مدارس ذلك العهد ،3وهو يف احلادية

عشرة من عمره.

مدرسة عين َورقَة ()1840 -1830

حّت العام  ،1840تعلّم خالهلا قواعد العربيّة والسريانيّة ،والتاريخ،
قضى بطرس فرتة عشر سنوات يف عني َورقَة ،من عام ّ 1830
احلق القانوينّ .وكان تَ َعلم الالتينيّة واإليطاليّة
فضال عن املنطق ،والفلسفة ،والالهوت
واجلغرافيا ،واحلساب؛ ً
النظري ،وأصول ّ
األديب و ّ
ّ
أيضا .وكان رفيقه يف الدراسة ،يف عني َورقَة ،نسيبه شبلي ،الذي أشرنا إليه يف فقرة
من منهاج املدرسة يومذاك ،فأتقن هاتني اللغتني ً

سابقة ،وقد سافر إىل روما للمتابعة هناك بعد أن أكمل دروسه يف املدرسة املذكورة.4أ ّما بطرس فلم يستطع ،بعد إهنائه الدراسة يف

عني َورقَة ،حتقيق رغبة البطريرك املاروينّ آنذاك الذي شاء "إرساله إىل رومية للتضلّع يف علوم الدين" ،أل ّن والدته مل تقبل بذلك بعد
ويهتم بقضاء بعض مصاحل كان البطريرك
ّ
ترملها عن ثالثة بنني" ،وبقي هو يُ َعلّم حيث تعلّم ،وجيتهد يف حتصيل مبادئ اإلنكليزيّةّ ،
حّت كانت سنة  ،1840فرتك املدرسة وهبط إىل بريوت".5
(يوسف حبيش) ينفذه فيها إىل اجلهاتّ ،

مقرا صيفيًّا إلقامته.
أصيال عليها بعد وفاة املطران عبداهلل عام  .1866اشرتى الدارة العائليّة لألمري بشري الثاين ا
وصيدا ،وأصبح أسق ًفا ً
لشهايب الكبري يف أعايل بيت الدين ،وجعلها ً
ّ

متصرفيّة جبل لبنان بني العامني  ،1883 -1873ألسباب عديدة من أمهها قضيّة اعتقال رهبان دير مار أنطونيوس
املتصرف الثالث على ّ
وقع خالف شديد بيينه وبني رستم باشاّ ،

األول من حزيران عام 1878إىل
نص ّ
قزحيّا وسوقهم إىل السجن ،مكبّلني ،مبالبسهم الرهبانيّة ،ممّا خيالف ّ
املتصرف ،بناء على أمر عثماينّ ،يف ّ
املادة  17من بروتوكول  . 1864نفاه ّ

المتصرفيّة ،دار النهار للنشر ،بريوت ،1973 ،ص -161
األسقفي يف التاسع من تشرين الثاين من العام نفسه( .رستم ،أسد ،لبنان في عهد
مدينة القدس ،وعاد إىل كرسيه
ّ
ّ
المتصرفين في لبنان ،منشورات اجلامعة اللبنانيّة ،قسم الدراسات
اجع :خاطر ،حلد ،عهد
 .)165وملزيد من املعلومات املتعلّقة باملطران بطرس البستاين وخالفه مع
ّ
املتصرف ،يُر َ
ّ

التارخييّة ،-14 -بريوت ،1967 ،ص .137 -66
توىل أسقفيّة صيدا وصور بني العامني  .1866 -1837أقام يف قرية مشموشة اليت سبقه يف اإلقامة فيها البطريرك
ُ .1ولد املطران عبداهلل البستاين عام  1780وتوفّاه اهلل عام ّ .1866
خربتها أحداث العام .1860
استمرت حربيّته ثالثة عشر ً
مقر إقامته ،مدرسة إكلرييكيّة ّ
عاما ( .)1756 -1743بىن ،يف ّ
عواد ،الذي ّ
احلادي والستّون للطائفة املارونيّة مسعان ّ
المسرات ،ق ّدم له الياس القطّار ،دار حلد خاطر ،بريوت،
مر معنا يف احلاشية السابقة( .اخلوري ،شاكر ،مجمع
ّ
خلفه حفيد شقيقه املطران بطرس البستاين عام  ،1866على ما ّ

البستاني ،1883 -1819 ،مرجع سابق ،ص .)11
طبعة ثانية ،1985 ،ص ( 33طبعة أوىل )1908؛ خوري ،يوسف قزما ،رجل سابق لعصره ،المعلّم بطرس
ّ

فضال عن اجلوًلن يف سوريا ،ومنطقيت احلولة
الغريب ومرجعيون وحاصبيّاً ،
تضم ،يف تلك الفرتة :أ -مدينة صيدا وحميطها وأقضية الشوف ّ
 .2كانت أبرشيّة صيدا وصور ّ
وجزين والبقاع ّ
ومقرها
وبانياس .ب -مدينة صور وحميطها ّ
سمت األبرشيّة إىل قسمني :أ -أبرشيّة صيدا ّ
حّت فلسطني واألراضي املق ّدسة .ويف عهد املطران بولس بصبوص ( ،)1918 -1900قُ َ

املنشأة حديثًا.
الغريب يف عهد املطران إبراهيم احللو ( ،)1996 -1975وأُحلق بأبرشيّة زحلة َ
يف مدينة صيدا ،وتتبعها املناطق املذكورة يف الفقرة أ السابقة  ،لكن اقتُطع منها البقاع ّ
وحاصبيا من
مرجعيون
قضاءا
طع
اقت
،
)
2006
1996
(
اخلوري
طانيوس
ان
ر
املط
عهد
ومقرها مدينة صور ،وتتبعها املناطق املذكورة يف الفقرة ب السابقة .ويف
ُ
ّ
ب -أبرشيّة صور ّ
تعويضا هلا عن مناطق فلسطني واألراضي املق ّدسة اليت فُصلت واُقيمت أبرشيّة مستقلّة.
وض ّما إىل أبرشيّة صور
ً
أبرشيّة صيداُ ،
أيضا :القيس ،فايز علم الدين ،أثر المعلّم بطرس البستاني في النهضة الوطنيّة في لبنان،
 .3البستاينّ ،فؤاد افرام ،الروائع ،المعلّم بطرس
اجع ً
البستاني ،مرجع سابق ،ص  .69يُر َ
ّ
مرجع سابق ،ص .44

البستاني ،مرجع سابق ،ص .69
 .4البستاينّ ،فؤاد افرام ،الروائع ،المعلّم بطرس
ّ
 .5مرجع نفسه ،ص نفسها.

2

بيروت والقنصليّتان اإلنكليزيّة واألميركيّة ()1844 -1840

قصد بطرس مدينة بريوت طلبًا للرزق ،وفيها اتّصل باإلنكليز وعمل لديهم بصفة ترمجان يف القنصليّة اإلنكليزيّة .يف هذه األثناء كان

املصري على اجلالء عن لبنان وسوريا ،وللقضاء على حليفه األمري بشري
يتحضرون ،مع بعض الدول ،إلجبار إبراهيم باشا
اإلنكليز
ّ
ّ
جماًل
الثاين
الشهايب الكبري .ويعود سبب اتّصاله باألنكليز إىل أ ّن "أمثاله من الشباب املث ّقف ثقافته يف ذلك الوقت ًل جيدون ً
ّ
ملواهبهم أفضل من العمل يف القنصليّات أو اإلرساليّات األجنبيّة".1
مدر ًسا للغة العربيّة .وكان املر َسلون (األمريكيّون) يف
يف هذه الفرتة ً
أيضا ،اتّصل باملُر َسلني األمريكيّني ،وق ّدم لديهم طلبًا "للعمل معهم ّ
ُ
لكن رغبته هذه مل تتح ّقق "أل ّن أعضاء
ذلك العهد يقاسون عذابًا
ً
شديدا يف التفتيش عن معلّمني يليقون لتعليم اللغة العربيّة"ّ .
اإلرساليّة غادروا بريوت بسبب احلرب" اليت اندلعت عام  1840بني الدول األوروبيّة املتحالفة مع تركيا وهي :إنكلرتا ،والنمسا،

املصري بقيادة إبراهيم باشا -امل َسيطر وقتذاك على سوريا ولبنان -من جهة ثانية .أرسلت الدول األوروبيّة
وبروسيا ،من جهة؛ واجليش
ّ
ُ
سفنها إىل لبنان إلجبار إبراهيم باشا على اخلروج .وبعد انتصار اإلنكليز ،وخروج املصريّني من لبنان ،عاد املر َسلون إىل بريوت يف
ُ
2
مدر ًسا للغة العربيّة فيها  ،وتوطّدت عالقته
أوائل تشرين الثاين من العام ذاته ،وأعادوا فتح مدرستهم يف املدينة ،فالتحق املعلّم بطرس ّ
3
مودة وصداقة،
فتعرف إىل البستاين ،ونشأت بينهما عالقة ّ
معهم .يف هذا الوقت ً
أيضا عاد كبريهم الدكتور ُكورنيليوس فان َديك ّ ،
كي Eli Smith
وسكنا ً
معا يف منزل واحد ،وكانا ًل يزاًلن عازبني .والبيت الذي أقاما فيه ،يف بريوت ،هو بيت ّ
القس األمري ّ
4
حّت واىف
مثارا كثرية ،وأن تدوم ّ
(الذي َعَّر َ
ب امسه فأصبح عايل مسيث) ،وكان حينها خارج لبنان  .وقد قُ ّدر هلذه العالقة أن تُثمر ً
بي في عصر النهضة ،1939 -1798 ،ترمجه إىل العربيّة كرمي عزقول ،دار النهار للنشر ،بريوت ،الطبعة الرابعة ،1986 ،ص .127
 .1حوراين ،ألربت ،الفكر العر ّ

أيضا :القيس ،فايز علم
اجع ً
 .2خوري ،يوسف قزما ،رجل سابق لعصره ،المعلّم بطرس البستاني ،1883 -1819 ،بيسان للنشر والتوزيع ،بريوت ،1995 ،ص  .14 -13يُر َ
الدين ،أثر المعلّم بطرس البستاني في النهضة في لبنان ،مرجع سابق ،ص.63 ،46

