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املعلم بطرس البستا و هوداته العلمية
األستاذ الدكتور ا افظ عبد الرحيم

محمد شهزاد مسعود
Abstract:
Butrus al-Bustani (1819–1883) was a writer and scholar
from present day Lebanon. He was a major figure in
the Arabic Renaissance, which began in Egypt in the late
19th century and spread to the Middle East. He received
primary education in the village school, where he attracted
the attention of his teacher, Father Mikhail al-Bustani,
because of his keen intelligence that he showed brilliantly.
He is a writer, encyclopedic ,historian Lebanese and he is
first author who written The Arab Encyclopedia called:
“Dairul Al- Maarif”.As he is the first who established a
meaningful magazine Semitism.
He spent ten years there and learned several foreign
languages including French, Italian and English.
In the social, national and political spheres, he founded
associations with a view to forming a national élite and
launched a series of appeals for unity in his magazine Nafir
Suriya

______________________________________________________

 ابكس تا-  ملتا، جامعة هباء ادلين كراي،ئيس قسم اللغة العربية
 اجلامعة الإسالمیة هباولبو،ابحث ادلكتو اه بقسم اللغة العربية
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ا مدهلل الذى خلق االنسان و علمه البيان والصالة والسالم على سيدنا مد صلّى اهلل عليه وسلّم فهو
خري خلقه و سيد رسله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إ يوم الدين.
أما بعد!
املوسوعة مشتقة من مادة َو َس َع يَ ْو َس ُع َو ْس ًعا :بسطه وكثر  ،وأغ ا َ .و ِس َع يَ َس ُع َس َعةً :مل يضق.
1
كل شيء.
والشئ  :مل يضق ع ه .واهلل عليه  :رفّهه و أغ ا  .ورمحة اهلل على ّ
مبعن واحد .وهى مصطلح حديث مولد .مل تذكر
املوسوعة والوسيعةُ و دائرةُ املعارف كلها ً
معجماتُ ا القدمية .استخدمه احملدثون مبعن كل كتاب واسع شامل ألطر ِ
اف العلوم وأجزائِها  ،وأغلب ما
ّ
2
يلزم من معلومات و تعريفات.
املوسوعة :كتاب أو موعة من الكتب تشتمل على معلومات عن ال اس واألماكن واألحداث واألشياء
كل االت املعرفة  ،أو تص مبجال معر
مرتبة ترتيباً ألفبائياً أو موضوعياً .وميكن أن ّ
تتطرق املوسوعة إ ّ
واحد.
كلمة موسوعة من الكلمات احملدثة

اللغة العربية  ،وهى مشتقة من مادة "وسع" الذى يدل

على الشمول والكثرة  ،ومن معن الشمول والكثرة والت وع جاءت كلمة موسوعة ،لتعن الكتاب الذى يسع
كل ميادين املعرفة .أما كلمة  Encyclopediaاإل ليزية ،وهى املقابل اإل ليزى لكلمة
معلومات
ّ
موسوعة ،فقد جاءت من اللغة اليونانية و تعن األصل التعليم العام ،أو التعليم املت وع ا يّد .ومل يشع
استخدام الكلمة

الغرب إالّ القرن الثامن عشر امليالدى.

3
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املوسوعة :كتاب مع معلومات
( دثة).

4

كل ميادين املعرفة ،أو
ّ

270

ميدان م ها ،مرتبة ترتيبًا أ ديًّا

تعريف املوسوعات(دوائر املعارف):
ال معني و

كل ا قول أو حقل متخصص
املوسوعة هى" :تلخيص م ظم للمعرفة البشرية
ّ
تكون مرتبة وفق طريقة معي ة كالرتتيب اهلجائى أو املص ف من أجل أن تسهل على الباحثني الوصول إ
املعلومات ال يريد وهنا".

5

تعريف موجز مصطلح للموسوعة:
املوسوعة (أو امل ْعلَ ْم مثل ُم ْع َج ْم) هى اولة لتوثيق و مجع املعرفة اإلنسانية .توي املوسوعات على
ُ
ال واحد إذا كانت املوسوعة متخصصة ،كأن تكون
االت متعددة  ،أو
مقا الت أو مواضيع
موسوعة

الطب أو السياسة أو غريها .كما أن ه اك موسوعات تغطي مواضيع متعددة تتعلق سية أو

قومية واحدة  ،مثل املوسوعة الفلسطي ية.

6

أنواع املوسوعات:
وهى نوعان:
العامة:
األول :املوسوعة ّ
ّ
ِ
ِ
ضروب
إملاما جامعاً بش
قدرا كبرياً من املعارف املختلفة مبا يكفل القارىء أو الباحث ً
وتضم ً
وع علومها لزم أن يشرتك بتأليفها فئة من العلماء .ويفضل هلا أن
املعرفة من غري توسع .و بال ظر إ تّ ِ
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ِ
ضما
ترتب أبتثيًّا لسهولة ت اوهلا .إال أن علماءنا القدماءَ مل يتكلفوا هذا الرتتيب ،بل آثرواضم املعلومات ً
7
سب املوضوعات  ،أو بال أى اعتبار.
تقوم املوسوعة العامة ا يّدة على خطط علميّة كمة  ،و تقدم معلومات و حقائق عن اإلنسانية
واملعتقدات و األفكار واإل ازات ،وعن العامل الذى يعيش فيه البشر ،وعن الكون الذى يشكلون جزءا
م ه ،دون يز أو تعصب ،مستخدمة لغة سهلة مفهومة.
ويوضح بالرسوم وا رائط واألشكال موسوعة عامة .إن إ از مثل
ليس باستطاعة شخص واحد أن يكتب ّ

هودا مشرتكاً يعتمد على جهود العلماء و املتخصصني الف ّيني والباحثني و خرباء
هذا املشروع تاج
ً
رسامى ا رائط .كما يتطلّب مثل هذا ملشروع استثمار ال اشرين
املكتبات و احملررين والرتبويني والف انني و ّ
أمواالً طائلة .ولكي افظ ال اشر على ديد املوسوعة ومواكبتهاملا يستجد من معلومات وأحداث ،فإنّه
جهازا دائماً من ا رباء واملوظفني.
تاج ً

8

الثا  :املوسوعة ا اصة:
وتضم
ّ
ِ
املوسوعة
مثل
ُ

ِ
ِ
التوسع
املعلومات دائرةِ االختصاص احملدودة هلا ،مع شيء من ّ
9
ِ
املوسوعة األدب.
الطّب،

ت ظيم املوسوعات:
ه اك طريقتني لت ظيم و ترتيب املعلومات ال تشمل عليها املوسوعات مها:
-1

