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 المعلم بطرس البستانيحول نماذج من كتابات 
ً(لتسلسلًالزمنًيلًاوفقً )

 

عًمنًرجلًواحدًوالًتوقً هذاًوإنيناًالًنغايلًفيماًإذاًقلناًإنيهًأبدىًمنًالعزميةًاملاضيةًواهلميةًالساميةًيفًتأليفًالكتابًوطبعهًماًالًيً 
ًكليًأهلًاملطالعةًواألدبًعموم اًومنًاحلكومةًاملصرييةًسييماًيفًديارًالشرق.ًولكنيهًألفىًهوًوولدهًالفاضلًسليمً أفنديًمنًمواطنيهًو

ًللن ًوجلب ا ًألزرًصاحبهًأويال  ًالكتابًشدًّا ًارتياحًإىلًاقتناءًهذا ا ًاحلكومةًاملصرييةًفارتاحتًأميي ًبالندىًنديية.ًأميا ا ًيد  فعًإىلًخصوص ا
ًالعلمييةًثاني ا.ًالًجرمًأنًي ًالذيًيعلمًمنًتاريخًمدارسهاًومكاتبهاًوحمافلها هًالًأوىلًبالثناءًممينًاشرتكًيفًاملساعدةًوًاملعاونة.ًمثًإني

اًملًتكنًيفًمنشإًأمرهاًعلىًربعًماًهيًعليهً"دائرةًاملعارف"ًمنًإحكامًالتأليفًوًغزارةًا ملاديةًاإلنسكلوبيذياتًاإلبتدائييةًاالوربييةًأّني
ًألبناءًاللغةًالتباهيًوالضبطًوحسنًالطبعًوالورقًوالتجليدًوالصورًمعًق ًإذ ا ًمنهًإالًأمثانًالكتبًالعاديية.ًفحقي ليةًيفًالثمنًالًأقل 

ًوالتفاخرًبذلكًالرجلًالذيًوصفهًأحدًفالسفةًالعصرً"باجلبيار"ًيفًأعمالهًملاًأنهًملًيباِلًقطًباملناياًيفًميدانًالكفاحًالعلميي.ًوال

ًوإنًعلتًاألسوارًوعمقتًاخلًامتنعً  ًوالفري نادق.ًولوًملًيكنًغ رًهذاًاملشرو ًلكفاه.ًفكيفًوقدًتقديمتهًتأليفاتًعديدةًعنًالكري
ًكانتًأوًغ رًارجتاليية. ًوترمجاتًكث رةًتسبقهاًوتعقبهاًألوفًمنًاخلطبًوالعظاتًارجتاليية

 دي طّرازي، الفيكونت فيليب 
ًً .91ً،ًص1913،ًاجلزءًاألويل،ًب روت،ًاملطبعةًاألدبيية،ًتاريخ الصحافة العربّيةمنًكتابً

ً
### 

ً
ًالشرقً ًومنًأكثرهمًإنتاج اًيفًعصره.ًوكانًمنًأعظمًعلماء ًاللبنانيينيًعلم ا ًكانًمنًأغزر ًبطرسًالبستاين ًفيهًيفًأني ًالًشكي ومميا

تًيصدرهاًوحيريرها.ًوكانًمؤليف اًيضعً ًكانًصحافيًّا،ًوصاحبًجمالي الكتبًاملدرسيية.ًولهًمعجمًمشهورً)حميطًاحمليط(ًالعريبي.ًفقد
ًيفًعصرناًهذا.ًومعجمهً ًكتبهًاملدرسييةًيفًاللغةًوالرياضيياتًالًتزالًمنًالكتبًاليتًي رج عًإليهاًحّتي وأصدرًدائرةًمعارف.ًوبعض

ًمريةًثانيةًوملً،ًيفًجزئني(ًبالرغمًمن1٨٦9ً،ًيفًجمليدين(ًوخمتصرهًقطرًاحمليطً)ب روت1٨٧٠ًحميطًاحمليطً)ب روتً ماًملًيطبعا أّني
ًيفًيومناًهذا.ًوهنالكًمعاجمًعربييةًقدميةًأقدمًمنًحميطًاحمليط،ًولكنيهاًمعاجمًضخمةًتعجيً ماًمنًأحسنًاملعاجمًحّتي ينقيحاًفإّني

ًتعتمدًاحلرفًاألخ رًمنًاجلذ اًيفًترتيبهاًاهلجائيي ًفعلًباملئاتًمنًاأللفاظ.ًناهيكًعنًسوءًترتيبهاًاهلجائيي،ًفإّني رًالثالثيي.ًأيًأني
ًجمليداتً)ب روتً ًستية ًأصدرًمنها ًمعارف، ًبطرسًالستاينًبتأليفًدائرة ًفصلًالالم.ًوبدأ ً-1٨٧٦لعبًيفتيشًعنهًيفًبابًالباء

ًابنهًسليمًبالتعاونًمعًسليمانًالبستاينًمخسةًجمليداتًأ خرىً)ب روت1٨٨٢ً (.ًوأقربًعمل19٠٠ًً-1٨٨3(ًوقدًأضافًإليها
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ً ًثقايفي ًاجملهودًاجلبيارًالذيًقامًبهًالبستاينًهوًحماولةًترمجةًاملوسوعةًاإلسالمييةًإىلًاللغةًالعربييةًاليتًملًتكملًبعد.ًوبدأًعلميي هلذا
(ً ًسورية" ً"نف ر ًبإصدار ًالصحافيية ًحياته ًابنه1٨٦٠ًالبستاين ًحيريرها ًوكان ً"اجلنية"، ًأسبوعيية ًصحيفة ًأصدر ًسنوات ًعشر ًوبعد .)