املتحدة األمريكيّة يف  13أب
 .3هو الدكتور كورنيليوس فان أًلن فانديك )ُ .(Cornelius Van Allen Van Dyckولد يف مدينة كيندر هوك يف وًلية نيويورك يف الوًليات ّ
املتحدة يف القرن السادس عشر .أتقن ،منذ صغره ،لغات عدة
 ،1818وهو اًلبن السابع وأألخري ألبوين يرجع أصلهما إىل إحدى العائالت اهلولنديّة ،اليت هاجرت إىل الوًليات ّ
صيدليته ،فربع يف الصيدلة
الطب عليه ،وكان يعاونه يف
فضال عىن لغَتيه
كاليونانيّة والالتينيّةً ،
ّ
ّ
األصليتني اإلجنليزيّة واهلولنديّة .كان أبوه طبيبًا ،وميتلك صيدليّة يف نيويورك ،فدرس الولد ّ
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تعرف باملعلّم بطرس البستاين ،والشيخ
لبنان بتاريخ  2نيسان ُ 1840مر َس ًال من جانب املَشيَخيّني األمريكيّني (الربيسبيترييّيني) وهو يف احلادية والعشرين من عمره .ويف بريوت ّ
املربزين فيها .يعود الفضل إليه يف تأسيس الكليّة السوريّة اإلجنيليّة يف بريوت ،واليت
ناصيف اليازجي ،والشيخ يوسف األسري
ّ
األزهري ،ودرس عليهم العربيّة وأتقنها حّت صار من ّ
عاما ،بعد أن أُصيب
العلمي و
ظل ميارس نشاطه
اخلريي يف لبنان ّ
حّت وافاه األجل يف  18تشرين الثاين  1895عن سبعة وسبعني ً
التعليمي و ّ
أصبحت ،يف ما بعد ،اجلامعة األمريكيّةّ .
ّ
ّ
وصيته( .يُراجع :رستم ،أسد،
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ة
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َسسيَّة
لبنان في عهد
ّ
المتصرفيّة،مرجع سابق ،ص 241 -239؛ احلاج ،كمال يوسف ،المؤلّفات الكاملة ،المجلّد الحادي عشر ،في الفلسفة اللبنانيّة ( ،)2بيت الفكر ،أ َ
حيت ،فيليب ،لبنان في التاريخ ،منذ أقدم العصور التاريخيّة إلى يومنا هذا ،ترمجة
كمال يوسف احلاج ،الطبعة األوىل ،جونيه – لبنان\11 ،2013 ،موجز\929 -918؛ ّ
طرازي ،فيليب ،تاريخ الصحافة العر ّبية ،ج  ،1املطبعة األدبيّة ،بريوت،
أنيس فرحيهّ ،
مؤسسة فرنكلني املسامهة للطباعة والنشر ،بريوت -نيويورك ،1959 ،ص 564 -563؛ دي ّ

 ،1913ص .)150 -144

،مؤسسة أنطوان اجللخ للطباعة والتجليد ،لبنان ،الطبعة األوىل ،1999 ،ص
 .4سيف ،أنطوان ،ثالثة حكماء من جبل لبنان ،بطرس البستاني -كمال جنبالط – عادل إسماعيل ّ
.65

3

املبشرين األمريكييّني ،عايل مسيث ،1الذي قدم بدوره إىل بريوت ،آتيًا من
تعرف برئيس ّ
بطرس األجل .ويف العام التايلّ ،1841 ،
2
متعم َقني يف
القدس ،ليشرف على املطبعة األمريكيّة اليت ّ
تأسست يف مالطا ّأوًًل ،مثّ نُقلت إىل بريوت عام  . 1834وكان الرجالن ّ
شديدين بني
أمور العقائد الدينيّة ،فكثرت احملاورات واملناقشات بينهما حول مسائل دينيّة مسيحيّة كثرية هي مثار خالف ونزاع
َ
الكاثوليكي واعتناقه مذهب
حتول البستاين عن إميانه
الكنيسة الكاثوليكيّة والربوتستاتنتيّني ،وقد ّأدت تلك احملاوارت واملناقشات إىل ّ
ّ
اإلجنيلي .3ومن أبرز منجزات البستاينّ ،يف هذه الفرتة ،ترمجته إىل العربيّة مقاًلت كان مسيث قد كتبها باللغة
رسلني األمريكيّني
املُ َ
ّ
اإلجنيلي .وقد محلت ترمجة البستاين عنوان "الباب املفتوح يف عمل الروح" (بريوت.4)1843 ،
اإلنكليزيّة وشرح فيها عقيدة املذهب
ّ
زواجه
ونظرا ملا هلذه املرأة من متيّز -يف نشأهتا الباكرة ،ويف إجناهبا لعائلة كبرية
ّ
تزوج البستاينّ ،عام  ،1844فتاة أرثوذكسيّة هي راحيل عطاً .

ومميّزة ،ويف تربيتها لعائلتها ،ويف معاضدهتا الدائمة لزوجها -وملا ميكن أن متثّله من قدوة للكثريات من بنات جنسها ،رأينا أن نُفرد هلا
خاصة يف هذه السرية.
فقرة ّ

هي من مواليد بريوت عام  .1826تبنّتها سارة زوجة عايل مسيث عام  1834وضمتّها إىل أفراد عائلتها .وهي الفتاة األوىل اليت
أسستها هذه السيّدة يف املدينة .وبعد وفاة سارة عام  1836انتقلت إىل كنف عائلة أمريكيّة أخرى ،فإىل كنف
التحقت باملدرسة اليت ّ

انضمت إىل الكنيسة اإلجنيليّة يف السبت األخري من كانون الثاين  .1843وقد
عائلة أمريكيّة ثانية ،مثّ إىل كنف زوجة مسيث الثانيةّ .
رفضا منها للفساد اليت كانت ترسف الوالدة فيه ،خمتارة البقاء مع عائلة عايل
رفضت طلب حاكم بريوت بالعودة إىل منزل والدهتاً ،

حفيدا .توفّيت عام  ،1894ونَ َعتها
مسيث .رزقها اهلل ،من زواجها ،أربعة بنني ومخس بناتّ .أما عدد األحفاد فقد بلغ مثانية عشر ً

نشرة اإلجنيليّني األسبوعيّة يف العدد  1464تاريخ  17شباط (1894ص  ،)56كما نشرت النشرة ال"خطاب يف اًلحتفال
التذكاري" يف العدد  1474تاريخ  28نيسان .51894
ّ

انضم إىل املشيخيّني الربوتستانت بعد أن درس الكهنوت،
كي األصل ُولد يف وًلية كونتيكوت ،يف بلدة نورث فوردّ .
 .1عايل مسيث ) : (Eli Smith 1801-1857هو "أمري ّ
وتطوع للعمل يف اخلارج" .أُرسل إىل مالطا عام  1820ليشرف على املطبعة األمريكيّة فيها .مثّ قدم إىل بريوت عام  ،1827وهو من أوائل املبَ ّشرين األمريكيّني الذين ّأموا هذه البالد.
ّ
ويف عام  1857قبل أن
بعهديه ،إىل اللغة العربيّة ،وقد عاونه املعلّم بطرس يف عمله هذا ،لكنّه تُ ّ
ويف طليعة النشاطات اليت عمل عليها يف بريوت مباشرته برتمجة الكتاب املق ّدسَ ،

يتمكّن من إجناز الرتمجة( .القيس ،فايزعلم الدين ،أثر المعلّم بطرس البستاني في النهضة في لبنان ،مرجع سابق ،ص  .)47وعند وفاته "مل يكن طُبع من أسفار الكتاب املقدس
البستاني ،1883 -1819،مرجع سابق ،ص .)35
إصحاحا من سفر اخلروج"( .خوري ،يوسف قزما ،رجل سابق لعصره ،المعلّم بطرس
سوى سفر التكوين و 39
ً
ّ

حيت ،لبنان في التاريخ ،منذ أقدم العصور إلى يومنا هذا ،مرجع سابق ،ص .555
ّ .2

 .3القيس ،فايز علم الدين ،أثر المعلّم بطرس البستاني في النهضة في لبنان ،مرجع سابق ،ص .48

البستاني ،1883 -1819 ،مرجع سابق ،ص .15
 .4خوري ،يوسف قزما ،رجل سابق لعصره ،المعلّم بطرس
ّ

 .5املرجع نفسه ،ص  .30 -28عُرف من أبناء املعلّم بطرس وزوجته راحيل :سليم ،ونسيب ،وجنيب ،وأمني؛ ومن بناهتما :إديليد ،وأليس ،وسارة (املرجع نفسه ،ص  ،131حاشية
طرازي ،فيليب ،تاريخ الصحافة العربيّة،
رقم ّ .)4أما اًلبنة الرابعة فهي لويزا ،وقد اقرتن هبا ،عام  ،1873خليل سركيس "صاحب امتياز "لسان احلال" وجملّة "املشكاة"" (دي ّ
منهن.
الجزء الثاني،مرجع سابق ،ص  .)129ومل نُوفّق يف معرفة اسم اًلبنة اخلامسة ّ
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حاصبيّا وعبيه ()1848 -1844

تبشريا،
حمل ثقتهم .ونشط هو يف صفوف كنيستهم كواحد منهم:
ً
توطّدت عالقات املعلّم بطرس باملُر َسلني األمريكيّني ،وبات ّ
وتعليما ،وتألي ًفا .ويف مطالع آذار عام  ،1844أثناء مرض عايل مسيث ،انتُدب ،مع زميل آخر له هو الياس ّفواز ،1لتأسيس مدرسة
ً
اإلجنيلي ،وشرعت
انضمت إىل املذهب
يف حاصبيّا،
جنويب لبنان .وكانت مجاعة من طائفة الروم األرثوذكسيّني ،يف هذه البلدة ،قد ّ
ّ
ّ

2
أسسا املدرسة اإلجنيليّة ،وتولّيا التدريس فيها ،وراحا يعلّمان أبناء الكنيسة
فتوجها إىل هناك ،و ّ
تطالب بإنشاء مدرسة هلم يف بلدهتم ّ .

اإلجنيليّة الصالة ،والوصايا العشر ،ومبادئ اإلجنيليّني األساسيّةّ .أما مو ّاد التدريس فكانت تقتصر "على القراءة العربيّة ،واحلساب،
استمر يف مندوبيّته يف حاصبيّا م ّدة
واإلنكليزيّةّ ،
خترج تالميذ مبستوى املرحلة اإلبتدائيّة يف عصرنا احلاضر" .و ّ
ومادة األشياء .وكانت ّ
اضطره للقيام
سبعة أشهرّ ،
األول من تشرين ّ
حّت ّ
ظل "يشرف على األعمال التبشرييّة يف حاصبيّا ،ما ّ
األول من العام نفسه .لكنّه ّ

خاصة بني قريناهتا من مدارس املر َسلني ،إذ كانت تنفرد
بزيارة ثانية يف  18حزيران  ."1845وقد متيّزت مدرسة حاصبيّا بفرادة ّ
ُ
وحدها بتعليم اللغة اإلنكليزيّة.3
ألهنا كانت قرية كبرية عامرة
ويف صيف العام ّ ،1843قرر املر َسلون اًلنتقال إىل جبل لبنان ،على "أن تكون عبيه مركز انطالقهمّ ،
ُ
وألهنا كانت وسطًا بني بالد الدروز وبالد النصارى".
صحيّة ،وفيها أخالط من الدروز واملوارنة والروم األرثوذكس وبعض الكاثوليكّ ،
ّ
فانتقلوا إىل هناك وأنشأوا مدرسة هلم .وبسبب األحداث الدمويّة اليت حصلت عام  ،1845بني الدروز واملسيحيّني ،أقفلت املدرسة

وقرروا أن تكون
أبواهباّ .
لكن املُر َسلني ّقرروا العودة إليها بعد استباب األمن ،فأعادوا افتتاحها وج ّددوا نظامها يف ربيع العام ّ ،1846
األول
"العربيّة لغة التدريس ،وأن يكون ّ
كل من َ
املهمةّ .
فانديك واملعلّم بطرس لتنفيذ تلك ّ
طالهبا من خمتلف طوائف اجلبل" .وانتُدب ّ
4
فتوجها إىل عبيه يف ربيع
تكونت لديه نتيجة ممارسته التدريس ّ .
إلتقانه العربيّة وإجادهتا كواحد من ّ
املربزين فيها ،والثاين للخربة اليت ّ
املهمة املوكلة إليهما ،فكانا يتولّيان التعليم بالعربيّة يف النهار ،وينصرفان يف الليل إىل وضع الكتب للتالمذة.
العام  ،1846وباشرا ّ
ويف عبيه وضع املعلّم بطرس ّأول كتاب له وهو" :كشف احلجاب يف علم احلساب" الذي طُبع يف بريوت عام  ،1848وقد استعان
"على تأليفه بكتاب احلساب الذي ألّفه عايل مسيث للمدارس اإلرساليّة ،وهو عبارة عن كتاب ُمطََّول يف علم احلساب طُبع مر ًارا يف