الرتتيب حسب األحرف اهلجائية:

-2

الرتتيب املوضوعي:

االت قريبة م ها،
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ففى ترتيب اهلجائى ه اك أسلوبان متميزان يهدف األول إ تقدمي عدد كبري جداً من املقاالت
القصرية لتغطية املواضيع الصغرية .واألسلوب الثا إ املقاالت املطولة ال

وي بداخلها مواضيع أصغر

و هذ ا الة تربز ا الة إ الكشافات التحليلية.
أما الرتتيب املص ف حسب املوضوعات فان معظم دوائر املعارف ال ظهرت قبل بداية الطباعة
كانت ترتب هبذ الطريقة و هذا ال ظام املص ف ما يزال يستعمل كثري من دوائر املعارف و خاصة دوائر
تطور هذا ال ظام وأصبح يستعمل الكشافات اهلجائية
املعارف املتخصصة و دوائر املعارف ال اشئني وقد ّ
10
ح ميكن الوصول عن طريقها إ املعلومات بسهولة ويسر.
ِ
ِ
إمالئه
الوجود على يد أرسطو (ت 322:ق.م) من خالل
التأليف املوسوعي طري َقه إ
عرف
ُ
نشاط حر ِ
على تالمذتِه عددا من الرسائل عدد من أنو ِاع املعرفة .وبعد ِ
كة الرتمجة العصر العباسي
ً
وجدت املوسوعةُ طري َقها إ الوجود الرت ِ
اث العر على يدي ا احظ (ت 255ه ) ،وال سيما
ِ
وبرز من املوسوعيني :الفارا (ت 339 :ه ) (إحصاء العلوم)،
اصة ال أمساها (ا يوان)َ .
املوسوعة ا ّ
وال دمي (ت 385 :ه ) (الفهرست)  ،وا وارزمى (ت 387 :ه ) (مفاتيح العلوم) .كما تعترب
11
رسائل إخو ِان الصفا نوعاً من املوسوعات العامة.
ُ
دائرة املعارف:
علومها ترتيبًا
تب ُ
فن جديد من التأليف ،أشبهُ بالكتب الشاملة جملموعة املعارف اإلنسانية .تَُر ُ
علما ،وُ َم ُع هذ
أبتثيًّا ً
جامعا ،ويقوم بتأليفها بة من العلماء قطر واحد أو ع ّدة أقطار ،كل فئة تعا ً

العلوم بني دف كتاب ،وتُطْبَع بشكل معجم جامع .و ع و ُاهنا يدل على مضموهنا.

12

تعريف دائرة املعارف:
إ ّن لفظ دائرة املعارف هو الرتمجة العربية للفظ الالتيين ( Encyclopediaانسيكلوپديا) وهذا
اللفظ يرتكب من ثالثة أجزاء:
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( )Enمبعن ( )Allأى  :مجيع.

-2

( )cycloمبعن ( )Circleأى  :دائرة

-3

( )Paediaمبعن التعليم والرتبية.

273

وهبذا يكون معن (انسكلوپيديا) هو دائرة مجيع العلوم واملعارف والتعليم والرتبية.
وقد ابتدأ بطرس البستا

عام 1876م ،بتأليف دائرة املعارف الكربى باللغة العربية  ،وقد

فن و مطلب .و
عرف موسوعته هذ ّ
لكل ّ
ّ
بأهنا :قاموس عام ّ

ل آخر من هذ املوسوعة جاء

تعريف

االنسكلوبيديا أهنا:

(هي ملخص املعرفة البشرية
أول دائرة معارف

باب واحد أو

األبواب كلّها).

13

التأريخ:
التأريخ وقد ذهب أكثر املؤرخني على أن

ّأول دائرة معارف كتبت
ه الك اختالف
(سيوسبيوس) اليونا وهو ابن أخ أفالطون و تلميذ كان ّأول من قام مع البحوث العامة ووضع
االنسكلوبيديا ،ولكن هذ اجملموعة من االنسكلوبيديا قد فقدت ،ويرى البعض :أن موعة (ستو بي وس)
(وسويداس) و (كابال) س ة 480م هى من أهم املوسوعات ال كتبت

ذلك الزمان.

وه اك من يورد اسم املوسوعة الصي ية املسماة (كوكني سي فون لوي تسي) تأليف (شوهوفو)
س ة  246م ضمن املوضوعات العامة القدمية و مهما كان من أمر تلك املوسوعات و قيمتها العلمية
وقدمها فان (غايوس بلي وس)  Plinyاملسمى بالكبري (79 – 23م) هو ّأول كاتب موسوعي
14
التأريخ.
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الفن إ فيلسوفني فرنسيني مها (دال بري) و (ديدرو) بني عامي 1751
أصل اخرتاع هذا ّ
ويرجع ُ
–  ،1777فقد ألّفا موسوعة جامعة ع و ُاهنا (املعجم املعقول للف ون والعلوم وا رف) .واشرتك معهما
روسو).
التأليف خريةُ األدباء الفرنسيني املعاصرين ،وم هم( :فولتري) و (جان جاك ّ
ويعتقد البعض أن لتأليف دوائر املعارف تاريخ ضارب
ذلك هم الصي يون.

16

15

القدم ،ويقال أن ّأول من كتب

مث تَبِ َع ُهم علماءُ و مفكرون يقلِّدوهنم مسريهتم بعد أن لَ َم ُسوا َج ْدوى التأليف املوسوعي.
لقب (املعجم
فبعضهم أمساها (دائرة املعارف)  ،وآخرون أمسَْوها (املوسوعة) ،وآخرون أطلقوا عليها َ

املفصل) .فصدرت
ّ
وأما
األخبار).

18

ائر معارف لفريد وجدي ،وأخرى لبطرس البستا .
العر دو ُ

فأول من كتب وألّف
عامل اإلسالم ّ

17

هذا الصدد :ابن قتيبة

كتابه (عيون

حقل

وه اك موعة من املوسوعات املهمة ال تعترب من حيث التص يف املوضوعي داخلة
دوائر املعارف  ،ومن هذ املصادر:

" ار األنوار" للمجلسى .و "صبح األعشى" لقلقش دى ،و دانش امه عالئى البن سي ا ،الذريعة
للشيخ آغا بزرگ الطهرا .

