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 مقدمة                                                     
 
 

لدراسات اللغوية واألدبية، في صيغها المتداولة، إلى اللغة، في النص، في أجزاء منه، بل فيي المملية، نمنقلي  تنظر ا
ورقيا  قدممية، متوارثية، فييي  -ليو جياا القيو   -ومنتهيى لليدرا اللنيااي الحيدفي عفيي نيدد مين ورقيها  وسييو ميا ااسي  

بيييا المفييردا، وفييي "منيياةل" اللغيية، التييي شييغلا اللغييويين درا العربييية أمضييا ، نمييا القييى لليي  فييي النقييد ال ييعر  عاقييد ال
قدمما  عما القى مدواته خصوصا  في نتي  "األميالي" و"المنياةل" وغيرسياا  سنيرا اظيرتا المقاربيات، سيره مثيل تلي ، إليى 

فيي األشينا   اللغة، في معياريتها و"قواندسا"، لكنها تمنباا درَسها في استعماليتها، فيي جريااهياس سيواء فيي سيليقتها، أو
المعينيية تستنييابها فييي نهييد وعينييه، أو فييي أسييالي  ناتبيهييا، بييين "تفيينن" وتمدفييد لهييا  وسييو تمنيي   مصييي  تاري ييية اللغيية 
واجتمانيتهيييا فيييي  ن، ميييا ممعلنيييا ت انتبيييه إليييى "وجيييود" اللغييية افنيييه، المتعيييين فيييي التميييار  وا اتاجيييات و"النياسيييات" 

 ، من الحاسم إلى الكات  مرورا  بواضع نت  "قواند" اللغةا خصوصا  عنند من لهم "سلقة" نلى اللغة
وإن نان مصح سرا التوصيف ا جمالي في غير لغة في العالم، فإاه أسثر ما مصح في العربية، إل أاها تبدو، في ندد 

، نيابر لليزمن "منيز "من وجوه النظر إليهيا، قيدمما  وييدفثا ، منزسية نين التياريت واتسيتعما ، والميا أاهيا مثبتية فيي ايص 
منييبوقة التقييور،  –لييو جيياا الت ييبيه  –والكيياتبين والمنييتعملين  ولهييرا نواقيي  ومفانيييل نلييى اللغيية افنييها، إل ممعلهييا 

محمييواا األفيي ا نييدا أاهييا تبقييل أو تتمنيي ، فييي أينيين األيييوا ، أشيينا  التفانييل بييين اليييومي واألسييلوبي، بييين النحييو  
 والممالي 

بين "اللنان"، وسو الممموع التاري ي والتراسمي للعربية، نلى سبيل المثا ، وبين  ، بدامة،لهرا ولبُا في نتابي التمييزَ 
"اللغيية"، وسييو التعييين التيياري ي واتجتميياني والكتييابي للغييةا وعينهييا فييي اقييا" اسييتعمالي لهييا ع"لغيية" محليية أو منققيية، فييي 

 ع"لغة" أيمد فارا ال دما"، نلى سبيل المثا ا  نهد ماا، وسو أمضا  التعين األسلوبي لهرا اللنان نند نات  وعينه 
سرا ما معقي البحيي وعيدا  يرنييا  أسييدا ، فيال منتفيي وحاصيل اللغية، وت بوصيوله وييده، وإاميا معميل البحيي أمضيا  نليى 
 استبيان "جريان" اللغة افنه في األبنية الم تلفة، أ  فيي التيداو   سنيرا محييد اليدرُا واللغية، يييي سيي، يييي تيدور،

ت معافن اظاما  ممردا ، فتألف من نلمات وصيي  ترنيبيية وقوانيد وغيرسيا، وإاميا معيافن لعبية  -إل محيد بها  –نلى أاه 
رمزية وقدر ما سي اجتمانية عتعين بدورسا اتستعماتت الفردمة لهاا  فإل فتحدث المنتعِمل اللغو ، أو منتي  الكاتي ، 

ضيمن العمليية افنيها  سنيرا تكيون اللغيية واقعية  والضيرورا فيي تنيمية العييالم  مقيو  وعمليية تحياور وتنيمية وتعبيير وترميييز
والممتمع، وفي "إاتاجه" والضروراس من النايية الرمزية عسما سب  القيو ا، وفيي نيدد مين اقتصيادماته أمضيا  عوالميا أن 

 اللغة تتعين في مهن ومرتميات ومأموتت اجتمانية وفردمة وغيرساا 
ا إلييى النظيير إلييى مييا جييرت تنييميته، ضييمن العهييود التاري ييية العربييية،  بييي"نصر النهضيية"، ضييمن سييرا المنظييور سييعي

متناةال  نما أصا  العربية في سرا العصر من أيوا ا وسي أيوا  قد ت ت تلف نما واجهته العربية وعد دخيو  أقيوا  
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عهيودا  ولقيد نيان سيرا النيؤا  سيؤات  نين غير نربية إليها، إثر "الفتح"، وبعد ايتياجها إلى ور" تعليم، ت إلى سليقة م
العربية العثماايية، للوقيوع نليهياس بيين اتنتيياد نليهيا والنيليقة عوسيو "فير" الكفامية"، يني  ااصييف الييااجيا، وبيين 
استنييابها فييي قنييوات تعليييم لات مراتيي  وشييهادات  وسييو وقييوع اسييتدنى التعييرع نلييى أيييوا  البي ييات اللغوييية، ومييا فيهييا 

التييي ا ييقا فيهييا عسييواء ميين جهيية الحيياسمين، أو القيمييين نلييى "الملييل" افنييهاا، أ  المعالمييات والعنامييات "النياسييات" 
إلى "التعليم العصر "  وسو ما قياد  –نلى ما تحققُا في ممرى سره التغيرات  –التي أصابا التعليم والمدرسة، وأدت 
شييمل خصوصييا  المدرسيية عوت سيييما "العالييية" منهييا، أ  ،  مييا -لييو جيياا الت ييبيه  –إلييى تنيياو  "البنييى التحتييية" للعربييية 

المامعيةا، نمييا المقبعيية عوعيد وييو  تحييريما، فضيال  نيين اتسييتهدافات المهنيية، التييي وقعييا فيي صييل  سييره التغييييرات، 
 والدوافع والنوااع التي يرنا أسبا  ا قبا  نلى سره المهن 

إليى مفانييل التفانيل ميع متيون أجنبيية، أدبيية ونلميية وغيرسيا، سما استدنى سرا التوقف، في وجه مالا  ليوو ، التنبيه 
نبر الترجمةا وسو ما أدى في جاا  مين اتاجاتيه إليى نتي  العليو  المدرسيية، وإليى "األد  العصير " وأاوانيه وأاماويه 

لمالامية لهيا، أو الم تلفة  نما نان لهره التغيرات أثرسيا البيين فيي مبيااي الكتاوية افنيها، فضيال  نين اتنتقيادات والقييم ا
التي تصدر ننها  وسو ما تما معالمتيه، فيي الكتيا ، مين خيال  الوقيوع ننيد ِسيَير أنيداد مين الكتيا ، بلوغيا  إليى ميا 

 أسميه بي"اشتقا" الهوية"، وعيدا  نن المن أ والملة والنلقان وغيرسا 
األد  وييده عأو فيي دراسية معيالم فهيم م تليف لهيرا العصير، فميا اختصيرُته فيي إت أن سرا نله اقتضى اتاقيال" مين 

التأثر واآلدا  الغربيةا، وإاما تناولُته في ما سو أوسع منه، في نالم العربية، ناتبا  ومهنا  ولغة وثقافة وفضاء انتقادميا   
وسييو فهييم  فبتعييد نيين الفهييم "التقنييي" لحاصييل "النهضيية" عمتاوعيية الحييدوثات الناشيي ة فييي اليينصا، ليييدر  اليينص، وناتبييه، 

ياقات اتجتمانيية واتنتقادمية والمهنيية المالامية ليه، فيي ييراي تياري ي، وجي  التنبيه إلييه، والتعيرع نليى يدوثيه، والن
 ونلى موجباته ومفانيله نلى ا انان والممانة والثقافة 

وسييرا مييا قضييى وإنييادا النظيير فييي مواقيييا سييرا الحييدوث، ييييي أانييي تحققييا ميين أن المونييد المقتيير  لييي"النهضة" عيمليية 
بواابرت نلى الم ر" العربيا قد معنيي مصير، ت غيرسياا نيدا أن المقصيود بيي"النهضة" قيد معنيي، واقعيا ، المثاقفية، أ  
أشنا  التفانل مع اآلدا  والعلو  الغربية عوأوعد منها، مع المعنى والقيميةا  وسيرا اسيتدنى التحقي  مين تياريت، بيل مين 

ساوقة نلى المونيد المصير  المضيرو   نميا تحققيا مين  تواقياحي إلى واريت سرا التفانل وأشناله، وسو ما اقل البت
أن الت يبه بيي"نصر النهضية" عا مقيالي، األوروبييا قيد م يير إليى أمنيية، إليى وميو  فيي أينين األييوا ، ميين دون أن 

يف معيييين والضيييرورا ياصيييل الحيييراي التييياري ي فيييي البي يييات العربيييية الم تلفييية، نيييدا أايييه قيييد منيييون ياصيييال  س يييا  وضيييع
 المردودمة، وله ارتكااات ت تكفل دممومته والضرورا 

سرا ما أدى إلى إنادا النظر في بي ة "النهضة"، وإليى ال يرو  مين مصير، أو مين القياسرا، إليى بييروت عوجبيل لبنيانا، 
ييي جرى التثبا من يدوثات تعود إليى العقيود األوليى مين القيرن النيادا ن ير، سيواء فيي جبيل لبنيان أو فيي بي يات 
منيييحية أخييرى، مثييل يليي  والموصييل وغيرسييا، والمييا أن اتتصييا  سييرا ات يير صيييغة العالقييات بييين إرسيياليات غربييية 

 وأجهزا نننية ورسبااية في القواةف المنيحية ال رقية، بلوغا  في تواقيا أخرى إلى وقية الننان 
اتجتمانيية العربيية عوالعثمااييةا  وسو ما أونقه فيي جملية مين األسي لة يرنياا شياغل سيرا الكتيا س نييف تبيدلا األوير

لنقيييل المعرفييية والثقافييية واآلدا ، سيييواء فيييي اليييبال  أو فيييي المدرسييية أو فيييي الكتيييا   نييييف جيييرى اتاتقيييا ، فيييي المميييا  
  مييالا ننييى سييرا اتاتقييا   سييل لبييى "العصييرية"الدفنييية عقيير  المنييمد أو الييدفرا إلييى المدرسيية  "الحلقيية"التعليمييي، ميين 



 4 

 يتياجات محلية واستهدافات مهنية  التعليم المدفد ا
وسي األس لة نينها التي ممنن وريهيا نليى إاتيا  الكتيا  افنيهس نييف ااتقيل مين نهيد الم قيو  والمملي، والمنيا را، 
سأشنا  قدممة تاتقا  الثقافة واألد ، إلى نهد الكتا  القباني  سل ضيمن الكتيا  أسياَا قياميه ورواجيه ودورتيه فيي 

 ي شرو  النو" اتقتصادمة واتجتمانية تداوتت الممتمع، ف
وسي أس لة عوغيرساا ممنن وريها، وا جاوة ننها، في النيا" التاري ي الر  توليدت فييه سيره ال يرو  المدفيدا  اتيا  
الثقافة وتعبيراتها، وسي شرو  دخو  البي ات العربية في نهيد التفانيل ميع أوروبيا، نليى اقيا" واسيع فيي القيرن التاسيع 

  "اتستقاللية"بله في ندد من البي ات، قبل ت نل الدو  العربية ن ر، وق
إت أن الدخو  فيي العهيد المدفيد فنقلي  مين ا انيان ويتوجيه إلييه، ميا فيدنو إليى وير  أسي لة مين وبيعية أخيرى، ولكين 

العالقات التي  منملة لوسبا  الناوقةس ما الر  أوج  العالقة المدفدا بين الكتا  والمقبعة والنو"  وسو النؤا  نن
منتحضرسا الكتا  في مادته الكتابية، والتي سي في أساسها قد تكون "تحاورا " اجتمانيا  ولوقييا  بيين فيردفن، بيين ناتي  
وقارىء، متباندفن ولكن م مولين ومتحددفن في ت نيلة ما، سياسيية واقتصيادمة وغيرسيا  سيل أوجيد الكتياُ  "القيارىَء"  

 جتماني، أ  نن  واسر ت بها بنمال  اوالنية  سل صدر الكتا  نن ايتيا  ا
وسو ما أتناوُله، في مممونه، في الحدفي نن العربية و"التمدن"، وعد أن تحققا، نند أسثر من نات  معامشا وفانل 
في سرا العهد، من أاه ا وار المفهومي الر  نين في ينابهم ما نان ممر  بينهم، ويعملون من أجله  وسو ما 

يه أيمد فارا ال دما" عنلى ما سأوضح تيقا ا، وسو ما سارع خليل ال ور  إلى تحدفده منر منانيه أفا" في شر 
فوليو -تموا 17-5، 28الكتابية األولى  مقو  ال ور ، في افتتايية وعنوانس "في التمدن" ع"يدمقة األخبار"، ندد 

منقولة نن أسل المدن  فاتبانا  لمضمون سره  "إن سره الحا  قد تنما في جميع اللغات تمداا ، ومعنى أاها اس1858
الكلمة، وحن  وضعها األصلي، منون التمدن مؤلفا  من ساتين المادتينس اات ار العلم بين الناا واستعما  العواةد 
ال  صية واألسلية واأللفية، التي محنم الرو" النليم وأاها تفعل في خير األش اص والممهور، وترقيهم إلى درجة من 

 رع ا انااي لم فتمتعوا بها قبال "  ال 
وسو نال  شدفد في وضويه، في ربقه التمدن والعلم، من جهة، وبالعادات، من جهة أخرى، من دون لزو  سياسي 
والضرورا عخاصة وعد يصو  "التنظيمات" ا صاليية في النلقنة العثماايةا، أو من دون ت نالت صرانية 

"التمدن" نما سينتهي ال قا ، وعد وقا، إلى تعيينه نلى أاه "النهضة" عت بها   اجتمانيةا وسو ما فبعد-اقتصادمة
بي"اهضة" أوروبا ال ارجة من  المية القرون الوسقىا، أو نهد "الحداثة" األو  عت بها  أمضا  والمثا  األوروبي 

 افنها 
 خقة الكتا  نلى الوقوع في ندا مماتتس  قاماولقد 
، "العصييرية"عالعثميياايا والملييي عالمحلييي، نلييى اختالفاتييها، القييدمم والتييالي، وبييين المدرسيية  المدرسيية، بييين ا سييالمي -

 التعليم المدفدا، من أدااسا إلى ناليهاا "مرات "ولل  في 
فيي مقتضيياتها التأليفيية الناشي ة عإنيدادا ، تأليفيا ،  "العصيرية"الكتا ، بيين الم قيو  والحلقية والمملي،، وبيين صييغته  -

 نقدا اااونا  و 
 العربية، بين نثماايتها "الرثة" ودفنيتها ونلماةيتها، وبين تمداها التفصيحي والتواصلي عنبر الصحافةاا -
عسمييا سينييميه جبييران خليييل جبييران وعييد وقيياا،  "ممتمييع اتافييراد"لاتييا  متمييافزا، والوقييوع نلييى  "اتسييم العلييم"ت يينل  -
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جي"، وت سيييما المقهييى والفنييد"ا، وتغييير الم ييهد المييدفني عميين ال ييارع والت ييالد العمييومي عا ييأا الممييا  المييدفني "ال ييار 
إلييى البيييا مييرورا  بواجهيية المحييالتا، والهنييدا  ال  صييي عالييز ا، وتبييد  الراةقيية الممالييية عبييروا اللوييية الوجهييية، أ  

 "البورتريه"، واات ار العرو" المنريية والموسيقية وغيرها وغيرسا 
 

  
 

 سرا التقدمم، سوى إبداِء ماليظتين ختاميتينسوت منعني، في ختا  
األوليى، سييي أانييي نيدُتُد، ننييد نتاويية سيرا الكتييا ، إلييى دراسييات سيب  لييي أن ا ييرتها فيي "أنمييا " مييؤتمرات، إت أانييي 

 استعدُتها، سنا، نتابيا ، ما ممنن انتباره إنادا تأليف لها 
د إنيداد ميادا سيرا الكتيا  عالتيي اقتضيى منيي جمُعهيا سينوات والماليظة الثااية استدراسية، إلا جاا القيو س تحققيا، نني

وسنواتا، وت سيما نند التفكر فيي منياةله وقضياماه، مين أن اليدرا المياد والبحثيي ويوى سيره المدواية منير وقيا، وميا 
د ميين نياد فرجيع إليهيا إت فيي النيادر عوسيو مييا تنبهيا إلييه فيي قلية الدراسيات والكتيي  الحدفثية، الم يارنة لبحثيي فيي نيد

موضييوناته وقضيياماها، نييدا أن المنظييور، اليير  غليي  فييي الييدرا، ربييَد "النهضيية" وحمليية بواييابرت، ميين جهيية، وبمثييا  
"فييوقي" للتقييد  عت "أسلييي"ا، ميين جهيية ثااييية، وسييو المثييا  المنييتقى ميين "سياسييات" محمييد نلييي وأيفيياده  وسييي أسثيير ميين 

، فييي موانيييدسا، فييي أسييبابها، فييي إاماااتهييا وغيرسييا  وإنييادا ماليظيية إل تلييز  وإنييادا النظيير فييي "النهضيية"س فييي وبيعتهييا
النظر سره "ستصحح"، نلى ما رأفا، اظرتنا ت إلى "النهضة" وين ، وإاما أمضا  إلى ما    إليه سرا "الوند" القمو  

 في التمار  العربية الم تلفة 
  نصير النهضية"، فيي اتمياسينس التمدفيد إليى إنيادا النظير فيي "أد –فيي منيعى ميالا  لهيرا الكتيا   –سرا ما قياداي 

الم تلييف فييي اقييا" ال ييعر عوت سيييما مييع "ال ييعر العصيير "ا، وا ييأا أاييواع أدبييية غييير معروفيية فييي نييالم العربييية عمثييل 
"الروامة العصرية" وغيرساا  وسو ما ألزُ  افني وه في نتي  تيقية، فيي تحقيي  مزييد ليي"النهضة" فيي إاماااتهيا، فيي سيرا 

 ري  و"الممهو " في وعضه التاريت الق
أن أواشير سيره البحيوث وأن  التي أتييح ليي فيهياجامعتي، وسو تقدمم ت منتمل إت من ييي بدأ، أ  في جامعة البلمند، 

أن تواسيي  سييره البحييوث يتييى بلوغهييا إلييى القييارىء  إت أن مييا أنبيير  -م يينورا  –أاهيهيياا فكيييف إلا اختييارت المامعيية 
 نني وأتكفل وه، فيما نفلا المامعة لي، في جميع األيوا ، يرية البحي والن ر   ننه، في سرا الكتا ، مصدر
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 الفصل األو  س                                         

 العربية بين الملل                            
 
 
 
 

العربية التي  "رناسة"، نن "نلى النا"النا" "في يارا الحدث، قر  بيروتا في ، 1801فتحدث ال دما" عمن مواليد 
 -أ  الرناسية  -وسيي  اا1826نلى األرجحا، وعيد سمرتيه منهيا عفيي ، 1840سمعها وممرد وصوله إلى بيروت عفي 

ا  وميع للي  ت ممنين القيو  إن 1الملمح األو  الر  منتوقف ااتباسه في معافنة التغر  التي ممريها نلى أسله وبليده ع
سييره  -نود إليهييا تيقييا ا سييأيييرا  نمييا نااييا نليييه قبييل رييلييه، ونمييا اتحقيي  منهييا فييي نتيي  ندفييدا عالعربييية اختلفييا نث

، أو إليى "الُكتّيا "العربية التي مصفها وصفا  واةنا  في مواضيع م تلفية مين نتاويه الميرنور، وي يير فيهيا إليى تعلميه فيي 
 الكت  القليلة التي توافرت له نند دراستها  

ا  العربيييية، وينييي ر مييين أييييوا  تعليمهيييا، وعيييد أن خقيييا خقيييوات وعييييدا فيهيييا، وصيييرع واقاتيييه فتبييير  ال يييدما" مييين يييي
 "النا"   "لتحنينها، وللرفع من شأاها، وجعلها أداته الم صوصة في ا غواء والترسي ، نما محلو له أن مقو س  ففي 

سر الليا  "في يقو  النااا و  "رناع" بها نلى "فهو "فصار  ،اه أخر في تمويد نبارته ومقتضى القواند النحويةإمقو  
ا  ولكن نيف تأتى لل دما" أن مصل إلى 2ع "لر لي تعبي ووا  لي اصبي ودأبي"إاه في العربية  "في القل  وا بدا 

، وشغوفا  بها، واجدا  فيهيا "لها رقا  "إينا  العالقة والعربية نلى سرا المنوا ، وأن مقو  ننها في الكتا  افنه إاه أصبح 
 ته واصيبه من الحياا  لر

نهيا نيرل   للي  أن بينيه وبينهيا، بيل بيين قوميه وبي الصيلة ليدرا، قبله، فيي منيعى الوقوع نلى منار اللغة لهرا وج 
فيي بي اتهيا، وقابلية  "لغيات"، فيي النيعي إليى تأري يه أو فهميه، ميا م يير إليى أييوا  العربيية، إليى نواهيا لصيلةاسره في 

 في منارات التاريت وايتياجات األقوا  إليها   لتغيرات وت القات مع غيرسا،
 
 لنان ولغات   1

، وسو ممموع لغة في تاري ها واستعماتتها وور" األداء المتعاقبة فيها عفيي "اللنان"بين  فتعين سرا الدرا في التمييز
ة، أو منققيية أو أسثيير ميين ، وسييي اللنييان فييي بي يية عقييد ت ييمل قومييا ، أو واةفيي"اللغيية"يييةا، وبييين داولقاتهييا النصييية والتتحق

هيا وإسيهاماتها ، ااتمية نين ت القلغويية وأدبيية اتعبيير في قنوات وعينها، في يدوثات وتلل ا وعد تحصيلها اللنان سرا 
 الم صوصة، ولل  نلى ألننة الناا أو في مدواات الُكتا   
وبيييين الممانيييات القاةفيييية، للييي  ان اللغويييية عاللبنااييييةا محتيييا  سيييرا األمييير، قبيييل نيييل شييييء، إليييى التميييييز بيييين البي يييات 

ثبيات الحيدود بيين األر" والممانيات فيي المنياو  الواقعية منير  مظهر في ند التداخل واتلتباا واقع بينهما، وسو ما 
فيييي يرنيييات الهميييرا التيييي واوليييا جمانيييات وجمانيييات، مثيييل التهميييير سيييرا   ويتمثيييل "دولييية لبنيييان الكبيييير"فيييي  1920
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مين شييما  لبنييان إلييى  اوت سيييما فييي نهيد األمييير و ييير ال ييهابيع المييارواي "التميدد"، أو ا جبيار  لل يييعة ميين ننييروان
إلى مواون المنيحيين في لبنان   جبل لبنان نله، وغير لل  من الهمرات، المنيحية تحدفدا  من يل  ويمص وغيرسا

أو  "ا مييارا"أو  "الوتميية"فييي  التييي ممنيين لهييا أن تعييين نربييية الممانيياتس أسييي تتعييين ،فييي اخييتال  الحييدودفتمثييل سمييا 
ليييى نتحييييل  "بي يييات لغويييية"النيييلقنة العثمااييييةا، أو فيييي مييين التنيييميات ا داريييية فيييي عوغيرسيييا  "المدفريييية"أو  "النييينم "

 تت، قد تكون ساوقة أو نابرا لوور ا دارية سره، نلى اختالفاتها  داو ت القات وت
 
   أ   خريقة لغوية 1

وجيود فيرو" نليى اليرغم مين ، ميا سيره األسيواء فيي القيرون األخييرا، أو فيي  لبناايية، لغويية واقعا ، رسم خريقية، مصع 
لهمية بينة، ت ي وقدمها وتمددسا في أور، وفي جمانات، شدفدا اتاغال" وقليلة الت الد  وما فبدو ممنن الرسيم فيي 

أن تيردد معيالم سيره ال ريقية ت م فيي  الفصحى اللبناايية  إت "اللغات"خريقة اللهمات في لبنان، سو أشد صعوبة في 
وجود قرارات وسياسات عنثماايية، أوروبيية، وواةفيية محلييةا تحنميا أو ييددت سيبل اللغية فيي البي يات سيره، أ  سيبل 

تبين، إلييى تأسييي، قنييوات أسييي قييرارات وسياسييات أدت، نلييى مييا سيياستنييابها تعليميييا ، ت وفيي  النييليقة والفقييرا وينيي   و 
، إلا جاا القو ، لتن يد العربية فيهيا عالمقياوع تحدفيدا ، وميا فيهيا الكتي  "بنى تحتية"المدارا   ا، و ية عالحلقات،تعليم

النياسات القاةفيية فيي مميا   ،في وعض األييان ،نظر وعين مقظة إلى ما نااا نليهدنو إلى الوسو ما ف المدرسيةا 
سييره تحقيي  ميين وجودسييا يتييى ممنيين اللنياسييات التييي فييي خياراتهييا عوسييي االعربييية، نلييى تعييدد سييره القواةييف وتبافنهييا 

 ا ما األ
تبين أدااه، مما  لغو  في معنى ما، أ  أاها شنلا أييااا  ا وار الر  تحققا فيه قنيوات تعليميية أفالملة، نلى ما س

بيييية ر ألبنييياء واةفييية مييياا وسيييي نيييرل  ا ويييار الييير  شيييملته سياسيييات القيميييين نليييى القاةفييية المعنيييية فيييي مميييا  تعلييييم الع
بتعلييم اللنيان العربيي، ت بتميدده التلقياةي ويني   ، نند توفرسا، سياسات قضا يوس اوإاتاجها من جدفد في الممتمع

تحق  مين أن أمنن الض العهود وبعض المناو ، وإن ن سرا ا وار ت مغي ، مع لل ، يصو  ت القات في وعأإت 
تمافزوا لهميا  عويتيى الييو اا أو أن وقيوع جبيل ناميل، فيي نهيد منعهم من أن فلم مت الد الدروا والمواراة في ال وع 

 ما، في ا دارا ال هابية، ما أوجد صالت قربى لغوية أسيدا بين البي تين 
في  سيرا المعنيى عو  "لغية عنربييةا لبناايية"سيو صيعوبة الحيدفي نين  ،فيي سيرا المنيعى الباييي، ن أو  ميا فواجيهإلهيرا في

، "اللبناايية" –  لغةا، بينة في بلد وعينيه، أو محصيورا فيي اصيوص وعينهياس فالممانيات لي للغة، ألداو اتستعمالي والت
لييية وايييدا، نلييى الييرغم ميين وجييود اتصيياتت فيمييا داو وإدارييية وتمييا نااييا تنييدر  فييي تقنيييمات سياسييية  -فييي لغيية اليييو  

تحدفييدات أو أوييرا  ممنيين الرنييون  سييره التقنيييماتانييا  والمصييالحا نمييا ت تتيييح بينهييا عومييع غيرسيياا وحنييم التميياور واأل
 إليها في التعرع نلى األيوا  اللغوية الم تلفة 

افنيها، وفيي نيد  ااقباقهيا، سيي وغيرسيا  "لبنيان"الترميز والتعيين في  ن، فيي تنيمية  اء، لو شفاليظه الباييوسرا ما 
فيي وبعتيه األوليىا ، 1967ع "دفيتاريت لبنيان الحي"من األسماء، نلى يدود وعينها  فكما  الصليبي فتحدث في نتاوه 

جبييل "و "جبييل لبنييان"ا  وسييو مييا مفعلييه إفليييا يرييي  نييرل  ننييد الحييدفي نيين أسييماء 3يات المتداخليية عمنيين منييارات التنيي
، "جبل لبنيان"تحدفدا ا في تنميات متناقضة، إل ننى  "جبل لبنان"وغيرسا، بل نن وقوع وعضها عمثل  "لبنان"و "الدروا

قنم ال مالي المارواي خصوصا ، قبل أن معني في النصف األو  من القرن التاسع ن ر ال ما  نلى سبيل المثا ، ال
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 ا 5ع "األسماء المتزايمة"بي ،وعد وقا ،ا  وسو ما أسماه أيمد بيضون 4مع ال وع ع
ألسيبا  ندفيدا، ضع تاري ا  موثوقا  للعربية في الوتمات التي اايدرجا فيهيا الميدن والقيرى اللبناايية، مأن  البايي ت منع

المصيادر سيره ت ييتمل  منهيا قلية المصيادر وتناثرسيا، وتنير  األسيواء والمنيااع القاةفيية إليى أخبارسيا ومروياتهياا نيدا أن
قييو  إن المنييألة ت ييتر  وجيي  الا  لهييرا 6معقيييات تاري ييية متبافنيية نيين صييالت سييره القاةفيية أو تليي  والعربييية عنلييى 

 صورا لغوية متمادمة، وبعيدا نن العربية في لبنان  ل إلى رسم ممنن التوصالوقوع المتأاي فيهاا فهل 
، بييل فييي أخبييار "منييألة لغوييية"غيرسييا أيادفييي نيين بيييروت وصيييدا و جبييل نامييل و و فييي أخبييار وييرابل، البايييي مييد مت 

ع نليى من ليزو  التعير  ا ت معفيوأنالمها تيقا  وضحها أعالتي س "المنألة"متصلة والمواراة  إت أن ضلونهم في سره 
متلي  وعيض المعلوميات نين تيوون قباةيل ان الباييي مأخرا، ننيد اللبنياايين  وإلا نيأيوا  العربية، سيواء القدممية أو المتي

نربية عمع الدروا وال يعة وغيرسما فيي سيره المنققية أو تلي ، أو نين بيروا أنيال  منيلمين، بيين سينة وشييعة ودروا، 
ن سره المعلوميات ت تفييد فيي شييء نين أييوا  اللنيان إالثااي الهمر ، ففي أامنة ونهود إسالمية م تلفة، منر القرن 

العربييي ننييد ااوقيييه ونتبتييه  ومييا تحييتفل وييه لهمييات اللبنيياايين ميين متبقيييات، خصوصييا  اققييية، ت مفيييد فييي رسييم يييدود 
ا فيهيا عميا معنيي لغوية بينة، وإن نااا ت ير إلى توون سره المميزات اللهمية فيي منياو  وبي يات وعينهيا، وإليى تميددس

 أاها مواون لغوية، منغلقة وعض ال يءا 
قير  سيرا  "يلقيات"، ت فتعدى أخبارا  نين ةالعثمااي حقبةقوى نليه، أو نلى جمعه من معلومات، سنا وسناي، في الأما 

نين  المامع أو لاي، أو نن مدارا، أو نن أسفار وعضهم لقل  العلم في النمف، أو القاسرا، أو دم   وغيرسيا، أو
لقييى لليي  فييي القييرون المتييأخرا، سييواء فييي أخالصيية، أو لغوييية أييااييا ، مثلمييا دراسييتهم العربييية فييي نتيي  دفنييية وفقهييية 

والكاتي  فيي ورابل، أو فيي جبيل ناميل أو فيي بييروت وصييدا وغيرسيا  وسيو ميا ممنين الترمييز إلييه فيي دخيو  الميتعلم 
را ا ما  نبد الريمن بن نمرو األوااني عمن مواليد وعلبي ، فيي جد امقه األو  واألقد  في سيأسي ة رجل الدفن، وما 

اس فهو مؤرخ وإما  في  ن، في جامع بيروت، نيدا أايه نميل 774الميالد ، والمتوفى في بيروت في العا   705العا  
 في الدفوان األمو ، في نتاوة الرساةل  "ساتبا  "

، مين "العقيا "نيه أايه شيمل ف ية قليلية للغامية مينهم مين األميراء وه نن التعليم فيي جبيل اليدروا قلييل، ومتعرفممنن موما 
إلا أراد أييد مينهم أن مصيبح قاضييا ، نيان نلييه أن "  نما اقتصرت مواد التعلييم نليى الفلي  والقالسيم، و"المها "دون 

ا ، إل ليم منين تبينيه فيي بليوع وعضيهم مرتبية القضياء، نليى سيبيل المثيأا  وسيو ميا 7ع" منتزيد من العلم لدراسة ال ريعة
ن أوتد عالدرواا إريلته المعروفةس  "تقرير"موجودا  سوى قا" وايد منهم في العهد ال هابي  وسو ما مصفه فولني في 

ت فتعلمون قراءا المزامير نما نند المواراة، وت تيالوا القير ن نميا ننيد المنيلمين، بيل منياد الم يامت أافنيهم ت معرفيون "
يري  أاه ت فوجد دليل نليى وجيود مدرسية بيينهم قبيل مدرسية الم تيارا فيي إفليا ا  ويؤند 8ع "من الكتاوة تنقير رسالة

 والتي لم تد  وويال  ، 1849العا  
إليى معرفية توصيل فيتم اللكيي ا، 10ا، أو إليى نتي  متيأخرا ع9ع "األنييان"و "التراجم"غالبا  إلى نت   لهرا وجبا العودا

هيييره البي ييية نرفيييا، أو ميييا ااققعيييا صيييالتها فنليييى سيييبيل المثيييا   بيييل ناميييل، فيييي بي ييية جميييا نوعيييض أييييوا  التعلييييم، 
واأليرى، بل ناشا في فضاء لغو  وثقافي إسالمي المبنى، وف  تعيينات شيعية، وامفية تحدفدا ، في ندد مين ميواده 

يييدا مثييل وتقلعاتييه  وسييو فضيياء منييتمر، أو غييير منققييع نمييا مميياوره فييي مييدن قريبيية، مثييل دم يي  ويليي  وننييا، أو وع
النمف األشرع وبغداد وغير مدفنة فارسية، فأصا  سره البي ة اللغوية ما أصا  غيرسا مين أييوا ، نيدا أاهيا شيارنا 



 9 

 فيه  
امييد فييي ال ييانر نييد  بيين الرقيياع العيياملي عالمتييوفى، فييي الغاليي ، فييي اهاميية القييرن الهميير  األو ا األدفيي   ممنيين أن

  ا،  840يدا وصور والصرفند، من أمثا س محمد بن روايه الصيرفند  عاألو ، الر  فتبعه ندد من المحدثين في ص
  ا وغييرسم  نميا قصيد جبيل ناميل نيدد  1028  ا، ونبد المحنن الصور  ع 896والحنن بن جرير البزاا الزابقي ع

أبييو ا و   ا، اليير  أقييا  فييي صييور ومييات فيهييا 980أبييي نبييد ز الزاسييد، شيييت الصييوفية ع سميين العلميياء المعييروفين، مثييل
  ا، الر  از  في صيداا والحافل أبو القاسيم، نليي بين الحنين بين ننياسر  1105الفتح الكراسمي، الفقيه المعروع ع

  اا واسيييمانيل بييين الحنيييين العيييود  وال ييييت ووميييان المنيييار  عالمتيييوفى فيييي القيييرن الثيييامن الهمييير ا وغييييرسم  1176ع
 ا 11ع
 
  تأسيلية "يواات"       1

ة، إلن، وغيييير منققعييية نييين البي يييات اللغويييية، العربيييية وا سيييالمية، األخيييرى، فيييي سي ييية نلماةهيييا أو بي ييية لغويييية متفانلييي
المحلييية أييااييا ، أو فيي النمييف األشييرع،  "الحيواا"، أو فييي "تييا الكُ "ااشي تها، الييرفن نييااوا فدرسيون العربييية ونلومهييا فيي 

رن الراوييع ن يير، فييي تقييدفر وعييض المييؤرخين، مثييل قبلييِة الدارسييين  ولقييد شييهد جبييل نامييل ا ييأا مييدارا محلييية، منيير القيي
التيييييي نرفيييييا وحواتهيييييا العلمييييييةا ومدرسييييية شيييييقراء  ا1746-1526ا، وميييييي، المبيييييل ع1757-1370ميييييدارا جيييييزين ع

ا 1885-1842ومدرسيية جبيياع ع ،ا وإمعيياا ميين النمييف األشييرع1842-1768اا ومدرسيية الكوثرييية ع1896-1745ع
محمييد  اييا نليييه فييي مييدارا أخييرى، إل مفيييدلتعليييم فييي سييره المييدارا نمييا ناوم ييغرا ونيناتييا وغيرسييا  ولييم ت يير  مييواد ا

 "شير  المينه "، و"شير  التحريير"سي التاليةس فيي الفقيه  ن المواد التدرينية فيهاأ، "سل  الدرر"خليل المراد ، في نتاوه 
 "الميييامع الصيييغير"و للترمييير ، "ال يييماةل"الب يييار  ومنيييلم، و "صيييحيح"اتميييا  مالييي  فيييي الحيييدفي، و "موويييأ"لزنرييييا، و

وشييريها، وشيير  مغنييي اللبييي ، وشيير  الكافييية، وشيير  ققيير النييدى، وشيير   "األلفييية"للنيييوويا وفييي النحييو والصييرع 
 ا 12التل يص، وم تصر المعااي والبيان وغيرسا ع

 ونااييا سييره المييدارا تتأسيي، ومبييادرات وعييض العلميياء، أو وإمعيياا ميين النمييف األشييرع  نييداد فقهييي عينيي  التفنييير
ال يييعيا، ونااييا تتوقييف وعييد وفيياا المؤسيي، أو يفيييده فييي غاليي  األنيييان  وانتنييى وعييض الحنييا  بهييره المييدارا، بييين 

ا الير  أييا  افنيه وعيدد 13القراين النادا ن ر والثامن ن ر، ورنوا الحرنة األدبية نرل ، مثيل ااصييف النصيار ع
ال ييت نبيد  ،را نراميها، أو  ياسر العمير عميع شيانرهوقي، من ال عراء، مثلما فعل األميير و يير ال يهابي عميع شيانره

 الكريم النابلنيا   
والثيااي فبيدأ  عوعد اكبية الميزارا، 1780ويميز سااي فريات في مدارا جبل نامل بين وورينس وايد فنتهي في العا  

، إلا جيياا القييو ، "يواات تأسيلييية"أاهييا أشييبه بييي ، إلييىيييوا  سييره المييداراأ فييي تتبييعيمنيين التنبييه،   و  1805فييي العييا  
راه ميياثال  فييي سيييرا العدفييد ميين ألعالييية فييي النمييف األشييرع، وسييو مييا لقييال  ت فلبييي غييالبهم أن فتيياوع تيقييا  دراسيياته ا

 خر مدرسة دفنية نلى الينه  "ا 1906للعالمة النيد ينن فوسف الحنني ع "المدرسة الحميدمة"العلماء بينهم  ونااا 
 يات، وتوقفا وممرد وفاا مؤسنها ، ين  فر "القدمم في جبل نامل

تبين  ثاره في تراجم العلماء العامليين، إل أاهم فتوانون بين استمامات فقهية ولغوية، وأخرى شيعرية، سيواء فيي أسرا ما 
س ال ييت ، ممنين لنيرأدوياء وشيعراء القيور األو مين ت وعيض بالويات الحنيم  و أو في ا ياوا ،المنتدمات ال اصة بهم



 10 

ا، وال يييت إبييراسيم بيين محيييى الم زومييي العيياملي 1679محمييود الم ييغر  عالمتييوفى فييي الهنييد فييي محمييد بيين نلييي بيين 
ا، وال ييت اصير ز خيدر  1728-ا، واألمير موسى بن نلي الحرفوشي ال زانيي البعلبنيي ع1779 -1718القيبي ع

ن شيانر ااصييف النصيار، ا، وسيو أشيهرسم، ونيا1751-عمن شعراء القرن الثامن ن را، وال يت إبيراسيم الحاريصيي ع
والنيد ف ر الدفن بن نلي الحنني العامل العيناثي، وال يت محمد بن فوسف    محي الدفن، من شعراء القرن الثيامن 

 ن ر، وال يت إبراسيم بن ف ر الدفن العاملي البادور ، غير المعروع تاريت وفاته وغيرسم 
ي، وت سيما وعد جالء المصريين وإسناد ينومة جبل نامل إلى ويرى فريات أن سو" األد  را  في أواةل العهد الثاا

ييييي دخييل جبييل نامييل فييي دور اتسييتقرار ع   ا  ونييان األمييراء ميين    نلييي "يمييد البيي  وابيين أخيييه نلييي األسييعد، 
 الصغير فدرسون العربية وينظميون ال يعر ويعنيون واألدوياء  ويعقيدون مميال، األد  فيتبيارى فيهيا ال يعراء، وينفحيواهم

ا  ويييرنر فريييات ميين أدويياء وشييعراء العهييد الثيياايس ال يييت محمييد بيين فوسييف    محييي اليييدفن 14ع "وييالمواةز والعقامييا
ا، والنيييد موسييى بيين 1816-العيياملي النمفييي، وال يييت شييريد بيين محمييد بيين فوسييف    محييي الييدفن العيياملي النمفييي ع

ا، والنييييد نليييي بييين إبييييراسيم 1824-لبنييييي عا، والنييييد ينيييين الموسيييو  البع1819-نبيييد النيييال  الموسيييو  العيييياملي ع
 ا وغيرسم 1825-الحنيني ع

لمنييلمين أو األجاايي ، التييي تنيياند فييي الرياليية، ا "تقييارير" مييع تييوافرلقييى الحييا  افنييها فييي البي ييات اللغوييية األخييرى، أو 
عما  ر والع رينسرا  فلقد جرى تحقي  ندد من الريالت في بالد ال ا ، في القرون، الثامن ن ر والتاسع ن  التعرع

  وسييي ريييالت نييدد ميين العلميياء، مثييل محمييد نبييد األاييي، األبيييض "ريييالت فييي بييالد ال ييا "نتييا   اجتمييع وعضييه فييي
ا 1920-1856ا ومحمييييد نامييييل البحييييير  ع1902-1838ا ونبييييد المييييواد القاميييياتي ع1731-1641الغنييييي النابلنييييي ع

اا تقياريرسم نين أييوا  تعليميية فيي بييروت وصييدا ا، وتفيد1935-1865واألمير محمد نلي واشا ومحمد رشيد رضا ع
 وورابل، وغيرسا  

ليييز وغيييرسم، مثييل لييوي، لورتييه كنت ييرقين والتمييار الفرانيييين وا اوسييرا مييا ممنيين قولييه أمضييا  نيين ريييالت نييدد ميين الم
ل فيي سنير  غييز عالير  ييلمصيرية نليى بيالد ال يا ا، و ا، وجون نارن عالر  قا  بريلته قبل الحملية ا1909-1836ع

 ،1838ا، وإدوار روبنصيون عالير  اار بييروت وغيرسيا فيي 1828إليى  1824ثيم مين ، 1810إليى  1808بيروت من 
دروسيية فييي ا  واشييتملا تقيياريرسم نلييى معلومييات م تلفيية، وعضييها لو ويياوع تعليمييي، وسييي مممونيية وم1852ثييم فييي 

مين خيال  الكتي  التيي وضيعا ميؤخرا   عيرع معلوميات أوسيع، وليو تمميعيية ويني ،ات الباييي مالكتيا  نينيه  نميا وي
 ا وغيرسا 17ا، وورابل، ع16ا، وبيروت ع15العلم، مثل صيدا ع "مراسز"نن وعض 

فيي القيرن التاسيع ن ير،  "التنظيميات"فيي العهيود العثماايية، قبيل نهيد نيرع جد في الوثاة  الم تلفية سيره أن التعلييم أو 
اايين، تعليما  دفنيا  ويرا  في  ن  إت أن الحرية سيره ناايا تعنيي، وقبل دخو  األفكار ا صاليية إلى أاظمة ينم العثم

فيييي سيييره الحالييية، استميييا  الدولييية المتققيييع ويييالتعليم، وترنيييه أيياايييا  فيييي نهيييدا الممانيييات، وجعليييه واويييا  مفتوييييا  لتبرنيييات 
 المحننين وين   

ل أجيزاء مين القير ن ويفظيه، ونليى وعيض والصفة الدفنية لهرا التعلييم تعنيي، فيي سيره الحالية، صيرع التعلييم نليى ترتيي
شؤون التفنير والفقه وخالفها، ونلى وعض نلو  اللغة ااقالقا  من الدراسة الدفنية سره واتصات  بها  وسو تعليم أصا  

ممنين و فيي المنيمد فيي المدفنيةس سيرا ميا أندادا  قليلة من الناش ة، ونان فبدأ في البيا نليى أفيد  المربيي أو ال ييت، أ
نن المدارا التي تممعا يو  المامع المنصور  الكبير، مثل المدرسة القرواةية عمعيود بناهسيا  ،في ورابل، ،هتعرفم



 11 

الميالد ا، ومدرسة المل  الناصر قالوون عمعود بناهسا إلى نهد ينيين بين محميد بين قيالوون، ننيد  1326إلى العا  
القوي ييية عمعييود  نلييى األرجييحا، والمدرسيية 1309ا  لعييينمييه لقييرابل،ا، ومدرسيية ال يرييية ينيين عمعييود بناهسييا إلييى ا
ا، والرفانيية عانيبة إليى مؤسي، القريقية الرفانيية، 1471بناهسا إلى مؤسنها سيف الدفن القوي يي المتيوفى فيي العيا  

والزريقييية عالتييي بناسييا األمييير نييز الييدفن أفبيي  الموصييلي فييي العييا   ،ا1465أيمييد الرفيياني، ويعييود بناهسييا إلييى العييا  
، نميا اتحقي  مين للي  فيي ِسيَير خصوصيا   نند المتميزين من المتعلمين، في مصير ،المنار فنتهيسرا ا  ونان 1388

ا، 1890-1816ا، وال ييت نبيد الغنيي الرافعيي ع1890-1813مثيلس ال ييت محميود ا ياوة ع ،ندد من نلماء ويرابل،
ا، وال يييت ينييين المنيير 1834ن مواليييد ا، وال يييت نلييي الميقيياتي عميي1832وال يييت نبييد القييادر الرافعييي عميين مواليييد 

 ا، وال يت امي  الزنبي الميالاي وغيرسم 1909-1845ع
وسييي بييبعض المعلومييات نيين أييوا  العلميياء اللغوييية، ونيين مقارييياتهم وشييواغلهم، عيير" ويومييات الييريالت المييرنورا ت

عرية وفقهييية، ونلييى أمييور نلييى مناق ييات شيي - 1700فييي ريليية النابلنييي إلييى وييرابل، فييي العييا  نمييا  -سااييا ت ييتمل 
النابلنييي نيين أيييوا   ة وشيير  الييدخان وغيرسييا  نمييا مفيييدواقعيية فييي  دا  النييلوي، مثييل تقليييم األ ييافر وإرخيياء العماميي

عمييا بليي  ثالثماةيية وسييتين مدرسييةا، تهييدما أو  "سااييا ت تعييد وت تحصييى"المييدارا فييي وييرابل،، فيقييو  إاهييا وعييد أن 
  سمرت في غالبها، نند ايارته لها 

اهييا إمثيل صييدا، التيي مقيو  ننهيا نيارن  تحقي  منيه فيي نيدد مين اليريالت األخييرى، وفيي ميدن أخيرى،ممنين الوسيو ميا 
إليى ِسيَير وعيض  تالوتمة منهيا إليى ننيا  وليو نيد، وعد اقل أيمد واشا المزار مرنز "مرنز للعلم"فقدت وعض دورسا ني

 من لنرسم ال ييت النابلنيي فيي ريلتيه إليهيا، فيي العيا  ا، أو1654-1586نلماةها، مثل محمد بن نثمان الصيداو  ع
نند نلماء ورابل،س أخر محمد بن نثمان العليم فيي صييدا، ثيم ااتقيل لمتاوعتيه معروع المنار افنه ال تلوجد، 1663

ا، الر  تلقى 1890-1815في دم  ، ثم درَّا بدوره في المنمد األمو ا وسو ما نرفه بدوره ال يت فوسف األسير ع
م فييي نتاتييي  صيييدا، ثييم ريييل إلييى دم يي  تسييتكماله فيهييا، وميين ثييم إلييى األاسيير، قبييل أن منييون لييه دوره التمدفييد  العليي
 ه نرل  نن أيوا  ندد  خر من نلماةها تعرفممنن موضح تيقا ا  وسو ما أفا، وت سيما في بيروت عنلى ما سالال
وعييض وثياة  المحيياسم ال يرنية عفييي وييرابل،،  دت فييميا قينييا والمعلوميات التييي ور تبقيى معييدودا إلا المعلومييات سيره 

أن سيره المحياسم ناايا تتيول  أيياايا  و يؤون التعلييم، إل نيان الحياسم ال يرني فتيولى إليى فيهيا ممنن التنبه مثال ا، والتي 
ن أ ،مين الوثياة  سيره ،صسيت الممنين اتمواميعا، ويحيدد لهيم أتعيابهم  نميا تعيين المدرسين عوا ضافة إلى مو في ال

نييان فييتم فييي مييريلتينس فييي مناتيي  إقييراء األوفييا ، وسييي خاصيية والصييغار  -وسييو فييي نهييدا رجييا  الييدفن  -التييدري، 
ونياية نمييرا،  "الوتيار"في اقا" الحميص، و "الدبوسي"والصبية، وت تمل نلى قراءا القر ن وتعلم الكتاوة عمثل مدارا 

اتي، ومنت  البيقرا ونويقة ال يل، في ويرابل،ا، وفيي مناتي  والتبااة، ومنت  تأدف  األوفا  في القنو  "نثمان اادا"و
للبييالغين، تميير  فيييي المنيياجد، وتتضيييمن مييواد التيييدري،س القيير ن والحيييدفي والفقييه، وا ضيييافة إلييى نليييو  اللغيية وأصيييو  

 القراءات النبع 
، بيل بيين عهيود العثمااييةفيي ال ألتيراياعأ  ا "األروا "فيي التغييرات التيي أصيابا العالقيات بيين العير  و ويمد البايي،
، ميا مفنير التراجيع الملحيوذ الير  أصيا  التعلييم فيي   العالقات بيين التعلييم والقضياءالتي أصابا نرل نلماء القومين

فلقيد تعيامش، يني  خاليد اييادا، اظاميان تعليمييان فيي سيره العهيودس واييد تقلييد ، يني  القير" ال يافعية   بالد ال يا 
، "األروا "، و خير ااشيىء، فيي نهيدا العلمياء "أبناء العير "نلى جمانات سره القر" تنمية  والحنفية والمالكية، وأول 
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فهيا "المالامية"والر  تنعقد قمته في استاابو   اختلف النظامان منارا ، لكنهما قاما نلى األسياا نينيه، وسيو  ، التيي نرَّ
اا فكيان 18ع "األترايا لقري  التدري، والقضاء سره المالامة نرفية انتبارية وسي المدخل نندسم عأ "المحبي وقولهس 

 ، في اهامة دروسه  "إجااته"نالما ، ويحصل منه نتابيا َد أو شفويا  نلى  "فالا "القال  
إت أاه نان لوجود التبافن بين النظامين، وألولوية النظا  الترني وبعا ،  ثاره القوية نلى مممل التعليم ومتفرناتهس ويات 

ي سي يية ت ييري  القضيياا، مييا أدى، فييي اهاميية المقيياع، إلييى نييد  بلييوع وييال  نيير  المراتيي  العالييية فيييه، النظييا  العثميياا
وإلى خفوت النظا  التعليمي افنه والتالي في البي ات المحليية، وإليى تكيون أجهيزا نلميية نليى منيتوى المدفنية الواييدا، 

 "دوار القيييادا المداييية والم ييارنة فييي منييؤوليات الدولييةوااهييارت الويييدا التييي نااييا للعلميياء، والتييي رفعتييه سيياوقا  إلييى أ"
 ا 19ع
ا شيارا األوليى إليى تقيور تعليميي يمليا ا نليى بيالد ال يا  1840-1831الحملية المصيرية ع يتحق  الباييي مين أنو 

نتمياده تفا في سره البي ات، إل فير" إبيراسيم واشيا، قاةيد الحملية، إا ياء الميدارا اتبتداةيية وفي  النظيا  الير  جيرى ا 
عالعثميياايا اليير   "اظييا  المعييارع"إل صييدر ، 1869 فييي العييا  "تنظيميييا  "فييي مصيير  ثييم مييا لبييي التعليييم أن شييهد نهييدا  

قنيييم الدراسييية إليييى خمييي، مراييييل، سييييس المريلييية اتبتداةيييية عوجيييو  قييييا  مدرسييية ابتداةيييية فيييي نيييل قريييية أو قيييريتينا، 
بييا مين واةفية واييدا، أو مين أليف بييا  500اوا نيدد سينااه والمدارا الرشدمة عوجو  قيا  مدرسة في نل بليد فتمي

في يا  اتختال  القاةفيا، والمدارا ا ندادمة عفي مراسز األقضية أو األلوية التي فتماوا ندد بيوتهيا أليف بيياا، 
المييدارا و  ،والمييدارا النييلقااية عفييي مراسييز الوتمييات، ويقبييل فيهييا القييال  النيياجحون فييي امتحييان المريليية ا ندادمييةا
 العالية عوت مل دار المعلمين ودار المعلمات ودار الفنون في استاابو  ومنات  الفنون والصناةع الم تلفةا 

وادرت النلقنة، إلن، إلى وضع سياسة تعليمية، وإلى اتنتناء والعربية عوعد أن جعلتها وويال  لغة ثااية، وعد الترنية، 
قة لبنااية، بدليل أن بي ات جبل نامل وبيروت عفيي أوسيا  النينةا وغيرسيا ميا لغة ا داراا، وسو ما اعما وه غير منق

، وفيي  صيييغتها العثمااييية، إت وقييرار ميين ا دارا العثمااييية  إت أاييه نييان للعربييية منييار  خيير، "العصييرية"نرفييا المدرسيية 
 صيصيا ، سيواء فيي جبيل لبنيان مقابل، للنن  العثمااي ا سالمي سرا، وسو ما شيهدته األوسيا  المنييحية، الماروايية ت

 أو في شماله، ثم في بيروت في نهد تي  
 
 
 
   العربية في ال قا" المنيحي 2 
 أييوا  الممانية الماروايية ميع العربيية  وسيو ا سيالمي فيي التعلييم إلا تتبيع-يسرا النني  العربيمنع البايي أن ممد ت 
وعض النماتت في مقالع القرن التاسع ن ر، والتي جمعيا بيين التي تناقلتها  ،رمز إليه، بدامة، في سره الحادثةأما 

شانر اصرااي نامل في بال  األمير و ير ال هابي، وقرا نرامة، وشيعراء مين النميف، ييو  أسليية النصيراايين فيي 
ا نييين   فميييال"َأَبييياا العربيييية أن تتنصييير"العربيييية، بيييل نليييى منافنيييتهم المنيييلمين فيهيييا، والتيييي أجملتهيييا العبيييارا ال يييهيراس 

 النصرااية والعربية 
إاني لما أتيا القنقنقينية، دار ال الفية العليية، ولات "اس 1851-1774مقو  رشيد الديدا  اقال  نن وقرا نرامة ع

المحاسيين البهييية النيينية، ت ييرفا بلييثم أنتييا  نلماةهييا العظييا ، وتكلمييا بييين أربابهييا نمييا سييو دأبييي فييي مصيير ويليي  
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أشييعارسم الفاةقيية وأنيير" بييين أفييدفهم منظوميياتي وإن لييم تكيين راةعيية، فأسييمعني وعييض وال ييا   فكنييا أقييرذ ألاييي بييدرر 
 "ال ييا "شييعراةهم األفاضييل الكييرا  منظومييات ترنييية أخييرت ميين الحنيين أنلييى مقييا ، وقييد نييرر فييي وعييض قوافيهييا لفظيية 

قافييية،  "ال ييا "وأمراييي أن أاظييم قصيييدا، وأانيي  أبياتهييا نلييى لليي  المنييوا ، فنظمييا قصيييدا لييم منيين فيهييا غييير لفظيية 
فماءت نلى اوع اللزو  محاسنها وافية ع   ا  فلما نمل اظامها، واشتمل نلى الحنن مقلعهيا وختامهيا، تنمليي نيرات 
النقيياقين ع   ا اففتهييا لمقييا  صييدر العلميياء األفاضييل ع   ا داود واشييا والييي وغييداد سيياوقا  ع   ا فتلقاسييا أدا  ز تعييالى 

  ا وأرسلها إلى وغداد دار النال ، ليقلع نليهيا مين سنياي مين ال يعراء األفاضيل الكيرا  وجوده ال ريد وعين الرضا ع 
في يدوا فضلها وينظموا مثلها  فتلقاسا وعضيهم وميا تلقيااي ويه اميااي وأاكير ينينها، ألن اا مهيا اصيرااي، فكتي  جواويا  

 عسسأاه جمرا، وما نل يمراء تمرا، وسو سرا بال خالع والحنم فيه لرو  ا اصا
 نهدااي تعفو نن منيء تعررا     أت فعفنا  من  رد  شعر  تنصرا     
 ا  20ع "وسل من منيحي فصيح اعده      إلا أفنع ال عر الفصيح وأثمرا     
محنين األميين بيدوره نين سيره الواقعية، فيقيو  إن داود واشيا أرسيل قصييدا نرامية إليى وغيداد، وولي  مين نيل مين  ويفييد

، وسمييا شييانرا العييرا" فييي لليي  العصيير  فييأاف التميمييي نيين "معارضييتها"وال يييت صييالح التميمييي  نبييد البيياقي العميير  
 "خالييية"معارضيتها، ورأى أن سيره القريقية لينييا مميا تتفاضيل ويه البلغيياء، وأرسيل إليى اليوالي وقصيييدا راةيية فهياجم بهيا 

     ة ون رين بيتا  من ست "خالية"وقرا نرامة  أما نبد الباقي العمر  فمد  داود واشا وقصيدا 
لقيييدرا  امفيييي شيييانرا  تنكيييرَ  وميييا ت يييتمل نلييييه مييين نالميييات ودتتت فتعيييدىا، 21الواقعييية عنييين سيييره يبييير نثيييير  سيييا 

، مييا منييتوج  درا العالقيية فييي صييورا تبيياسي شيانر اصييرااي وصيينيعه، بييل وأيقيتييه ويهال ييعر، و قييؤ" اصيرااي نلييى 
 ما قالهسقصيدا، ومى راةية التميمي وامة نل  ولقد أجا  نر أوفى بين العربية والنصرااية

 فال مفت ر مرء وممد   فناله        تراثا   إلا نن وارع  الف ر قصرا    
 وت محتقر درا  مميء وه فتى        م الف جننا  أو فرى غير ما فرى    
 ع   ا   
 اعم إاني  من   أمة  نينوية        وأسل  نتا    لن   م ان   وينكرا   
  اع     
 فال تحنبني أنمميا  فإن لي         من العلم   واآلدا  قوما    ومع را   
 ا 22ع

اصييرع الديييدا  إلييى مناق يية افييي قصيييدا التميمييي، فيمييا  "الهفييوات المتعلقيية واأللفيياذ والمعييااي"معييدد نراميية قنييما  ميين 
قضييية الفصياية لينيا مميا فلحيي  "ويأن ، منتهيييا  إليى القيو  "فصيحاء العربيية"تبياسى فيهيا ونيون المنيييحيين سيم سيمالية 
 ا 23ع "والدفن

 
 العربية والنريااية بين  أ    2
في شأن  خر، سو أن شيانرا  اصيراايا  فتبياسى وصينيعه اللغيو   منه ماثل   البحي ال بر وبعض أصداةه، وما معني ردُ و أ

خيير، ننييد سييرا ولاي، ضييمن وال ييعر  والفصيييح أمييا  شييانر منييلم، ناسنييا  فييي الفعييل سييرا انتقييادات نيين الييرات واآل
العملية افنها  لمالا فنكر ال يانر النمفيي نليى النصيرااي إمنيان الفعيل ال يعر ، بيل إمنيان التنياف، ويه معهيم  ولميالا 
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  ال ييانر النصييرااي نلييى تبنييى ماضييي المنيييحيين الميياسلي، ونلييى التصييريح وإمنييان قدرتييه نلييى الفعييل وإن نييان قييدِ مُ 
 نري  مثل ال انر المنلم   "تراث"ااش ا ، ت صاي   "فتى"

وسييل فييي لبنييان غييير شييعر نربييي يييدفي  ت اعييرع قبييل قييرن واصييف تقريبييا  شييعرا  نربيييا  للبنييان  "مقييو  صييال  لبنيييس 
ا  مقييو  لبنييي سييرا الكييال ، فييي لغيية م ييبوبة وجااميية، وعييد ايييف وقييرن نلييى أخبييار 24ع" سااييا النييريااية لغيية اللبنيياايين
فاصلة في العالقة والعربيةس فتباسى نرامة وأصل نربي ثابيا فيي التيراث، فيميا معيزو لبنيي سرامة، وبين القولين منافة 

العربية في لبنان إلى قرن واصف قرن، لي، إت، فمالا جيرى فيي ميدى المنيافة الفاصيلة بيين القيولين  أسيو التغيير فيي 
ولبنيييي المتفييياخر وعربيييية اللبنييياايين الموقيييعس بيييين نرامييية المتفييياخر وعربيتيييه ولكييين ال اضيييع دوميييا  للنيييلقان ا سيييالمي، 

 المتأخرا، ولكن المنتقل نن أ  نروبة سياسية، وغير العابىء وماضي المناو  اللبنااية األخرى 
الحرنية اللغويية ، "1947أمين ا لة فبدو أسثر تحووا  من ممافله، لبني، إل ت م لد، في محاضرا شهيرا له في العيا  

األوييراع اللبنااييية "، وسييي جبييل لبنييان، وبييين "الرقعيية اللبنااييية القدمميية"ان، فيميييز بييين ، بييين لبنييان وجبييل لبنيي"فييي لبنييان
 ا 25ع "مغمرسا اسم لبنان"، أ  ما ألح  في نهد اتاتدا  وه، التي "المدفدا
 يمنيينلبنااييية ننييد وعضييهم، صييريحة أو مقوييية فييي غاليي  األييييان  و  "منييألة"ت ييي وييأن اللغيية لنيير أمثليية أخييرى  ممنيين
ع نليها في ممرى نمليات ندفيدا فيي ميدى القيرون الثالثية، النيادا ن ير والنياوع ن ير والثيامن ن ير، والتيي الوقو 