جملةًنصفًش ًأصدر"اجلنينة"ًوكانًحيريرهاًنسيبهًسليمانًالبستاين.1٨٧1ًًهرييةً"اجلنان"ًويفًسنةًسليم،ًمثًي

 فيليب حّتي،
،ًترمجةًالدكتورًأنيسًفرحيه،ًمؤسيسةًفرنكلنيًاملسامهةًللطباعةًوالنشر،ًب روتًلبنان في التاريخ، منذ أقدم العصور التاريخّية إلى عصرنا الحاضرمنًكتابً

ً.٥٦٢ًًً-٥٦1،ًص19٥9ًنيويورك،ًً–

### 

ًالذينًرينًأسلوبًاملعلمًبطًريذكً  غنواًالنهضةًاألوىلًعلم اًومعرفة.ًليسًللمعلمًبطرسًبالغةًالكت ابًالكبارًأسًبرتامجةًالعصرًالعباسيي
كانتًتنقصناًيفًذلكًالعصر،ًفقدًًًًنً إالبالغة،ًًوًوالًإبداعهمًوالًصحيةًعباراهتم...ًفهوًمرتجمًوناقلً،ًوقدًأصابًفيماًفعل،ًألنًي

ًماًاحتاجواًإليهًمنًالكتبًخلدمةًالدين.ًىلًالعربيةًإاليًإكناًأحوجًاىلًالفنونًاحلديثةًوعلومًالعصرًاجلديدة.ًفالرويادًاأل و لًملًيرتمجواً
ًكانًيهمهًأنًينقلًاهلمًمًبطرس،ًجرائدهًوجمالتهًوتآليفه،ًجيدًأنًهذاًالرجلًالعظيمًالقدر،ًالفذًيفمنًيقرأًآثارًاملعلًي ىلًلسانًالعربًإة،

ميدانًمحلهًعلىًالكتابةًباألسلوبًالذيًاعتمدهًالرتامجةًالنصارى،ًيفًًهًالتسهيلًيفًكلًيدًطريقةًالتصنيف.ًوحبًيماًينفعًويفيدًوأنًجيدً 
ًكلًقارئ.ييًأناًأجولًًوأعهدًهارونًواملأمونًوغ رمها.ًوهاً ًكتبهًاألخرىًاليتًيعرفها الوطنًمنًًفشعارًاجلنان:ًحبًيًاكًيفً"جنانه"ًدون

ًكانًمنًأسبابًمتسُّكًاملعلمًبزييهًاللبناينًيًاإلميان،ًولعلًي ملًنبالغًًنً إصميم،ًوفرٌدًقامًبأعمالًتعجزًعنهاًاجلماعات،ًًوً،ًفهوًوطنًيهذا
ًلوازنتًأعمالهًأوًفاقتًأعمالً ًالنظرًيفًاألعمالًاليتًاصطنعها ًأعملنا ًقالتًفيهًاملقتطف:ً"وإذا ًكما ثالثةًرجالًمنًفضالءًقلنا

ًةًماضيًالعزميةًغزيريًالعلمًواملعارف".الناسًبعيديًاهلمًي

 مارون عبود، 
ً.٢٠٥-٢٠4،ًص19٦٦ً،ًب روت،ًدارًالثقافة،ًاد النهضة الحديثةروّ منًكتابً

### 

أدركًالبستاينًالكب رًوجوبًزر ًبذورًاحملبيةًوالوئامًيفًأفئدةًصغ رةًطاهرة،ًيفًأفئدةًاألطفال،ًفتنموًبنمائها1٨٦3ًًويفًخريفًالسنةً
انًوجينًاملستقبلًمثارها.ًفأسيسًمدرسة ًوطنيية ًالًطائفييةًوقبلًالطلبةًمنًمجيعًالطوائفًواملذاهب.ًفتقاطرواًإليهاًمنًكليًاجلهات.ًفك

ًرئاستهاًويعيدًر ًجنب اًإىلًجنب.ًوكانًاملعليمًبطرسًيتوىلي ًوالعجميي ًواليوناينيًوالعراقيي ًوالرتكيي ليمًفيهاًسًفيهاًاللبناينيًوالسورييًواملصريي
األعيادًصفًّاًباللغةًاإلنكليزييةًوخيطبًيفًالتالميذًمريتنيًيفًاألسبو ًحيثيهمًعلىًالتقوىًوالفضيلةًومكارمًاألخالق.ًوكانًّنارًاألحادًًو

ًكليًفئةًمنًالطلبةًالنصارىًمعًمعليمً ًالرئاسةًيفًغيابهًويعليمًالصفًاألويلًاإيرسل ًكنيسةًطائفتها.ًوكانًابنهًسليمًيتوىلي ليزي،ًنكإلىل
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ًتعليمًصفًًّ ًأخته ًوكانتًساره ًالشيخًإبراهيمًاليازجيًوالشيخًيوسفًاألسإا ًاملعليمنيًاآلخرينًأمساء ًونرىًبنيًأمساء ًآخر.  رًنكليزيًّا
تقال.ًوالشيخًقبالنًالدحداحًواملعليمًسعدًاهللًالبستاينًواملعليمًيوسفًالباحوطًواملعليمًإبراهيمًنصيفًواملعليمًخليلًربيزًواملعليمًسليمً

 عني.وجنحتًاملدرسةًجناح اًباهر اًوكافأتًاحلكومةًالعثمانييةًالبستاينًبوسامًجميدييًعلىًإنشائهاًوزارهاًالوالةًمشجًي