19

تطلق املوسوعة أو دائرة املعارف أو املعلمة  -على املؤلف الشامل ميع معلومات علم أو
أكثر معروضة من خالل ع اوين متعارف عليها ،برتتيب معني ال تاج معه إ خربة و ممارسة ،مكتوبة
بأسلوب مبسط ال يتطلب فهمه توسط املدرس أو الشروح بل يكفى لالستفادة م ها ا د األوسط من
ا لثقافة العامة مع اإلملام بالعلم املوضوعة له  ،وال بدمع هذا كله من توافردواعى الثقة مبعلوماهتا بعزوها
للمراجع املعتمدة  ،أو نسبتها إ املختصني الذين عهد إليهم بتدوي ها ممن يطمأن بصدورها ع هم.

20
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املوسوعة اصطالح حديث أطلق على البحوث املستفيضة الواسعة تقابلها كلمة (االنسكلو
عربت باسم (دائرة املعارف) ،واسم املوسوعة
بيديا) وهى كلمة يونانية تعن موعة العلوم و الف ون وقد ّ
أعم وأكثر مشوالً من اسم دائرة املعارف  ،سواء كانت املوسوعة أوسع حقيقتها مدى من (املعاجم)
أقل م ها إحاطة باملواد واملواضيع ،فكل دائرة املعارف  ،وكل معجم  ،موسوعة
ومن (دوائر املعارف) ،أم ّ
معجما أو دائرة للمعارف  ،والفرق بني
االصطالح ،ولكن ليس كل موسوعة – ع د الكثريين –
ً
املوسوعة ،واملعجم أو دائرة املعارف  ،فيما جرى عليه االصطالح ا ديث هو أن نظام التأليف

املعجم

و دائرة املعارف قائم على ا روف اهلجائية ،مبتدئًا رف األلف و م تهيًا رف الياء  ،كمعاجم الرجال
 ،و معاجم املواد  ،و دوائر معارف العلوم والف ون واآلداب و معاجم اللغة.
بأى نظام
أما املوسوعة فال تلتزم وثها ّ

طريقة التأليف غري نظام املواضيع ال تفرض سليقة

املؤلف و ذوقه و مقتضيات ثه تقدمي أى موضوع م ها أو تأخري

الغرض  ،على أن تكون واسعة

الغرض ،كثرية االحاطة  ،ليكون اطالق اسم (املوسوعة) املصطلح عليها مطاب ًقا للواقع.

21

أمهية املوضوع:
هاما لالجابة على أسئلة ا قائق ال غالبا ما تكون
إ ّن املوسوعة أو دائرة املعارف تعترب
مصدرا ً
ً

ذات طبيعة بسيطة مثل ماذا وم وأين وكيف؟ فاال جابة عن هذ التساؤالت تكون عن طريق
املوسوعات .وتعترب مصدر العطاء ا لفيات االولية من املعلومات للدارس والباحث وا بري والرجل العادى
على السواء .و تعترب مصدر الرشاد القارئ الذي يريد االستزادة من املعلومات بواسطة الببليو غرافات ال
ال موضوعى معني.

تقدمها

هناية مقاالهتا مما يساعد القارئ على إ اد معلومات اضافية

البستا

أقل أمهية عن غريها .وقد ابتدأ بطرس
ودراسة م هج البستا
كتابه "دائرة املعارف" ليست ّ
عرف موسوعته هذ بأهنا:
عام 1876م ،بتأليف دائرة املعارف الكربى باللغة العربية  ،وقد ّ

لكل فن و مطلب .فكان ق واحداً من أكرب زعماء ال هضة العربيّة ا ديثة .وكان األول من
قاموس عام ّ
جبارا يقوم به فرد من األفراد "دائرة املعارف" هذ أصدر م ها املعلم
توعه اللغة العربية بل كان عمالً ً
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بطرس البستا ستة أجزاء و فاجأته امل ية  ،فأمتّ اب ه سليم و عاونه سليمان البستا  .وأمتّ إ حادي عشر
جزءًا مث توقف العمل قبل هنايته.
والختيار هذا املوضوع أسباب ع ّدة نوجزها فيمايلي:
-1

الرغبة امللحة

تقدمي شيء ي فع.

-2

الرغبة امللحة

الكشف عن م اهج األدباء احملدثني

-3

التعرف على الكتاب و مؤلفه.

-4

التعرف على تعريف املوسوعات و دوائر املعارف.

-5

بطرس البستا هو علم من أعالم ال هضة العربية ا ديثة واملعروفة ب (اليقظة العربية )عامل واسع االطالع،

مص فاهتم.

اللغة و األدب والتأليف ،وكان ّأول من ألف "دائرة املعارف"

كبريا
ُعرف بأن له ً
باعا ً
أديب موسوعي و مر ومؤرخ وركن مسيحي من أهم أركان ال هضة العربية.

اللغة العربيّة هو

بطرس البستا و حياته:
املعلم بطرس بن بولس بن عبداهلل بن كرم بن شديد بن أ شديد بن فوظ بن ا
البستا اللب ا البريويت املسيحي املارو .

فوظ

22

ويلقب "باملعلم بطرس" وك يته "البستا "  ،هى لقب ألسرة مارونية مشهورة أ بت رجاالً عدة
أدوا للغة العربية و األدب خدمة جليلة.

23

املعلم بطرس البستا و هوداته العلمية
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أسرته اشتهرت بالعلم  ،ونبغ م ها موعة من العلماء الذين خلدهم تاريخ ال هضة ا ديثة.
ظهرت عليه ايل الذكاء و ال جابة م ذكان طفالً24 .و ي تسب إ أسرة كانت تعمل بالزراعة ،ورث عن
أسرته ا ياة ا ادة الكادحة ،بدت عليه مالمح ال بوغ م ذ صغر .

25

هو أديب موسوعي و لغوي و مر و مؤرخ لب ا  26.و عامل مشارك
مفكر و باحث لب ا  .أحد أركان ال هضة الثقافية العربية

أنواع من العلوم 27.و

القرن التاسع عشر 28.هو علم من أعالم
اللغة

كبريا
ال هضة العربية ا ديثة و املعروفة ب (اليقظة العربية) عامل واسع االطالع ،عُرف بأن له ً
باعا ً
قرية (الدِّبِّيِّة)
و األدب والتأليف 29.هو ركن مسيحي من أهم أركان ال هضة العربية 30.وولد البستا
مديرية الشحيم من افظة الشوف بني صيدا و بريوت 31.وقيل :ولد
بقرب معلقة هنر الدامور بلب ان.
كحالة كان مولد
بشري37.ونشأ

32

قرية (الدِّبِّيِّة) من اقليم ا روب

1مايو عام 1819م 33.املوافق 1234ه 34ولكن ذكر عمر رضا

عام 1235ه  35.وذكر حاجى خليفة ولد س ة 1236ه  36.على عهد األمري

الدِّبِّيِّة.