، وإن بدت فيها فيرو" التياريت والممانيات "جامعة"تداخلا فيها يناوات دفنية وسياسية، وااتها إلى جعل العربية لغة 
 وااقناماتها 

المرويييات نيين أيييداث لبنييان عمثييل قصييص م ييادات  ميينمثييل غيرسييا قييد تكييون يناميية نراميية وال ييعراء النمفيييين ورفيية 
بييين اللبنيياايين لمييا نااييا نليييه العالقييات أشييد  ا  تبينيي أن البحييي فتقليي التييي أشييعلا فيييه يروبييا  واةفيييةا، لليي  األوفييا  

لييم الموارايية   وأولييى سييره المنيياةل سييي ا جاويية نيين النييؤا  التيياليس سييل تك، وقبييل الواقعيية المييرنوراالنصييراايين والعربييية
 النريااية ت صيصا ، في بي تهم اللغوية، مثلما قا  لبني وغيره  مثل تحدفدا  لغة أخرى غير العربية، 

الريالة األوروبيين نين تكليم المواراية وياللغتين، العربيية والنيرياايةس سيرا ميا فؤنيده دومينينيو مياغر   "تقارير"وعض  تفيد
ا فيي De La Roqueود  ت روي ع، 1624قيا  بهيا فيي العيا  ا نين جبية و ير  فيي ريلية Domenico Magriع

ا نينهم فيي العيا  John Lewis Burckhardtا، وجيون ليوي، بورنهيارت ع26ع شيما  لبنيان نن سينان 1688العا  
ا  وسارع البعض إلى القو ، ااقالقا  من سره ال هادات وغيرسا، بوجيود لغتيين، بيل لنيااين، بيين المواراية، 27ع 1810
 ا  28تأخر دخو  العربية إلى أوساوهم عبل إلى 
أن اليرفن وياولهم  ا، تظهير29ن العودا إلى ما قاله المنت رقون، وإلى وثاة  أخرى جيرى الك يف ننهيا ميؤخرا  عأغير 

الميرنورا  ،الوصف اللغو  في ال هادات الميرنورا سيم رجيا  اليدفن فيي المقيا  األو ، وإن وقعنيا فيي شيهادا د  ت روي
ن الحيدفي نيين إعلومية تفييد نين تحيادث وعيض النينان والنييريااية فيي وعيض المنياو  الماروايية  لهيرا فينليى م ،أنياله

النريااية م ير إلى استعمالين لهاس بوصفها لغة نت  الصالا والققوا المارواية عمع العربييةا، وبوصيفها لغية تدوينيية 
غييير اآلرامييية نلييى أ  يييا ، التييي جييرى  -ااية أ  النييري -عالكرشييوايةا، أ  اسييتعما  يروفهييا لتييدوين العربييية  وسييي 

وغيرسييا ميين قييرى فييي سييورياا، بوصييفها  "معلوليية"التحييادث فيهييا قييدمما ، فييي أوسييا  منيييحية تحدفييدا  عويتييى اليييو  فييي 
 ا 30شاسدا ، في ينا  وعضهم، نلى تكلم وعض المنيحيين وغير العربية منر أوقات وعيدا ع

نلييى غيير وثيقيية وشيهادا وقيرار م ييدد مين قبييل وعيض القيمييين  قيعالبايييي م أنماليظتييه فيي سييرا المميا  سيو  ممنينميا 
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تحقي  منيه فيي مواقيف أين، النيريااية والعربييةس سيرا ميا ، نليى تعلييم اللغتي"مليتهم"نليى النياسيات الماروايية، فيي شيؤون 
و يلي ، فيي أ وفي ندد من تيدابيره، سيواء فيي إسيدن أو قبيرص ،ا1740-1630ونتاوات البقريري اسقفان الدويهي ع

إل والي  بتيدري، العربيية، وبوضيع األااشييد فيهيا ألاهيا، فيي ينياوه، لغية الميؤمنين، ولغية  سمحقات م تلفة مين يياتيه
ا صيورته األبيين، إل فيدنو 1736عممميع الليويزا،  "الممميع اللبنيااي"نريقة وجميلة  وسو ما سييمد أمضيا  فيي اصيوص 

ريااية فيي  ن  إت أن ال يهادات سيره تفييد فيي المقيا  األو  نين ضيرورا تعليم غير قرار فيه إلى لزو  تعليم العربية والني
ا  ما سره األالرسبان والكهنة النريااية، وسو ما محتاجواه في الققوا الدفنية عوسي يا  الرسبان والكهنة المواراة يتى 

مييع غيرسييا  سييرا مييا فؤنييده نمييا  سييل معنييي سييرا أن النييريااية مييا نااييا لغيية الت اويي  اليييومي بييين الموارايية، ويييدسا أو 
مييين المؤنيييد أن المواراييية نيييااوا فتكلميييون العربيييية، وينتبيييون بهيييا، وليييي، وغيرسيييا، نليييى األقيييل ابتيييداء ويييالقرن "الصيييليبيس 

جمله في المعادلة التاليةس النريااية للققوا، لغالبها نلى األقل، وللتدوين أييااا  في أا  وسو ما 31ع "الميالد  التاسع
 كرشواية، والعربية للتداو ، وما فيه المحادثة والتدوين والكتاوة صيغتها ال

امد، لو نداا إلى المدواات المنتوبة من وعض المواراة، منر أواسد القيرن ال يام، ن ير عميع الكياسن ابين أن ن يمنو 
دد نلى ضرورا الترتييل القالني تحدفدا ا، أاهم مقبلون نلى الكتاوة والعربية، ندا أن تدابير ندد من القيمين نليهم، ت 

والونل والعربية في القداا، وا ضافة إلى تدابير أخرى تؤند سره النياسة وتثبتها  ومع لل  تحتا  المنيألة إليى تبيين 
أشد، أ  التعرع نليى البوانيي التيي أدت إليى تمنين العربيية مين أوسيا  المواراية عوغييرسم نيرل  مين المنييحيينا، بيل 

 اسون بها، يتى مع صال  لبني وسعيد نقل  إلى جعلها لغتهم التي فتب
وبعيده،  "ممميع الليويزا"ى ميا قبيل إلصف األو  من القرن الثامن ن ر، ، والعودا إلى مدواات ترقى إلى الناولقد تحقق

من وجود تبافنات واختالفات وتمالوات يو  استعما  العربية والنريااية بين األوسا  الكننيية والرسباايية الماروايية فيي 
لققوا والتعليم  ويمنن التحق  من التمالوات سره في تقارير وضعها ندد من القيمين نليى الكنينية، مثيل البقرييري ا

 ا 32معقو  نواد، أو نلى الرسبااية المارواية، مثل األ  العا  توما اللبود  وغيره ع
فيي روميية، م يتكي ميين  "قيداالممميع الم"ليى ، إ1728ففيي منتيو  فرسيله البقرييري نيواد، فيي أو  يزييران ميين سينة 

علليونل التب يير ا سون الرسبان مقدمون نلى أفعا  ت فواف  نليها  من سره األفعا س خرو  الرسبان من األدفرا للكرااا 
نليى رهوسيهم وقيا القيداا عقلننيوا رسبااييةا بين المنيحيين بد  التزامهم اتاعزا  والتنني ، ونيد  ايتفيا هم وا سينيم 

وقيد غييروا عأ  الرسبيانا رتي  الصيلوات "وسيو ميا فيورده فيي العبيارات التالييةس   وقنية جدفداأللحان م ها لهي، ووضع
والقييدادم، والتفاسييير العربييية، واادوا ميين ننييدسم وقييدموا وأخييروا نلييى خيياورسم، وأوقلييوا النييريااي بوقييا القييداا يتييى 

، ونييل مييا تحنيين ننييدسم مقلييع أ  تصيينيف ونييال  المييوسر  واألسييرار، ويعملييوا انيي ات ويزرنييوسم فييي ننيياة، الضييياع
مصنفوه ويوضعوه في الكنينة، وقد ابتدأوا في ال حيم وفنروه وبيغنوه نلى خاورسم  وقصدسم أن فبلبليوا نتبنيا وييدمروا 
ما وبع في ننينة رومية، مع أن واةفتنا نااوا نتبها متبلبلين من النناي، وأميش قيدر تعبيوا سيلفاةنا يتيى وبعيوا الكتي  

 ا 33ع "نية نما سو وعلمنمالكناة
فييي ال ييينوى أميييور ندفيييدا، تتصيييل و ييؤون وقوسيييية فيييي المقيييا  األو ، لكنهيييا تعييين فيييي ممملهيييا تناانيييا  بيييين البقرييييري 
وجهات نننية ورسبااية، له أسباوه ال اصة عفؤد  إلى قيا  يليف بيين البقرييري ومقيرااين، مين جهية، وبيين المقاراية 

ي إلى إااية األو  وتنحيتها، إت أاه مفييض نين للي ، إل منيب  ااعقياد نتهة، ويهة ثااياآلخرين ورةي، الرسبااية، من ج
ويتبعيه نيرل ، ويتصيل و الفيات واقعية فيي ميا ولبيه ا صيال  الكياثوليني مين تيدابير للقاةفية الماروايية  "مممع اللويزا"
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ايتفا ه وح  التحنم والقرار، وميا فييه منها خالفات بين البقريري والمقاراة، وتقو  نلى أن البقريري مقال  و سا34ع
أفنميييا نيييااوا، وفيييي أ  أبرشيييية ناايييا، فيميييا مقالييي  غالييي  المقاراييية بهيييرا اليييدور  ،جبامييية الميييا ، فيييي شيييؤون الميييؤمنين

عوقبلها مواقف رومية افنهاا قد ضمنا للمقاراة سرا الح ، من دون أن  "المممع اللبنااي"وبممارسته  ونااا قرارات 
تامييية وأسييييدا إت فيييي الربيييع األخيييير مييين القيييرن الثيييامن ن ييير  ومنهيييا نيييرل  خالفيييات بيييين البقرييييري فتحقييي  فيييي صيييورا 

جهم مييين والرسباايييية الماروايييية تتصيييل وميييا ولبيييه الرسبيييان ألافنيييهم مييين أدوار وسيييلقات فعليييية بيييين الميييؤمنين عمثيييل خيييرو 
عييييدا  نييين النيييااا، وبميييا فعليييه الرسبيييان مييين والتعلييييم، فيميييا فنحصييير دور الرسبيييان، تقلييييدما ، فيييي التعبيييد واألدميييار للكيييرااا 

ممارسييات وسييلونات وتغييييرات، ومييا فيهييا المتصييلة بييدور النييريااية والعربييية  فييالبقريري فتحييدث فييي شيينواه أنيياله نيين 
عنقاةييدما ، ميين دون  "متبلبليية"وييورين سيياوقين نلييى رسييالتهس وييور نمييل فيييه الننيياي القييدامى نلييى وضييع نتيي ، فأتييا 

البقريييري فيييه رومييية نليى وضييع عووبييع، نمييا سييو معلييو ا نتيا  القييداا، المعتمييد فييي نهييد  شي اا ووييور ثييان نملييا
سييميه وييالقور الثالييي، إلا جيياا ألة، نلييى تبدفلييه  وسييو مييا ممنيين أن نييواد، واليير  نمييل الرسبييان، نمييا فبييدو ميين الرسييا

دخيل نليهيا مين تبيدفالتا وسيي القو ، أ  دخو  الكت  الدفنية المارواية في نالقات جدفيدا، بيين ميا ناايا نلييه وميا 
 أدااها  ن نربية ونربية عنلى ما سيتضح والتالي نالقات منتمدا بين العربية والنريااية، بل بي

 
 "المليحة"      العربية  2
الوقوع، في صورا أوضح، نلى ال الفات سره في رسالة ساوقة نلى شنوى البقريري عما م ير وبعا  إليى أن  يمننو 

عأ  الهي ة العليا في  "مممع المدبرين"ويعر" فيها ، 1728اينان من سنة  29قبل سرا الوقاا، في  ال الفات معلنة
، "امتنع نن خدمة القداا والعربية المليحة عأ  الفصحىا"الرسبااية الماروايةا ما مقالبهم وه البقريري نواد، مثل أن 

ا  ويرد سرا ال الع في صورا أبين، 35ن أوسا  المواراةا ععأ  العربية الدارجة بي "العربية الوونية"وأن معتمدوا نلى 
عأ  وعد ااعقاد  1738يزيران من سنة  8، في "المممع المقدا"في رسالة ثالثة، فبعي بها خمنة مقاراة مواراة إلى 

اسيييية األلفييياذ الو "إليييى أايييه مفضيييل  ،فيييي أييييد أسيييباوه ،ا، ويفييييدون فيهيييا أن خالفهيييم ميييع البقرييييري معيييود"ممميييع الليييويزا"
عمثيل  "ألفياذ نربيية قااوايية عأ  وفي  قوانيد العربيية ا، وليو ناايا بوضيع أسياقفة نثييرين"، أ  النيارية، نليى "الفاليية

 ا 36ع "أنما  جرمااوا فريات ا
سعوا إلى إدخا  لغة نربية جدفدا تبتعد  - "مليحة"وبعضهم يلبيون لوو نربية  -أن الرسبان  ظهروسو نال  صريح مُ 

نما في للغة العربية المنتعملة ساوقا  في الققوا الدفنية، أ  العربية ال دفدا القر  من المحنية في بناةها نما نااته ا
فييي الرسييالة افنييها، وإن فييي صييورا غييير جلييية تمامييا ، أن الرسبييان ت لييوا نيين قنييم ميين النييريااية، ، تييدوينها  نمييا فتضييح

ن في رسالتهم إاهم شرنوا وما دناسم البقريري إلى تقبيقه، وسيو المنتعمل ساوقا  في القداا، لصالح العربية، إل مقولو 
 ا  37التقدم، من جدفد واللغة النريااية ع

 Pierreجيييد خبيييرا  ننيييه، مزامنيييا  تاعقييياد ممميييع الليييويزا، فيييي تقريييير أييييد اآلوييياء الينيييونيين، بييييار فروميييا  عأوسيييو ميييا 

Fromage ية نبيييرا، نيين الترتيييل فييي نناةنيينا وغييير العربييية، ااققييع موارايية يليي ، وسييم جمانيية منيييح"ا، اليير  فؤنييدس
ولل  منر ن ر سنوات أو اثنتي ن را سنة، وأسيققوا العيادا القدممية القاضيية و دمية القيداا ا لهيي وبيتالوا الصيلوات 

ن ترتييل سلها والنريااية  سرا المثل وال  ال قورا، نما لو أانا، لو ولبنا الت بيه، توقفنا فيي الميدن الكبيرى فيي فرانيا ني
 ا 38ع "القداا والالتينية
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 ،الرسبيان فتحيدث، أاهم ت لوا تماما  نن النريااية، بل نن قنيم منهيا فيي القيداا وغييره، إل نلى ما أرى وت معني سرا، 
عأ  نليى  "يقليين"نن ضرورا وبع نت  دفنية في رومية، ت تمل في سي تها القبانية نلى في رساةل أخرى، تيقة، 

جيد تأسييدا  ليه فيي رسيالة أللعربيية و خير للنيريااية  وسيو ميا واييد  سي الصفحة الوايدا مين دون شي اقنمين وبانيين ف
، 1730أرسييلها القيي، جييرج، ق ييوع، الونيييل العييا ، إلييى الييرةي، العييا  األ  مي اةيييل اسيينندر، فييي أو     ميين سيينة 

ليى أبرشيية يلي  للمواراية، واولية، مثيل ويقو  فيها إن تهم البقرييري الموجهية إليى المقيران جرميااوا فرييات، القييم ن
أاه وقيل النيريااية مين ننينية يلي  والكليية، فهيرا ال بير ميا ليه أصيل، بيل نليى ميا تعهيدون قبيل تيوجهنم مين "التهمة بيي

ن و رَّع، والرتبة وقيا يالهيا والنيريااي والعربيي ا  فميا فعليه الرسبيان، سيواء 39ع "ننداا ما غيَّر نن لل ، بل ااه ينَّ
لبنان أو في يل ، لم فبد  اتادوا  والتكافل بين العربية والنريااية في الرت  الدفنية، من جهة، إت أايه أدى في جبل 

 خيير، وسييو أن ناتيي  الرسييالة مقاليي   العربييية وتنقيتهييا، ميين جهيية ثااييية  والالفييا فييي الرسييالة سييره أميير   "تحنييين"إلييى 
مين جهية نتيا  "يلي ، لات مواصيفات خاصية، وبانيية ولغوييةس مرجعه الرسبيااي األو  ويأن فرسيل ليه نتبيا  دفنيية إليى 

يزقيا، لنرتم أن مرادنم تقبعوا منه نندنم، فارسلوا لنا منه إلا ننتوا بتريدوا، وأن منون الور" مليح يتيى إلا جيدولناسم 
شيواي يتيى ت أييد سنا، وختمناسم و تم الدفر  ت فبت الور"، واأمل أن منون خقيه رفيعيا  والنيريااي ت العربيي، وت نر 

سيبا  غييير أ معيود إليى انتمياد النيرياايةسيو أن ا  والقرييد فيي سيره الماليظية 40ع "مفهيم معنياه ليبقيى ليه انتبيار ااةيد
مييا  نييينُ ا وسييو لرسبييان الثقافييية نيين غيييرسموييالمعنى الممييالي للعبييارا، أ  تمييييز مناايية ا "تهويلييية" لغوييية، وت دفنييية، بييل

نلييى الرنيياع والمتقفلييين، أ  أن  "التهويييل"، إاييه وليي  منهييا "النييا"   "فييي  ،قييا  إلبييية، ال ييدما" فييي لغتييه العر  ولبييه
 من أن فتمافز نن أقرااه والمحيقين وه العربية ُتَمكِّنه 

نيود إلييه تيقيا ا إليى القيو  إن المواراية ت صيصيا  تعربيوا لنياايا  منير نهيود وعييدا، أ خلص من سرا العر" عنلى أن أو 
ي ميدى العقيود العثماايية فيي نالقيات جدفيدا والعربيية الفصيحى  غيير أن دخيولهم سيرا سييتحق  وفيي  لكينهم سييدخلون في

شرو  مغافرا لما نااا نليه أيوا  العربية عتعليميا  ونتابيا  وتأليفيا ا بين الممانات األخرى، وت سيما ا سالمية منهيا، 
النن  العربي  لل  أن ربيةا أنداد من المرسلين األوروبيين وبلغات عوما فيها الع" المليحة"ومنها اتصالهم وعربية يل  

لم فتحق  أساسا ، في أوسا  الممانية الماروايية، وف  ال رو  افنها، أو  تحق ف م  النمول  ا سالمي العثماايا لعوف
ليا قبيل أن الممانية سيره ميا دخمنيه الباييي تحقي  ميا وي تلف منارا  فيها نميا سيو نلييه فيي غيرسيا مين الممانيات  و 

القرن النادا ن ر عفيما خال وعض وقارنتها ومقاراها ونهنتهاا في نالقة تعليمية والعربية، فيميا نرفيا للي  البي ية 
منر نهود وعيدا، في قنيوات محليية أو خارجيية، فيي الحلقيات الدفنيية أو الحيواات  ،أو الصيداويةالعاملية أو القرابلنية 

ليه أمضا  في ااصراع أنداد من المتعلمين ال يعة والننة والدروا إلى صنانات أو الكتاتي   وسرا ما ممنن الوقوع ن
العربية، تعليما  وتأليفا ، ييي أايه ليم فنققيع، أو تميدد فيي ا ياوات العدفيد مين المحيدثين والمفنيرين واللغيويين وال يعراء 

مثييل سييره اتستمامييات  ،ين فيهييافييي ا يياوات المتعلميي ،ونتييا  المراسييالت وغيييرسم، فيمييا لييم تعييرع الممانيية المارواييية
 ا 41والكتاوات قبل القرن النادا ن ر ع

عأ  صيينانة اللغييةا إلييى العربييية ارتييبد  "الصييناني"و "التعليمييي"والالفييا فييي أميير سييرا المنييار سييو أن دخييو  الموارايية 
منيييار  وسيييو افيييي ويييرابل،ومنيييار غيييير تقلييييد ، وغيييير معيييروع فيييي البي يييات الممييياورا لهيييا، سيييواء فيييي جبيييل ناميييل أو 

في وجوسه المتعددا عمن دخو  الكتا  المقبوع إلى أوساوها وصيوت  إليى اا راوهيا، سيي وغيرسيا، فيي تميارا  "التثاقف"
الحرير مع مدن أوروبيةا، ونالمة سرا المنار المدفد سو تملي  العربيية مين جدفيد، بيل ا يرسا بيين أوسيا  متزافيدا، فيي 
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ا، بدامييية سيييرا المنيييار فيييي 42ا، بيييل قبليييه ع1563-1545ع "الممميييع الترييييداتي"أن اميييد فيييي اايييدفانات وقيييرارات  ممنييين
ثر عالبروتنيتنتيةا، األوسا  المنيحية، نلى الرغم من ااعقياد سيرا الممميع لحنياوات أخيرى، وسيي التصيد  تا يقا" ليو 

 ا  43وار الكثلكة عإر  قاده الينونيون تحدفدا َد ضمن وال
ااتها المناق ات القويلة في سرا المممع إلى وضع خقية فيي غيير منققية، سيواء فيي أوروبيا أو فيي اليبالد العثماايية، 

نييييحية نلهيييا، وميييا فيهيييا   وواوليييا ال قييية القواةيييف الم"الضيييالين"واسيييتعادا الميييؤمنين  "الميييارقين"تقيييو  نليييى محاربييية 
ناثولينييييا ، ممنييين تنيييميته  "سموميييا  "المنفصيييلة نييين روميييا، وبيييالدا  ومليييال  ليييم م يييملها ا صيييال  الليييوتر ، ميييا ننيييى واقعيييا  

لحنييا  واوييا رومييية والرسباايييات الكاثولينييية  خيير  المممييع و ييعار نييا  فل ييص خقتييه سييره، سييو  "الحملة التوسييعية"بييي
  وجيرى لهيرا الغير" تأسيي، نيدد مين المامعيات والمعاسيدس تأسنيا "نيان المنيتقبل يليفيهمن معتني وال بيبة "التاليس 

المعهيد المرميااي لمواجهية ا صيال  البروتنيتنتي، وفييي  1552جامعية منيينا عجنيو  إمقاليياا، وفييي  1549فيي العيا  
 1584ينييان، وأخيييرا  فييي ليييز  لمواجهيية األاكلكالمعهييد ا ا 1579ألرثييولون،، وفييي المعهييد اليواييااي لمواجهيية ا 1577

 المعهد المارواي للتأثير نلى األوسا  العربية، المنيحية والنريااية وا سالمية نرل  
وسو ما امحوا فيه مع وعيض األسير اللبناايية، مثيل    شيها   -وتفيد وعض األخبار أاهم سعوا إلى استمالة المنلمين 

أن ممهيوداتهم األساسيية ترنيزت نليى المنييحيين  سنيرا نمليا  ، إت-وأبي اللمع اليدروا، نليى ميا سيو معليو   ،الننة
لتيدخلهم فيي وانية "يني  أسيد رسيتم، فيي أوسيا  اليعاقبية واألرمين واألرثيولون، فيي يلي ، ، 1627رومية منير العيا  

 ا ير ت تيزا  الباوا فونلا أمر اجترابهم إلى اآلوياء الكبوشييين أوت  ثيم إليى اآلوياء الينيونيين والكيرمليين  وناايا الكثلكية 
 ا  44ع "محصورا في األوسا  المارواية دون سواسا

ولقد نااا القاةفة المارواية أولى من شملتها سره الحملة عوعد اليعقوبيين، ين  اليبعضا، منيتفيدا مميا نيان لهيا مين 
وعييدا  وتعيود  منير قيرون ، باويا رومييةلكين غيير فانلية، بيين وقريرنهيا و نالقات ساوقة، منتظمة ولكن متبانيدا، فعليية و 

يييين أاهييا النييلقات المارواييية، ينيي  ، 1180العالقييات سييره، فييي صييورا نقاةدميية ثابتيية تؤنييدسا الوثيياة ، إلييى العييا  
للمنيييح لصييالح القبيعتيييين والم ييي تين عوا ضييافة إلييى أميييور  "الوايييدا"وعييض المييؤرخين، انتقادسييا والقبيعيية والم يييي ة 

إلييى موانيييد أخييرى فييي تيياريت العالقييات سييرهس فييي  ا شييارا ا  نمييا ممنيينا مقييو  وعييض المييؤرخيننقاةدميية أخييرى، نلييى ميي
نمييا اشييتروا   مرسييال  منييدوبا  ننييه "مممييع لنتييران الراوييع"شيياري البقريييري المييارواي إرميييا العم يييتي فييي  1215العييا  

رسييا ميين أسييبا  العالقييات سييره، وعييد لليي ، موافقيية واوييا رومييية نلييى تعيييين أ  وقريييري نلييى رأا القاةفيية المارواييية وغي
، إثير اييارا "الممميع الترييداتي"العالقات الثناةية  إت أن النقلة الحاسيمة فيي سيره العالقيات، بيل ااتظامهيا، سيتحدث وعيد 

واتينيييا إلييييااو عمييين موالييييد األسييينندرية، المتضيييلع فيييي العربيييية، وأسيييتال اللغيييات -الموفيييد البيييابو ، األ  الينيييوني جيييان
والتييي أدت، فييي منييارسا ، 1578فييي نهييد الباوييا غريغوريييوا الثالييي ن يير، فييي العييا   ال ييرقية فييي المعهييد الروميياايا،

لقد قا  سرا الموفد، في جملة ميا قيا  ويه، ومميع و   القاةفة المارواية" ليتنة"الثابا منر سره الزيارا، إلى ما سمي تيقا  بي
تييي تضييمنا فييي متواهييا مييواد ومعتقييدات غييير الكتيي  المننييوخة وغيرسييا، المتييوافرا بييين األوسييا  الكننييية المارواييية، وال
عوسييو مييا رفييض ا قييرار وييه العدفييد ميين  1578ساثولينييية، قبقييية وانييقورية ويعقوبييية ويواااييية، وأميير وحرقهييا فييي العييا  
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الكتا  الكننيين المواراة، من إسقفان الدويهي يتى فواسيم مباري، ونتبيوا مقياتت ونتبيا  لليرد نلييهاا نميا جيرى نيرل  
 نود إلى لنرسا أدااه أيم الغريغور  وغيرسا من تدابير سالتقو انتماد 

، "أخا الكنينية الكبيرى "ولقد ااعقدت نرل  نالقات أخرى، في سيا"  خر، وإن مزامن، بين القاةفة المارواية وفرانا، 
فاقييات ا، فيي نقيد ات1918-1516ومنبا الممانة الينيونيةس امحيا فرانيا، مباشيرا وعيد اسيتال  بنيي نثميان الحنيم ع

-ميين الموانيييد لنيير نييدد، فييي سييرا النيييا"، ميية فييي أراضييي النييلقنة  ممنيينسييمحا لهييا ومييد افولسييا فييي صييورا متماد
عالتييي سييمحا للفرانيييين  1535اتتفاقيييات، مثييل التييي يصييلا بييين سييليم األو  وفرانييوا األو ، أو الثااييية فييي العييا  

التييي تمتييع  1620ا، واتفاقييية 45ع 1604و 1581و 1569ت وحرييية النييفر والتنقييل والتمييارا فييي النييلقنةا، أو اتفاقيييا
التييي أرسيل ومقتضيياسا المليي  ليوي، الراوييع ن يير  1649، أو اتفاقييية "األمننيية المقدسية"وموجبهيا الفرانيييون وحي  يماميية 

برسيييالة مضيييمن فيهيييا يمامييية المواراييية، إليييى غيرسيييا مييين اتتفاقييييات المدفيييدا التيييي اه يييا سيييلقة بنيييي نثميييان، ومننيييا 
من تقوية افولسم، وأدت، وعد الحر  العالميية األوليى، إليى وقيوع لبنيان وسيورية  ،نلى توالي العهود والقرون  ،يينالفران

 تحا ااتدابهم 
بيين قنيوبين وروميية خصوصيا ، سيو دخيو  ف يات ندفيدا فيي سييا" ثقيافي  ااتظيا  سيره العالقيات ممنن ماليظته، فيما 

 ،روبيين في مناو  لبنااية ندفيدا عوفيي سيوريا وفلنيقين ومصير وغيرسيااجدفد، قا  نلى استقبا  مبعوثين ومرسلين أو 
ايين إلييى رومييية وقيييامهم وأنمييا  دفنييية وتب يييرية لات  ثييار ومردودميية ثقافييية ولغوييية نامييةا أو نلييى إرسييا  وييال  لبنييا

عيوثين األوروبيييين  ليى القييرى والقصيبات اللبناايية للقييا  وأنميا  وممارسييات قريبية مين سيلونات المبإونيودتهم مين جدفيد 
فييي معنييى مييا، أدى الييى تعيير" الثقافيية المحلييية، فييي نييدد ميين وجوسهييا وقيمهييا واتاجاتهييا، لموجبييات  جدفييد،وسييو سيييا" 

ليى نهيد القبيعاا وسيو إا ، ااتقيا  الكتيا  مين نهيد الننيت وور نتابي، وعد وو  نهيد شيفو  وتنياقلي عليي، أقلهيا ترمييز 
 لى تميزسا وتمددسا إل ازاع مع غيرسا من اللغات وأدى وعه، بل جعلها محااتقا  وسم العربية افنها ووبعها وقا

المعهييد "ومييا تبعييه ميين سياسييات عخصوصييا  إا يياء  "المممييع التريييداتي"بييين  ،فييي سييرا النيييا" التيياري ي ،زيييميوجيي  الت
ااتظيير، نلييى سييبيل  س فلقييد1736، مممييع دفيير اللييويزا فييي العييا  "المممييع اللبنييااي"فييي روميييةا، وبييين ااعقيياد  "المييارواي

المثا ، البقريري الرا  سنة وناملها قبل أن فتوصل إلى فهيم مضيمون رسيالة موجهية إلييه مين واويا روميية، وتحقي  ليه 
األميير ننييد وصييو  موفييد الباوييا افنييه، األ  إليييااو، اليير  ترجمهييا لييه  ونييان الغيير" ميين ايييارا الموفييد البييابو  تأسييي، 

د ولبيييية الكنينيييية المارواييييية، وت ييييري  نلمييياء فتقنييييون اللغييييات ال ييييرقية، العربييييية فييييي رومييييية،  نيييدا "المعهيييد المييييارواي"
  ويتضيح "الممميع الترييداتي"والنريااية خصوصا ، مين أجيل مراجعية الكتي  الققنيية الماروايية ومقاوقتهيا ميع مقيررات 

الم لصيين للكنينية "الويييدفن  لى نواهم الكياثولينيينإعود ا أن الغامة من إنداد القلبة المواراة ت46من وثاة  وابوية ع
، والميا أن غير" ال قية "الرومااية والمتعلقيين بهيا، ويتكلميون العربيية، لغيتهم األ ، ويمييدون الكلداايية عأ  النيرياايةا

قضييى والتييأثير نلييى الننيياورا واليعاقبيية، وسييو مييا فتقليي  معرفيية بلغييتهم، أ  النييريااية، نمييا قضييى نييرل  والتييأثير نلييى 
 وبقية المنيحيين العر ، وسو ما فتقل  العربية لغة وثقافة  ،ا47المنلمين ع

وميين منييتعر" أسييماء األدويياء واللغييويين ونبييار المعلمييين الموارايية منيير القييرن النيياوع ن يير ممييد أاهييم خريمييو المعهييد 
ا، وسيييرني، 1664-ا، وابيييراسيم الحييياقالاي ع1644-ا، وجبراةييييل نمييييرا ع1626-الميييرنور، مثيييلس ينيييا الحصيييرواي ع

ا، وم افييييل الغزييييير  1768-1687ا، ويوسييييف النييييمعااي ع1704-1633ا، واسييييقفان الييييدويهي ع1668-مميييير  عال
الر  أوا  المقا  في فرانا لدراسة الفرانية وغيرسا، واسيحا"  ا1648-1577ا، وجبرافل الصهيواي ع1791-1710ع
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ا وغيييرسم  1745-1657  عا اليير  نيياو، سييو اآلخيير، وييويال  فييي فرانييا، وبقييرا التييوتو 1663-1590ال ييدراو  ع
وبعثية أخييه ، 1578تتالا البعثيات إليى روميية، ومنهيا وعثية البقرييري الحيدثي، ثيم وعثية البقرييري مي اةييل اليرا  فيي 

ويييده ن ييرين والبييا ، فييأفرد لهييم الباوييا دارا  وننينيية  1584ا وبليي  نييدد المرسييلين الموارايية فييي العييا  1583سيرني، فييي 
  ا48ع والبا   280، 1788و 1580ع القلبة المرسلين، بين مممو  وصلخاصتين بهم  ولقد 

  وإلا ا49ع ومن منتعر" مؤلفات وعيض سيؤتء القلبية فتحقي  مين اا يغاتت وتياليف توافي  فيي غالبهيا سيره األسيداع
ن وعضيها إعمثل القداا والعظات والنوافير وغيرساا، في محضسان ندد من سره التاليف اختص وأمور دفنية ووقوسية 

رمييز إليييه فييي نييدد ميين الكتيي  األولييى فييي سييرا النيييا"س أوضييع نتيي  لقوانييد العربييية، وسييو مييا ر واألسييم قييا  نلييى اآلخيي
 "أصيو  اللغية العربيية"و "مبيادىء اللغية العربيية"ا، و1624لنصر ز شل  ع" األومدمة العربية"و "مقدمة القواند العربية"

ا وغيرسييا  وسييي تييياليف 1625ن ال ييدما" قرييياقوا عقبييل ليوينييا ابييي "غراميياوي  نربييي"ا، و1624لبقييرا المقوشييي ع
فييييي نملهييييم نلييييى العربييييية بييييين  ويييياء الكنينيييية الكاثولينييييية، وفييييي أوسييييا  الرسباايييييات  "المعهييييد"أفييييادت وعييييض خريمييييي 

الكاثولينييية، وفييي معاسييد اتست ييرا" األوروبييية  ولعييل وعييض سييؤتء ال ييريمين قييد أتييى بييبعض سييره الكتيي ، معييه أو مييع 
إت أن سييؤتء أفييادوا فييي المقييا  األو  ميين نتيي  جرمييااوا  اااييية، فأفييادت المتعلمييين المحليييينلمنيياو  اللبنغيييره، إلييى ا
 ا وغيره في سرا النقا" "وحي المقال "، و"وا  ا نرا  نن لغة األنرا "فريات ع

تينيييية وغيرسيييا  نميييا والالمقاليييية، أو بيييين العربيييية ا قيييوامي، ندفيييدا، بيييين العربيييية وا وضيييع نيييدد مييين التالمييير، ليييى سيييراإ
أو وقريرنهييا األو  فوينييا مييارون، أو فييي  ،لييى وضييع نتيي  فييي تيياريت قدمنييي القاةفيية، مثييل مؤسنييها مييارون إااصييرفوا 

وغيرسا، ما نان  "سلنلة وقارنة المواراة"عين  ننوان أيد الكت  سرها، أو نن  "شرفها"تاريت القاةفة افنها، أو في 
الموارايية عالمزنوميية أو  "سرتقات"وعييض الكتبيية الكيياثولينيين لييي "ااتقييادات"نلييى  منهييا الييرد س تلفييةممييي  نيين ياجييات م

الصحيحةا، ومنها التأسيد نلى سوية متمافزا قدممة، وإن تنتند إلى مزانم تاري ية غير أسييدا عمثيل القيو  بوجيود صيلة 
 منتمرا نبر التاريت لهره الممانة منر مار مارونا 

ى ميييواونهم، وارتقيييوا مراتييي  المنيييؤولية العلييييا فيييي القاةفييية، فبلييي  سيييبعة مييينهم النيييدا ليييإسميييا نييياد غالييي  سيييؤتء القلبييية 
البقريرنييية، وثالثييون المرتبيية المقرااييية  نمييا لعيي  سييؤتء، نلييى اخييتالع مواقييع منييؤولياتهم، أدوارا  تفتيية فييي اسييتكما  

ا  ناسنييلقييد نييان  سييقفان الييدويهي، هييا  و المهميية التعليمييية التييي شييرع بهييا المرسييلون األوروبيييون، بييل فييي اسييتال  امام
ننهييا، ولليي  فييي غييير ميييدانس سييرا فتصييل فييي جهييده  اا فييي النقليية الثقافييية التييي تحييدثومقرااييا  وبقريرنييا ، دور تفيي

وغيرسييا الكثييير ميين  "تيياريت األامنيية"، و"تيياريت القاةفيية المارواييية"التييأليفي والعربييية، فييي نييدد ميين مؤلفاتييه عومنهييا وضييع 
، أو فيييي دفانيييه نييين ترتييييل األااشييييد والعربيييية فيييي الققيييوا الماروايييية عو يييالع ميييا دنيييا إلييييه وعيييض الكتييي  الققنييييةا

المب رين األوروبيينا، أو في نمله نلى بناء أو ترميم وعض األدمار وتنظيم الدروا يولها والعربية والنريااية، سيواء 
 في إسدن أو في ننروان وغيرسا  

سييات سييره فييي أسييداع محييددا ووايييدا، لليي  أاهييا أنمييا  متققعيية، ولييم تنييلم ميين وبعييا  وضييع األنمييا  والممار  ت ممنيين
ازانييات، نييان فيهيييا سييرا البقرييييري عمثييل اليييدويهيا معمييل نلييى تأسييييد العربييية، لغيييِة المييؤمنين المواراييية المعروفيية مييينهم 

وعيده، وعني، للي   نميا  والنهلة نليهم، لغة  وقوسية منملة للنريااية، فيما معمل غييره عمثيل البقرييري معقيو  نيوادا،
أصابا المدارَا يظوذ م تلفة من النما ، فعرع وعضها في نهد وعض المعلمين، مثيل اليدويهي فيي إسيدن، اماييا  

أو توقيف تماميا   ،أسيدا ، تمثل في أنيداد المتعلميين العيالي عفيي ينياوات للي  الوقياا، فيميا ااحنير دور وعضيها اآلخير
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سيره، سيوى ايزر منيير ييدا ومنيتدممة نين نيدد القيال  اليرفن أقبليوا نليى الميدارا أس أرقيا  تتوافرت  سفي نهود أخرى 
فمدرسة الدويهي في إسيدن ضيما سيتين والبيا ، وسيو رقيم نبيير،  ان امايات وإخفاقات في سرا المما ن ومتفر"، مفيد

ضيما ثماايية تالميير  إت أن نددا  غيرسا من المدارا لم معمل ربما، مثل مدرسة يوقاا أو أن مدرسية، مثيل نينقيورا،
يهيا فيي ا أو أن مدرسة او" مصبح للرسبان المواراة بل  ندد والبها نند افتتا1858وم ة في العا  ، 1736فقد في 
أن نييدد ، 1737 ت ييرين الثييااي 5    وينييتفاد ميين رسييالة لييو  العييا  اللبييود ، مؤرخيية فييي ثمييااين والبييا   1707العييا  

لرسبااييية فنيياسز فييي للي  العهييد الثالثم يية واليي   غيير أن سييره النزانييات والتعثييرات ت التالميير الملتحقييين ومممييوع أدفيرا ا
فمييا   "المممييع اللبنييااي" يصييو  اقليية جدفييدا فييي سييرا المنييار، تمثلييا خصوصييا  فييي قييرارات -نلييى وجودسييا  -تغييي  

 سااا سره القرارات  
، وسيو ميا فيرد "تهيرفبها البيعيي"، وللتدقي  في "ء أشغالهاتروي  قضا"الكنينة المارواية، ولي "اينا  تدابير"ااعقد المممع لي

فييي صييورا بينيية فييي العييراةض التييي رفعهييا وقريييري الموارايية وأسيياقفة القاةفيية المارواييية والييرةي، العييا  لرسبييان القييدم، 
عيض أشيياء قد تدر  إلى التهرف  البيعي و"ااقوايوا وغيرسم إلى الحبر الرومااي اسليمنا الثااي، وعد أن تيظوا ااه 

، وللي  بيين أواخير تميوا وأواةيل "اادا نن وضعه وبهاةه األولين وليم منوايوا ليؤمليوا إصياليها وترتيبهيا مين ننيد أافنيهم
معيزاا  وميا تقتضيي "والتمنيوا فيي العيراةض أن فبعيي الباويا إلييهم األ  فوسيف سيمعان النيمعااي، ، 1734   في سينة 

قييرا  فييراه مفت"ا أ  إجييراء مييا "اليا  مأتيهمييا واسييم الكرسييي الرسييولي وسييلقااهالضييرورا والحييا  ميين التفويضييات تهييرفبا  وإصيي
سلييروا والقاةفيية الماروايية، يتييى إلا أينيم ترتيي  نييل شييء مين وجييه الفقنية والنييداد إليى التهيرف  وا صييال  فيي ا 

رسيل المنيؤولون اليدفنيون ا  سيل أ50ع "تأتى له أن فرد التهرف  البيعي الم في نلى النقو  إلى ياله وبهاةه القدممين
وسو ما محصل نيادا فيي  -المواراة من تلقاء أافنهم سره العراةض، أ  أاهم وادروا إلى سرا الفعل وعد م اورات ساوقة 

، وبعييد ولبييات بينيية ميين رومييية افنييها، التييي نااييا شييرنا قبييل لليي  فييي تنظيييم أوضيياع القاةفيية -مثييل سييره الهي ييات 
   في المقا  األو  وتأسيلها، نلى المنتوى العقاةد

ل يؤون أن المواراة نااوا م تلفيين ميع روميية فيي نيدد مين ا - "المممع اللبنااي"وسو ما فرد في مواد  -فمن المعروع 
، أو "أشيياء ايادا" ما أنادوا ترتيبه وتنظيمه  وسو ما فرنر فيي صيي  م تلفية، مثيل الحيدفي نينماتنتقادمة والققوسية، 

فييي  تفيييد "المممييع"، وغييية تييدارنها  إت أن قييراءا نتييا  "ى التهييرف  البيعيييإليي وخقيياء  وعييض أمييور تقرقييا تييدريما  "نيين 
ليى النيل  الكهنيوتي، إة نليى ااعقياد الممميع، للمنتنيبين الوقوع نلى الماا  التعليمي المتوافر منر قيرون وعييدا، سياوق

 ، والتيي سيبقا ااعقياد الممميع  إت"ماروايالمعهد ال"منر مدارا الرسا القدممة وصوت  إلى المدارا التي أسنها خريمو 
ى فتحهيا نليى إلياقيا"، بيل أن الالفا فيي قيرارات الممميع سيو دنوتيه، ت إليى تأسيي، الميدارا ويني ، ونليى أوسيع 

نمو  القال  نرل ، وإلى جعل العربية، في احوسيا وصيرفها، ميادا تامية فيي التعلييم، وا ضيافة إليى النيريااية ونليو  
، وتنصيح واختييار ميدراء سيره الميدارا مين "معلميين"و  العملية نلى دنوا األساقفة إلى تعيين وتهي ة ندفدا أخرى  وتق

لى تأليف الكت  المدرسيية فيي العربيية، أو أن إنا مقررات المممع معلمي المدارا   نما د"المعهد المارواي"خريمي 
الرسبان نرل  وأن معينيوا فيي نيل دفير انياخا  ممييدفن لى العربية، نما مأمرون إتينية فترجم وعضها اآلخر من اللغة الال
 ا  51يالقين في صنانة ال د والكتاوة ع

سلييييروا الميييارواي ييييية أيياايييا ، إليييى تمالويييات بيييين ا والالفيييا فيييي مقيييررات الممميييع نواهيييا ت يييير، وإن فيييي صيييورا ي
إصييرار المنييؤولين الموارايية  ات فتضييحففييي غييير بنييد فييي المقييرر   ألوروبيييةوالرسبااييية الينييونية وغيرسييا ميين الرسباايييات ا
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وولبهم من سلقات رومية ند  النما  وحصو  أمرينس وقياء القيال  فيي روميية وعيد اهامية دروسيهم عوسيو ميا يصيل 
اتقييا  إلييى رسبااييية ، نييال رو  مين رسبيياايتهم وات"ما سييو أقييبح"واقعيا  للنييمعااي والصييهيواي وغيرسميياا، أو قيييا  القيال  بييي

نلييى "وقنيينا النييريااي وغيييره ميين الققييوا  "م ييتلد"مييا فييرد فييي غييير منييان فييي الكتييا ، وحميية أت  وسييو  أخييرى تتينييية
في أيد المقررات، في يا  تنيليم إدارا إييدى الميدارا لراسي  منيوني، أن فبقيى  ،  نما م تروون "غير ضرورا دانية

ى القليييل ثييم اييأمر وييأن مميير  سييؤتء تعيييين نييدد تالمييرا الموارايية فيهييا وحيييي مميي  أن منيياو  ثالثيية أربيياع القلبيية نليي"
ممنيين ا  وسييو مييا 52ع "التالمييرا فييي المدرسيية المييرنورا نلييى وقيي، ننينييتنا ونييل أينامييه ميين ييييي األصييوا  واألنييياد

تحق  منه أمضا  في تمالوات قوية يصلا بين رومية والمقاراية المواراية، إل أقيد  سيؤتء نليى ايزع البقرييري معقيو  ال
 ا  53عنما سب  لنره  ،من دون موافقة روميةنواد واات بوا غيره، 
 أن التنييااع لييم مقيياو  محليييين وأجاايي ، فييي صييورا تبنيييقية، بييل متفييانلين وغييير ،فييي سييرا النيييا" ،وميين المفيييد لنييره

فعلييى رأا الرسباايييية المارواييية تمييياو  الرسبييان ميييع الترتيبييات ا صييياليية عمثيييل   متفييانلين ميييع ا صييال  الكييياثوليني
ن نييييددا  أغلبييييا  ميييين المقاراييية تميييياو  ميييع التييييدبير إلرسبيييان فييييي األدفيييرا وغيرسييييااا نميييا راسبيييات نيييين افصيييل سييييننى ال

لييى النييلقة بيييده، نلييى أن ا صيياليي القاضييي بتحدفييد أبرشيييات متمييافزا لكييل مقييران، فيمييا وليي  البقريييري الحفيياذ ن
سيواء بيين المحلييين والمرسيلين، أو بيين  فيي سيرا النييا"، ويمنين التحقي ،في مقره نموما ، ندد من المقاراية  معاواه، 

نلى سلقات سي قييد الن يوء والتأسيد،  تنااعمن وجود الرسبااية والبقريري، أو بين ندد من المقاراة والبقريري افنه، 
، التييي مييااع البقريييري، يينهييا، فييي "المممييع اللبنييااي"فييي مصييير مقييررات  َمظهييرمييا فتقليي  رسييم يييدود لهييا  وسييو مييا 

وجهيا   خير مين وجيوه سيره المنيألة، وسيو أن قيوى محليية تنيتقو  وقيوى لى األقل  وسرا التنااع من يف يا  نتقبيقها، نمل
نليهييا، وتواسبهييا فييي نييدد ميين تييدابيرسا التمدفدميية، نلييى أاهييا ت تتبييع والضييرورا المقتضيييات الالاميية  "متقدميية"خارجييية و

سييد قوتهيا المحليية عسميا يصيل فيي نهيود أخيرى مين تأ، وتنيعى إليى هيره القيوى ويني للتمدفد المرنور، بيل تنيتعين ب
 تاريت لبنانا 

وما ممنن قوله، نند تتبع سره الحرنة الممتدا منير منتصيف القيرن النيادا ن ير، سيو أاهيا  ليا منيتمرا، نليى اليرغم 
ي  ميين تقلبييات ندفييدا، والتييب، فيهييا التوسييع الييدفني مييع التوسييع النياسييي، أو اتنييم بتحالفييات سياسييية لات غقيياء دفنيي

عليييم وفييتح المييدارا وترجميية الت -فيمييا توسييلته  -والالفيا فييي توسييعات وتقييورات سييره الحرنيية الكاثولينييية أاهيا توسييلا 
لييى العربييية أدوات لهييا، ممييا اسييتدنى ميين القواةييف األخييرى ا يياوا  مميياثال ، قضييى والعمليييات لاتهييا، أ  الن يير إالكتيي  

 والترجمة والتعليم، وبالعربية  
ااتنييا  إليهييا، تعليمييا  ونتاويية  مييزدو  الدتلييةسبوصييفه دخييو  الموارايية ت صيصييا  فييي العربييية  ظيير إلييىممنيين النولهييرا 

وميا  -ربميا مين يييي ت مقصيدون  -ت  في محنيتهما وسيم فيي للي  التحقيوا داو تنابهم القدمم إليها، قوت  وتوتأليفا ، وعد اا
 أو ا سالمية   مفصلهم نن غيرسم من الممانات القاةفية األخرى، المنيحية

 
 
   العربية "جامعة" في المد  3

ثيم أنيدادا  ميين ، أوت   ،، ميا أدخيل نيددا  ميين نهنتهياراي، وسياسما فيييهالحيسيرا إلا ناايا القاةفية الماروايية اسيتفادت ميين 
ة، القاةفييية األرثولوننييييسييييما فيييي  مثقفيهيييا وعيييد للييي ، فيييي نملييييات ثقافيييية ولغويييية وتعليميييية متمادمييية، فيييإن غيرسيييا، وت
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 "الييرو  األرثييولون،" مييا سييو معييروع، إلييى شييقها إلييى ملتييينسالكاثولينييية، وأدت، نلييى  "الحمليية"تعرضييا بييل واولتهييا 
أن اتا ييقا" لييم فتوقييف ننييد سييرا الحييد، بييل أدى فييي يرنيية ثااييية، تيقيية، إلييى غلبيية  غيييرا  54ع "الييرو  الملكيييين"و

نااوا قد سيقروا نليى مقيدرات القاةفية ويوا  نهيود مدفيدا  وسيي  نلى أقرااهم اليوااايين، الرفن "المحليين"األرثولون، 
ميين دون تييدخالت نبيييرا ميين الحنييا  ، يرنيية ت افهييم معاايهييا إت فييي أجييواء التنيياف، بييين الملييل والممعيييات المنيييحية

ا ولات العثميياايين، نييدا ابتييزاا األمييوا ا نمييا ت افهمهييا إت فييي سيييا" ت يينل القواةييف خصوصييا  نييأجهزا محلييية متمييافز 
 افول أوعد من يدود الكناة، واألدفرا  

 
   أ   اا قا"، تناف،    3

عوالكبوشييية وغيرسييا ميين  "الحمليية الينييونية"فييي خضييم سييره العمليييات وييادر نييدد ميين اآلويياء األرثييولون، إلييى الييرد نلييى 
مالتييوا عمين موالييد  الرسباايات الكاثولينيةا، وسيلكوا سيبيل ترجمية الكتي  الدفنيية الم صوصيةس اقيل متروبولييا يلي 

ا نييددا  ميين الكتيي  الدفنييية، وسييعى إلييى وبعهييا فييي رومييية، مرنييز القبانيية العربييية فييي لليي  الوقييا، ويقييو  فييي 1586
أمييا وعييد فييإاي لمييا رأفييا اخييتالع ننيياة، المنيييحيين فييي الترتييي  والققيي، والنظييا  "اس 1612ع "التيبينييون "مقدميية نتييا  

مييا قييد أوقلييوه ميين فييراةض الكتيي  المحقيية الصييادقة ومييا قييد أثبتييوه ميين نوافييد ومييا دخييل نلييى أسلهييا ميين اليينقص ع   ا و 
الم يييالفين وسييينن األراتقييية عالهراوقيييةا ع   ا  فليييم أا  أفحيييص نييين أصيييل م يييالفتهم فحصيييا  شيييافيا  ع   ا فلميييا وجيييدت 

تييوا والكيد والمهيد تيبينون تأليف القدم، ساوا العظيم الر  نمله الق، فوينيا الدم يقي الحنييم فبالغيا أايا الحقيير مال
ا  وسيو ميا مقوليه فيي مقدمية 55ع "والقل  وأاا فوم ر مقيران مدفنية يلي  فأخرجتيه مين اللغية الروميية إليى لغية األنيرا 

 ا 56ع "أجهدت افني في ترجمتها وتفنيرسا وأخرجتها إلى اللغة العربية"اس 1634ع "اتف ولوجي"ستا   خر، 
والبقرييري أفضيل الميدارا لرجيا  أمنيا قالميات المقاراية و"ليرينيية ناليية، سما تنبه اآلواء إلى نيد  وجيود ميدارا اس

راءا ونتاوية وتيرتيال ، نيدا أايه ممنين ا  ونيان القلبية فتعلميون العربيية قي57نلى ميا مقيو  رسيتم ع، "سليروا والكهنوتا 
ا  58وانييد العربييية العالييية عتحقيي  ميين اتصييا  اآلويياء الننيياخين والمعلمييين فييي األدفييرا األرثولوننييية ونتيي  األد  والقال

سما سارع أيد القيمين نلى القاةفة، البقريري أتناسيوا، إلى صينع ييروع نربيية خاصية والقبانية لقبيع الليتورجيية 
 األرثولوننية ونتا  النواني، واستقرت المقبعة وعد يل  في دفر البلمند  

نيين اليواااييية ننييد األرثييولون،، ونيين الالتينييية تنييارع إا يياء المييدارا، مثلمييا تنييارع ا يير الكتيي ، ترجميية خصوصييا  ع
والفرانييية ننييد الينييونيين والكبوشيييين وغيييرسما، ووضييعا  والعربييية فييي وعييض األييييان  فلمييا لمييأ األ  مي اةيييل اييو إلييى 

ايتميا  ننينيية "التيأليف  قنياع الييرو  وال ضيوع والقانيية لروميية، وصينف فييي نهيد البقريييري منياريوا نتاويا  أسييماهس 
، رد نليييه اآلويياء األرثولوننيييون، وت سيييما رسبييان القبيير المقييدا، "المقدسيية فييي اسييتقامة اممااهييا وينيين انتقادسيياالييرو  

فنقلوا إلى العربية في منتهل القرن الثامن ن ر رسالة اخريا، أسقف أداه، في الدفاع نن التقاليد المقدسية واقيد نقييدا 
ممميع "، يني  نبيارا رسيتما فيأخقر األسيقف افتيميوا "بلبلية"يية، رومية  وأييدث ا ير الكتيا ، وعيد توايعيه فيي ااقاس

بهرا الحدث، وأبلغهم أاه فنو  وضع نتا  في العربية والبا  ا لن ونددا  من المراجيع  1704في سنة  "اات ار اتممان
بييين ققبييي ستييا  الدتليية الالمعيية "، وسييو "مممييع اتممييان"بنفقيية ، 1710لييرل   وسييو مييا نييان، وصييدر نتاوييه فييي العييا  

 ، وواع توايعا  نبيرا ، فرد نليه أيد اآلواء األرثولوننيين بدوره   "الكنينة المامعة
لليييرد نليييى اتا يييقاقات والهموميييات الكاثولينيييية ، 1722فيييي اجتمييياع ليييه فيييي العيييا   "ممميييع القنيييقنقينية"سنيييرا وجيييد 
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وااايييةا، وجييرى توايعهييا فييي لبنييان وسييورية المتمادميية، ضييرورا لتحرييير أنمييا  سييرا المممييع والعربييية عوا ضييافة إلييى الي
الر  ا ر من ورا  رناةييا  ، 1725لمممع القنقنقيني في الننة وفلنقين  وسو ما فعله غير مممع نلى الدوا ، مثل ا

ا فييي 1766-1724دنييى فيييه أتبانييه إلييى اتبتعيياد نيين التعيياليم المحدثيية الغربييية  ووبييع البقريييري سلفنييترا األو  ع
ا و يأن  هيور 1727و 1723مممونة قرارات المممعين المنعقدفن في القنيقنقينية عفيي  1747نة بوخارسا في الن

را من الكاثولي   وسو ميا قيا  ويه الكثلكة، وخم، مقاتت والعربية اشتملا نلى الردود األرثولوننية نلى القضاما المثا
ويمنيينهم ميين الييرد  ،ن، ومييا فثبييا اممييااهمإل وليي  تزويييد األرثييولو ، 1721اقيياسي، فييي العييا  أثناسيييوا، البقريييري ا 

، 1721، وا ييره مقبونييا  فييي العييا  "صيي را ال يي "نلييى رسبييان الفراميية، فنقييل نتييا  افليييا مواييياتي إلييى العربييية وسييماه 
التفنييد "ووانه ممااا  نلى أبنياء القاةفية  وسيو ميا دنيا ال يماا عوالقياوعا نبيد ز ااخير لليرد نلييه، فكتي  نتاويا  سيماه 

  وقيا   1865، ووبعه اآلواء الينونيون فيما وعد في بيروت، فيي سينة "م تصر التفنيد"، وموجزا  سماه "ع العنيدللممم
  وشياور "الحصين العظييم مقابيل الممميع األثييم"وعده ال ور  اقوت الصام  فصنف في الدفاع نين الكثلكية نتاويا  سيماه 

اقيياسي واألوروشييليمي ميين استمييا  الالتييين بنصييارى ا  م يياوع المممعييين 1844فييي العييا  المممييع الروسييي المقييدا 
 ال ر"، وأشار بنقل الكت  الدفنية وغيرسا إلى العربية وتوايعها في األوسا  المنيحية المحلية 

نليى الكنينية األرثولوننيية،  "سميو  روميا"نين الحيدفي نين ، في غير موضع من نتاويه الميرنور ،ت فتورع أسد رستم
اقاسيييييية والكيييييرمليين فيييييي أبرشييييييات أورشيييييليم وإبثيييييا رسيييييلها الينيييييونيين "إل ، 1774و 1755ين فيييييي الفتيييييرا الواقعييييية بييييي

والقنييقنقينية فميياهوا مييدربين مثقفييين منييلحين والمييا  والنفييول  فاسييتها  اآلويياء األرثولوننيييون األميير وترونييوا وت سيييما 
رسيييتم نييين اييييادا نيييدد المتعلميييين  ويفييييدا  59ع "وأن المرسيييل الغربيييي فيييا" الكييياسن ال يييرقي ويييالعلم والثقافييية وفييين الميييد 

غييزا سييؤتء المتعلمييون الييدواوين الحنومييية المحلييية فييي الربييع األو  ميين القييرن التاسييع "الكاثولييي  وفضييل سييره النياسيية، و
ا  ويييرنر 60ع "ن يير فتربعييوا فييي نراسيييها وت سيييما فييي دواوييين إماليية صيييدا ييييي نييااوا جميييعهم ميين الييرو  الكاثولييي 

بيراسيم واشييا فيي يليي  أوت ، ثيم فييي إ، ونبيود البحير  وأخييواه جرميااوا وينييا ننيد ده فيي ننيياالصييباع وأوت مينهمس ابيراسيم
وخلييل  في صور وابنيه ينيا ويفييده ابيراسيم فيي ننياا واألخيوان ابيراسيم اا والمعلم مي اةيل العور 1808مصر وعد الننة 

صورا وفضو  الصابوامي وأخوها واقوت التيري وبقيرا ، ونت  األو  في ننا والثااي في النحاا ابنا نم ينا العورا
 سرامه في بيا الدفن 

منر أواةيل القيرن النياوع ن ير، فاا يقوا نليى أافنيهم اا يقا" اليرو ،  "في القانة"سما شمل براام  روما إدخا  األرمن 
لبثييا النييلقات الم تلفيية وقريرنييا  لهييم  ومييا  1740وااييتظم الكيياثولينيون ميينهم فييي ننينيية منييتقلة، وأقيياموا منيير العييا  

عالنييلقان العثمييااي، محمييد نلييي فييي مصيير    ا أن أقييرت، نلييى الييرغم ميين وعييض الممااعييات، بوجييود سييره الكنيياة، 
   1837للرو  الكاثولي  في العا   "براءا سلقااية"  وسو ما تأسد في "المدفدا"

أفكييار إصيياليية بييين وعييض النييالوين، وأدت سييره الحرنييات فييي مممونهييا، وتنتبييارات م تلفيية، تتصييل أمضييا  بييرفوع 
تنييامي قيوا المنييحيين أافنييهم، نليى رناماسييا وغييرسم، وإليى  "ييي  إشيرافها"وبنفيول متصياند للقييوى األوروبيية وتمتييااات 

إلى اات ار يريات دفنية لهم، تمثليا فيي النيما  لهيم وإنيادا تعميير ننياة، خربية عوسيو ميا نيان ممنونيا  فيي النياب ا، 
وبحرييية الملييب، وإ هييار شييعاةر النييلقة الدفنييية ويرييية التوصييية وصيياليية النظيير فييي الييدناوى ومنييع  وبتعمييير أخييرى،

ت يرين األو  مين  31المؤرخية فيي  "البيراءا النيلقااية"القضاا والحنا  نن التدخل في أينا  األسياقفة  وسيو ميا يملتيه 
تب ر عالبراءاا وعهد جدفد "ليها رستم والقو س الموجهة إلى وقريري الرو  الكاثولي  مننيمواا ويعل  ن، 1837الننة 
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 ا 61ع "وإصال  شامل  وسي من ييي نالقة الرو  الكاثولينيين والرو  األرثولوننيين تؤلن واتستقال  التا 
 
 بين الترجمة والقر ن       3

 -نليى اختالفاتهيا  - ت يتري سيره الميدارانن المدارا، نلى أاوانها، بين الممانات وفي البي ات اللغويية، و  تحدثا
التدري، يو  المؤسنية الدفنيية، سيواء ننيد المنيلمين أو المنييحيين، قير  الميامع أو  في العدفد من الصفاتس تكون َ 

الدفر، واختصار  وإلا نان التعليم في األوسا  ا سالمية فتصل والمؤسنة الدفنية، وفيها ويالوالي أو والحياسم ال يرني، 
فيي األوسيا  المنييحية، الماروايية تحدفيدا ، اتصيل، نلى سبيل المثيا ، فإايه ابل،، في ور لل   تهاليظممنن منلى ما 

الحييدفي نيين تكونيي   خيير، وسييو  رسبااييية  إلييى سييرا التكونيي ، ممنيينوالمؤسنيية الكننييية، ومييا فيهييا ال ،فييي صييورا تاميية
تحقيي  ميين لمنيييحيين  وسييو مييا أأو اتعييال  التعليييم والييدفن وقنييا  وتفنيييرا ، وبهمييا واللغيية والتييالي، سييواء ننييد المنييلمين 