 أسد رستم، 
ً.111،ًص19٧٢ً،ًدارًالنهارًللنشر،ًب روت،ًلبنان في عهد المتصّرفّية

### 

ًكانًعليهًاملعليمًبطرسًالبستاينًمنًشخصييةً يفًسردًماًتقديمًمنًاملؤليفات،ًواملؤسيسات،ًواألعمالًاملختلفةًبراهنيًواضحةًعلىًما
ًيفًا ًمؤث رة،ًومنًجرأة ًعلىًاملشاريعًالعامية،ًومنًرغبةًيفإلبارزة ًيقرنًذلكًإىلًمعارفًًقدام ًوتضحيةًيفًسبيلها. ًبنًقومه، إفادة

 يفًاإلدارة،ًوإخالصًيفًالعمل.ًمملستقبل؛ًمعًحًزواسعة،ًوبصرًدقيقًيفًاألمور،ًونظرًبعيدًإىلًا

ًكانًلكلمتهًأعمقًتأث رًيفًالبيئات ًقويًّاًعلىًرفعًمقامهًيفًعيونًمعارفهًمنًالوطنيينيًواألجانبًحّتي ًكانًعامال  السياسييةًًكليًهذا
ًعليه،ً ًحرصه ًعلىًشدية ًفالًيبخلًعليهمًبوقته، ًيفًأشغاهلم، ًاستشارته ًوكانًالكث رونًالًيرتاجعونًأمام ًالوطنيية. ًواجملامع العالية،

 ويصرفهمًمجيع اًمسرورين،ًشاكرينًلهًدقيةًمالحظاته،ًووضوحًآرائه.

ًإنيًمنًيطالعًتآليفهًالعديدة،ًسواٌءًأكانتًلغويية ًأمًوكانًجيتهدًيفًأنًجيعلًذلكًالوضوحًيفًكليًأعماله،ًوالًسييماًالع قلييةًمنها.ًحّتي
ًوالتبويبًالطبي عيي،ًعلميية ًأمًهتذيبيية،ًيلمسًفيهاًتلكًالرغبةًيفًالوضوحًواجلالء،ًويرىًأمامهًهيكلًاملؤليفًبارز اًيفًالتقسيمًالعقليي

ًكانًوكذلكًالقولًيفًمبىنًتآليفهًوسًفالًجيدًأدىنًصعوبةًيفًفهمه. ًاألمر.ًفإنيهًبينما هولةًإنشائه.ًولعليًلهًالفضلًاألكربًيفًهذا
ً ًفيقليدون ًاالقدمني ًوراء ًيس رون ًعشر ًالتاسع ًالقرن ًأدباء ًمن ًوجناساهتمًإالكث رون ًالباردة، ًاستعاراهتم ًباستعمال ًاملنميق نشاءهم

ًجمتمعًا ًفيضييعونًوقتهمًغ رًنافعني،ًاملضحكة،ًوأسجاعهمًالتافهة،ًوسائرًطرقًزخارفهمًاليتًملًيكنًيفهمها لقرنًالتاسعًعشر،
ًكانًاملعليمًبطرسًخيتارًمنًاأللفاظًأبسطها،ًومنًالتعاب رًأسهلها،ًومنًاألساليبًا نشائييةًأسذجها.ًإلووقتًقريائهمًغ رًمستفيدين؛

ًوتلكًامل ًالسامية، ًتلكًاألفكار ًيستغربًوجود ً"اجلنان" ًاألوىلًمنًجملية ًاألجزاء ًمنًيطالع ًإني الحظاتًالدقيقة،ًتحتًتلكًحّتي
الكلماتًالبسيطة،ًواجلملًاليتًجتاورًالركاكةًأحيان ا.ًولكنيهًإذًي عملًعقلهًوينتقلًإىلًعصرًالكاتب،ًينحنًإجالال ًأمامًمنًرغبً

ًمنًا ًسهال   نشاءًسارًعليهًأوالدهًمنًبعده.إلحقيقةًيفًمنفعةًبنًقومهًفخطيًأمامهمًسبيال 

 فؤاد افرام البستاني، 
ً.٨4ً-٨٢،ًص19٧٥ً(،1ً:19٢9ًً،ًالطبعةًالرابعة،ً)ط.، المعّلم بطرس البستاني٢٢الروائع،منًكتابً

### 



   
 

 

 
 

4 
 

ًكماًيديل1٨٦3ًويفً مسها،ًعلىًمبدإًوطنيًالًديني.ًوقدًأعارًدراسةًاللغةًالعربييةًوالعلومًاحلديثةًا،ًأسيسً"املدرسةًالوطنيية"ًوأقامها،
ًبال ًعنايةًخاصية.ًفكانًيكريس، ًحمبيتهاًيفًالقلوب.ًوقدًأسهمًيفًقاموسهًفيها ًالعربييةًوبثي ًاللغة واقع،ًمعظمًنشاطهًإلحياءًمعرفة

ًكانًيرئسًتحريرها،ًيفًخلقًنثرًعريبيًحديث،ًصاحلًللت عب رًالعريبيً"احمليط"،ًوموسوعتهًالعربييةً"دائرةًاملعارف"،ًوالنشراتًالدورييةًاليت
احلديث.ًوهكذاًنشأت،ًعلىًيدًاحللقةًاملنعقدةًحولهًمنًأبنائهًوأقربائهًوأصدقائهًوتالميذه،ًالبسيطًالدقيقًاملباشرًعنًمفاهيمًالفكرً