38

فبدأت مسات ال ّذكاء تظهر عليه م ذكان طفالً فاهتم أبو بتعليمه و تو والد وهو

ا امسة

من عمر و أرسل إ مدرسة القرية ،مالفت انتبا معلّمه ا وري ميخائيل البستا  39.ودرس القراءة العربية
والسريانية على يد ا ورى ميخائيل البستا .

40

وأرسل بعد ذلك إ مدرسة (عني َوْرقة) ملتابعة علومه ،كانت كربى مدارس ذلك الوقت.
وتلقى علومه األو
واسعة

41

حصل ثقافة
مدرسة (عني َوْرقة) ال تعلّم فيها آداب اللغة العربية حيث ّ

علوم اللغة العربية  ،و التاريخ وا غرافيا وا ساب  ،وامل طق والفلسفة والالهوت والقانون،

ودرس فيها سائر العلوم والزمها ،وتعلّم اللغات العربية والسريانيّة والالتي ية واإليطاليّة واالنكليزية ،والعربية
42
واليونانية  ،حيث أمضى فيها عشر س ني متعلّ ًما مث معلّ ًما.
مع االنكليز واألمريكان:
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و عام 1840م نزل املعلم بطرس إ بريوت طلبًا للرزق 43.ووافق هبوطه إليها قدوم مراكب

دحرجيوش إبراهيم باشا وإخراجها
الدول األوروبية املتحالفة مع تركيا  ،وانتشارها على سواحل لب ان تريد َ
من البالد ،فاستخدم االنكليز املعلم بطرس ترمجاناً.

44

وتعرف رئيسها إيلي مسيث )(E.Smith
حيث اتصل فيها بالبعثة أو باإلرسالية األمريكية ّ ،
45
وعرب هلم الكتب.
واتفق فتعلّم م هم اإلنكليزية و علمهم العربية ّ
فتحول مذهبه الدين من املارونية إ املذهب الربوتستان و تبع مذهبهم املشيخي (الربوسبيتريى
ّ

الربوتست ).

46

و س ة 1846م عاون الدكتور كرنيليوس فانديك إنشاء مدرسة ال أسسها بريوت ّأوالً
وعني البستا أستاذًا هذ املدرسة ،وال ّرج فيها على يدي البستا
 ،مث نقلت إ (عبيه) ّ ،

الكثريون من شباب سورية و لب ان .وتوّ فيها التعليم عامني.
وألّف خالهلما كتابًا
48
ال حو أمسا "بلوغ األرب و العرب".

47

ا ساب أمسا " كشف ا جاب

علم ا ساب"  ،مث كتابًا

ضم
و العام نفسه 1846م أسس البستا
بريوت مجعية أدبية هى ( مع التهذيب) الذى ّ
بة من أب اء الوطن املسيحيني طليعتهم الشيخ ناصيف اليازجى وليس فيها إالّ اث ان من األمريكيني،
وكان هذا اجملمع هيئة سورية هتدف إ اكتساب العلوم والف ون ،وقد كانت هذ ا معية أصالً معية
تأسيسها وكان أميًا لسرها عام 1847م عرفت باسم (ا معية العلمية
أكثر شهرة أسهم البستا
ضمت بة من الوط يني املشهورين واألعالم األجانب ،من أمثال الشيخ ناصيف اليازجى و
السورية) ال
ّ

ميخائيل مشاقة ،وهذ ا معية أنشأت عام 1852م له بامسها ،ت اولت مباحثها تلف جوانب املعرفة
العلمية والف ية واألدبية والتار ية والشرائع واالكتشافات ،ذاعت شهرة هذ ا معية م ذ 1857م وانتسب
إليها رجاالت عرب من تلف العقائد ومن ضم هم إبراهيم بن ناصيف اليازجى وأحد أب اء البستا  ،وقد
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ددت هذ ا معية واعرتفت الدولة هبا عام 1868م ،وفيِّض هلا أن تصري ق ّأول مظهر للوعي الوطين

ومهدا ركة سياسية جديدة  ،وبداية ظهور واضح للحركة القومية العربية.
ا ماعي ً ،
و س ة 1848م عاد إ بريوت و تو وظيفة الرتمجة
األمريكيون معاونًا هلم

إدارة شؤون مطبعتهم ،فساعدهم

49

ق صلية أمريكا ،وا ذ املرسلون

تأليف كثرية ،بعد العام 1848م وسع
ا معيات املختلفة  ،وكان

البستا معارفه بدراسة اللغتني اليونانية والعربانية  ،وقام بأعمال ش

تلك

األث اء م صرفًا إ تعريب الرسائل الدي يّة والتبشريية و تأليف الكتب وإلقاء احملاضرات .وعاون إيلي مسيث
والدكتور ف ديك

ترمجة التوراة من العربية إ العربية مست ًدا إ معرفة واسعة باللغات القدمية وا ديثة

اآلنف ذكرها إضافة إ الفرنسية ال تعلّمها

إحدى مراحل عمر .

50

كون معجمه الشهري ( يط احمليط) وقد صدر عام
بعد انتهاء عمله ترمجة التوراة  ،وقد ّ
51
1870م ،وأعقبه مباشرة تصر بع وان (قطر احمليط).
هو أحد مؤسسي الكلية السورية اال يلية
وبعد الفت ة الطائفية
فائقة إ توعية الشعب
وط ية

بريوت ال دعيت فيما بعد ا امعة األمريكية.

52

سورية و لب ان 1860م ال آملت املعلم بطرس ،وجه هذا املعلم ع اية

بالد و نشر موعة من الرسائل الصغرية ،و عمل بالصحافة و أنشأ جريدة

س ة 1860م  ،ودعاها "نفري سورية" وهى أول جريدة وط ية راقية  ،وهى موعة من الرسائل

الوط ية الداعية إ اال اد والوئام  ،وقد رمى فيها إ تقريب القلوب بعد اجملازر ال جرت
ودعا فيها إ األلفة و نبذ األحقاد مث رأى أن القلوب ال تتفق إال إذا اعتادت اال اد والوئام.