اإلجنيلي يف حاصبيّا .ارحتلت عائلته بعد أحداث  1860إىل دير ميماس ،ومن
وطين لبناينّ من حاصبيّا .وهو من أوائل الذين اعتنقوا املذهب
 .1الياس ّفواز (ّ )1878 -1803
ّ
"مبشر ّ
البستاني في النهضة في لبنان،مرجع سابق ،ص .)64
مثّ إىل بريوت .وعند وفاته كان برتبة شيخ يف الكنيسة اإلجنيليّة يف بريوت" (القيس ،فايز علم الدين ،أثر المعلّم بطرس
ّ

 .2القيس ،فايز علم الدين ،أثر المعلّم بطرس البستاني في النهضة في لبنان ،مرجع سابق ،ص  .49ويشري مؤلّف هذا الكتاب إىل أ ّن املدرسة "املذكورة يف حاصبيّا ما زالت قائمة

القس إبراهيم داغر ،رئيس
حّت يومنا هذا ،تزيّن جدراهنا الداخليّة صور ّ
املبشرين األوائل ،ومنهم املعلّم بطرس البستاين" ،ويذكر ً
ّ
أيضا أنّه ،هو نفسهّ ،
خريج هذه املدرسة يف عهد ّ
ويف يف بريوت عام  :1983املرجع نفسه ،ص .50
الكنيسة اإلجنيليّة ،واملتَ ّ
ُ
البستاني،1883 -1819 ،مرجع سابق ،ص .17 -16
أيضا :خوري ،يوسف قزما ،رجل سابق لعصره ،المعلّم بطرس
اجع ً
 .3املرجع نفسه ،ص  .66 -65يُر َ
ّ

بوي الذي تركته ،يُراجع املرجع نفسه  ،ص .68 -67
 .4املرجع نفسه ،ص  .67 -66وحول برنامج التدريس يف مدرسة عبيه ،وطريقة التعليم فيها ،ومستواها
العلمي ،واألثر الرت ّ
ّ
أيضا :خوري ،يوسف قزما ،رجل سابق
اجع
ر
ي
قني،
لتح
امل
ب
الطال
وعدد
فيها،
وفانديك للتدريس فيها ،وجتديد نظامها ،ومو ّاد التدريس
ّ
وحول تأسيس مدرسة عبيه وانتداب البستاينّ َ
ً
ُ
ُ
البستاني،1883 -1819 ،مرجع سابق ،ص .22 -20
لعصره ،المعلّم بطرس
ّ

5

أيضا وضع كتابه اآلخر يف حنو اللغة العربيّة "بلوغ األ َرب يف حنو العرب" 1والذي مل يُطبع .ويف عبيه ُولد
سائر املدن السوريّة" .وفيها ً
ابنه البكر سليم الذي أصبح ،عند بلوغه ،مساعده األكرب يف مجيع املشاريع اليت أراد القيام هبا.
وتوىل وظيفة ترمجان يف القنصليّة األمريكيّة يف
يف العام  ،1848وبعدما أمضى البستاين فرتة سنتني يف مدرسة عبيه ،عاد إىل بريوتّ ،

حّت تكاثرت أعماله :من إلقاء اخلطب ،إىل عقد اجلمعيّات ،إىل املسامهة
املدينة .ومل ميض وقت طويل على تولّيه مهام الرتمجة هذهّ ،

يف ترمجة أسفار الكتاب املق ّدس كمساعد لعايل مسيث الذي كان قد باشر الرتمجة إىل العربيّة من اللغتني األساسيّتني :العربيّة
واليونانيّة ،وكان املعلّم بطرس قد أتقن هاتني اللغتني قبل ذلك.2
تأسيس الكنيسة اإلنجيليّة الوطنيّة في بيروت ()1848

الكنيسة اإلجنيليّة األوىل يف بريوت كانت تتألّف" ،سنة  ،1825من تسعة أشخاص هم :أسعد الشدياق ،وطنّوس احل ّداد ،واملطران

أيضا) ،ومدام أبوت ،ومدام قنصل
يعقوب واملطران َكَربات (ومها أسقفان أرمنيّان) وزوجتامها( ،ويوحنّا) َورتَبات (وكان كاهنًا أرمنيًّا ً
اإلجنيلي عام  ،1841وبعد
إنكلرتا .هذه كانت نواة الكنيسة اإلجنيليّة األوىل يف بريوت" .3وبعد اعتناق املعلّم بطرس املذهب
ّ

النشاط الكبري الذي بذله يف صفوف اإلجنيليّني ،سعى مع فريق من أصدقائه الوطنيّني ،املعتنقني هلذا املذهب ،إىل تأسيس كنيسة
إجنيليّة وطنيّة ًل تكون مرتبطة باملر َسلني األمريكيّني .وقد تنادى اإلجنيليّون الوطنيّون ،وكان عددهم قد بلغ ستة وعشرين ،إىل عقد
ُ
اجتماع يف  10متّوز عام  ،1847وأوكلوا رئاسته إىل البستاين ،وق ّدموا "عريضة إىل املر َسلني يطلبون فيها تشكيل كنيسة إجنيليّة
ُ
و"تأسست ّأول كنيسة إجنيليّة يف العامل
ا،
اخلاصة .وبعد مداوًلت عديدة ،كان هلم ما أرادو
مستقلّة "يكون هلا قوانينها وأنظمتها
ّ
ّ

العريب [يف ربيع] سنة  ،1848وعُرفت منذ ذلك احلني باسم الكنيسة اإلجنيليّة الوطنيّة يف بريوت" .4ومنذ هذا التاريخ ،وعلى الرغم
ّ
من عدم اهتمامه "باحلصول على أيّة وظيفة دينيّة" ،غدا البستاين "ركنًا من أركان عمدة الكنيسة" اإلجنيليّة الوطنيّة ،ومن أبرز
5
ئيسا هلا "م ّدة طويلة .وآخر
الناشطني يف صفوفها  .فخدم ّأوًًل كمعلّم يف "مدرسة األحد" ،خيطب فيها ويُلقي العظات ،مثّ أصبح ر ً
الرب نذهب" " .6وبعد سنوات طويلة ،ويف حفل
موعظة وعظها [كانت] حتت عنوان قول املرّّن" :فرحت بالقائلني يل إىل بيت ّ
بي الحديث في سير أعالمه ،الراحلون (،)1955 -1800
اجع ً
 .1املرجع نفسه ،ص  .68يُر َ
أيضا :داغر  ،يوسف أسعد ،مصادر الدراسة األدبيّة ،الجزء الثاني ،الفكر العر ّ
األدبية ،بريوتً ،ل طبعة ،1983 ،ص.182
منشورات اجلامعة اللبنانيّة ،قسم الدراسات ّ

أيضا :خوري ،يوسف قزما ،رجل سابق لعصره ،المعلّم بطرس
اجع ً
 .2القيس ،فايز علم الدين ،أثر المعلّم بطرس البستاني في النهضة في لبنان ،مرجع سابق ،ص  .69يُر َ
البستاني ،1883 -1819 ،مرجع سابق ،ص .34
ّ

 .3احلاج ،كمال يوسف ،المؤلّفات الكاملة ،المجلّد الحادي عشر ،في الفلسفة اللبنانيّة ( ،)2مرجع سابق\11 ،موجز\.914

عوضا عنه ،تاريخ  10حزيران من العام نفسه
األول الذي يورده احلاج ،يردً ،
 .4مرجع نفسه\11 ،موجز\ .916 -915و تاريخ  10متّوز  ،1847تاريخ اجتماع اإلجنيليّني الوطنيّني ّ
عند آخرين ومنهم القيس يف مؤلّفه عن املعلّم بطرس البستاين (مرجع سابق ،ص  ،)51ويوسف قزما خوري يف كتابه ص .36
أيضا :خوري ،يوسف قزما ،رجل سابق لعصره ،المعلّم بطرس
اجع ً
 .5القيس ،فايز علم الدين ،أثر المعلّم بطرس البستاني في النهضة في لبنان ،مرجع سابق ،ص  .51يُر َ
البستاني ،1883 -1819 ،مرجع سابق ،ص .37
ّ

البستاني ،1883 -1819 ،مرجع سابق ،ص .37
أيضا :خوري ،يوسف قزما ،رجل سابق لعصره ،المعلّم بطرس
اجع ً
 .6مرجع نفسه ،ص  .64يُر ً
ّ

6

1
علو
"تدشني البناء اجلديد للكنيسة الوطنيّة اإلجنيليّة يف بريوت سنة  ،"1867كان البستاين بني خطبائه البارزين  ،ممّا ّ
يدل على ّ
مكانته يف صفوف أبناء كنيسته والقائمني عليها.

الجمعيّة السوريّة (ابتداءً من العام )1847

ويرجح د .أنطوان سيف أن تكون هذه اجلمعيّة
تأسست يف بريوت عام ّ .1847
هي مجعيّة فكريّة ،وأدبيّة ،وسياسيّة ،واجتماعيّةّ ،
هي نفسها "جممع التهذيب" الذي أنشأه البستاين عام  ،1845والذي عمد األمريكيّون إىل تنقيح مبادئه يف ما بعد .وكان اجملمع
اإلجنيلي باستثناء الشيخ ناصيف اليازجي املاروينّ.
عضوا ،بينهم أمريكيّان فقط أحدمها فان َديك ،ومجيهم من املذهب
ّ
يضم ثالثة عشر ً
ّ
2
انضم مسيث ،الذي مل يكن يف بريوت عند تأسيس "اجملمع" ،إىل اجلمعيّة بعد قدومه من الوًليات املتّحدة  .ولقد ّأدى املعلّم
ولقد ّ

حّت أصبحت مجعيّة منتظمة .فكان ينزل من عبيه -يوم كان ًل يزال يعلّم يف مدرستها -إىل
دورا نشطَا يف حتقيق هنضتها ّ
بطرس ً
استمر
بريوت ليخطب فيها ّ
وينشط عملهاّ ،
حمرري صحافتها" .وقد ّ
حّت أصبح من أبرز خطبائها ،و"من أنشط عناصرها ،ومن أغزر ّ
األول  ،)1849و"آداب العرب"
يف نشاطه فيها لسنوات طويلة جدًّا ،وفيها ألقى خطبه املشهورة حول" :تعليم النساء" ( 14كانون ّ

( 15شباط  ،)1859و"اهليئة اًلجتماعيّة واملقابلة بني العوائد العربيّة والفرجنيّة" ( 11أيّار  .)1869زد على ذلك "املقاًلت
اتّب يف اجلمعيّة الرابع عشر" .3ويورد يوسف قزما خوري ،يف
األسبوعيّة اليت كان ّ
يزود هبا صحيفة املُر َسلني "النشرة" .وكان رقمه الرت ّ
اإلمجايل هلذه اًلجتماعات بني العامني 1847
كتابه عن البستاينّ ،تفاصيل عديدة تتناول مواعيد عقد اجلمعيّة ًلجتماعاهتا ،والعدد
ّ
فضال عن جلساهتا املفتوحة ،وعدد "اخلطب والنبذ" اليت أُلقيَت يف هذه اًلجتماعات ،واليت نشرها يف "أعمال
وأواخر ً ،1851