 .القصيةًوالروايةًالعربييتانًاحلديثتانًوالصحافةًالعربييةًاحلديثة

ًتبقيىًمنًجمهوده،ًفكانًمنصبًّأم ًما ًباالطال ًعلىًفكا ًالشرقًاألدىنًالًينهضًإالي ًبأني ًالقائلة ًالفكرة ًعلىًنشر ًاحلديثةًرًأوروبًيا ا

ًكانًواكتشافاهتا.ًلكنيهًملًيكنًل رضىًبالتقليدًاألعمىًالذيًالًميييزًبنيًالصاحلًوالطاحل.ًفالقبولًبالعاداتًاألجنبييةًجملرًي ًكوّناًأجنبيية د
ًكانًيلمسهًيفًطبعًالسورييني.ًفالواجبًهوًأنًتً  ًكوّناًأجنبيية،ًوهوًما قب لًهذهًالعاداتًأوًالًيقليًيفًنظرهًمحاقةًعنًرفضهاًجملريد

ًكحرًي ًممياًي نتق دًمنًالعاداتًاألوروبييةً)اليتًعرفهاًفقطًعنًبعد(، ًكث ر ا ييةًت رف ضًحسبًقيمتها.ًوقدًوجد،ًعلىًضوءًهذهًالنظرةً،
ًكث ر اًممياًهوًمجيلًوالًمربيرًللرتديدًيفًاقتباسه .ًلكنيهًوجدًفيهاًأيض ا  ...الرجالًالزائدةًيفًتصريفهمًمعًالنساءًمثال 

ًبعروبة مجيعًالناطقنيًبالضادًمنًمسيحيينيًومسلمني.ًوقدًًوكانًللعربًيفًاملاضيًمدنييةًعظيمةًيبديًالبستاينًاعتزازهًهبا.ًمقتنع ا
ًكانواًيفًأوجًعظمتهم  .أخذتًأوروبياًعنًالعربًعندما

 ألبرت حوراني،
ً.1٢٨-1٢٧،ًص19٨٦ًب روت،ًدارًالنهارًللنشر،ًالطبعةًالرابعة،ً،١٩٣٩ً-١٧٩٨الفكر العربّي في عصر النهضة، منًكتابً

### 

فهاًإنًإسباغًصفةً"رجلًسابقًلعصره"ًعلىًاملعليمًبطرسًالبستاينًليسًمنًبابًاملبالغةًواملغاالة،ًألنيًاألعمالًاملهميةًواملفيدةًاليتًخلًي
ًللحقيقةًوالً ًليستًجمانبة ًالصفة ًهذه ًللوطن"ًتدلًداللةًواضحةًعلىًأني ً"احملبي ًهذا ًلسانًحالهًلنا ًهلاًبشيء،ًالًبلًإني مغايرة

ًعلينا". ًيقول:ً"هذهًآثارناًتدلي

ًباللغةًالعربيية،ًالًيزالًأبناءًا ًفكرييةًونواحيًإجتماعييةًمتعديدة ًيفًلقدًقامًبوضعًمآثرًعلمييةًممييزةًلتعميمًاملعرفةًتتناولًحقوال  لضادي
ًأركانًالنهضةًاحلديثةًيفًالقرنًعصرناًهذاًيعتمدونًعليهاًيفًدراساهتمًوأحباثهم،ًتشهدًلهً بالريادةًوقصبًالسبق،ًوتعتربهًمنًأهمي

ًكانً"السابقًإىلًً ًكرنيليوسًفانًديك:ًإنيه ًالتدريسًوالتأليفًوالرتمجة،ًالدكتور ًقولًمعاصرهًوزميلهًيفًمشاقي التاسعًعشر،ًأوًعلىًحدي
ًكلًمأثرةًعلميية،ًوعاملناًوغارسًأفنانًاملعرفةًيفًوطننا".

ًهذهًاملآثرًماًيليًعلىًسبيلًاملثال:نقتطفًمنً
ًاليتًأطلقهاًيفًب روتًماًبنيًسنيتً :ًصرخةًاحلقي إىلً"تعليمًالنساء"ًألني1٨٥٢ًًو1٨4٧ًًأوال  علىًأعضاءً"اجلمعييةًالسوريية"ًداعياً 

ًكماًجيب.العلمًليسًوقف اًعلىًالرجال،ًوذلكًكيًتصبحًاملرأةًيفًجمتمعهاًعضو اًمهمًّاًيؤهيلهاًالقيامًبالواجباتً ًامللقاةًعلىًعاتقها
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،ًمستنكر اًاألعمالًالرببرييةًاليتًجرتًيفًاحلربًاألهلييةًيفًلبنان،ًداعي اًإىلًاأللفةًواالتحادًيفًنشرته1٨٦٠ًثاني ا:ًصرختهًاملدوييةًسنةً
ًالوطنييةًاليتًنادىًهبلتطبيقًمبادىءًا1٨٦3ًالدورييةًاليتًدعاهاًنف رًسورية.ًمثيًتأسيسهً"املدرسةًالوطنيية"ًيفًب روتًسنةً ا،ًلوحدة

مفتوحةًعلىً"مصراعيهاًجلميعًأبناءًالوطن،ًألنًذلكًهوًالسبيلًاألمثلًوالوحيدًالذيًجيبًأنًحبيثًتكونًأبوابًهذهًاملدرسةً
ًتسلكهًاملدارسًيفًربو ًبالدناًاملتشعيبةًاملذاهبًواملشاربًوالتييارات".