تلك الس ة.
53

رجل املشاريع الوط ية:
و س ة 1863م أنشأ (املدرسة الوط ية) الشهرية ،وكانت ّأول مدرسة وط ية عالية  ،وأخذ
أسسها على قاعدة ا رية الدي ية و مبدأ ا امعة
يعا فيها أمراض اجملتمع إخالص و نفس كبرية ،و ّ
الوط ية  ،يريد هبا تأليف القلوب و نشر املباديء الوط ية على صدق جانب الدولة و إخالص
جانب الوطن ،ال كان يغرس من خالهلا بذور دعوته إ السالم واحملبة

قلوب الصغار .ال كانت ّأول
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مدرسة وط ية أهلية ال طائفية وال مذهبية بعيدة عن ال فوذ األج واإلرساليات األج بية وغايتها أن يتلقى
تعليما أساسه التسامح الديين واملذه واملثل الوط ية  ،يعاونه
التالميذ فيها على اختالف عقائدهم ً
ذلك أستاذ العربية الشيخ ناصيف اليازجي  .ونالت هذ املدرسة سن إدارته و عظيم ع ايته فذاعت
شهرة مستفيضة ،وجذبت إليها التالميذ من مجيع أ اء البالد والطرائف وامل اطق ومن البلدان اجملاورة مثل
الشام و م صر واآلستانة واليونان و العراق  ،ليتعلموا فيها ،و

مجلة ما يتعلمونه العربية واالنكليزية

والفرنسية و بة االنسان والتعلق باألوطان  ،و ّرج فيها كثري من األدباء املشهورين  ،وكان هلا أثر
54
واسع.
الوط ية و دور املدرسة:
ما أن انتهى املعلم بطرس البستا من نشر وط ياته

جريدته "نفري سوريا" ح راح يعد الع ّدة

إل اد املؤسسة ال ت قل فكر العلما الوطين من حيز ال ظر إ حيّز العمل) .كان ميكن أن يكون
ا زب هو املؤسسة املؤهلة هلذ املهمة  ،ولكن البالد كانت ضع للسلط ة العثمانية ولقواني ها ال ظّر
قيام األحزاب.
إطارا لق بة من ا يل ا ديد  ،تقوم على حب
ع دئذمل د البستا أفضل من املدرسة ً
الوطن والوالءله" .كان البستا قد اشرتك تأسيس " ا معية السورية" وساهم أكثر أعماهلا كما هو
واضح من أدبياهتا .ولكن يبدو أنه مل يكتف هبذ املؤسسة الثقافية  ،ال كانت تساهم

تعميق ثقافة

وزوارها الذين يؤموهنا لسماع احملاضرات".
أعضائها ّ
خصوصا بال سبة
وضع البستا  14مبدأ أساسيًا للمدرسة الوط ية ،و املبدأ الثالث هو األهم
ً
إ ذلك العصر ،إذ كان الوطن أداة بيد األتراك والفرنسيني واإلنكليز ،كمها و تشغلها بسياسة ّفرق

تسد  ،حيث الطائفية هي سالح التفرقة األمضى .ي ص املبدأ املذكور على "أن املدرسة الوط ية تقبل
تالمذة من مجيع الطوائف وامللل واألج اس ،من دون أن تتعرض ملذاهبهم ا صوصية أو ربهم باتباع
مذهب غري مذهب والديهم ،مع إعطاء الرخصة التامة هلم

إجراء فروض ديانتهم.
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وهذا املوقف جاء ضد موقف املدارس التبشريية الغربية .أنشأ املعلم بطرس البستا مدرسته
أيضا ،وهذا املبدأ
الوط ية  ،و طوال حياته مل يتكلم عن املذاهب ،وقد ساوى طالبه بأب ائه و بشخصه ً
عقيدة البستا يتصل مببدأ آخر هو الوط ية أو حب الوطن وما ي جم ع ه من رقي و تقدم.

ولكي يضع البستا مبدأ الوط ية موضع التطبيق الكامل جعل التعليم والرتبية
متالئمني وواقع عصر و تمعه.

مدرسته

55

وتابع البستا  ،بعد صدور املعجم الكبري  ،مسعا ال بيل

التعصب والدعوة إ التفاهم
اربة ّ

واال اد ري الوطن ،فأسس أربع صحف( :نفري سورية) 1860م ،وأنشأ لة (ا ان) 1869م  ،لة
شعارها (حب الوطن من االميان).
سياسية علمية تار ية  ،نصف الشهرية ،وجعل َ
حزيران 1870م ،وهى

مث أردفهما مستعيًا باب ه األكرب سليم مبجلة (ا ّة) األسبوعية
صحفية سياسية ارية أدبية  ،وأنشأ جريدة (ا ي ة) شباط 1871م  ،وهى ّأول جريدة يوميّة تصدر

باللغة العربيّة ،وهى جريدة سياسية ارية  .و مجيعها تسري على املسار الوطين والت ويرى للمعلم بطرس.
57
56مث أصدر لته نصف الشهرية( :ا وائب) عام 1870م.
الروح الوط ية:
ليس من املبالغة أو اإلثارة القول أن شعار الوطن و مشتقاته قد أطلقه رائد ّرواد ال هضة املعلم

بطرس البستا  .كذلك ميكن القول ،إن ا ركات الوط ية ال ما فتئت م ذ العام 1920م تدافع عن
الوطن ضد ا يانة وا ونة .متتد ذورها إ مئة عام ونيّف ،حيث وضع أسسها ومبادئها املعلم البستا ،

الذى ولد بقرية الدِّبِّيِّة بإقليم ا روب.

ذلك أن الوطن والوط ية كلمتان قد أدخلهما بطرس البستا

قاموس اللغة العربيّة،مث أنّه أسس

املؤسسة ال رأى أهنا الوسيلة الوحيدة ال ميك ه بواسطتها أن ي تقل بكلم الوطن والوط ية من حيز
ال ظرية إ رحاب الفعل و التطبيق.
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ورأى البستا أن إعادة األلفة إ أب اء وط ه ضرورية فظ الوطن وبقائه ،كما أهنا ضرورية
لعمرانه و احه ،ويقول:
افرودها ليست زجاجاً كسرها قد رب"
"إن القلوب إذا ت ّ
ويشرتط رب الكسر ،أو إعادة األلفة أن يكون أب اء وط ه قد تعلموا من األحداث  ،أن ي ظروا
أمر املذهب بعني اإلعتبار واحملبة كأعضاء عائلة واحدة أبوها الوطن وأمها األرض و

إ من الفهم

خالقها واحد هو اهلل  ،ومجيع أعضائها من طني واحد  ،قد تساووا

املصري إ مآل واحد.

58

املعلم بطرس البستا رجل االجتماع:
أراد املعلم بطرس البستا أن يكون رجل إصالح و عمل شريف

أمته فعا ذلك بطرق ش

تارة بتأليف املعاجم والكتب املدرسية إلهناض ا الة الثقافيّة وتارة بانتمائه إ ا معيات العلميّة والعمل
فيها ب شاط ،و تارة بالتدريس وإلقاء ا طب .ولكن املوضوع املهم الذى عا ه االجتماع هو املرأة
ووجوب تعليمها.