اجلمعيّة السوريّة" .وتشتمل هذه املنشورات ،عدا خطاب تعليم النساء ،على مقالتني له مها" :احلريري" و"يف مدينة بريوت" ،وعلى
تلخيص نبذة "اكتشاف جديد" ألنطونيوس أميوين"حول سبك النحاس بالكهربائيّة" ،وعلى تلخيص مقالة فانديك "أمايل فلكيّة".4

الست
اخلاصة اليت تألّفت يف بريوت ،خريف العام  ،1855لإلشراف على املدارس
وعالوة على ذلك كلّهّ ،
ّ
سر اللجنة ّ
توىل أمانة ّ
أسسها األمريكيّون واإلنكليز يف مناطق عاليه ،واملنت ،والشوير ،وصيدا ،وحاصبيّا ،واليت صارت تُعَرف باسم "املدارس اللبنانيّة" ".
اليت ّ

وعضوين
ضمت اللجنة املذكورة "قنصلَي أمريكا وإنكلرتا ،وجون لوثيان ،وسليمان والياس الصليّب ،وممثّل عن املرسلني األمريكيّني،
وقد ّ
َ

آخرين".5
َ

أيضا :خوري ،يوسف قزما ،رجل سابق لعصره ،المعلّم بطرس
 .1القيس ،فايز علم الدين ،أثر المعلّم بطرس
اجع ً
البستاني في النهضة في لبنان ،مرجع سابق ،ص  .51يُر َ
ّ
البستاني ،1883 -1819 ،مرجع سابق ،ص .37
ّ

اجع:
 .2سيف ،أنطوان ،ثالثة حكماء من جبل لبنان ،مرجع سابق ،ص  .67وملزيد من املعلومات حول اجلمعيّة وتأسيسها وعدد أعضائها وتراتبيّتهم ،ودستورها ،واجتماعاهتا ،يُر َ
خوري ،يوسف قزما ،رجل سابق لعصره ،المعلّم بطرس البستاني،1883 -1819 ،مرجع سابق ،ص .25 -23
.3القيس ،فايز علم الدين ،أثر المعلّم بطرس البستاني في النهضة في لبنان ،مرجع سابق ،ص .49
البستاني،1883 -1819 ،مرجع سابق ،ص .25
 .4خوري ،يوسف قزما ،رجل سابق لعصره ،المعلّم بطرس
ّ

 .5الصليّب ،كمال ،تاريخ لبنان الحديث ،دار النهار للنشر ،بريوت ،الطبعة السابعة( 1991 ،الطبعة األوىل  ،)1967ص .178 -177
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ترجمة الكتاب المق ّدس (ابتداءً من العام )1848

كيني للقدوم إىل لبنان .وكانوا يف تبشريهم يعتمدونّ ،أول قدومهم
كان التبشري والكرازة من مجلة األسباب اليت دفعت ّ
باملبشرين األمري ّ

أسفارا منه كانوا قد أعادوا طبعها من ّقحة عن النسخة املرتمجة اليت كان قد
وحّت العام " ،1857الكتاب املق ّدس أو
عام ّ 1822
ً
الرزي (1567؟ ،)1638 -مطران املوارنة يف دمشق ،وطُب َعت يف رومية عام  1671م عن النسخة األصليّة
ن ّقحها املطران سركيس ّ

1
عرف ب"بروباغندا روما" وهي ذات
عرف بالفولكاتا ( . )vulgateوهذه النسخة اليت اعتمدوها ،أو اعتمدوا ً
أسفارا منها ،تُ َ
اليت تُ َ

2
الالتيين الذي
النص
ن
أل
،
بغرضهم
يفي
ما
ها
في
ا
و
جيد
مل
املرسلني
لكن
.
لغتني :الالتينيّة (وفق نصوص  (Vulgateوالعربيّة
ّ
ّ
ّ
ّ
استندت إليه هو "املعتَمد لدى الكنيسة الكاثوليكيّة آنذاك" ،وهو مغاير" ،يف بعض أجزائه" ،لذاك الذي تعتمده "الكنيسة
للنص الالهويتّ" ،غري ّأهنا مل تتم ّكن
الربوتستانيّة األمريكيّة"ً .
وفضال عن ذلك" ،فإ ّن بروباغندا روما" ،وإن تكن قد "سجلّت ً
توحيدا ّ

"تسجل تق ّد ًما ملحوظًا على مستوى اللغة العربيّة
العريب" وًل من "صياغته صياغة حديثة متماسكة" ،كما ّأهنا مل
ّ
من "توحيد ّ
النص ّ
3
استقر رأيهم على ضرورة إجناز ترمجة عربيّة جديدة.
تركيبًا وأداءً"  .لذلك كلّه ّ

كي للتبشري يف
ّأما أُوىل مبادراهتم ،على هذا الصعيد ،فكانت يف العام  ،1844عندما طلب املُر َسل عايل مسيث "من اجملمع األمري ّ
بوسطن ،املوافقة على ترمجة الكتاب املق ّدس إىل العربيّة" .ويف التقرير الذي رفعه إىل اجملمع ،ع ّدد ما هلذا العمل من فوائد إذا ما

أُعطيت الرتمجة امليزة الوطنيّة .ويف العام  ،1847وبعد موافقة جممع بوسطن ،تألّفت جلنة قوامها ثالثة من كبار املر َسلني :عايل مسيث
ُ
فقررت أن يعاوهنا ،يف عملها ،أحد أعضاء
ئيسا ،وكورنيليوس َ
فانديك ووليم طومسون عضوين ،تكون ّ
مهمتها املباشرة بالرتمجة ّ .
ر ً
تتم الرتمجة مباشرة عن العربيّة ،لغة العهد القدمي ،وعن
وقررت ً
أيضا أن ّ
"اإلرساليّة السوريّة" يكون يف غاية التضلّع من اللغة العربيّةّ .

اليونانيّة ،لغة العهد اجلديد األصليّة .ومل جتد اللجنة ضالّتها ّإًل يف البستاين.4

ذكرنا ،يف فقرة سابقة ،أ ّن املعلّم بطرس ترك مدرسة عبيه وقصد بريوت عام  ،1848حيث التحق بالقنصليّة األمريكيّة وعمل فيها
كمرتجم ،وبدأ معاونة عايل مسيث يف ترمجة الكتاب املق ّدس .وذكرنا كذلك إتقانه للعربيّة واليونانيّة اللتني ُكتبَت هبما أسفار الكتاب

إملاما جيّ ًدا بالسريانيّة والالتينيّة أيّام مدرسة عني َورقَة .ويف هذه الفرتة "أخذ يتزيّد من معرفته" هاتني
املق ّدس .وكان ،قبل ذلك ،قد أملّ ً

اللغتني األخريتَني .وهكذا فقد غدا متقنًا للغات القدمية "اليت ُكتبَت هبا أقدم نصوص الكتاب املق ّدس" .5وًل حاجة بنا إىل ذكر
يديه .فيكون بذلك قد
براعته يف العربيّة ،إذ ّإهنا يف طليعة األسباب اليت جعلت املر َسلني يُلحقونه هبم ،ويُقبلون على تعلم العربيّة على َ
ُ
 .1خوري ،يوسف قزما ،رجل سابق لعصره ،المعلّم بطرس البستاني ،1883 -1819 ،مرجع سابق ،ص .31-30
الرحياين ،أمني ألربت ،الترجمات العربيّة للكتاب المق ّدس وأثرها في حركة النهضة العربيّة ،حماضرة أُلقيَت يف اجلامعة األمريكيّة يف بريوت 2 ،تشرين الثاين  ،2015ص  .12وملزيد
َّ .2
اجع املرجع نفسه ص .13 -12
من املعلومات حول "بروباغندا روما" ،يُر َ
الرحياين ،أمني ألربت ،الترجمات العربيّة للكتاب المق ّدس وأثرها في حركة النهضة ،مرجع سابق ،ص  ،13و .17
َّ .3
.4القيس ،فايز علم الدين ،أثر المعلّم بطرس البستاني في النهضة في لبنان ،مرجع سابق ،ص 122 -121

البستاني  ،1883 -1819مرجع سابق ،ص .34
أيضا :خوري ،يوسف قزما ،رجل سابق لعصره ،المعلّم بطرس
اجع ً
 .5املرجع نفسه ،ص  .122يُر َ
ّ

8

قسما
أمتّ العدَّة الالزمة اليت جتعل منه ممتل ًكا لصفات املرتجم املتميّز .فكان يرتجم مباشرة عن النصوص يف لغاهتا األصليّة ،وكلّما أجنز ً

معا "يف معاين بعض الكلمات أو املصطلحات ،مثّ
من الرتمجة يسلّمه إىل عايل مسيث الذي يعمد إىل التدقيق فيه بنفسه ،مثّ يتناقشان ً
الالتيين" .وبعد الفراغ من ذلك كلّه ،يُ َسلَّم العمل إىل الشيخ ناصيف اليازجي
العربي ،أو السرياينّ ،أو
يقارنان ما أجنزاه باألصل
ّ
ّ

اللغوي وامل َدقّق يف "مطبعة األمريكان" .وكان على هذا األخري أن يثبت التنقيح الثاين للرتمجة ،الذي يكون قد أجنزه ومسيث،
املصح
ّ
ّ
ُ
1
خاصة مقابلة لتلك اليت ترمجها البستاين .
على صفحة ّ
حّت العام  ،1857وتوقّف بعده بسبب وفاة عايل مسيث يف احلادي عشر من كانون
استمر البستاين يف العمل ،على هذا املنوالّ ،
ّ
ينص على بطالنه يف حال وفاة أحد طرفَيه.
الثاين من العام ذاته ،أل ّن العقد املَُوقَّع بينهما ّ
2
املهمة هو جممع بوسطن ،الذي سبق له
بعد فرتة من وفاة عايل مسيث ،انتُدب الدكتور َ
فانديك إلكمال الرتمجة  .والذي انتدبه هلذه ّ

أن انتدب مسيث للمباشرة بأعمال الرتمجة .متّ انتدابه يف احلادي عشر من نيسان عام  .1857وبعد أن تسلّم "مسؤوليّته اجلديدة،

مصح ًحا ومن ّق ًحا .كما "استغىن عن خدمات بطرس
األزهري،3
اليازجي" ،واستعان بالشيخ يوسف األسري
استغىن عن خدمات
ّ
ّ
ّ
مبجرد وفاة األخري.4
البستاين" ،ومل جي ّدد معه العقد الذي كان قد انتهى بينه وبني مسيث ّ
مساعديه اللبنانيَّني ،البستاين واليازجي ،وأكمل ترمجة باقي األسفار يف الكتاب
قام فانديك مبراجعة ما كان سلفه قد أجنزه مبعاونة
َ
وعرفَت برتمجة
املق ّدس .وفور فراغه من الرتمجة ،بادر إىل الطباعة وأشرف عليها بأكملها ،ومت ّكن من إجنازها ،وصدرت عام ُ ،1865
5
مرسلي اجلمعيّة األمريكيّة
فانَديك ّ .أما دَّ .
الرحياين فيطلق عليها تسمية الرتمجة الربوتستانتيّة ،ويذكر أ ّن نشرها قد متّ بالتعاون "بني َ

أيضا :خوري ،يوسف قزما ،رجل سابق لعصره ،المعلّم بطرس
 .1القيس ،فايز علم الدين ،أثر المعلّم بطرس
اجع ً
البستاني في النهضة في لبنان ،مرجع سابق ،ص .123 -122يُر َ
ّ
البستاني ،1883 -1819 ،مرجع سابق ،ص .34