مفانيلييه نييرل  فييي الغيير"، أو األغييرا" المقلوبيية ميين التعليييمس إنييداد رجييل الييدفن ألداء مهامييه الققوسييية فييي المقييا  
 األو ، وممارسة وعض المها  الت ريعية في الممانة عمثل القضاا نند المنلمينا 

في ِسيَير األدوياء واللغيويين والمفنيرين األواةيل فيي البي يات اللبناايية، لقى  ثاره في خدمة الدفن، والتالي، وسو ما أالتعليم 
قلية قليلية استفادت والتيالي إل أاهم في غالبهم األغل  رجا  دفنس شيت أ  ناسن عأو شدما" وغيره من الرت  الدفنيةا  و 

يرسا  وما تمدر ا شارا إلييه الم صوصة أو مع غ "صنانتها"من المدايين اللبناايين من التعليم، أو جعلا من العربية 
مين للي   ممنين التحقي في سرا النيا" سو أن التعليم في األوسا  ا سيالمية نيرع نهيودا  م تلفية مين التقيور، مثلميا 

يهيييا فيييي العهيييد نليييى سيييبيل المثيييا ، إل شيييهدت فيييي الفتيييرا العثماايييية نموميييا  تراجعيييا  نميييا ناايييه التعلييييم ف ،فيييي ويييرابل،
رسيييم خقيييا  بيااييييا  ثابتيييا  أو أسييييدا  نييين أييييوا  تعلييييم العربيييية بيييين ، أن ففيييي سيييرا النييييا" ي،الممليييوني  وت منيييع البايييي

، نييدا أن تناثرسييا مظهيير التعليييم نرضيية لتقلبييات، لييي، أقلهييا المعلومييات قليلييةالممانييات الم تلفيية، لليي  أن المعلومييات 
عهيا فيهيا، ميا معنيي أن التعلييم ميا نيرع ها، سنا وسناي، نن تقور في سره المدرسة أو تل ، ثم نين تراججرى اقلالتي 

  القرن التاسع ن ر، نلى ما  هر في البحي سياسات ثابتة ومنتدممة، قبل مقالع
قية أناله إلى الحدفي نن مرايل م تلفة في التعليم، بين إندادمة وتأسيلية عنلى ما في التصنيف سرا من اني توصلا

ين منييعون دومييا  تسييتكما  تعليييمهم العييالي فييي مييدارا واقعيية خييار  المتعلمييين المبييرا  غييير أسيييدا دومييا ا، ولقييد وجييدت
ليم تكين مراييل التيدري، مننيقة، وت التميافز نييرل   بي ياتهم، مثيلس النميف، والقياسرا، ودم ي ، وروميية، وتيوا، وغيرسيا 

الير  بين الصفوعس سرا مصح في التدري، الميارواي، نميا مصيح نيرل  فيي الميدارا ا سيالمية، يييي نيان القالي ، 
قبل نلى دراسة سرا العلم أو لاي، نند سرا ال يت أو لاي، ولبا  لحصيوله نليى إجيااا فيي العليم، ت فتقد  في الدرا، مُ 

في الصف أو في الننة الدراسيةس فال يت ينين المنر نان، نلى سبيل المثا ، أستال رشيد رضا في العلو  ال رنية 
فيي نليم الحيدفي وفقيه ال يافعية، ونيان ال ييت نبيد الغنيي الرافعيي أسيتاله  والعقلية، في يين أجااه ال يت محمود ا ياوة

    في العلم واألد  والتصوع، وتلقى األيادفي نلى أفد  ال يت محمد قاوقمي
 ابهة، وإن اختلفا مواد التعليم أو سيبله  وميا تفي أيوا  لغوية متلتقي الممانات اللبنااية، في بي اتها الم تلفة، سنرا 

شارا إليه سو أن الممانة المارواية في القرى والقصبات اللبنااية دخلا في نالقة تعليمية والعربية عوا ضافة تمدر ا 
ن دخيو  أفيراد مواراية فيي سيره العالقية الناشي ة إإلى النريااية وغيرسا أمضا ا، أسوا وغيرسا من الممانات اللبناايةا نميا 

ت وسلونات وقيم غير معهيودا فيي الثقافيات المحليية، فيي منيارات متققعية أتا  لهم اتوالع والتفانل مع لغات وثقافا
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فييس  لات نالميات بينية  وسيي منيارات "مدرسية نيين ورقية"ومتفاوتة ليم تعيرع تقورسيا النياجز والثابيا إت ميع تأسيي، 
المممييع "رات ، وفييي مقيير "لمليحييةا"فييي رومييية، فيي التفانييل مييع وعييض الحلبيييين لو  العربيية  "المعهييد المييارواي"تأسيي، 
، ثييم فييي تأسييي، مدرسيية نييين ورقيية، لات الييدور البييارا ماروايييا ، والم تلييف نيين سييواه فييي المنييارات اللبنااييية "اللبنييااي

 األخرى المرنورا أناله  فمالا نن المدرسة سره 
البقرييييرنين إليييى ، ا1793-وقرييييري نميييل مييين أجيييل سيييرا الم يييروع، مييين صييياي  الفكيييرا فوسيييف اسيييقفان عمييين ر أسثييي
فييي ، 1797ا، لكنييه لييم منييتقبل والوييه األواةييل إت فييي العييا  1796-وفيليبييوا المميييل ع ا،1795-ةيييل فاضييل عمي ا

  ويتضح من وثياة  ندفيدا أن تأسيي، المدرسية معيود إليى وقفيية "المعهد المارواي"نهد البقريري فوسف التيان، خري  
يبييش و ال ياان  مين نياةالتقاةفة، وت سيما من    اسقفان عمن غوسقا، ننروانا، ومن تبرنات ندد من وجهاء ال

القنصيل غنيدور سيعد ال يور  وغييرسم  ويظهير مين الوثياة  سيره أن وراء التأسيي، أسيباوا  ندفيدا، منهياس مين والديدا  و 
إمماد مدرسة بدفلة نن المعهد في رومية وعد أن خفا ا اوه، وتعا م القل  نلى التعليم محليا  عوسو ما مفنر إقبا  

، ينييي  تعبيييير ااصييير الممييييل، بيييين البابويييية "العالقيييات المافييية"هييياء والنافيييرفن نليييى تمويليييها، وخصوصيييا  وعيييض الوج
قرييري نليى اتسيتقال  فيي تربيية التي نان مين اتاةمهيا أن صيمم الب"والبقريرنية المارواية، إثر قصة الراسبة سندمة، و

األمير قنصيل فرانيا فيي بييروت ال ييت غنيدور سيعد  ، وا ضافة إلى الدور الالفا الر  لعبه في سراا62ع "سليرواا 
  "نالية"ال ور ، الر  امح في إقناع البقريري في تحويل دفر مار أاقوايوا إلى مدرسة 

تحق  في ميواد التعلييم، نميا فيي منيتوياته، فيي المدرسية مين وجيود تراتبيية جدفيدا، ت تقصير التعلييم نليى تعليم أولييات أ
يرسييا، بيل توانيه فييي ثيالث مراتي ، فيتم فيهييا تيدري، القيراءا وا مييالء وال يد والقير ن ورمييي القيراءا والكتاوية والحنيا  وغ

 -ألو  ميرا  -النها  والفراسة والفروسيية والفلنيفة والالسيوت عاألدبيي والنظير ا وغيرسيا  نميا أصيبح التيدري، خاضيعا  
تماميا ، لنظيا  دراسيي ناميل عاظيا  المدرسية  تمتحااين اثنين في الننة الدراسية الوايدا، والقيال  تياوعين، بيل متفيرغين

الداخليييةا، ت لنظييا  متققييع نمييا فييي المييدارا الدفنييية المعروفيية فييي البي ييات اللبنااييية الم تلفيية يتييى لليي  العهييد  وميين 
المفيد لنره أمضا ، أن الميدايين، وا ضيافة إليى ويال  اليدفن، اسيتفادوا مين وجيود المدرسية سيره، وفقيا  لقيااون تأسينيها، 
وسييو مييا مظهيير فييي أسييماء العدفييد ميين خريميهييا، مميين لعبييوا فييي القييرن التاسييع ن يير الييدور األو  فييي التمدفييد اللغييو  

 وغيره، مثلس وقرا البنتااي ورشيد الديدا  وأسعد وفارا ال دما" وغيرسم الكثير  
انز ننييد العدفييد ميين المهييات ا، نااييا المثييا  والييو "أ  المييدارا"وميين المفيييد لنييره أن ا ييأا المدرسيية، التييي لاع صيييتها ع
ودفير الم ليص  1811لورمين الكاثوليي ، ونيين تيراا فيي  1797الدفنية إلى تأسيي، معاسيد نالييةس مدرسية بزميار فيي 

 للرو  األرثولون،  1835والثالثة أقمار في  1833للرو  الكاثولي ، ومدرسة البلمند في  1830في 
أسيييرا وعييض األدفييرا والمييدارا الكاثولينييية واألرثولوننييية لييوت دخييو  سييان لحرنيية المييد  الييدفني، وبالعربييية، أن تبقييى 

فييي سييره المواجهيية، ومنيير الوتمييات المتحييدا األميرنييية، فييي الربييع األو  ميين القييرن التاسييع  -المفيياجىء  -البروتنييتااا 
اتتصييا   ن يير  ولقييد قيييض لعييدد ميين خريمييي نييين ورقيية وغيييرسم، مثييل ناةليية ال ييدما" أو المعلييم وقييرا البنييتااي،

بهييؤتء المرسييلين، ونااييا لهييم معهييم صييالت فكيير ونمييل فييي  ن  ولقييد نييان لييدنواتهم ا صيياليية إااء معتقييدات محلييية 
منغلقة وتقليدمة في وعض وجوسها، ولموقفهم النقد  والتحقيقي للنصيوص الدفنيية، أثيره الكبيير فيي اسيتمالة سيرا ال يبا  

إلى اللغة العربيية، إلا  "الكتا  المقدا"رل  أن منعى المب رون إلى ترجمة المتوقد والمتحفز في  ن  ولم منن غريبا  ن
نرفنا أن لوثر جعله ومتناو  ا لمان في لغتهما وسو ما ولبيه المب يرون البروتنيتااا للعير  فيي بييروت، ولغييرسم فيي 
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يا"، ميا فيي اليدنوا البروتنيتنتية ، في سرا الن  وت م فى"الوونية"متوافرا  في اللغات  "الكتا  المقدا"العالم، أ  جعل 
مين ازنيية  الكتيي  الدفنيية، وميا فيي دنواسيا "اصيية"إليى  منيتنداا  ،بينية عسيي الناشي ة فييي بليد غيوتنبرعا "ستابيية"مين ازنية 

 ه، فيي سييرهالوقيوع ننييدممنيين نين بهيير  الكنينية فييي وقوسيها، ونيين تراتبيتهيا التنظيمييية  وميا  اقدمية وإصياليية، وعيييدا
مين  ممنين درسيهات  ، سو أاها  قضيا بترجمية التيوراا غيير ميراا وسيي نمليية تفتيةلات األساا الدفني العملية اللغوية

 دون تناو  الن ا  ا رسالي، وت سيما في بيروت  
سييتعرع سييره الييبالد مرسييلين جييددا ، وافييدفن ميين الوتمييات المتحييدا األميرنييية عالتييي وييات فيهييا المهيياجرون البروتنييتااا 

المفوضيية األميرنيية للتب يير فيي "فيي  1810رية وعد استقاللهاا، فقلبوا التب يير، وتأسي، للي  فيي العيا  الكلوينيين أسث
  سي الدفعة األميرنية من المرسيلين، وعيد الدفعية األوليى، الفرانيية، التيي بيدأت ميع الرسبااييات الفرانيية األربيع "ال ار 

قدموا إلى سره اليبالد إثير اصيدار الباويا أورييااوا الثيامن أواميره  عالكرمليون، الينونيون، الكبوشيون واللعااريونا الرفن
 إليهم والرسا  إلى أاحاء بالد ال ا  للتب ير  1625سنة 

وسماس بلينيوا فن  وتو  وارسن،، ، 1819أرسلا جمعية التب ير األميرنية موفدفها األواةل إلى فلنقين، في الننة 
وريا ا نما ولبوا منهما دراسية ميا ممنين نمالايه للمنيلمين والمنييحيين، سينان سيلإلقامة فيها والعمل نلى تب ير اليهود

لييوي، وا ، ااةيي  رةييي، الممعييية اللنداييية للتب ييير بييين  1823لييى بيييروت فييي العييا  ومصيير وفييارا وأرمينييية  فميياء إ
اءه لوينيييهو لن ييير اليهيييود، واسيييتأجر مقييير اآلوييياء الينيييونيين فيييي نينقيييورا وجعليييه مرنيييزا  لعمليييه التب يييير ، ثيييم خليييف ور 

وجعالسييا مرنيز أنمالهميا  وننييف ، 1825اتمميان  ثيم ااتقيل بلينيييوا فني  ونيني  فييوا، مين القيدا إلييى بييروت، فيي 
مرسيا األميرنييةا نليى اري،، وعيد أن أوفدتيه إليهيا نليية إفوا، عالر  درا العربية نلى فد سلفنتر دو ساسي، فيي وي

  فاستصيدرت النيلقات الروييية الكاثولينيية فرماايا   1825ما" في خرييد درا العربية والنريااية، نلى فد أسعد ال د
ا، ووضع فوا، نين  رسالة فيي للي ، سيماسا 1824سلقاايا  ممنع توايع األسفار المقدسة، ويوج  جمع ما واع منها ع

ح  بيييرد اسيي 1824، وا ييرت فييي أاحيياء النييلقنة  وقييد  فييي النيينة "ودانييات فييوا، نينيي "ال ييدما" وعييد أن اظيير فيهيياس 
مين أسياقفة األرمين    واسيتمالوا أسيعد ال يدما" إلييهم واثنيين 1827ووليم غود  إليى بييروت، ثيم نيالي سيميي فيي سينة 

والي    600ثيالث ن يرا مدرسية، وضيما  1827ا أوا المدارا لتعليم األوتد، فبل  نيددسا فيي النينة الغرغوريين، وأ
وأُنليين رسيميا  فييي ننينيية بيييروت المارواييية، فييي ، 1826د فييي فأنيد البقريييري المييارواي فوسييف يبيييش يرميا  ضييد  سييع

عوجيياراه فييي للي  وقريييري الييرو  الكياثولينيين اغنيياويوا ققيياناا وقيبض نلييى أسييعد ال يدما" وسييمن فييي  1827العيا  
 مقر البقريري المارواي ييي قضى  ففر أخوه فارا والتمأ إلى دور المرسلين في بيروت، فأرسلوه إلى مالقة 

اميلية في بيروت، ما أثار خالفات وارتياوات بين القواةيف الم تلفية  وفيي النينة اواا واةفة إ 1827في العا   تكوااو 
أمر مقاراية الاللقيية وويرابل، وصييدا وصيور ويإيرا" المقبونيات البروتنيتنتية، فيي ايتفياتت نلنيية فيي دور  1832

ن ورات البروتنتنتية مين اليدخو  إليى األراضيي العثماايية الكناة،، واستصدر اآلواء الينونيون أوامر ينومية ومنع الم
وغييييره مييين الكتييي  الدفنيييية  "الكتيييا  المقيييدا"ميييع صيييدور فرميييان مقضيييي ومنيييع تواييييع  1824عوسيييو ميييا جيييرى فيييي العيييا  

مييع وقييوع الييبالد تحييا النيييقرا المصييرية، وسييمايها للمنيييحيين نمومييا   ة فييي أوروبيياا  وسييتتغير سييره الحييا المقبونيي
مين مالقية إليى بييروت، فيي العيا   ن مقبعيتهمن الحريات، وما فيها العميل اليدفنيا واقيل المب يرون األميرنييو ومقادفر م

األجنبية مع القواةيف، فيي ثنييات تقلباتهيا وتحالفاتهيا، بتأفييد  "لعبة األمم"وقويا سياسة الن ر الدفني  وقضا ، 1835
 مناني الروا قر  األرثولون،، من جهة ثااية  بريقاايا للبروتنتنا، لصد افول فرانا، من جهة، و يبا 
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فييي الترجميية التييي اقحهييا  "الكتييا  المقييدا" 1857عقبييل المنييعا و 1822سييان المرسييلون األميرنيييون فوانييون مييا بييين 
  ويظهير مين تقريير  1671المقران سرني، الرا ، المقران المارواي في دم  ، والتيي وبعيا فيي روميية فيي العيا  

ميرنيين أاهم نااوا مدرنين ضعف الترجمة سره، بدليل أاهم نيااوا م  يون نرضيها نليى المنيلمين أو أيد المرسلين األ
إن من فترجم الكتيا  المقيدا إليى "الدروا  وسو ما دناسم إلى ول  ترجمة جدفدا له، وسو ما ورد في التقرير التاليس 

ا  وأليف المرسيلون البروتنيتنتيون فيي 63ع "ن جييل ثابيالهية ألربعين مليوايا  ميعربية إاما مفتح ننوا األسفار ا اللغة ال
لمنية لهييره الغاميية، برةاسيية نييالي سييميي، ونضييوية وليييم وييوم، ونرايليييوا فااييدم   فاتصييلا اللمنيية وييالمراجع  1847

ويثتهيييا نليييى الموافقييية راجيييية اجتيييرا  العييير  المنيييلمين إليييى مقالعييية التيييوراا  ،العلييييا فيييي الوتميييات المتحيييدا األميرنيييية
األميرنييية فيييي أميير ترجمتيييه إليييى  "جمعيييية اات ييار الكتيييا  المقيييدا"فاوضيييا سيييره اللمنيية  1848اميييل  وفيييي العييا  وات

لينيون تحيا تصيرع اللمنية  واسيتعااا ومواسي  ااصييف  ،العربية، وقررت اقل وقرا البنيتااي مين نبييه إليى بييروت
ااايية إليى العربيية منيتعينا  والنيريااية، ثيم محييل ميا اليااجي للغامة افنهاس نان البنيتااي فنقيل الينص مين العبريية أو اليو 

معيير  إلييى اليييااجي، لينقيييه ميين نييل صيييغة أنممييية، ونييان سييميي معيييد النظيير والمقابليية بييين اليينص العربييي واألصييل 
ويعيدون  ،العبر  أو اليوااايا ونااوا نند اتاتهاء من المرايل الثالث فيدفعون وميا نربيوا إليى المقبعية لصيف األييرع

ثييين انيي ة تييواع نلييى القييراء الثقيياا فييي سييورية ومصيير وإلماايييا، ثييم تعيياد الننييت إلييى اللمنيية منقحيية يامليية نييددا  ميين ثال
الماليظييات  وميين سييؤتء القييراءس فالم يير فيليبييزع ورودمغيير فييي سييالي، وفلويغييل فييي درادن، وبرايياور فييي فيينييا  ورأى 

نبيارا ونييقة صيحيحة  عظيم البروتنيتااا اليوونيين  ثيروا البعض أن مأتي التعري  في أسلو  فصيح قر اي، إت أن م
وأشيرع ال ييت فوسيف األسيير، خيري  األاسير، إشيرافا  اهاةييا  نليى ، 1865والتيوراا فيي ، 1860اميل فيي وتم تعري  ا 

 اللغة واألسلو  
واسيتغر" العميل   هر الكتا  في ثو  ق ي ، وجرى توايعه نلى أوسع اقا"، وأقبل المنيحيون نلى اقتناةيه وقراةتيه،

 وعيد صيدور الترجمية، وت سييما ميع الينيونيين، شيملاا  ،  ودارت مناق يات 1865 لار  29سينة، وصيدر فيي  18فيه 
    وسييو ميا قيا  ويه األ  الينيوني فيان سييا  "فهي "بيدت  مين  "ممياا  "، و"مفنيى"بييد   "فينقص"تراسيي  نربيية، مثيل سيرهس 

والتدقي   ،ما أدى إلى رفع أداء العربية في اهامة المقاع، 1872و 1871، خال  سنتي "الب ير"نلى صفحات مملة 
وإدنياء المرسيلين أن ميا ييرفوه ليي، مين  ،وعيض األسيفار منيه في شؤواها الترنيبيية  نميا سيا  اآلوياء الينيونيين ييرعُ 

سييفار لقييات النفنييقية ضييد وعييض األس ييف المغا"الكتييا ، فييألفوا فييي موضييوع الحييرع نتبييا  وبعوسييا ووانوسييا، منهيياس 
  وما لبي أن رفع وعض اآلواء اقترايا  إلى "س ف التالن  والتحريد في م، وعض  مات الكتا  ال ريد"، و"لهيةا 

وسنييرا نييان، فييي النييينوات  ، نلييى أن معيييدوا إليييه مييا يييرع منييه   ميين جدفييد "الكتييا  المقييدا"الباوييا مقضييي بترجميية 
األدلية الغييراء نلييى سييمو "إل  هيير نتييا  ، 1912ى العيا    وميا ااتهييى النقيياو فيي التييرجمتين سيياتين يتيي1876-1878

البروتنيتنتية  "الكتيا  المقيدا"لضاسر خير ز ال وير  اللبنيااي، وابيه فييه إليى ميا وقيع فيي ترجمية  "شأن مريم العرراء
 من التحريد في مواضع ندفدا 

لترا، قررت قبل المهية البروتنيتنتية ي ااكف "جمعية ا ر المعارع المنيحية"لكن جهة ثااية، سي لمنة الترجمة التاوعة لي
فتيري ، 1848، ااقالقا  مين اللغيات األصيلية، ونلفيا فيارا ال يدما" بهيا فيي العيا  "الكتا  المقدا"في بيروت ترجمة 

سييينة  ونيييان قيييد تعييياون ميييع الممعيييية قبيييل للييي ، ويييأن قيييا  بترجمييية وعيييض النصيييوص  14مالقييية وعيييد أن أمضيييى فيهيييا 
إثير ترجمية  ،أايه يصيلا ه  وميا ممنين ماليظتيه سيووغير  "تيارات من نتا  الصلوات العامةاتخ"الققنية، مثل نتا  
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 الترجميية أو سييبلُ صييراع فييي العربييية، و فيهييا وعييض أوجييه ال َمظهييراقاشييات تفتيية،  ،"الكتييا  المقييدا"الكتيي  الققنييية و
 المرجعيات األسلوبية والترنيبية المنتحننة فيها 

التتنميييي، مقيييران ويييرابل، ال يييا  لليييرو  الكاثوليييي ، نليييى ترجميييات ال يييدما" للكتييي  فلقيييد انتييير" المقيييران أتاااسييييوا 
ميا  ، يني "ان نباراتهيا إسيالمية ت تتناسي  ميع أسيل الكنينية"الققنية، واتصل وأنضياء اللمنية لهيرا الغير"، مؤنيدا  

، ولل  في ن رين "لعربيةايهاما اقتضته قواند عا"  أما ال دما" فقا  إاه ترجم وف  ما "النا"   "قا  ال دما" ننه في 
 ا  أسناي إمناايات تمافز في العبارات، بين إسالمية ومنيحية، أ  سناي قواند تقتضيها العربية  64شهرا  ع
رود تراسيييي  فييي سييره المناق ييات أن غييير جهيية معنييية والترجميية، وت سيييما وعثييات المرسييلين، تبرمييا ميين إمنييان و بييدا 

فبيدو أن "نليه وعض األسلو  القر اي  سرا ما قاليه نيورتن فيي رد نليى ال يدما"س لى ما سو صياغية ترنر أو تحيل ن
ا  وميييع للييي  سيييتنتهي الميييداتت إليييى رفيييض 65ع "ت شييييء فرضيييي الكاتييي  سيييوى ميييا مقييير  مييين أسيييلو  القييير ن ولغتيييه

أصح "ا" سي ن ترجمة ال دمترجمة  سيقو  غير لغو  ورجل دفن إادناءات المقران اللغوية، وإلى تكليف ال دما" وال
، ينيي  مييارون نبييود  ومييع لليي  لييم تنييلم ترجميية "مرجييع لغيرسييا"، مثلمييا قييا  ننهييا المقييران الييدو،، وأاهييا "الترجمييات

، مين قبييل اليدنتور لييي، الم ييرع نليى الترجمييةا نيدا أاييه مييا "تحيا المراقبيية"ال يدما" ميين اقيده، سييو قبيل غيييره، إل نييان 
التيي خلفهيا ال يدما" نين جداتتيه  ،تحقي  فيي المعلومياتخييرا  ويمنين اللمة الفصل فيي الترجمية األسااا تعود إليه الك

سيي  قر ايية المبنيى نن سوء تقدفر وقلية معرفية والعربيية، مين ورود ترا، من أن الدنتور لي خ ي داةما ، قبل غيره، سره
، فكييان مقيييو  "اتيي الييا خيراتيي  فييي برن"ونييرا َوساُمييه فيييس "ويييرنر ال ييدما" وعضييا  منهييا، مثييل سيييرهس  فييي اييص التييورااا

عالدنتور لياس سو من النمع الر  مم  مماابته في نال  ز تعالى  ونان نلما رأى نلمة أو جملة تنتهي بواو وايون 
فقا س إن  "وأاتم نلى لل  شهود"أو ماء واون مقو  إاها مضاسية لكال  القر ن، فيبدلها، يتى أاه رأى سره المملة وسي 

  "سرا الوقف م به وقف القر ن
في خلفية العدفيد مين القيرارات والتيدابير اللغوييةس  وقعَ للغة القر اية، والتناف، بينهما، التداخل بين لغة التوراا واويبدو أن 

أن المرسيلين نيااوا م مليون مين نير" الترجمية عالتيي اقحهيا ، 1844، فيي تقريير وضيعه فيي العيا  فرنر نالي سميي
فيعتررون نما فيها مين أخقياءا نميا  ،نلى أيد الم امت المنلمين أو الدرواالمقران سرني، الرا ، المرنورا أنالها 

ن المرسلين نااوا مصححون ا صحا  الر  معتزميون اتست يهاد ويه قبيل يضيورسم إليى ي تقريره سرا، أف ،فرنر سميي
ةا تتفياخر نليى ف يات عإسيالمي "رنيي "ا  نااا سنياي خ يية لغويية، إلن، مين نير" نتيا  دفنيي 66اجتماناتهم سره ع

لكتابهيا الييدفني، وسيو القير ن  ونااييا سنياي خ يية لغويية ميين ايوع  خير، وتتصييل وف يات دفنيية بييين  "ا نمياا  "والصينيع 
مييا  ، أ  وإنييداده ننتييا  عيييرفا  وتوضيييبا ا، ينيي "الكتييا  المقييدا" "تحقي "المنيييحية، سييره المييرا، وتتعليي  بييي قواةييفال

إليى ترجمية ثالثية،  ،مين غيير ايوع وايوع ،تنافنياتوأدت سيره التب ييرسا   تملي نلى نل جمانة منيحية تعاليمها وأسي،
 إلى اصه األصيل، ت المحرَّع   "الكتا  المقدا"سي الترجمة الينونية، وحمة إنادا 

فيييي سيييرا النييييا"، وفيييي سيييرا الممهيييود الييير  اسيييتغر" ممهيييودات نبيييار المن ييي ين والمتيييرجمين  ،ماليظتيييه وجبييياوميييا 
مييين ر شييواغل الترجمييية والصييياغة واوليييا أسثيي واألجاايي ، فيييي بيييروت وميييدن أوروبييية ندفيييدا، أنواللغييويين، المحلييييين 

منتوى في العربية، وبينها وبين غيرسا من اللغاتس ول  المترجمون القربى من النص األصيل فيي منيعى فتحقي  مين 
ية جددت أو أنيادت وياأليرى إليى قدرا األلفاذ عالعربيةا نلى اتستقبا ، وسو ما جعل العربية تتقابل في وضعيات لغو 

 "اللغية"اتستعما  العدفيد مين األلفياذ والتراسيي ، مميا نيان مننييا  أو مهميال  أو خيار  التيداو ، ميا شينل تن ييقا  لقيدرات 
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وُتنيقد مين اسيتعماتتها العدفيد مين ، "تصيفو"ا  وسو ميا جعيل العربيية "اللنان"أناله، بينها وبين  للتمييزعالمحلية، وفقا  
فييياذ والتراسيييي  لات المن يييأ العيييامي، أو الترنيييي، أو الرنيييي ا نميييا جعلتهيييا سيييره العمليييية نرضييية لتمدفيييدات أسيييلوبية األل
، ولمقتريات ااش ة في غير اصا  لغو ، لها أن ت تكون ضعيفة والتيالي أميا  جميا  الينص "مبتكرا"وترنيبية  "جميلة"

 القر اي  
حنينية لوسلو  وقبيعة الحا ، من دون تمدفد المعااي والضرورا  وسيو إت أن سره التمدفدات أتا في ال   الدفني ت

، وتلتقي والمتون الفصيحة القدممة من جدفد، من دون أن منون اسيتعما  العربيية، "رناستها"ما جعل العربية تفتر" نن 
، وينينا  فيي بييان العبيارا، ميا أو تمددسا التلقاةي، نامال  محددا  لتقورسا  فلقد اشتروا الترجمة الدفنية أمااية فيي النقيل

أناد إلى جار  اللغة ألفا ا  مهملة، وصيغا  منتحننة في الترني ، أو ما أسنيبها وبعيا  ميع الترجمية والتعريي  مفيردات 
عسما منميها إبراسيم اليااجيا في سرا المييدان الكتيابي،  "أصو  المعااي"وتراسي  جدفدا  إت أن التحنن سرا ما واو  

ننيد البنيتااي إلييى  "داةيرا المعيارع"ننيدما جيرى اقييل ميوارد المعيارع وال بيرات والعليو  إليى العربييية عمين  ،بيل فيي غييره
العربيية فيي  ن تمدفيداتثااي من القرن التاسع ن ر  ويمنن القيو ، إجميات ، إالكت  المدرسية الم تلفةا منر النصف ال

خلين فيي أيييان ندفيداس سيبيل التحنيين األسيلوبي، وسيبيل ااتهما سبيلين متيدا -تناوله أدااه وسو ما سأ -غير اقا" 
ا نلى أصو  قدممية لقيياا فصيايتها "اللغات"تمدفد أصو  المعااي، وإن غل  نلى التمدفدات سره نرُ" اللغة عبل 

 وبيااها، ت استنباتها من نالقاتها المدفدا والناش ة في الزمن، أ  في اتستعما  
 
 

 الهوامش 
النيييا" نليييى النيييا" فيييي ميييا سيييو الفارييييا"، أو أميييا  وشيييهور وأنيييوا  فيييي نميييم العييير  "ل يييدما" س س أيميييد فيييارا ا 1 -

لييى سييره القبعيية تبيية الحييياا، بيييروت، د  ت، وتحيييل ن، قييد  لييه ونليي  نليييهس انييي  وسيبييه ال يياان، دار من"واألنمييا 
 ال واسد الاليقة 

   4  ا، ص  1868سي ع 1284قبعة النلقااية، ، الم"سر الليا  في القل  وا بدا "س  س أيمد فارا ال دما" 2 -
ليى القبعية النياوعة، العربيية، الصيادرا نين دار النهيار للن ير، ، نيدت إ"تاريت لبنيان الحيدفي"س نما  الصليبي س  3 -

   13-12ص ، 1991بيروت، 
لييى ولييىا، نييدت إوبعتييه ا اكليزييية األفييي ، 1968ع "التحييو  النياسييي فييي تيياريت لبنييان الحييدفي"س  س إفليييا يرييي  4 -

   28ص ، 1982ية للن ر والتوايع، بيروت، القبعة العربية، الصادرا نن دار األسل
 59-25صص ، 1989، داةرا من ورات المامعة اللبنااية، بيروت، "الصراع نلى تاريت لبنان"س  س أيمد بيضون  5 -
  
يييات أوفيير، لييدخولهم فييي مراسييالت وتصيينيفات س امتليي  نيين أيييوا  الموارايية عوالكيياثولينيين نمومييا ا اللغوييية معق 6 -

  "التعري  الكتابي"سميه بيأتاري ية متنونة، وسو ما سنلقى  ثاره أدااه في ما 
 33س مثلما رواسا نات  ناو بين أوساوهم في القرن التاسع ن ر، وينقلها يري  في نتاوه المرنور أنياله، ص  7 -
  
 Volney : T 2, P. 82س  8 -
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   34-33ص    ا ، يري س ليا نتا  إفورد في 

، لل ييت محمييد بين الحنيين الحير العيياملي، المتيوفى فييي "أميل اآلمييل فيي نلميياء جبيل نامييل"س مثيل الكتي  التاليييةس  9 -
 "سل  الدرر في أنيان القيرن الثيااي ن ير"، لمحمد المحبي، و"خالصة األثر في أنيان القرن الحاد  ن ر"و، 1692

أنييان القيرن الثاليي ن ير "لعبيد اليراا" البيقيار، و "الب ير فيي تياريت القيرن الثاليي ن يريليية "لمحمد خليل المراد ، و
 "أنيييان ال يييعة"لعبييد ز اوفييل، و "تييراجم نلميياء وييرابل، وأدواهسييا"ل ليييل مييرد  بييي ، وع" فييي الفكيير والنياسيية واتجتمييا

 لمحنن األمين وغيرسم 
ا ومحمد 1981، وبعة ثااية، دار النهار للن ر، بيروت، "تاريت جبل نامل"س مثل نت  محمد جابر    صفا ع 10 -

الثالثيي "ا، وسيااي فرييات ع1982، دار األادل،، القبعة الثااية، "الحرنة الفكرية واألدبية في جبل نامل"سا م مني ع
ورات ، من يي"معييالم األد  العيياملي"ا ونبييد الحميييد الحيير ع1981، الييدار العالمييية، بييروت، "العياملي فييي نصيير النهضيية

 ا وغيرسا 1982دار اآلفا" المدفدا، بيروت، القبعة األولى، 
   74-57نتا  نبد الحميد الحر، المرنور أناله، صص  منأخبارسم  س استقيا 11 -
    88ورد في نتا  الحر المرنور أنالهس ص ، 257ص ، 1،   "سل  الدرر"س محمد خليل المراد  س  12 -
وبية في جبل نامل، وجعيل مين قلعية سيواين مرنيز ينميه، والير  قضيى فيي العيا  س الر  ينم المقاوعات المن 13 -

 في معرنة مارون، دفانا  نن ينمه في مواجهة المزار ، 1781
   292س سااي فريات س الكتا  المرنور أناله، ص  14 -
   1966روت، ، من ورات المنت  التمار  للقبع والن ر، بي"صيدا نبر يق  التاريتس " س منير ال ور   15 -
   1993، دار المنتقبل للقبانة والن ر والتوايع، بيروت، "بيروتس لنرى وتاريتس " س مي نلوو 16 -
لبنيان، د  ت ، -بيرا، ويرابل،-، من ورات جروا"الحياا العلمية ومرنز العلم في ورابل،س " اي، األبيضأس  17 -

تيياريت وييرابل، ميين خييال  وثيياة  "سم ال ييرنيةا أو نتييا  لييى معلومييات ثمينيية متييوافرا فييي سييمالت المحيياإاليير  نيياد فيييه 
، لنهييد  صييبحي الحمصييي، مؤسنيية الرسييالة "المحنميية ال ييرنية فييي النصييف الثييااي ميين القييرن النيياوع ن يير الميييالد 

   1986ودار ا ممان، ورابل،، 
ساتي  "د ايياداس ورد فيي خالي، 17ص ، 1،   "خالصة األثر في أنيان القرن الحياد  ن ير"س  س محمد المحبي 18 -

   44ص ، 1991قبرص، -، ريا" الري، للكت  والن ر، لندن"النلقانس يرفة الفقهاء والمثقفين
    50، ص    ن ، "سات  النلقان   "س  س خالد ايادا 19 -

في  وقارسم"و "سيبتهم"إل أجبر العلماء نلى التزا  يدود األاسر، ما أفقدسم ، محمد نلي في مصرالحاسم وسرا ما فعله 
 ، ومنه في مما  التعليم "ال ارجي"لى اهامة افولسم ن، ين  نبارا المبرتي، وما فد  واقعا  "النفوا

النقيييد ساشيييم مييياغي س "ورد فيييي س ، 2ص ، 1880، وييياري،، "قمقيييرا ويييوامير"س اقيييل ال بييير رشييييد الدييييدا  فييييس  20 -
   29-27ص ، 1968، دار المعارع، القاسرا، "الحرنة النقدمة يتى اهامة الحر  العالمية األولى -األدبي الحدفي 

ا نين ال يالع بيين ال يانرين التميميي ونراميه نليى لنيان أييد 1911-1910ع "الزسيور"ولقد ورد غير خبر فيي مملية 
ا، ويتضيح فييه أن التميميي نيان شيدفد التبير  مين المنييحيين، بيل 524و 520و، 189-188الكتا  العراقيين عصص 

ت ييهد للحييا  وغييض  ،مهمييا نييان ،ونييان نلمييا صييادع فييي وريقييه لميييا  "الكاتيي  العراقيييس  ، ينيي  نبييارا"الييرميين"ميين 
فيه لميا ، لم فدخله  وإلا نان في ممل، ودخل لميي اهيض للحيا  لكيي ت ممتميع تحيا  ىورفه  وإلا أتى مملنا ، ورأ
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أو شيعرا  صيادر مين فهيود  سرا أثر في شعره نل التأثير يتى أاه نان محتقر نل نال  اثرا   هسقف وايد معه  وتصرف
 ا 520، المملد األو ، ص "الزسور"ع "أو اصرااي

لييى مييا قالييه فيييهم نلييي نبيياا إ ال ييالع لينييا أفضييل، لييو نييدتسييرا غييير أن يييا  ال ييعراء العييراقيين المييرنورين فييي 
ت واارا عمن يييورا "تقيييور ال يييعر العربيييي الحيييدفي فيييي العيييرا"س اتماسيييات الرهييييا وجمالييييات الننيييي "نليييوان، فيييي نتاويييه 
اس في سرا الكتا ، الر  معال  فيه ال عر العراقي فيي القيرن التاسيع ن ير، فتوقيف الباييي فيي 1975ا نال ، وغداد، 

ا، واجييدا  أن شييعر العييراقيين، وميينهم التميمييي 65-54عصييص  " يياسرا الرناسيية"الفقييرا العاشييرا ميين الفصييل األو  ننييد 
 لفاذ نامية ندفدا، ندا تف ي ال قأ النحو  فيه والعمر  المرنورين وغيرسما، رني ، دخلا فيه أ

   28، ورد في ماغي س    ا ، ص "قمقرا ووامير"س رشيد الديدا  فيس  21 -
   30-29، ورد في ماغي س    ا ، ص "قمقرا ووامير"س رشيد الديدا  فيس  22 -
   31، ورد في ماغي س    ا ، ص "قمقرا ووامير"س رشيد الديدا  فيس  23 -
، األنمييا  الكامليية، المممونيية النثرييية، المؤسنيية المامعييية للدراسييات والن يير، "لبنييان ال ييانر"س  س صييال  لبنييي 24 -

   137، ص 1982بيروت، 
الحرنييية اللغويييية فيييي لبنيييان"، األنميييا  الكاملييية، الممليييد الثيييااي، المؤسنييية المامعيييية للدراسيييات "س أميييين ا لييية س  25 -

   279، ص 1982والن ر، بيروت، 
 س وسرا في نتاوهس 26 -

De La Roque : Voyage de Syrie et du Mont-Liban, Introduit Par: Jean Raymond, 

Beyrouth, éd. Lahad Khater, Jdeidet El Matn, Liban . 
   1722وسي ان ة مصورا نن القبعة البارينية، الصادرا في العا  

فتكلمون والنريااية  ن ، في نتاوه أن "وعض الننان ت فزالو 1690و 1688تروي، الر  أقا  بين المواراة بين  دومفيد 
أو والكلدااية، سواء في و ر  أو في يصرون، وفي أمننة مماورا لها، نلى الرغم من أن العربية سي اللغة "الناققة" 

 ا  68د" عص ا النارية في لبنان نله، فيما النريااية منتعملة بين المواراة في ال دمة ا لهية فقvulgaireع
 س وسرا في نتاوه، ينبما أورده اعمانس 27 -

John Lewis Burckhardt : Travels in Syria and the Holy Land, 
 London, 1822, P. 34. 

فيي ولي  التميافز  وإاميافيي وقياةع التياريت، أو فيي تياريت العربيية،  سرا التفنير، ليي،بواني  ممنن البحي ننس  28 -
ات النياسيية التيي ت تكيرا قييا  "سييان لبنيااي"، وللي  نليى اليرغم مين وصيف د  تروي للوجيود الناجز نن الم رون

هورية"، في نتاوه الميرنور المم"المارواي في جبل لبنان، في اهامات القرن الناوع ن ر، بي"دولة صغيرا"، بل بنوع من 
   115أناله، ص 

ت المنيييحية فييي سييوريا ولبنييان وفلنييقين فييي القييراين، نليييه فييي نتييا  متصييل وحرنيية الممانييا س سييرا مييا وقعييا 29 -
النيياوع ن يير والثييامن ن يير، أ  فييي نهييد ا صييال  الكيياثوليني، ومنهييا ا ييره لوثيياة  وضييعها نييدد ميين المرسييلين أو 

 اسقفان الدويهي وغيره والالتينية خصوصا س
Bernard Heyberger : Les chrétiens du Proche-Orient, Ecole française de rome, Rome, 

1994.       
ا ان اللغييية النيييريااية سيييي 1979س مفييييد نميييا  الصيييليبي فيييي "منقلييي  تييياريت لبنيييان" عبييييروت، القبعييية األوليييى،  30 -
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"فصحى اآلرامية عالتي نااا لغة العرا" وال ا ، وما فيه لبنان، قبل تعريبهاا ولغية الققي، الكننيي فيي العيرا" وال يا ، 
   32لمزيرا العربية"، ص وربما نرل  في وعض أاحاء ا

   39س نما  الصليبي س    ن ، ص  31 -
ت فييييزا  وعييييض الكيييياتبين منييييوقون انتقييييادا  مفيييياده أن الموارايييية  لييييوا "متمنيييينين بلغييييتهم اآلرامييييية النييييريااية فييييي الكتاويييية 

وس والت اويي  يتييى الميييل عالقييرنا النيياوع ن يير وفييي وعييض أقنييا  ميين المبيية يتييى الميييل التاسييع ن يير"س وقييرا ضيي
   404"تاريت المواراة الدفني والنياسي والحضار "، دار النهار للن ر، بيروت، القبعة الثااية، ص 

، نتبهيا وجمعهيا األ  توميا اللبيود ، تقيدمم األوياتي وقيرا فهيد،  "مممونية اللبيود"س وسيي مممونية فيي نتيا س  32 -
   1988الكنلي  علبنانا، -مرنز الن ر والتوايع

   75ود  س    ن ، ص س توما اللب 33 -
   222-122س توما اللبود  س    ن ، ص  34 -
   89س توما اللبود  س    ن ، ص  35 -
   248س توما اللبود  س    ن ، ص  36 -
   90س توما اللبود  س    ن ، ص  37 -
 س سرا ما ورد في نتا  ضمنه الينونيون نددا  من رساةل رسبااهم، وسو وعنوانس 38 -

Lettres édifiantes et curieuses, Paris, 1838, P. 169. 
 ورد في نتا س

Nasser Gemayel : Les échanges culturels entre les maronites et l'Europe, 2 tomes, 

Beyrouth, 1984, p. 2/784.                                                                    
   141  ا ، ص س توما اللبود  س   39 -

   142 ، ص س توما اللبود  س    ن 40 -
س معتبيير ابيين القالنييي، فييي ينييا  الصييليبي ويرييي  وغيرسمييا، "أو " ناتيي  ميياروايا أمييا مييا بلغنييا نيين وعييض  41 -

 البقارنة قبله فال معدو إنداد وعض الرساةل وانت وعض الكت  الققنية 
تين الكاثولينية واألرثولوننية عوما فيها ممثلو البيع المنييحية فيي س فرى نما  الصليبي في ف ل اجتماع الكنين 42 -

بداميية استمييا  متمييدد، وغييير منققييع وعييد سييرا التيياريت بييين ، 1439فييي العييا   ،ال يير"ا فييي ننينيية جامعيية، فييي فلورانييا
الكنياة، ال يرقية فيي المواراة ورومية، "إل تبين علروميةا وما ت مقبيل ال ي  ثبيات سيره الكنينية عالمارواييةا وييدسا بيين 

ا  واليييدليل نليييى للييي  سيييو ان البقرييييري 162وانييية روميييية" عفيييي نتيييا  "منقلييي  تييياريت لبنيييان"، الميييرنور أنييياله، ص 
ا، المعروع بي"ابن ينان"، تنلم رسالة من رومية بلقي  "وقرييري ااقاسيية"، 1492-1458المارواي وقرا الحدثي، ع

فتبين لنا أن شيروع المواراية فيي نالقيات تعليميية، نربيية وغيير نربيية، ا  ووفقا  لهرا الرأ  164عص  1469في العا  
ى ما قبل المممع الترييداتي، وا شيارا اليى نالقيات ميع الرسبنية الفرانينينااية، مين إأو مع ا رساليات األجنبية، معود ا

  وعيي فيي نيدادسا ، الير1470جهة، ومع بدامية إرسيا  ولبية اليى روميية خصوصيا ، مين جهية ثاايية، وللي  منير العيا  
 القالني المرنور 

فيي أدلتهيا الثابتية إليى  ة، ومع العقيدا الكاثولينية، ترقيىن نالقة المواراة مع روميويعتقد الصليبي، في الكتا  افنه، أ
اا وان سييره العالقيية مييا خلييا فييي ينيياوه ميين جييد  91عص  1099البقريييري المييارواي فوسييف المرجنييي، فييي العييا  
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ي اتتحاد عوسيم المتصيلون والفرامية تحدفيدا  مين أسياقفة وغييرسما والمتحفظيين نلييه عمثيل الع ياةر ومناانات، بين والب
المارواية "المردمة" في مرتفعات جبيل وب ير  والبتيرونا  ويميد الصيليبي فيي الرسيالة التيي وعيي بهيا الباويا افنوشينتوا 

، "أقييد  الوثيياة  التييي مييا تييزا  فييي 1213العييا   الثالييي إلييى البقريييري إرميييا العم يييتي لحضييور المممييع الالترااييي، فييي
 ا 93 أن تاريت الكنينة المارواية" عص ومتناولنا 

، وات ييروا فيييه قييرارات ميين شييأاها إصييال  الكنينيية ودرء 1545س ااعقييد مممييع الكاثولييي  فييي التيييرو ، فييي سيينة  43 -
بيااييا  والعقيييدا  1564فأصييدروا فييي النيينة ، 1563ال قيير البروتنييتنتي ننهييا  ولييم تنتييه أنمييالهم المتققعيية قبييل النيينة 

 ، نرع فيما وعد واسم "البيان التريداتي" "الصحيحة"الكاثولينية 
ا، من ييورات المنتبيية البولنييية، 1928-1453س أسييد رسييتم س "سنينيية مدفنيية ااقاسييية العظمييى"، المييزء الثالييي ع 44 -

   46، بيروت، ص 1988
مرسييلين ، وعييد يلييو  الويليي  وغيرسييا نيييحية أخييرى، مثييل وغييداد والموصييل، نرفتييه نييرل  بي ييات ممييا نرفييه جبييل لبنييان
وخصوصييا  وعييد امييا  ، 1750نينان إلييى الموصييل فييي العييا  ووصييو  المرسييلين الييدومي، 1630الكبوشيييين فييي العييا  

ى سييلقة واوييا رومييية  وسييرا مييا نرفتييه يليي  قبييل غيرسييا، فييي نييم ميين القواةييف المنيييحية ال ييرقية إليينمليييات تننييي  ق
، واتاكلييز منير 1562، والفرانييين منير 1548لعا  قاتها القدممة، وإن التمارية في المقا  األو ، معس البندقية منر انال

والييرفن ناايا لهييم فيي يليي  قنصيليات ووونياتت تمارييية ثابتيةا وسييي نالقيات أفييادت ، 1613، والهولنيدفين منير 1583
 في مممونها ف ات من المننيحيين قبل غيرسم 

التييي يظييي الفرانيييون وموجبهييا نلييى ييي  يماميية أقييوا  أوروبييية ندفييدا، مثييل اتاكليييز والبرتغيياليين واألسييبان  س 45 -
 النفراء والقناصل الفرانيين نلى أقرااهم  "أسبقية"وغيرسم، و

   42، ص 1993س "المدرسة المارواية الحبرية الرومااية"، بيروت،  س ااصر المميل 46 -
، 1619لمؤلفييات الالتينييية لمبراةيييل الصييهيواي ويوينييا الحصييرواي نتاوييا  وضييعاه فييي العييا  جييد فييي قاةميية اأس  47 -

ويعالمان فيه ا سال س معرضان فيه المزيرا العربية، وجرور لفل "العربي"، ونياداتهم، والميدن عوغيداد، يلي ، ويرابل،، 
لعربييية ويعييددان فيييه مزاماسييا عورد فييي نتييا  أرا لبنيان، القيياسرا    ا، واللغييات ال ييرقية، ويفييردان الفصييل الثالييي ن ير ل

 ا 2/981"المبادتت   "، ص  س ااصر المميل
سيرا مييا مقيو  وييه جرميااوا فريييات فيي نتييا  غيير مقبييوع عورد لنيره وبعييض ميواده فييي نتيا  "المبييادتت   " للمميييل، 

ان نلييى صييحة دفنييه وفيي  ا، ويميياد  فيييه أيييد الم ييامت المنييلمين، وانتبييه فيييه الييى أن فريييات مقيييم البرسيي2/992ص 
 وريقة معروفة نند ابن رشد، وسي التعويل في  ن نلى "العقل" و"النقل"، ين  نبارا فريات 

سما ترد في نتا  د  تروي المرنور أناله وعيض الحمي  التيي قيا  بهيا نتيا  مواراية إااء تهيم "الهروقية" التيي سياقها 
    123ص ، وخصوصا  115ضدسم وعض الكتا  األوروبيينا راجعس ص 

 "،الميييارواي عهيييدالم"وميييا فيهيييا ، لمؤسنيييات الدفنييييةا -إثييير ايتالليييه الميييدن ا مقاليييية  -ننيييدما أغلييي  بوايييابرت س  48 -
الييياا فييتح ز، ويوسييف منيياوني اللبنيياايين، ، مثييل ميين تالميييره ات يير تراجميية ومعيياواين، 1798أموالييه نييا   وصييادر

َهَرا شامي المارواي الحلبي    واتخ َم ا
 -ربمييا ألو  مييرا فييي العربييية  -ا 1708ع "وحييي المقاليي  فييي نلييم العربييية"منييتعمل جرمييااوا فريييات فييي س  49 -

ى مفعيو  ويه، "المتعيد  ميا تمياوا يدوثيه مين فانيل إليأسماء منيحية فيي أمثلية القوانيد، إل مقيو ، نليى سيبيل المثيا س 
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د وقيرا سييفه ع   ا  واليالا  ميا اسيتقر يدوثيه فيي افي، ال لقياه ا  وسيو ميا أ19" عص فانيل، احيوس قيا  منيوعاحيوس جيرَّ
    "لل يور  منصيور الهميش، إل مقيو س  "منارا القال  في التصريد وا نيرا "في نتا   اجاريا  عمع أسماء إسالمية

 ا  121" عص أن منون اتسم نلما  نعمران وبول، وغيرسما
سينة  250، فيي لنيرى ميرور 1986فيي العيا  لى القبعة المصورا نن النن ة القدممية، التيي صيدرت س ندت إ 50 -

، فيي مقبعية األرا، 1900ليى العيا  عية القدممية ترقيى إنلى ااعقاد المممعا ومن المفييد لنيره فيي سيرا المميا  أن القب
، إل صييدرت القييرارات بداميية فييي 1820لييى العييا  ميية العربييية لقييرارات المممييع تعييود إفييي جوايييه، وأن القبعيية بييل الترج

   2-1ونااا محفو ة في "خزااة المممع المقدا" في رومية، ص  صياغة تتينية،
، 1997س ا ر ااصر المميل نتاويا  فيي ممليدفن نين الننياخ الموارايةس "الننياخ المواراية ومننيوخاتهم"، بييروت،  51 -

  ا ويتحقييي1495و 1300ليييى األنيييوا  الواقعييية بيييين إم قووييية، ترقيييى فيييي أقيييدمها  1672ويحتيييو  أخبيييارا  وتوثيقيييا  نييين 
 ااس ا ا الر  لنره الدويهي ننهم  82المميل من أن ندد النناخ فزيد نلى العدد ع

   548و 445-544س "المممع اللبنااي"،    ا ، ص  52 -
س وردت أخبيييار النيييزاع فيييي "ميييرنرات األ  نبيييد ز قرانليييي"، المن يييورا فيييي نتيييا  "بيييدامات الرسباايييية الماروايييية"،  53 -

   62-57المرنور ساوقا ، صص 
تتبييع أخبيياره، وتقلباتييه الدراماتينييية أييااييا ، فييي نتييا  أسييد رسييتمس امييد فييي ال الفييات التييي ا ييبا فييي س وسييو مييا أ 54 -

اهامييات القييرن النيياوع ن يير، وعييد سيييامة وقريييري األرثييولون، نيييرل، الثالييي، المولييود فييي دم يي  فييي يييوالي النيينة 
امماايييه  -واسيييمه األسيييقفي افتيمييييوا  -سيييرا األخيييير ا، وإنيييالن 1723-1682، مقراايييا  نليييى صيييور وصييييدا ع1643

لى تأسي، ننينتين، إلى خالفات دفنية منتعرا، و إاتا قا" داخل القاةفة األرثولوننية، والر  أدى  بدامةَ  ،الكاثوليني
وايييييدا وقيييييا خاضييييعة لورثولوننييييية "المامعيييية"، وأخييييرى لنييييلقة رومييييية، ولقييييد ُيكييييم نلييييى افتيميييييوا وييييال رو  نلييييى 

    1718لوننية، والحر  والتالي في العا  األرثو 
   45 - 44س أسد رستم س    ا ، ص  55 -
 الصفحة افنها    ن ، س أسد رستم س  56 -
   64 ، ص س أسد رستم س    ن 57 -
وبيعيية الكتيي  الم ييمولة وييه، فييي نييدد ميين نلييى أيييوا  الننييت، و  لييىتعييرع فييي أيييد الكتيي  المحققيية أخيييرا  نس أ 58 -

رثولوننيييية فيييي لبنيييان، وسيييو نتيييا  "الم قوويييات العربيييية فيييي األدفيييرا األرثولوننيييية فيييي لبنيييان"س تعيييود سيييره األدفيييرا األ
، وتحتو  نلى نتاوات وقنية وتسوتية وموانل، 1242لى العا  إلى ستة أدفرا في لبنان، ويرقى أقدمها إالم قووات 

 ونلى وعض اآلثار األدبية واللغوية  
 50ي مي اةييل معيود موضيونها اليى األد  واللغية العربييةس "تفنيير مقاميات الحريير " عأربع م قوويات مين دفير الميال

نرا " للمقران جرمااوا فريات عالمننوخ في القيرن الثيامن ن يرا، و"رسيالة فيي المنقي " مقامةا و"معااي نوامل ا 
لثييات ققيير "، ميين تييأليف مين تييأليف ال يييت قاسييم ال ييااي عالمننييوخ فييي القييرن الثيامن ن ييراا و"منظوميية نلييى انيي  مث

جبراةيل بن فريات عوققر  سو لق  ابن المنتنير، تلمير سيبويهاس "الم قووات العربية في األدفرا األرثولوننيية فيي 
 لبنان"، المزء األو ، مرنز الدراسات األرثولونني اتاقاسي، بيروت، د  ت   

   166، ص  س أسد رستم س    ا 59 -
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   172ص  ،س أسد رستم س    ن  60 -
   184-183 ، ص س أسد رستم س    ن 61 -
، 1989س ااصيير المميييل س "مدرسيية نييين ورقيية فييي الييرنرى الم وييية الثااييية لتأسينييها"، مقبعيية دنيياو، بيييروت،  62 -

   8ص 
س لنيييرت "الن يييرا اتسيييبونية" البروتنيييتنتية نيييرل  أايييه "لميييا رأى البروتنيييتنا الترجمييية البابويييية رنينييية فيييي وعيييض  63 -
س  مواضييييع وليييم تيييؤد معنيييى األصيييل العبراايييي أو اليوايييااي شيييرنوا فيييي ترجمييية جدفيييدا"س ورد فييييس فوسيييف قزميييا خيييور  ال

ار سيوراقيا للن ير، بييروت، د  "الدنتور نرايليوا فان دمي  واهضية اليدمار ال يامية العلميية فيي القيرن التاسيع ن ير"، د
  63، ص ت 

  فيي دراسية العربيية، بيل ال يروع بهيا، فيي األوسيا  البروتنيتنتية تيأتى فدافع جيرالد دمفزدفيه نن فكيرا مفادسيا أن التعمي
مييين ا قبييييا  نليييى دراسيييية العبريييية افنييييها، أو مييين وليييي  "تنصييييير" المنيييلمين، ولليييي  فيييي دراسيييية ليييه وعنييييوان "الدناميييية 

ر" فيي القيرن البروتنتنتية واللغات ال رقية في القراين الناوع ن ر والثامن ن ر"، ولل  في نتا س "أوروبيون في ال ي
العربيية   ويفيداا فيها أن التيأخر فيي وبانية الكتي  و 1994الثامن ن ر"، الصادر نن دار ترماتان، في واري،، في 

ليييى ايتقيييار المنيييلمين أل  شييييء منتيييو  خيييار  فييين ال يييد، يييييي أن إلييييه مييين أسيييبا  وا يييرسا معيييود فيييي ميييا معيييود إ
ه "سوى انت م وسة" نما ممنن أن منون نلييه جميا  ال يد عص المقبونات العربية في أوروبا ت تبدو في يالتها سر

ا  ويرى في الدنامة البروتنتنتية في المتوسد في القرن الناوع ن ر "استكمات " للحيرو  الدفنيية، نيدا أن الكنياة، 13
عقياد يلييف ال يرقية قابلية لتيوفير الم قووييات التيي تؤنيد أن روميا يييادت نين الكنينية األوليى، وتييوفر والتيالي إمنيان اا

 ضد إدناءات البابوية في قيادا المنيحيين نلهم 
Gérald Duverdier: Propagande protestante en langues orientales aux 17 et 18 siecles, col., 

in. Européens en Orient au 18 siècle, L'Harmatan, Paris, 1994 .  
ي معرفييية أييييوا  مالقييية ون ييييف الم بيييا فيييي فنيييون أوروبييييا"، س سيييرا ميييا لنيييره ال ييييدما" فيييي نتيييابي "الواسيييقة فيييي 64 -

س اتحقيي  فييي 214ا، ص 1882سييي ع 1299المممييونين فييي نتييا  وايييد، وبعيية ثااييية، مقبعيية المواةيي ، قنييقنقينية، 
سرا الكتا  من نواه ول  تصحيح الترجمة في واري،، نما لنر نيرل  وجيود ترجمية قدممية للتيوراا إليى العربيية، ترقيى 

 ال ام، الميالد ، إت أاه ت مقر بوجودسا إلى القرن 

ر، بيييروت، س ورد فيييس "أيمييد فييارا ال ييدما" س  ثيياره ونصييره" لعميياد الصييلح، شييرنة المقبونييات للتوايييع والن يي 65 -
   47ص ، 1987القبعة ال امنة، 

   63 - 62،    ا ، ص "الدنتور نرايليوا   " س س ورد فيس فوسف قزما خور   66 -
 

 
 
 
 
 
 



 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 س الثاايالفصل                                   

  "العصر  "التعليم                                  
دا  في اتفترا" الملي                                 مويِّ

 
 
 

فييي ، 1982ع "سيييف است ييف ا سييال  أوروبييا"فييي ننييوان نتاوييه  "اتست يياع"ت فتييأخر براييار لييوي، نيين اسييتعما  لفييل 
الر  وات معين المبنى الرسني وال يالي والتعليمي فيي الحقبية العثماايية  "الفضو "وبعته األميرنيةا للدتلة نلى منار 

ا  ولقييد ات يير الفضييو  أو ت يينل فييي منييار فييي مقييالع القييرن التاسييع ن يير، ينيي  لييوي،، لليي  أن أوروبييا 1المتييأخرا ع
، ت تثير استما  العالم ا سالمي  ويصيو  سيرا التبانيد سيو الير  جعيل نمليية  لا قبل سرا العهد منققة وعيدا، ااةية

اتتصا  بين العالمين، في غير مما  وسيا"، أشبه وعملية اتست اع  ولكن أسو است ياع فعيال ، أ  مبافنية، أ  تيداخل 
 بين مقتضيات ثقافتين ونالمين 

سييتااة افنييها، أو فييي مراسييز غييير وتميية ر، سييواء فييي اآللع القييرن التاسييع ن ييثييير النييؤا ، لليي  أن مييا جييرى فييي مقيياأ
إلى منارات ندفيدا،  نثمااية، وقبل مدن الداخل والقصبات والقرى، جدفر والماليظة والتتبع والتبين، ألن فيه ما م ير

غير  لقاه فيأ، نما "العلماء"  إت أن يصو  سره المنارات إشارا إلى اهامة منارات أخرى، سي منار انلى ما تحقق
ستا  قدمم فتحدث نن منار التعليم والدرا في العهيود العثماايية وقبلهيا  وسيو المنيار الير  فتحقي  محميد رشييد رضيا 

ترنيوا اليدرا والتيدري،، واجتنبيوا " ل مقيو  إن العلمياء فيهياإ، ع يرينمن نناده، نند ايارته ورابل، فيي مقيالع القيرن ال
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وسيو نينيه، محميد رشييد رضيا،   "لكنياد وضيانة العليم"يا مين تميارا وارانية ، وااصرفوا إلى أمير اليدا"الكتاوة والتصنيف
لقيد ايا  المنيلمون اومية اجتمانيية أويو  مين اومية أسيل الكهيف "الر  مقو  في تحق  مأسو  من اايدثار خيد العلمياءس 

، ولمييا وأثقييل، الموقظييات التييي تضيي  األسييماع تتييوالى ميين يييولهم نالصييوان  وقييد ضيير  نلييى  لااهييم فهييم ت منييمعون 
وعثوا وجدوا ما معرفون من سير الب ر قد تبد  فصار نلى غير ما معهدون، رأوا الغربيين قيد سيادوا العيالم وتوليوا إدارا 
شؤواه في بالدسم وبالد غيرسم من ييي م عر أول   األغيار ومن ييي ت م يعرون، فحياروا فيي أميرسم ت فيدرون ميا 