ًكتابًحميطًاحمليط،ًسنةً ًك1٨٦9ثالث ا:ًتأليفه قاموسًملفرداتًاللغةًالعربيية،ًوذلكً"خدمةًللجيلًاحلاضرًواألجيالًاملستقبلة"ًألنيً،
ًكأداءًيفًسبيلًتعميمًهذهًاللغة".ً ًكانً"عقبة ًاالختالفًالسائدًملعاينًاأللفاظًبنيًالناطقنيًبالضادي

ًكتابًدائرةًاملعارف،ًسنةً ًوالثروةًوالرفاهيةًوالعلومًواملعارف".ًً،ًلتعميمًاملعرفةًولرتقيةً"أسبابًالتمدين1٨٧٦رابعا :ًتأليفه

 خوري، يوسف قزما 
ًكتابً ١٨٨٣ً-١٨١٩رجل سابق لعصره، المعّلم بطرس البستانّي، من ،ً ًب روت، ًبيسانًللنشرًعميانً)األردن(، ًللدراساتًالدينيية، ًامللكيي املعهد

ً.٨ًً-٧،ًص199٥ًوالتوزيع،ً
ً

### 
ً

ًكانًهلاًأبلغًاألثرًيفًثقافةًعصره.ًفباإلضافةًإىلًإسهامهًيفًترمجةً التوراةًتركًًأمياًيفًميدانًالتيأليفًفقدًتركًاملعليمًبطرسًالبستاينيًآثار ا
ًيفً ً ًيلقيها ًكان ًاليت ًواملقاالت ًواحملاضرات ًاخلطب ًمن ًعدد ا ًترك ًكما ًواألدب، ًوالليغة ًوالنحو ًالصرف ًحساب ًيف ًعديدة  كتب ا

ت.ًإالًأنيًأهميًمؤليفاتهًاثنان:ًاجلمع هاًيفًاجلرائدًواجملالي  يياتًويدّبي

ًبعدً ًومطلب،ًوقدًصدرًمنهاًيفًحياتهًستيةًأجزاء،ًوصدرًمنها ًفني اًقاموٌسًعاميًلكلي ًبقولهًإّني األويل:ً"دائرةًاملعارف"ًاليتًعريفها
توقيفًالعملًقبلًأنًيكتملًاملشرو .ًوتعتربًهذهًاملوسوعةًأويلًوفاتهًمخسةًأجزاءًاشتهرًفيهاًأبناؤهًوخباصيٍةًسليم،ًونسيبهًسليمان،ًًو

ًوطنييةًقائمةًعلىًاملنهجًاحلديثًيفًالتيأليف.موسوعةً

ً ًكب رينًيفًب روتًسنة ًطبعهًيفًجمليدين ًالعربيية ًيفًالليغة ًأويلًقاموٍسًعصريي ًإىل1٨٧٠ًالثياين:ًمعجمً"حميطًاحمليط"،ًوهو ًورفعه ،
ًفنالً ًعاملًالسلطانًالعثمايني، ًكلي ًاحلديثة،ًحيتاجًإليه ًاملعجمًأحدًأهمًاملعاجمًالعربيية ًالثالث".ًوالًيزالًهذا عليهً"الوسامًاجمليديي

د،ًومجعًفيهًًُـ ج رً رغمًمرورًأكثرًمنًمئةًعامًعلىًتأليفه.ًذلكًانيهًرتيبهًعلىًحروفًاملعجمًبأعتبارًاحلرفًاألويلًمنًالثيالثييًاملًوطالب،
ًكث ر اًمنًاأللفاظًكث ر اًمنًمصطلحاتًال علومًوالفنون،ًسواٌءًمنهاًالقاموسييةًأِمًاملعريبةً؛ًوشرحًأصولًبعضًاأللفاظًاألجنبييةً؛ًومجع

ًاملعليمًبطرسًالبست اين،ًالذيًالعامييةًاحلييةًوفسيرهاً؛ًواعتمدًاملعاجمًالقدميةًاملوثوقةً؛ًواستخدمًالعبارةًالبسيطة.ًميكنًالقولًأخ ر اًإني
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ً،ًوأويلًمنًأنشأًجمليةًراقيةً،1٨٨3ًتويفًسنةً ًكانًأويلًمنًأسيسًمدرسةًوطنييةًعالية،ًوأويلًمنًأليفًقاموس اًعربيًّاًعصري اًمطويال  ،
اًمنًأكربًزعماءًالنيهضةًاحلديثة ً.وأويلًمنًابتدأًمبشرو ًدائرةًمعارفًباليلغةًالعربيية،ًفكانًحبقيًواحد 

 طلق، م ألبير
ً،ًصفحةًاجلهةًاليسرىًمنًالغالفًاخلارجي.199٨،ًمكتبةًلبنانًناشرون،ًإعادةًالطبع،ًًغة العربّيةمطّول للّ محيط المحيط، قاموس منًكتابً

ً
### 

 في الثقافة العربّية الحديثة الطليعيّ 
ًالوطنًمنً""كانًمنًأبرزًرويادً ًكانًأويلًمنًأطلقًاملفهومًاحلديثًلعبارةً"وطن"ًوجعلً"حبي وأويلًًاإلميان"؛النهضة"ًالعربييةًاحلديثة؛

ًكليًالطوائفًالدينييةًوكليًالطبقات،ًوساهمًيفًتأسيسًأويلًمجعييةًثقافييةًحديثةًمستقليةًعنً منًأسيسً"مدرسةًوطنيية"ًحديثةًألبناء
ًمكتوب ًإىلً"تعليمًالنساء"...ًوأويلًمنًوضعًمعجمً ً...السلطاتًالرمسيية،ًوذاتًنظامًداخليي ًداعي ا اًوأويلًمنًرفعًالصوتًعالي ا