 .2احلاج ،كمال يوسف ،المؤلّفات الكاملة ،المجلّد الحادي عشر ،الفلسفة اللبنانيّة ( ،)2مرجع سابق \11 ،موجز \ .921
 .3من مواليد مدينة صيدا عام  .1815تل ّقى ،يف مسقط رأسه ،القرآن ومبادئ العلوم .قصد دمشق عام 1847والتحق باملدرسة املراديّة م ّدة سنة ،واتّصل بعلمائها يأخذ عنهم .انتقل
وتوىل فيها "رئاسة كتابة حمكمتها
من مثّ إىل مصر ،والتحق باألزهر م ّدة سبع سنوات تل ّقى خالهلا العلوم العقليّة والنقليّة .عاد إىل صيدا
مكبودا ،ومنها إىل طرابلس ،مثّ قصد بريوت ّ
ً
للمصححني يف دائرة نطارة
ئيسا
ني م ّدعيًا ًّ
الشرعيّة" ،ومن بريوت ارحتل إىل عكّا ُ
وعهد إليه باإلفتاء فيها ،مثّ ُع َّ
ّ
عاما جلبل لبنان م ّدة سبعة أعوام ،قبل أن ينتقل إىل اآلستانة ر ً
وحمرًرا يف عدد من اجلرائد .وافاه األجل عام .1890
املعارفً ،
فضال عن تولّيه التدريس يف دار املعلّمني االكربى .انتهى به التطواف يف بريوت ،منصرفًا للتأليف واألحباث الفقهيّةّ ،
طرازي ،تاريخ الصحافة العربيّة،ج  ،1مرجع سابق ،ص .138 -135
وللمزيد حول سريته ،يُر َ
اجع :فيليب دي ّ
وحي ّدد القيس ،يف الصفحة ذاهتا ،ما مل يساعد البستاين يف إجنازه من أعمال
.
123
ص
سابق،
مرجع
،
لبنان
في
النهضة
في
البستاني
بطرس
ّم
ل
المع
أثر
 .4القيس ،فايز علم الدين،
ُ
وحجاي ،ومالخي .كما يشري ،يف
الرتمجة باآليت :أسفار أيّوب ،واملزامري ،واألمثال ،واجلامعة ،ونشيد األنشاد؛ ويضيف إليها نبوءات حزقيال ،ودانيال ،وحبقوق ،وزكريّا ،وصفيناّ ،

دوًلرا أمريكيًّا يف زمانه ذاك .وكان
املوضع ذاته ،إىل أ ّن أجور البستاين بلغت ،مقابل عمله يف الرتمجة مل ّدة عشر سنوات مس ً
اعدا عايل مسيث ،مخسني ألف غرش أي ما يعادل ً 1923
فضال عن املبالغ املاليّة اليت تقاضاها مقابل عمله يف الرتمجة.
قد سبق ليوسف قزما خوري أن ح ّدد ،يف كتابه ص  ،36 -35ما مل يساعد البستاين يف إمتامه من أعمال الرتمجةّ ،

عني القيس يف دراسته ،ص  ،128العام 1866
 .5احلاج ،كمال يوسف ،المؤلّفات الكاملة ،المجلّد الحادي عشر ،الفلسفة اللبنانيّة ( ،)2مرجع سابق \11 ،موجز\  .917ويُ ّ
موعدا ألجناز الرتمجة.
ً
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ومقرها لندن .صدرت ( )...بعد وفاة مسيث،
ومقرها يف نيويورك ،واجلمعيّة الربيطانيّة ًلنتشار الكتاب املق ّدسّ ،
ًلنتشار اإلجنيلّ ،
ُمطلقها ،بثماين سنوات".1
الرحياين ،يف حماضرته ،إىل مسات عديدة توافرت
وهلذه الرتمجة مزايا عديدة ،إن على مستوى اللغة أو على مستوى املضمون .ويشري دّ .

نود اإلملاع إليه ،هنا ،هو السمة الرابعة واألخرية منها ،وهي ّأهنا عقدت حوهلا "هيئة مسكونيّة غري رمسيّة ،سابقة جملامع ذي
هلا .وما ّ
وسنيّة
اجتاه مسكوينّ مماثل بنحو مئة عام" ،إذ ّإهنا مجعت "كاثوليكيّة ناصيف اليازجي الروميّة ،وبروتستانتيّة بطرس البستاينّ املارونيّةُ ،
يوسف األسري األزهريّة ،إىل جابب بروتستانتيّة مسيث وفانديك األمريكيّتني".2
األول )1849
خطاب تعليم النساء ( 14كانون ّ

مناخا ضاغطًا جدًّا على املرأة .وميكن تلخيص
كان املناخ
اإلجتماعي ،إبّان هذه الفرتة من القرن التاسع عشر وبعدها بزمن طويلً ،
ّ
ُ
سمح هلا ،)...( ،بأن تظهر أمام الرجال أو
ي
يكن
مل
و
بالتحقري.
إًل
ر
ك
ذ
ت
ًل
املهانة،
من
هلا
ثى
ر
ي
ب"حالة
يا،
ر
وسو
لبنان
يف
واقعها،
ّ
َُ
ُ
ُ َ
أيضا كانت ختضع
احلريّة بنصيب أوفر من نصيب أختها املسلمةّ ،إًل ّأهنا هي ً
يف األماكن العموميّة .وكانت املرأة املسيحيّة تتمتّع من ّ
كثريا من هضم احلقوق".3
لنظام اًلحتجاب ،وكلتامها تتساويان باجلهل ّ
العام ،وتعانيان ً

باكرا ملساوئ هذا الواقع ،كما وعى أمهيّة نصرة املرأة ،وضروة رفع الغنب والظلم الالحقني هبا .وأقصر السبل
لقد تنبّه البستاين ً
األول
وأيسرها ،لتحقيق ذلك ،هو مكافحة اجلهل الذي كانت ترسف فيه ،ومتكينها من ارتياد املدارس .ويف الرابع عشر من كانون ّ

 ،1849ألقي خطابه الشهري املس َهب "تعليم النساء" ،من على منرب "اجلمعيّة السوريّة"" ،فاحتًا باب احلوار حول تعليم النساء وأمهيّته
ُ 4
يف ارتقاء اهليئة اًلجتماعيّة"  .وقد ش ّكل خطابه هذا فاحتة عهد جديد من النضال يف سبيل متكني املرأة من نيل أبسط حقوقها ،وما
مستمرا -بعد انقضاء ما يقارب القرن وثالثة أرباع القرن من الزمن -على هذا الصعيد.
زال النضال
ًّ

الرحياين ،أمني ألربت ،الترجمات العربيّة للكتاب المق ّدس وأثرها في حركة النهضة،مرجع سابق ،ص .17
َّ .1

الرحياين ،أمني ألربت ،الترجمات العربيّة للكتاب المق ّدس وأثرها في حركة النهضة ،مرجع سابق ،ص  .20وللمزيد حول "بروتستانتيّة بريوت" -مصادرها ،واألعالم الذين أجنزوها،
َّ .2

اجع املرجع نفسه ،ص 20 -16
ولغتها -يُر َ
نقال عن القيس ،فايز علم الدين ،أثر المعلّم بطرس البستاني في النهضة في لبنان ،مرجع
؛
71
ص
،
ة
ي
ر
سو
في
سنة
وخمسون
ثالثة
،
(Jessup,
)Henry
هنري
 .3جسب،
ً
ّ
سابق ،ص .168

.4القيس ،فايز علم الدين ،أثر المعلّم بطرس البستاني في النهضة في لبنان ،مرجع سابق ،ص " .169ونُشر خطاب البستاين يف بريوت عام  1853يف أعمال اجلمعيّة السوريّة
(مرجع نفسه ،ص نفسها) .ويذكر يوسف قزما خوري ،يف كتابه ص ،29-28أ ّن البستاينّ نشر اخلطاب بعد  32سنة يف "اجلنان" ج " ،)1882(13حاذفًا الكثري من الفقرات

اجع القيس ،ص 178 -169؛
نقال عن عدد اجمللّة ذاته ،أ ّن اخلطاب أُلقي ً
يبق هلا ّإًل فائدة تارخييّة" .كما يذكرً ،
اليت مل َ
ارجتاًل .وملزيد من التفاصيل ،حول اخلطاب ومضامينه ،يَُر َ

اجع فؤاد افرام البستاينّ يف العدد  22من الروائع ،ص .111 -89
كما يُر َ
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خطابان آخران ( يف آداب العرب  ،1859الهيئة االجتماعيّة )1869

بعد انقضاء فرتة زمنيّة بلغت عق ّدا من الزمن ،ارتقى البستاين منرب "اجلمعيّة السوريّة" جم ّد ًدا ،وألقى" ،حبضور عمدة اخلطب ،وأمام
حمفل حافل من إفرنج وعرب ( ،)...بتاريخ اخلامس عشر من شباط  ،1"1859خطبة ثانية شهرية هي خطبة "يف آداب العرب".

عرب يف خطبته هذه عن رؤيته احلضاريّة .ولقد
عرب يف خطبته السابقة عن رؤيته اإلصالحيّة لناحية تربويّة تتعلّق بتعليم املرأة ،فقد ّ
وكما ّ
لقي
ّ
وزع خطبته على ثالثة أقسام :حالة العلوم بني العرب قبل اإلسالم ،وحالتها بينهم بعد اإلسالم ،وحالتها بينهم يف األيّام اليت أُ َ
2
فيها اخلطاب (. )1859

حمرم
وها هو عقد آخر من الزمن ينطوي ،وبُ َعيد انطوائه يعتلي البستاين منرب اجلمعيّة ذاهتا ويلقي" ،يف مساء الثالثاء الواقع فيه ّ 29
شهريا هو خطاب "اهليئة اًلجتماعيّة واملقابلة بني العوائد العربيّة والفرجنيّة" (طُبع
 1286هجريّة و 11أيّار  1869م" ،3خطابًا ثالثًا
ً

4
رقي "اهليئة اًلجتماعيّة" (اجملتمع) ،نظرة متكاملة يف
يف ما بعد يف  42صفحة)  .ولقد ّ
عرب ،يف هذا اخلطاب ،عن نظرته "إىل ّ
شخصها باجلهل ،واًلنقسام ،والتشتّت ،والعبث ،والعادات املتخلّفة ،اليت جتفو عنها املعرفة
املتشعبة ،داعيًا إىل هجر أمراض ّ
جوانبها ّ

العلميّة ،واًلقتصاديّة ،واألدبيّة".5

المدرسة الوطنيّة في بيروت ()1863

كانت املدارس يف لبنان ،إبّان القرن التاسع عشر ،مدارس طوائف يف غالبيّتها الساحقة .وكانت مدرسة عني َورقَة ( ،)1789اليت
خترج البستاين منها ،من أشهر
جعلها البطريرك يوسف اسطفان ( )1793 -1766شبيهة باملدرسة املارونيّة يف روما ( ،)1584واليت ّ

"أم املدارس الوطنيّة يف هذه البالد" .6ولدى قدوم املر َسلني إىل لبنان،
مدارس ذاك العصر ،وقد اعتربها -عن جدارة واستحقاقّ -
ُ
نشطوا يف تأسيس املدارس .فأنشأ اآلباء اليسوعيّون مدرسة عينطورة عام  ،1834ومدرسة غزير عام  .1847وأنشاء املر َسلون
ُ
املبشر
أدارهتا سارة مسيث ،زوجة ّ
األمريكيّون يف بريوت ّأول مدرسة حديثة لتعليم البنات عام  -1834وهي من أُوىل مدارسهم -وقد َ