 ا  فكيف جرى ما جرى 2ع "مصنعون 
 
 
 تعليم في "الحلقة" الدفنية  ال 1

نمنار منتقل فتحق  فييه مين يصيو  الفضيو ، واتست ياع والتيالي، وإاميا ، في نتاوه المرنورالتعليم، ت معال  لوي، 
منتعر" وعض جواا  سرا المنار ومواده، مثل تعلم اللغات عواتافتا  نلى ثقافات أخرىا، أو القبو  بدخو  وسياةل 

التي تتوسع في النقيا"  -في سره المراجعات لكت  والصحف وغيرسا  ويتحق  ع وموادسا في االرفوع الحدفثة، نالمقاو
مين الالمبياتا وميا ممير  فيي أوروبيا، قبيل ال  يية منيه أو ايتقيارهس فالنيفير المغربيي،  -الترني ضيمن العيالم العثميااي 

، قبييل أن م  ييى النييلقان العثمييااي ، يييين فتعييرع نليهييا فييي فرانييا"وايوايية الكتاويية"الغنييااي، منيي ر ميين المقبعيية، 
نواقيي  دخولهييا نلييى الحييياا العثمااييية، فيعمييل نلييى استصييدار فتييوى للنييما  وعملهييا فييي منتصييف القييرن الثييامن ن يير، 

 نلى أن تمتنع نن وبع الكت  الدفنية 
اع منيياد سييتنقل  اآلميية فييي القييرن التاسييع ن يير، ت بييل سييتتحو  سييره ال  ييية إلييى ت ييوع فييي وعييض األيييوا ، وإلييى اتبيي
البيا  "منون أنمى للمثا  األوروبي  إت أن دخو  بي ات العالم العثمااي في سرا المنار م تلف، فما جيرى فيي مدفنية 

سيتااة   فينحن ت اتبيين نفامية فيي اآلوغيرسيا سو غير ما جرى في قاسرا محمد نلي أو في بيروت أو في توا، "العالي
، فيمييا اتبييين قيييا  سياسيية يييهضيياغد ميين يقيقيية القبييو  وييه بييل الت ييوع إليقيقيية ا لنييان إلييى مقتضيييات سييرا النظييا  ال

تحدفثييية لمحمييد نلييي، ت فتييورع معهييا نيين ا تيييان بتراجميية وقفييوا إلييى جاايي  األسيياترا ا مقيياليين أو الفرانيييين ل يير  
 للقال  العثماايين والمصريين   "العصرية"العلو  
 من قيا  الدولة والدور األو  في توجيه سياسات التعليم والتربية، فيمياتحق ، سواء في ترنيا أو في مصر، ممنن السما 

، سواء فيي ميدارا جبيل لبنيان، أو فيي الحيواات التأسيليية فيي جبيل ناميل، أو فيي الميدارا القر ايية فيي فاليل البايي
ة واألميرنييةا بهيره ييالممانيات القاةفيية عوالممانيات التب ييرية األوروب اضيقالعَ ، عسما سب  القيو ا ورابل، أو صيدا

يصيو  نملييات فيي المميا  التعليميي والتربيو ، تصيدر  ،فيي ميدى سيره المراجعية والمقاراية ،تلم، نرل يالنياسات  و 
أو نن تعثر وت بد، لي، أقلها أيياايا  ااتظيار جمانيات وأوسيا  يصيو  سيره النياسيات  ،نن سياسة منظمة ومتتاوعة

سالمية ندفدا تحق  مثل سره النياسات فيي ا دارا العثماايية وتقييدسا المتيأخر وتقبيقها والتالي، مثلما ااتظرت جهات إ
بها  سرا في الوقا الر  وادرت فيها جهات أخرى، سواء مع المهات التب يرية أو مع سياسة محمد نلي، إليى ااتهيا  

 سياسة تعليمية، صريحة ومبنرا، اتنما بدفنامية  اسرا 
مييااي، فيي المميا  العث "العصيرية"فاوتيا  وتبافنيا  فيي دخيو  التعلييم والتربيية و يرووهما وسيرا معنيي، فيي جملية ميا معنييه، ت

اه منتحنن الحدفي نن نوالم م تلفة، وإن اشترنا أييااا  ببعض مظاسر ال به والتقار   فتمربية محميد نليي أييي 
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الممانييات القاةفييية اللبنااييية اشييتروا فييي التعليييم أن منييون م ييدود الصييلة والصيينانات والتقنيييات، فيمييا ولبييا تمييار  
ياجات أخرى من التعلييم ات يرت سيبيال  دفنييا  ودناوييا ، قواميه إاتيا  الميدرا، مين جهية، أو سيبيال  فيي الترجمية، قواميه 

 إاتا  الوساوة الثقافية، من جهة ثااية 
ة ت مممعهيا، ت مثييا   تلفيالقيو  إن تميار  التعلييم العثمييااي دخليا فيي القيرن التاسيع ن يير فيي منيارات م لهيرا ممنين
أجياا  "اظا  المعيارع"التدرينية، وت سياسة مويدا نرل  عوالما أن -الدفنية "الحلقة"نثمااي نا  قوامه اظا  -إسالمي

للملل وضع سياسيات تعليميية خاصية بهيا، تحيا رقاوية ا دارا العثماايية ليي، إتا  نيدا أن التميار  سيره ات يرت سيبال  
في اتتصا  والمثاتت األوروبية بوصفها مثاتت التمدن، ومنها مثاتت التعليم  وينفي للتدليل  متبافنة، وم تلفة امنا ،

فييي أيييوا  الممانييات اللبنااييية، نلييى سييبيل المثييا ، إلييى دخييو  متعلمييين موارايية، منيير ابيين  ا شيياراُ نلييى سييرا التبييافن 
انيا وغيرسيا، فيميا جيرى تأسيي، أو  مدرسية القالني في اهامة القرن ال يام، ن ير، فيي منيار تعليميي ميع روميية وفر 

 ومبادرا نثمااية ، 1887في بي ة جبل نامل، في العا   "نصرية"
فيي  ،سيؤا  ييو  محرنيات التعلييم ودوافعيه واتاةميهس سيل يقي  التعلييممين ر أسثيأن مراجعية سيره الوقياةع تنيتدني  غيير

البي ييات  "العصيير  " التعليييمُ  منققعييا  ننييه  وسييل أدخييلَ  نالمرجييوا، والوصييل الييالا  ومييا نييا النقلييةَ  ،العهييد العثمييااي األخييير
  ومييالا نين وبيعيية ا اتيا ، ت ميين اتسيتهاليميين  هياي ميواده مييا ممننفيي وفيرسييل ننيه، و  ةغافليياايا فيي مييا نالعثماايية 

 ه قاةم فيه أ  سو ان ة متدسورا نن مثا  واقع خارجه  التعليم افنهاس أمثالُ 
،  دارتهييا نمييا لتعليمهييا، ننييى فييي غاليي  األييييان الت لييي نيين "تنظيمييي"نهييد  تنيياء ، لليي  أن دخييو  النييلقنة فيييأ

ن إمنيياي جمانييات وجهييات محلييية وقنييم ميين النييلقات سييره، تلبييية لنزنييات تمافزييية أو إسييلقتها وتفكيي  يلقاتهيياا نمييا 
ا اتاتيدا  ا قلييل خضيوع سيره النيلقات المتكواية إليى سيلقات تاوعية، بيل تحيقيتقاللية، ما غيي  أو ميا منيع وعيد و اس

في نهيد التميدن ننيى فيي أييوا  ندفيدا، ت اتسيتفادا العلميية والتكنولوجيية  دخو التناء  أمضا ، لل  أن أو  والوصامة 
من التمار  األوروبية وين ، بل الت لي نن أاما  في العييش والثقافية والقييم، مين اليز  والمأسيل وا ثياث إليى إجيراء 

 اتها القيمية ءات الفنون واآلدا ، نما في النلونات اتجتمانية واقتضامتمادمة في اتاج "تقبيعية"نمليات 
 
 أ   مبااي التعليم   1

 "نلييم"و "نمييل"أن ُأَقلِّيي  األصييواتس   ع  ، لحصييلا نلييى  -وفيي  وريقيية ال ليييل بيين أيمييد الفراسيييد   -لييو نييان لييي 
ا  تييؤد  فيي نييل وايييد منهييا، نمييا فييي فييي المهميل غييير المنييتعملاا وسييي أفعيي "لعييم"و "معييل"و "ملييع"عووضييعا  "لميع"و

تراوقهييا، مممونيية ميين النييمات الدتلييية واتنتقادميية التييي ممنيين التحقيي  منهييا، لييي، فييي األلفيياذ واسييتعماتتها وينيي ، 
 في أفعا  الب ر أافنهم  -وقبل نل شيء  -وإاما 

بين العمل والعلم ولمعان الترقيي أن أوحي في العالقات التي ا أت  -وف  وريقة الدارسين، سره المرا  -ولو نان لي 
، لقرييا النيؤا س سيل اميد، ومتيى، تغييرات يادثية فيي العالقيات "النهضية"اتجتماني والنما  اتقتصاد  في نصير 

 بين األققا  الثالثة المرنورا  
تميات الو  الكثير من المعلومات والمعقيات نن سبل استنا  العربيية وتعلمهيا فيي العهيد العثميااي فييالبايي متل  مت 

ت معييدو نواييه معلومييات متفرقيية عسمييا فييي الفصييل النيياب ا قييع نليييه ما ومييا ، ومنهييا مييا مقييع فييي "لبنييان" ياليييا  الم تلفيية
، أو مين نتي  اليريالت، التيي ولبهيا غيير شيانر ونيالم فيي ميدى سيرا العهيد، أو "التيراجم"و "األنييان"منتقاا من نتي  
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 نننية ورسبااية   "مراسالت"و "تقارير"في 
الدفنيية، سيواء فيي اواتهيا األوليى، وسيي المنيمد أو اليدفر، أو فيي  "الحلقية"وتفييد سيره المعلوميات نين ااعقياد التعلييم فيي 

عوالننيبة للمواراية أمضيا ، منير اهاميات القيرن  ييةاواتها العليا، وسي أيد مراسز العلم، مثلس القياسرا والنميف ودم ي  وروم
نيين المييدارا القر اييية، فييي صيييدا أو وييرابل، أو بيييروت، أو نيين  لمييواد مفيييدام، ن ييرا وغيرسييا  ومييا فتييوافر فييي اال يي

ومحميد  ،ا1902-1838ونبيد الميواد القامياتي ع ،ا1731-1641مناق ات العلمياء، مثيل محميد نبيد الغنيي النابلنيي ع
اء ميييع العلمييي ا، اليييرفن يليييوا فيييي سيييره الميييدن وغيرسيييا، ودخليييوا فيييي جيييداتت ومنيييامرات1920-1856ساميييل البحيييير  ع
جبل نامل نن التحا" سرا أو لاي في مدرسة شقرا أو جباع، أو نن تياريت تأسيي،  "أنيان"أخبار  المحليين  نما تفيد

سيره المدرسيية أو تلي  عوسييو تأسيي، مييرتبد و ي ص العيياِلم، إل تتوقيف المدرسيية بوفاتيه غالبييا ا  وسيي أخبييار متفرقية تييد  
رع نييين التعلييييم فيييي ُنيييوقييياع والمحنييينين للميييدارا، نليييى ميييا ة األنليييى نناميييات مليييية أو فردمييية ويييالتعليم، ومنهيييا رنامييي

 ورابل،، من خال  سمالت المحاسم ال رنية فيها، نلى سبيل المثا   
تحقي  مين وجيود م يرونات فيتم المين ميواد القيرن التاسيع ن ير، إل تيم اتقتيرا  إت أن تفر" المعلومات سرا م ف قلميا 
ى منتوى النلقنة ننل عفي اظا  المعارع العا ، أو في ما تميزه من أاظمية تنظيمية ندفدا خاصة والتعليم، سواء نل

ا، أو نليييى منييييتوى إدارات وعيييض الوتميييات، أو فييييي سياسيييات إرسييياليات تب يييييرية مقيمييية فيييي وعييييض "الملل"معيييارع ليييي
عيييد  الوتميييات، أو فيييي تيييدابير وإجيييراءات وعيييض الممانيييات القاةفيييية  وسيييي م يييرونات متاليقييية أيياايييا  عمصيييحح أو م

وإن فييي  -جدفييدسا سيياوقهاا، ومتوسييعة فييي بنودسييا، مييا م ييير إلييى نناميية متزافييدا وأسيييدا وييالتعليم، وإلييى أن الم ييرونات 
 مما  للتناف، والتقد  نند الممانات واألفراد  -التفر" 

العهيد العثميااي،  بناايية فييالنظر إلى القرى والقصبات والمدن واألمننة التي ااعقدت فيها دورات التعلييم الل اُ ولو صرف
أاهييا تؤلييف خقييو  مواصييالت نلييى قييدر ميين التتيياوع والتققييع والتبييد ا وأاهييا تمنيييم فييي المنيياية، وبيعييي أو  تُ لوجييد

موضييوع، للعالقييات بييين األسييل والعلييم  ويقيقيية سييرا التمنيييم تنقليي  وبعييا  ميين تعبييير المنييان نيين و يفتييه اتجتمانييية، 
ننييدما اقتعييد الفقيييه الحنيين البصيير  جلنييته، ينيي  ع لعهييد ا سييالمي القييد ، منيير ا"الحلقيية"جييده ميياثال  فييي أوسييو مييا 

   اال هرستااي، في المنمد المامع في البصرا، واجتمع يوله مريدو العلم، وتفر" منها أصحا  اآلراء واألسواء
نييين مقيييادفر  مفييييدهيييا، فيييي نيييدد مييين امالجهيييا، ميييا في تُ لمواقيييع التعلييييم اللبناايييية لوجيييد التييياريت الفيزيييياةي اُ وليييو اسيييتنقق

اتيتيا  إلى التعليم، ونن وبيعة العالقات التي قاما في نل موقيع، فيي ميواده التدرينيية، فيي العالقيات بيين القالي  
 والمدرا، وبين األسل عوالممانة والمهات التب يرية والوتمة والنلقنة نرل ا والمدرسة 

أو صيدا   ا، بل سي الميامع فيي أوقيات مين اهياره، فيي  المامع عفي ورابل،، إلى جاا المدرسة، بدامة،  سنرا قاما
موقييع التعليييم  وسييرا مييا منيير  نلييى مبييااي التعليييم فييي  "ت منااييية"يييرا والكبيييرا، مييا ممنيين تنييميته بيييااوييية ميين أمننتييه الكث

نميل  شيير إليى وعيض تحققاتيه فييأفيي األدميار، الير   "المنغلي "أوسا  منيحية نرل ، وعد خروجها من العهيد اليدفني 
 تلمييُ، ممنيين نلييى الييدفر، مييع التعليييم  وسييو مييا  ا، إلييى نهييد تفانلهييا الصييريح، فييي أمننيية نلنييية، خارجييية3الننيياخين ع

مين ايوايي األدفيرا للتعلييمس سيرا ميا  "ااييية"أخباره في وثاة  ورسياةل نين التعلييم فيي أوسيا  ماروايية، وي يير إليى قييا  
، ينيي  إيييدى "نربييية مليحيية"، إثيير ممييىء نييدد ميين الحلبيييين، لو  فييي أخبييار مزامنيية لعهييد البقريييري الييدويهي فييرد

الرسيياةل الرسبااييية، إلييى شييما  لبنييان وتأسينييهم للن ييا  الرسبيياايا نمييا تؤنييد أخبييار تيقيية، وإن نلييى تقيياوع أو تبانييد، 
 في األدفرا للتعليم   "اوا "قيا   استمرارَ 
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اء الراسيي  وييالقال  خييار  الييدفر وبلصييقه، للتييدري،، منعييا  واقعيييا ، ينيي  إيييدى الرسيياةل، ااتحيي "،النييوايي"وتعييين سييره 
لالختال  بينهم وبيين الرسبيان فيي اليدفر، نميال  ويالقوااين الداخليية النا مية لحيياتهم  وأتيى قييا  النيوايي سيره وصيال  لميا 

لوثاة  أخبيارا  تفييد قرأ في اا العهد العثمااي، وسو التعليم  فالسااا سره األوسا  منققعة ننه أو غير منتفيدا منه في 
نيين ا ييوء مييدارا نثمااييية أو غيرسييا فييي أوسييا  سييره الممانيية، قبييل أخبييار المييدارا ا رسييالية أو الرسبااييية فيهييا، أو 

نليى  ،ا1798مدرسية نيين ورقية ع "يمية تأسيي،"فيي  ،امد في التأسييد الم يدديمنن أن أخبار متصرفي جبل لبنان  و 
ايه "إا  بليغا  نن سرا العيش المدفد بين الدفر والتعليم، بل بين الدفر والعلم افنهس تونيد ،ند  ال لد بين المدرسة والدفر

ت منيان خصوصييا  للتعلييم، إلن، بيل فيتم  ا 4ع "منر اآلن وصاندا  ت ناد مقل  نلى نيين ورقية اسيم دفير بيل مدرسية
ا 7معروفييية ع "خليييوات"و تحوييييل ا، أ6ا، أو أدفيييرا مهميييورا ع5اسيييت مار مواقيييع ليييه، أو شيييغر أمننييية مثيييل دور البييييوت ع

 ألغرا" التدري، 
، أو "معلييم"واليي  أو أسثيير يييو   فييي نقييود م تلفيية، وفييي صييور متنيياثرا، اجتميياعُ  رعوإلييى جاايي  الييدفر أو المييامع، ُنيي

لسابهم إلى بيته لتحصيل العلم، إت إلا نان القال  من أسرا ثريية، فييتم العني، عوسيو ميا جيرى فيي بييروت ميع وعيض 
ا  وسيو مييا 8فيي القييرن التاسيع ن يراا وسيو ميا بلي  أييااييا  ييدود تنظييم مدرسية مؤقتية ع البيروتيية األشيرفيةمنققية أسير 

 "المالامية"في العهد ا سالمي القدمم، والمنتمر في العهيد العثميااي، والير  نيان فتأسيد فيي  "أشياخه"أخره القال  نن 
 ، خقية في أييان ندفدا من شيت العلم  "إجااا"عالتحا" القال  و يتا، التي محصل القال  في ختامه نلى 

، مثلميا تحقي  "العصيامي"اييادا اميول   خير، سيو التعلييم  اييية اليدفر، البييا الفيرد ا ممنينإلى سره النمال  عالحلقة، ا
لمي اةيييل شيياقة نلييى مييا اقييرأ فييي سيييرته، وسييو مييا يصييل للعدفييدفن، مثييل نييالي سييميي اليير  درا العربييية ننييد وقييرا 

بينييا  فييي أيييوا  تعلييم الكثيييرين ميين  مظهييرليزيييةا وسييو مييا كه البنييتااي نيين سييميي فييي تعلييم اتاوسييو مييا أخيير البنييتااي،
 رجاتت النهضة  فكيف ومتى تحق  بناء منتقل للتعليم 

تلميي، وعييض أخبيياره فييي ممنيين ا  وسييرا مييا 9ع تإلييى مدرسيية، نمييا لنيير  سييرا مييا جييرى فييي دفيير نييين ورقيية، وعييد تحويلييه
دارا وعدسا، وسو إا اء لو اقتضاء مالي معين استميا  الممانية عوالنافيرفن فيهياا ويالتعليم مين خيال  إا اء ندد من الم

صرع ميزاايات م صوصة له  والنؤا  نن الميزاايات سو، في سره األيوا ، سؤا  نن ايتياجات المهات التب ييرية 
لقييى أخبييارا  ت ييي ونياسييات تنظيمييية عوإا يياةيةا، فت  البايييي نافييرفن فيهيياا للتعليييم، والمييا أنوالممانييات القاةفييية عوال

وتماتييية أو سييلقااية، قبييل نهييد المتصييرفية فييي جبييل لبنييان  والبحييي نيين المييا  فت يير سييبال  بينيية، قوامهييا التعويييل نلييى 
الدراييية، أو فييي أخبييار المحنيينين فييي وييرابل،، أو المييدارا  "الداودميية"فييي أخبييار  سميياأوقيياع سييره القاةفيية أو تليي  ع

واييية العدفييدااا أو نلييى التبرنييات ويمييالت ا ينييان، التييي مقلبهييا المب ييرون ميين ينومييات عمثييل فرانييا وإاكلتييرا المار 
ينان، خيار  لبنيان، وسيو أو من جهات إينااية م تلفة، أو من أفرادس لمأت المهات التب يرية إلى ول  ا  ،وغيرساا
مدرسة، ونن جيوتت الينيونيين ننيد بنياء  أسثر منلبناء  ليين في لندن أو أميرنانن جوتت المرسلين ا امي رعما نُ 

، مثيل اليياا "البليدفين"جامعتهم في بيروت، إل لم فتأخروا نن جمعها في    أميرنا افنها! وسيو ميا أخيره نينهم وعيض 
الصييليبي، اليير  قييد منييون أو  من ييىء فييرد  للمييدارا عمييع المعلييم وقييرا البنييتااي وبعييا ا، إل وييادر إلييى بنيياء مييدارا 

عفيي  1854و ،عفيي بتياترا 1853وما  ا ينان الر  جمعه، سواء في القرى المماورا ليه أو فيي إاكلتيرا، فيي األنيوا  
   1871عفي ناليها، يتى أاها بلغا خم، ن را مدرسة في اهامة العا   1855و ،بت نيها

فييييي  صييييورا اظامييييية، نمييييافييييي تتغاضييييى ننييييه، أو تقييييره نااييييا سييييرا مييييا نااييييا تميييييزه النييييلقة العثمااييييية، ومعنييييى أاهييييا 
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التي أقرسا ممل، ا دارا الكبير في المتصرفية، والتي قضا بتمويل غير مدرسة مين أوقياع سيره القاةفية  "النظامنامه"
ا خصييتها 10ميين الرسييو  التييي تمبيهييا انييبة معينيية ع أو تليي   سييرا مييا وجييدت إليييه سييبيال  ا دارا العثمااييية، إل اقتقعيياا 

فيي نهييد  المتصييرفين فراقييو ورسييتم ا دارا فييي متصييرفية جبييل لبنييان،  أقيدماا مييا أرادت، إل ببنياء المييداراا ونييان لهييا 
 ا 11خصوصا ، نلى تأسي، مدارا ندفدا ع
 "اهاميات"ا، اسيمانيل يقيي، نين 1918خير متصيرع نليى جبيل لبنيان عفيي  ه ويفيد التقرير الواسع، الر  ول  وضعَ 

المييدارا اتبتداةييية، سييواء للييرنور أو لإلايياث فييي المتصييرفية، فييي  سييره النياسيية عإلا جيياا القييو ا، ومنهييا نيين مبييااي
تتيواع بيين جهيات    وسيي مبيانا وغيرسيا أقضية المتن وننروان والبتيرون وجيزين والكيورا وايلية ودفير القمير وبييا اليدفن

من األسالي، األوقاع، أو التي تم إا اهسا ومناندات  ىمن ورع األجاا ، أو مما معود إل ندفداس المدارا المؤسنة
أو من البلدمات، أو البيوت التي تم اسيت مارسا مين ويرع األسيالي أو البليدمات، ولكين مين دون أن فتضيح اصيي  سيره 

قييراءا معقيييات  اتسييت مارا التعليمييي سييره  إت أن المهيية أو تليي ، وت سيييما النييلقة العثمااييية، ميين سياسييات البنيياء عأو
قصبة وقرية في اللواء،  63ريقة مدارا التعليمس محصي التقرير المدارا في في أمور أخرى، مثل خ سرا التقرير تفيد

ات ييار التعليييم، ميين جهيية، وإلييى تنيياو  ث، مييا معييد إشييارا تفتيية إلييى قييوا امدرسيية لإلاييا 61و ،مدرسيية للييرنور 63ومنهييا 
لمبيااي، نليى األقيل التقريير فيي الوقيوع نليى ييا  ا نياند  العهد، من جهة ثااية  نميا مالحظوذ بين المننين في لل

غرفية  2،6غرفة، بننبة مقدارسا  166من اايية ندد الغرع التي ت تمل نليها نل مدرسةس ففي مدارا الرنور توجد 
غيرع فيي المدرسية الواييدا، والعيدد األدايى  5للمدرسة الواييدا عويبلي  نيدد الغيرع العيالي فيي نيدد قلييل مين الميدارا 

غرفيية، بننييبة تكيياد تييواا  غييرفتين فييي  123بليي  نييدد الغييرع فييي مييدارا ا ايياث غييرفتين فييي المدرسيية الوايييداا، فيمييا ف
المدرسيية الوايييدا عوت فبليي  نييدد الغييرع األنلييى منهييا سييوى ثييالث غييرعا، مييا مظهيير فارقييا  أبييين فييي تييوفير الغييرع بييين 

 الرنور وا ااث، أو في ا قبا  نليها بين المننين 
 
       التعليم في وقته اتجتماني 1 
 أن الوقييوع نلييى مبييااي التعليييم عوصييدورسا نيين نناميية اجتمانييية وميزااييية ماليييةا ت معقييي سييوى صييورا جزةييية نيين إت

سييرا اتستمييا ، والمييا أن الترنييز اتجتميياني يييو  التعليييم فتعييدى لليي ، سييواء فييي ااصييراع المهييات أو المدرسييين أو 
ع مين خمي، فيي بنياء متواضي 1866 العا  يلية بدأت فياتام-القال  أافنهم إلى مثل سره العمليات  فالكلية النورية

عقضييى داايييا  بلي، سيينتين فييي أميرنييا م قي  ويممييع المييا  لتيدبير ميزااييية صييرفهاا، وقييا   غيرع، وبنييتة ن يير تلمييرا  
المنت فى في بيا مماور، ونان ندد أسرته أربعةا ولم م رنوا ببناء منتقل للمامعية عفيي رأا بييروتا إت فيي العيا  

1871   
لييه، والبقياء إنيأ  نين سيبل اليرسا  إليى مواقعيه، واتاصيراع مالتعلييم نين التعلييم، نميا ممنين أن  مباايالبايي نأ  م

فيي إلى ند  قيا  موقع منيتقل للتعلييم، ونيان  تما ا شارا، ساوقا ،تماني الم صص للتعليم  فيه، أ  نن الزمن اتج
هيا وتقلعاتهيا، نميا ممنين أن محرنهيا وييدفعها إليى ولي  العليم  وسيو ربميا سيؤا  الممانية، فيي نملهيا وانتقاداتا منان 

نين النيؤا   استبيان معالمه نند ه ممننسؤا  قد فتحق ، أ  تتم ا جاوة ننه، نندما فتوافر بناء متمافز للتعليم، إت أا
 ،المنيت  فيي صيورا بينيةقدرا األسل، ثم األوتد، نلى اتستغناء ننهم في العمل، ودفعهيم إليى المليوا واتسيتماع غيير 

انتييادات قليلية، تقتصير  ،فيي يرنية اليرسا  إليى الميدارا ه،ضيهم يلقيات لغيو وسيرر  للي  أايقيد تبيدو لبع ،في يلقيات
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فيي البنيود التنظيميية  يمنين التنبيه،نلى لسا  محدود الوقا إلى منان التعليم، والعيودا منيه إليى بييا األسيل والعميل  و 
أاهييا اسييتثنا فييي المييادا الثالثيية ن ييرا منهييا األوتد إلييى  ،1869، الصييادرا فييي العييا  للمييدارا فييي متصييرفية جبييل لبنييان

الييرفن ت منييتغني  وييياهسم نيين نملهييم اظييرا  لفقييرسم، وميين منييون م يييغوت  حضييور ألسييبا  صييحية، و الييرفن ت ممنيينهم ال
 را إليه والزرانة أو الحصاد، أو من منون محل إقامته وعيدا  اصف سانة أو أسثر نن أقر  المدا

غييير أن خقييو  الييرسا  إلييى المدرسيية ليين تبقييى م تلقيية وغيرسييا فييي يرنيية الييرسا  إلييى القييداا أو إداء الصييالا فييي 
المييامعا وليين تبقييى خقييوات التالمييرا متراخييية أو متبانييدا، بييل سييتنتهي إلييى ااصييرافهم التييا  نيين األسييل، وخلييودسم إلييى 

  الييو ا، مقياعسميا  "داخليية"ا، وني هم في مدرسة 12ين ورقة عفي تفرع القال  للدرا في ن فتعين المدرسة  وسو ما
التي تعين ااتقا  يواة  القال  من ناةلته إلى جمانته المدفدا عما فتوج  نلى  "الداودمة"في المدرسة مظهر وسو ما 

بينيا  فيي  ظهيرمالقال  ا تيان ويه مين ناةلتيه، وسيي فراشيه وننيوته، وميا فتوجي  تيوفيره مين المدرسية افنيهاا  وسيرا ميا 
 توفير سبع سانات في النهار للتعليم، متققعة ت متواصلة  "الداودمة"ندد سانات الدرا، إل م تر  تدري، المدرسة 

من قيا  أاظمة ترتيبية للمدرسة، قوامهاس توافر ندا أساترا للتعلييم، أو جنيم  ،في بنود تأسي، نين ورقة ،تأسديمنن الو 
المدرسية وغييرسماا وأنيداد محنيوبة مين التالميير،  "ايا ر"ل رةيي، المدرسية، أو ااةبيه، أو تعليمي له ترتيبه الداخلي عمث

 "داخليي"وينصرع إليها ااصرافا  تاما ، فيي اظيا  ، للدراسة "تفرع"لتحصيل العلم  لل  أن القال ، ألو  مرا،  "متفرغة"و
وفيي ثالثية  ،التيدري، فيي سينوات نميا فنيتظم  مييةوالتالي، وت تعود العالقة والدراسية مؤقتية، أو استننيابية، أو غيير اظا

أ   –وسييي   ا، وي ضييع تمتحااييات، تميييز أو ت تميييز اتاتقييا  ميين منييتوى تعليمييي إلييى  خيير13منييتويات دراسييية ع
 ،توجي  المصيادقة نليهيا ،شيهادات النتياة  فيي ال  نلى اتستيعا  والحفيل، وتكيراقدرات الق تفحص –اتمتحااات 

ومنهيا نيد  جيواا العليم فيي القي ، نليى سيبيل المثيا ، ع النيلقات العثماايية، فيي نهيد المتصيرفية مين ،واتنتراع بها
  امن دون المصادقة النلقااية نليه

فيي  ،مع سيره التحيوتت ،نن أن التعليم شرعأمضا  الحدفي  ، فإاه ممننالتعليم "ت منااية"ساوقا  نن  جرى التحدثوإلا 
مقتصيير  ا وسييو نلييم، إلا جيياا القييو "نييابرا  للييزمن"النيياوقة، التييي نااييا تييوفر نلمييا   "مت امااييية التعلييي"أن فنصييرع نيين 

ليي،  "التفصييل"و "ال ير "و "اليرفل"نلى أوليات القراءا والكتاوة والحنا ، أو نلى نلو  لغوية وأدبيية تنيتقيم فيي نتي  
فية أو في اظيا  معيارع المتصيرفية، ، سواء نند الممانات القاة"نصر  "في غير براام  دراسي  ،تحق يمنن الإت  ف

 من أن مواد جدفدا، مثل العلو  الم تلفة عجغرافيا، سندسة، من  دفاتر، الحقو"   ا، واتا متوافرا ومقلوبة 
نن الحدود المدفيدا التيي فتقييد بهيا القيال  فيي ييدود المدرسيةس ممنيوع التيدخين فيي غيرع القيال  فيي  روسرا ما م ب

 -مين للي   انليى ميا تحققي -فا وسيي صيي  م ففية ة، وممنوع الغيا  غير المبرر نين الصيا اميلي-الكلية النورية
نما سي نليه األاظمية الداخليية لعيين ورقية، إل أاهيا مت يددا فيي تربيتهيا، ميا مضيمن صيورتها المتقلبية أميا  أسيل نيااوا 

  نليى صيورا الدانيية اليدفني، مين نن أوتدسم لغيرسم، وألمر تربيتهم، من جهة، وما مناند في تن  ة القال "فت لون "
 ا    14جهة أخرى ع

البدايية،  هلي  نليى غيير صيعيد، فيي لياقتيتننده وتؤنده، ويقو  نلى تأسييل القا لل  أن التعليم تقل ، إلى لل ، تربية  
ن ننيد مراجعية نيدد مي ،تحقي ممنين الن النلونات وال رو  وا سراساتس وتقيده وعدد م ،وااضباوه اتجتماني وال لقي

، وإقاميية الحييدود اتجتمانييية، يتييى داخييل "المبافنيية"ميين اسييتمرار  ،المقلوبيية ميين تالمييير نييين ورقيية "التهرفبييية"التييدابير 
أسييوار المدرسيية، إل أاييه مقليي  ميين القييال  نييد  التعيياوي، ت مييع رهسيياةهم، وت مييع العيياملين فييي المدرسيية، نمييا ممنييع 
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، أو جمانيية "رسبااييية"لييى تييدابير مت ييددا تظهييرسم أشييبه وقييال  نليييهم نقييد صييالت مييع أايياا فييي ال ييار ، وا ضييافة إ
 ا 15شدفدا التمافز في الحدود الداخلية التي ترسمها للداخلين اليها ع

 
 "المامعة"و "العالية"  بيروت س المدرسة  2

رات فيييي ، ت محتيييا  إليييى َمّنيييا  لكيييي محنييين قيييراءا التغيييي"بييييروتس تاري هيييا و ثارسيييا"قيييارىء نتيييا  األ  ليييوي، شيييي و، 
والقر" بين المدن ال ياو ية عصييدا، بييروت، ويرابل،، ننيا   ا، وميدن اليداخل عغزيير، دفير القمير، ايلية،  ،ال ريقة

 ،دم  ، يل    ا، وما فيها مين نقيد مواصيالت وااعقافيات ووير" منيتقيمة، وبميا غيرتيه مين معيالم القرقيات النياوقة
 ت ااش ة ولكن قابلة للتنامي  وما استدنته من تناقص الحاجة إليها، ونرضها لحاجا

فلقييد سييعى األ  الينييوني، بنيياء لقليي  الحيياسم العثمييااي عاألخييير، واقعييا ا نلييى بيييروت، إلييى وضييع نتييا  فييي تيياريت 
بيروت، ما م ير فيي ييد لاتيه، نقلي  ثقيافي، إليى شيرع بييروت ونظيم شيأاها  وسيو ميا فنتبيه إلييه شيي و، وإن فرسيمه 

نما أصا  غيرسيا مين تراجيع أو تحنين فيي إقبيا  النياا نليهيا والتيوون فيهيا، ومين  دويدسا، فال مفي في اتماه بيروت
ايادا معاشيها وتحنين ال يدمات فيهيا، وتعيا م شيأاها فيي الحنيا  اتنتبيار ، نمحيل لالسيتثمار القيميي والمياد   وسيو 

نليى جعيل أسيبا  التقيور ، م ددا  "درا التا  العثمااي"منو" الكال  واتيصاةيات لكي مفيد نيف أن بيروت أصبحا 
 تتتالى في يرنة تكاد أن تكون مبرمة، ت رجعة ننها  

أن مييا ناشييته بيييروت فييي مييدى القييرن التاسييع ن يير جييدفر وييأن  تبييينسييره المعقيييات وغيرسييا أمضييا  ل تمييا اسييتعادالييو و 
ء اليروا مين ايارتهيا، منون سيرا مدفنية وب يرية تحنيي الصيعود البياسر والنياوع لهيره المدفنية، التيي فتبير  أييد األوبيا

   فما جرى تاسع ن رراضها، في أربعينيات القرن الومن أوساخها وأم
 
 بيروت س "الصندو""، "الندوا" و"المنر"أ      2

إن الييرفن دخلوسييا فييي الع يير األو  ميين القييرن التاسييع ن يير مصييفواها نبلييدا صييغيرا تحييد" بهييا أسييوار "مقييو  شييي وس 
ن مع قليل من األسوا" الضيقة القررا ت ترى في وسقها األشمار ما خال جناةن متدانية تضم وضع م ات من المناس

إلى وعض ا يصاةيات المتوافرا نن سنااهاس فبل  ندد سنااها في  تتأسد منه لو ندأا  وسو ما 16ع "وعض ال اصة
انييمة  ة ن يير ألييفخمنيي 1838صيياء غييوي،، فييي إيثمااييية  تع انيي ةا وفييي  1820عييا  سيييايات األجاايي  فييي ال

 ا 17م ة وثالثين ألف انمة ع 1914فرا اا وفي العا  انمة من ا  400عو
إليى شيهادات وعيض اوارسياس فتحيدث فرانيي،  تبييروت العمراايية وغيرسيا، ليو نيد تحق  منه في تحنين أييوا أسرا ما 

لي  الميراو ينن بيروت، في وري  ريلته إلى فرانياس تيري  "ريلة واري،"ا في نتا  1874-1835المراو الحلبي ع
سنندرواة، ومنها في البحر إلى الاللقية وبيروت، وبعيد أن ممضيي فيومين فيي بييروت متوجها  إلى ا  1866في أفلو  

ا مبزغيا  لكيل ايور ت بد أن سره المدفنة قد جلنا اآلن نلى المرتبة األولى ما بيين ميدن سيوريا، وأصيبح"منت  ننهاس 
نظيييا  وميييدارا معتبيييرا وجميييع غفيييير مييين األبنيييية المميلييية وال يييوارع الريبييية  قلييييم  ففيهيييا جملييية نلمييياءفليييو  فيييي سيييرا ا 

ها متميه نليى اليدوا  إليى  فيا" التقيد  والنميا  غصيبا  نين معارضية الظيروع النيانية نيل المنتقيمة  وبا جما  فوجهُ 
 ا  18ع "فو  بردع سمم التمدن سناي

امو عبييروتا "مقالة لات ننوان تفا، إل تتحدث نن  في، 1888سليم البنتااي، منر العا   بيروت وسو ما مقوله نن
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النيب  فييي اميو سييره المدفنية اميوا  فزيييد نميا فنتظيير مين تمارتهييا ميع خلوسيا ميين المنيتغالت إامييا سيو معارفهييا "س "النيريع
مية وصنانتها غير أسلها فلو تأملنا في ما فنفقه أسثر من ألف تلميير غربياء فيهيا أجيرا مدرسيية وافقيات ازسية وليب، وخد

وااتقا  وافقات والدفهم أو أوصياةهم مع افقات دواةر الدناا الدفنيين بواسقة تعليم الصغار وإلباسهم وميا مصيرفواه فيي 
مقيياوع والمراةييد والكتيي  والمنت ييفيات  8أو  7سييبيل إلانيية المعييارع والتعيياليم الدفنييية فضييال  نمييا تنتحصييله بواسييقة 

ا  19ع "فيي النينة مين م ية أليف إليى ماةية ون يرين أليف لييرا مين المعيارعوغيرسا من الحننات لثبا لدفنا أاه فيدخلها 
مدرسيية لمييزء نظيييم ميين قييارا  سيييا لييتعلم "فمييالا جييرى فيهييا لكييي تصييبح، مثلمييا مقييو  فيهييا البنييتااي فييي المقاليية نينهييا، 

  "المعارع والصناةع العصرية
دفي، وسيو العيا  الير  صيدر فييه أمير الدولية موندا  مبرما  لدخو  بيروت في نهيدسا الحي 1842ممعل شي و من العا  

العثمااية بنقل نرسي الوتمة من صيدا إلى بيروت، وبمعل إقامة المند فيهاا وسو ما فتأسد في مراجعة يميم التبيادتت 
التييي ممريهييا األ  شييي و، وينتهييي منهيا إلييى القييو  وييأن بيييروت ، 1884 العيا و  1827 العييا بييين  ،التماريية فييي بيييروت

وسيو ميا مقوليه سيليم البنيتااي ننهيا، فيي المقالية الميرنورا   ا20ع "مرنزا  لونما  التماريية لكيل سيوايل ال يا أصبحا "
مدرسية لميزء نظييم مين قيارا  سييا "و "صيندو" سيورية وفلنيقين وايدوتها التماريية"أناله، إل سي في ينا  أسل امااه 

 ا 21ع "ين وادوتها التماريةصندو" سورية وفلنق"، وسي "لتعلم المعارع والصناةع العصرية
قبل اقل نرسي الوتمية إليى بييروت، التغييرات األوليى الموجبية ، رسما سياسة ابراسيم واشا في جبل لبنان وجواره إت أن

لتقورساا ومنها قبوليه بيدخو  المرسيلين إليى بييروت وعيد جبيل لبنيانس ففيي الع ير الثاليي مين القيرن التاسيع ن ير سينن 
والقصياد الرسيوليون منير ، 1839والينيونيون فيي ، 1828فيها، والمرسيلون البروتنيتنا فيي العيا   المرسلون اللعااريون 

    ا22ع 1841
وبعييدسا خصوصييا ، ومممونيية ميين األسييبا  المتعييددا والمتنونيية مييا جعلهييا  1842ويمنيين القييو  إن بيييروت اعمييا، قبييل 

الير  واشير ويه  ،، نهيد الحرييات الدفنييةو قيال سيب متوسقي  من سره األسبا ، نما المحور نلى ال اوىء ال-المدفنة
اييص نلييى اتنتييراع و ، 1856فييي العييا   "ال ييد الهمييافواي"ابييراسيم واشييا، واليير  اسييتمر وعييد اهاميية ينمييه، إثيير صييدور 

القيياوع والمنيياواا بييين جميييع وواةييف النييلقنة، وميينح الحرييية والحماميية لمميييع أفرادسييا، ونلييى إلغيياء ضييراة  الفاليييين، 
 سواء أما  القااون  وجعل الكل 

وعض أرقاميه أنياله، وأدى  ممنن ماليظةومن سره األسبا  ما سو سنااي أمضا ، فتصل بتوون الناا فيها، وسو ما  
إلى وجود خليد سنااي تفا فيها من األجاا ، نما من أقوا  ووواةف م تلفة ولبا النزو  إليها، وعد الفتن القاةفيية 

ا فتحيدث ننيه األ  شيي و،   وسيو مي 1860و 1845افي األميير و يير ال يهابيا وعخصوصا  وعد  1841في األنوا  
لبقامييا المبيل ودم يي ، وأن نيدد المنكييوبين فيهيا بليي  احيو ثالثييين ألفييا ،  "ملميأ"أن بيييروت تحوليا وعييد سيره الفييتن  إل مفييد

ميين اللبنيياايين بيييروت  وميير لاي الحييين اسييتوون نثيييرون "وأن ا رسيياليات تنافنييا نلييى إنييااتهم، وي لييص إلييى القييو س 
لتيرا والنمنيا كة نيدد مين القناصيل ليدو  فرانيا وااا  ويزيد نلى سرا اتختال  النينااي إقامي23ع "واتنعا داةرا أشغالها

، 1840إلييى  1833أن بيييروت اعمييا فييي نهييد ابييراسيم واشييا، ميين  ،فييي سييرد سييره األسييبا ، وت مغييي  وغيرسييا فيهييا 
نميا لير  نيان ليه دوره التحيدفثي فيهيا، التوجهات، األمير محمود اامي، ا ي"حدفثتال"ومحافل لها، سو العننر  الترني، 

 رساليات وضبد األمن فيها وعد وو  فوضى ل نمل ا سهَّ 
، غيييزسنيير   "تقرييير"، ينيي  تاسييع ن ييراعمييا بيييروت وأسييبا  التقييور سييره نلهييا، وأصييبحا منيير ثالثينيييات القييرن ال
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عدم  ، يل ، ورابل،   ا، نميا فتحيدث غييز نيرل  نين جيدواسا أسثير مين  لمدنناف، غيرسا من نبرى امدفنة نبيرا ت
 ان بيدوره فيي الفتيرا الزمنيية نينهياألن تكون محور التميارا ميع أوروبيا  وسيو ميا قاليه جيون نيار  ، ونن صالييتهادم  

  "وت ودم ي القيو  الحي  فيي بيير "فيي ننيوان تفياس ، 1890وسو ما صاغه نبد الريمن سامي، في ريلته فيي العيا  
وفييي لليي  اسييتكملا بيييروت دور ننييا عفييي النصييف الثييااي ميين القييرن الثييامن ن ييرا فييي منافنيية دم يي ، وتحولهييا إلييى 

 المدفنة األبرا 
ولنيير منييافر  امرفييأ دم يي ، ت ننييا وت صيييدالنيير قنصييل فرانييا فييي ننييا مييا مفيييد أن بيييروت سييي  1808منيير العييا  

، مييا م ييير فييي التفاتيية أولييى إلييى أن موجبييات تقييور "جمهورييية التمييار"ا فرانييي  خيير بيييروت فييي الحقبيية نينهييا بوصييفه
بيروت األولى، تمارية وأجنبية في المقا  األو ، وأاها مينرا نيرل   فليم منين المقصيود مين العمليية سيره تغييير ترسييمة 

هيا النياوقة ن تعي  بنيتُ مدفنة واأليرى، من دون أ "خل "مدفنة موجودا لات دور وو اةف، وت تعدفلها أو توسيعها، بل 
لهيا، مثيل سيليم البنيتااي أسبا  تقور بيروت النريع، الر  فاجيأ أس ممنن التعرع نلىموجبات التغيير سرا  وفي سرا 

أناله، والر  استدنته ورافقته نرل  سياسات نثمااية ومبيادرات أسليية وجيدت، سيي األخيرى، فيي غييا  اليدور  ورد سما
 جترا  دور جدفد، من دون مقاومة ترنر تي  و ممات  لتمر  ،الناب  لبيروت

بييين تمربيية ا مييارا ال ييهابية  "تاميية"وإلا نييان وعييض الدارسييين والمييؤرخين، الاليقييين نلييى الحقبيية سييره، أوجييدوا صييلة 
أ  أن سره أخرت دور تل  أو اسيتكملته  -وعد افي األمير و ير ال هابيا وتمربة بيروت ، 1841العا  عواهافتها في 

  لليي  أن مييا جييرى فييي "دوليية لبنييان الكبييير"ناصييمة  1920سييرا التفنييير مييدبر، وإن صييارت بيييروت فييي العييا   ، فييإن-
جبيل لبنيان عامتيدادا  إلييى شيماله، مين جهية، وإلييى جنوبيه صيو  جبييل ناميل، مين جهية ثاايييةا، نليى اخيتالع ا مييارات 

وإن نرفيا التميار  سيره أشينا  تمثييل محليي والتققعات في خيراةد الحنيم، فبقيى محيددا  فيي إويار التمربية العثماايية، 
الاليي اا ويبقيى محيددا  نيرل ، اقتصيادما ،  "اللبنيااي"جد فيها وعض معيالم الت ينل النياسيي أرانات أسلية وواةفية عوص
اتمتيدادات ال ارجيية  أميا ميا جيرى فيي بييروت فقيد رسيم فييه المنحيى التميار  عمين القلبات و الزرانية لات  نياساتوال

ال ييا ، وصييوت  إلييى خقييو  النيين  الحدفييد والمنييور وغيرسييا فييي نهييد اتاتييدا  الفرانيييا -إلييى ورييي  بيييروتالمرفييأ 
موجبات التقور، من دون أن منون ا وار النياسي أساسييا  فيي تعييين ال ريقية والو ياةف، وسيو ميا ممنين جمعيه فيي 

وبعيدساا، أدت اليى  1860ي المحن القاةفية عقبيل   وإلا نااا تمار  اللبناايين، وت سيما ف"جمهورية التمار"التعبيرس 
إلييى  ااتهييىخلييد أسييل المبييل وأسييل بيييروت، فييإن مثييا  التقييور، اليير  ااتهييى إلييى إلحييا" المبييل عوغيييره أمضييا ا ببيييروت، 

  وسيو توسيد نيرع "التوسيقي"جعل مثا  التقور تماريا  وتثاقفيا  في المقا  األو ، نماده العالقة وال ار ، وسو المثيا  
د فييي ور ، سييواء الثقييافي أو الحضييار  أو التمييار ، بييين ال يير" والغيير ، و "الوسيييد"و "المنيير"ياغاته فييي صييورتي صيي

ستاوييات المعلييم وقييرا البنييتااي عالييير  نييامش قيييا  سييرا التوسيييد فييي أيوالييه األولييى فييي بييييروتا مييا مفيييد سييرا اليييدور 
نيين  "ة والمقابليية بييين العواةييد العربييية وا فراميييةخقييا  فييي الهي يية اتجتمانييي"فييي  1869ويؤنييده، إل فتحييدث فييي العييا  

  "موصال  بين الغر  وال ر" في نل أمر مفيد"بيروت بوصفها 
 
       المامعة "العالية" 2

أاييه نييان مييين ا  العربييية قيييدمما  وفييي امااييه، نيين يييا  اآلد، 1858ليييه، فييي العييا   "خقبيية"وقييرا البنييتااي فييي  مفيييد
جييرى فيهيا لغويييا  وثقافيييا ، وفييي مؤسنيياتها المتصييلة اليير  الحييرع  فمييا  "مفيي "بييروت  الصيعوبة ومنييان إمميياد قييارىء فييي
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 يتييى النييينة "فييي اقيييا" ضييي "واللغييات والثقافييات، يتييى مقيييو  األ  شييي و ننهييا إن اآلدا  والعليييو  نااييا منحصييرا 
جرى فيها يتيى مقيو    الر  وما "أخرت في اتتناع وعد لل  يتى بلغا ما اراسا اليو  من الرقي العمي "ثم ، 1860

ت بيييد أن سيييره المدفنييية قيييد جلنيييا اآلن نليييى المرتبييية األوليييى ميييا بيييين ميييدن سيييوريا، "س 1866فيهيييا الميييراو فيييي العيييا  
 ا 24ع "وأصبحا مبزغا  لكل اور فلو  في سرا األقليم

حرنييات واسييعة أن تإلييى سيينااية، قتصييادمة ودفنييية وسياسييية و ميين ا األسييبا  المييرنورا أنيياله فضييال  نيين، وجيي  التنبييه
نبييير ا يييا   اللقيياء والتفانيييل ةسيييايإليييى الصيييراع، وبالتييالي  ةسيييايإلييى لهيييا تحو لييا مييين بييييروت ميييدااها، وأدت إليييى جع

ي، الير  ات ير أوجهيا  لغويية، تحقي  منيه فيي أسيبا  الصيراع اليدفنممنين النبية في المقا  األو   سيرا ميا ا رساليات األج
منييه نييرل  فييي ا ييوء مؤسنييات م تلفيية، متصييلة وأسييبا  سييرا الصييراع، مثييل تأسييد ممنيين ال   وسييرا مييا و عليينلييى مييا سييو م

 المدارا والكليات عأ  المامعاتا والمقاوع والنواد  العلمية والممعيات والمراةد وغيرسا 
فيي مممونية مين القيرارات التيي ات ييرسا القيميون نليى الممعييات التب ييرية، إل أضيافوا بييروت إليى مييدن  ظهيرسيرا ميا م
واو" منافيلا  اس جعيل القصياد الرسيوليون مين بييروت مقيرا  لهيم عوعيد نيين ويور "المرنيز"ا اوهم، أو جعلوسيا تب يرسم و 

وَنَد  أساقفة المواراة نن النننى في نين سعادا، واستوونوا بيروت، نرسي أساقفتهم منير نهيد المقيران  ا1860منر 
م تيار المرسيل  1822ومرسيلين وغييرسمس منير العيا  ووبيا نون  وسو ما فعله ندد من الممعييات الدفنيية، مين راسبيات 

 ممعييل الينيونيون ميين بيييروت مرنييزا   1850ا اميليي بلينييي فنيي  بييروت مرنييزا  لن يياوهم بيدت  ميين القييداا ومنير العييا  
قصييبة "تصييبح والتييالي التييي  ،غزييير إلييى بيييروت فنقلييون المرنييز ميين 1870ومنيير العييا   الن يياواتهم مييع غزييير وغيرسييا

 ا 25ع "البعثة
، وفضيل ا يا  ا رسياليات، وعيد أن ناايا "العصيرية"في سلنلة ال قيوات التيي أدت إليى فيتح الميدارا،  مظهرسرا ما 

، "ستاتييي  صييغيرا تقييرأ فيهييا مبييادىء القييراءا والكتاويية والحنييا  عوالتيييا معلييم فيهييا وعييض المعلمييين البنييقاء"المييدارا 
اةفية، وميا تغييرت األميور إت وعيد سيعي المرسيلين إليى فيتح ين  شي و، وييي ت فتعدى ندد المدارا مدرسة لكل و

ونرفا بيروت اات ارا  سريعا  للمدارا، للصبيان نما للبنات، وننيد غيير واةفية، نيدا أاهيا شيهدت   "أرقى شأاا  "مدارا 
يي ، وعيدسا ا للمواراية، ونيين تيراا لليرو  الكاثول1787وعيد مدرسية نيين ورقية ععأو المامعياتاس  "العاليية"ا أا الميدارا 

الكلييية "ا، و1865ع "الكلييية البقريرنييية"وقليييل، تنافنييا القواةييف مثييل ا رسيياليات نلييى فييتح معاسييد نالييية للتعليييم، مثييل 
ا وغيرسييا  وينفييي أن اعييود إلييى وعييض األرقييا  لكييي 1875ا ونلييية الينييونيين فييي بيييروت ع1866ع "ا اميلييية-النييورية

ا، والتي أدت إلى جعل بييروت مرنيز التعلييم األو  يتيى خيار  26مب رين عاتأسد من يمم النقلة التي يققتها يرنة ال
 ا  27عبالد ال ا  

سمييا شييملا النهضيية التعليمييية الننيياء، إل فتحييا اوجيية نييالي سييميي، المرسييل األميرنييي، مدرسيية داخلييية للبنييات فييي 
نييون مدرسية داخليية فيي بيييروت، ودخلهيا منير سيينتها األوليى أربعيون فتياا  وأا يأ المرسييلون األمير ، 1835بييروت، نيا  

، يني  األ  شيي و، إليى ت صييص "راسبيات المحبية"وسرا ما دفع   مدرسة لإلااث 1846ألحقوا بها في و ، 1840في 
مييدارا ابتداةييية ممااييية للفقيييرات ميين البنييات الكاثولينيييات، ومييدارا ثااوييية للقبقيية الوسييقى ميين األسلييين منيير النييينة 

  وسيو ميا أفيا" فيي شيريه غيير ريالية، مين المنيلمين 1849داخليات في دفرسن سينة نما قبلن أمضا  أواا، ، 1847
ت تقيييل فيييي اظاماتهيييا نييين "عأو جامعاتهييياا، أثنييياء ايارتيييه لهيييا،  "سلياتهيييا"واألجااييي ، يتيييى أن األميييير محميييد نليييي وجيييد 

   "الكليات المعروفة في البالد الراقية
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لمرسلين، أو المنيحيين ويدسم، بل شملا أمضا  مبيادرات نثماايية، ولم تقتصر الحرنة التعليمية الن قة نلى أوسا  ا
مييين قبيييل ينييين البنيييا عقبيييل أن تقيييد  الدولييية ، 1863فيييي العيييا   ،"المدرسييية الرشييييدمة"تأسيييي، ، مثيييل أو إسيييالمية محليييية

التييي ، 1878فيي العييا   "المقاصيد ال يرييية ا سييالمية"العثماايية نلييى إقامية مييدارا بهييرا اتسيما  وسييرا مصييح فيي ا ييأا 
ثيم مدرسيية ، 1878، ونااييا وياسورا أنمالهييا افتتيا  مدرسيية للبنيات فييي "نصيرية"مييدارا بنياء أتيا ضييمن خقية شيياملة ل

فييي العييا   "المدرسيية العثمااييية"للصييبيان  نمييا نمييل ال يييت أيمييد نبيياا األاسيير  نلييى تأسييي، مدرسيية خاصيية أسييماسا 
 ا  28وغيرسا ع 1895

التعليمية والثقافية في بيروت تمهيدا  تاما  للحدفي نين التعلييم العيالي، إل أن  وقد منون الحدفي نن تأسي، الممعيات
وفي اآلن افنه  ولقد  ،الممعيات نااا أشبه بندوات تداو  تعليمية وثقافية، وإن نان وعض أساترتها سم وعض والبها

مييا بلغهيم نين ا ييا  جمعيية منافنيية  قيدمون نليى تأسينييها ردا  نليىسيان للمب يرين اليييد األوليى فيهيا، يتييى أاهيم نييااوا مُ 
الظاسر أن األ  سنير  د  "نن اتنتراع وه في ا ا  الينونيينس  -الينوني  –وسو ما ت فتأخر األ  شي و  الهم

بروايار ميع أدوياء الكاثوليي  ليم فن يؤا جمعييتهم الم يرقية إت اقتيداء والممعيية النيورية لينكبيوا والكاثوليي  نين األضياليل 
عوفييه وقيرا البنيتااي، وااصييف الييااجي،  1847فيي  "اياد  المرسيلين األمييرنيين"ا  سنرا تأسي، 29ع "البروتنتنتية

ويلقييون  ،الييرفن نييااوا ممتمعييون فييي موانيييد وأوقييات معلوميية ،ويوسييف نتفيياسو وغيييرسما ،ومي اةيييل مييدور، وسييليم اوفييل
وينييا أبييي  ،وفرانييي، منيي  ،ا ابييراسيم النميياروفيهيي، 1850، فييي "الممعييية ال ييرقية"  وأا ييأ الكاثولييي  اادمييا ، محاضييرات

م اةيل  سويبي  الزيات وغيرسم  نما تأسنا جمعية أرثولوننية، ضما ،وونوا ال دما"، ورا" ز خضرا ،صع 
واعمه جرج، وراد وجراسيموا ال يامي  وسيو ميا دفيع شيي و إليى القيو س  ،وأسعد سرس  ،وفضل ز ونترا ،شحاده

أواسييد القييرن التاسييع ن يير اهضيية راقييية وجييرت منييرنة فييي معييار  التقييد  فمهييدت لنيياةر تييرى أن بيييروت اهضييا فييي "
بييين لغيييات  "تناصييية"ونييان تجتمييانهم سييرا وضييعية  ا 30ع "أاحيياء ال ييا  القرييي  لمماراتهييا فييي سييره الحلبيية ال ييريفة

 ل م يتلد فييإأقيوامي،  أمضيا  تناصيية لات وياوع م تلفة، متأتية مين بي يات ومرجعييات ندفيدا، نيدا أن اتجتمياع منيند
ووواةييف نااييا لهييا نالقيات توجنييية فيمييا بينهيياا أو سيي اضييقرت إلييى التعامييل مييع  بييروت، فييي سييره المنتييدمات، أقيوا 

وعضييها الييبعض فييي صييورا تنافنييية، وأقييرت، وإن فييي صييورا ضييمنية ولكيين تاميية، بوجييود اآلخيير، وأوجييدت لييه، وونييا  
 وغصبا ، منااا  في خقابها 

 
 ة والممعيةال راس      بين  2

مقيم جرجي ايدان الممع، في مراجعته للتغيرات الحادثة في القرن التاسع ن ر، بين ا أا الممعيات والممال، األدبيية 
ا  ت بيل فالييل شيي ا  31ع "التي فتعاون فيها الممانيات للمصيلحة الم يترنة" ،والعلمية وبين قيا  ال رنات اتقتصادمة

اهيييم إ  نميييا م اوييي  الفيييرد ع   ا د وت اَويييل معاملييية ال ييي ص الواييييتعاَمييي"انيييات سيييره أوعيييد مييين للييي ، وسيييو أن المم
م اوبواهييا نمييا م يياوبون الفييرد، ويقولييون مييثال  قالييا الممعييية الفالاييية، وفعلييا النظييارا الفالاييية، وحيييي أن ش صييية 

مين اجتمياع األفيراد فيي  ا  وفيي ميا مقوليه اييدان غيير قيو ، إل أايه فتحقي 32ع "األفراد ضانا في المصيلحة الم يترنة
إت أن   مصلحة نامة ت ملهم وتتعداسم في  ن، فيغيبون نأفراد ويلتقون، أو مصيبح لهيم قيو ، ولكين نليى أاهيم جمانية

ُدن"جتمياع األفيراد سيؤتء دتلية توسيو أن ما م ير إلى أمر  خر، في قوله  ه أن مقراهيا والفصيل النياب  ممننينيان  ،"َتَفيرا
، إل أن في تالقي األفراد نلى نمل ما، غير إجبار  وغير "الحرية ال  صية"ينها، وسو فصل عمن المزء نفي نتاوه 
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مقلييو  ميين جهييات خارجيية نلييى إراداتهييم، وايييدا  وايييدا ، تعبيييرا  نيين خيييار اسييتثمار  فييرد ، فيييه مقييادفر ميين الم يياورا 
 قان، ونن رغباته نن جند النل نات جدفدا، منزونةغير المنفولة سلفا ، ندا أاه فتيح بناء مؤس

نرع نن تاريت تأسي، أو  وعض المب رين، نلى ما  ولقد نان الباني إلى تأسي، الممعيات العلمية واألدبية مبادراَ 
الالفيا فيي   و التي أقد  نلى تأسينيها المبعوثيون األميرنييون فيي بييروت، 1847في العا  ، "الممعية النورية"جمعية، 

سيي أشيبه   أو المقاوع أو المراةد وغيرسيا "العالية"راتهم األخرى، مثل تأسي، المدارا سره المبادرا سو أاها سبقا مباد
، لما ممنن أن منون نليه تمري  التثاقف، والمناني في اجتمياع األفيراد فيي أوير خارجية نليى ممتميع "امتحان أو "بي

ت وييدسا، وعيد سينوات قليلية نليى ااتظم العمل فيها، يتى أن ندد أنضاةها اياع نليى األربعيين فيي بييرو لقد األسل  و 
ا بية مين نليى قاةمية األنضياء يقيع قيارىء و   ااقالقتها عوا ضافة إلى مراسيلين فيي صييدا ودم ي  وويرابل، وغيرسياا

ونيان أسثيرسم فوم ير، نليى ميا فالييل  ام اةيل م ياقة وغييرسمو ااصيف اليااجي، و رجاتت النهضةس وقرا البنتااي، 
جلنية عإل توقفيا  53ا الممعيية تمتميع ميرا واييدا فيي ال يهر الواييد، وبلغيا جلنياتها ايدان، في مقتبل العمير  ونااي