ًقبلًعشرًسنواتًمنًوضعًأويلًموسوعةًتركيية ...ً!حديث اًللغةًالعربييةًحبسبًالرتتيبًاأللفبائيي؛ًوأويلًمنًوضعًموسوعةًعربيية،ًوحّتي
"...ًوأكثرًالرجالًعلم اًونشاط اًوجناح اًونفوذ اًيفًسورياًاحلديثة".ً ًالشرقيي ًوأويلًرئيسً"للمجمعًالعلميي

 أنطوان سيف،
،1999ً،ًلبنان،ًمؤسيسةًأنطوانًاجللخًوإخوانه،ًالطبعةًاألوىل،ًماء من جبل لبنان، بطرس البستاني، كمال جنبالط، عادل إسماعيلثالثة حكمنًكتابً

ً.43-4٢صً
ً

### 
ً

ًنظرًإىلًاستقاللً ًقائدًسياسيي ًالوطنيية.ًوهو ًومدرسته ًيفًخطبهًوصحفه ًالنهضويي ًنرىًإسهامه ًوتربويي. ًاجتماعيي والبستاينيًعلٌم
ًالعرب،ًعلىًقاعدةًاملدنييةًواحلريييةًالفكرييةًواملساواةًبنيًأبناءًالشعبًمنًدونًمتييز،ًأوًفرقًيفًالديين،ًأوًاألصول.ًلبنان،ً ووحدة

 واعتربناهًمتميُـيز اًيفًالعلمًوالثقافةًمنًخاللًخطابهًيفً"آدابًالعرب"،ًو"دائرةًاملعارف"،ًومنًخاللًأعمالهًاألخرى.

ًورأيناهًمصلح اًإجتماعيًّاً اًللعاداتًوالتقاليد.ًانتقدًاجلهلًوالتعصيبًوطرقًالتدريسًاملتخليفة،ًوطرحًاألمنوذجًالوطنيًفكر اًوعمال  وناقد 
منًخاللًمدرستهًالوطنيية.ًوآمنًباملساواةًبنيًاملرأةًوًالرجل،ًفكانًخطابهً"تعليمًالنساء"ًفاتحةًهلذهًالدعوة.ًفحذاًحذوهًالكث رونً

ًفكيرين.ًًمنًاملربينيًواألدباءًوامل
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ًمتميُـيز اً ًكانًصحفيًّا ًفقد ًالعربًالبارزين. ًاليلبناننيًعلم ا،ًومنًأكثرهمًإنتاج اًيفًعصره.ًوكانًأحدًعلماء كانًالبستاينيًأحدًأغزر
ًمبؤسيساتهًاملعروفة.ًوكانًمؤليف اًللكتبًاملدرسيية،ًولهًمعجمًمشهورً"حميطًاحمليط"،ًوصاحبً"دائرةًاملعارف".ًوهوًأويلًمنًأنشأًيف

ًكليه،ًطرحهًرؤيةًاجتماعيية قوميية،ًتوخيىًمنًخالهلاًوالدةًلبنانًاجلديد،ًووالدةًالعروبةًاملتمدينة.ًإنيً-وطنيية-هذاًالباب.ًوأهميًمنًهذا

ًرؤيةًاملعليمًبطرسًالبستاينًي ًكربىًبكليًخصائصها.ًونالحظًأني النواةًالنهضوييةًاليتًطرحًخطوطهاًالعاميةًمنتًوبسقتًحقيقةًوطنيية
وبنيًًأطروحتهًاالجتماعييةًوالوطنيية،ًمنًاستقاللًالوطنًإىلًتوحيدًالعرب،ًمتثيلًوعيهًللعالقةًبنيًاحملتوىًالثقايفيًللحضارةًالعربيية،ًيف

ًالذيًيعيشًفيهًاليلبنانييونًوالعربًعموم ا.ًفطرح،ًيفًهذاًاجملال،ًمنظومةًرؤيوييةًمتكاملةًللنهضةًالعًر ييةًبالواقعًاالجتماعيي/ًالسياسيي
 اليتًالًنزالًنتوخيىًرسوخهاًوتطويرها.

 القيس، فايز علم الدين 
ً.3٢٦،ًص٢٠٠٥ً،ًدارًالفارايب،ًب روت،ًالطبعةًاألوىل،ًأثر المعلم بطرس البستانّي في النهضة في لبنانمنًكتابً

### 

ً
 :عليه في الكنيسة لِّي  ص   اقال الدكتور فان ديك مؤب ًِّنا لمّ 

 يكُـُـُـُـنًلُـُـُـُـُـُـكًفُـُـُـُـيًنقُـُـُـُـدًالرجُـُـُـُـُـالًًًًًًًًًًًًًفانظرًإىلًاملوتًكيفًاملوتًينتقدً إنًلُـُـُـُـُـمًًًًًًًًًًًًً

ًًًايدورًيفًاألرضًحولًالناسًملتمسً  ًكريُـُـُـُـُـُـُـمًقُـُـُـُـُـُـُـُـُـوٍمًوالًيرضىًمبُـُـُـُـُـُـُـاًجيُـُـُـُـُـد ًًًًًًًًًًًًً

دًعشرةًولكنيهًينقييًمنًالغاباتًأعلىًأرزهاًومنًاملروجًأزكىًهذهًهيًمصيبتناًأنيهًالًيرضىًمباًجيدهًفلوًرضيًلقديمناًلهًبدلًالواح
ًرياحينها.