وخترجت منها ،هي راحيل عطا اليت أصبحت ،يف ما بعد ،زوجة
كي عايل مسيث .والفتاة األوىل اليت التحقت هبذه املدرسةّ ،
األمري ّ
املعلّم بطرس .وراحيل هذه تبنّتها سارة مسيث عندما كانت يف عمر الثماين سنوات ،لدى تأسيسها مدرسة بريوت عام  .71834وقد
 .1مرجع نفسه ،ص .193
اجع فؤاد افرام البستاينّ يف العدد  22من الروائع ،ص 128 -112؛
اجع املرجع نفسه ،ص 226 -192؛ كما يُر َ
 .2مرجع نفسه ،ص  .194وملزيد من املعلومات ،حول اخلطاب ،يُر َ
ويوسف قزما خوري يف كتابه ص .52 -48
 .3مرجع نفسه ،ص .232
ِ
بي الحديث في سَير أعالمه ،الراحلون ( ،)1955 -1800مرجع سابق ،ص .184
 .4داغر ،يوسف أسعد ،مصادر الدراسة األدبيّة ،الجزء الثاني ،الفكر العر ّ

اجع املرجع نفسه ،ص -232
 .5القيس ،فايز علم الدين ،أثر المعلّم بطرس البستاني في النهضة في لبنان ،مرجع سابق ،ص  .231وللمزيد من املعلومات حول اخلطاب ،يُر َ

اجع يوسف قزما خوري يف كتابه ص  80 -69للغرض عينه.
251؛ كما يُر َ
المعلّم بطرس البستاني في النهضة في لبنان ،مرجع نفسه ،ص .225
أثر
الدين،
 .6القيس ،فايز علم
ّ

 .7سيف ،أنطوان ،ثالثة حكماء من جبل لبنان ،بطرس البستاني -كمال جنبالط  -عادل إسماعيل ،مرجع سابق ،ص .66
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توق ّفنا ، ،يف صفحة سابقة ،عند مدرس َيت حاصبيّا وعبيه ،وما للبستاين من دور يف إنشائهما .وما لبث الوطنيّون أن بادروا ،بدورهم،

إىل إنشاء املدارس ،وكان البستاين يف طليعة هؤًلء املبادرين.

لعل من
يف خريف العام  ،1863أنشأ املعلّم بطرس مدرسته الوطنيّة على أسس فكريّة راسخة ّ
تكونت لديه نتيجة عوامل عديدة ّ
احلاد لألساليب الصحيحة
حصلها منذ شبابه الباكر ،واحتكاكه باملر َسلني ،وخربته الطويلة يف جمال التعليم ،ووعيه ّ
أبرزها الثقافة اليت ّ
ُ
وجترده عن املصلحة الشخصيّة
الرقي والت ّ
طور والتم ّدن .يُزاد على ذلك إخالصه الشديدّ ،
اليت تدفع باإلنسان واجلماعات يف ُسبُل ّ
واألنانيّات الضيّقة اليت كانت تغرق البالد والعباد ،وترمي هبم يف مهاوي التخلّف واًلحنطاط .وذلك كلّه ناشئ عن اجلهل ،وًل سبيل
املفصلي هذا.
عجلت أحداث العام  1860يف شروعه يف مشروعه
إىل مكافحته ّإًل بنشر العلم واملعرفة .ورّمبا ّ
ّ

1
أي وقت من
"وضع املعلّم بطرس البستاين ()...
َ
مقاصد وأهدافًا ملدرسته الوطنيّة"  ،وجاهد يف تطبيقها واًللتزام هبا .مل َحيد عنها يف ّ

ضت عليه لزعزعة يقينه؛
ألي مغريات ُعر َ
ألي ضغوط ُمورست عليه من أجل َحرفه عن مقاصده ،ومل يستجب ّ
األوقات ،ومل يرضخ ّ
وملتزما هبا على الدوام.
بقي وفيًّا خلياراته وقناعاتهً ،
بل َ

كي
َوفَ َد الطلبة إىل مدرسة املعلّم بطرس ،الوطنيّة الالطائفيّة ،من مجيع اجلهات" .فكان يدرس فيها اللبناينّ و
السوري واملص ّ
ّ
ري والرت ّ
توىل رئاستها بنفسه ،وعلّم فيها ص ًفا باللغة اإلنكليزيّة .وكان خيطب "يف التالميذ
اقي و
العجمي جنبًا إىل جنب" .ولقد ّ
ّ
واليوناينّ والعر ّ
تويل رئاسة املدرسة ،ويف تعليم اللغة
مرتني يف األسبوع حيثّهم على التقوى والفضيلة ومكارم األخالق" .وكان ابنه سليم ينوب عنه يف ّ
ّ

توىل تدريس بقيّة املو ّاد فريق من أكرب أعالم ذاك الزمن،
اإلنكليزيّة أثناء غيابهّ .أما ساره أخته فكانت تعلّم ص ًفا إنكليزيَّا آخر .ولقد ّ

فضال عن الشيخ إبراهيم
األول ،والشيخ خطّار الدحداح
نذكر منهم :الشيخ ناصيف اليازجي
األولً ،
ّ
ّ
نسي ّ
العريب ّ
للصف ّ
للصف الفر ّ

باهرا وكافأت
اليازجي ،والشيخ يوسف األسري ،واملعلّم سليم تقال ،واملعلّم يوسف الباحوط ،وغريهم" .وجنحت املدرسة ً
جناحا ً
مشجعني".2
احلكومة العثمانيّة البستاين بوسام
جميدي على إنشائها وزارها الوًلة ّ
ّ
البستاني والصحافة ()1875 -1860
ّ

حّت باتوا ّرو ًادا
شهدت مدينة بريوت ،ابتداءً من أوائل مخسينيّات القرن التاسع عشر ،هنضة صحافيّة مميّزة .ومل يلبث اللبنانيّون ً
طويال ّ
حّت بلغت املهاجر األمريكيّة .ولن ندخل يف تعليل األسباب اليت ّأدت إىل
العريب ،وامت ّدت ريادهتم ّ
للنهضة الصحافيّة يف ربوع املشرق ّ
َ
نشوء الصحف ،ودفعت باجتاه النهضة الصحافيّة .لكنّنا نكتفي بالقول إ ّن البستاين واكب هذه النهضة منذ زمنها الباكر ،وبادر إىل
االتوسع يف اًلطَالع على أهداف املدرسة ،ونظامها،
 .1القيس ،فايز علم الدين ،أثر المعلّم بطرس البستاني في النهضة في لبنان ،مرجع سابق ،ص  .70وألجل املزيد من ّ
فضال عن أمهيّتها
ومناهجها التعليميّة ،والعالقة بينها وبني مدارس اإلنكليز ،وبينها وبني " الكلّيّة السوريّة اإلجنيليّة" (اجلامعة األمريكيّة يف ما بعد) ،وبينها وبني السلطة العثمانيّة؛ ً
اجع :قزما ،يوسف خوري ،رجل سابق لعصره ،المعلّم بطرس البستاني،1883 -1819 ،ص .66 -53
اجع املرجع نفسه ،ص  .84 -70وللغرض عينه ،يُر َ
وأثرها ،يُر َ

المتصرفيّة ،مرجع سابق ،ص .111
 .2رستم ،أسد ،لبنان في عهد
ّ
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كل صحيفة من صحفه
إنشاء ثالث صحف وجملّة واحدة تفاوتت يف الفرتة الزمنيّة اليت
ّ
استمرت فيها يف الصدور .وهذه نبذة عن ّ

كل منها:
الثالث ،وعن اجمللّة الوحيدة اليت أنشأها ،وف ًقا للتسلسل
التارخيي لصدور ّ
ّ
" .1نفير سوريّة" ( 29أيلول  22 -1860نيسان )1861

استمرت يف الصدور حوايل ستّة أشهر متتالية
هي صحيفة أصدرها بُ َعيد انتهاء األحداث اليت حصلت يف جبل لبنان عام  ،1860و ّ

تتضمن "افتتاحيّةَ" البستاين فقط ًل غري اليت يرتاوح عدد
(نيسان ّ
حّت أواخر آب) .وهي مبثابة "نشرة أسبوعيّة من صفحة واحدة ّ
األول منها يوم  29أيلول  ،1860والعدد احلادي عشر
سطرا!" .صدر العدد ّ
سطرا و ً 72
أسطرها ،بني عدد وعدد ،بني ً 25

أخر فرتة شهرين عن صدور سابقه .1محلت هذه األعداد كلّها توقيع البستاين التايل" :من
واألخري يوم  22نيسان  ،1861بعد ما ت ّ

كل مقطع .وابتداءً من العدد الرابع ضمنًا،
حمب للوطن" ،واستهلها مجيعها بندائه" :يا أبناء الوطن" ،والذي ّ
ّ
يرتدد مر ًارا يف بداية ّ
2
حّت العدد احلادي عشر واألخري .
األول  ،1860أخذ يُطلق على صحيفته تسمية" :وطنيّة" ،وهكذا ّ
الصادر يف  25تشرين ّ
 .2الجنان (  1كانون الثاين )1886 -1870
انتشارا
جملّة نصف شهريّة ،سياسيّة ،أدبيّة ،تارخييّة ،علميّة .عدد صفحاهتا " 32صفحة من القطع الكبري وعلى عمودين وانتشرت
ً
3
األول من كانون الثاين  ،1870بعد أن حصل على ترخيص بإصدارها من راشد باشا "وايل سوريّة"
و ً
األول يف ّ
اسعا"  .صدر عددها ّ

"حب الوطن من اإلميان" .سلّم رئاسة حتريرها إىل
(دمشق وبريوت آنذاك )1871 -1866 ،وصديق ابنه سليم ،وجعل شعارها ّ

اجع ،يف هذا الصدد ،املرجعان التاليان )1 :داية ،جان ،المعلّم بطرس البستاني ،دراسة ووثائق،منشورات جملّة
 .1صدر العدد العاشر أو "الوطنية" العاشرة يف  22شباط  .1861يُر َ
فكر ،الطبعة األوىل ،آذار ،1981 ،ص 150؛  )2اخلوري ،يوسف قزما ،نفير سوريّة ،دار فكر لألحباث والنشر ،طبعة أوىل ،بريوت ،خريف  ،1990ص  .55وقد نشر املؤلّفان،
األصلي املوجود يف حمفوظات مكتبة يافث التذكاريّة التابعة للجامعة األمريكيّة
النص
نص هذه "الوطنيّات" ً
نقال عن ّ
كلٌّ يف كتابه (داية ص  ،162 -113واخلوري ص ّ ،)70 -9
ّ
يف بريوت.