ا، لنييماع محاضييرات ومناق ييتها، مثييل الموضييونات التاليييةس تعليييم الننيياء، مدفنيية بيييروت، لييرا العلييم 1852فييي العييا  
فييي المنتبيية، ييييي نييااوا وفواةييده وغيرسييا  ونييان األنضيياء فلتقييون فييي مقيير الممعييية خييار  اتجتمانييات الدورييية سييره، 

 منتعيرون الكت  
والماليييل فييي مممييل سييره الحرنييات، سييواء فييي المييدارا أو فييي الممعيييات والنييواد  األدبييية والعلمييية، سييو أن المحييري 

، مييا لبثييا أن ردت نليهييا "إمقا ييية"فييي الغاليي ، لات تقلعييات إصياليية و لهييا تييأتى ميين مبيادرات بروتنييتنتية األساسيي
ت الكاثولينية، ثم األرثولوننية، قبل أن تبادر الممانات القاةفية المحلية، المنيحية ثم ا سالمية، إليى سريعا  المبادرا

 تمل  سره الم رونات التمداية، والتنلح بها، والتناف، والتبار  بها  
 "جييواةز منافييأا"، فيمييا تييواع الثااييية "شييهادا"مميييز سييامي نييون بييين دور المامعيية ودور الممعييية وييالقو س األولييى تميينح 

الممعيية "ا  ويتضح من مراسيالت خاصية بتأسيي، 34عا ، قبل المامعة والحز  النياسي ا  وبرات الممعية، واقع33ع
فيييدنون  لقيياء محاضيييرات "اهييم إ، نميييا "نليييى إلحييا  ميييواونين امبيياء، راغبيييين والمعرفيية"أن إا يياءسا تيييم بنيياء  "النييورية
  "نامة

ا منها لكيي تتعهيده أوير أخيرى، مثيل الممعيية أو الحفيل وغيرسيا، "فتَ ّرّدَد "عو " ر م"تتعهد المدرسة المولود المدفد و
أسيماء أنضياء نيدد مين الممعييات  ومين فراجيعماناتيه المنغلقية والمت صصية  ما ممعل الميتعلم مثقفيا ، ليه منتدماتيه وج

ض مين نيااوا والويا  وأسياترا، فيي أسيماء وعيمميد ا تاسع ن يري العقود األخيرا من القرن الالبيروتية عالتي تنت ر وقوا ف
تييا  المييتعلم وإاتييا  الييتالا  اليير  وييات ضييروريا  بييين إا ظهييرسييره المدرسيية أو تليي ، قبييل سييره العقييود مباشييرا  وسييو مييا مُ 

 الدورا المدفدا  المثقف في
جدفيييدا، بيييل  واتاتقالييية سيييره، مييين المدرسييية إليييى الممعيييية، تقلبيييا، إليييى موادسيييا التعليميييية والثقافيييية الم تلفييية، سيييلونات

ل  الياقيية المننييقة وإينييا  نلييى العنيي   وسييي سييلونات، سييواء فييي  "األفنييد "المثقييف فييي سي يية  ُتبييراجدفييدا  "سي ييات"
الكتاويية والتفكييير بهييا، لييي،  "تنظيييم"أو فييي تحضييير الممعيييات، تقييود المييتعلم إلييى التمييرا وقيير" فييي  "العالييية"المدرسيية 

 يعود إليها في صورتها الثابتة واظامها المظهر  المنن  ف أقلها إمنان اتيتكا  إلى مدواة وبانية،
تلفية وسرا المتعلم ت معييش بيين المدرسية والممعيية يياتيه ال اصية، بيل فيي شيبنة أوسيع، فتحقي  مين شيمولها أوجهيا  م 

وهيا فيي المنتبيات والمقياوع عوفيي خقو و في ن ي  المراةيد والمميالت، و سواء في المقهى،  ،من الحياا والنلوي والعمل
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 ا 35في ا نالاات نن سره المصنونات المدفدا عو المننقة مع شرنات أجنبية، ومع موادسا الثقافية الم تلفةا، 
، إت أاها ت تزا  ااش ة وورية العود، وتقاو  أندادا  محيدودا مين الم يتغلين بهيا والمتعياوين "دورا"ي نن فحدممر  ال

ارنييه للتييو، إل فتييداخل ويتالقييى المعلمييون المييدد واألسيياترا الييرفن أاهييوا معهيياا بييل تنييتنبا الييدورا سييريعا  مييا ااتهييا ميين 
اتبيين، فيي تيدافعات القلي   أايه مصيع  أندراساتهم  وسو ما ممنن قوله نن اوع الحاجات التيي تلبيهيا سيره اليدورا، إل 

 اضيات ال ارجيييةدث ومرغيو  ميين المعرو   فيهيا، مييا سيو مقليو  فعييال  فيي اتيتياجييات الناشي ة مميا سييو منيتحداو والتي
 وسو ما فرسم يدودا  للتمدن الر  ت معدو نواه تثاقفا  في اهامة المقاع 

 
   استهدافات التعليم المهنية 3

بين الدفن والعلم تؤد  إلى ف  التالا  القدمم بينهما، سواء في مبااي التعلييم، أو فيي  "مبافنة"أناله من يصو   اتحقق
، بيييل "العلميياةي"نييار  خييير للتعليييم ت محصييره والعيياملين فيييي النقييا" الييدفني أو مييوادها وسييي مبافنيية تنيييعى إلييى رسييم م

ه فييي ولبييات ممنين الوقييوع نلييي  سييرا مييا ةأو نلمااييي "ةبلدمي"تتعيداسم ليقيياو  التعليييم، بييل لينيتهدع أساسييا  ف ييات أخييرى، 
اليدفن ألوتدسيم  وسيو ميا ندد من األسالي، الرفن تنياالوا، يني  وعيض األخبيار، نين مبنيى أو دفير مقابيل تعلييم رجيا  

مثيييل نييياةالت ال ييياان واسيييقفان ويبييييش ودييييدا  ع فتمثيييل خصوصيييا  فيييي ولييي  وعيييض العييياةالت النافيييرا فيييي ننيييروان
استفادا أوتدسم من التعليم في نين ورقة عإلى جاا  والبي اتا را  في النل  الكهنيوتيا  ولكين ميا البانيي  اوغيرسا

 استهدافاتها  إلى مثل سره العمليات  ما دوافعها أو
 
   أ   من المعلم إلى األستال 3

شييهادات، مثييل شييهادا مي اةيييل م يياقة أو أيمييد فييارا ال ييدما" أن ممييد فييي وعييض وثيياة  سييرا العهييد  منييتقيع القييارىء
التييي محققهييا العلييم، أ  تييري الغفليية القدممييةا وتعنييي خييرو   "اليقظيية"العملييية، ومنهييا سييره وغيرسمييا، ت ييير إلييى ياصييل 

ال  مين ثقافية األسيل عسمييا منيميها م ياقةا، أو مين اليريم القرابيي، إلييى ثقافية العيالم األوسيع واابنيا  اآلفييا" سيؤتء القي
، التنويرييية، التيي تممييع فييي "ا مقا يية"أميا  نينييي الميتعلم  وسييو ميا م ييدد نلييه نييدد ميين ا رسياليين لو  اتسييتهدافات 

ننيه عأ  التثبيا النصيي مين المصيادر األصيلية، ت المحيورا، صورا جدفدا نند ا اميليين بيين اليدفن وصيورا تحقيقيية 
ا  وسي مبافنة بين العلم والدفن واقعيا  تصيل إليى ييدود المقابلية بينهميا، "الكتا  المقدا"سما القى لل  في نملهم نلى 

  فيهيا الميتعلم سما نند م اقة، رغم أاها تنم العلم فيي سيره الحالية وصيورا إمقا يية بوصيفه الدمااية المدفيدا، التيي منيتو 
أشيبه برجيل اليدفن المدفييد، ماسي  الحقيقية المادميية للكيون والب ير  ففيي نثييير مين تقلبيات التعليييم شيدا تهرفبيية ومنييلكية 

العييالم وممارسيية  "معنييى"تقربييه ميين فضيياةل التربييية الكهنوتييية، نييدا أن التعليييم مصييبح بييدوره صيياي  قييوا فييي مصييادرا 
 النلقة وقوا سره المصادرا افنها 

 أاه نااا للعلم استهدافات مهنية، أو فؤد  إليها  وسو ما ممنن النؤا  ننيه فيي اليدوافع مين بنياء الميدارا، أو فيي إت
أن تأسي، المدارا لبى، بدامة،  وعد ت رجهم  ولقد بدااوع المواد التعليمية المعروضة، أو في مصاةر القال  أافنهم 

ا واستفادتها من يظوذ التعليم، المحرومية منيه أو البعييدا ننيهس وفي وعض الممانات أسثر من غيرسا، ياجات دخوله
سييرا مييا تمثييل فييي إقبييا  الموارايية خصوصييا  نليييه، ييييي فت يير أييااييا َد صييورا مقامضيية م ييتروها وعييض األسييالي ميين 

الممميع "ا  وسو ما بل  فيي مقيررات 36المداراس الت لي نن الدفر والكنينة مقابل تعليم األوتد ع-القيمين نلى األدفرا
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ا يييدود القلييي  مييين  وييياء الكنيياة، تيييدوين أسيييماء القيييال  المييؤسلين للدراسييية، وأمييير أربيييا  1736عفيييي العيييا   "اللبنييااي
  "ولو منرسين"أبناةهم إلى المدرسة  "و" سَ "العاةالت نلى 

غيرسييا، ، بييدأ العمييل وييه فييي منيياو  لبنااييية قبييل "نصيير  "أو لبييى التأسييي، ننييد جمانييات أخييرى ولبهييا لتعليييم م تلييف، 
سياسيات وولبيات  "مماشياا"ننيد وعيض متصيرفي جبيل لبنيان  ا  أو لبيى التأسيي،37ننيه ع "ااةية"و لا مناو  أخرى 

محلية، متوافقة مع ازنات إصاليية سلقااية، نمادسا قبو  النلقنة لنياسات جدفدا فيها، من انتمياد اليز  األوروبيي 
  "العصر  "يتى التعليم ل  النن  

فويي في صورا ضيمنية نميا ليو أن اسيتهدافات التعلييم مقلوبية فقيد للت يبه ومثياتت تقيور وتميدن   كالسرا الغير أن 
إلييى مبييادرات  نظييرتييم الواقعيية خارجهييا، وت تنييتمي  والتييالي لحاجييات محلييية  وفييي سييرا القييو  شيييء ميين الصييحة إلا 

بعضيهم معير" ميات  عيدداس نييف ت، و التعلييم المت "إغيراءات"أنضاء إليهيا نبير  "تنني " وعض ا رساليات التي ولبا
والتيييي تعينهيييا  ،أو تقيييدممات ممزيييية لقيييالبي العليييم أو مدرسييييهم  واميييد فيييي منييياني المب يييرين األواةيييل، وال اصييية بهيييم

، وإليى تعلييم وعيض المرشيدفن المحلييين، وباللغية "النيابهين"سياساتهم ويدسم، استهدافات بينة تمييل إليي اسيتمالة وعيض 
دادسم للتب ير الواسع بين الممانات الم تلفةس سنرا ناايا نبييه أشيبه والمدرسية الثااويية لإلاميلييين، العربية وبعا ، وإن

الكتيا  "، وا ير اتمميان ويالعودا إليى "يقيل الير "وسدفا إلى إنداد مدرسين، أشبه بدار معلميين، ومب يرين للعميل فيي 
 الينونية وغيرسا  ليه إرساليات أخرى، مثلإمن جدفد  وسو ما فعلته وسعا  "قداالم

ول  وعض العاةالت المارواية اتستفادا من التعليم العالي عاستفادا أنليى مميا ناايا تقدميه ميدارا  ُنرع ننسرا ما 
 "جهياا"القاةفة الناوقة والمعروفيةا الير  تعرضيه مدرسية نيين ورقية، أ  إفيادا أبنياةهم منيه، ميا م يير إليى ولي  إنيداد 

تحقيي  منييه فييي وليي  سييعيد ممنيين الا سليييروا الييدفني  وسييو نينييه مييا  ا متمييافز نيينعثقييافي وسياسييي واجتميياني ومييالي
تلحو" عالمرنور أنالها ألبناء القاةفة الدراية  وسيو ميا جيرى تيقيا  فيي مبيادرات إسيالمية، سينية تحدفيدا ، ننيد تأسيي، 

 ، وفرنيها في بيروت وورابل، "المقاصد ال يرية ا سالمية"جمعية 
 -ى سيرا المنيار أدتفياوت للممانيات المحليية ويه، و   أو ، سيو المثيا  التب يير ، والتحيا" متققيع وممثاهره العمليات ل

لى إنداد تثقيفيي نيا ، قواميه يصيو  إ -ية نند الممانات جاابا  اتستهدافات التب يرية والمهااية القاةف ضعفيما لو وُ 
 المقا  األو   الناش ة نلى معارع العصر، وأدى إلى صرع التعليم نلى اللغات في

ا اميليية، نليى أن منيون ا نيداد -ننيد إقيرار تأسيي، الكليية النيورية، 1862شدد اجتمياع مملي، المب يرين فيي العيا  
للمهين الحييرا، فييال منييون القاليي  ناليية نلييى الممتمييعس نلييية ناليية للعلييو  فييي أربييع سيينوات، وعييد ااتهيياء الييدورا الثااوييية، 

ا، إل 1918اسيمانيل يقيي ع "تقريير"لقى صدى تيقا  ليه فيي أوقا نينه  وسو ما يدلة بها في الوإلحا" نلية و  وص
ا  38ع "درجيية األسمييية الالةقيية فييي أميير العلييو  الرياضييية والقبيعييية"نييا  نلييى التعيييلم النيياب  إغفالييه، أو نييد  إنقيياء 

التعليميية، نلييى غرضييينس  جييده مرنيزا ، فييي المييوادأمنيون اتسييتثناء فييي منيار تعليمييي  لكين قييرار مملي، المب ييرين منيياد
 اللغو  -المب ر، وإنداد الترجمان-إنداد المدرا

سرا ما توفره نين ورقة في تعليمها عأسثر مين سيا لغياتا، وسيرا ميا مقلبيه سيعيد تلحيو" لمدرسية القاةفية الدرايية، أ  
عيارع الير  أقرتيه متصيرفية ه فيي بنيود اظيا  المممنين الوقيوع نليي، وسيرا ميا "للعليو  العربيية واللغيات األجنبيية"أن تكون 
 جبل لبنان 
بوصيفه مهنية ااشيي ة، للي  أايه معيروع فييي البي ية المحليية، وإن اختلييف نمليه نميا نييان  "المعلييم"نين الحيدفي  ت ممنين
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نليييه سييياوقا   ففيييي غيييير وثيقيية قدممييية اتحقييي  مييين وجيييود معلمييين، سيييواء مييين اضيييقلع ميينهم ومهيييا  القيييراءا والكتاوييية فيييي 
، وسييو مييا "العلماء"فييي اييوايي األدفييرا، أو ميين بلغييوا شييأوا  ناليييا  فييي التعليييم، ويمنيين أن انييميهم بيييالمييدارا القر اييية أو 

 نرفته البي ة العاملية والننية نلى النواء 
يقيع الباييي، ن تعامش اظامين تعليميينس فرد  ونميومي  و ممنن الحدفي نقود األولى من القرن التاسع ن ر في العف

المنتمرا، بين أستال ووال  عأو أسثيراس سيرا ميا نيان مقيو  ويه والي  العليم فيي -العالقة القدممةتل   ،في النن  الفرد 
إلييى  خيير، يييامال  ألوايييه للتييدوين والحفييل، وسييرا مييا اسييتمر وييه  "شيييت"البصييرا منيير العهييد األمييو ، فييي تنقلييه ميين يلقيية 

د وال يييت محمييد الحييوتا، أو أيمييد فييارا ويال  نلييم، مثييل الحييا  ينييين بييهم عنلييى فييد أسييتاَلمه، ال يييت نبييد ز خالي
ال دما" مع أخيه ونوا، في العقود األولى من القرن التاسع ن ر، إل ااتقلوا من بيا أستال إلى  خر  وسو ما ولبتيه 

سيتمرار سيرا التقلييد سيمة أخيرى، سيي وتأسر ثرية في األشرفية عبيروتا في العقود نينها لتعليم بناتهيا غيير نليم وفين  
الصنانات ومفهومها التقليد ، في صورا وجاسية من المعلم إلى أيد تالمرته عأو إلى أسثير مين  "أسرار"تناقل استمرار 

 وايد منهما 
فيي ميدى العقيود األوليى مين القيرن التاسيع ن ير، وقبلهيا خصوصيا ، وإن  ،نلى ساتين الف تيين مين المعلميين اُ ولقد وقع

هم فييي صييورا تظهيير ضييلونهم الراسييت فييي التعليييم  واتحقيي  ميين أن أغفلييا نتيي  التيياريت لنيير أسييماةهم، أو مميين لنييرت
وعض سؤتء اتصل والتعليم القدمم ل  القاوع ال صوصي، ثم والتعليم المدفد المعرو" في مدرسية، ولعيدد متنيع مين 

مدرسية التالمير، مثيل المعليم ااصييف الييااجي الير  ااتقيل، وعيد افيي األميير و يير ال يهابي، إليى ممارسية التعلييم فيي ال
لبقرا البنتااي، ثم في المدرسية الكليية لوميرنيان  وسيو ميا قيا   "المدرسة الوونية"ثم في  ،البقريرنية للرو  الكاثولي 

ويييه المعليييم وقيييرا البنيييتااي بيييدوره، إل أنقيييى دروسيييا  خصوصيييية قبيييل أن مصيييبح أسيييتالا  نمومييييا ، بيييل ميييدفرا   ييييدى 
 المدارا     

، ستصييبح النييند األساسييي، المهنييي والمعاشيييي، "األسييتال"، بييل "المعلييم"ن أن و يفيية تأسييد فييي سييرا المنييار ميييمنيين الو 
األسييتال اليير   ، ولعلنييا امييد فييي شيي ص ودور نرايليييوا فييان دميي  مثييا َ "العصييرية"ألنييداد نبيييرا ميين خريمييي المييدارا 

و  األساترا البلدفين ومثيالهم ومح إليه، وتتلمر نلى فدمه، أنداد من أساترا سره الحقبة، بدءا  ببقرا البنتااي افنه، أ
األو   ولقد تقلع إليى بليوع سيرا النميول  أسياترا بليدفون نثير، يتيى أن معقيو  صيروع وفيارا امير اسيتقات فيي العيا  

 "األسييتالمة"ا تنتراضييهما نلييى نييد  ترفيعهمييا إلييى رتبيية 39ا اميلييية ع-ميين مهميية التييدري، فييي الكلييية النييورية 1882
 معاشهما والتالي  أسوا واألجاا ، وايادا 

 
   من الترجمان إلى الوسيد      3

الترجمان و يفة قدممة، سي األخرى، ترقى إليى صيالت نرفتهيا المهيات الدبلوماسيية األوروبيية ميع النيلقات المحليية، 
 وبلي  األمير أييااييا  ييدود تعيييين ترجميان معتمييد، مثيل المقيييم فيي ويرابل،، ميين ناةلية وربييا  نليى سييبيل المثيا ، اليير 

نظم المراسييالت بييين فرانييا وجهييات مارواييية، رسبااييية أو وقريرنييية  ت معنينييا الوقييوع فييي صييورا مدققيية نلييى يييفتلقييى و 
نمل الترجمان، لل  أاه ساب  نلى الحقبة التي ادرسها، وإن ننا القاه في استمامات واا غاتت ندد مين متعلميي تلي  

 الحقبة، وت سيما المنيحيين منهم  
لعربيييية وبعيييا ، أو الفرانيييية رانيييا فيييي تعليمهيييا منيييألة اللغيييات، سيييواء الترنيييية أو ا "العصيييرية"الميييدارا وت مغيييي  نيييون 
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ليزية واتمقالية وغيرساا وامد اللغات تحتل المقا  األو  في المواد التدرينية للمدارا المنظمة األوليىس فيي نيين كواتا
 "الثالثية أقمييار"إليى جاايي  العربيية والنيرياايةا وفييي مدرسية ، 1860ورقية فيتم تعليييم الالتينيية وا مقاليية، والفرانييية منير 

ا جيرى تيدري، اللغيات األجنبيية، وميا فيهيا الروسييةا وسيرا 1866ثم في بيروت فيي ، 1852عفي سو" الغر  في العا  
ربيية    ت بيل ا إل نلميا اللغيات األجنبيية والترنيية إليى جااي  اللغية الع1865عمنير العيا   "الكلية البقريرنيية"ما فعلته 

اقييوى نلييى القييو  إن إا يياء المتييرجمين والوسييقاء اللغييويين وقييع فييي أو  استمامييات تمنييين القييال  ميين أسييبا  نيييش 
 ونمل جدفدا ومقلوبة في ممتمعاتهم، المتزافدا اتافتا  والتعاوي مع جهات أجنبية  

، ييي نااوا الوسقاء األواةل في العالقات "يالمعهد الماروا"سرا ما نرفه غير متعلم مارواي في رومية، وت سيما في 
بيين العربيية والفرانييية والالتينيية، بييل بيين مييواد ثقافيية ودفنييية ووقوسيية محلييية وبيين لغييات عوثقافياتا أوروبييية  وسيو مييا 

مرموقيية، سييواء فييي الراقييية و التعليمييية ال "كراسيييوعييض "التمثييل خصوصييا  فييي تنييلم نييدد ميين سييؤتء المتعلمييين المبييراين 
 ا 40ومية أو في فرانا عر 

ميين التراجميية فييي العقييود األولييى ميين القييرن التاسييع ن يير، وبييين أبييرا خريمييي المييدارا  نييددممنيين الوقييوع نلييى سنييرا 
قنصييل أميرنييا وترجمييان ، مثييلس وقييرا البنييتااي، ثييم ابنييه سييليم، أو رشيييد الديييدا ، أو خليييل م يياقة عااةيي  "العصييرية"

لترااا ولم فتأخر جرجي كااية، وترجمان قنصلي ألماايا وااعالمو ف في ا دارا العثمليز ا، أو اوفل اوفل كالقنصل اتا
نيين العمييل ترجمييااين فييي مصيير أثنيياء الحمليية نلييى النييودان  نمييا  -نلييى مييا سييو معييروع  -ايييدان وجبيير ضييومد 

تيه فيي تعاواهيا ميع أنيداد هيا، وسيو ميا ايتاجايتاجا النلقنة العثمااية عوسي اتها الم تلفيةا إليى مثيل سيره األدوار وولبتا 
مييين المتعلميييين المنييييحيين، بيييل ولبيييا مييين وعضيييهم أيياايييا ، مثيييل خلييييل ال يييور ، أدوار وسييياوة بينهيييا وبيييين ف ييية مييين 

 -مين ااتقياد النيلقة العثماايية  ،فيي تقريير اسيمانيل يقيي عالميرنور أنيالها ،تحقي يمنين الا  و 41المنييحيين أافنيهم ع
ومميا فوجي  األسيف أايه فيي "لغات األوروبية، ونلى ينيا  اللنيان الترنيي، إل فؤنيدس لنياسة تعليم ال -المتأخر واقعا  

أميير غييير قابييل "، وسييو "سييلونهم سييرا المنييل  المبييافن للقيير" القييويم اييرى سييره المؤسنييات العلمييية أسملييا لنييان الييبالد
 ا 42، أ  للفهم ع"للتأويل
 خيير، سييو الوسيييد اللغييو ، واليير  تعييين فييي أنمييا   تمثلييا فييي تبلييور دور ،اقليية جدفييدا فييي سييرا العمييل ه جييرى إت أايي

الترجمييية الم تلفييية، التيييي ت تقيييو  فقيييد نليييى تنيييهيل الصيييلة والتفييياسم بيييين ش صيييين أو أسثييير، وإاميييا أمضيييا  بيييين لغتيييين 
وثقافتين  فالصحافي فترجم ما مقرأه في جراةد لندن وباري، وأميرنا قبل أن منون محرر األخبار التي تقع تحا أاظياره 

سييم  -وسييم ميين نبييار أدويياء وصييحفيي سييره الحقبيية  -مانهس أيمييد فييارا ال ييدما" وسييليم البنييتااي وخليييل ال ييور  وأسيي
التيي ت تعيدو ، 1875منير العيا   "داةرا المعارع"تراجمة قبل لل   وسرا مصح في نمل وقرا البنتااي، وت سيما في 

وسرا مصح نرل  في ترجمة الروامات والفكاسيات والمليح  ا 43سواها تعريبا  في قنم واسع من ابراتها نن مواد أجنبية ع
، أو فييي تعريييد القييراء بترجمييات ال ييعر الملحمييي عوسييي التنييميات األولييى لمييا سينييمى وعييد وقييا بييي"الروامات"ا األدبييية

 ا 44والقصصي األجنبي ع
 
 
   المبافنة بين األسل والمدرسة      3

خقووها ونالماتهيا فيي غيير مميا    تعقباين األسل والمدرسة، ولقد ب "مبافنة"يصو  ، في مدى سره المراجعة تبين،
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م ياقة  نابيدهفدفعه إلى اتافصا  نين ثقافية بي تيه والضيرورا  سيرا ميا  ،فما محصله القال  في المدرسة، ويتدر  نليه
خيرى، لكتي  إل خ يي مين تيري ثقافية أسليه، وسيو ميا ااتهيى إلييه وعيد قيراءات أ ،وممرد وقونه نلى نتا  في نليم الفلي 

فيي النيمن   وإليى الميوت ،ما أدى وأسيعد ال يدما" إليى ال يقا" اليدفني عوانتنيا" الميرس  ا اميلييا وونلو  أخرى  وس
والمب يرين ا اميلييين إليى اقيل تعلييمهم عومقبعيتهما مين مالقية إليى بييروت، وعيد أن  -  و عليمنلى ميا  -وسو ما يدا 

أو نييد  نييودتهم  ،ودرسييهم خييار  بي ييتهم ،قييرااهم وممييرد ابتعييادسم نيينهمرانهييم نييون الدارسييين المحليييين م تلفييون نيين أ
 ها يإل

خروجييا  نلييى األسييل وثقييافتهم، مييا م ييير إلييى ااغييال" المنبييا  ،فييي نثييير ميين األيييوا  ،لهييرا بييدا الييرسا  إلييى المدرسيية
التييواريت واللغييات المحقييات فييي  متعييدد ااتقييا المحلييي والقييياا مييع الرياويية التييي معرضييها العلييم فييي متواييه، ييييي سييو 

من قيراسم إليى  ،أشبه والريلة  هر نلى المدرسةالقال   إقبا في سرا المما  أن والعلو  والمهن  وت م فى  والثقافات
التييي ع تاسيع ن يرعمثيل غزيير ودفير القمير وغيرسياا، أو خصوصييا  إليى بييروت منير سيتينيات القيرن ال "قصيبات اليداخل"

   افي المدارا افنها أو في بي اتها الننااية سااا لات درجات في الت الد، سواء
وسييو مييا تحقيي  منييه وعييض ال ييريمين وممييرد نييودتهم إلييى بلييد المن ييأس سييرا مييا شييعر وييه أيمييد فييارا ال ييدما" واقلييه فييي 

إلييى قومييه،  "البصاص"ا، وعييد سمرتييه منهييا، وإلا وييه أشييبه بييي1840، أثنيياء يلولييه فييي بيييروت ع"النييا" نلييى النييا"   "
وميا نييان  أو لتصيرفاتهم، مين دون أن فتعيرع نليى افنيه فييهمس متحيدر مين البليد وغريي  ننيه فيي  ن  فتعمي  لينققهم

، أو مييا نييان فتأسييد، إت وعييد يلييولهم، إثيير الت يير ، فييي مواضييع أن مصييدر نيين سييؤتء ال ييريمين  ييعور والمبافنييةلهييرا ال
 في غيرسم وخار  بالدسم   "سافروا"هم، بل جدفدا، غير مواضع الن أا، وسي مواضع العملس اختلقوا وغيرسم، ت وأقارب

التييي فروجهييا وينيي ، بييل خصوصييا  فييي مييا مقلبييه ميين شييرو   اتييا   "األفكييار"تفكيي  اجتميياني محدثييه التعليييم، ت فييي 
المتعلمس اافصا  نن ممتمع األسل، والقاةفة فيي وعيض األيييان، ونين بي تهيا الثقافيية واتجتمانيية، ونييش فيي أمننية 

نلييى نالقييات وسييلونات وقيييم مغييافرا، تييؤد  إلييى اخييتال  بييين التالمييير، وبييينهم وبييين األسيياترا، وإلييى  أخييرى، وانتييياد
 الدخو  في أف  ااتظار  له ولة اابهارية، ت معود بنتيمتها القال  إلى ما نان نليه والضرورا 

ممنين ن جهية أخيرىس سيرا ميا و العقيد ، متفك  اجتماني، من جهة، ونقد صالت اجتمانية قوامها التواف  المزاجي أ
جرجي ايدان وجبر ضومد، ونن فارا امر ويعقو  صروع، ونن تااي وفان دم ، ه نن نالقات وقرا البنتعرفم
، لى ا ير قصياةد سياسيية مناسضية للحياسم العثمياايإما بينهم، يتى أاها أدت النياسية التي ا أت في "الممعيات"نن و 

  لى جاا  الترنيةومقالبة ومعل العربية لغة "رسمية"، إ
إت أن تغييير المنييار مييا قييا  فييي أصييله لتلبييية ياجييات واقعيية أو ااشيي ة، بييل إلييى ايييادا القليي  نلييى ياجييات معروفيية 

إلى القو س لم مغير منار التعليم المنيتحدث، تب ييريا  وواةفييا  ونثمااييا ،  اادنسو مالتدري، والترجمة، ما  وساوقة، مثل
 من أداةها القدمم   نها ورفعَ يم، بل ينَّ الصورا التي نان نليها التعل

ثقافيية ويالمعنى التقنيي، وتيؤد  إليى تفكي  فيي التصيورات اتجتمانيية، وفيي العالقيات التيي ت يد  "مبافنة"ياصل التعليم 
المتعلمين إلى أسلهم، من دون أن تصدر نن تفك  فوجبه ويقتضيه العمل واشتراواته عفي التصيور والصينعاس تحيدفي 

 ت صنانيا أ  تعليم من دون مهن تنتتبعه في الممتمع والضرورا لن، إتعليمي، 
فييي العهييد العثمييااي سيبال  م تلفيية، متبافنيية الييدوافع، بييين دفنييية  ميين أن للتعليييم ،جعيية أنيالهفييي مييدى المرا ،تحقيي جيرى ال

  أ  أن سيبل التعليييم وتثقيفيية ومهنيية، وإن أدت فيي امولجهيا العييا  إليى إاتيا  ميدرا، ووسييد لغييو ، فيي المقيا  األو 
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ا سييالمي فييي  "العيياِلم"أدت إلييى ت ييري  متعلمييين ت م تلفييون فييي صييورا ياسييمة نمييا نييان نليييه المثقييف الييدفني عسييواء 
الدانية في الدناوى المنيحيةا، وإن خر  التعليم من الحلقة الدفنية إلى الممتميع األوسيع، -صورته القدممة، أو المب ر
لعلو  افنها  وقا  سرا المنار التعليمي نلى تكري، وقا اجتمياني أسييد وصيريح للتعلييم، وإن تغيرت بدورسا منظومة ا

الصبيان نما البنات، وف  أنمار محددا، وسو ما تحق  فييس التفيرع والت صيص والتيدر ، وأدى إليى ترتيي  جدفيد  شملَ 
 عوعد يرع وإندادا للمعارع القدممة، وإلى ايادا لمعارع عولغاتا جدفدا 

نار، إلن، نلى درجات من المبافنة من دون أن تبل  درجة التعار" التا ، إت في أيوا  وعضهم، مثل وقرا قا  الم
البنتااي وأيمد فارا ال دما" وغيرسما، ممن اافصلوا تماميا  نميا ناايا نلييه أصيولهم وبي يات ا يأتهم وانتقاداتهيا، بيل 

م المدفيد عمثيل ا اميليية والماسيواية وغيرسياا  وسيي جنحوا إليى معتقيدات أخيرى، وصيالت أخيرى تممعهيم وأسيل معتقيدس
جدفييدا أسَّلييتهم، ت لتبييوء منااييات  "ندا"مبافنيية اجتمانييية وينيي  ننييد وعضييهم اآلخيير، إل نييادوا إلييى بي يياتهم متنييلحين بييي

 انتبارية ااش ة وين ، وإاما أمضا  لتنلم م رونات وارتياد مهن ت نهد ألسلهم وممتمعاتهم بها 
ونالمية ترقيهيا   "تميداها"سيرا سيو ننيوان  "توي ها"ى الممتمع من جدفد، أشبه وممانة سمينة، نلى أن ناد وعضهم إل

غير أن المبافنة سره قضا بتغيرات أخرى، واقعة في المنار التعليمي افنه، بل في الحدود التيي ققعهيا أو أقامهيا أو 
ت أوسيع، تقياو  التيداخالت القدممية بيين العليم جددسا بين العليم والممانية  وسيي ييدود يادثية ترسيم فيي وعضيها يرنيا

والعمييل، بييل بييين العلييم ممتمعييا  وملتقيييا  فييي مصييدر، سييو نينييهس الييدفن مصييدرا  ومصييبا  للعلييم والعمييل والقضيياء والثقافيية 
 والتعليم 

تييه العلمييية ا، فييي تقلبا45ع "العلميياء"تحليي ، مثلمييا مقتيير  اادريييه ريمييون وغيييره، يييو  رنيييزا فالنظييا  التعليمييي العثمييااي 
حقي  مين أمنين التالعلمية، ا سيالمية القدممية  و -، الدفنية"الحلقة"والدفنية والثقافية والقضاةية، وسي رنيزا تنتكمل اظا  

، وت سيما األخيرا، من تنياقص العثمااية ، وإن شنا في وعض يقباتهالم تلفة العربية "الوتمات"في  ار سرا النظا استمر 
أو نييد  وليي   ،اييات  نيين قليية اتيتيييا  إليييهم فييي اظييا  القضيياء الييدفني فيدفن منييها وسييو اقييص  فييي أنييداد العيير  المنييت

أسييبا  الضييمور  وعييَض  سييرا التنيياقُص  وقييد مفنييرتميييزسم ا بييداني، ال ييعر  أو الفنييي، لصييالح األتييراي وغيييرسم وبعييا   
وسيو معنيي، واقعيا ، ا "اتاحقيا "ييه تنيمية ولي  نلأُ العربي، الثقافي، والدفني، واللغو ، واألدبي، المتعدد األوجه، الير  

لهرا النظا  أما  والبي الدخو  إليه مين العير  واتسيتفادا منيهس قلية قليلية واتيا  ،األوعد وال تامية ،اانداد منافر الترقي
ضياء تمني النف، في أن تصل إلى ما بلغه سنان المعمار  عأو غيره من فنااي البال  العثماايا، أو أن تنتلم رتبة الق

فتراجعييا تقلعيييات العدفييد ميين المتعلمييين العيير ، وتناقصييا والتييالي دوافعهيييم  اا التييي أمنيي  بهييا العلميياء األتييرايالعلييي
 المحرنة، وت ففوا والتالي من اشتراوات التميز وا جادا واألسبقية في ما مقومون وه أو فؤدواه 

ا ، والتغيرات التي اقتضاسا تمنيين ا رسياليات األجنبيية لهرا بدا النظا  التعليمي العثمااي غير  وه، في ندد من األيو 
 -ا 46نليى وفرتهيا وا ياوها ع - "متيأخرا"من أسبا  التعليم، في ندد من الملل، وأتا سياسياته فيي نهيد المتصيرفية 

تحق  ممنن الدات المحلية في التعليم  وسو ما نن اللحا" وا مناي عغير ا دار  فقدا، وما نااا جرت نليه اتنتيا
، سواء في بيروت أو صيدا أو ويرابل، أو "العصر  "ف ات إسالمية، من التعليم  ، واستفاداِ التحا"ِ  من اتاةمه في تأخرِ 
 في جبل نامل نله 

سل جمانة مألواة وعمل "التي أسدت نلى يرية ( 1855ولهرا أمضا  بدت مقررات ال د الهاميواي، الصادر في العا  
، بييل ، ت يريعا  متيأخرا  )"مملي، معيارع م ييتلد"، نلييى أن تكيون تحيا مراقبيية "ع والصيناةعمناتي  مليية للمعييارع والحير 
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لما نااا سبقا إليه مبادرات وعض القواةف والممانات التب يرية  ومثل سره ا صاليات ننى، فيي واقيع استلحاقيا ، 
دا أاهيييا أجييياات واقعييييا  للقواةيييف نيي ،فقيييدنلييييه هيييا وا شيييراع وايتفا َ  ،التمربيية التاري يييية، ت ليييي النيييلقنة نييين التوجيييه
 ا سالمية، بل للننة تحدفدا ، إا اء المدارا  

ميا، وسيييي تعنيييي، واقعيييا ، ت ليييي النيييلقنة نييين وعيييض أدوارسيييا عسميييا ُسييي "ا صييياليية"تنيييتند سيييره النياسيييات العثماايييية 
ولبيات فيي التعلييم وصينوه  الحنوميةا، أو تنتمي  لتغيرات واقعة في ول  الممانات عوالفانلين فيهيا تحدفيدا ا، ومنهيا

ُرد سيييره النياسيييات العثماايييية نليييى الترقيييي اتجتمييياني، ومنهيييا ولبيييات فيييي إدارا شيييؤواها ننيييد وعيييض القواةيييف  نميييا تَييي
سياسات أخرى في مما  التعليم، تحققا سواء في مصر مع سياسات محمد نلي، أو في بي ات منيحية متعيددا، فيي 

 العرا" وسوريا وفلنقين ولبنان 
 
   تمدن أسلي وتنافنيد    3

ميين ارتبييا  الثقافيية وييالتعليم، وميين ضييعف ارتبييا  التعليييم وييالمهن، وميين مبافنيية بييين األسييل  مييا سييب ،فييي  ،تحقيي جييرى ال
إت أن سيييره العالقيييات ميييا فصيييلا تماميييا  بيييين األصيييل القييياةفي واتاتقييياتت عفيييي منيييان اليييوتدا والنييينن، أو  اوالمدرسييية

هييا نييدد نبييير ميين سييؤتء المتعلمييين، نمييا لييم تنفصييل تمامييا  العالقيية بييين األيييوا  القدمميية العمييل، أو المعتقييدا، التييي نرف
التييي تعييين شييرو  نمييل عومننيي ا أنييداد ميين ال ييريمين وأيييوالهم المدفييدا  وعضييهم خيير  ميين البي يية العاةلييية والقاةفييية 

ألن منيون متيدفنا ، ولكين مين  -ايتهم مثل وعيض المتعلميين المنييحيين، فيي إاميلييتهم أو ماسيو  -أييااا ، إت أاه ااتهى 
ن وعضهم اآلخر دخل في منار إالمدفدا  نما  "ال الصية"أو  "ا مقا ية"الوسيد، ااقل المعرفة -اوع م تلفس الدانية

تعليمي م تلف، إت أن دخوله سرا لم فبد  تماما  وعض شيرو  العميل النياوقة، ومنهيا نميل الترجميان، أ  القريي  مين 
 ا 47والعار" قوا نمله أفنما نان عأجهزا النلقة 

س مييدفر جريييدا، ناتبهييا األساسييي بييل الوييييد، "العصييرية"وسييي يييدود مهنييية تمتمييع معييا  فييي ال ييري  الوايييد ميين المدرسيية 
الير   ،وقيرا البنيتااينميل للي  فيي  ممنين ماليظيةوغيير للي ، نليى ميا  "نصير  "فيما سيو معليم وترجميان ومؤليف 

وايوع في دور خليل ال ور ، وإن توسيع أمضا   فتعينمميزات سره الحقبة  وسرا متعددا، الفي ش صه واستماماته  ،جمع
ميين دون أن مميييارا مميياتت األد  عبييين شييعر وروامييية وترجمييةا، فضييال  نيين دوره الصيييحفي وتأسينييه لمقبعيية، فييي 

وت  ،في سرا القور ياجة   تمثل التعليم  وسرا معني أن سره اتا غاتت ياجات ااش ة، ومهن ممننة اتستقال ، ولكنها
 ا 48تلز  وعد والتفرع المهني التا  لها ع

الصييناني التييا   ير وعييض رجيياتت النهضيية أنمييالهم التمارييية عأو اشييتغالهم فييي أمييور القبانيية وييالمعنىوالالفييا فييي ِسيي
نيياسم فييي مأو تعلييم الصييف وغيرسيياا، فكييان الييبعض ميينهم  ،أو تغيييير الحييروع وتقويرسييا ،ز اآلتتللكلميية، مثييل تمهييي

ويف ييل وعضييهم مي اةيييل مييدور ونبييد القييادر قبيياايا، مثييل را" ز ينييون و ع وييينمح وعضييهمصييورا قوييية فييي التمييارا، 
 مثل سليم البنتااياا ونان غيرسم معمل، نلى سبيل المثا ، في مصرع وينت  في جريدا في الوقا نينه ع اآلخر

إاتاجييييية، اقتضييييتها يرنييييات مالييييية واسييييتثمارية وتحييييوتت سييييرا معنييييي أن التغيييييرات فييييي الثقافيييية لييييم تصييييدر نيييين أسييييبا  
اجتمانية، وت نن ربد مقلو  في دفنامية الممتمع بين العلم والعمل، وإاما نن أسبا  أخرى، بدأت في وعضها، في 
الم ييرونات التب يييرية، فييي إاتييا  تقنيييين لغييويين ومييروجين دنيياويين، وااتهييا وعييد تمليي  سييره األسييبا  عأو وعييد تمليي  

تيوااى نين تمدفيد تت ، فيي سيو"  نميلا  قيواِ  ى التمدن من أفيراد وف يات متعا ميةا، إليى أن تصيبح ومعنيى ميا فياةَض ندو 
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، فيي الحقبية نينهيا، إليى تإلى صورته فيي نيفيية أفضيل ليو اظير اتبه أوسو ما  من دون أن تكفيه يدوده أبدا   انملياته
تحق  منه فيي أميرينس صيلة التعلييم أيفاده  وسو ما ي نهد محمد نلي وأمنار  خر للتمدن، سو ما جرى في مصر، ف

 والدولة، ت والممانات، من جهة، وصلة التعليم ونو" العمل، من جهة ثااية 
عوسو الموقيف نينيه الير  دافيع ننيه  "العلو  ت تنت ر في نصر إت وإنااة صاي  الدولة ألسله "إنمقو  القهقاو س 

لكيان  -نليى الحالية اللبناايية  ُوبِّي َ ليو  - اا وسيو قيو "قبل الثقافية فيي مصيرمنيت"وه ينين وعد قيرن تقريبيا  فيي نتاويه 
ننيه أنياله  وميا  تحيدثجيرى الالتعليم مقصورا  نلى يالته اتبتداةية التي نرع بها، قبل تحق  المنيار التعليميي الير  

 -موجهين مين قبيل الدولية وربما معود لل  إلى معرفته بنظامين تعليميين وين ، فراني وخدفو ،  -فات القهقاو  
نليي إليى  فهو إمنان قيا  الممانات أو المهات، المحلية أو األجنبية التب يرية، ومثل سره األنميا   فلقيد سيارع محميد

مدرسييية  نيييداد التقنييييين  49ويييه، وفيييتح فيييي فتيييرا قصييييرا  "دفواايييا  خاصيييا  "ع، وأا يييأ و عييير سيييو متنظييييم التعلييييم، نليييى ميييا 
يمنين التنبيه إليى ميا ولبيه   و  1809ل ، وعد أن أرسل البعثات التعليمية إلى إمقاليا منر العا  وا داريين، واألساترا نر

 27والم يية للعلييو  العنيينرية والبحرييية، و 35س عليميييةنيي  البعثييات التاِ محمييد نلييي ميين التعليييم ميين خييال  التعييرع إلييى 
وسيو ميا مفنير اسيتفادا أنيداد   لحقو" النياسييةلإلدارا وا 6ق ، ولل 7للهندسة، و 18والم ة للصنانات والتكنولوجيا، و

وقيرار وعييد  نياسته سيرهقليلة من المصريين منها، وقصرسا خصوصا  نلى األتراي واألرمن  ونان محمد نلي قد مهد ل
، يني  "وقيارسم فيي النفيوا"و "سيبيتهم"العلماء نلى التزا  يدود األاسر، ما أفقيدسم ، 1816الفعل، إل أجبر، في العا  

لليي  أن محمييد نلييي  ، ومنييه خصوصييا  فييي ممييا  التعليييم "ال ييارجي"ا المبرتييي، ومييا د  واقعييا  نلييى اهاميية افييولسم نبيار 
فييي  -المقارايية  الييو ولبيي -لقيياه أو األميير اليير  ت وليي  فييي سياسييته إنييداد جهيياا ينييومي نييالي اتختصاصييات، وسيي

نلييى إنييداد األسليييروا المنيييحي عوفيي   ،منهييافييي جاايي   ،ها أنيياله، إل أاهييا اقتصييرتتالنياسيات التعليمييية التييي نرضيي
إصاليات أوروبية التقل ا، وتيقا  نلى تمنين أنداد من المتعلمين من أسبا  ثقافة نامة، أساسهاس الكفاءا اللغويية، 

 والمتعددا  
ة أن سياسية محميد نليي ولبيا ربيد التعلييم خصوصيا  وحرني ت  الثااي من سره المراجعية، لوجيدمقاراة ال  اولو ولب

محلية وأوروبية ل ؤون التمارا والما  واللغيات والتعلييم   "ممثلية"إاتاجية في النو"، فيما نااا تتمه بيروت ألن تكون 
فلقد نمل محمد نليي نليى اسيتنبات صينانات وارانيات تيؤد  إليى ترتيي  معياو النياا، وتيربقهم وغييرسم فيي أسيوا" 

ا، وانتميياده لقيير" جدفييدا فييي ارانتهيياا وسييرا مصييح أمضييا  فييي 49دوليييةس سييرا مصييح فييي ارنييه ألاييواع اباتييات واباتييات ع
الصنانة إل أس، الماايفكتورات والمصااع التحويلية، بل نمم إنالاات في مالقة وفي مدن أوروبية للتعاقيد ميع نميا  

 تقنيين في النني  وغيره  
افنييها، إل قصييرتها نلييى أجهييزا لكيين امايييات سييره النياسيية المصييرية ت تغييي  وقونهييا الييالا  فييي تقلبييات النياسييات 

ا دارا مين دون أن تبلي  أو تييتمنن مين قييوى وف يات أخييرى، وت سييما اليدايا، فييي الممتميع المصيير س منفيي أن ت فرتييا  
عأشيبه  عوعيد إقفالهياا إليى    النيودان "مدرسة األلنين"ال دفو  لنياسة التحدفي أو اتافتا  سره، فينقل القهقاو  من 

 را األخير إلى وبع أيد نتبه في    بيروت  ، ويضقر سوالمنفيا
 "محيقيية"لييم تيينعم بيييروت ونياسييات تماشييي سياسييات األسييرا ال دفوييية فييي مصيير، فبقييي التحييدفي فيهييا مرسواييا  وأنمييا  

ين أسيبا   "،خدمية الرأسيما "والن يا  الرأسيمالي، وسيي عسما مقا  فيي لغية اتقتصيادا  ت إاتاجيه والتيالي  إت أن للي  منَّ
غيرسييا، وإن وي، وإن اله يية، ميين جمانييات وسي ييات وأفييراد، فبييات تحصيييل راقهييم مرسواييا  ومثييل سييره األنمييا ، ت التحييدف
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 نن أسوا" جدفدا لها  -الداةم  -البحي  ماقتضى لل  منه
 "دور"ممابيييية فيييي تمييرفر سيييره الممارسيييات فيييي لبنييان، بيييل فيييي تعييييين هيييا ا يلُ اقات سيييره عالنياسيييةا مفانوإلا نييان للنيييي

ن سيره المفانييل جعلييا للتميدن مثيات  منيتمدا  ميين إفي ،عض تيقيا  إليى القيو  والت ييدفداللبنيان عمثلميا سيارع الييب "سيالةر "و
 "األسليية"تقلبيات اللعبية  أوقا تقدممات التمدن نيرل  أسييراَ نالقة اقدمة وها و    ا رسالي عاألوروبيا من دون أ النمول

 ا أا المدارا، وفي ا أا المقاوع وغال  الصحف نرل  منها في  الات النمات القاةفية، نما تحقق
غيير أن اقتيداء المحليي وياألجنبي، والتبيياا القياةفي وياألسلي، ت مغيبيان دخيو  سييره األجهيزا الم تلفية، والعياملين فيهييا، 

صياغة  في دورا تنافنية ت فف من جمودسا وقيودساا ندا أاهما ت مغيبان أمضا  دخو  وعض سره الهي ات واألفراد في
، أو دفياع تالمييره نين العربيية، أو شيعارات فيو" ييقيان "افيير سيوريا"جامع عمثل مناشير وقيرا البنيتااي فيي  شاغلا 

بيييروت، ضييد إسمييا  النييلقات العثمااييية للعربيييةا، أو مهنييي عفييي ت ييدد الصييحفي خليييل سييرني، فييي اقييل األخبييار فييي 
سييليم البنييتااي نلييى الكاتيي  فييي ممارسيية  امهور، نمييا م ييتروها، أو ثقييافي عفييي رسييم العالقيية وييالم"لنييان الحييا "جريييدا 
 نملها 

التعلييييم غيييير إاتييياجي، إلن، وتتضيييح نواقبيييه فيييي سيييلونات المهييين وتنافنييياتها، وفيييي ضييييقها اتقتصييياد  نيييرل س تبيييدأ 
ء الصحف عوالممالت والكت ا والرفوع، ويدري أصحابها ومؤلفوسا من دون جهد نبير أن ما تقريه نلى جمهور القيرا

مفييض سييلفا ، أو تضييي  وييه اليدورا المحلييية  سنييرا تنييعى بييروت، وصييناناتها المدفييدا، ألن تمييد خارجهيا مييا منفلهييا فييي 
ني ها اتقتصياد ، بيل ميا مضيمن اسيتمرارسا فيي التميدن  وسيرا فتقلي  نالقيات تنيويقية، ونالقيات ريعيية لات أسياا 

تيقيا  نليى  -دورا التعلييم العيالي افنيها، إل أاهيا فاضيا   مصييوتةي، وت تنتقيم من دواها نملة التحدفي  وسرا ما 
عوسو ما لي نودا إليه في الفصيل  الي وقلبات واقعة خار  ايتياجاتنن ياجات الدورا المحلية، وتقيدت والت -األقل 

نلييى  لممانييات، نلييى أن النييو" عت المحلييي ويييدها، بتنافنيياته وتويييده، واجتمانييه ،س سييم أفييراد، أو نفيياءاتاألخيييرا
ا وسيو ميا ممنين التنبيه إلييه عيتيى اتاجات وأسالي  وقييم قييد التصيارع، سيو الير  معيينهم ويوييدسم ومعنيى ميا، ت الدولية

 سره األما ا في ايتفاذ قوى الممتمع عوما فيها األجهزا القاةفيةا وما ممنن للدولة أن تتكفل وه 
 
 
 
 
 
 
 

 الهوامش
 .Bernard Lewis : Comment l’Islam a découvert l’Europe, Gallimard, Paris, 1990 س 1

ريييييالت فييييي بييييالد "ورد فييييي نتيييا  ، 621-620ص ، 1921سيييينة ، 22   ،8،   "المنيييار"س محميييد رشيييييد رضييييا س  2
   92، ألاي، األبيض،    ا ، ص "ال ا 
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الننيييياخ الموارايييية "وإصييييابته ف ييييات غييييير إسليرينيييييةس ا يييير ااصيييير المميييييل نتاوييييا  فييييي مملييييدفن نيييين الننيييياخ المواراييييةس 
م قووة، ترقى في أقدمها إلى األنيوا  الواقعية بيين  1672ويحتو  أخبارا  وتوثيقا  نن ، 1997، بيروت، "ومننوخاتهم

ااسيي ا ا اليير  لنييره الييدويهي  82أن نييدد الننيياخ فزيييد نلييى العييدد عا ويتحقيي  المميييل ميين 1495والعييا   1300العييا  
 ننهم  

تعييييرع فييييي أيييييد الكتيييي  المحققيييية أخيييييرا  نيييين أيييييوا  الننييييت، ووبيعيييية الكتيييي  الم ييييمولة وييييه، فييييي نييييدد ميييين األدفييييرا أو 
الم قوويات س تعيود سيره "الم قووات العربية في األدفيرا األرثولوننيية فيي لبنيان"األرثولوننية في لبنان، وسو نتا  

وتحتو  نلى نتاوات وقنية وتسوتية وموانل، ونليى وعيض ، 1242إلى ستة أدفرا في لبنان، ويرقى أقدمها إلى العا  
، الميييزء األو ، مرنيييز الدراسيييات "الم قوويييات العربيييية فيييي األدفيييرا األرثولوننيييية فيييي لبنيييان"اآلثيييار األدبيييية واللغوييييةس 

 األرثولونني اتاقاسي، بيروت، د  ت    
، بيييروت، "مدرسيية نيين ورقيية فيي الييرنرى الم ويية الثااييية لتأسينيها"س راجيع اييص الوثيقية فييي نتيا  ااصيير الممييل س  4

   12-10مقبعة دناو، ص ، 1989
ا، ودفر رومية 1812وا قا الحرنة في القرن التاسع ن ر، إل تحو  وعض األدفرا إلى مدارا، مثلس دفر نفريي ع

 ا وغيرسا 1832ا، ودفر ريفون ع1830ودفر ما نبدا سرسريا عا، 1827ا، ودفر صربا ع1817ع
فييي غزييير، إلييى ثااوييية ميين قبييل اآلويياء الينييونيينا نمييا ، 1843س مثلمييا جييرى تحويييل دار األمييير ينيين شييها  فييي  5

جرى استعما  وعض البيوت في بيروت، ألوقات محددا في النهار، مثل مدرسةس في بيا اسيح  بييرد، ويإدارا اوجتيه، 
 بيا وليم وومنون، وإدارا اوجته   وفي 

 مدرستهم فيه ، 1834، في العا  ايون في نين وور س مثل الر  أقا  فيه اآلواء الينون 6
خليوا ال ييت  "تحوييل، "1862س مقتر  سعيد تلحيو"، ونييل القاةفية الدرايية، فيي ولي  تأسيي، ميدارا لقاةفتيه، فيي  7

  "الداودمة"ن، وسي المدرسة أيمد أمين الدفن في نبيه إلى مدرسة  وسنرا نا
  سييعيد سيم األيييد ، التيي تحولييا فييي الم تييارا، وعيد أن نييان فييدرا ولييدَ ا س مثلميا جييرى فييي يلقيية تيدري، ال يييت ابيير  8

، نلى ما فرنر أسد رستم، "ولل  مع يفل المقا  ومراناا الننبة"جنبال ، إلى مدرسة ت مل أبناء األقار  واألصدقاء، 
لبنيان فيي نهيد "، ثم فنصيرع إليى تيدري، غييرسمس أسيد رسيتمس "البي "م نان فباشر بتدري، أبناء في إشارا إلى أن المعل

   127ص ، 1987، من ورات المنتبة البولنية، وبعة ثااية ومنقحة، بيروت، "المتصرفية
مثيل ميدارا اغرتيا ، "الممميع اللبنيااي"نن المدارا المارواية الميرنورا فيي ميواد  "بناةية"صورا  تتوافرت ا هس لل  أا 9

وت نيين الحييواات التأسيلييية فييي نييدد ميين القييرى العاملييية، فييي جبيياع ، 1736وغيرسييا، والنيياوقة نلييى العييا   اونييين وييور 
 وشقرا وغيرسا 

، فييي التقرييير اليير  وليي  وضييعه "التنظيمييي"ولييع نلييى وعييض جواايي  النياسيية التعليمييية العثمااييية، فييي نهييدسا أس  10
ا، نيين المتصييرفية وأيوالهييا، إل فؤنييد فييي مراجعيية التعليييم 1918ى جبييل لبنييان عفييي خيير متصييرع نليي اسييمانيل يقييي، 

ييييي أن الحنوميية لييم تأخيير نلييى نهييدتها فييي الييدور النيياب  الو يياةف العاةييدا إلييى التربييية والتعليييم فلييم تيير "والتربيييةس 
أسم يقيو" الدولية صيارت  ن قضية ا ر المعارع التي سي منإا معارع رسمية في لبنان، ولهرا فاقتضاء لت نيل إدار 

بيد جمعيات أجنبية وبيد وعض الممانات واألفراد من األسيالي فكاايا اتيمية للي  أانيا رأفنيا تربيية اليبالد العليمية جاريية 
اسيمانيل يقيي فيي  "بهمية"عوسو نتا  ا رته لمنة من األدوياء  "لبنان س مبايي نلمية واجتمانية"س "نلى أسواء م تلفة
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ص ، 1993ونت  مقدمته ووضيع فهارسيهس أاقيون و يارا قيقيااو، دار لحيد خياور، وبية ثالثية،  ا، وراجعه1918العا  
2/213-218   

ومن المعروع أن مملي، إدارا متصيرفية جبيل لبنيان وافي  نليى جبامية غرشيين مين نيل م ية غيرو مين دخيل الحنومية 
 سرسم لهره المدارا 

التب ييييرية  للمهييات "مديييية"، ون التعليييم العثمييااينيي "قاتميية"صييورا  -نتقييد أ نلييى مييا  -س وسييره األخبييار تصييحح  11
وسييي  -والقاةفييية المحلييية نلييى اختالفهييا، لليي  أن مييا أسنييته سييره ا دارا مفييو" فييي نييدده، فييي اقييا" إدارتهييا وبعييا  

ميا سيب  لهيره األجهيزا المحليية واألجنبيية أن  -توانا في أمننة واةفية م تلفة، من شيحيم وبرجيا إليى غوسيقا وبنفييا 
 ما وه قا

عأو في سوريا، وغيرسا من األلقا اا وفي لل   "أ  المدارا الوونية"نات  جعل من مدرسة نين ورقة  أسثر منس  12
إشارا ت إلى أسبقيتها وين  بل إلى تمافزسا نن غيرسا من المدارا المنيحية العاليةس سرا ما فعله، وعد تأسي، نين 

ا، واألرمين الكاثوليي  فيي بزميار 1823ا، واألرثيولون، فيي دفير البلمنيد ع1811ورقة، اليرو  الكاثوليي  فيي نيين تيراا ع
 ا 1797ع

س اتبيين قييا  اظيا  نثميااي ت صصيي للتعلييم فيي ثيالث درجياتس رشيدمة وإندادمية ونالييةا وسيو النظيا  نينيه اليير   13
لتعلييم فيهيا تيواع فيي القاه فيي تميار  مدرسيية ماروايية سياوقة نلييهس فتضيح مين مراجعية أييوا  مدرسية نيين ورقية أن ا

، محاضييرات النييدوا "تيياريت التعليييم فييي لبنييان"ثالثيية منييتويات، دايييا ومتوسييقة وناليييةا ويفيييد فييؤاد افييرا  البنييتااي عفييي 
ثييالث وبقييات ميين التالميييرس تييدرا القبقيية األولييى ميينهم القييراءا  ، قبييل نييين ورقيية،نييرع ا، أن التعليييم1950اللبنااييية، 
ا وتدرا الثااية الصيراع ورميي النيها  اأ  است را  الضمير ومعرفة الغيبياتع لم الزافرجاتء وال د والقر ن ونوا مال

 والفراسةا والثالثة الفروسية والضر  والنيف ومباراا األوقا   
، إل تتحيدث نين ثيالث مراييل تدرينييةس أوليى، وخاصية واأليييداث، "الممميع اللبنيااي"تحقي  منيه فيي مقيررات أوسيرا ميا 

ا والكتاوة والنريااية والعربية والفرو" الققنية من خدمة القداا وغيرساا وثاايية للكيفء، وفيهيا تحصييل وت مل القراء
العلييو ، ميين قوانييد النحييو والصييرع فييي العربييية والنييريااية، وا ضييافة إلييى نلييم اللحيين والحنييا  البيعيييا وثالثيية، سييي 

نيياية، والحنييا ، ونلييم الفليي ، ومبييادىء الحيي  القييااواي األنلييى، فييتعلم فيهييا ال ييبانس الفصيياية واليينظم، والفلنييفة، والم
 والالسوت اتنتقاد  واألدبي 

تغرميييية "و "تقوييييية ا رادا"فتحييييدث الييييدنتور بليييي،، رةييييي، الكلييييية، نيييين ضييييرورا سييييره التييييدابير بوصييييفها تحقيييي  س  14 -
  "الضمير

   32-28س راجعها في نتا  ااصر المميل المرنور أناله نن مدرسة نين ورقةس ص  15 -
، 1925بدامية، ثيم فيي نتيا  منيتقل، فيي سينة  "الم ير" "،  هير فيي "بييروتس تاري هيا و ثارسيا"س لوي، شي و س  16 -

   94في بيروت، مقبعة اآلواء الينونيين، وعد ايادات نليه، ال اسدس ص 
ننيد  ،رسيا أمضيا امصف البارون درمنياي في تقرير ريلته، في شنل منه ، الوقاةع الحربية التيي شيهدتها بييروت عوغي

درمنيياي أن مين أسيبا  اقمية اللبنياايين،  وا، ل لع النيلقة المصيرية  ويفييدنصيان أنداد من اللبناايين، المواراة والدر 
اا 95عص  "أنياد إليى المنييحيين، وعضيا  مين نيرامتهم وعتميتعهما والمنياواا عميع غييرسما أميا  القيااون "أن ابراسيم واشيا 

مين الكتيا ، أن ابيراسيم واشيا اسيتعاد مين المنييحيين ميا نيان وانيه نلييهم مين أسيلحة فيي لكننا اعرع، فيي منيان  خير 
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ألييف فييي  200و، 1885 وم يية ألييف فييي، 1860ألييف فييي  40و، 1847ألييف فييي  27،5و، 1782 تع انييمة فييي 
1915   

ص ، 1867، المقبعية ال يرقية، ينيا النميار، بييروت، "ستيا  ريلية وياري،"س  س فراني، فيتح ز ميراو الحلبيي 18 -
9-16   
وردت ، 451-449ص ، 1884، 15،   "المنيان"، في "أسبا  تقد  بيروت واموسا النريع" س سليم البنتاايس  19 -

دار الحمييراء  ، المييزء األو ، إنييداد وتحقييي س فوسييف قزمييا ال ييور ،"1884-1870افتتاييييات المنييان البيروتييية "فيييس 
   727-726ص ، 1990للقبانة والن ر، بيروت، القبعة األولى، 

 1848لكن بيروت لم تنعم داةما  في القيرن التاسيع ن ير ويالتقور وينينات التميدن، إل أن الكيوليرا أصيابتها، فيي العيا  
   1875وفي ، 1865عفهمرسا العدفد من سنااهاا، ثم في 

   96،    ا ، ص " ها و ثارسابيروتس تاري"لوي، شي و س س  20 -
    726،    ا ، ص "أسبا  تقد  بيروت واموسا النريع" س سليم البنتاايس  21 -

لبنيييان فيييي نهيييد " سفتضيييح مييين بييييان ممميييوع الصيييادرات وممميييوع اليييواردات إليييى بييييروت عفيييورده أسيييد رسيييتم فيييي نتيييا 
 ةسمممونة من النمات الالفت 1857والعا   1853ا بين العا  "المتصرفية

إلييى ، 1853ليييرا اامليزييية فييي العييا   624544فتزافييد نييل مممييوع فييي صييورا مقييرداس فنتقييل مممييوع الصييادرات ميين  -
ل ، إل ا وسييرا مييا ممنيين قولييه نيين مممييوع الييواردات نيير1857فييي العييا   983398وإلييى ، 1856فييي العييا   795657
 ا1857في العا   1324550إلى ، 1856في  616267إلى ، 1853ليزية في العا  كليرا اا 722864فتزافد من 

ويتضح من مقاراة المممونين أن التفاوت قاةم، بل متعا م، بين الواردات والصادرات، وي ير في صورا داةمة إلى  -
 نمز في الصادرات نن الوارداتا

الييواردات والم يية فيمييا تبليي  فييي  50نمييا فتضييح ميين مقارايية المممييونين أن الزيييادا فييي مممييوع الصييادرات ت تتعييدى  -
 يوالي الضعف 

وسيييو منيييار تنعقيييد صيييالته، أو ُنَقيييد مواصيييالته فيييي غيييير مدفنييية، بيييين روميييية ولنيييدن وميييدن أميرنيييية وروسيييية س  22 -
ويواااييية متفرقيية، وبييين يليي  والموصييل والقييدا وقنييوبين وغيرسيياا نمييا مممييع سييرا المنييار بييين مرسييلين تب يييريين، ميين 

ين ال رقيين، من جهة ثااية  سرا ميا نرفتيه يلي  قبيل غيرسيا، فيي نالقاتهيا جهة، ورجا  نهنة أو مؤمنين من المنيحي
، 1583لييز منير كوا ا، 1562والفرانييين منير ، 1548القدممة، وإن التمارية في المقا  األو ، معس البندقيية منير العيا  

نرفتييه البي ييات المنيييحية  والييرفن نااييا لهييم فيهييا قنصييليات وونيياتت تمارييية ثابتيية  وسييرا مييا، 1613 والهولنييدفين منيير
ووصيييو  المرسيييلين اليييدومينينان إليييى ، 1630سيييرل  فيييي وغيييداد والموصيييل، وعيييد يليييو  المرسيييلين الكبوشييييين فيييي العيييا  

وخصوصا  وعد اما  نملييات تننيي  قنيم مين القواةيف المنييحية المحليية إليى سيلقة واويا ، 1750الموصل في العا  
-1545منيد ونيين ورقية ونيين تيراا وبييروت وغيرسيا، إثير الممميع الترييداتي عرومية  وسرا ما نرفته إسدن وغزيير والبل
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ا، واليير  أدى إلييى إخييرا  وعييض التعليييم المنيييحي الييدفني ميين األدفييرا إلييى اييوا  قريبيية منهييا، وإلييى اسييتفادا غييير 1563
التعريييي  الكتيييابي "ته ا سلييييرينيين منيييه أيياايييا ا نميييا ننيييى سيييرا ا خيييرا  فيييي يالييية المواراييية تحدفيييدا  بليييورتهم لميييا أسيييمي

  "والتعليمي
وضييلوع سييره الممانييات فييي سييرا المنييار اقتضيياه الحمييا  الييدفني، إت أاييه تعييداه نييرل ، وسييو مييا ارتنييما مالمحييه فييي 

وغزييير وغيرسييا، قبييل أن ممييد فييي بيييروت منتييداه المييامع والم ييتلد لغييير  اخريقيية واقعيية بييين يليي  ودم يي  ونييين وييور 
 لمنلمين نرل  واةفة وجمانة تب يرية، ومع ا

   100-99شي وس    ا ، ص س األ  لوي،  23 -
   16،    ا ، ص "ستا  ريلة واري،"س  فراني، فتح ز مراو الحلبيس  24 -
 لل  في وثاة  الينونيين التي فتم تحقيقها وا رسا تبانا ا راجعس تبينس أ 25 -

Une histoire du Liban à travers les archives des jésuites, 1863-1873, Kuri, Sami, s. j., 

Beyrouth, Dar el-machreq, 1996. 
وقفييز العييدد ، 1858فييي  30و، 1855فييي  22وأصييبحا ، 1841مييدارا فييي  4فييتح المرسييلون األميرنيييون س  26 -

أن مييدارا ا اميليييين بلغييا فييي  أييد المرسييلين األميييرنيينوالبييا س فؤنييد  948وفيهييا ، 1862مدرسيية فييي سيينة  41إليى 
 1858تنييييعَا وخمنييييين مدرسيييية، وفييييي متصييييرفية جبييييل لبنييييان، بييييين ، 1909والعييييا   1841وتميييية بيييييروت، بييييين العييييا  

إيدى وستين مدرسة  وسو ما ايراه فيي ا يأا ميدارا أخيرى، وعضيها م يتص ويالتعليم العياليس مدرسية وقيرا ، 1909و
 "ا اميلييييييية-الكلييييييية النييييييورية"ا، و1865ع "الثالثيييييية أقمييييييار"ا، و1865ع "المدرسيييييية البقريرنييييييية"ا، و1863البنييييييتااي ع

 ا وغيرسا 1876ع "مدرسة الحنمة"ا، و1875ع "الكلية الينونية"ا، و1866ع
فتحقيي  المنييلمون النييوريون ميين الفييار" الثقييافي اليير  مفصييلهم نيين ، 1860وعييد يييوادث "س مقييو  سنيير  لييوراا،س  27

عوتأسيي،ا ميدارا خاصية والمنيلمين  م في تموييل المنيحيين  األنيان المدد، الوانون لمنؤولياتهم، م ارنون برضاس
ن إقامة سره ال بنة التربوية ستمعل من سوريا في مممونهيا عأ  بيالد ال يا ا نليى األرجيح البليد الير  معيرع األميية إ

ميا ناايا تتعيدى انيبة التعلييم فيي  1800أقل من غيره فيي النيلقنة العثماايية، وأينين مين أااوولييا ونثيير  ففيي العيا  
خمنة أو ن را في الماةة، فيما نااا تبل  في لبنيان  1914النلقنة وايدا  في الماةةا وبلغا الننبة في العا   ممموع

  "في الماةة في سوريا 25خمنين في الماةة، و
Henry Laurens: Le royaume impossible, la France et la genèse du monde   arabe, éd. 