ًاملقامًالذيًأرغبهًوالذيًيليقًيبًهوًوسطكمًأبكيًوأنوحًعلىًأخيًوحبييبًالذيًخ طفًمنً إينًملظلومًبوقويفًهناًاليومًخطيب اًألني
لدروسًواملطالعةًوالتآليفًوحالوةًاملعاشرةًالصادرةًعنًاتحادًبينناًخطف ا.ًمعليميًوأستاذيًورفيقيًفكمًمنًالليايلًأحييناهاًمع اًيفًا

ًكئيب ا. ًاملقاصدًواألغراضًفكيفًأقفًفوقًج ثيتهًخطيب اًوالًأركعًّبانبهًحزين ا

ةًيتكليمًمنذًثالثًوأربعنيًسنةًجاءًإىلًمدينتناًهذاًالفقيدًوهوًتلميذًشه رًمنًمدرسةًشه رة.ًبارٌ ًبالعربييةًوالسريانيية،ًعارٌفًالالتينيًي
ًاكتسبًاللغةًاإلنكليزيية،ًمثيًدرسًأيض اًالعربانييةًواليونانيية،ًوكليًذللكًحبًّاًباملعارفًورغبةًيفًًا ًكليًباإليطاليية،ًوملًيلبثًحّتي كتساب

ًكليًقل اًبرغبةًاملغر مًالراغب.ًفإنًأليفًألقى ًبلًإمني ًكاملضطري بهًيفًالتأليفًوإنًماًأعانهًعلىًإفادةًأهلًبالده.ًوأخذًيعليمًويؤليفًليس
ًالطعامًمنًاّنماكًعقلهًيفًالتعليمًومنًشديةًرغبتهًيفًاكتسابًتالميذه.ًوكمًلهًمنًالتالمذة،ًبنيًالسامعنيً عليمًنسيًكليًشيٍءًحّتي
ًكنتً ًمنًحياته.ًفكمًمنًمرية ًاجلهيدًإىلًآخرًرمٍق ًاالجتهادًاجل ِهِد صويتًاآلن،ًيصادقونًعلىًصحيةًقويلًهذا.ًوبقيًعلىًهذا
ًمراعاةًلصحيتهًفكانًجوابهًعلىًالدوامًجيبًأنًمنوتًوالقلمًيفًيدنا.ًوأتذكيرًاآلنًحادثةً أنصحهًبأنًخيفيفًعنًتعبًعقلهًقليال 
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بعة،ًجرتًبينناًملياًدارتًاملطبعةًاألوىلًيفًسوريةًعلىًاآللةًالبخارييةًفتفريسًفيهاًاملرحومًحليظة ًمثيًقال:ًهلًفهمتًماًتقولهًهذهًاملط
ًكليماًشر ًيفًقلتًال.ً ًإلفادةًسورية.ًوًمنذًعرفتهًإىلًآخرًحياته ًإلفادةًسورية،ًإيني ًكليماًدارتًدورةًسامعهاًتقول:ًإيني ًكأيني قال:

ًالقدوةً ًياًشبيانًسوريةًهذه ًالعملًإىلًإفادةًسورية.ًفضعوا ًكمًيؤولًهذا ًالعملًبل ًكمًأستفيدًمنًهذا عملًملًأمسعهًقطًيسأل
ًكمًيفيدًهذاًالعملًسوريةًواقتدواًّبهدهًالذيًملًيعرفًأمامكمًواقتدواًّببيارًاأل عمالًوكليماًشرعتمًبعملًليكنًسؤالكمًمثلًسؤاله:

ًالتعبًوالًالكالل.

ًكث ر اًمنًًلمًيكنًمنًأحدًيأتيهًيستش رهًإاليًستفادة.ًفإلوكانًمنًمجلةًمبادئهًأنًالًيبخلًبإفادةًوالًيستنكفًعنًا ولبياه.ًوصرف
ًيفًزمانهًق ص د ه ًأوقاتهًالثمينةًيفًمصا حلًالناسًيعينهمًتارةًعلىًطريقةًوتارةًعلىًأخرىًحسبًمقتضىًاحلالًوالظروف.ًوالًأظني

ًكيفًجيبً مضطيرًوذهبًخائب ا.ًفابكواًعليهًوولولواًعلىًالذيًأنشأًلكمًاجلرائدًواملدارسًوأكثرًلكمًاملصنيفاتًاملفيدةًودليكمًعلى
ًأنًيتصريفًالرجال.

ًكانًأقربًإليه.ًأمياًتقواهًفلمًيكنً ًكماًجيبًأنًتكون،ًأيًبينهًوبنيًخالقه،ًملًيطيلعًعليهاًإاليًمن ًكانت ممياًنشرهًلرؤيةًالناسًبل
ًفرقدًعلىًرأيًقيامةًاألبرارًوانتقلًإىلًتلكًالراحةًاليتًالًخيالطهاًتعب.

 كورنيليوس ڤان د ْيك،
ً.٥94-٥93،ًصً،ًب روت،ًدارًاملعرفة،ً]د.ت.[٧،ًاجملليدًدائرة المعارفمنًكتابً

### 

 وقال أديب بك اسحق مؤب ًِّنا ب عيد الدفن في المقبرة:

ًًً ًوليفُـُـُـدِحًاًًًًًًًًًًًًًً ًماؤهاًعُـُـُـُـذرً ألكُـُـُـُـذاًفُـ ل ي ج ِلًالنظُـُـُـُـر  ًلعنٍيًلُـُـُـُـمًي ِفض  ًًًًًًًًًًًًًًفليس  ًمُـُـُـر 