البستاني ،1883 -1819 ،مرجع سابق ،ص 41 -40؛سيف ،أنطوان ،ثالثة حكماء من جبل لبنان ،مرجع سابق،
 .2خوري ،يوسف قزما ،رجل سابق لعصره ،المعلّم بطرس
ّ
عددا (تاريخ الصحافة العربيّة ج  ،1ص،)64
طرازي أورد خطأً ّأهنا من صفحتني وأ ّن أعدادها بلغت ً 13
ص  ،27 -26وص  .59 -58وتقتضي اإلشارة إىل أ ّن فيليب دي ّ
المسيحسون من قبل اإلسالم إلى آخر القرن العشرين ،ج  ،2دار املشرق،
اليسوعي (المؤلّفون العرب
حشيمه
وكذلك فؤاد افرام البستاين ( الروائع ،ص  ،) 77واألب كميل َ
ّ
ّ

أيضا (داغر ،يوسف أسعد ،مصادر الدراسة األدبيّة ،الجزء الثاني ،الفكر
بريوت ،لبنان ،طبعة أوىل ،2011 ،ص ّ .)107أما يوسف أسعد داغر فجعل أعدادها ثالثة عشر ً
ِ
عددا ،وهو املوجود يف
بي الحديث في سيَر أعالمه ،الراحلون ،)1955 -1800( ،مرجع سابق ،ص  .)182والواقع ا ّن العدد الصحيح جملموع أعدادها هو أحد عشر ً
العر ّ
لكن خوري يذكر ،يف منت الصفحة ذاهتا ،أ ّن األعداد
مكتبة يافث التذكاريّة يف اجلامعة األمري ّ
سطرا (خوري ص  ،41حاشية رقم ّ ،4
كية يف بريوت ،ويبلغ عدد أسطرها ً 579
بلغت  ،)13وكان خوري قد مجعها وح ّققها وأصدرها يف كتاب عن دار فكر لألحباث والنشرّ .1990 ،أما سبب التفاوت يف جمموع األعداد ،بني الباحثني ،فعائد إىل أ ّن البستاين

أطلق على إحدى افتتاحيّاته ،يف جريدته "اجلنة" ،تسمية "الوطنيّة الثانية عشرة" ،وعلى افتتاحيّة أخرى له يف اجلريدة ذاهتا تسمية "الوطنيّة الثالثة عشرة" (خوري ،ص  ،121حاشية
نقال عن جملّة اجلنان -وليس جريدة اجلنّة -ج  ،)1870( 1ص
نص الوطنيّة ً 12
رقم  .)1ويف كتاب سابق للخوري صادر عام -1990أشرنا إليه يف احلاشية السابقة -يثبت ّ
.303 -302

المتصرفين ،مرجع سابق ،ص .288
 .3رستم ،أسد ،لبنان في عهد
ّ
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كل عدد منها ،رواية متسلسلة" .وبعد وفاة
ابنه البكر سليم ( )1884 -1846والذي كان يكتب أكثر مقاًلهتا" ،وينشر يف آخر ّ

سليم ،تسلّمها شقيقه جنيب إىل أن توقّفت عن الصدور عام .11886
 .3الجنّة ( 11حزيران ّ -1870أول حزيران )1886

توىل رئاسة حتريرها.
ّإهنا جريدة سياسيّة ،جتاريّة ،أدبيّة ،أنشأها املعلّم بطرس يف  11حزيران  ،1870بناء على رغبة ابنه سليم الذي ّ

مرتني :الثالثاء واجلمعة .طُبعت مبطبعة
بدأت بالصدور ،يف الشهر ّ
مرة يف األسبوع .ويف الشهر الثاين أصبحت تصدرّ ،
األولّ ،
املعارفّ ،أول األمر ،مثّ صارت "تُطبَع يف املطبعة األدبيّة" 2وعندما صدرت "اجلنينة" ،يف مطلع شباط من العام التايل ،مبعدَّل أربعة
أعداد يف األسبوع ،شكلّت وإيّاها ما يشبه اجلريدة اليوميّة الواحدة .ويف عام  ،1881جرى اتفاق بني املعلّم بطرس وابنه سليم من
3
ضم "اجلنان" ،و"اجلنّة" ،و"لسان احلال" يف "إدارة
ناحية ،وبني صهره خليل سركيس صاحب "لسان احلال" من ناحية ثانية ،على ّ

كل صحيفة متعلّقة بصاحبها كما كانت ساب ًقا" .وبعد وفاة سليم يف  13أيلول ،1884
واحدة ،ومطبعة واحدة .وإّّنا بقيت كتابة ّ
طر إىل إيقاف
"حتول (امتيازها) إىل شقيقه جنيب ( ")1919 -1862الذي
استمر يف إصدارها مع "اجلنان" م ّدة سنتني ،مثّ ّ
ّ
اض ّ
ّ
4
صدورها بعد اشتداد "الرقابة على اجلرائد" إثر اعتقال "مدحت باشا" وتعليق العمل بالدستور .
األول من حزيران )1875
 .4الجنينة ( 2شباط ّ -1871

هي جريدة يوميّة ،سياسيّة ،جتاريّة .رئس سليم البستاين حتريرها ،وكان ينشئ فصوهلا مبساعدة نسيبه سليمان البستاينّ (-1856
األخبار السياسيّة من وًليات
مرات يف األسبوع ،وتتص ّدر صفحتَها األوىل
َ )1925
ُ
مرتجم إلياذة هومريوسّ .أما صدورها فكان أربع ّ

فضال عن األخبار الدوليّة .والصفحة الثانية تنقل "األخبار الربقيّة والتلغرافات الواردة من أوروبّة واألمصار البعيدة،
السلطنة العثمانيّةً ،
وأخبار الصراع بني السلطنة العثمانيّة ،واألمرباطوريّة الروسيّة" .وعلى الصفحتني الثالثة والرابعة جيد القارئ "أسعار القراطيس املاليّة،
تصادي يف صحفنا املعاصرة" .توقّفت "اجلنينة" عن الصدور
ومطوًًل مياثل امللحق اًلق
وأخبار التجارة .وكان الباب
ّ
ّ
التجاري فيها متقنًا ّ

تفشي اهلواء األصفر يف بريوت وبعض أحناء سوريّة" ،أي بعد أربع سنوات وأربعة أشهر من
األول من حزيران  ،1875بسبب " ّ
يف ّ

 .1سيف أنطوان ،مرجع نفسه ،ص 33؛ داغر ،يوسف أسعد ،مرجع نفسه ،ص  183 -182؛ القيس ،فايز علم الدين ،مرجع نفسه ،ص  .101وللمزيد من املعلومات حوهلا يَُراجع
القيس ص .107 -104
طرازي ،فيليب ،تاريخ الصحافة العربيّة،الجزء الثاني ،بريوت ،املطبعة األدبيّة ،1913 ،ص .10
 .2دي ّ
تزوج عام  1873لويزا
البستاين.
سليم
مع
املعارف
مطبعة
،
1868
عام
أنشأ،
و
الطباعة
صناعة
م
ل
تع
.
1915
عام
يف
وتويف
عبيه،
يف
1842
الثاين
كانون
22
يف
كيس
سر
خليل
ُ .3ولد
ّ
ّ
ّ
أيضا "إىل سبك احلروف اليت اشتهرت
وجه عنايته ً
أسس املطبعة األدبيّة ،وجريدة لسان احلال وجملّة املشكاةّ .
إحدى كرميات املعلّم بطرس .وعام  1875رغب عن شراكة سليم ،و ّ
القارات اخلمس" .أصدر الروزنامة السوريّة عام " ،1868وهي ثاين روزنامة عربيّة يف املعمور" .عام  1898غطّى وقائع زيارة أمرباطور أملانيا ألحناء سوريا
باجلودة واإلتقان يف ّ
معتمدا على ابنه
فاضطر ًلعتزال معرتك العمل،
تباعا يف جريدة لسان احلال" .عام  1911أُصيب مبرض "تصلّب الشريانات"
ً
وفلسطني يف "رسائل متواصلة برقيّة وبريديّة نُشرت ً
ّ

طرازي ،فيليب ،تاريخ الصحافة العربيّة ،الجزء الثاني ،مرجع سابق ،ص .)138 -129
الوحيد رامز سركيس( .دي ّ
 .4داغر ،يوسف أسعد ،مرجع نفسه ،ص 183؛ القيس ،فايزعلم الدين ،مرجع نفسه ،ص .106 -105
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السنوي فيها عشرة فرنكات" ،وبدل اشرتاكها مع "اجلنّة"  17فرن ًكا ،ومع "اجلنان" و"اجلنّة"
تاريخ صدورها" .وكان بدل اإلشرتاك
ّ
رسم شعارها فكان من صنع احل ّفار املشهور ميخائيل فرح اللبناينّ".1
 33فرن ًكاّ .أما ُ
خاص منّا ،أ ّن البستاين أطلق على صحفه الثالث هذه التسميات ألنّه "بستاينّ" ،والبستاينّ حمتاج "لنظري" يراعيه.
ونذكر ،يف تعقيب ّ
و"اجلنان" يف صيغة اجلمع متثّل "مراعاة النظري" هذه ،وكذلك مفردها "اجلنّة" .وكذا القول يف صيغة التصغري املعتَ َم َدة يف تسمية
ُ
مسميَتاهتا الثالثة يف صيغ اجلمع (اجلنان) ،واملفرد (اجلنّة) ،والتصغري (اجلنينة).
"اجلنينة"" .نظائر" ثالثة راعت ،إ ًذا ،البستاينّ يف َّ
المعجمي ()1869 -1855
البستاني
ّ

عصري يف اللغة العربيّة .وقد اعتمد ،يف وضعه ،على أشهر املعاجم العربيّة القدمية،
يُعتََرب املعلّم بطرس ّأول من عمد إىل وضع معجم
ّ

األول اختالفه عنهم يف ترتيب مو ّاد معجمه
األقلّ .
ًلسيّما "القاموس احمليط " للفريوزأبادي .لكنّه يتميّز عن القدامى بأمور ثالثة على ّ

يدة ُجتَّرد اللفظة من
األول من
اجملرد ،يف حني راعت املعاجم القدمية احلرف األخري منه .ويف األلفاظ املز َ
ترتيبًا يُراعي احلرف ّ
الثالثي ّ
ّ
َ
األصلي املقلوب
األولّ .أما األلفاظ اليت فيها حروف مقلوبة عن أخرى ،فتُطلَب يف موضع احلرف
زوائدها ،مثّ تُطلَب يف باب حرفها ّ
ّ
يسهل موارد اًلستفادة على طالبيها من معجمه .واألمر الثاين الذي مييّز عمله
عنه .وقد أراد البستاين ،باعتماده هذا النهج ،أن ّ

العامة ،وكالم املولَّدين ،والكثري من القواعد والشوارد .وقد
املعجمي مجعه ،يف معجمه ،مصطلحات العلوم والفنونً ،
فضال عن ألفاظ ّ
ّ
نبّه ،يف ذلك كلّه ،على أنّه ليس من أصل اللغة .يبقى األمر الثالث واألخري وهو أَخ ُذ الشواهد من املصادر القدمية واحلديثة.2

كل ما تعنيه لفظة
أطلق البستاين على قاموسه تسمية "حميط احمليط" .فكأنّه شاء له أن يكون "حميطًا" حييط "حميط" اللغة العربيّة ،مع ّ

حميط من اتّساع ومشول .ولقد أجنزه "يف جملّدين ضخمني يف السنتني  1867و .3"1869وكان البستاين قد ًلحظ ،خالل عمله يف

تأليفه ،أ ّن معجمه سيكون من اًلتّساع يف املو ّاد ،والضخامة يف احلجم ،حبيث سيمتنع على العديدين اًلستفادة منه .فعمد ،خالل

"اخلديوي األعظم
وعن َونَه "قطر احمليط" .وأهدى البستاين "قطر احمليط" إىل
خمتصر عنه أصدره بعده مباشرة َ
مراحل التأليف ،إىل وضع َ
ّ

4
عاما
سعيد باشا"
ممول نشر هذا الكتاب"  .ويُذ َكر أ ّن عمل البستاين على معجمه استغرق أربعة عشر ً
ّ
(خديوي مصر) (ّ )...