59

نشاطاته:
انتدب املعلم بطرس البستا مع زميله "الياس فواز" إ بلدة حاصبيّا ،لتأسيس مدرسة ه اك،
الصالة  ،وأبرز ما ألفا كتاب "كشف ا جاب
درسان املدرسة ،ويعلّمان أب اء الك يسة اإل يلية ّ
فكانا يُ ّ
و العرب" مل يطبع .مث
علم ا ساب" طبع عام 1848م ،و كتاب و اللغة العربيّة "بلوغ اإلرب

لكن نشاطه مل يقتصر على الرتمجة  ،والتأليف،
نقل إ بريوت للعمل على ترمجة الكتاب املقدسّ .
والتدريس ،بل اشرتك ب شاطه ا معية السوريّة ال تأسست عام 1847م ،فكان ي زل إ بريوت
قيق هنضتها الفكريّة  ،واألدبيّة  ،والسياسيّة  ،واالجتماعيّة  ،ح صارت
ليخطب ،وي شط ا معيّة
املفو  ،ألقى
مجعية م تظمة  ،وكان هو من أنشط ع اصرها ،ومن أغزر ّرري صحافتها ،كما كان خطيبها ّ

فيها خطاباته املشهورة حول "تعليم ال ساء" و "آداب العرب" و "اهليئة اإلجتماعية".
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سر اللج ة املشرفة على املدارس ال أنشأها األمريكان واالنكليز
وفوق كل ذلك كان أمني ّ
60
"املنت ،و الشوير ،وصيدا  ،و حاصبيا" ،و ال صارت تُعرف باسم "املدارس اللب انية".
املعلم بطرس البستا الكاتب:
متتاز كتابة بطرس البستا باالنسجام و الطبعية البعيدة عن كل زخرف و ت ميق  ،وبالبساطة
اختيار األلفاظ و األساليب ،والسهولة

اللفظ و الرتكيب ،وان هذ امليزات مضافة إ رصانة الكاتب،

كسب كالمه جالالً و تصبغه بصبغة العلم ا قيقى الذى ال يطلب إال
ّ
وقوة حجته  ،وجالء بيانه  ،تُ ُ
ا قيقة واملعا وال يريد من اللغة إال التعبري عن تلك املعا بدقة وجالء .وهو على بساطة أسلوبه بعيد
عن اإلسفاف.
مسامهته

61

تأسيس الك يسة اإل يلية الوط ية:
فع ِق َد
سعى املعلم بطرس البستا مع أصدقائه لتأسيس ك يسة إ يلية وط ية ُ ،

شهر حزيران

عام 1847م اجتماع ترأسه البستا نفسه  ،وا ذ اجملتمعون قر ًارا بإرسال عريضة إ املرسلني األمريكان
العاملني ال ّديار الشاميّة ،ثوهنم على املوافقة على تأسيس ك يسة إ يلية وط ية  ،هلا قواني ها وأنظمتها
املستقلة.
وقد م حه هذا ا ق

ربيع 1848م .خدم املعلم بطرس كمعلم

مدارس األحد  ،مث أصبح

مديرا هلا  ،و كان يعترب ركًا من أركان شيوخ الك يسة  ،وهذا خوله أن طب خالل حفلة تدشني الب اء
ً

ا ديد عام 1867م.

62

ّرر املرأة و م اصرهتا:
ائدا لل هضة األدبية واالجتماعية السياسية  ،وحسب  ،بل إنه أيضاً
ليس املعلم بطرس البستا ر ً
رائد املدافعني عن حقوق املرأة والعاملني من أجل صريورهتا إنسانًا سويًا ،يوم كانت تعامل وكأهنا أمة للرجل
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رير املرأة كقاسم أمني وغري .

اجملتمع تؤيد دعوته إ وجوب تعليم ال ساء وفوائد  ،واألضرار

يصرون على إبقاء
الالحقة بالكون من جراء جهلهن .ويشري املعلم بطرس البستا إ أن أولئك الذين ّ

رب الكون  ،و تلسون م ها تلك
املرأة حالة ا هل والعبودية إمنا ي زلوهنا دون م زلتها املعي ة هلا من ّ
63
ا قوق ال أقامها هلا اهلل .والبستا هو ّأول من نادى بتحرير املرأة و تعليمها املشرق العر .
أحد ّرواد ال هضة العربيّة:
كتب الكثري الكثري عن األعالم اللب انيني ّرواد ال هضة ،و مقدمة هؤالء املعلم بطرس البستا .

وبالرغم من ذلك  ،فا ّن هذا الرائد يستأهل املزيد من كتابات أحفاد ع ه ،أل ّن الكتابة عن ّرواد ال هضة
هي فعل هنضوى حضارى ،وألن الكتابات ال ت اولتهم أغفلت جوانب أساسية من أعماهلم و آرائهم.
فاملعلم بطرس البستا  ،مازال هوالً هة فكر السياسي القومي واإلجتماعي.

64

املشرق العر  ،و ّأول كاتب

من أهم ّرواد ال هضة أول من نادى بتحرير املرأة و تعليمها
قاموسا عربيًا عصريًا مطوالً مرتبًا وفق األحرف األ دية يطل
تكلم باعتزاز عن دمه العر  ،و ّأول من ألّف ً

على ا ياة ال

ياها ،و ّأول من أسس مدرسة وط ية عالية راقية

زقاق البالط بريوت  ،تعن باللغات

األج بية و ثقافاهتا ع اية كبرية ،و ّأول من ابتدأ مبشروع دائرة معارف باللغة العربيّة ،و ّأول من أنشأ لة

هادفة سامية  ،و ّأول من أصدر لة أدبية علمية عام 1870م هى لة (ا ان) ،و م شئ الصحف
املتعددة ،و ّأول من أنشأ أول جريدة عربية غري رمسية بني قراء العربية صدرت عام 1860م ت ع وان
(نفري سورية) ،و ّأول من أنشأ لة علمية الصلة هلا بالدولة و دوائرها ،وهو ّأول من نادى بالوحدة الوط ية
ال هضة والتم ّدن ،إذ ال متدن

دورا أساسيًا
و فصل الدين عن الدولة ،و ّأول من أعطى للغة العربيّة ً
رأيه من دون لغة تساير و تواكبه ،و اللغة العربية هى (شامة وجه اللغات) و إذا ما فيست بغريها

(كانت هى كالبحر وهو كا دول) ،فكان ق واحداً من أكرب زعماء ال هضة العربيّة ا ديثة.