Armand Colin, Paris, 1990, P. 128-129 . 
وعيييد اهاميية ال صييومات القاةفيييية ، 1860ميين العييا   "تيياريت الصييحافة العربيييية"وييراا  فيييي  وس ممعييل فيلييي  د 28 -

ونودا الهدوء إلى بيروت وغيرسيا، بدامية ا يا  الميدارا اتبتداةيية والعاليية فيي بييروت، واتحقي  فييه مين شيمو  التعلييم 
عومبيييادرا مييين الحاخيييا  ااسيييي نيييوسينا فيييي  "المدرسييية ا سيييراةيلية"و، 1864فيييي  "المدرسييية النيييريااية"ممميييوع القواةيييفس 

    "اتتحاد ا سراةيلي"سنة مدرسة  24ثم وعد ، 1875
الدنتور نرايليوا فان دم  واهضة اليدمار ال يامية العلميية "ورد فيس نتا  قزما خور س  س لوي، شي واأل  س  29 -

   31ص المرنور ساوقا ، ، "في القرن التاسع ن ر
   102 ، ص ن   س  لوي، شي واأل  س  30 -
   2/427ص ، 1983، من ورات دار منتبة الحياا، بيروت، "تاريت  دا  اللغة العربية"جرجي ايدان س س  31 -
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   428-2/427ص    ن ،  جرجي ايدان سس  32 -
ت المنتبية البولنيية، بييروت، ، من يورا"أوعياد اليوني العلمييس دراسية فيي الفكير العربيي الحيدفي"سامي نون س س  33 -

   181ص ، 1986القبعة األولى، 
ا، الممعيييية العلميييية النيييورية 1847الممعييييات العلميييية البحتيييةس الممعيييية النيييورية أو جمعيييية اآلدا  والعليييو  ع س 34 -
 ا   1882ا، المممع العلمي ال رقي ع1873ا، جمعية اسرا اآلدا  ع1867ع
  من وجود إنالاات نن ا صدارات المدفدا من الكت  "يدمقة األخبار"من تحق  في األنداد األولى أس  35 -
أن اعليم ا ولي  منيا أسيالي اسيدن 1696عفي العا  "ا في مرنراتهس 1718-1693مقو  األ  نبد ز قرانلي عس  36 -

ت األ  نبييد ز مييرنرا"ع "صييقال  أيييوا  الييدفر، رتبنييي الييرةي، أن أنلمهييم اايييية نيين الييدفراأوتدسييم القييراءا  وألجييل 
 لبنيان-، تقدمم وإندادس األ  جواع قيز ، مرنيز الن ير والتواييع، الكنيلي "بدامات الرسبااية اللبنااية"، في نتا  "قرانلي
لقييياء أن معقوايييا دفيييرسم المعيييروع بيييدفر ميييار "اا وسيييرا ميييا ولبيييه أسيييل غزيييير مييين قيييريبهم األ  معقيييو  30ص ، 1988
    "الياا

نيين خقييو  المواصييالت التمارييية والتعليمييية  "الناةييية" ،الصييليبي نيين منيياو  جبييل نامييلمثلمييا فتحييدث نمييا  س  37 -
التي اعما بها مناو  لبنااية أخرى، مثل جبل لبنان وبيروت وورابل، وصيداا وسو ما لين تعرفيه القاةفية ال ييعية إت 

 ، ومبادرا نثمااية  "العصرية"نند تأسي، مدرسة النبقية ، 1878في العا  
ايا البي يية العامليية مين نوامييل اضيقهاد م تلفية، دفنييية أو سياسيية، فيي نهييود م تلفية، ميا مفنيير فيي نيدد ميين ولقيد نا

فيي القيرن الحياد  ن ير، إل سياجر منهيا ميا فزييد  ،نليى سيبيل المثيا  ،األيييان سميرا العدفيد مين نلماةهيا، مثلميا ييدث
فيي نتيا   "المتاولية"سم، يني  واضيع التقريير نين نلى سبعين نالميا  إليى الهنيد وإفيران والحمياا وغيرسيا، وسيو ميا دنيا

ع   ا ،  "إلييى التكييتم والتقيييد، وغمييض ونييب  لليي  تيياري هم نلييى نثييير ميين المييؤرخين"اسييمانيل يقييي المييرنور أنيياله، 
 ا 291 /2ص 

ا بهيره العبياراتس 1981، اليدار العالميية، بييروت،"الثالثيي العياملي فيي نصير النهضية"وسو ما فوضحه سااي فرييات ع
أما المعارع ويا  العلو  والتعليم نلى األصو  المدفدا، فلم تكن تعرع قبل نهد مديا واشا، والي سوريا  فهو أو  "

من أس، المدارا األميرية ونني بن ر العلم وإصال  التعليم، فأا أ المدارا الرشيدمة عالثااوييةا فيي مراسيز األقضيية، 
 مل سره التنظيميات جبيل ناميل، بيل اقتصيرت نليى مراسيز الحنومية فيي وا ندادمة في مراسز األلوية والوتمات  ولم ت

 ا 30عص  "1908النايل، ولم تتأس، المدارا ا بتداةية إت في أواةل نهد الدستور الترني الثااي ولل  نا  
را  أن منييلميها قييد ف ييا بييينهم المهييل، ومييدارا ا فيي"وسييو مييا مقولييه أيمييد أمييين أمضييا  نيين مييديا واشييا، إل لفييا اظييره 

، "انمياء ا صيال  فيي العصير الحيدفي"ع "بتداةييةتتقد  نل فو  تقدما  ملموسا ، ولي، للحنومة سوى وعض الميدارا ات
 ا 39ورد في فرياتس ص ، 55ص 

سان اا يقار المدرسية أو التعلييم شيقرينس وجيه األو  إليى "التعليم في جبل نامل منر مقلع القرنس  "التصدع"وأصا  
لييي وت أر"، ووجييه الثييااي إلييى يداثيية ونصييرية خييارجيتين ولراةعيتييين، أمييارا نلييى التصييدع ت يييع ميين غييير جنييم أس

ا  ويتعر" شيرارا فيي نتيا   خير 88ص ، 1996، دار النهار للن ر، بيروت، "األمة القلقة"عوضا  شرارا،  "المرنور
اميل، بيل إليى ااصيراع متعلمييه إليى ، لضيمور التعلييم اليدفني فيي جبيل ن"س لبنيان ممتمعيا  إسيالميا  "يز  ز"دولة "له، 

س لبنان ممتمعا  "يز  ز"دولة "ا اوات مغافرا، مثل العمل الحزبي أو األدبي وال عر  ونتاوة التاريت عوضا  شرارا، 
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 ا 35ص ، 1997، دار النهار للن ر، بيروت، وبعة ثااية، "إسالميا  
   2/213   ا ، ص ، "لبنان س مبايي نلمية واجتمانية"س أسمانيل يقي س  38 -
للتأسييد ميين  1880الت فيييف ميين مغييزى سييره الحناميية، إلا نرفنييا أن صييروع واميير اارا مصيير فييي العييا   جيي س و  39 -

نين خيدفو  مصير، وعيد أن رفيض مملي، الكليية ترقيتهميا إليى  "جراوية"مناخ الحريات، فيميا بلغتهميا فيي بييروت صيور 
األجاا س سيصيبح صيروع فيي مصير صياي  أميالي نبييراا وسيتزو   درجة األستالمة، ورفع مرتباتهما أسوا واألساترا

نليييى ميييا فبيييدو، إل مفيييوا بدرجييية األسيييتالمة فيييي الكليييية جبييير ضيييومد، وبيييول، ال يييولي ، 1908ال  يييية سيييره فيييي العيييا  
 ومنصور جردا" 

صير، وبعيد يتيى أن بوايابرت، فيي يملتيه نليى م ،مثل جبراةيل الصهيواي وابراسيم الحاقالاي وغيرسميا الكثيير س 40 -
 إقفاله للمعهد المارواي فيها، أتى ببعض القال  مترجمين معه إلى مصر بعد و  ،مروره برومية

قاةمية غنيية مين أسيماء المتيرجمين فيي بييروت  ت، لوجد"لبنان في نهد المتصرفية"إلى نتا  رستم،  تلو ند س 41 -
   265-264تتعد  النتين اسما ، راجعس    ا ، صص 

   2/213   ا ، ص ، "لبنان س مبايي نلمية واجتمانية"قي س س أسمانيل ي 42 -
سييليم شييحادا وسييليم ال ييور  نلييى تصيينيف داةييرا للمعييارع التاري ييية والمغرافييية مرتبيية  1870اتفيي  فييي العييا  س  43 -

وا يير  ، وال يياص والقنييم المغرافييي،" ثييار األدسييار"وعنييوان ، 1875ترتيبييا  سماةيييا ، وصييدر المييزء األو  منهييا فييي العييا  
فيالراوع فال يام،ا وأصيدر سيليم شيحادا فيي العيا  ، 1876المزء الثااي في أواخر الننة افنها، والثالي في ربيع الننة 

 المزء األو  من القنم التاري ي  1877
ولقد نان للترجمة مفانيل أدبية تمدفدمة إل أفادت األدواء في اتوالع نلى أجناا وأاواع أدبية غيير معروفية س  44 -
 ي اآلدا  المحلية، ما سهل تعاويهم معها وانتمادسم لها في اآلدا  العربية ف
 ,André Raymond : Grandes villes arabes à l'époque ottomane, Sindbad, Paris, 1985س 45 -

P. 79. 

للكتي  والن يير، عريييا" اليري،  "ساتي  النيلقانس يرفيية الفقهياء والمثقفيين"وسيرا ميا درسيه بتوسييع خاليد اييادا فييي نتاويه، 
في بالد ال ا  ومصر في العهد العثمااي  "العلماء"ا، ويدافع فيه نن فكرا مفادسا أن اافرا  اظا  1991 قبرص،-لندن

معود، مين جهية، إليى غلبية األتيراي نليى سيرا النظيا ، ومين جهية ثاايية، إليى ااصيراع المهيد العلميي إليى وعيض الميدن 
تراجعيا  "الكتَّيا "نقاوات والحرع فيها  ويظهر ايادا في سيرا الكتيا  أن مهنية وين ، وإلى تأثر سرا النظا  وعادات ال

، وسو ال د النر  الر  نان منت دمه "القيرمة" ا، نندما ألغي خد  1834سي  ع 1250في العهد العثمااي منر  سنة 
 ا 210عص  الكتا  في قيد الدفاتر والنمالت، ويلا اللغة العربية منااه في تقييد سمالت الروااامة

أو  المنييياني سيييره، إل نميييل نليييى تأسيييي، نيييدد مييين الميييدارا  ،فيييي سياسيييات ابيييراسيم واشيييا ،اميييد ممنييين أن س 46 -
اتبتداةية في غير مدفنة، والعالية في دم   ويل  وااقاسيةا وأبل  ما وصلنا نن النياسيات التعليميية العثماايية العلييا 

المعيييارع العثماايييية اظاميييا  للمعيييارع العموميييية فيييي م ييية وثميييان ننيييدما أصيييدرت اظيييارا ، 1869معيييود إليييى خرييييد سييينة 
وتنعين مادا وخمنة أبوا   ويتضح منه أن اظيا  التيدري، نميومي وخصوصيي، نليى أن للدولية يي  ا شيراع نلييه 

 والمصادقة نلى البرام  التدرينية  وينقنم التعليم إلى ثالث مرايلس
ريةس للصبيان من النينة الراوعية يتيى الحادمية ن يرا مين نميرسم، وللبنيات المريلة الرشدمة، أ  اتبتداةية، وسي إجبا -



 65 

من سن النادسة يتيى العاشيرا، واقتصير التعلييم فيهيا نليى تعلييم القير ن والتموييد واألخيال" والكتاوية والحنيا  والتياريت 
 العثمااي ودروسا  م تصرا في المغرافياا

النيلقااية نييرل ، ويعقيى فييي اهافتهيا شييهادات فيي العلييو  واآلدا ،  المريلية ا ندادمية، أ  الثااوييية، وسيي المييدارا -
وي تمل التعليم نلى الكتاوة وا ا اء والترني وأصو  الحنا  ومني  اليدفاتر والهندسية والمنياية والتياريت والمغرافيية، 

 ومبادىء الفلنفة القبيعية والمنق  ونلم المواليد والكيمياء والمبر والرسم واللغة الفرانيةا
المريليية العالييية، وسييي دور المعلمييين والمعلمييات ودور الصييناةع والفنييون ومناتيي  الهندسيية البحرييية والبرييية والحقييو"  -

   144-141ألسد رستم، صص  "لبنان في نهد المتصرفية"والق  والزرانةس راجع بنود سرا النظا  في 
وغيية تعلييم النيريااية والعبراايية فيهيا، فميا امحيا  ااتقل جرجي ايدان وجبر ضومد، نلى ما فبدو، إلى ااكلتيرا،س  47 -

ا اميلييية، -فييي لليي س األو  منهمييا سيياجر، وعييد لليي ، إلييى مصيير، نمييا اعلييم، والثييااي مييارا التعليييم فييي الكلييية النييورية
  "األستالمة"إلى أن محوا نلى درجة ، 1904وااتهى في العا  

فييرع األدفيي  غييير متحقيي  وعييد، والمييا أاييه معمييل، سييواء فييي س وسييو تفييرع مييا يصييل يتييى أمامنييا سييره، إل امييد أن ت 48
 الصحافة أو في التعليم، أو في و اةف ينومية أو ليبرالية 

س إل أرسل أيد مندوبيه، نمر أفند ، إلى جامامنا لمل  اوع مين القصي  األيمير وارنيه فيي مصير، نليى سيبيل  49
 المثا  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 س ليالفصل الثا                                                   
 العربية "وضع" است ناع                                         

 
                                                 

 
وعييد الوقييوع نلييى أيييوا  التعليييم بييين الممانييات والبي ييات، بوصييفها النييبيل اتستنييابي للعربييية خييار  النييليقة والتييداو ، 

فيييد الوقييوع ننييد إاتييا  اللغيية والكتاويية بهييا، فييي اصييوص نربييية عنثماايييةا متييأخراا وسييي اصييوص م تلفيية تتييواع بييين م
ال ييعر والرسيياةل والكتاويية التاري ييية وغيرسييا، وتنيياند فييي الوقييوع نلييى نربييية وعييض الكتييا  والمتعلمييين فييي القيييرون 
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 المتأخرا  فمالا نن نربية منتمي اللغة 
 
 
 ا   نربية الُكتّ  1

 هيير بنيياايين المتييأخرا والعربييية، إل يييو  معرفيية الل ،و فييي الفصييل األ ،التنييليم وبعييا  ومييا سيياقه صييال  لبنييي ت ممنيين
يييدا  لبييدامات ال ييعر لبنييي شييعراء ميين م تلييف القواةييف اللبنااييية، قبييل بييدامات القييرن التاسييع ن يير عاليير  جعلييه فيييهم 

والمتيوفى مقراايا  نليى المواراية ، 1447نيي الموليود فيي لحفيد نيا  العربي في لبنانا  سرا مصح فيي جبراةييل ابين القال
والر  وضع شعرا  قياسا  نلى األواان العربية  ويصح نرل  في غير راس  شيانر ممين ، 1516في جزيرا قبرص نا  

الراس  اللبنييااي "ا، اليير  معييرع نيين افنييه بييي1732-1670توونييوا فييي جبييل لبنييانس مثييل المقييران جرمييااوا فريييات ع
ا، الممافيييل لفرييييات، 1756-1692، والييير  نتييي  فيييي ال يييعر واللغيييةا أو األ  ايقيييوتوا الصييياة  ع"لحلبيييي المييياروايا

  وسيرا مصيح   الر  ا أ في يل ، سو اآلخر، وقضى معظم يياته في جبل لبنان، والر  نت  ال عر، وله دفوان فيه
  ساوقا   مسلنر جرى في ندد نبير من األدواء والمتعلمين المنيحيين، الرفن 

 
 
  قاليد متعثرا  أ   ت 1

لقاه مع ندد من ال عراء العامليين، مثل ال يت ابراسيم الحاريصي الر  لنر في شعره وعيض وقياةع العيامليين أوسرا ما 
العنينرية، ونلييى رأسيهم ال يييت نليي الفييارا الصيعبي، شيييت مقاوعية ال ييقيفا أو ااصييف النصييار الير  ااتصيير نييا  

ا وغيرسميييياا أو نييييدد  خيييير ميييين األدويييياء واللغييييويين وال ييييعراء 1ر، ييييياسم ننييييا وبييييالد صييييفد عنلييييى  يييياسر العميييي 1767
 والمترسلين، ال يعة والننة، المرنورين أناله 

، الناوقين نلى سؤتء وأول  ، مثلس -وجلهم من األمراء  -وسرا مصح خصوصا  في ندد من ال عراء والكتا  الدروا 
ا، واألمييير 1350-ألمييير ااصيير الييدفن الحنييين بيين سييعد الييدفن، أمييير الغيير  عاألمييير سيييف الييدفن محيييى التنييوخي، وا

ا، 1423-ا، واألمييير شييرع الييدفن نينييى بيين أيمييد بيين صييالح ع1381-شييها  الييدفن أيمييد بيين صييالح بيين الحنييين ع
وسيييو  ،ا1479-1417ا، واألميييير جميييا  اليييدفن نبيييد ز بييين سيييليمان ع1472 -وال يييانر شيييم، اليييدفن بييين الصيييام  ع

ا، ويوسييف بييين سيييعيد 1520-ميييراء ممنيين الحيييدفي نيين محميييد بييين نلييّي الغيييّز ، وابيين سيييبا  ع  ومييين غييير األأشييهرسم
-ا، وال ييييت ينيييين الِمياَمَنيييااي ع1614-ا، وال ييييت ايييين اليييدفن نبيييد الغّفيييار تقيييي اليييدفن ع1611-1530الكفرقيييوقي ع

 ا وغيرسم 1753 -ا، وال يت نلي فارا ع1640-ا، وال يت محمد أبو سال  الملّق  والفاضل ع1626
فتحق  وليم ال اان، وعيد نرضيه ل يعر سيؤتء، مين أن نتيابتهم ميا خليا مين األخقياء النحويية البينية  سيرا مصيح يتيى 

ومع نل استما  فريات وقواند اللغة العربية، فيإن ممارسيته لكتابتهيا ليم ت يُل "في جرمااوا فريات، الضليع في النحوس 
ا  وسيرا ميا مصيي  شيعر األميير سييف اليدفن 2ع "ي شعره نيدد وافير مين الميواااتمن الهفوات، ومع نلِّ ما اظم وقي ف

فيي البييا النياوع  "مفتكيرا  "إت أاه قد فالم، وعفويته وضروراته ال عرية األخقياء ال ياةعة، ناسيتعماله "محيى التنوخيس 
فيي البييا الثيااي  "منيون "ل ير  ا نما ت م لو شعره مين األخقياء النحويية، إل ليم مميز  جيوا  ا"وا  الفؤاد"من قصيدته 
ا  نميا فتحقي  ال ياان مين 3ع "في البييا النيادا مين القصييدا افنيها "تغدو"بد   "تغد "ا واستعمل "الزسد"من قصيدا 
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 سون ابن القالني ممز  في اظم األبيات بين األواان العربية وبين أاغا  ا فراميات النريااية 
ة ال عرية واللغوية نند سؤتء، ت معني ابتعادسم نما ممر  وييرو  خيار  ميواونهم إت أن الوسن الباد  أييااا  في الملك

عاليير  معاقيي  نلييى أبيييات  "الت ييقير"، أو "التنييميد"ميين أشييعار، بييدليل أن ال ييانر ايقييوتوا الصيياة  نييرع فييي شييعره 
قه لقصييدا ابين سيينا قصيدا م هورا صدرا  لعمز ونمزا  لصدراا وسو ما نرفه فريات نرل ، إل قيا  فيي مقليع تنيمي

 س1713العينية في العا  
َفِع            َافا،  تراَءتا في  ِوشا ا ت َمعي                  َسَبَقاا إليَ  ِمَن الَمَحلِّ اأَلرا

 ا  4ع
ت سما اعرع نرل  أن ال انر الكفرقوقي لز  في شعره ما ت فلز  نلى وريقة أبي العالء المعر ، والتز  نرل  والمهارا

، إل خييّص فيهيا نييل ييرع ميين يييروع الهمياء وع ييرات أبييات مييع مقييدمات "معّ يرات الحييروع"ال يعرية مييا سيمي لدمييه 
أبياتهييا نلييى يييروع  وألفّيييات شييعرية تنييير أواةييلُ  ،محمييد البوصييير   لالميييةِ  ت مييي،  أمضييا  توافيي  يييرع نييل وييا ، ولييه 

 الهماء 
ااييية مين ر أسثي م فييااققعيا بيين ال يعراء المحلييين وأقيرااهأخبار ومرويات متققعة نن اتصاتت ونالقات ما  وتفيد

ا، نلييى سييبيل المثييا ، أّمتهييا واةفيية ميين ال ييعراء 1109-1070نربيييةس فقبييل ينييم بنييي نمييار لقييرابل، عأو مقاوعيية 
ا  ومثلميييا نيييان أدوييياء جبيييل ناميييل 1057-973وأبيييو العيييالء المعييير  ع ،ا965-915النييياوغين، ونليييى رأسيييهم المتنبيييي ع

، ونلييى مييدارا افييران شييرعال يييعة فتوافييدون نلييى القيياسرا عخاصيية فييي العهييد الفيياوميا، ونلييى النمييف األوشيييوخها 
ومنيياجدسا منيير القييرن النييادا ن يير عوعييد انتمادسييا المييرس  المعفيير ا، نييان القرابلنيييون والصيييداويون والبيروتيييون 

العليييم  ا لقلييي ِ "الزيتوايية"و "القييييروان"ي ا ودم ييي  ويلييي  أو تييوا، عفيييي جيياِمعَ "األاسيير"النيينيون مقصيييدون القيياسرا عفيييي 
نيييه خصوصيييا ، أن م يييهد دورا محليييية، من يييقة ليييه، فيييي وعيييض المميييال، والتفانيييل األدبيييي  وقييييض ليييود ، ولل يييعر م

ننيد وبتقالييده المدييية خصوصيا ،  ننيد األسير العامليية النافيرا، أو فيي البالويات التيي يفليا بيبعض ال يعر،، ال يعرية
وينييم ال ييهابي ي بيييا الييدفن، وننييد يمييد المحمييود فييي جبييل نامييل عاليير  يييار  ينييم و ييير األمييير و ييير ال ييهابي فيي

الن ييا  ن ييف أييااييا  نيين قليية سييرا  ننييد ااصيييف النصييار، وقبلهمييا ننييد  يياسر العميير فييي ننييا  إت أن، و اواشييا راسيمإبيي
نحويية ويني ، وإاميا مراا نند وعضهم، ونن مظاسر ضعف في الصنانة ال عرية، وسو ما تمثل، ت في األخقياء ال

لغية "في القصاةد  نما اشتملا القصاةد سره، نما في وعض أشعار العامليين، نليى   عريةال "الموااات"أمضا  في وفرا 
شعبية ت ت تلف نثيرا  نن لغتنا الدارجية، الييو ، إاميا تحميل الكثيير مين أثير الفصيحى ميع نلميات ناميية تبيدو ممهولية 

 القو  نن لغة غير األدواء من المثقفين والمتعلمين  ا  ولكن مالا ممنن5ع "المبنى
أمنيين التحقيي  أنيياله ميين ااصييراع شييعراء م تلفييين، منييلمين ومنيييحيين، إلييى نتاويية ال ييعر، بييل ممنيين انتبيياره العالميية 
األقوى نلى تميز نربية وعضهم، وسو ما تمثل في شعر المدمح خصوصا   غير أاه ت ممنن انبة سرا ال يعر إليى ميا 

معروفا  منر العهد األمو  بي"التكن "، نلى الرغم من ااصراع وعضيهم، نميا فيي جبيل ناميل، إليى محاسياا صينيع سان 
البحتييير  فيييي وصيييف المييياثر الحربيييية  سيييرا ميييا فعليييه شيييعراء، مثيييل ال ييييت نليييي ينيييين ميييروه أو ال ييييت صيييليبي الواسيييد 

انر نييرل ، بالوييا  لل ييعراء فتنافنييون فيييه ا، اليير  أقييا ، سييو ال يي6وغيرسمييا، مميين قيياموا بوصييف معيياري يمييد الحمييود ع
 س1828نلى ا شادا وااتصاراته، ونلى مد  أبناء أسرته، نما فعل لل  ال يت مروه في العا  

 "أبناء ااصيف يقا  لي، ممهلهم                 إت يليف نمى نن واضح اللقِم"             
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ي شعره وعض وقاةع العامليين العننرية، ونلى رأسهم ال يت نليي وسرا ما فعله ال يت ابراسيم الحاريصي، الر  لنر ف
نليى  ياسر العمير، يياسم ننيا  1767الفارا الصعبي، شيت مقاوعة ال قيف، أو ااصيف النصار الر  ااتصر نيا  

ا  ول ييعراء جبييل نامييل قصيياةد "غييراء"، ينيي  تقييدفر    8ا  وسييرا مييا قييا  وييه أمضييا  ابييراسيم بيين محيييى ع7وبييالد صييفد ع
ا، فيييي مييدمح يميييد البييي ، وعييد ااتصييياره نلييى المصيييريين، وصيييفوا فيهييا تلييي  الحيير  الداميييية، وميييا أ هييره فيهيييا مييين صييف

 ال مانة والتدبير 
سييرا مييا ممنيين معرفتييه نيين شييعراء فييي وتمييات م تلفيية، وت سيييما فييي مراسزسييا، إل اجتييربا إلييى بالواتهييا ال ييعراء  وفييي 

ا  المحليين، مثل  اسر العمر في ننا و   العظم في دم   وب يير إمنان البايي أن ممد، في ممارسات وعض الحن
في الدواوين  ويميد  "الُكتا "ال هابي وغيرسم، األسبا  التي أدت إلى تمدد تقاليد شعرية، وإلى القل  خصوصا  نلى 

دور، "إل وورت خالد ايادا في تمربة ال يت  اسر العمر في ننا، في القرن الثامن ن ر، الصورا األولى لمثل سرا ال
ا  وأصا  سرا التقور الكتا  المنلمين نما الكتا  المنيحيين، بيل 9عتمربتها مهنة الكات  ورفعا من شأاه ودوره" ع

شيهدت الحرنيية امييوا  ملحو ييا  لييدور سييؤتء، مثلمييا مظهيير فييي ممارسييات  يياسر العميير مييع نتييا  متحييدرين ميين نيياةالتس 
ي وغيييرسما وفييي ممارسيات    العظييم فييي دم يي  الييرفن و فييوا أنييدادا  ميين الصيباع والبحيير  والعييورا وم يياقه والصييابوام

، مييع اليييااجي ونرامييه االمنيييحيين نمحاسييبين ومنت ييارين ومعيياواين وغيييرسما أو مييع األمييير و ييير ال ييهابي، نمييا قليي
ييااجي اليرفن والتري وغيرسم  بل تنقلاا أنداد من سؤتء الكتا  من دفيوان إليى  خير، ومين وتمية إليى أخيرى، مثيل    ال

خدموا    العظم في دم ي  وب يير ال يهابي فيي بييا اليدفنا أو    البحير ، لات األصيل الحمصيي، اليرفن نمليوا فيي 
 دم   وننا والقاسرا 

ولم فتأخر ال عراء المنيحيون، بل رجا  الدفن منهم أييااا ، نن سلوي سبيل الميد ، مثلميا نيرع نين األ  ايقيوتوا 
ا، فييي نييامي 1732-1707بااييية ال ييويرية وعييد لليي ا، واليير  مييد  األمييير ييييدر ال ييهابي عالصيياة  عاليير  تييرأا الرس

 وقا  فيهس ، 1730و 1727
 أمير    له   األمُر  المقاُع  رسوُمه              فلي،      له    مما   محاوُله   بد  "         

 ع   ا
 ويا لا الر  أقنومه الموسُر الفردُ     ويلُمَ  ما من أاَا في الناا مفرد                      
 ا  10ع "ألاَا   منى  قلبي  وغامُة    مأربي             وأاَا سو اآلمُل والنؤاُ  والقصدُ           

عالتيي أدت  1711سما مد  الصاة  أمراء بيا أبي اللمع، الدروا القينيين، وعد تفوقهم في معرنة نين داره في العيا  
ا نما نت  قصاةد أخرى، منها دنيوات للمصيالحة 1725يين والحنما، وقل  من رةينه العا ، في العا  إلى تفرد القين

 بين األمراء المت اصمين 
سيرا التقلييد تاشيد  فيي غيير وتمية، واادت منيه أيياايا  ييدُا التنافنيات، بيل ال صيومات الدمويية، بيين األميراء المتنافنيين 

لما جرى، نلى سبيل المثا ، بين أمير يل ، نلي واشيا جياابوتد، وأميير ويرابل،، والمتناانين نلى يدود إماراتهم، مث
فوسف سيفا، وأمير المبل ف ر الدفن المعني  فأمير ورابل، لم فنققيع نين ت يميع ال يعراء واسيتمالتهم إلييه، سيو مثيل 

أويييد الم يياسير وييالكر  إن األمييير فوسييف بيين سيييفا أمييير وييرابل، و "أفييراد أسييرته، نلييى مييا مقييو  ننييه محمييد المحبيييس 
وا اعا ، ولي ينومة ورابل، لمدا وويلة واشتهر ننه نزا نظيمة واعمية جزيلية، قصيده ال يعراء والميداةح وأسيدوا إلييه 

 ا 11ع "أاف، بدامة المداةح ع   ا واقتدى وه أخوه األمير نلي وابنه األمير ينن وابن أخيه األمير محمد
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، "ينوميية"ليى جااي  األميير، ومهيا  إا، ممن نااوا مقوميون، 12ع "الكتَّا "دادا  من ولقد ضما دواوين سؤتء األمراء أن
 "تعريي  اليدواوين"سالمية، منر تتصل والمراسالت نما ومبامة األموا  والحناوات، مثلما ُنرع لل  في تتاوع العهود ا 

ورقية" وخريميهيا، وت سييما فيي نهيد  ، نند مراجعة ِسَير أنيداد مين ويال  مدرسية "نيينافي العهد األمو   ولقد تحقق
ليى أداء مهيا  سياسيية تفتية، مثيلس ال ييت مرنيي الدييدا  عالير  دخيل إليهيا فيي العيا  إتأسينها، من تحو  ندد مينهم 

ا والر  نين ناتبا  لدى أبناء األمير فوسف مع الحا  فوسف إده، والر  أدى دورا  سياسيا  تفتا  في نهد األمير 1801
ا اليير  نمييل ناتبييا  لييدى مقييران 1812ال ييدما" افنييه، أخ فييارا، عاليير  دخييل إلييى المدرسيية فييي العييا   و يييرا وأسييعد

بيييروت، ثييم ناتبييا  ننييد األمييير ينيين العلييي ال ييهابيا وفييارا ابيين المعلييم فوسييف الفيياخور  عاليير  دخييل إليهييا فييي العييا  
ضي النصارىا وبقيرا البنيتااي، المعليم ا الر  نمل منت ارا  قااوايا  في دفوان األمير و ير وشغل منص  قا1819

ا، اليير  نمييل ترجمااييا  ننييد اتاكليييز، ثييم ننييد القنصييلية األميرنيييةا ورشيييد 1831ال ييهير عاليير  دخييل إليهييا فييي العييا  
بدورها الر  نمل في خدمة األمير أمين، ثم أصبح من نتبة األمير و ير،  1831الديدا  عالر  دخل إليها في العا  

 رجمااا  لبا  توا، في فرانا وغيرسم قبل أن معمل ت
في وارد تأريت سرا العهد، وسو فتقل  مراجعية واسيعة لعيدد مين الوتميات فيي تواري هيا المتقلبية والمضيقربة، نيدا  الن
فتقر أييااا  لمعلومات نما أصيا  سيره العيادات ال يعرية فيي دار النيلقنة افنيها مين أييوا   ميا ممنين قوليه سيو أ يأان

ا، أو فييي البالوييات ال دفوييية فييي 1840-1788واء فييي إمييارا جبييل لبنييان مييع األمييير و ييير ال ييهابي عأانييا ا ييهد، سيي
القيياسرا، مييع أسييرا محمييد نلييي، وبييالتزامن مييع تقييورات أخييرى، ا ييأا صيينف ميين الكتييا ، أصييحا  المواسيي  والمهييارات 

   "الكات  المنفرد"المتعددا، قبل 
غيرسا، وسو أن نددا  من ال عراء نملوا وبوضعية التكن  المعروفة، بل  فما ا هده في بال  األمير ال هابي ت فتصل

فييي خدميية األمييير، ولمهييا  غييير شييعرية أييااييا   فال ييعراء وقييرا نراميية وااصيييف اليييااجي واقييوت التييري وغيييرسم شييغلوا 
الحربيية والعمراايية،  مناص  إدارية وتمثيلية إليى جااي  األميير، وا ضيافة إليى نيواهم أفاضيوا فيي مدييه، وتتبعيوا مياثره

ا تقر  من األمير، واظم في التواريت ال عرية، وتفينن فيهيا 1871-1800شعريا   فال يت ااصيف اليااجي ع "أرخوسا"و
تفننا  غريبا ، مثل البيتين اللرفن اظمهما في فتح مدفنية ننيا، لوميير و يير ال يهابي، ويتضيمنان ثماايية ون يرين تاري يا  

 وحنا  المملس
 "في فتح ننا برُد اارا معاو ا                         داِر ال ليل وللدمار وه البنا          

 رأَا الثمانا  وأربعين   وقيِِّه                         م تاِن معا ألفا فبارَي رب كا"           
 نييداد تقيييارير نيين الحملييية ، وقلييي  ميين األمييير و يييير ال ييهابي، 1798لييى مصييير فييي العييا  إسمييا سييافر اقيييوت التييري 

، ونيين اتاصييراع إلييى شييعر المييد  ننييد 1804الفرانييية، ولييم فتييأخر التييري، سنيياي، نيين نتاويية التقييارير، يتييى العييا  
  وميا  1800، أو رثاء المنرا  نليبير، الير  قتيل فيي معرنية فيي العيا  1801الضرورا، مثل مديه بواابرت في العا  

ودتيه مين مصير إليى بييا اليدفن، مقير ا ميارا ال يهابية، م ييدا  وإاميااات األميير فيي لبي التري أن استعاد نمله إثر ن
 وغيره   1809غير مما ، مثل بناء جنر اهر الكل  في 

، أو ليدى وصيو  1806وسو ميا فعليه وقيرا نراميه ننيدما ميد  األميير و يير مؤرخيا  بنياء قصير بييا اليدفن قيي العيا  
  ولقد تتبع ال عراء ماثر األمير، الحربية والعمرااية، إت أن جهدسم ال يعر  تأسيد  1813مياه ابع الصفا إليه في العا  

 في مما  المدمح خصوصا ، وجعلوا من األمير و ير رمزا  لي"لبنان"، نما في سرا القو  للتريس
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               "  "لبناانا و  قد تعالى للنها                شرفا  وجل ناله نن شبها َوَادا
 س1814ي سرا القو  لبقرا نرامه، في العا  أو ف

فَا قمَته                   وأخمصيَ  فأضحى مورَد األمِم"                  "هلل لبنان إل شرَّ
 ، وسو في مصرس1822سما قا  فيه األمير أمين، في العا  

قا ا وستاِن"  "ُييِّيَا لبنان من وودا فباسره              َوَدُ" الغما ِ                  ِبها
وال انر الياا إده قا  شعر المد  في األمير و ير، وشعر الهمياء فيي خصيومها و يل ال يعراء ممديوايه، يتيى وعيد 

 س1845، مثل ناتم أسراره، ينا األسعد، الر  قا  في 1840افيه في العا  
 صمصاُمه قوما  غقارينا   "أميُر لبنان لو العز  ال دفد فكم                  أل َّ                 

 ع   ا
 لوته   لم   مُ   لبنان   أخا  شرعا                 وت  غدا  شأُاه   نالدرِّ  منفوسا"                  

سم شعراء المد  النلقااي، إلن، و"ونواتيه" نيرل ، وعيد أن فيااوا وغيير لقي  سيلقااي، وبنعمية التمثييل النياسيي نيرل   
ء األميييير و يييير وبعيييده أمضيييا   فلقيييد نيييين ال يييانر ينيييا األسيييعد أبيييي صيييع ، وعيييد ااقضييياء الحنيييم سيييرا مصيييح فيييي شيييعرا

ال ييهابي، فييي اظييا  المتصييرفية، فييي و يفيية رسييمية مرموقييةس فهييو فييي نهييد داود واشييا، المتصييرع األو ، رةييي، "القلييم 
الي، واسيتعاد فيي نهيد رسيتم العربي"، وفيي نهيد فرااكيو واشيا، المتصيرع الثيااي، رةيي، قليم إصيال  قييود سيندات األمي

واشا، المتصرع الثالي، رةاسة القلم العربي  نما فاا أسثير مين شيانر بنعمية التمثييل النياسيي فيي مملي، "المبعوثيان" 
العثمااي، مثلس سيليم النقياو، وابيراسيم األسيود، وسيليمان البنيتااي وغييرسما واات ي  ال ييت ابيراسيم األييد  نضيوا  فيي 

 ت نيل وتمة بيروتا وناون وقرا نرامة ابراسيم واشا في ترتي  ممل، شورى دم    "ممل، المعارع" نند 
ممعل خالد ايادا مين اافيرا  ينيم األميير و يير ال يهابي، وافييه إليى ال يار ، بدامية  لتحيو  تفيا أصيا  الكتيا  اليرفن 

ة واألد  وممارسيية التييدري،  نملييوا فييي خدمتييهس "منييتقيع عاليييااجيا أن فنفصييل نيين مهنتييه الموروثيية ليتحييو  إلييى اللغيي
ف برته اللغوية نمن ىء في اليدفوان، تمننيه مين اسيتبدا  يرفتيه ومهنية أخيرى، يييي تظهير موسبتيه فيي المريلية الثاايية 

ا  وينييتند، فييي سييرا، إلييى أن غييير ناتيي  ميينهم نييان معمييل فييي مهيين أدبييية وغيرسييا فييي الوقييا 13ميين يياتييه نمييدرا" ع
غييير النيياوقة، وعييد اهاميية العهييد ال ييهابي، ميين أمثييا س مي اةيييل م يياقة، اليير  خييد   نينييه، أو ااصييرع إلييى مهنيية جدفييدا

األمييير و ييير ونمييل فييي القيي  والتميياراا وابييراسيم النمييار، القبييي  واألدفيي ا ورا" ز ينييون الحلبييي، اييا ر جميياري 
تييه التاري ييية نييرل   إت أن الييدخان، والمؤلييف والمتييرجما وونييوا ال ييدما"، اليير  خييد  األمييراء ال ييهابيين واشييتهر ونتاوا

نليى العهيد ال يهابي الميرنور، نميا أن ااصيراع الكتيا  إليى مهين مغيافرا  التعدد المهني، الر  م ير إليه اييادا، سياب   
بين، إليى تغييرات أخيرى، واقعية فيي شيرو  المثاقفية، وميا ولبتيه مين منياع نتابيية وغيرسيا واتيا تتييح أمعود، نلى ما سي

لييه، "الكاتيي  المنفييرد"، إلا جيياا القييو ، اليير  مقيييم نالقيية، نبيير الصييحافة والكتيي  المقبونيية للكاتيي  تصييور دور جدفييد 
 والتدري،، ت تمر في بال  األمير وإاما في "سو"" القراء والقراءا 

 
 نثمااية "رناسة"       1
رسالة لمبراةيل  سوسي ها لبناايون منر القرن النادا ن ر،عَ وض، من الرساةل ال اان المرنور نددوليم في نتا   فرد

ا، وثالثييية للبقرييييري 15ا، وأخيييرى لل يييور  فوينيييا أفيييو  الحصيييرواي فيييي النييينة افنيييها ع14ع 1585البيييااي، فيييي العيييا  
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، وتعييود إلييى سيينة "المعهييد المييارواي"تالمييير ميين خريمييي ويييرر سييره الرسيياةل ا  16سييرني، الييرا  فييي النيينة نينهييا ع
، "ونم اآل  واتبن والرو  القدا" ،وف  صيغة المنيحيين "البنملة"ةل نادا وعد فتح المعهدس امد في سره الرساوايدا 

لييف، مماثليية للكتاويية ، وحييرع األ"ونييم"ا نمييا اقييع نلييى نييادا نتاويية "ونييم ز الييريمن الييرييم" ،ت وفيي  صيييغة المنييلمين
، أساسيا ، مدرسية يير، فالمعهيد المياروايالقر اية لهره العبارا  وت غراوة في نثرا التعابير الدفنية اليواردا نليى لنيان التالم

نتييا ، واسيييتعما  ألفييياذ التعظييييم امتهيييان الييينف،، وتعفييير المبييياه نليييى األاسيييتعما  نبييارات، مثيييلس ن إاسليرينييية  نميييا 
أميا اتخقياء اللغويية، "لل  منتمّد من اآلدا  النلقااية المعروفة في لاي الزمان   نل   ،والتف يم عالواردا في الرساةلا

ا من سيرا القبييلس فيال ُمحنيى والهاميه وإاميا ُتحنيى الهامية  واألمياد  جميع فيد ومعنيى الفضيل، أميا جمييع فيد ومعنيى فلين
العضو المعروع فينون نلى أفدا  ونأاما في استعما  وياسرات، اقّييات، انّييات، افحية ترنيية  واسيتعما  فروينيا تكيرارا  

 ا 17ع "بد  فرينا خقأ لغوّ  وارا
ت ياجية إليى البرسيان نليى تيأثر نتاويات المواراية،  ايراي، والنيريااية، فقيد ناايا "ن لل  إلى القيو س وي لص ال اان م

النيييريااية لغييية أساسيييية ليييدفهم، وإن ليييم تبييي  الويييييدا  وأسثييير نتاوييياتهم ويييالحرع الكرشيييواي  ونثييييرا  ميييا اختلقيييا العربيييية 
اِّ  عالنمول  رقم رسالة البقريري  "تروينة"والنريااية خقا  واهما  نندسم، فإن  ا سيي والكرشيواي، وسياةر 3سرني، الرِّ

" سما فتو" األفيل إليى فنبيوع الميياه"الرسالة والحرع العربي  والتوّنؤ نلى مزامير داود النبي  اسر في النمول  الثاايس 
 ا  18ع "

ميرنرات " مثيلسفيي نتاويات أخيرى،  ممنين التحقي  منيهفتوقف ال اان ننيد مواضيع ال قيأ فيي سيره النصيوص، وسيو ميا 
تياريت "، التي نتبها تلميره األ  توما اللبيود ، و"سيرا األ  نبد ز قرانلي"ا، و1718-1693ع "األ  نبد ز قرانلي

، تميا العيوداتأسيد منيه نيرل  ليو ممنين الو ميا ا  وسي19للمقيران جرميااوا فرييات وغيرسيا ع "تأسيي، الرسباايية اللبناايية
 ا 20ع، سو اآلخر "المعهد المارواي"للبقريري أسقفان الدويهي، خري   "ت األامنةتاري"قبل سره نلها، إلى نتا  

إلى ندد من األاجا ، المتبقية من سيرا  جرت العودافي اصوص العامية نرل ، لو  "سةرنا"الحدفي نن  في ا منانو 
لويي عالمتوفى فيي القيرن الثاليي رسبان مواراة، مثلس سليمان األشروا أو نامليين أو التاريت، والتي تعود إلى شعراء د

ا، والقنيي، نينيى 1570ن را، وجبراةيل ابن القالني المرنور أناله، وسرجيوا النمار جبيلي عسان ييا  فيي سينة 
ا، وال ييور  نامييل 1669الهييزار عنيياو فييي أواخيير القييرن النييادا ن ييرا، والقيي، الييياا الغزييير  عسييان ييييا  فييي العييا  

ا، ويناايييا المنييير، 1742رنور أنيياله، والمقييران فواصيياع الدونييي عسييان ييييا  فييي العييا  اميييم، وإبييراسيم الحاريصييي الميي
ا واألميير جهمياه الحرفيوو 1782 -1698ا، ونباا نلي ايور اليدفن ع1786وال يت نلي الزيني عسان ييا  في العا  

 عسان ييا  في بدامات القرن التاسع ن را وغيرسم 
نيين فهييم أيييوا  اللنييان العربييي يتييى ي النصييوص سييره وغيرسييا قييد محيييد فيي "الرناسيية"ن اتسييتغرا" فييي الحييدفي نيين إ

-1754، مييثال ، فييي نتييا  نبييد الريمييان المبرتييي عالوقييوع نليهيياالقييرن التاسييع ن يير، نمييا ممنيين  النصييف الثييااي ميين
، الير  ألو  من القرن التاسع ن را، وسو نبير نتا  نصره، بين الربع األخير من القرن الثامن ن ر والربع ا1825

فيي أمامييه أمضيا  قامييا "فييي نينية داليية نليى لغتييهس "، نمافي  اآلثييار فيي التييراجم واألخبيار" ،ستي  فييي مصينفه التيياري ي
العننر وقل  جراماتهم ونالةفهم من ال ون، ولم منن وال ون إرد  واييد، فكتي  الباشيا فرماايا  معميل جمعيية فيي بييا 

 ا 21ع "ي لمة أ  من نان م لصواها منهنلي و  الدمياوي الدفتردار وينظروا الغال  ف
التي يفلا بتعابير مثيل سيرهس  ،ا1854- خر، من القاسرا أمضا ، منتقى من نتاوة نلي الدرويش ع مثا ا  ويمنن سو"ُ 
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، "ونليوه نلقية"، و"نلى نيين وراسيي"، و"م ون في ق ر بيض"، و"سا الحنن والمما "، و"ت معرع النما من العمى"
تحق  من وجيوده ننيد ناتي  مصير   خير، فبيز النياب  أا  وسو ما 22وغيرسا ع "نصل  في القري "، و"سنروا رجله"و

ا، وسييو مثييل منييتقى ميين لغتييه 1881-1825نليييه، وسييو محمييد صييفوت النيياناتي ع فييي نلييو نعبييه، نييدا أاييه تييي   
والحماوة وأمضيا  مين الغير" إن قراءا المصلحة مصير النماع واأللن القلبية، وينواوا مبرين نن الصيااة "س "الدفوااية"

والنفنااية ويعقي لها صورا مرضية، وإلا نان أيد مين أربيا  المملي، فرييد منيتغفل المملي، ليداني غير" وافنيااية 
ويتهم أيد الروات الر  منون منتقيم األووار استنادا  لنعيه في خالص الميرا  مين ويا  التصياي  فيإلا تظياسر للي  

 ا 23ع "ا  هار من الغر" ويصير إاصايه أوت  والممل،فال مصير إغما" العين بل مصير 
، ونن دورسا في رفد األوسا  "المليحة"، وسي المدفنة التي جرى الكال  نن نربيتها أمضا   ا ممنن قوله نن يل سرا م

 المنيييحية فييي جبييل لبنييان وشييماله وييالكثير ميين خيييرا أبناةهييا منيير القييرن النيياوع ن يير  سييرا مصييح فييي جرمييااوا فريييات
ا ميين أبنيياء العيياةالت 24العربييية الفصييحى فييي لبنييان، وفييي غيييره نييرل  ع" راةييد"خصوصييا ، اليير  معتبييره مييارون نبييود 

منهييا فييي اصييوص  اإت أن لغيية سييؤتء، نلييى مييا تحققيي المنيييحية فييي يمييص، مثييل ناةليية اليييااجي ونراميية وغيرسمييا 
ها، ت ت ليو، سيي األخيرى، مين رناسية ميا  وسيو ميا ، الميرنور أنيال"بيدامات الرسباايية الماروايية" وعضهم عسما في نتيا 

قيرأ فيي رسيالة ليو  اصير ز الحلبيي عفنصيح فيهيا شيابين أيلبي  خر، معروع، ومقييم فيي يلي س ممنن قوله في لغة 
أن فرسبوا إلى جبل لبنان ويفت وا نليى مقير  خيالي  وبعيده احين اميي إليى ننيدنم واعميل "يلبيين راغبين في التبتلا بي

قااواية  ألن في سرا الدفر عالبلمندا ا انان ما محنن معيش في يرية اتمميان ألن فييه أاياا معاايدفن ون يرتنا رسبنة 
 ا 25ع "معهم ت تصلح

العربييية فييي سييره الييبالد مممييع نليهييا غييير مييؤرخ، ميين األ  لييوي، شييي و مييرورا  ومرجييي ايييدان ومييارون نبييود  "رناسيية"
سيره، وميا تعنيي  "رناسية"روا الحنم سرا، بل اللفل نرل ، مين ال يدما" افنيه  أ  وصوت  إلى نما  الصليبيا ولعلهم أخ

 لغويا  وتأليفيا ، وعيدا  نن األينا  الروقية والفنية التي ت تملها نموما  
ت تتعيدى فير" "أن اللغية سيره  المتيأخرا، ووجيد إبيراسيم الييااجي العربية في القرون  "رناسة"سا" غير نات  القو  نن 

، أ  مييا محتاجييه ا انييان فييي نفافتييه، ت فييي رفعييه ألداء اللغيية والتعبييير نيين ياجاتييه  إت أن فييي الحييدفي نيين "مييةالكفا
الر  ينم اظر ممدد  القرن التاسع ن ير إليى العربيية   "التفصيحي"ما م ير، قبل نل شيء، إلى المنظور  "الرناسة"

 ا صفة فنية، إلا جاا القو ، ت صفة وصفية أليوا "اسةالرن"وما ممدر ماليظته في سرا النيا" سو أن الصفة سره ع
 قو  نن العربية بين الوصف والتثمين ممنن الاللغة في تعبيرات منتميها  فما 

تقييوع الييبعض وييالحنم نلييى لغيية المبرتييي ومعييافير وأسيي، "مقييو  محقيي  مصيينف المبرتييي التيياري ي، المييرنور أنييالهس 
، فيميييا فيييرى المحقييي  أن اللغييية سيييره ناايييا "هيييا ويييالت لف والنيييوقية والقصيييورمنيييتمدا مييين لغييية التيييراث القيييدمم، وينيييم نلي

فييي نصييره، بييين مثقفييي تليي  الفتييرا، فييي مناق يياتهم العلمييية، أو فييي المحيياورات فييي األاسيير، أو فييي ممييال،  "ال يياةعة"
لعربيييية إت سيييأن تاري يييه عأ  نتيييا  المبرتييييا جاءايييا فيييي لغييية ليييي، فيهيييا مييين ا"العلمييياء وغيرسيييا، ويتوصيييل إليييى القيييو س 

يييين منييمل نالمييه نلييى شييريد  سم، أ  ومييا مقييو  وييه أيييد"صوت منتييو "ا  وي ييبه المحقيي  سييره اللغيية بييي26ع "يروفهييا
 تنميل  

فييي اييص وايييد، تممييع بييين الفصيييح القييدمم، والفصيييح النييار  والتلقيياةي، ولغيية  "لغييات"ويمنيين القييو  إن نتييا  المبرتييي 
ترنييية وقبقييية وفارسييية ويواااييية وإمقالييية وفرانييية وغيرسيياا ولغيية العييوا  العصيير اليير  نيياو فيييه عومييا فيهييا ميين ألفيياذ 
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سييرل   ويييدرا المحقيي  سييره اللغيية المت يينلة ميين غييير لغيية، فيمييد أاهييا تتنييم ومواصييفات فييي غييير منييتوى فيهييا، ميين 
وبيين  "ربيية التيراثن"التمييز بيين أصيوات  ما سي نليه نربيتنا  فيقيمأصواتها إلى بناةها وتراسيبها ومفرداتها، ت تلف ن

، والمييييم المعق ييية، التيييي "التراثيييية"أصيييوات فنفيييرد بهيييا المبرتييييس فهنييياي ثالثييية أصيييوات للمييييم فيييي نتابتيييه، سيييي المييييم 
بيين  أمضيا  است دمها في الكلمات المقترضة من الترنية والفارسية، والميم المصرية المعروفة في أمامنا سره  نميا ممييز 

، سميا القياع التراثيية والقياع التيي تنقي  سميزا فيي المصيرية، وغيير للي  مين النيمات صورتين للقاع فيي لغية المبرتيي
محيل المبنيي للممهيو   "تفعيل"و "اافعيل"الصوتية  نما فاليل المحق  أن المبرتي أيل، في األبنية الصيرفية، صييغتي 

، مثيييل "فعييل"فيهيييا  "اافعييل"التقليدميية فييي لغييية التييراث، وللييي  وعييد تحويرسمييا صيييوتيا  ومييا فيييتالء  معهميياس صييارت صييييغة 
، وسيي اسيم الموصيو  "التيي"إلى أن المبرتي منيتعمل  أمضا    نما فنتبه "رمى"محل  "اترمى"، و"ضر "محل  "ااضر "

فيي سياوع ن يرينة رجعيا العنياسر التيي ناايا "في لغة التراث للمفردا المؤاثة، لمميع الميرنر، نميا فيي قيو  المبرتييس 
نيددا  مين المفيردات المتأتيية مين لغيات ندفيدا، غيير العربيية، وينتبيه أمضيا   محقي ال  ويتعقي  "توجها إليى جهية ال ير" 

تحق ، إلن، من وجود لغة مصرية غير التي ا هدسا تيقيا ، ممنن ال  "ت لصا في ممملها من ا نرا "إلى أن لغته 
لغية وعيض المنتميين  ابعيتيظيه ليو تتأوسيو المنيار نينيه الير  وعد ثالثين سنة نليى األسثير فيي نتاويات القهقياو ، 

 نلى سبيل المثا   ،اللغويين اللبناايين، في القرن الثامن ن ر
عالمرنور أنالها نينات متعددا نن مراسالت لكهنة مواراة، مقيمين في األدفيرا اللبناايية  "مممونة اللبود "نتا  فوفر 

ة مين سيره المممونية وجههيا األ  العيا  الوقوع ننيد رسيال تولقد اختر ، 1754والعا   1708أو في رومية، بين العا  
تبيين وعيض سيمات أا، لكيي 27إلى الموانينيور فوسيف النيمعااي ع 1739نااون الثااي من سنة  10توما اللبود  في 

 الترني  والمبنى و وجود سمات خاصة والمفردا،  ،في سره المراجعة ،تبينلقد لمنتعملة في لل  العهد  و اللغة ا
 "ممروييية"و "نروفييات الحييا "و "ماصييميه"نلييى ألفيياذ م صوصيية بلغيية لليي  الوقييا، مثييلس  ،لةفييي الرسييا ،عو قييأمنييَن الو 

تبيدو قليلية فيميا ليو قورايا وحميم المفيردات المصيرية العدفيدا التيي يفيل المفيردات  سيره إت أن  وغيرسيا "جريدا أخبيار"و
لمفيردات وحنيم وبيعتيه التأليفييةا  أاه نتا  م تر  استعما  سمالت أوسيع مين اويعود النب  إلى بها نتا  المبرتي ع