أيضا :القيس ،فايز علم الدين ،أثر المعلّم بطرس البستاني في النهضة في لبنان ،مرجع
اجع ً
طرازي ،فيليب ،تاريخ الصحافة العربيّة،الجزء الثاني ،مرجع سابق ،ص 22؛ يُر َ
 .1دي ّ
مرجع سابق ،ص  .108 -107ونشري هنا إىل أ ّن الباحث علم الدين ذكر خطأً ،على الصفحة  107من كتابه ،أ ّن "اجلنينة" هي ذات صفحتني وليس أربع صفحات كما يظهر
تتضمنه الصفحتان الثالثة والرابعة ،على ما ورد معنا أعاله.
عما ّ
من كالمه ّ
 .2مرجع نفسه ،ص .145 -144

المتصرفيّة ،مرجع سابق ،ص .110
 .3رستم ،أسد ،لبنان في عهد
ّ

 .4سيف ،أنطوان ،ثالثة حكماء من جبل لبنان ،مرجع سابق ،ص .52
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اجمليدي
( .)1869 -1855ونال عليه مكافأة السلطان العثماين عبد العزيز "جبائزة ماليّة تبلغ  250لرية جميديّة ومنحه الوسام
ّ
الثالث.1
بُ َعيد صدور قاموس "احمليط" ،تواىل صدور اًلعرتاضات عليه .و ّأول املبادرين إىل اًلعرتاض كان أمحد فارس الشدياق ،وقد اتسمت

فضال عن التحامل والطعن الشخصيّني يف كثري من املواضع .وبدوره ،بادر الشيخ إبراهيم اليازجي إىل
ردوده بالعنف والقساوةً ،
الكرملي (  ،)1947 -1866بعد فرتة ،حبملة اًلعرتاضات
اًلعرتاض على بعض مضامني املعجم ومو ّاده .وقد شارك األب أنستاس
ّ

األصح.2
هذه ،وأدىل مبا لديه من اعرتاضات وتصويبات رأى ّأهنا
ّ

الموسوعي
البستاني
ّ
اخلاص من قطاع التأليف ،قطاع املوسوعات أو دائرات املعارف ) ، (Encyclopédiesتظهر ناحية جديدة غري
يف هذا القطاع
ّ
املوسوعي بعد فراغه من إجناز "حميط احمليط" .وكان
مسبوقة يف العربيّة يف ريادة البستاين النهضويّة .وقد بادر إىل خوض غمار التأليف
ّ

يتوسع يف مشروعه هذا فأخذ يف تأليف دائرة
قد وعد" ،يف آخر حميطه هذا بتأليف معجم ألمساء األعالم املشاهري .مثّ رأى أن ّ
املعارف".3
فن ومطلب" .وبالفعل ،فإ ّن دائرة املعارف هي كذلكّ .إهنا "حتتوي على ما
ح ّدد البستاين "دائرة املعارف" بأ ّهنا "قاموس ّ
لكل ّ
عام ّ
اشتملته علوم العصر ،وتغين مقتنيها عن مكتبة كبرية".4

فضال عن ابنيه سليم
قبل أن يباشر البستاين العمل على "دائرة املعارف" ،أنشأ "فريق عمل"
وضم هذا الفريقً ،
ّ
خاص ملعاونتهّ .
مادة من
كل من أع ّد حبثًا "للدائرة" ،أو ّ
وجنيب وابن ّ
عمه سليمان البستاين ،مرتمجون ومراسلون وباحثون من أشهر أعالم زمانه .و ّ
حامال امسه.5
مو ّادها ،صدر فيها ً

املؤسسات .ولقد اعتمد البستاين ،يف متويل مشروعه،
متويال
وًل ريب أ ّن
إصدارا من هذا النوع يتطلّب ً
ضخما قد تعجز عنه كربيات ّ
ً
ً

التربعات اليت قدمتها
لكل عدد .كما اعتمد على ّ
"على مسامهة املشرتكني بأعداد الدائرة .وكان بدل اًلشرتاك لرية ذهبيّة عثمانيّة ّ
احلكومة اخلديويّة املصريّة ،والسلطان العثماينّ ،ووايل سوريّة".1
األول ،مرجع سابق ،ص .90 -89
طرازي ،فيليب ،تاريخ الصحافة العربيّة ،الجزء ّ
.1دي ّ

اجع :القيس ،فايز علم الدين ،أثر المعلّم بطرس البستاني في النهضة في لبنان ،مرجع سابق ،ص -146
.2حول املزيد من اعرتاضات األعالم الثالثة على معجم البستاين ،يُر َ
اجع يوسف قزما خوري يف كتابه ص .90 -85
149؛ كما يُر َ
المتصرفيّة ،مرجع سابق ،ص  .110ويشري رستم ،يف الصفحة ذاهتا من كتابه ،إىل دائرة معارف تارخييّة وجغرافيّة "مرتّبة ترتيبًا هجائيًّا" ،اتفق سليم
 .3رستم ،أسد ،لبنان في عهد
ّ
اجع املرجع نفسه ،ص .273
ايف عام  .1875وللمزيد حول هذه الناحية ،يُر َ
شحاده وسليم اخلوري على تصنيفها ،وأصدرا اجلزء ّ
األول من القسم اجلغر ّ

اجع املرجع نفسه،
ومتنوعة ،يُر َ
 .4القيس ،فايز علم الدين ،أثر المعلّم بطرس البستاني في النهضة في لبنان ،مرجع سابق ،ص  .156وحول ما ّ
تتضمنه ا"لدائرة" من موضوعات كثرية ّ

اجع خوري ص .115 -106
اجع يوسف قزما خوري يف كتابه ص  .106 -98وعن اخلطّة املَُعدَّة إلمتامها ،وآراء أصحاب األقالم املعاصرة فيها ،يُر َ
ص نفسها؛ كما يُر َ
 .5مرجع نفسه ،ص .152 -150
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لكن األجل وافاه وهو ًل يزال يعمل على السابع .فأكمله ابنه سليم وأصدره ،ومت ّكن
أصدر البستاين ستة أجزاء من دائرة املعارفّ .

استمرت
عز شبابه .فأكمل أخوه جنيب العمل ،يعاونه ّ
من إصدار الثامن ً
لكن املنيّة أدركته وهو يف ّ
أيضاّ .
العالمة سليمان البستاين .و ّ
حّت اجلزء احلادي عشر ،وتوقّف العمل عليها عام " ،1900غري متجاوز حرف "العني" ".2
أجزاء الدائرة يف الصدور ّ
وفاته
ذكرنا ،يف الفقرة السابقة ،أ ّن األجل أدرك املعلّم بطرس وهو ًل يزال يعمل على اجلزء السابع من "دائرة املعارف" .وبيان ذلك أ ّن نوبة

األول من أيّار " ،1883ومل متهله ّإًل القليل" ،3فتمكنّت منه وأودت حبياته ،وهو يف الرابعة والستني من سين
قلبيّة فاجأته عشيّة ّ
املسرات" أن املنيّة أدركت البستاينّ وهو يعمل على لفظة "دايرة" ،وينصح
حياته ،ويف ذروة عطائه .ويذكر شاكر اخلوري يف "جممع ّ

4
أقيم له مأمت حافل يف بريوت ،حضره "آًلف من اخللق ،وطنيّني
من يريد معرفة ترمجته ّ
مطوًًل أن يعود إىل هذه اللفظة يف "الدائرة" َ .
فانديك،
وأجانب"ً ،
فضال عن ذوي املناصب ،وأُويل العلم والفضل .ورثاه الشعراء واخلطباء ،ورجال العلم واألدب وأبرزهم صديقه َ

ودفن "يف مقربة الكنيسة اإلجنيليّة يف بريوت ،قرب طريق الشام" ،5وًل يزال ضرحيه
وكتبت عنه الصحف مشيدة مبآثره وعلمه وأدبهُ .

قائما هناك إىل اليوم.
ً
"الجائزة البستانيّة"

الشرقي يف بريوت" – وكان البستاين
العلمي
وتقديرا خلدماته العلميّة اجلليلة" ،أعلن اجملمع
مضي فرتة سنتني على وفاة البستاين،
ً
ّ
ّ
بعد ّ

كل سنة ملن يكتب أفضل
عضو شرف فيه -عن ختصيص جائزة
ً
"تذكارا" له ،وتكون قيمتها النقديّة "ثالث لريات إفرنسيّة تُعطى ّ
مقالة عنه يف موضوع يقرتحه اجملمع" .وإنفا ًذا إلعالنه ،ح ّدد اجملمع موضوع ذلك العام وعنوانه" :الوسائل لرتقية املعارف يف سورية".
الشرقي".6
العلمي
لكن فكرة اجلائزة مل تنفَّذ "بسبب انفراط عقد أعضاء اجملمع
ّ
ّ
ّ

الذكرى المئويّة األولى لمولده

"مؤرخ الشهريين والشهريات من بين قومنا" .وقد دعا إىل إحيائها يف
إ ّن ّأول من تنبّه لوجوب إحياء هذه الذكرى هو جرجي نقوًل باز ّ
األول عام  .1919وبالفعل ،فقد أُقيم اًلحتفال " مساء اجلمعة يف 26
مقالة له نشرها يف صحيفة "لسان احلال" أواخر تشرين ّ
بدًل عن
"اخلديوي
 .1مرجع نفسه ،ص  .152ويذكر سيف ،يف كتابه ،أ ّن
املصري امساعيل باشا دفع للمعلّم بطرس ،عام  ،1875مخسة اآلف لرية ذهبيّة عثمانيّة كدفعة أُوىلً ،
ّ
ّ
اًلشرتاك بألف نسخة من "دائرة املعارف" ،مل يأت البستاين على ذكرها" :سيف ،أنطوان ،ثالثة حكماء من جبل لبنان ،مرجع سابق ،ص .53 -52
 .2القيس ،فايز علم الدين ،أثر المعلّم بطرس البستاني في النهضة في لبنان ،مرجع سابق ،ص  .150وحول دوافع إنشاء "الدائرة" ومتويلها ،واملصادر اليت اعتُمدت يف التأليف
اجع املرجع نفسه ،ص .156 -151
ومنهجيّتهً ،
فضال عن ترتيب حمتوياهتا ،وترتيب ورود األعالم فيها ،يُر َ

البستاني ،مرجع سابق ،ص .71
 .3البستاين ،فؤاد أفرام ،الروائع ،المعلّم بطرس
ّ
المسرات ،مرجع سابق ،ص .103
 .4اخلوري ،شاكر ،مجمع
ّ

 .5القيس ،فايز علم الدين ،أثر المعلّم بطرس البستاني في النهضة في لبنان ،مرجع سابق ،ص .52
اجع جملّة المقتَطَف ،جملّد  ،)1885( 9ص 562 -561؛
 .6خوري ،يوسف قزما ،رجل سابق لعصره ،المعلّم بطرس
البستاني ،1883 -1819 ،مرجع سابق ،ص  .118تر َ
ّ
أيضا :جملّة الجنان ،جملّد  ،)1885( 16ص .163
و ً
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األول سنة  1919يف نادي مدرسة الكلّيّة األمريكيّة" ،وبلغ عدد املتكلّمني فيه " 65خطيبًا بني عامل ،وكاتب ،وشاعر،
كانون ّ
وصحايف ،وحمامي (كذا) ،وطبيب ،وتسع من السيّدات األديبات ...وهكذا فقد اجتمع علماء وأدباء القرن العشرين
ومهندس،
ّ
1
العريب.
ّ
يكرمون ويعظّمون نابغة القرن التاسع عشر"  .وجتدر اإلشارة إىل أ ّن البستاين هو ّأول من أُقيم له مثل هذه الذكرى يف املشرق ّ

البستاني ،مرجع سابق ،ص .72
 .1البستاينّ ،فؤاد افرام ،الروائع ،المعلّم بطرس
ّ
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