65
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اللفظ واملعن .وحث املواط ني

على قيمة العلم ،وتربية الوعي بقيمة الكلمة ،ولفت األنظار إ استخدام اللغة اهلادئة الواضحة البعيدة عن
كل زي ة واصط اع.

66

ومحل بطرس البستا لقب املعلم ملا كان يتمتع به من ثقافة موسوعية وطاقة تأليفية جعلتا م ه
ُ
67
رك اً أساسيًا من أركان ال هضة الفكرية واألدبية العربية القرن التاسع عشر.
لقد كان املعلّم بطرس البستا رائداً حقيقيًا أساسيًا من ّرواد ال هضة العربية ا ديثة مع الوط ية

الراسخة و الثقافة العريضة الشاملة واإلنتاج الفكري الغزير إ الدأب واملثابرة والتفا ح آخر ساعة من
حياته.

68

ترمجاته:
معرفة

تعلّم العربيّة و اآلراميّة ،واليونانية القدمية .وأخذيزداد
اهنمك املعلم بطرس البستا
السريانيّة ،والالتي يّة ح أصبح متم ّكًا مع مجيع اللغات ال كتبت هبا أقدم نصوص الكتاب املقدس.
فضالً عن إتقانه اإليطالية ،والفرنسية ،فكان بصفاته العلميّة قد أكمل ع ّدة املعرفة والثقافة ،ليحقق صفات

املرتجم املتميّز .وكان املعلم بطرس يسلم مثرة جهود

مسيث" ليدقق ب فسه
الرتمجة إ "عا ْ

الرتمجة،

مث يت اقش مع البستا ويقارنان ما أ زا باألصل العربي أو السريا  ،أو الالتيين .مث يسلم العمل إ

مصححا
ناصيف اليازجي الذي كان يعمل
ً

مطبعة األمريكان.

كما ترجم املعلّم بطرس موعة من الكتب و م ها كتاب "سياحة املسيحى" ون ب يان ،و
كتاب" ،تاريخ اإلصالح

القرن السادس عشر" ملريل دوبي ية ،و "قصة روب سون كروز" لدانيال ديفو ،و

األول".
كتاب "تاريخ نابليون ّ
اهليئة اإلجتماعية:

69

املعلم بطرس البستا و هوداته العلمية

جملہ علو اسالمیہ شام ہ منرب21

286

أيضا الشأن اإلجتماعي ،ومقابلة عادات العرب واإلفرنج ،حيث يؤكد
من اهتمامات البستا
ً
أ ّن اهليئة اإلجتماعية عبارة عن سكان بالد أو مدي ة هلم مصا مشرتكة أو هي با ري ا الة ال اشئة من
اإلجتماع البشري ،و أساس اإلجتماع البشري ا قيقى الطبيعي إمنا هو إحتياجات األفراد و اوفهم ،
وعلى ذلك بقدر ما تكون تلك اإلحتياجات متسعة و مهمة ،واملخاوف مت وعة وقوية يكون األساس
متيًا .و ري البستا مقارنة بني ملبس ومأكل العرب ومأكل وملبس اإلفرنج ،باإلضافة إ تبيان الفوارق
بني العادات والتقاليد اإلجتماعية العربية والغربية.
طبعا إ األشياء الظاهرة أكثر من الباط ة ،وإ
ويقول هذا الصدد" :وملا كان الّاس مييلون ً
التمسك بالعرض أكثر من ا وهر ،والسيما ما يستلزم سياحة الكفر و تروي الذهن دقة ال ظر ،كالعلوم
أيضا فيظ ون أ ّن التمدن يقوم ب ظام املعيشة و ترتيب
أمر التمدن ً

والديانة ،مثالً ،كان هذا دأهبم
البيوت و ظرافة املالبس والطعام"،
ويستشهد بقول الشاعر:

"ال يعجبّك أثواب على رجل دع حسن أثوابه وانظر إ األدب فالعود لومل تفح م ه روائحه مل
يفرق ال اس بني العود و ا طب".
ّ

70

تتشعب
عرف البستا بقدرته ا طابية العالية و جرأته و وط يته الصادقة و كتاباته ال
ّ
كدا (أن
ا اهات ّأوهلا و أمهها :دعوته إ إعالء شأن اللغة العربية و إحيائها و غرس بتها ال فوس مؤ ً
اهلل أنطق العرب بأفصح الكلمات ،وجعل العربيّة شامة
اآلداب والف ون ت راية هذ اللغة الشريفة).

وج ه اللغات ،وعلى العرب أن يتقدموا

وثانيها :دعوته إ رقي اجملتمع وا ياة االجتماعية باالطالع على فكر أوربة ا ديثة واكتشافاهتا
على قاعدة من متييز الصا من الطا وليس بالتقليد األعمى (فالقبول بالعادات األج بية جملرد كوهنا
أج بية محاقة التقل محاقة عن رفضها جملرد كوهنا أج بية) ،وسبيل ال هوض يتمثل بالوحدة الوط ية و تعاون
أب اء البلد على قدم املساواة وا رية الدي ية القائمة على االحرتام املتبادل بني أب اء األديان املختلفة.
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قيق هنضة وط ية ثقافية علمية ف ية واجتماعية

جدا نشأت من كل ذلك هي أن جيل الشباب الذين نشأوا على دراسة الرتاث
عامة ،فإن مثة نتيجة مهمة ً
الثقا الذي بُعثت فيه ا ياة ،قد بدأوا ي شطون سياسيًا ويسعون من أجل رير وط هم من ا كم
العثما يتص ّدرهم أعضاء مجعية بريوت السرية بني 1875م – 1881م ،الذين كان أكثرهم من تالمذة
ددا
البستا واليازجي و مجيعهم من مريديهما ،تلك ا معية ال أصدرت ّأول بيان يتضمن برنا ًا ً
بأهداف وط ية مرّكزة ترمي إ التحرر السياسي لبالد الشام ،و إحالل اللغة العربيّة ل اللغة الرتكية لغة
رمسية للبالد.

71

آثار األدبية واللغوية:
فقد اشتغل البستا بالتأليف فص ف كتبًا متعددة ،لبطرس آثار كثرية ،فضالً عن كتاباته
الصحف ،وفضالً عن مسامهته ترمجة التوراة ،له مؤلفات ال حو و اللغة واألدب والرياضيات
عددا من
آثارا كان هلا أبلغ األثر ثقافة عصر  ،كما ترك ً
واالجتماع وا ساب والصرف كما ترك ل ا ً
ا طب واحملاضرات واملقاالت ال كان يلقيها امل تديات وا معيات ويد ها ا رائد واجملالت 72.وقد
خاصا للعمل
أفرد البستا
ً
جهدا ً
ومن أهم آثار

حقلي املعاجم واملوسوعات.