عأ  رجييالنا وغيرسميياا أو ألفيياذ فصيييحة ولكيين منتوبيية  "المتييان"، "ردفييتهم"وفييي الرسييالة ألفيياذ نامييية بينيية، مثييل سييرهس 
ا، وسيي ت تصيل بيل "مرسيلة"فيي الرسيالة عولينيا  "مرسيولة"ين  سريااها فيي التحيادث العيامي، مثيل سيرهس المناتيي  

جييد أوغيرسييا  أو ا"ا مييا منواييوا إت وصييلو  المناتييي    "، أوس "وصييلواي    الرسيياةل"ر النييالم عتت يير صيييغة جمييع المييرن
يني  النني ة التيي جابوسيا "، و"البقري محد فيده"ألفا ا  نامية مدرجة في جمل فصيحة لات ترني  سليم، مثل سرهس 

لتعيين النفي، نليى  ةبا  دارجا  في العاميتحق  من أن نات  الرسالة استقر" ترنيأوغيرسا  أو  "سو محتا  قدسا"و ،"لنا
،  "ميا نياد فوجيد   " ، فيي نيدد مين جميل الرسيالة، نميا فيي سياتين المملتيينس "ميا نياد   "سبيل المثيا ، وسيو الترنيي  

ورد جمييييال  ندفييييدا سييييليمة المبنييييى الترنيبييييي، وفيييي  الكتاويييية العربييييية أ  وإلا نييييان اللبييييود  "ميييا نيييياد نيييياواه إت التلبييييي،"و
أو  ا"ن رهسيياءسم مفتييواين مقنييمينإ"وعييدد ميين القوانييد، نمييا فييي سييرا المثييلس  ،فييي مواضييع أخييرى أخييل، ثيية، فإاييه المورو 

منيتعمل تراسيي  ناميية تيؤد  و ياةف تفتية مثيل أو  ا"قصيرت أخبيار  "بيد  " اقتصيرت وأخبيار  "ه منيتعمل صييغة مدا
ييا "اسييتعما  صيييغة    نمييل أثنيياء يصييوله، نمييا فييي سييرا المثييلس المتبونيية وفعييل، وسييي صيييغة ترنيبييية تفيييد يصييو  "َنمَّ

  "احن نمالين اعمر لهم دارا  لينننوسا"
أن اكثر من األمثلة الدالة نلى ياتت من التعامش والتداخل بين العامي والفصيح، وسي ياتت تقو  نليى اقيل  ممنن



 74 

القيو ، فيي الحيا   منيننلى الفصيح أو العني،  فهيل م لفل أو صيغة من ان  إلى  خر، أو ت ير إلى ضغد العامي
 سره، إن سره األنرا" تؤلف لغة ما 

 
 اللبنااي "الترنز"       1

وأاهييا منيياو   ي، ت لقنييانت"دوليية لبنييان الكبييير"فييي  1920نلييى المنيياو  التييي تلتقييي منيير العييا   سيياوقا  الكييال   تقصيير 
 نين ،في يدود سره الدراسية ي،تقيدا اهو يل  أو ننا وغيرساا، وإاما ألامتمافزا، أو منققعة نن غيرسا عمثل دم   أ

ييي"الممهوريييية اللبناايييية"البي يييات التيييي تنيييدر ، الييييو ، فيييي إويييار    وجهيييا  تاري ييييا   خييير ممنييين   إت أن التقييييد سيييرا ت مغيِّ
ماليظته في منألة العربية، وسو أن جبيل لبنيان، أو لبنيان عفيي تنيميات وعضيهم، فيي القيرن النياوع ن ير وبعيدها، أو 

جمعا في مناوقها، وأسثر من غيرسا، اصيبا  وافرا  من ياصل سيره  ،بنااية أو الدراية عالمعنية، ال هابية   اا مارا الل
الحرنيية التاري ييية المتمادميية  سييرا مييا فتمثييل خصوصييا  فييي تأسييي، الرسباايييات المارواييية، التييي قيييض لهييا أن تن ييأ بييين 

هد األمير ف ير اليدفن، يني  اليدويهيا، وا ضيافة إليى نواهيا شما  لبنان وجبله، ونب  الحريات الدفنية فيهما عمنر ن
 ، إل وفرتا لهره الحرية ممالها القبيعي الممنن   جبليةمناو

 1759لبنان إلى ال وع، وعد العا  يرنة سمرا منيحية، خصوصا  مارواية، من شما   ، لنرُ في سرا النيا"وج ، و 
، قبيل الباشيا ويرابل،عو ، ال اضيعين بيدورسم لنيلقة    يمياده "دمينالمقي"خاضيعا  لحنيم سرا العهد نان ال يما  فقبل   

تأسي،  إلىمواراة يلبيين ندفدفن را ما قاد رنور، وسمرتهم والتالي جنوبا   سأن فتم إلحاقهم وأمير الدروا في العا  الم
الملكييين الحلبييين وسيرا مصيح ننيد    1692ت في يل ، بل في جبة و ير  أو ال يوع، منير العيا   ،األاظمة الرسبااية

سره الحرنة الرسبااية اات ارا  نبيرا ، ييي أن ندد أدفرا الرسبان      ولقد نرفاا 1697أمضا ، في دفر البلمند، منر العا  
فمييرى  ،دفييرا   وميا لبثيا سيره الحرنيية أن ااتقليا إليى الميدن 15 ،المواراية بلي ، وعيد أربعيين سيينة نليى تأسيي، رسبياايتهم

ا 1769وايلييييية ع ،ا1746ا، ودفييييير القمييييير ع1736ا، وبييييييروت وجبييييييل وصييييييدا ع1734ويييييرابل، عبنييييياء األدفيييييرا فييييييس 
 وغيرسا    وبل  ندد أدفرا الرسبااية في منتصف القرن التاسع ن ر ثمااين دفرا  في جبل لبنان ويده 

بليها ت بيل ي شيما  لبنيان وجلم تكن سره الحرنة منققعة نما نان محدث خصوصا  في يلي ، إت أاهيا ناايا تترنيز في
والننيبة للمواراية  "المدفنية"ماليظة تحو  وقيء، ولكن أسيد، في يرنة التنقل والقل  والهمراس فلقد ناايا يلي   ممنن

لنرسيا، وقبيل ا يأا بييروت أرقي وغيرسا، فيي ميدى القيرون التيي سم في ول  العمل أو التمارا أو التولغيرسم، بل مقصدَ 
فيميا ناايا غيير جمانية ، 1631ألف انمة في العا   200الثقل العدد  الكبير ع الحدفثة، ندا أاها نااا المدفنة لات

لبنااييية ت فتعييدى مممييوع أنضيياةها سييرا العييددا  إت أن قييوا يليي  تراجعييا وعييد ااتقييا  يرنيية األمييوا  ميين ا تمييار إلييى 
والمقارايية ميييع  التصيينيع عمييع الحرييير خصوصييا ا، فيمييا ناايييا ف ييات مارواييية تتمييه عنلييى محدودمييية نييددسا فييي يليي ،

في الداخل اللبنيااي  وسيو ميا تمثيل خصوصيا  فيي سميرا أميوا ، مثيل التيي اسيتدناسا بنياء  "تترنز"الممانات األخرىا و
، نميا أسي، نميا  يلبييون "ال يويرية"تأسيي، الرسباايية  ،وفضل األموا  الحلبيةجرى، األدفرا المدفداس فنحن اعرع أاه 

للرسبااية افنها  نما اعرع أن الرسبان المواراة أرسلوا مندوبين ، 1731في العا   سنينة القدم، اقوت ودفر او" منافل
لهيم، لهيرا الغير"، فيي يلي     نميا اسيتفادت المنياو  اللبناايية أسثير  "ونييال  "ننهم لممع األميوا  مين الميدن، وأقياموا 

دنتها األا يقة الرسباايية سيره، مثيل تأسيي، من غيرسا من العمليات التربوية، ومنها اللغوية والتعليمية العامة، التيي اسيت
نميل ا رسياليات التب ييرية وتوونهيا بيين شيما  لبنيان وجبليه،  "ترنيز"المدارا والمقاوع وغيرسا  وسرا مصيح نيرل  فيي 
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ا، وفيي بييروت، فيي النينة التاليية  وسيو ميا فعليه المرسيلون 1625وعد أن سيهل األميير ف ير اليدفن إقيامتهم فيي صييدا ع
   1632الفرانيننان في جبل لبنان، منر العا  الكبوشيون و 

فيي  ،اسيتند "دولية لبنيان الكبيير"، بن أا جنينية لكييان لبنيااي، وإن نيان تأسيي، نلى ما أرى إت أن الترنز سرا ت م ي، 
عأو  "القاةفييية"ا  للييي  أن 28إليييى ياصيييل سيييره الحرنييية التاري يييية المتمادمييية ع ،وعيييض بوانثيييه ومقدماتيييه أو م يييروناته

، فيييي اللغييية العثمااييييةا ناايييا الفضييياء العقاةيييد  والقيييااواي الييير  تيييدور فييييه الصيييرانات، وتمتميييع فييييه المبيييادرات "ليييةالم"
المغرافيييي، بييل للحيييدود القاةفيييية  فييي سيييرا النيييا" أن ت اقييييم انتبيييارا  أساسيييا  للحيييدود لات القيياوع  وجييي والتقلعييات  و 

مها واةفتييه، فييي توانهييا وفيي  يييدود، تمليهييا نليييه أو ترسيي سييقفان الييدويهي فنتقييل، نلييى سييبيل المثييا ، فييي خريقيية،إف
لييم العربيية والنيريااية  وسيو ميا فنراه مقال ، سواء في إسدن أو فيي يلي  أو فيي قبيرص، وفيتح الميدارا وتع اواات ارسا

أن  س فميين المعييروع"المممييع اللبنييااي"نمييا تتبييدى فييي قييرارات  "الحييدود"لقاسييا فييي منييألة أشييير إليييه فييي منييألة أخييرى أ
المممع رسم يدود أبرشيات للقاةفية الماروايية عضيمن ييدود لبنيان الحيالي وخارجيه أمضيا ا، وييدود صيالييات والتيالي 
لهرا المقران أو لاي، من دون أن تقوى الحدود سره نلى الثبوت في ياصل التمربة التاري ية في القرن الثيامن ن ير 

 ا  29وبعدسا نرل  ع
 "جهوايية"لنياسيات والمبيادرات اللغويية، إت أن العمليية التاري يية سيره أدت إليى بنياء هيره االفضياء العيا  ل سااا القاةفية

مييارواي، فييي ينييا   "سيييان شييعبي"واةفييية، إلييى بنيياء قييوى وعينهييا، إلييى تنييااع صييالييات ويييدود بينهييا، بييل إلييى بنيياء 
تابييهم التأليفيية، إل استميوا ونتاوية الصليبي، متمافز نن غيره، نلى األقل في اتنتقاد، ويتمثيل خصوصيا  فيي منياني ن

تيياري هم قبييل أ  واةفيية أخييرى ميين اصييارى ال يير"، بييل وقبييل أ  أقلييية أخييرى فييي بييالد ال يير"، نلييى مييا فلحييل نمييا  
 الصليبي أمضا  

ن دخييو  الف ييات المنيييحية نمومييا ، ميين الملكيييين إلييى الموارايية وغيييرسم، فييي نهييد تثيياقفي متفيياوت أريييد قولييه سييو أمييا 
مييا اسييتما  أو مييا أدى إلييى تقلعييات اافصييالية، ننييد الموارايية تحدفييدا ، وإن نام ييا وعييض الف ييات المنيييحية  ومتبييافن،

ن دخييييو  الف ييييات إا  نمييييا 30ع "خالصييييية"يهم وأثنيييياء لليييي ، أجييييواء إلييييقبييييل مميييييء المب ييييرين األوروبيييييين  الكاثولينييييية،
ما عمارواي،  "سيان"إلى تبلور ازنة تأسينية لي ،1840المنيحية في سرا العهد المدفد ما أدى في لل  الوقا، أ  قبل 

ندفيدا وأساسيية مين ممميوع سيره  محاصييل   ،فيي شيما  لبنيان وجبليه ،منر سيره القيرون  "ترنزت"أو لبناايا متمافز، وإن 
 الحرنة المتمادمة  

ن اللبناايين العربية في سره الحرنة دفنية المن أ، ناثولينية التوجه، لكنها أدت في مداسا ونملياتها إلى استنا  ف ات م
 روع وقنوات جدفدا، غيير معروفية سياوقا  فيي بي ياتهم الم صوصية، وغيير معروفية نيرل  فيي البي يات اللغويية العربيية 

عت تييدويني وينيي ا للغيية، فتحقيي  فييي المدرسيية  "ستييابي"وا سييالمية  وسييي  ييروع وقنييوات أدخلييا العربييية فييي نهييد 
ع الكتا  منهم في أاواع نتابية جدفدا، من الوضع عمثل نت  التياريت والقوانيد والكتا  المقبوع خصوصا ا أو في ضلو 

والمعاجم والت ريعاتا إلى الترجمة في صينوفها الم تلفية  وميا تميدر ا شيارا إلييه أمضيا  فيي سيرا النييا" سيو أن رجيا  
 ايين تحدفدا  علمام، من الالعملية الثقافية، بل واولا ف ات غيرسسره الدفن ما نااوا المنتفيدفن الوييدفن من 

مين معلوميات ننهيا، ومنهيا زانات، وبقا  لما توافر اا  ثابتا  وايدا ، بل شهدت سماتت و قو  إن لهره النلونات منار أت 
موارايية يليي  إلييى  سييبيل المثييا ، نلييى ااصييراع نيين العربيييةس فيياأل  الينييوني بيييار فرومييا  معتيير"، نلييى رعمييا ُنيي

نين مواقيف العدفيد  أمضيا   رعُنيمثيل الالتينيية، ويالققوا! سيرا ميا ة غير جدفرا عفي يناوها، الترتيل والعربية، وسي لغ
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سيية  إت من المب رين، الرفن نااوا فرون إلى الالتينية، لغة روميية، نليى أاهيا اللغية األرقيى واألجيدر والمناسيبات الققو 
اييية، مثييل اسيقفان الييدويهي أو نبييد ز قرانلييي ، أن نيددا  ميين القيمييين نلييى النياسيات الكننييية المارو نييرل  أانيا اعييرع

يين وادر إلى وضيع أااشييد  ،وغيرسما، شددوا نلى العربية، ألاها لغة المؤمنين، مثلما قا  األو ، أو مثلما فعل الثااي
 ا    1720ع "م تصر ال ريعة"والعربية، أو نتاوا  قااوايا  داخليا ، 

تاريت، بدليل أن البقريري نواد انتر" نلى فعلية قرانليي، ييين أقيد  نليى لن امد سياسات ثابتة، منتمرا، في سرا ال
أن روميية وافقيا  رعسره المنألة، بيل ُني ننمن معلومات  توافرما  وضع أااشيد والعربية  إت أن سرا ال بر اادر في

ناسيية الكننيييين قييو  إن لمواقييف الممنيين النااييا تصييقد  ومواقييف المب ييرين  ت غييير مييرا نلييى تييدابير الييدويهي يييين 
قو  إن مواقف المحليين ولبيا، مين جهية، اونيا  مين الفكياي نين الالمحليين أساسا  وونيا ، أو يضاريا ، ثابتا  وبينا ، بل 

وتأسيييدا  لنييلقتهم الناشيي ة أو المتمييددا، ميين جهيية ثااييية  سييرا مصييح فييي وجييوه المثاقفيية نييرل ، إل أن  ،سييلقة المب ييرين
لى بنياء ثقافية م صوصية إها فنحو نرل ، وعد نهد اتوالع والت وع والمحاساا، ة أو والبَ المنتفيد من الثقافة األجنبي

 ليهم والتأثير فيهم، أ  أسله في المقا  األو   إظم صلته وموقعه ومن مقل  التوجه وه، تن
المنيحية نلها،  نند الممانات الدفنية صوص والعربية وات أمرا  تاما  تحق  في ممرى التنافنات سره من أن ا ر النأ

وخيير  اآلويياء، نلييى اخييتالفهم، ميين األدفييرا ولغاتهييا الققنييية والرسييمية عاليواااييية، أو النييريااية، أو الالتينيييةا، وتنييلحوا 
للمنييحيين نلهيم، ولهيم ميع  "جامعية"لغية  -وأ  مفارقية !  -، في الوقيا الير  ناايا تصيبح فييه "سمالية"والعربية لغة 

عربية، والتالي، بنصي  متعا م من اتستما ، نند األجاا  نما ننيد المحلييين، سيواء فيي المنلمين في  ن  ويظيا ال
جمليه فيي القيو س العربيية ااتقليا مين سيبيل المحادثية والتيدوين أوسيو ميا   أو في تحنيين منيتوياتها تعليمها أو في نتبها

 ،رد الكاثوليني نلى اتا قا" اللوتر  تحققياإلى سبيل الكتاوة والتأليف، ومن الكفامة إلى األداء  وإلا نااا أغرا" ال
ليى تقويية المنييحيين إ، وأدت "القيويم"أو إليى اتمميان  "القانية"في تب ير جدفيد، واسيتعادا ميؤمنين إليى  ،في سره البالد

، إلا جاا القو   "راوحة"وإلى ش  ننينة األرثولون، وغيرسا، فإن العربية خرجا من سرا الصراع  ،ال اضعين لرومية
فيي نيين ورقية وبييروت وغزيير  البليدفينفي رومية درسوا لغات ندفيدا، نميا تعليم العدفيد مين  "المعهد المارواي"فقال  

لييى قاسييم تا  فييي مممييل سييره الحرنيية، إا، إت أن العربييية  لييا أو تحولييا وغيرسييا لغييات متعييددا، مثييل الالتينييية وغيرسيي
لقاه في ا قبا  نلى دراستها، أتعلمها في بيروت  سرا ما   َ يتى أن وعض المب رين سعى إلى واري، لتعلمها، أو ول
  سيرا ميا جعيل العربيية، وإن فيي وغيرسيالها النحويية واألسيلوبية أو في إنداد نت  تدرينيية لهيا، أو فيي التفكير فيي منياة

  قا" والحما   فيما سي أداا ال ،، جامعة، وسي محل التالقي"أولى لغة  "م ترنة،  ، لغة  سا  المدا  الدفني، بدامة  
 
 اللنان والعقيدا  العربية س  2

ومتعلقاتييه، مثييل ألفيياذ األخييال" والعييادا  "التمييدن"، نلييى "المواةيي "مصييرع ال ييدما" القييو  وييويال ، وفييي غييير مقاليية فييي 
ا سييم، ميي بالدوتقييورِ  بييالده تقييورِ  لقيييااِ  ننييوان   ،فييي ينيياوه ،والتعييدفل والفقييرا وال ييير وال يير وغيرسييا  لليي  أن التمييدن

الثقافيية المنغلقيية  نلييىوغيرسييا، خروجييا   هابتييه فييي تعيينييات واتييا تصييل ثقافتييإلييى دخييو  نت -وسييرا سييو األسييم  -م ييير 
ولبيييا  لتفانيييل ميييع غيرسيييا  وسيييرا التعيييال  ت فنفيييي التميييال  فيييي األفكيييار والقييييم، و والمحتكمييية إليييى مرجعياتهيييا وينييي ، 

نز "، فييراه جالبيا  ليي"التميدن"أاه مقل  النظر في  مقالة فتضحرفضه  ففي غير فأو تفانل معه ف  نما ممنن أن والتناه 
، ميين جهيية ثااييية، منتهيييا  إلييى القييو س "إسرافها وشييهوات أسلهييا وشييرورسم"، ميين جهيية، ولييي"الييبالد وخيرسييا وغبقتهييا نييرل 
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ن صياي  نيل والحاصل إاي وااا في نفة أفكار  نال  من ييالتي التميدن والهمميية فوجيدتهما متيواااتين متعيادلتين وأ"
، للي  -نليى شيروره  -ا  إت أن التيواان، بيل التيواا  سيرا، ت م فيي ميليه إليى التميدن 31ع "منهما غير خا  مين الهيم

سثييرا  ميا فتمياوتن فيي مييدان الزميان فيغلي  أييدسما "، وسميا "التميدن"و "العادا"أاه فرى يياا الب ر والثقافات تتواع بين 
، وسيو مييا فتمثييل فيي دنواتييه الم تلفية إلييى قبييو  نربيييا  أن العييادا غالبيية للتميدن  ،اوهفييي يني ،ا  وسييرا معنيي32ع "اآلخير

 إايارابيد  الكتاوية جلوسيا  نليى األر"، أو إليى  االحالييةعالتمدن، ومنها، نلى سبيل المثا ، إلى انتماد شنل المناتي  
مليلية  وسيو ميا فيرد أمضيا  فيي غيير القرقات، أو إلى ند  م ي النيدا خلف اوجها في ال ارع وغيرسيا يتيى األميور ال

، الليرفن م ينالن نتيابين فيي "س يف الم بيا نين فنيون أوروبياو" "،الواسقة فيي معرفية أييوا  مالقية"موضع في نتابيه، 
 قيمها وناداتها وسلوناتها   الريالت، فيما فتوقفان نند أيوا  التمدن وأيوا  ال عو  في

 
   أ   التمدن والترجمة 2
 ا، نلى أن العالقية ويه واتي" خر"واتا تقر بوجود  سو وجود اظراعوغيرسماا لل دما" الكتابين سرفن  تحق  منه فيأما 

قيع أيياايا  فيي متيون النصيوص سيره نليى ا أة وفيرا، وقبيو  وإسميا   وإلا ننيتتقل  معالمة وتبينا ، وتؤد  إلى مراجع
للييرات،  "تحصييينا  "إن سييرا الكييال  ت معييدو نواييه مييا، محلييية أو إسييالمية وغيرسييا، فيي "خصوصييية"أقييوا  تفيييد التأسيييد نلييى 

لصييالح أوروبييا، بييين مييا ورثييه ال ييدما" ميين صييور سيياوقة نيين  اورفعييا  ميين قييدرسا، أمييا  استييزاا معييالم العييالم، بييل رجحااهيي
 العالم وبين ما سو نليه يين فلقاه، سواء في األسفار أو الكت  أو اللغات 

إل فتيياوع القييو س  ،، ماليظييا  نييرل  قنييوا أو يييدا سييرا التبييافن"لمحييل العمييممحييل العيير  مبييافن "سنييرا فؤنييد ال ييدما" أن 
  فيي الكتيابين سيرفن نليى اسيتعرا" أييوا  البليدفن قيدِ   وإلا نيان ال يدما" مُ "سأن أيد الفريقين إلا جاوا محله فقد  لم"

فاضييلية بييين المحلييين، العربييي ماليظاتييه ت ممنعييه، بييل فييدنوه إلييى إجييراء المقاراييات الت نييرَ"  عااكلتييرا ومالقييةا، فييإنَّ 
، أو فيي "المصيالح المدايية"هيا، سيواء فيي فيزداد فيمين التميدن، و يالع ااكلتيرا التيي  بيالده "خلو"واألنمميس فتحق  من 

وغيرسا، فيما تحيتفل بيالده مين التميدن  "تقان الصناةعإ"، أو في "اات ار المعارع العمومية"، أو في "األسبا  المعاشية"
 ا  33ر  وين  عواألخال" والك

مع اللغات األخرى، والتعرع نلى منيتمداتها وتقبلهيا فيي العربيية، وسيو ميا  "الت الد"ومن مظاسر التمدن، في يناوه، 
 ات التمييدن افنييها، أو فييي جعييلفييولي الترجميية دورسييا النييافع، سييواء فييي تنييمية منتميي ،فييي أنمالييه أو فييي أفكيياره ،جعلييه

الماسييوا نلييى " ، ينيي  نبارتييه فييي"اايمييا" ييدما" تنبييه إلييى أن ألنيينة األجاايي  ، نمييا مقييو   فال"يييية اامييية"العربييية 
 ه ان التيزايم سيرا ت فيدنو ا  إت34ع "فكيادت تحّليىء ننيه عاللنيان العربييا أسليه"، اللنان العربي في نصيره، "القاموا

هيا دخييل فاللغية سيي ومنزلية سيل لغية مين اللغيات فيال بيد مين أن منيون في"بل إلى الت الد، ومنه اللغو س  ،إلى اتاغال"
ا  ت بييل 35ع "المتكلميين بهييا فيال ممنيين ألميية أن تعييش ويييدسا ميين دون أن ت يتلد وأميية أخيرى وسييرا سييو أصيل التمييدن

إل فرى أانيا توصيلنا فيميا مضيى إليى التميدن بواسيقة اللغية، فيي الوقيا الير  يقي  فييه ا فيرا   ،أوعد في مراميه فرس 
 اهم جعلوا التمدن أساسا  للغة تمداهم وقريقة مغافرا، وسي أ

ا  وفييي سييرا 36ع "لغيياتهم عأ  اتفييرا ا بنيييا فييي الغاليي  نلييى التمييدن والتمييدن ننييداا بنييي نلييى اللغيية"مقييو  ال ييدما"س 
ت نليى ميا ناايا نلييه التمربية التاري يية للغية العربيية قيدمما   ،قيو  نثيير إل أايه مفيتح النقياو -نلى اقتضاوه  -القو  
، وإاما أمضا  وبال صوص نليى ميا ممي  أن تكيون نلييه العالقية -نا ، ستناو الن تاري ي وعيد نن وسو شأ -وين  
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سيو الير  مميد  اومنيه معياو ا انيان وقيميهعبنياء اللغية وتميددسا  فالتميدن  أسياَا  بين التمدن واللغيةس أن منيون التميدنُ 
، أ  "العيادا"اللغية فيي ويور  -إلا شنلا اللغة  ويحق  استمابتها لحاجات ا انان، فكيف ،ويمددسا ،اللغة وما منواها

ناةقا  دون التمدن! وما فريد ال دما" قوله محتا  إلى قدر من التبين، إل أن جملته ت توضح تماما  مرادساس  -التقليدمة 
نييلمين فالتميدن سييو أسياا تمييدد اللغية، يتييى فيي الحاليية العربيية، وإن نااييا جملتيه تييويي ويالعن،  فالعربييية َمكَّنيا الم

وإامييا ومييا أتايتييه، سييي لغيية القيير ن، ميين ويييدا وغلبيية عبييين القباةييل  ،، ت بوصييفها لغيية وينيي ماضيييالميين التمييدن فييي 
العربية ومع غيرسا من ال عو  المماورا لهاا، وما ولبه سرا اتجتماع المدفد، أ  ا سالمي، من تمدفيدات نيان للغية 

عاايها  وفي لل  ت ت تلف العربية نين لغيات ا فيرا ، وت ينل فيي سيرا أن تنتونبه وتؤدمه في مباايها، وت سيما في م
يل التميدن للثقافيات األجنبيية وللغاتهيا فيي  النيا" رمزا  لعملية تاري ية تمداية واسعة ننا وأدت سيرا التقيور، فيميا َتَحصَّ

 صورا أبين وأصر ، إلا جاا القو  
إلى ما نيان نلييه إمنيان التميدن فيي نهيده، وإليى ميا منيتقيعه،  وما مقوله ال دما" م ير نرل ، وإن في صورا جاابية،

سو وأقرااه من اللغويين والمن  ين، من تمنين العربية من أسبا  التمدن  فهو فتحدث في غيير منيان مين مقاتتيه نين 
غية، نليى أن واتصيات  وغيير ل ،، وت سيما اللغو ، وسو ما خبره في يياته، ني ا  فيي غيير بليد إفراميي"الت الد"ضرورا 

ليى التميدن  فهيو ت فتيوااى نين اليدنوا إليى اللحيا" برني  التميدن، م يددا  إما فوفر للعربية سيبيلها الممنين  في الت الد
نلى ندد من منتماته وناداته وسلوناته، ويصاي  دنوته سرا وممهودات لغوية عمن الترجمية والتعريي ا تتييح إمنيان 

 نال  الناا  قبو  منتحدثات التمدن في العربية وفي
، أ  ييييا  التوسيييد بيييين لغتيييين -األو  وسيييمتها الغالبييية  "النهضييية"وسيييي فيييي للييي  ننيييوان  -سيييرا ميييا تتيحيييه الترجمييية 

عوثقييافتينا، نلييى مييا فييي التوسييد ميين تواصييل وتوفييي ، وميين ااتقيياء وتلفييي ، وميين تمييدن مقيييد سييلفا ، وميين تمدفييد لغييو  
األفعيا  نين  نيل  اهميا  وبيعييا ، تلقاةييا  فيي سيره الحيا ، مثيل صيدورِ مقيد، سو اآلخر  لل  أن النبيل إليى التميدن ت م

د تبعا  لما  فانليها، وما فيه تعيين الفانلين أافنهم ألفعالهم  وسو ما ممنن قوله في اللغة نرل ، أ  أاها ت ُتنَت  أو ُتمدَّ
مليييات التفكييير، الناتميية نيين فتييأتى لهييا ميين أفعييا ، واقعيية فييي الممتمييع وسييلوناته، وميين معييان جدفييدا متحصييلة فييي ن

تحرنات ياصلة في دفنامية الممتمع افنهاا بل تتمدد اللغة وتتنع في سره الحالة وما تنمح في اسيتقباله مين خارجهيا 
 وه  ورأ خارجها والتقيدِ نلى أن جهدسا فنصرع إلى تتبع ما علغة وممتمعا  وتفكيرا ا، 

وسيييم اللغوييييون والكييياتبون  -التيييأليف الحيييرا، إل أن المن ييي ين وسيييي نملييييات واقعييية فيييي الترجمييية نميييا فيييي الوضيييع عأو 
أجيييروا نليييى  -والمترجميييون معيييا  فيييي غالييي  األيييييان، مييين ال يييدما" إليييى وقيييرا البنيييتااي وااصييييف الييييااجي وغييييرسم 

العربية، في ندد من منتوياتها، وفي ندد من نملييات الكتاوية بهيا، تمرينيات واختبيارات ااقلقيا مين منياس  وسيلونات 
أو والحصييلة المعرفيية األوروبيية  فالعربيية تميددت فيي  ،سيالمي ا-اء فيي نالقاتهيا ويا رث العربييوفية القاوع، سو ت 

ليى اميول  واقيع خارجهيا إ ،فيي الحيالتينتت يوع، العربييةا وسيي نمليات الترجمة، أو في نملييات الت يبه ويإرث الكتاوية 
 ولل  خار  ني ها وتمربتها عامول  معرفي، في يالة، وأسلوبي، في يالة ثاايةا، 

ليى لغية إن لغية المعياجم ه منيتممع فيي متنيه غيير لغية، ميتي، إلى لغة النرد فييه، لوجد "النا"   "إلى نتا   تولو ند
مرورا  بلغة ااش ة، اتبين فيها منرا  في العبارا، بل قربا  من اتستعماتت النيارية، وسيو ميا فبلي  أيياايا  ييدود  "المقامات"

الكال  اليومي، وت سيما في تضمينه وعض المقاوع ابرات من العامية وغيرسا  وسو ما تعرفه العربيية، فيي  مماشاا لغة
متعيييددا عدفواايييية، صيييحفية، سيييردمة، تقنيييية   ا فيييي المدواييية  "لغيييات"العقيييود افنيييها وبعيييدسا خصوصيييا ، مييين تيييداخل بيييين 
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 ياجات متبافنة  الوايدا ما م نل تمريبا  وامتحااا   منااات العربية في تأدمة
، قابلة للقر  "منألة"جعل من العالقة بين العربية والتمدن  -مهما ابتعد ننه  -ثقافي إلى تاريت  ال دما" فنتن لهرا 

ومعنيى  "منيألة"فيهيا اختالفيات واجتهيادات، وقابلية لحليو  ربميا متضياربة وغيير معقياا سيلفا   وسيي و والصياغة في  ن، 
ااتهاجييا  وبيعيييا ، بييل نبيير نمليييات توسييقية عقوامهييا الترجمييةا بييين سييمالت العربييية فييي أاهييا لييم تنييته  سييبيل التمييدن 

تاري هيا القوييل، ميين جهية، وبينهييا وبيين لغييات أوروبيية، ميين جهية ثاايية  وولييُ  الترجمية فييي للي  منيياو  مثلميا فييواا  
 نابا ني هم المحلي ها في موإازالَ  ،الممانات واألفراد للبضانات عاألوروبيةا المدفدا تاري يا  ول َ 

لهرا ت منفي الحدفي نن تمدفد لغو ، مع ال دما" وأقرااه، بل التأسيد نلى أاه تمدفد قاةم في أيد وجوسه في اصا  
عسميا أبييات ال يعر  "ُتعير""تياري ي واتيا العربيية فييه تقياا وتيدار و-الترجمة ووف  مقتضياتها أ  نن وضع معرفيي

ت ومفيردات ويميوتت متأتيية مين خيار  لغتهيا عثقافتهياا  وسيو تمدفيد أدى إليى نلى وحيور ال لييلا نليى دورات وسيمال
وت اسيتولدتها والتيالي  سنيرا  ،هيا، وت نابيدتهاتقييد المعااي ااقالقيا  مين تحدفيدات وخبيرات وتحققيات ومعام يات ميا خبرتا 

ولبهييا أبييو نمييرو بيين العييالء  العربييية ميين جدفييد مييع ال ييدما" واليييااجي وأقرااهمييا، وفيي  أغييرا" غييير التييي "جمييع"أنيييد 
األوليييىس فيييي سيييره ولييي  الميييامعون ثبتيييا  للعربيييية وتقيييييدا  لنيييمالتها، م يييافهة،  "المميييع"وال لييييل واألصيييمعي فيييي نمليييية 

عسمييا مقييو   "شييتات"وعييد وييو   ،خصوصييا  ميين األنييرا  األقحييا ، أمييا فييي الثااييية فممعوسييا ميين الكتيي  عالقدمميية وبعييا ا
 ا، نما استعرضوسا لتوفير استقبا  المدفد من خارجها "ا   الماسو "ال دما" نن نمله في 
، والتي شنلا العنوان "المثاقفة"من  - ما سره األيتى  -اا في نهد مدفد هعوثقافت العربية دخو َ  سنرا ضمنا الترجمةُ 

عمييع أقييوا   "ييةغير "سييره شينل  ميين أشينا  دخييو  ال يدما" وأقرااييه فيي نالقيية  "التناصيية"اآلخير للحداثيية نيرل   والعالقيية 
َمَلها في نتاواته فيي لفيل   - "المثاقفية"فيي نهيد أشينا  دخيو  الثقافية العربيية ا، وشينل  مين "التميدن"وثقافات ونادات َأجا

 الحداثة  إلى، القنر  والقوني، التبعي والمبتكر، في  ن، دخو المنار ترسم سره المثاقفة التي 
ااقلي  التميدن، إلن، مين ياجيات واقعية فيي الترجمية عوإن و   بد  التأليف، والتوسد بيد  الفعيل الترجمة ارففي لل  نُ 

الممانات المحلية نليهاا  سي ترجمة ما مفيد إليى الممتميع واللغية  وتعرعِ  ،سان فتم لل  وعد دخو  منتحدثات التمدن
إليييى تمدفيييدات فيييي يميييوتت العربيييية  يادثييية فيهيييا، وإن أدت نملييييات الترجمييية، ت تنيييمية اللغييية ألفعيييا  مييين خارجهيييا
 وتراسيبها  

نرع التمدن والتالي قيودا  ااتمة نن القبيعة التكوينية للترجمة افنها، من جهية، ونين بوانيي المتيرجمين أافنيهم لقد و 
هيا اللغية في الترجمة، مين جهية ثاايية  فللترجمية قيودسيا التكوينيية، ومنهيا تقييُد اللغية عالثقافيةا المنيتقِبلة وميا تعرضيه نلي

في نمليات التيأليف الحير وميا ولبيه ابين المقفيع أو  -وسو المترجم في  ن  -ولكن لمالا تقيد المن ئ   عالثقافةا الوافدا
المييايل أو الهمييرااي أسييلوبيا   مييا جعييل الكتييا  فنصييرفون إلييى سييمالت النثيير العربييي القييدمم، نيياملين نلييى اسييتمالبها 

التيزين  العودا إلى الماضي، بيد  اسيتنبات اللغية مين ياضيرسا  أسيو ولي ُ  مَ   لِ نلى التداو  الكتابي من جدفدونرضها 
 ما نااا نليه العبارا العربية في قدممها  األسلوبي وين  ومميلِ 

البحييي، لتفنييير سييره المنييألة، فييي غييير اتميياه  فالقليي  نلييى الترجميية اسييتما  لحاجييات ااشيي ة، منهييا ضييرورا  وجيي 
ال ييدما"، فييي غييير مقاليية فييي  فنصييرعاجييات والنييلع والعييادات واألفكييار وغيرسييا  سنييرا تنييمية الوافييد والمدفييد ميين النت

من ااصيراع الصينانات  إلى تنمية منتحدثات جدفدا في الحرع والصنانات، في الوقا الر  فتحق  فيه ،"المواة "
ة واسيقة اسيتقبا ، فيي اتا  سرا ال يء أو لاي، ومن لفيوع بيداةل ننهيا منتمية فيي ال يار   ناايا الترجميإالمحلية نن 
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التيي واتيا تنيدر   ،أ  ميدان نان، من ياصل التمدن نله، من أوااي البيا إلى سمالت من األفكيار والم يانر والقييم
 في صور خافية أو إقحامية، ولكن أسيدا، في الكتاوة 

يبيييه ومهمليييه، ولبيييا  القيييو  أمضيييا  إن الترجميية أوجبيييا الصيييلة النيييريعة وحاصييل اللغييية القيييدمم فيييي شييارده وغر  لهييرا ممنييين
لتو يفييه مييين جدفيييد، أو لعرضييه نليييى التيييداو  فييي صيييي  محيييورا ومميييددا لييه  نميييا أوجبيييا الترجميية نيييرل  البحيييي فيييي 

ليهيا  إلتوليد اتشتقاقي لتعيين الداخل ممننات اللغة، في تكوينات جرورسا وأواااها الصرفية، نن قابليات وقابليات في ا
لييية واسييتعماتت وتنييميات، بييل نييان فييي داو ا منيير  فييي الممتميع ميين نمليييات تالي ومييوليم منيين إاتييا  اللغيية مرسواييا  والتيي

 نهدا الترجمة 
تحق  مين مفانيليه فيي لغية التعلييم تحدفيدا   فينحن ا يهد، ليو نيداا إليى نيدد مين سيماتت القيرن التاسيع ن ير أوسو ما 

نها إليى اللغتيين، ة خصوصا ، أو التحو  نا، أن موضوع قبو  العربية للعلو ، الصحيحة والقبي37اللغوية والمدرسية ع
، استحول نلى شيواغل وممهيودات العدفيد مين الميؤلفين "العالية"و "الكلية"ليزية، في التعليم، في المدارا كالفرانية واتا

ة منيا را ييو  التعلييم واللغية العربيي"ننوااهيا  1881منا را فيي العيا   "الن را األسبونية"والمدرسين  سنرا نقدت مملة 
استصييو  أربييا  المعرفيية والعلييو  فييي سييورية منيير ن يير سيينين أن "، ومهييدت لهييا وييالكال  التيياليس "أ  واللغييات األجنبييية

معلمييوا العلييو  واللغيية العربييية فييي المييدارا العامييية وال اصييية العالييية وأن فييدرا التالمييير اللغييات األجنبييية نأيييد دروا 
اللغة العربية واجتهدوا في أن ممننوا التالمرا من إتقان تل  اللغة  ولكين  المدرسة فأخر األساترا فؤلفون نت  العلو  في

فييي سييره األمييا  تغيييرت األيييوا  فمعييل وعييض المعلمييين لغيية التعليييم اللغيية الفرانيياوية وجعلهييا وعضييهم اللغيية اتاكليزييية 
 ا  38ع "فترنوا تأليف نت  العلو  واللغة العربية

ليزيية، كمن العربية إليى الفرانيية أو اتاو اتاتباه إلى اقلة في لغة التعليم العالي، ، بدامة، من سرا التمهيد سوما فتضح
ا  ومن يأ سيرا النيما  معيود فيي منقلقيه إليى ميا سيره األعوت تيزا  منيتمرا يتيى  تاسع ن رجرت في تنعينيات القرن ال

تعلييم القي  والعربيية، نميا درجيا العيادا فيهيا  عالمامعة األميرنية ياليا ا نن "المدرسة الكلية ا اميلية النورية"امتناع 
ليزيية ابتيداء مين كن تعلييم القي  سيينون وا اأا  ويفييد البييان أن المدرسية أنلنيا فيي نتابهيا النينو  39منر تأسينيها ع

ليزيية كي للي  ميا نوليا نلييه الحنومية ا اا واتََّبعيا المدرسية في"لما في تلي  اللغية مين الكتي  الواسيعة، "1881خريد 
فيييي بيييالد الهنيييد، إل نيييدلا سنييياي، وعيييد ويييو  تمربييية، نييين تعلييييم القييي  واللغييية المحليييية  وناايييا  "الكليييية"ي مدارسيييها فييي

غيير مناسي  وعيد  ليزيية، إت أاهيا وجيدت أن منيتوى القيال كيم القي  وا االمدرسة في بيروت قد قيررت المباشيرا بتعلي
 لى امن مقبل  ليزية، فاضقرت إلى تأخير التعليم بها إكلتعلم الق  وا ا

، 1903ميين أيييوا  سييره النقليية لييو نييداا إلييى خقبيية أسييتال فييي سييره المدرسيية، جبيير ضييومد، فييي العييا   التحقيي  ويمنيين
تياريت ، 1866عمراييلاس ميدا غلبية العربيية وخميو  ا امليزيية عمنير  "ميدات"ل ص فيها األييوا  سيره ممييزا  بيين ثيالث 

ا امليزييييية وخمييييو  العربييييية عوييييوا  العقييييد التاسييييعا، ومييييدا غلبيييية  ا، ومييييدا غلبيييية1880تأسييييي، المدرسيييية، يتييييى العييييا  
بية سيره أن إقبيا  مين ال قح نام يه جبير ضيومد ويتحيدث ننيها  ويتضيد الير  ا امليزية وااتعاو العربيية عوسيو العهي

نييه عوم ليزييية، نلييى الييرغم ميين منيياني التحنييين واتستمييا  والعربييية ميين قبييل القيمييين نلييى المدرسييةكالقييال  نلييى ا ا
مقلي  المييل العيا  الميرنور أبيدا   ويمييز ضيومد فيي أقواليه بيين أسيداع المدرسية، فييرى  مفرضها في الصيفوع نلهياا، لي

أاهيييا ت تقتصييير نليييى إنيييداد معلميييين لكيييي تكيييون العربيييية نمييياد لغييية التيييدري،، بيييل نليييى إنيييدادسم الصيييناني والتميييار  
لى األقل  ويورد ضومد، إلى لل ، سببا   رفيا ، ولكن مهما ، وا دار  في غير نلم، ما منتدني إتقااهم للغة أجنبية ن
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ليزية، وسو اتيتال  اتاكليز  لمصر ويوادث النيودان، الير  كقال  عواألسلا المتعا م إلى ا اأدى إلى ااصراع ال
معتمييد تمثييل فييي إرسييا  وسييو مييا   ليزييية أساسييا  كمييين بوجييود مهيين منييتمدا تتقليي  ا اأدى إلييى شييعور القييال  والمتعل

لييز  فيي بييروت مقالبيه فيهيا بتوجييه تراجمية إليى القياسرا، وبرواتي  كي القاسرا برقية إلى القنصل ا اليزية فكالدولة ا ا
سيل للي  ليم منين فيي ااويية وت خفيي نين تالميرا سيره الكليية ألن وعضيهم ترنيوا صيفوفهم ولسبيوا تراجمية " شيهرية نبييراس

 ا  40ع "إلى مصر والنودان
اد من المؤلفين والمدرسين اجتهادات ومواقف في سره المنألة، بين مدافع نين أن تعلييم العير  العليو  فيي ونااا ألند

ضيييل العيير  التعليييم فييي اللغيية وجييو  تف"عللمعلييم نبييده نحيييلا، وبييين مييدافع نيين  "سييو أينيين منييه فييي غيرسييا"العربييية 
  وسيي اختالفيات فيي اليرأ  تعني، ييا    أبيي أسيعدا عالمعليم خلييل "ليزية نليه في ما سواسا وت سيما فيي العربييةكا ا

 ناايا دوافعييه ، نليى اختالفيياتهمس فالتعوييل نليى العربييية عأميا  "التميدن"التنيااع الير  أصييا  النهضيويين، أصيحا  دنييوا 
مهمييا نااييا دنيياويهم  ،األمييد، تقييو  وييه الحنومييات غالبييا ، ت جمانييات المبعييوثين وعيييد ليييها خيييارإوأسييباوه والحاجييات 

، تقنيييي "اييافع" يييار فالتعوييييل نلييى لغيية أجنبيييية أمييا ا امثييل منييياندا ال ييعو  نلييى اليقظييية والنهييو"ع تب يييرية ابيلييةال
 مواسبة رن  العلم والتفتح الثقافي  ن نند والبيه عيِّ القاوع، مُ 

اء، أوبي الرفن لسبيوا تراجمية، أو صيحفيين، أو ي أيوا  القال  والكتا قد منون األمر مما  خيارات ش صية عسما ف
ليزيييةا، بييل إلييى ك  إلييى خيييار ييياد عالعربييية أو ا اسييتااة وغيرسيياا، ميين دون أن فييؤدإلييى القيياسرا خصوصييا ، وإلييى اآل

تقويية العربيية وتوسيعتها ت ليزية أو الفرانية لم معد  الترجمية، و كنرل  بينهما  فا قبا  نلى ا ا تعامش تنااني وتبادلي
ات الكبيرا التي أجراسا ال دما" وأقرااه نلى العربيية، ويأن جعلوسيا تتلقيى جيداو  مين في الممهود اتضحسرا ما   والتالي

، مثلميا مصيف "الوصو  إليهيا أنميل"، وحيي منون "ترتي  أسهل"األلفاذ اتصقاليية، ندا أاهم وضبوا معاجمها في 
لمعلوميات فييي غيير نليم وفين، بييل متوايا  مين ا ،فيي سيرا العهييد ،ا العربييةاسييتقبلا  نميا 41ال يدما" المعياجم األجنبيية ع

 ،فيي أبيين صيورا ممنين الوقيوع نلييه،مقادفر نرل  من صياغات دقيقة في الم انر والنلونات والقيم وغيرسا، وسو ميا 
 لبقرا البنتااي  "داةرا المعارع"في 

و  فييي  ن مييع لغييات نهييد التفانييل الييالا  والمقلييفييي ، إلن، أ  "الغيرييية"فييي نهييد العربيييَة عوثقافَتهيياا  الترجمييةُ  أدخلييا
ع متواها وجداولها ويموتتها، وما أتا  لها خصوصا  أن تتعرع وتتصيل وميا ليم تكين تدرنيه عأو وثقافات ندفدا، ما وسَّ 

تعيرع بوجيودها ميين نليو  وأنميا  ومعلومييات  إت أايه نيان للترجميية، فيي مفانيلهيا العاميية،  ثيار أخيرى وأوعييد تيأثيرا  ميين 
جمليه فيي أللقارىء واألدف  والمثقف أاماوا  أخرى من النتاجيات اللغويية وغيرسيا، وسيو ميا  اقل المعرفة، وسو أاها قدما

  عولي نودا تيقة إليها "التناص األدبي"ان  
 
 جواا التمدفد في اللغة       2

ميين منهيا، ا قبا  نلى اللغات األجنبية لم معد  نرل  تن يد العربية فيي لاتهيا، فيي ملكتهيا، فيي تمنيين الناشي ة والمتعل
جملييه فييي انيي  أيوييية العربييية فييي أداةهييا، وسييو مييا وجييددت والتييالي ي ،فييي سييبل أوعييدت لغيية التعليييم نيين خمولهييا القييدمم

ضييي يقومقتضييياتها، و  "النهضييوية"تحقيي  ميين وجييود سيييا" مقابييل وموافيي  للعملييية ه ممنيين الالعربييية  لليي  أايي "ابتعيياث"
القيو  إن العربيية ناايا    القيدماء والمبيراين  بيل ممنينالناش ة نلى أساليالعبارا العربية من جدفد، وبتعويد  "تفصيح"بي

، إل انيم أسيل التميارا وا ميارا، "اايمتهيا"أشبه وال يار المتمدد، وغير البدفهي والضرورا، خاصة وأن األلننة األجنبيية 
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عااة ونيال  األجااي  وإن أدى للي  ت بيد مين اتسيت"، وأايه "ن اللغة العربية ت تصيلح فيي سيرا اليزمنأ"في لغة ال دما"، 
 ا 42ع "إلى يقتين

ومن أشد المحاوتت وأولها في سرا المنعى ااصراع أيمد البربير واقوت التري وإبراسيم األيد  وااصيف اليااجي إلى 
ومحميد لقفيي  ،"لييالي سيقيح"، وييافل فيي "ييدفي نينيى بين س يا "هيا الميويلحي فيي ية المقاميات عالتيي سيبقهم إلستاو
ماتيا أو قيل إاهيا وليدت "قيو  منيتحيال ، إل أاهيا أأن ابتعاثها نان صعبا ، يتى ت  ا، إت"ليالي الرو  الحاةر"معة في ج

 ا  43ع "ميتة
 "امعة الراةد وشيرنة اليوارد فيي المتيرادع والمتيوارد"لقاه في متن نتاوات إبراسيم اليااجي، وخصوصا  في نتاوه أوسرا ما 

ألداء "معمميييا  مييين المعيييااي، و مؤليييفمعييير" ال -وسيييو معميييم ورييييد وجدفيييد فيييي اونيييه  -ا  ففيييي سيييرا الكتيييا  44ع
سييو يي للكتييا   ومييا سييعى إليييه ، نمييا مقييو  العنييوان ال يير "التييي ت تحضييري األلفيياذ الدقيقيية للتعبييير ننهييا"، "المفيياسيم
فييي أسيياليبهم المتنييعة  "سييال  المترسييلين ميين فحييو  األدويياء"و، "المييأثور ميين نييال  العيير "ليييس  ،وعييد جمييع وفييرا ،العير"

 ،، واسيت ر  ننواسيا"بليي  منقولييعالعربيةاسا"اليااجي ورفه في  "َسرَّ "  سنرا "صور المعااي"والمبدنة والمتالنبة  براا 
  "لغة المراةد"وسو ما فعله في وا   خر، سو النهر والتدقي  في   ونرضها نلى الناش ة من جدفد

اتاتباه إليى منياع أخيرى فيي اللغية ميا قضيا ويالعودا إليى قيدممها، ال يار  نين  نرل  في سرا النقا" سو نتوقفوما م
اتسيييتعما ، بيييل إليييى التحقييي  عوا ضيييافة إليييى القيييدمما مييين جدفيييدسا الييير  فرضيييته الحيييياا  وسيييو ميييا فعليييه ال يييدما" فيييي 

ا البنييتااي الوقييوع ييييي وقييف قييدماء العربييية  وسييو مييا فعلييه وقيير  ،ننييد وضييعه ،، إل رانييه"الماسييوا نلييى القيياموا"
إل ول  تضمينها المدفد والمنتحدث في صنوع الحضارا والعلو  والفنون وغيرسا، وميا فيهيا  "داةرا المعارع"سرل  في 

 في لغة نصره 
التييأليفس  غييرا"أ جييد فييي سييره األوجييه الم تلفيية للعربييية خالفييات بييين تيييارين، أو بييين سييبيلين، وإامييا اختالفييا  فييي أت 

ن، ولبييا فييي وعييض نتبهمييا تعويييد الناشيي ة نلييى تنيياوتت أسييلوبية تعيييد إلييى العربييية وعييض فنواهييا فاليييااجي، الوالييد واتبيي
الترنيبييية وبعييض رواقهييا األسييلوبي  أمييا مييا فعلييه البنييتااي وال ييدما" فم تلييف، إل سييعيا إلييى تمدفييد النظيير، فييي البنيياء 

إدخيا  ألفياذ مين ياصيل اللغية وجدفيدساا  ه نن القدماء، وفي ما ت تمله من ميداخل عأ ا التوضيبي للمعاجم مثلما أخر
 ويموتت عأ  جداو  ومعقيات متحققة في التمدن الغربي، ومترجمة إلى العربيةا في  ن  

تمدفيد  "جيواا"في مناني سرا ولاي، نلى اختالفها في وعض األييان، سيعيا  بينيا ، بيل تأسييدا  نليى  ت،وجد يغير أان
اونيه فيي الكتي   قبيو  العربيية لمدفيد، غيير مصينف أو ميدر  فيي لفظيه أو فيي القيدماء، ونليى ، نميا فعيلللغية "المولد"

جييد وعييض أصييوله القدمميية فييي مييا اقلييه ابيين رشييي  نيين ابيين جنييي، أ  اختصيياص اللفييل والقيييدماء أالقدمميية  وسييو مييا 
ماء فييي قييا  أبييو الفييتح نثمييان بيين جنيييس المولييدون منت ييهد بهييم فييي المعييااي نمييا منت ييهد والقييد"والمعنييى والمحييدثينس 

األلفيياذ  واليير  لنييره أبييو الفييتح بييين ألن المعييااي إامييا اتنييعا تتنيياع النيياا فييي الييدايا واات ييار العيير  وا سييال  فييي 
أققار األر"، فمصروا ويضروا الحواضر وتأاقوا في المقانم والمالو،، ونرفوا والعيان ناقبة ما دليتهم نلييه بداسية 

 ا  45ع "العقو  من فضل الت بيه وغيره
ا فتمييدد فييي مييدواات واقاشييات نييدد ميين "المعنييىو" "اللفييل"ا النقيياو القييدمم عوسييو أيييد وجييوه ال ييالع المعييروع بييين سيير
، مثيل "الموليد المدفيد"عأو وعيد  أيقييةا  "أيقية"، وت سيما نند ال دما" واليااجي، في ما ممنن أن انميه بيي"النهضويين"

جيد  ثياره أميواا ميا مقوميون ويه فيهيا  سيرا ميا في تمدفد اللغية، وب العر  المنيحيين وغيرسم من العر  المحدثين نرل ،
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ااددت انتقييادا  وييأن قييو  ميين قييا س إن نييال  المولييدفن ت "ال ييدما" لدفوااييه، إل مقييو س  "مقدميية"فييي غييير اييص، نمييا فييي 
فن وسيعوا لنيا محت  وه لي، وحمة نيف وإن من المولدفن المتقدمين من نان ممعل ما مقوليه ومنزلية ميا فروييه، وسيم الير

مييية التييي ليم منيين لهييا  يروا لنييا منييه العنيير ع   ا  ت جيير  أن المولييدفن سيم الييرفن مارسييوا العليو  الِحنا وير" التعبييير، وينَّ
لنيير فييي الماسلييية وتعلمييوا اللغييات األجنبييية، وأدخلييوا محاسيين معاايهييا فييي العربييية، فمييا ميين نلييم ُنييرع فييي امييااهم إت 

دسم، وِقبلة قصدسم ع   ا، فتفننوا فيي الكيال  واظميوا نقيودا  وبرلوا فيه إمنان جهدسم، وج هد إمنااهم، فمعلوه محور َنما
سالآللي ع   ا  أما اللغة فقد يرصوا نلى جمع أصيولها وفرونهيا واوادرسيا أسثير مين العير  أافنيهم، ألاهيم نلميوا أاهيا 

زييز والحيدفي ال يريد، وسيرا الفكير ليم م قير قيد أساا لمميع العلو  والفنون، والوسيلة الوييدا لفهم معيااي القير ن الع
ببيييا  العييير  وقيييد صييينفوا فيهيييا نتبيييا  نثييييرا، غيييير أن الفيييتن لسييي  بهيييا، فييياامحى أثييير جامعهيييا وُمونبهيييا  فيييإلا نيييان فيييي 
تضانيف نالمهم ميا م يالف قوانيد العربيية فهيو إميا لعيد  وقيوفهم نليى ايص فييه، أو ألاهيم نيااوا قيادرين نليى توجيهيه 

 ع العر  فإاهم إاما خالفوا تل  القواند لممرد ند  مبادلتهم بها وت ريمه و ال
ت مقا  سنا إن العر  نااوا أصحا  اللنان، فكان لهم ي  التصرع فيه نميا فتصيرع صياي  الملي  فيي ملكيه، فيإلا  

نليى أن تلي  القباةيل اقو س إن العر  الرفن وصل إلينا نالمهم قد ورثوا اللغة من القباةل الباةدا نعياد وثميود، وت دلييل 
 سااا تتصرع في اللغات نما شاءت 

وبالمملة فلوت المولدون لم ُتعرع يننات اللغة وت ُاِسَن عأ س ُنلما الصحيح منها من غير الفصيح، بل وت نان ننداا 
والمزاميا اليو  احو وت صرع وت معان وت بيان وت بيدمع وت نيرو" وت شييء غييره، مميا فيد  نليى فضيل سيرا اللنيان 

التي تميز بها ا انان نن ساةر الحيوان  ومع لل  فإايه مقيا  لنياس إن نيال  الموليدفن ت ُمحيت  ويه، نليى أاهيم إلا ألفيوا 
لون ويوثقون   ا 46ع "في اللغة معدِّ

 
       بين اتبتعاث واتستعما  2

، نلى اقاو داةر عصال  اتيتما  أ  نالمه  ، نلى ما مظهر في اهامةنرل ال دما" منتعيد اقاشا  قدمما ، إت أاه فرد  
ألن فنقبي  نلييه  ن الوصف الر  م صه والمولدفن القدماء، من العلماء، قابيل  إونال  المولدفنا في امااها نما  ندمه

اييه جعييل المولييد قييادرا  نلييى تمدفييد اللفييل أه ابيين جنييي، وبعييده ابيين رشييي ، وسييو أمضييا   م ييالف ال ييدما" فييي لليي  مييا قاليي
 المعنى وين   سرا ما خالفهم فيه، وسرا ما فعله في تمدفداته اللغوية، إل أاه ليم مقصيرسا نليى ميا ورثيه نين افنه، ت

غيره، ولم مضبقها في ما جعلوه قواند اللغة  وسرا مصح أمضا  في خروجه نليهم في تعييين أسي، المعياجم أو أصيو  
 اتشتقا" وغيرسا 

، قبيل توقفهيا مباشيرا "البييان"، في مملته "اللغة والعصر"ي مقالة متتاوعة، وعنوان وسو ما فتناوله بدوره إبراسيم اليااجي ف
فيي ، "الممتمع عيني  نبارتيها اللغيو  " ، أنما َ انلى ما فبدو في متن المقاتتع ا، والتي نان الوانز إلى نتابتها47ع

أو  مييا "ل مقييو  فييي المقالييةس القيياسرا ييييي مقيييم، واليير  يصيير نييدد أنضيياةه فييي المصييريين دون غيييرسم ميين العيير ، إ
فؤخر نليهم في أمر سرا الممتمع أاهم يصروا اات ا  الم تغلين وه في أنيداد رجيا  مصير ويظيروا أن م يارنهم فييه 
غيييرسم ميين سيياةر النيياوقين بهييرا اللنييان وسييو أميير قييد خفييي نلينييا وجييه الحنميية فيييه بييل لييم امييد لهييم نييررا  م ييرجهم ميين 

  وسييو مييا فتضييح فييي صييورا أجلييى فييي تفنيييده، فييي المقاليية نينهييا، مممييوع الكلمييات ا58ص     ن " عالمؤاخييرا نليييه
صقاليية التي ااتهوا إلى وضعها، في سا أو سبع جلنات  وإلا نان اليااجي لقيف العبارا في ماخره نلى غيره ات
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ت التيي ممنين أن اه ت معد ، مع للي ، التعير" إليى ميا سيو فيي أسياا تمدفيد اللغية، أ  الصيالإعو الع ال دما"ا، ف
نليييى  عالقوميييية، فيييي لغييية الييييو ا، وا ضيييافة إليييى ال الفيييات فيييي جيييواا عأو نيييد  جيييوااا التعوييييل "المننيييية"تقيمهيييا ميييع 

 ، وفقا  لعبارته في مقالته سره "است ناع الوضع"ول  نليه تنمية أاجتهادات المولدفن، وسو ما 
دفعية واييدا، بيل تبعيا أييوا  الممتميع، ميا مفييد أاهيا تقلبيا  فاليااجي فدافع نن تاري يية العربيية، أ  نواهيا ليم توضيع

فيي أويوار وأوييوار عومرشيحة والتيالي ألوييوار أخيرىاا وإلا ناايا بلغييا ييات  مين الكمييا  فيي نهيدسا النيياب ، فيإن سييرا 
ن ا  للي  أايه معتقيد ويأ64ص ،    ن ع "إاما منون والقياا إلى امن م صيوص ومبلي  مين الحضيارا ت فتعيداه "الكما  

منيتمر وم يروع، وإن نيان العلمياء  مفتيو ، وجهيد   اللغية عأ  الزييادا فيي ألفا هيا، ت فيي معاايهيا ويني ا شيأن   "وضعَ "
إت النيزر الينيير مميا منيمواه الموليد وأغفليوا "المصنفون القدامى لم فتقيدوا وه تماما ، إل ما دواوا من أوضيانهم اللغويية 

اي نتيي  اللغيية فؤاخييرسم نليييه المتيأخر وقصييور ميينهم أدى إليييه سييوء تقييدفرسم أسثير المحييدث ع   ا  وسييو تفييريد ميين ميدو 
تييوفروا نلييى البحييي فييي "ا  سييرا مييا لييم مقييع فيييه أايياا فييي نصيير اليييااجي مميين 65ص ،    ن ع "للمنفعيية المقصييودا

ا فتهيييأ اسييتبقنوا سيرسا وقبضيوا نليى قيادسي"، وممين "أوضياع اللغية وتتبيع أينامهيا والنظير فييي أوجيه صيوغها وتصيريفها
الصيفحة افنيهاا  وميا مقيوى ،    ن ع "لهم أن مضعوا نن نن  ودرا ما نااا تضعه العير  نين سيليقة وتلقيين وبيع

م اللغة، والتالي، وعد تقصير العلماء الناوقين، سو اتاصراع إلى الدرا، والوصو  إلى استنبا  قوانيد اللغية نليه نالِ 
،    ن ع "وضييعته وأافنييها فييال وجييه لييرده وحميية أن الواضييع لييي، منهييا سييأن العيير "، "اسييت ناع الوضييع"ال افييية، وإلييى 