اًملصيبةً ًهذاًاملصابًمصاٌبًجسيم.ًإنًهذاًاخلطبًخطبًعميم.ًإّني وطنيية.ًيقليًيفًمثلهاًبذلًالدمو .ًإّناًلنأئبةًعمومييةًالًإني
ًمتجليد اً ًصابر ا ا ًجمتهد  م ا ًمقد  ًخدمته. ًيف ًالعمر ًأنفقت ًمن ًالوطنًيا ًمصيبة ًفيك ًاملصيبة ًإني ًأجل ًالضلو . ًمتزيق ًيفًنظ رها يكثر

ملًتكنًفيناًمثالًالفضلًواالجتهادًومنوذجًالرباعةًًوً متعفيف اًمستقيم ا.ًفالًبد ًأنًتبكيكًالعيون.ًوالًغروًأنًتنفطرًلفقدكًالقلوب.ًأً 
ًالسبيلًأتعابك.ًوجعلتًالِعلمً واألدب.ًوعنوانًالتجليدًوالثباتًيفًخدمةًالِعلم.ًبذلتًيفًهذهًاخلدمةًشبابك.ًووقفتًعلىًهذا

ًلذاتهًِقوام ا. ًغايتكًالقصوىًمنًدنياك.ًفكانًلروحكًروح اًوك نت 

ًأثرًأديبيًرأيناهًوملًتك ًنًأنتًالبادئًبهًأوًالداعيًإليه.ًوأيًمشرو ًمفيدًشهدناهًوملًتكنًأنتًالشار ًفيهًأوًاملعنيًعليه.ًأ وً فاي 
ًالوطنًمنًا ًعلىًصفحاتًالقلوبًووسمًعلىًصحفًاجلنان:ًحبي ًعلىًاملشروعاتًإللستًأويلًمنًخطي ًوأويلًمنًأقدم ميان.

الصدقًوالثبات.اجلسيمةًالعلمييةًهبميةًالًختافًاملصاعبًوالعقبات.ًوالً ًتألفًإالًي
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ًالًت شك ر.ًوأييةًعنيًترىًأعمالًيديك،ًوالًتفيضًدمع اًبلًدم اًحزن اًعليك.ًوماًالذي ًأثاركًالًت ذك ر.ًوبأي هاًإذاًذ ِكر ت  نذكرهًًبأي 
ًأو ًعام ا ًأربعني ًواألدب ًالِعلم ًخدمة ًعلى ًأمواظبتك ًعظيم ا. ًجنده ًوال ًارتيادك ًاستمرار ًيف ًاجتهادك ًأثار ًتآليفكًًمن ًأم تزيد.

ً ًالوطنًهباًأنوار ا.ًورفعت  وتصانيفكًالييتًتغنًبشهرهتاًعنًالوصف.ًأحميطًحميطك.ًأمًقطرًحميطك.ًأمًمدرستكًالوطنيةًالييتًمألت 
قطوف.ًلألدبًالصحيحًفيهاًمنار ا.ًأمًجنانكًالييتًغرستًفيهاًأغصان اًمنًالعرفان.ًمنًكليًفاكهةًزوجان.ًأمًجنيتكًالزاهرةًالدانيةًال
ًوي تًِ ًاحملبيني ًرجاء ًحيقيق ًكرمي ا ًخ ل ف ا  ًهلا ًفيمنًأبقيت ًاألمل ًلوال ًعليها ًالدائرة ًتدور ًأن ًخناف ًكدنا ًالييتً... ًاملعارف ًدائرة ًأمنيةًأم مي

ًاملستفيدين.ًأجلًي ِتميًاألمنيةًوحيقيًالرجاء.ًفيكونًبهًللوطنًعزاء.ًً

ًكنتً ا".ًفمنًمنياًملًيعليمه ًهذاًالفقيدًحروف ا.ًومنًمنياًملًيستفدًمنه ًفوائدًصنوف ا.ًيفًاألثرًاملاثورًياًساديتً"منًعليمنًحرف ا له ًعبد 
ًالزاهرة.ًمنً ًكليًفن.ًمنًمدرستهًالوطنيية.ًمنًجرائدِه ًكلًيآمنًتصانيفِهًيف لًيفًأوقاتًُـ لً موضو .ًومنًمنياًملًيدفعًاملًثارًمعارِفهًيف

ييًبهًالليايلًالطوال.ًفكيفًالًالفراغ.ًويغلبًالضجرًيفًساعاتًالراحة.ًوين ًكانًفقيدناًحي  زيهًالفكرًبعدًتعبًاألشغال.ًبتالوةًما
 نرثيِه.ًوكيفًالًنبكيِه.ًوكيفًالًنستعظمًاملصيبةًفيِه.

ًكانًعمومًاألسفًومشولًاحلزنًممياًيربًي اًفقيد ا.ًوإن  ًمحيد  ًسعيد ا.ًوقضي ت  ًالراقدًتحتًظاللًالرمحةًوالرضوان.ًلقدًعش ت  دًأيًهذا
 ثر ىًوجيلبًغفران ا،ًفقدًجادتكًسحبًالرضوانًوالغفران.ًمسوقةًإىلًثراكًمنًكليًمكان.ًمستمطرةًعلىًضرحيكًبكليًلسان.

اًًًًًًًُـُـُـُـنً  اًياًمنًقضيتًفقيد  مُـُـُـُـّبميًًم ًسعيد  ًاُـُـُـنًيديكُـُـُـُـتًبيُـُـُـُـُـلًقدي

ًأحسنًاهللًيفًاملماتًإليكاًيًاحلياةًإليناًًًًًًًُـُـُـُـُـُـأنتًأحسنتًف

 أديب إسحق،
ً.٥9٥-٥94،ًب روت،ًدارًاملعرفة،ً]د.ت.[،ًص٧ً،ًاجملليدًدائرة المعارفمنًكتابً

### 

ً

ً