73

ذلك:

ال حو واللغة واألدب وما إ ذلك:
"مصباح الطالب

ث املطالب"

الصرف وال حو  ،وهو شروح علقها على كتاب " ث

املطالب" للمطران جرمانوس فرحات.
و "مفتاح املصباح" ط ،
طوطاً .و "املصباح"
مرتب على حروف املعجم

علم الصرف وال حو .و "بلوغ األرب

ال حو ،و "تاريخ نابليون" ط و " يط احمليط"
س ة 1869م يقع

العلمية واأللفاظ املولّدة و العامية.

و العرب"  ،وهو ال يزال
اللغة مطبوع  ،وهو قاموس

لدين ،وهو معجم أدخل فيه كثرياً من املصطلحات
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اللغة لدين مطبوع ،وهو تصر للسابق.

و "قطر احمليط"

و "آداب العرب" ط  ،وهو خطاب ألقا
أسباب ا طاطه و مستقبله .و "شرح ديوان املت ".
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74

 15شباط س ة 1859م

األدب العر و

75

و "دائرة املعارف" وهى "قاموس عام لكل فن و مطلب" .و عام 1875م دخل ميدانا جديداً
وضع من خالله أشهر آثار  ،وهى موسوعة كبرية
والرياضية واألدبية ،كان األول من نوعه
أكمل م ها ستة لدات و شرع

العلم واألدب والتاريخ و سائر العلوم الطبيعية

جبارا يقوم به فرد من األفراد .وقد
اللغة العربية بل كان عمالً ً

السابع ،ولك ه تو

بريوت قبل إكماهلا فأكملها اب ه سليم.

و "الكوثر" وهو اعالن لكتاب دائرة املعارف .وكان القصدان يسميه هبذا االسم.
الرياضيات" :روضة التجار
 ،و "مسك الدفاتر" ط.

مبادئ مسك الدفاتر" "كشف ا جاب

76

77

علم ا ساب" ط

78

االجتماع:
للمعلم بطرس البستا خطب كثرية
طويل ألقا

االجتماع من أشهرها" :تعليم ال ساء"  ،وهو خطاب

األول س ة 1849م.
 14كانون ّ
و "اهليئة االجتماعية" و "املقابلة بني العوائد العربية واإلفر ية"
إ غري ذلك من املوضوعات اهلامة.

79

علمه و فضله و م زلته:
نبغ البستا

عصر فشت فيه ا هالة وغشى ال اس الظالم فحمل املصباح وأنار الطريق ،و

نصب نفسه للهداية والدعاية فألف الكتب ،وأصدر الصحف ،وأنشأ املدارس ،ومألحياته ال افعة ليل
اآلثار و خطري األعمال ،و ذلك دليل على نفس عبقرية و عزمية فتية وإرادة قوية.

80
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كل ما تقدم من جليل األعمال عل املعلم بطرس البستا من أكرب أركان ال هضة .فهو على
حد قول جرجى زيدان " :عصر زعيم ا ركة األدبية
اجملالت واللغة والعلم واألدب".

سورية من حيث املدارس وا معيات وا رائد و

81

وفاته:
تو بطرس البستا ب احية بوارج من بقاع العزيز ،و محلت ج ازته إ بريوت.
1883م 83.املوافق 1300ه  84.وقال عمر رضا كحاله إنه تو
إنه تو فجأة

س ة 1301ه .

82

الس ة

85

بريوت 86.بي ما كان املعلّم بطرس البستا بني الكتب واحملابر ،فاجأته نوبة

قلبية مل متهله إالّ القليل ،فهز موته البالد.
مقربة الك يسة اإل يلية

ودفن املعلم بطرس البستا
ُ
87
ج ازته عظماء ال اس على اختالف الطبقات ومن ذوي امل اصب والعلم.
إنه تو بعد حياة مألها باألعمال اجمليدة
الثبات ،والدأب على العمل ،و البذل
وكان

سبيل ا ري.

بريوت قرب طريق الشام .حضر

خدمة الوطن والعلم ،وقد كان مثاالً للجلدو

88

حياته مثال الفضل واالجتهاد و منوذج الرباعة واألدب و ع وان التجلد و ِ
الثبات

خدمة العلم ،وعلى وفاته بكا األهل واألصدقاء واب ه ا طباء و العلماء ورثا الكتاب والشعراء.
هكذا انتهت حياة شخص امتأل باالميان و احملبة والرجاء والعمل من دون كلّل،
القوة والتق ّدم
اهلداية والوعي والثقافة و قيق امل فعة ّ
العامة ،و ّ
90
الرقي وا ضارة.
واألميّة ،وركب مسرية التمدن و ّ
منوذج من نثر :

89

سبيل نشر

اجملتمع إلهناض جيله من ظلم ا هل
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290

عصر و مكان ،من شأهنم االستخفاف بشأن

احتقارهن غاية االحتقار .ومن شرائعهم و قواعد أدياهنم أن املرأة ب أن تكون مذلولةً ت ِّ
رق
ال ساء و
ّ

العبودية مدة حياهتا .وذلك ت استيالء الوالدين قبل الزواج ،وحكم الزوج بعد  ،و بعد وفاة الزوج تلتزم

مفيدا ،سواء كانت من ب ات
يهتم بتعليمها شيئًا ً
املسكي ة تأديةَ الطاعة لثمرة أحشائها أنفسهم .وليس من ّ

الذل واملسك ة ،زاعمني أن العلم يوقعها
الغن وا طر أو من ب ات ّ

الرتمل أو مصيبة أخرى".
ّ

91

تعليق:
إ ّن ما قدمه بطرس البستا من نثر (و معظمه ،نقل و ترمجة) ،ما كان لريقى به على مصاف
الرواد ،لومل يص ع لل هضة هذا الص يع الكبري :ب اء املؤسسات الصحفية والتعليمية العالية ،وتكوين املعجم
ا ديث ( يط احمليط) ،واملوسوعة الثقافية (دائرة املعارف) ال فتح هبا على الفكر العر باب املعارف
اإلنسانية الواسعة ،وبالدعوة ا الصة إ
الثقافات اإلنسانية والتأثر هبا

رير اللغة واألدب ،و تعليم املرأة و تقدير رسالتها ،و الطة

الفكر و العمل ،هلذا كله وضع امسه

مصاف الرواد.
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