منييان "الصييفحة افنييهاا  وسييو نييين القييو  اليير  سيياقه ال ييدما" نيين المولييدفن، ويقييو  فيييه اليييااجي والييدفاع، بييل ببيييان 
منزليون منهييا "قراايه، ، وأايه، سيو وأ"أبييح للمتقيد "ايه فتيا  للمتيأخر ميا سيب  أن أ، منتهييا  إليى القيو  و"الموليدفن مين اللغية

 "عاللغةا منزلة المتقدمين وعينها واحن وسم في أمر الوضع فيها سواء اَصيرِّع أِننَّتهيا نييف شي نا وشياءت يالية العصير
 ا 66ص ،    ن ع

نلية الضيم الحقيقيية بينهيا والمامعية القبيعيية التيي بهيا منييتت  "وإلا نيان الييااجي فيولي اللغية مثيل سيرا اتستميا  فواهيا 
النحلييية "، منيييتندا  فييي للييي  إليييى تمييار  البليييدان األوروبييييةس فهييي جعليييا، وإن ناايييا تممييع بيييين أسثرسيييا "ى المداييييةمعنيي

نليهييا مييدار الويييدا الوونييية وصيييااة المصييلحة "، و"الفصييل الفييار" بييين أميية وأميية"وصييالت الننيي ، ميين اللغيية  "الدفنييية
ضييياد فيييي لغيييتهم، وييييدسا ودون غيرسيييا، وحييييي تتنييياقد ا  وسيييو ميييا ممنييين أن فتيييوافر ألبنييياء ال62ص ،    ن ع "األميييية

يتى لقد تمد مين اليدخالء فيهيا مين سيو أشيد انتصاصيا  بهيا ومحافظية نليهيا ممين ورثهيا نين "نوامل التفرقة وال قا"، 
 لغة سي أشبه والعقيدا، القومية والنياسية  الصفحة افنهاا ،    ن ع "أوليته وااتها إليه من غير ناللة

ل دما" أو اليااجي انقا  لغويا  محضا ، إت أاه مفيد، وفي صور ييية أييااا  وصريحة أييااا  أخرى، نن جد في نال  اأ
بييا سيلقته نيرل   في ت ريع دخولهم إلى نالم العربية، وتنيوي  مبرراتيه، وتأسييد أيقيتيه، وتث "المدد"مناني المولدفن 

اللغيو  ومنياني التمدفيد ال يالص، وننيد  "التأصيل"مناني  سرا النعي المتداخل والمتناقض أييااا  بينوسو ما مفنر 
وفيي الوقيا نينيهس سنيرا سيعوا إليى اسيتعادا التيراث اللغيو  والثقيافي، وميا جعلهيم أمينيين وغيير مفيروين  ،الكتا  أافنهم

اتجتهيياد  نمييا سييعوا نييرل  إلييى فييتح وييا   وغييير مهييددفن للمييتن اليير  م يينل ال لفييية التاري ييية واللغوييية والثقافييية للقيير ن
اللغو  وما فن د العربية مين جدفيد، ويتييح وقيوفهم النافير فيهيا  سنيرا خرجيا العربيية مين ثباتهيا عوسيباتها فيي  نا، وميا 

ومييع مييا وييرأ وييدث فيهييا ميين جدفييد، فأصيبحا تاري ييية، تتمييدد وفيي  ياجييات  ،وضيعها فييي نالقييات ييوييية ميع امااهييا
م وغيرسميياا سيياسرا  نلييى مييا نااييا   عمثييل األدفيي  والعييالِ لتييالي، أو المنييتِ ل اللغييو ، واا انييان ويييدسا  ولييم معييد المنييتعمِ 
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ومحميورا، بيل أصيبحا ويعية بيين فدميه، لميا مفييده ويحتيا  الييه  سنيرا اسيتعاد اللغيو  النهضيو   "موقوفية"نليه اللغية، 
 في العربية، ولكن وف  أ  سيا" تقور   "است ناع الوضع"
سيي ، مثلميا قيا  اليبعض ننهيا، أو "رنينية"أن لغيات ميا قبيل القيرن التاسيع ن ير  أناله، إليى اسو" النؤا ، وقد تنبهأ

، سيييمحا للعاميييية، فيييي نيييدد مييين مفرداتهيييا وتراسيبهيييا، فيييي أن منيييون لهيييا دورسيييا التيييأليفي والبنييياةي للعبيييارا "خلييييد"لغيييات 
ية، وفيها شيء من الفنيية البياايية من استعادا نربيةا سليمِة القواند النحو د لم ممنع، والمقابل العربية  غير أن سرا ال ل

منهييا مييا معييود إلييى س ومعاصيير فييي  ن، تقييع الكتاويية فيييهلغييو ، قييدمم  "م ييزون "للحييدفي نيين  وايقدمميية  وسييو مييا فييدنال
جيار  الكيال  ننييد نتابتهيا، ومنهيا مييا معيود إليى متييون سياوقة، قدممية، وينييتمد منهيا أسي، الكتاويية وفنيتهيا أمضيا   ويعنييي 

دافيع أنلى ما  -ر، ساوقة في لغات القرن التاسع ن  "المارية"والعربية  "المفصحة"للغوية بين العربية ا "ال قة"سرا أن 
رى للي  ميع النيمعااي أنميا  -ملييات سيره رافقيا فيي وعضيها القو  إن الع العربية  بل ممنن "ابتعاث"نلى نمليات  -

نيود، إلن، إليى أ  ننيه أنياله  اوالكتيابي الير  تحيدثار التعليميي المني -فيي رومييه  "المعهيد الميارواي"وغيره من ولبية 
ا جاوييية ننهييياس لغييية القيييرون الثالثييية النييياوقة نليييى نصييير ال يييدما"  اهيييا أنييياله ونلقيييتالتيييي أثر  فيييتح القضيييية مييين جدفيييد

ا واليااجي والبنتااي علنقلس العربيية العثمااييةا مغيافرا للعربيية القدممية فيي غيير وجيه مين أوجيه بناةهيا وتعبيرسيا، فهيل نني
 ا هد ا أا لغة جدفدا 

القييو  إانييا أميا  لغيية م صوصية، أ  أمييا  اسييتعما   منيانفييي ا هاس وبعيا  ها أنييالتلييى رسيالة اللبييود  عالتيي درسييإلنعيد 
م صوص للعربية من قبل نات ، وفي اص وعينه  إت أن سره اللغة ت ير، في سره الحالة، إلى ممارسة نتابية، ليي، 

أيوالهييا مييع غيرسييا ميين النصييوص، وننييد نييدد  خيير ميين الكتبيية  فقييد امييد فييي رسيياةل  إت، وإن نااييا ت ييتري فييي وعييض
أخرى األلفياذ العاميية لاتهيا، أو وعضيها، لكننيا قيد اميد غيرسيا أو وعضيها فيي مرادفيات فصييحة  وقيد اتحقي  مين وجيود 

ايص، إت أن تكرارسيا  المتبونة وفعل، المرنورا أنالها، موجودا في غيير "َنمَّا "صي  ترنيبية م صوصة عمثل صيغة 
رييد قوليه أما  غيرسا في صيغه الفصييحة  وميا سرا ت معني ااصراع الكاتبين إلى استعمالها دون غيرسا، بل إلى استع

ت ا و ت ينل لغية م يترنة وثابتية فيي  ن ت ،تأسيد مين وجودسيا فيي سيره الرسيالة عوأيياايا  فيي غيرسيااأالتيي  ،ن اللغيةأسو 
 قبل نليها سرا الكات  أو لاي   مثال ا، مُ  "نما "منتعملة في صورا ثابتة علصيغة  توجد قاندا واتا مقعدا أو

 عياتأسيد منيه فيي صيورا أبيين ليو راجأسيرا ميا   سيي فيي مميا  تفانيل مفتيو ، أو "منيتقرا"لغة مغافرا، إلن، ولكن غيير 
ا، نليى سيبيل 48ع "الرسبية"لموسومة بيي، ا"رسالة النمعااي في الحياا الرسبااية"ها، سي ترسالة مزامنة للرسالة التي درس

سيره الرسيالة فيي جملية أميورس أولهيا  سينوات نليى رسيالة اللبيود ا  تفييدعقبيل أربيع  1/3/1735المثا ، الموضونة في 
ي سييرا المثييا ا تبين فييأي عوالثقييافي والتييأليفي، نلييى مييا سيياليير  اتنييم بهييا المنييار التعريبيي "الكتييابي" التأسيييد نلييى المنحييى

، بييل "الوناليية نلييى تيياريت الرسبنيية"  ففييي سييره الرسيالة مقاليي  النييمعااي بتعيييين راسيي ، تكييون مهمتيه انمييا قلييللمواراية، 
ل قبليه ميع اليدويهي وغييره م ر  له وريقة م صوصة في التأريتا وسو ما فعليه العدفيد مين الرسبيان منير للي  الوقيا، بي

 نمييا تفيييد ا المنييار الثقييافي والتعليميييسييرا ا نيين معلومييات ندفييد ي وفريييات وغيرسمييا عوسييو مييا يفييللييى قرانلييإوصييوت  
ميين  ااهييا ت ت ييتري والنييمات التييي تحققييتحقيي  ميين نو يمنيين اللوقييوع نلييى لغيية النييمعااي افنييها، و الرسييالة سييره فييي ا

ميين العامييية والفصييحى، تراسييي  خليقيية ألفيياذ نامييية، أو  "صييافية"، ميين دون وجودسييا فييي رسييالة اللبييود ، إل أاهييا لغيية 
الكتاويية النثرييية  وفيي ميين لليي  فييي لغيية اللبييود  وغيييرها بييل سييي لغيية شييدفدا الفصيياية، سييليمة التراسييي   امثلمييا تحققيي
إاه تعالى اقل نرمة من مصر إل امتدت وعواه الرسبنة من " جد أ  صعوبة في تتبعها، وف  نربية اليو سأالقدممة، وت 
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جبيل لبنيان  وويرَّ" عأ  شي  القير"ا أمامهيا  مصر الى بالد سورية، وأخر  األمم واصيبها فيي نيل منيان وخاصية فيي
تها نليى فيد ااةبيه الحبير الروميااي  فميوت األر" اللبناايية وغقيى المبيا   لهيا وأغصيااها نليى بوغرا أصولها إل أث

جييده فييي نتاوييات النييمعااي األخييرى، وت أا  وسييرا مييا 49ع "أرا ا لييه ومييدت قضييبااها الييى البحيير والييى األاهييار فرونهييا
، إل أاهيا لغية مت لصية مين نميا سيو معيروع، الير  وضيعه بنفنيه واقليه مين الالتينيية، "الممميع اللبنيااي"غية سيما في ل

 مزيد وأسيد للعبارا فيها   "تفصيح"تأثيرات العامية نليها، ومنصرفة نرل  الى 
مين الييدار  فييي  ن فييي مييدى امنيي وايييد، مييا م يير إلييى اسييتعمالين م تلفيينس اسييتعما  مقيير ان متبافنتيالغتيي سنياي، إلن،
 منتقي أصوله وقوانده من مصادر نتابية قدممة    خرالتراسل، و 

تيا ، نليى ميا تيا  ونُ ، من جهية، وبيين ياجيات الكتاوية، مين جهية ثاايية  فهنياي نُ تا ما مقود إلى التمييز بين الكوسو 
في الكتاوة اا راويا  أسييدا    لغة النمعااي وفريات سي غير لغة الدويهي واللبود ، وإن نان األربعة من روينس اتحقق

والعربيية  "العاليية"لل  أن منهم من ولبها للتيدوين، ومينهم مين ولبهيا للتيأليف  وفيي للي  منتحنين التميييز بيين العربيية 
ها وتأليفهيا فيي معنيى األفكيار والوقياةع ويني ، بيل صيياغتَ  ن من الكتا  من ولي  مين األوليى، ت اقيلَ أ، ييي "الدايا"

ين  ما نان فرد نلى ال اور، أو ما فتم جمعيه مين معلوميات وأخبيار، ، هم اآلخر التنميلنها وعُض ما، فيما ول  م
توصييل ميين لليي  إلييى القييو  إن اتادواجييية قاةميية فييي العربييية أوظيياسر اللفييل أو وأداةييه الفنييي  و  ميين دون نناميية تاميية

 المنتوبة، وقبل نصر ال دما"  
 
   نربية تاري ية 3

القييو  عأو  "تثبيييا"وقييوع فييي صييورا أبييين ننييد أيييوا  العربييية المتقلبييةس فمييا ناشييته العربييية، منيير إلييى ال وسييو مييا مقييود
فييي نهييدفن متييزامنين وغييير  ،وفييي  ن ،، سييو دخولهييا" عينيي  العبييارا المييأثوراادفتييين"ا رسييا ا القر اييي فييي نتييا  ل  

ونتاويية تدوينييية معينيية وثابتيية غييير بييية العر حييتفل تللغييو  عوالمظهيير  نييرل ، ييييي متقيياوقين والضييروراس نهييد الثبييات ا
ا ونهييد التغييير اللغييو  عوالمظهيير  نييرل ، بييدليل ايييادا يرنييات "العربييية المثبتيية"سييميه أمتبدليية أللفيياذ القيير نا، وسييو مييا 

لقيد   ف"العربيية الماريية"ه سيميأتدوينية نلى العربيية، وصيي  تدوينيية م تلفية ليبعض أصيواتها وألفا هيا أيياايا ا، وسيو ميا 
تاري يية، إلا جياا أخيرى، فيي القير ن وفيي مرجعيية الفصياية ال يعرية، ولغية  "مثبتية"فا العربية، في  ن، لغة قدممة نر 

القو ، وسي التي صاغها العلمياء والمؤلفيون فيي غيير مييدان تيأليفي  إت أانيا ا يهد، نميا تبينيا أنياله، فيي ميدى القيرون 
لغاتا أخرى، مغافرا للغتين المرنورتين القدممتين، في غير وجيه الثالثة الناوقة نلى نصر ال دما"، يدوث لغة عبل 

فيي سي يات  ،من وجوه ترنيبها وبناةها ودتتتها، فهل وصلا سره اللغة عبل اللغياتا إليى أييوا  مين اتسيتقرار والثبيات
 ربي متفرنة من اللنان الع، جدفدا ، أو لغة مقرا وبينة "لنااا  "ورسو  وقواند، قابلة ألن تمعل منها 

 
   أ   لغات متولدا من العربية  3

ن اللغية المصيرية فيي وقيا المبرتيي ناايا نليى إ"سرا ما فؤنده محق  نتا  المبرتي إل فنتهي إلى القو  في مقدمتيهس 
وش  أن تت نل وقريقة أسثر قوا وعيدا  نن لغتها القدممية لليت لص يتيى مين م ياسلها القاةمية يتيى الييو  والمتمثلية فيي 

مثيير للميد  مين دون شي س فيأن مقيو  إن لغية المبرتيي سيي ا  وميا مقرييه 50ع "اللغية التيي اتعلمهيا واتكلمهيااادواجية 
تفيييد وتؤنييد وجييود  ،ميين غييير وقعيية نربييية ،أنيياله أمثليية ندفييدا تت م الفييه فيييه اثنييان، وقييد أوردلغيية نصييره، فهييرا أميير 
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قيييرون الماضييية  أميييا القيييو  بوجييود لغييية أخيييرى، قييييد معييالم اتخيييتال  والتبييياد  بييين ألنييينة ولغيييات ندفييدا فيييي نتاويييات ال
  المناق ةالتبين و في لغة المبرتي، وسي غير اللغة الحالية المتمثلة في اادواجية اللغة، فهو قو  جدفر و ل"الت ن"

 قو ، بدامة، إن نر" المحق  ت مقد  جواوا  نما ساقه، بل فؤنده من دون أساايد، إلا جاا القو   لكن نالميهوج  ال
مضمر انتقادا  وأن ما تحق  في الكتاوات العربية، وت سيما في مصر، وعد المبرتي، أناد إليى اللغية سياب  اادواجيتهيا، 

 صوبه أصححه و أهند ما لم فثبته المحق ، أ  أي دابر اللغة المدفدا  فهل ممنن أن وققع والتال
اللنيان الالتينيي  ، مفارقية  "منحقية"وتحولهيا إليى لغيات  "تيدسورسا"ه اللغيات الالتينيية الم تلفية، فيي نملييات سرا ما نرفتاي

رجيا  اليدفن والمتعلميينا  وسيو ميا أدى، ولكين وعيد ميا فزييد نليى  في صيغته الفصيحة والمتميزا العالية عيين نان لغيةَ 
اية وغيرسيا  نيية، وا سيباجدفيدا، سييس الفراة" ألنين"أربعة قرون من استعما  اللغات المتحدرا من الالتينية، إلى ت نيل 

 واختلفا بين بي ة نربية وأخرى، أن تعرع المصير نينه  "ااحقا"استقانة العربية، بل العربيات نما في سل نان 
 جدفييدا  ، مثييل الالتينييية، لكييي تعييرع لنييااا  -ونافيييا  والتييالي  -ممنيين القييو  إن العربييية مييا شييهدت سييياقا  تاري يييا  متمادمييا  

منر القرن الثامن لغتين  اأاها نام  ت، نلى سبيل المثا ، لوجداريت اللغة الفرانيةإلى ت تفلو ند  م ر  من صلبها
اللغة الالتينية ال اصة والكت  الدفنية، وجداو  أخرى من األلفاذ تعين أو ت ر ، في لغة أخرى ااش ة، ما بدا  سفي  ن

ي ميادفن م تلفة عمن تدوين األصيوات فيي نلماء سعوا، فالعهود المتعاقبة  نصيا  نلى الفهم في الالتينية  نما نرفا
الولييدا ميين  ،لفرانيييةإت أن منااية اا، إليى ت ييريع سيره اللغية وتثبيييا أرنااهيا  "الناشيي ة"ييروع يتيى وضييع قوانيد اللغية 

انتبيار الفرانيية  1539إت في القرن النادا ن ر، إل قرر المل  فراانوا الثااي فيي العيا   ، ما تحققاصل  الالتينية
صييارنة مييع الالتينييية فييي األوسييا  العلمييية والدفنييية، ومييع اللهمييات المناوقييية فييي البي ييات الم تلفييةا لغيية ا دارا، عالمت

  "الوونية"وتاليا  اللغة 
تحقي  أا وسيي تغييرات يادثية "اتاحقا "لم تعرع العربية مثل سرا التاريت، إت أاها شهدت تغيرات في ما منمى قرون 

وينييي  فيييي أييييوا  اللنيييان، وقابلييية  "تيييدسور" تلفييية  فميييا يقيقييية التغييييرات سيييره  أسيييي منهيييا فيييي اصيييوص وميييدواات م
للتصحيح والتحنين، أ  سي ااصراع نن تعليم العربيية وتعوييل نليى استنيابها التلقياةي ويني ، أ  سيو ضيعف ووسين، 

 أو قلة مراا، أو ند  تقيد صار ، وما سي نليه الصورا المثلى، العالية والفصيحة، للعربية 
 "اللغيية"، إلا جيياا القييو ، وبييين "المتييراسم"ا، وسييو مممييوع اللغيية التيياري ي langueع "اللنييان"قيييم الفرانييية التمييييز بييين ت
ا، وسييي اللنييان المتحقيي  تاري يييا  واسييتعماليا ، سييواء لييدى ف يية اجتمانييية عمثييل لغيية الفاليييين أو غيييرسما، أو langageع

مواصيفاتها الم صوصية المتميافزا نين غيرسيا  وتمييز الفرانيية اسيتعما  لكيل لغية  نسينااية وعينهيا، نليى أ لغة منققيةا 
مارسيييل  "لغيية"لتعيييين مممييوع التعبييير اللغييو  ننييد ناتيي  مييا، أو فييي أيييد اصوصييه عمثييل الحييدفي نيين  "اللغيية"دتليية 

لعربي في في فهم أيوا  اللنان ا سره التعيينات تفيد وتناند ت أنقد وجدا  ول"البحي نن الزمن الضاةع"بروسا في 
 تقلباته، في القرن التاسع ن ر وقبله، نند ال دما" وغيره  

 نربية متعددا، والتمييز والتالي بينهاس "لغات"الحدفي نن  المنظور ممنن وف  سرا
 ، إلا جاا القو ا، اجلية المبنى عالقالني وغيرها أو تراسليةا"جارية"س لغة نامية سارية عأو  أ -
ارية، لات نامية فاشية، فنقل  مبناسا من منعى، أو أامول ، نتابي المصدر وا يالة، س لغة فصحى نتابية س   -

وسي لغة تراسلية في الغال  علغية قرانليي مثيات ا، أو لات تقلبيات تأليفيية وفي  جين، نتيابي معيروع فيي العربيية علغية 
 الدويهي مثات اا
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وع فيي العربيية، سيليمة عوإن ت ينو أيياايا  مين سنيات س لغة فصحى نتابية، تأليفية وف  جن، أو اوع نتابي معير    -
 لغويةا، لات تقلبات فنية، أو أسلوبية علغة جرمااوا فريات مثات اا

س لغة فصحى نتابية، تأليفية، وف  جن، أو اوع نتابي جدفيد فيي العربيية، سيليمة، لات تقلبيات فنيية، أو أسيلوبية  د -
 مثات ا  "النا"   "متفردا ومتميزا علغة ال دما" في 

للنييان العربييي،  "اسييتعمالية"، أ  تييوافر مواصييفات م صوصيية "لغييات"تحقيي  فييي سييره النصييوص الم تلفيية ميين وجييود أ
ميا بتواف  أو ت الف عفي المبنى، أو المعنى، أو األسلو ا مع القدمم منهيا أو الميزامن للحظية إاتيا  الينص الميدروا، 

، نلى ما افضل التنمية، أ  أاها "مدواات"سي أشبه بي ،غة، بل اللغات  إت أن سره الل"ال ليقة"اللغة  ممنن جمعه في
تعين اللنان في لغات استعمالية  واللغة، سنا، ت ت ير إليى اسيتعما  م صيوص ويالمعنى التيأليفي، مثلميا اتحيدث نين 

فييي اسييتعما   "نالييية"المييايل أو ابيين المقفييع عإل اللغيية، فييي سييره األمثليية الم صوصيية، ت ييير إلييى اسييتعماتت  "لغيية"
النييارية " تاللغييا"نمومييا ، ونلييى  "اللنييان"تييا  ويياأليرى نلييى الكُ  "اقترايييات"الكييال ، وسييي اسييتعماتت، بييل تمريبييات و

، مييا "جميلهييا"خصوصييا ا، بييل إلييى مممييوع اسييتعماتت لغوييية سييارية، تنقليي  ميين خبييرات متداييية واللنييان، فييي سييليمها و
لكات  في نهد لنااي ميا  أ  سيي تميافزات دقيقية، صيعبة التعييين، فتوقيف ، أ  ما منتعمله ا"فر" الكفامة"م ير إلى 

ا، فينييتعمله فييي صييوره الراةميية، ميين دون جهييد تييأليفي أو تمدفييد  لييه، continiumلنييااي ع" خييزين"فيييه الكاتيي  أمييا  
 فيما مقف غيره أمامه، فينتعمله ويمدده 

تنتمهيا فيي قصيور نين تملي  قوانيدسا تامية، أو نين وضيع تحق  في سره المدواات الم تلفة من أاها تيؤد  اللغية، أو أ
عبين العامية والفصحىا التي راجا في وعضها، رغم أاها لم تنفصل نن منواات الكتا  العربية  "ال ليقة"قواند للغة 

حنينة التقليدمة عمن خلوصها إلى أاما  التأليف المعروفة في العربية، أو تمننها وأاما  تأليفيية أو جميل وتراسيي  منت
أو ألنينة جدفيدا وقيدر ميا احين أميا   "لغيات"إلى القو س إانا لننا أميا  تكيون  ، نلى سبيل المثا ا ما فدنو"التراسل"في 

 والعربية الفصيحة  - من دون أن تققعها أو تبني غيرسا - مدواات واسنة الصلة
إلى أساليبها الممربة والمعتبرا، والميا أن تناء س لم تكن العودا أسيدا، وت تامة، إلى متن الفصاية الم زون و أومعه 

عمثلما أول  نليه وعيض الكتيا  المصيريين وااتقيدوها اتمهيا وجهيات  "التفصيح اللبنااي"الناوقة نلى نهد  "المدواات"
وقدممية  غيير أن سيره العيودا ليم تلي  ممااعيات شيدفدا، فيي المبيااي  "ناليية" ةنن لغي "منحقة"م تلفة، وإن بدت صورا 

، أو مفقييود الصييلة وقوانييد لغوييية عوتدوينييية، وأسييلوبية، ومعممييية "وسنييا  "لمييا بييدا  "تن يييقا  "افنييها، إل أاهييا ننييا  اللغوييية
 وغيرساا، ما جرى الت لي ننها أبدا ، أو ما تم بلورا غيرسا  

رى غير سره  ربما، عاللبناايين، بل تحدفدا  المنيحيينا أن فنحوا وجهة أخ "النهضويين"أسان ومقدور المثقفين واللغويين 
ت  -ومرتمياتهم فيي للي  العهيد، بيل نليى العني، مين للي   "استثماراتهم"إت أن ات ال سرا اتتماه لم فواف  تقلعاتهم و

مين الملكيات ، "ناليهيا"، بل ألاهم وجدوا في العربية، بيل فيي -، مثلما محلو للبعض القو  وعد وقا "يضارية"ألسبا  
عالمفييييرو" أو القييييونيا نيييين  "اتبتعيييياد"وأاماوهييييا، مييييا ممنيييينهم ميييين ال ييييرو  ميييين نهييييد واألسييييالي  وأجنيييياا التيييياليف 

 ا 51محيقهم، ومن التفانل النافر عبل المتفاخرا معه ع
سنرا ممنن الكال  نن مدواات جدفدا، شدفدا التفصح من جهية، ومميددا تأليفييا ، ومتنونية فنييا ، مين جهية ثاايية، مثلميا 

األسثييير قربيييا  مييين الم يييزون العربيييي  -فيييي  ن  -وعيييدسا تمريبيييا  فيييي تلييي  المريلييية، وسيييو القييياه فيييي أجيييد نتييي  العربيييية وأ
  عما لي نودا تيقة إليها لل دما" "الفاريا""التقليد ، وسو نتا  
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أييوا  العربيية النيارية، فيي ميدواات، غيير  "مصيف"، والميا أايه "لغية خلييد"، وبعا ، أن فتحدث نين إمنان الباييفي 
نهد، في المدى العثمااي  وسو ما فتحق  منه في تكرار  واسر لغوية متعددا، في غير منتوى لغو  أدبية، بين نهد و 

عبنيياةي، احييو ، ترنيبييي وغيرسيياا، وفييي غييير اييص، وننييد غييير منييتعمل لغييو   وسييو معتقييد، بييل فييدافع نيين نييون سييره 
فيي ، مثلميا أولي  نليهيا الييااجي  نيان "فر" الكفامية"، أشبه وال ييار، ت بيي"مقلوبة لراتها"الظواسر المتكررا مقصودا و

لو اقتصرت مدواات العربية في سره العهيود نليى سيره،  ،نلى العربية ،بهرا التوصيف، بل بهرا الحنم ا منان التنليم
إت أاها تعدت سره، وشملا استعماتت لغوية أخيرى، أدبيية وغيير أدبيية تحدفيدا ، وورييا سيره اتسيتعماتت وروييات 

، إلا جاا القو   لهيرا قيد منيون الحيدفي نين "النليمة"م وما أسدته المدواات، بل وغيرسا، وما تميزه العربية لِّ نلغوية ت تُ 
في تحققاتها الم تلفة، و خرسا سو لغة األدواء الفصحاء  "ال ليد"لغو  ممتد بين ققبينس أيدسما سو سره اللغة  "خزين"

فييي العهييود  "التاري ييية" اتسييتعما  والكتاويية، فؤلفييان معييا  العربييية أافنييهم، نلييى أن المممييونين سييرفن، وتحققاتهمييا فييي
 العثمااية المرنورا 

، نما جرت التنمية المتأخرا، تدسورا  ما في أييوا  اللنيان، فيي قلية متعلمييه، "اتاحقا "فنحن ا هد، واقعا ، في قرون 
سيرا الضيعف عأو اليوسنا بيدا تراخييا ، أو قلية  في ضعف الملكات الفنيية ننيد منتمييه عمين ال يعراء والمترسيلينا، إت أن

، العاليية والفصييحة، للنيان العربيي  ونلينيا أن ا يير نيرل  "المثليى"مراا، أو ند  تقيد صيار ، وميا سيي نلييه الصيورا 
وسيو ميا تأسيد  اة"اناليي"ا وأخيرى ع"داييا"إلى أن التبافنات سره لم تتحق  بيين العاميية والفصيحى، بيل بيين نربيية نتابيية ع

بيوا فيي أمضيا  مين أن وعيض النهضيويين غلَّ  اخصوصا   نميا تحققي "النهضويين"في صورا أقوى في مناني الممددفن 
نليييى التمدفيييد  ،ل  األسييياا التراثييييح" التفصيييي" منيييانيهم الكتابيييية، نميييا فيييي ممهيييوداتهم التقعيدمييية والمعمميييية، سيييبيل

 أييااا   "المولدفن"سياسية أمضا ، تتصل بدوافع -ثقافية ااقالقا  من راسن اللغة المارية  ولل  ألسبا  م تلفة، منها
قييو  إن فييي منيياني التمدفييد اللغييو  سييره مييا م ييير إلييى اقليية واتييا فيهييا العربييية أشييبه والعقيييدا النياسييية، أو ممنيين ال

عا  مع غيرسم ألنداد من العر  المنيحيين، إل وجدوا فيها ما مضمن لهم يضورا  فانال  وجام "الممننة"القومية، العقيدا 
، مثييل الييدنوا فييي "مناشييير" بيييروت "الرمييية"، وشيينال  والتييالي لل ييرو  ميين نهييد "التترييي "ميين المنييلمين، وت سيييما ضييد 

، 1875سنيوا جمعيية سيرية فيي العيا  اهيم أأالبنيتااي  وقيرا وعيض تالميرافقد ُنرع نين  لمعل العربية "لغة رسمية"س
والالفييا فييي سييرا  لييى اتنتييراع والعربييية لغيية رسييمية إتييدنو  1880و 1879روت مناشييير بييين ونلقييوا نلييى جييدران بييي

األميير سييو أن مييا بييدأ، مييع المنيياني الفاتينااييية ا صيياليية، نعملييية تب ييير منيييحي جدفييد للمنيييحيين عيتييى الموارايية 
رن التاسييع فييي ممييرى العمليييات التعليمييية والثقافييية، وت سيييما فييي القيي ،ميينهما والمنييلمين فييي  ن، ااتهييى إلييى أن منييون 

 لهم في جواا  من الحياا الوونية العامة   "ت رينا  "للمنيحيين والمعنى الحضار ، و "تعريبا  "ن ر، 
ر اياجزا فيي وعيض األيييان، وسيو ميا لهرا نان للتمدفد اللغو  أسباوه أو دوافعه النياسية، وإن ناايا غيير جليية أو غيي

واللغية إليى سيمالتها القدممية،  "نصر النهضة" المنيحيون في صوغه في ندد من األس لةس لمالا توجه الكتا  العر أ
مين يالهيا، نميا فيما نان وإمنااهم التوجه بها توجها  م تلفا ، فنأى واللغة نن اتفتتان والتقليد ويقلي  تمدفيدسا ااقالقيا  

ة األسيلوبية والكتابيية، سو" سرا النؤا  ومعا  بتبين النوااع التي يرنا وعضهم وقادتهم إلى سره الوجهيأوجدوسا نليه  
أن فنحيوا والعربيية منحيى م تلفيا ، سيو نينيه الير  نرفيه  -اظرييا  نليى األقيل  -ت إلى غيرسيا  للي  أايه نيان ومقيدورسم 

اتهم المتفرنيية ستييا  م تلفييون فييي ماضييي اآلدا  الالتينييية، نلييى سييبيل المثييا ، يييين ولبييوا التمدفييد ااقالقييا  ميين محنييي
تبعه ونؤا   خيرس أت معيين للي  شينَل دخيو  سيؤتء الكتيا  فيي أيها األسلوبي التليد  وسو ما ماضى إلننها، ت العودا 
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هم التأثير والفعل في راسنها  أت تكون ال  ية من تعريض العربية إلى ما مغيرسا، سي التي أناقيا تاريت العربية، وولبَ 
 - ننييحييمين أو غيير نير ، مين لبنياايين مخاصة يين نان المن يؤون غيير منيل -التعامل التلقاةي معها، وقصرته 

نلى الت به والماضيي  أت م يبه سيرا ميا ولبيه العثمياايون فيي اهامية المقياع، وسيو أاهيم ورثية ومنمليو التيراث العربيي  
أمييا أناقييا البوانييي سييره التمدفييد النيياجز للعربييية، وأتايييا والمقابييل لهييؤتء الم ييارنة األسيييدا فييي سييلقة نااييا مقصييورا 

 في يا  العثماايين، نلى العر ، وفي يا  العر  المنيحيين نلى العر  المنلمين   واقعا ،
 
       العربية بوصفها "منألة" 3

أتحقي  فيي تتاوعيات سيره الدراسية، وفيي منيتوياتها المتتاليية، مين أن اللبنياايين سيلكوا إليى العربيية سيبال  م تلفية، متبافنيية 
ممييددا، نااييا تعييامش أوسييا   "سييوقا  لغوييية"تن ييد فيييه بيييروت، وتصييبح  فييي لحظييات تقورسييا  ففييي الوقييا اليير  نااييا

وسو ما أتحق  منه في مما   خر، مما  التعليمس ففي الوقا الر  نااا فيه بيروت  ا 52عجبل نامل أوقاتا  نصيبة 
داةيية والعاليية، ، فيي يينيها، اتبت"اللبناايية"أو  "الوونيية"عواليبعض سيماسا  "العصيرية"تحظى بنصي  نبير من المدارا 

لليييرنور وا اييياث، ناايييا بي ييية جبيييل ناميييل تتراجيييع نميييا نرفتيييه سييياوقا  مييين ييييواات وميييدارا دفنيييية، وت تعيييرع الييينمد 
جده في ورابل،س ت فتأخر أيد الكتا  فيها أا  وسرا ما 53في النبقية ع، 1884من المدارا إت في العا   "العصر  "

لييييم ا رسييالي فيهيييا، نمييا تتحقييي  فيهييا ممارسيييات ثقافييية جدفيييدا عمثيييل نيين وبيييع مؤلفييه فيييي بيييروت، وينت ييير وعييض التع
إليى ميا نيان فتأسي، ااقالقيا   "اتاضيما "نين اللحيا" أو  "متمنعة"المنر  والصحافةا نلى غرار بيروت، إت أاها تبقى 

قيي  ميين جييد أصييداءه القوييية فييي أقييوا  ال يييت محمييد رشيييد رضييا، فييي بيييروت افنييها، إل تحأميين جبييل لبنييان  وسييو مييا 
المفانيل ا ممابية للن ا  ا رسالي نلى المنيحيين نموما ، ونيد  اسيتفادا المنيلمين مين سيرا التعلييم، أو نيد  سيعيهم 

نالية، أو وونية، تلحقهم وعلو  العصر، بل تتيح لهم رهية ما جرى للعالم عوسم فيها فيي غفلية ة" سلية إسالمي"لتأسي، 
نية أوو  من اومة أسل الكهف وأثقل، الموقظات التي تض  األسماع تتوالى مين لقد اا  المنلمون اومة اجتما"ننهمس 

يولهم نالصوان  وقد ضر  نلى  لااهم فهم ت منمعون، ولما وعثوا وجدوا ما معرفون من سير الب ر قد تبد  فصار 
غييرسم مين يييي م يعر أول ي  نلى غير ما معهدون، رأوا الغربيين قد سادوا العالم وتولوا إدارا شؤواه في بالدسم وبالد 

ا  وسييو مييا مقولييه نييرل  نيين أيييوا  53ع "األغيييار وميين ييييي ت م ييعرون، فحيياروا فييي أمييرسم ت فييدرون مييا مصيينعون 
، وااصيييرفوا إلييى أميير اليييدايا ميين تميييارا "ترنييوا اليييدرا والتييدري،، واجتنبييوا الكتاوييية والتصيينيف"العلميياء فييي ويييرابل،، إل 

  "لكناد وضانة العلم"وارانة 
فيي أييوا  م تلفية، وفي  مرجعييات متبافنية، نيدا أايه نيان  "دولية لبنيان الكبيير"را دخلا البي ات اللغوية الم تلفية فيي له

نل وايدا منها، ونن تاري ها، ونن نالقتها واللغة عبيل واللغياتا  ولهيرا ايرى " تراث"أو روامات متعددا نن  "ِسَير"لها 
ممتمعون، بل اممعهم في مدى لغو ، نان لمماناتهم الم تلفة فيي تبادتتهيا  "اللبناايين"أن مممل من اعينهم، اليو ، بي

 فيه   "لغاتها"العربي، أ  تملكها الم صوص له، ما م نل  "اللنان"وتقاوعاتها وتبافناتها، سبلها إلى 
ي يييات المنييييحية تبينيييا أايييه نااييا للحرنييية الدفنيييية، الكاثولينيييية المن يييأ، فعلهييا القيييو  فيييي إدخيييا  الب "اللغيييات"ضييمن سيييره 

خصوصا ، وا سالمية نرل  وإن فيي صيورا أقيل، فيي دورا مين التنياف، اللغيو  أدت إليى جعيل اللغية العربيية فيي لبنيان 
اللغوييية أتييى ضييمن -، قيييد التقييار  والوضييع ميين جدفييد  وإلا نييان دخييو  المنيييحي فييي سييره العملييية التاري ييية"تاري ييية"

لمارواية وغيرسا إلى سلقة رومية في العهد األو ، فإاه ما لبيي، وعيد وقيا، عأو تمدفد صلةا القاةفة ا "تنني "نملية 
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أن نييين أمضييا  ولييَ  أنييدادا ميين الن يي  المنيييحية اتسييتقواء واللغيية العربييية، بييل التبييار  التفيياخر  بهييا مييع المنييلمين  
 "تفننيا  "سميا، أشيد األدوياء والغري  األغر  في لل  سو أانا امد في تاريت سرا البلد، في صال  لبنيي وسيعيد نقيل وغير 

أو تأسيدا  لتمافزسم، بل اافصيالهم نين العربيية  وسيو خقيا  فتنكير لتاري يه  "تباسيا  "وعربيتهم، فيما سم أمضا  أشد األدواء 
أو  "اليرمي" اسرا ، فيما سو فؤند واقعا  وجود معالم ال قا" والحما  فيه، أ  نواه خقاويا  ولييدا  للصيراع الير  أدى فييه 

 اتستقواء والعربية ولبا  لوجوده ولتمافزه نن غيره نرل !ول  
، نند دراسة اللنان العربي في بي ة جبل لبنان، من يصو  نملييات متعيددا، متققعية ولكين منيتمرا األسيبا ، تحققا

نلييه أدت إلى جعل العربية محل استنا  وتعلم، وعد وو  نهد في النليقة واتنتياد  وسرا المنار اتستنابي أولقا 
، إل ااتقييل ميين نهييد ال ييفوية والننييت إلييى نهييد التييدري، المننيي  فييي مييدارا ونلييى نتيي  "التعرييي  التعليمييي والكتييابي"

متأتية من القبانة الصنانية  لكن سرا المنار لم تقم وه دولة أو جهة لات شرنية إلزامية لغيرسا أو للنياوقين والضياد 
ف يات المتعلميين فيي سيره البي ية  فييه "تعربيا"اظاميية، بيل نيان منيارا   في ممالهيا، لكيي تصيبح الكتاوية بهيا لات شيرنية

عوخارجها أمضا ا، وف  تعري  م صيوص، ليم م ير  نليى قوانيد العربيية، أو ليم مضيعها مين جدفيد، إت أايه وسيمها فيي 
بهيا والتفيو"  جمله في نالقة م صوصة مع العربية، تتنم والمردودمة وول  التميافزأت، ما أوجهها اتستعمالية ومميزا

   النزنة ر بها ضمن األبنية اتجتمانية نلى أساا مداي، ت دفني، وافعي ت معيا
مييين جهييية، وبنيييب  صيييلتها والترنيييي  الكتيييابي، ت  ،وسيييره العربيييية نتابيييية نليييي غيييير صيييعيدس ونييي  صيييلتها والقبانييية

ميا  ترنيي  عوألفياذ ومفيردات وغيرسياا التواصلي في الكتاوية والتراسيل، مين جهية ثاايية  وبهيرا المعنيي ا يأ تبيافن بيين أا
للكيال  اتسيتعمالي،  "مفصيح"أو  "مهير "سارية فيي اتسيتعما  وبيين ولي  ترنيي  جدفيد للكيال ، غيير منيتقى أو غيير 

بل متأت من خارجه، من متون قدممة  وسو ما مقوى نليه أدوياء تنافنيوا فيميا بيينهم، واا يغلوا وإ هيار تفيوقهم وتميافزسم 
صاي  ال أن األجنبي، مين قنصيل أو مبعيوث إرسيالي، أ  فيي يلقيات ضييقة، ميا أتيا  لتمدفيدسم، أو  أما  األمير أو

ميييا وسيييمه ونيييمات أوعدتيييه نييين ليييزو  العالقييية ويييالكال  اتسيييتعماليس وسيييو ميييا ممعيييل سيييرا التمدفيييد محيييددا  وفعيييل الكتاوييية 
فيي دفواايه مين دون أن معيرع  "متفننيين" بوجيود نتيا  "فتغياوى "قان ل، إل نيان الني"المتيدسورا"لات الصييغة ة" النلقااي"

 العربية والضرورا، وسو العهد الزخرفي في الكتاوة 
ولبا العربية برل  ياجات نتا  نان  واهسم، وعيد أجيدادسم وأسيالفهم، مبعيدفن أو مهم يين نميا ناايا تتيحيه العربيية، 

األمييراء والييوتا المحليييين أو لييدى  أو نمييا أصييبحا تتيحييه ميين سييبل فييي الرقييي، سييواء فييي ال ييار  أو فييي الييداخل، لييدى
القناصل وا رساليات األجنبية  وسو ميا ينيم سيره العالقية والعربيية ومقيادفر مين اتفتعيا  والتنيرع والتيدبير والنيعي إليى 

 أو المتواف  مع سمالت التكالم اليومي ومع التراسل  "النضو  البقيء"التمافز خصوصا ، وما أوعدسا نن إمنان 
جدفيد، بيل  "جيواا سيفر"، وجعل لل  من العربية، مع أسبا  أخرى سياوقة نليهيا، "التنظيمات" مع قااون  "ةالرمي"ااتها 

العربيييية المفتوييية نلييى ممهيييودات ااوقيهييا والناشيييقين  - "العربية الثقافييية"ممتيياا لهييم، فيييي مييا بتنيييا انييتقيع تنييميته بيييي
عربية وبها، تمددت العربية ووسعا منتويات استعمالها، اللغويين فيها وبها  وفي غمار سره الحرنية المتمادمة يو  ال

 واونا فنون ترنيبها، وأنادت إلى التداو  ألفا ا  واستعماتت واةدا ولكن قابلة للتداو  من جدفد  
أو نلى متبقيات أو أوابيد لغويية  "رنينة"، بد  اقتصارسا نلى مدواات "التاري ي"سرا ما أناد العربية إلى ساب  نهدسا 

نهود الترد  الثقافي  وسره العربية تاري ية ومعنى أاها نربيات، أ  تمتاا ونمات تمعلها تتبافن بين نات  و خرس في 
لينيا وعييدا نين  "النيا"   "فإلا نان إبراسيم اليااجي شدفد التفصح في تراسيبه البيااية، فإن لغة ال دما" النيردمة فيي 
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وغيرسييا ميين  "افييير سييوريا"أو فييي  "،داةييرا المعييارع"نييتااي، سييواء فييي تحقيي  فييي نتاوييات وقييرا البألغيية التراسييل، نمييا 
دورياتيييه مييين لغييية صيييحفية لات وييياوع تواصيييلي بيييين، وغيييير مقعييير والتيييالي مثلميييا سيييي نلييييه أيياايييا  لغييية الييييااجي فيييي 

  "الضياء"
وميع النافيرفن فيهيا  ،هميتى لو اختلفوا دفنيا  مع بي يت -لهرا ممنن القو  إن سناي دوافع ومحرنات جعلا سؤتء األدواء 

ا فنتنييبون وييالمعنى النوسيييولوجي الثقييافي إلييي سييره البي يية، مثييل ال ييدما" أو وقييرا البنييتااي أو صييروع وغيييرسم  -
مقبلييون نلييى العربييية إقبييات  م تلفييا ، معييين فييي اهاميية المقيياع تعييويلهم اتسييتثمار  والممييالي فييي  ن عوضييمن وجعلييتهم 

سو إقبا  اتنم ومقادفر من التهي  ييي منتوج  وت منتوج  التهيي  والضيروراس ولبيوا العملية افنهاا نلى العربية  و 
م ييوه نيين لليي ا،  التفصييح ييييي نييان وإمنييااهم الييرسا  والعربييية إلييى وجهييات مغييافرا عازنيية سييعيد نقييل الاليقيية رسييم  

 العربية من دون إناقات دفنية أو سلفية  "تاري ية"ويققوا 
ننييد وعييض اللبنيياايين، وتعييين دخييولهم، ربمييا المتييأخر، وربمييا المتييردد، ولكيين األسيييد فييي  "لةمنييأ"لعييل العربييية فييي لبنييان 

اهامة المقاع إليى لنيااها، إت أاهيا ناايا أمضيا  أييد أوجيه قيولهم ومنيافحتهم لل يرو  مين العهيد النيلقااي، وخصوصيا  
وى الكثييرين مينهم، مين ال يدما" إليى ، بل لت قي المرسبية نرل ، نما تمثل لل  فيي اتاجيات ودنيا"الرمية"في صيغته 

مييارون نبييود مييرورا  ومبييران خليييل جبييران  وأوجييه القييو  سييرا متعييددا ومتنونيية وم تلفيية، لييي، لنييا أن اممعهييا فييي انيي  
واييد، وت سييي تمتميع فيييه أساسيا ، وأدت نمييا ننيد ال ييدما" إليى امميياد الصيالت أو وليي  التوافي  بييين التميدن والعربييية، 

ض تمار  اللبناايين المتأخرين، نما في العقود األخيرا، التبار  والعربية يتى يدود الزخرفة والتفنن وسو ما بل  في وع
 والتمافز 

، وبييين جمانييات، وبييين مييؤلفين "بي ييات"وعييد وييو  نهييدسا فييي  "دوليية لبنييان الكبييير"، إلن، اللغيية العربييية إلييى "وصييلا"
ية واتنا" وت الد بين األفراد والممانيات، وت سييما فيي الكتي  ومن  ين، فهل وفرت الدولة ما ايتاجته العربية من سو 

المدرسييية  وميييالا فعيييل منتميييو اللغيية ومنيييتعملوسا بهيييا فيييي مييدى العقيييود اتسيييتقاللية  سيييل ت لصييا العربيييية مييين نهيييود 
التميييال  يولهيييا، وسيييل أتاييييا وميييا وفرتيييه مييين خييييارات لمنيييتعمليها ممييياتت لالسيييتثمار فيييي منيييتقبلهم ومهييينهم وفيييي 

ياجيياتهم فييي التعبييير نيين أافنييهم  وسييل اسييتقاع منتمييو اللغيية وواضييعو اصييقالياتها أن فتيياوعوا اهيي  سيياوقيهم فييي ايت
، وحيييي توصييلا العربييية إلييى سييد ايتياجاتهييا فييي التنييمية والتحدفييد  وسييل  ييل ا قبييا  نلييى العربييية "التمييدن اللغييو  "

قابلييات اسيتعمالها، أو فيي تعلمهيا وصيرع الممهيودات  منيتمرا ، وسيل وقييا قيمية اسيتثمارية جيدفرا والمراسنية، سيواء فيي
نليها  وسل استفا العربية براتها، فما ايتاجا إليى غيرسيا إت مين ويا  اتويالع والتفيتح، أميا أاهيا ت تيزا  تحتيا  إليى 

 غيرسا، وما ممدسا وأسبا  الحياا والتمدد والصلة وحقيقة العالم وأيواله 
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 الهوامش
الحرنية "أدوياء جبيل ناميل، ونين الحاريصيي خصوصيا  واتصياله وياألمراء، نتيا  محميد نيا م منييس  س راجع نن 1 -

 وما وعدسا  157، ص "الفكرية واألدبية في جبل نامل
   26ص ، 1993، دار العلم للمالفين، بيروت، القبعة األولى، "تباشير النهضة األدبية"س وليم ال اان س  2 -
   12، ص س وليم ال اان س    ن  3 -
   26ورد في نتا  ال اان المرنورس ص ، 274، ص "الدفوان"س جرمااوا فريات س  4 -
   153س    ا ، ص  س  محمد نا م مني 5 -
الر  يار  نهد األمير و ير ال هابي، وواجه وقواته قوات ابراسيم واشا فيي غيير منيان وااتصير نليهيا، وايتيل س  6 -

 را وغيرسا، والر  جعل من تبنين، في جنو  لبنان، قاندا ينمه في جبل نامل الى لل  صفد ووبرية وننا والناص
 157عص  الميرنور أنيياله ليى نتيا  محميد نيا م منييإللوقيوع نليى تياريت أدوياء جبيل نامييل، ، ممنين العيودا س 7 -

 وغيرسا  "العرفان"لى أنداد م تلفة من مملة إوما وعدساا، و 
   448-57/447، ص "العرفان"وفي مملة ، 469-5/448، ص "أنيان ال يعة"س ورد شعره في س  8 -
   203، المرنور أناله، ص "سات  النلقان   "س خالد ايادا س  9 -
   373ورد في نتا  ال اان المرنور أنالهس ص ، 89، ص "دفوان"الس األ  ايقوتوا الصاة  س  10 -
ورد فيي ، 504ص  ،1969القياسرا، ، 4،   "ن يرخالصة األثير فيي أنييان القيرن الحياد  "س  س محمد المحبي 11 -

   190،    ا ، ص "سات  النلقان   "س  خالد ايادا
تراجعيا  "الكتَّيا "فييه أن مهنية  رى ايادا الميرنور أنياله، وييى نتا  إلالتدقي  والتتبع، ممنن العودا  س لمزيد من 12 -

، وسو ال د النر  الر  نان منت دمه "القيرمة"  ا، نندما ألغي خد 1834سي  ع 1250في العهد العثمااي منر  سنة 
   210الكتا  في قيد الدفاتر والنمالت، ويلا اللغة العربية منااه في تقييد سمالت الروااامة، ص 

   220س خالد ايادا س    ن ، ص  13 -
 ونم ات  واتبن والرو  القدا"اص الرسالة س  س 14 -

اتميياد  القيياسرات النقيييات الزنيييات أ  أميياد  المحيي  الحنييون وتييا  رأسييي  أقبييل اتر" وأينييي والهاميية ال او يية بييين
 وقرا نيني ومهمة فؤاد  المح  المحبو  أبي الق، واوي تا سلمه ز تعالى 

 لى اظري البهّي ز فروينا اماه و ير ونافية   إسب  تنقيرسا اتشوا" 
 ا 44-43عوردت في ال اانس ص  "ق، فوسفالتوقيعس أيقر الناا نبدي وابن  جبراةيل البااي ابن ال

بييوع المييياه نييرل  لييى در  الكمييا  نمييا فتيو" األّفييل الييى فنإونييم اليير  يييافل خاةفييه وموصييلهم "س ايص الرسييالة س  15 -
ى يضييرا ات  القييّدم، المييوسر النفييي، اليير  لييي، فييي قداسييته شيي  نلييى اتنييال  ومصييبا  الظييال     إلييتاقييا افنييي 

 لت   إهنة أبي ومعّلمي وتا  رأسي الق، واوي تا أدا  الر  نهنوته ويريمني ببرنة صلواته  ف ر العلماء واين الك
 ا 44عوردت في ال اانس ص  "تلميري الحقير في الكهنة فوينا الحصرواي من جبل لبنان

 وقرا وقريري المواراة عوالكرشوايا"س اص الرسالة س  16 -
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كييون ياليية نلييى أنييز اتصييدقاء والمحبييين القيي، واوي ييتا  اليير  فبيياري النييال  والبرنيية التييي يّلييا نلييى جييو" الرسييل ت
نلي   فيي نيل أميا  يياتي  وي لصي  فيي اليدايا واآلخيرا  وينيون يظي  فيي ملكوتيه النيماوية وصيلوات العيرراء القياسرا 

 واآلواء القدمنين  مين 
  مين   لى رهياي النعيد ز فروينا وجه  و ير ونافية إوسب  تنقيرسا نثرا اتشوا" 

 ا 44عوردت في ال اانس ص  "1585برات من دفر سيدا قنوبين اهار نيد الب ارا 
   46س ال اان س    ن ، ص  17 -
 س ال اان س    ن ، الصفحة افنها  18 -
، تقيييدمم وإنيييدادس األ  جيييواع قيييز ، مرنيييز الن ييير "بيييدامات الرسباايييية اللبناايييية"س راجيييع سيييره الكتاويييات نلهيييا فييييس  19 -

   1988لبنان، -يع، الكنلي والتوا 
ليه في القبعة التي اظير فيهيا ويققهيا األوياتي وقيرا فهيد، وصيدرت نين دار لحيد خياور، فيي وبعية إ تس ند 20 -

 ثالثة ومنقحة، دون تاريت 
ليييه فييي تحقييي  جدفييد، قييا  وييهس نبييد إ ت، نييد"نمافيي  اآلثييار فييي التييراجم واألخبييار"س نبييد الريمييان المبرتييي س  21 -

   1/429ما  الدفن، في ثالثة أجزاء، منتبة مدبولي، القاسرا، د  ت ، ص العزيز ج
، 8،   "الكتييا "سييره التراسييي  ميين ابييرا تعريفيية وضييعها محمييد نبييد الغنييي ينين، وا ييرسا فييي ممليية  اس اسيتقي 22 -

نييية الحلقييية األوليييى، دار الحميييراء للقبا - "أنيييال  النهضييية الحدفثييية"ووردت فيييي نتيييا س ، 418-412صيييص ، 1949
   331ال اسدس ص ، 332-327صص ، 1990والن ر، بيروت، 

   185وال اسدس ص ، 188-179س ورد المثل في الكتا  افنه، صص  23 -
ا، 1748-1680ا، وجرميييييااوا فرييييييات، ونبيييييد ز ااخييييير ع1746-1658لنييييير مييييينهم وقيييييرا التيييييوتو  عأس  24 -

-1668ا وجبراةييييل َييييّوا ع1742-1672نبيييد ز قرانليييي عوايقيييوتوا الصييياة ، ومؤسنيييي الرسباايييية اللبناايييية الثالثيييةس 
ا أو  ميين أقيّر وأسمييية يلي  فييي ااقييال" 1820-1757ا  قيد منييون الريالية فييولني ع1714-ا، ويوسيف البييتن ع1756

لييى لبنييان ميين إإن الفصييحى سييرت "الدراسييات العربييية، وسييو مييا أسييده غييير ناتيي  وعييده، مثييل مييارون نبييود اليير  قييا س 
  "يل 
سنينة مدفنة "ورد في نتا  أسد رستمس ، 352ص ، 1،   "تاريت القاةفة الملكية"س  ل ور  قنقنقين الباشاا س 25 -

   113-112،    ا ، ص "ااقاسية العظمى
   1/53س نبد الريمان المبرتي س    ا ، ص  26 -
   309-306،    ا ، ص "مممونة اللبود "س توما اللبود  س  27 -
الزجلييييةا،  "المدمحييية"تبييياه فيييي نتاويييات نيييدد مييين الميييؤرخين المواراييية، منييير ابييين القالنيييي عفيييي س ميييا منيييترني اتا 28 -

، وأاقواييوا أبيو خقيار "رسالة مبنية في شرع القاةفية الماروايية"ا في 1780-واسقفان الدويهي، ويوسف الدويهي ع
ا، خيري  1862-، واقوت مراد ع-بينهم  "نلمااي"وسو أو   - "م تصر تاريت جبل لبنان"ا، في 1821-العينقوريني ع

ا، 1820-وشييبان ال ياان ع ،"أسياا النظيرا الوونيية اللبناايية الحدفثية، "في انتقاد إفلييا يريي  ،نين ورقة، الر  وضع
، ااقالقيا  مميا تيوافر لهيا مين مروييات عأ  نتاويات سيؤتءا ا، أخ فارا، أاها 1861-لى ونوا ال دما" عإوصوت   َبَنياا

 "تياريت األامنية"ورومااية وغيرسا، سيرا تاري ية للقاةفة، تتمافز بها نين غيرسيا وتيدرجها عسميا فيي وم قووات، محلية 
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ايس راللدويهيا في التاريت األشمل  والالفا في سرا النن  ماثل في ما نتبه ال دما" افنه، الر  مقيو  فييه البيرت ييو 
األر" مويد تحنمه أسرا أميرية واييدا، بيل فيراه  اقتصر موضونه نلى لبنان لاته  وسو لم فر لبنان ممرد متنع من"

عورد فييي يرييي س ص  "اظامييا  منواييا  ميين أسيير تحنييم نييل وايييدا منهييا ققانهييا ال يياص بهييا نلييى تييواان وتييراود بييبعض
 وسو من أو  من أدخل البعد الفينيقي في تعيين لبنان  اا110
صيير نلييى نالقييات اللبنيياايين نمومييا  وأرضييهم، البحييي والتحقييي ، ميين دون شيي ، للوقييوع المتييأاي والمتب وجيي س  29 -

ومميرد أن فيرس   ،فيي جنيو  لبنيان ،ليى قريتيهإوبحدودسا، وعيدا  نن بليد المن يأ وااقالقيا  منيهس فال يانر العياملي محين 
في شعر وعضهم فيي للي  الوقيا  وسيرا فنة أخرى له مماورا له، نما لى النمف أسثر من أ  مدإلى وعلب ا وقد محن إ

م ، ممن مقيميون نالقيتهم التحدفدمية ومنيان، بيين بليدا المن يأ والعيالَ نرل     ندد من اللبناايين المعاصرينمصح في أد
ننيد ال يانر سيعيد  ،العيالم "ايلنية"لهيم ميع غييرسم عوالير  مميد فيي صييغة  "جامعية"أو أر"  ،مباشرا، من دون وسيد

 صورته المبنقةا  ،نقل
ي نتاوه المرنور أناله، يو  التبافن بين الحمالت الصليبية، من جهة، وبين س راجع ما مقوله براار سافبرغر، ف 30 -

نمل ا رساليات منر القرن النادا ن ر، مين جهية ثاايية، سيواء فيي ألسيان القيميين نليى الكنينية الكاثولينيية أو ننيد 
  وسيييو ميييا  140-183وعيييض ينوميييات أوروبيييا، فيييي فرانيييا وإمقالييييا ت صيصيييا ، أو ننيييد الميييؤمنين المحلييييينس صيييص 

 عالدفني والتعليميا  "التب ير"عالنياسيةا و "الحمامة"لى نهد إعالعننريةا  "الحمالت"مممله في اتاتقا  من نهد 
، سلنيلة األنميا  الممهولية، دار رييا" اميي  اليري، "أيمد فيارا ال يدما""س  س فواا ورابلني ونزيز العظمه 31 -

   214ص ، 1995للكت  والن ر، لندن، 
   280أيمد فارا ال دما" س   ، ن ، ص  س 32 -
، الممميونين فيي "الواسيقة فيي معرفية أييوا  مالقية ون يف الم بيا نين فنيون أوروبيا"س أيمد فيارا ال يدما" س  33 -

   4و 3ا، ص 1882سي ع 1299ستا  وايد، وبعة ثااية، مقبعة المواة ، قنقنقينية، 
نلييى أفكييار التمييدن فييي  "تفتحييا  "، وسييو أن ال ييدما" بييدا لنييا أقييل وميين المفيييد، فييي سييرا النيييا"، ماليظيية األميير التييالي

سييب س منهييا تفييتح الممانييات  ميين رأسثييلييى إ، ممييا سييي نليييه مواقفييه قبييل لليي   وقييد معييود سييرا األميير "المواةيي "مقيياتت 
قانييات لييى قإ "المواةيي "ه فييي العثمااييية، وت سيييما فييي اسييتنبو ، نلييى أشيينا  التمييدن، فييي سييره النيينواتا ومنهييا توجُهيي

استمامييات العدفييد ميين  "التمييدن"، نلييى سييبيل المثييا   ولقييد شييغلا قضييية "النييا"   "واسييعة ميين القييراء، و ييالع نتاوييه 
أقراايه، يييي أاهييم دوميوا المقياتت فيهيياا ومينهم، بيل أولهييم ربميا، وقيرا البنييتااي، التيي خصيها فييي العيدد األخيير ميين 

التمدن، وسي ثالث في يناوهس الدمااية،  "وساةد"تحدث فيها نن  ومقالة، 1861اينان من سنة  22، في "افير سوريا"
 والحنم النياسي ووساةد استنا  األد  

 3ا، ص 1882سيي ع 1299، قنقنقينية، مقبعة المواة ، "الماسوا نلى القاموا"س  س أيمد فارا ال دما" 34 -
  
   1/202، المرنور أناله، ص  "سنز الرغاة     "س  س أيمد فارا ال دما" 35 -
منتهييى "عوسييو قييو  فييرد فييي المنت بييات اقييال  نيين فصييل وعنييوانس  "سنييز الرغاةيي     "س  س أيمييد فييارا ال ييدما" 36 -

   1/139ا، المرنور أناله، ص "العم  في خصاةص لغة العر 
نيداد ، إ "اما  األمة العربيية فيي لغتهيا األصيلية"ى اصوص سره النماتت مممونة في نتا  إلس ممنن العودا  37 -
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   1991وتحقي س فوسف قزما خور ، دار الحمراء، بيروت، 
، أشييبه لعلييو  والعربييية، فييي القييرن الالييي مييا تييوااى وييال  ميين المامعيية األميرنييية نيين ويير  سييره الم يينلة، أ  تعليييم ا

، وسيي ا431-430صص ، 1923، سنة 9" ع  الكلية"قع، نلي سبيل المثا ، في مملة القدممس أوصدى وعيد للنقاو 
وناتيي  اللمنيية  ،نلييى بيييان اظمييه فرييي  ميين ولبيية المامعيية، تييولى الرةاسيية فيييه متييى نقييراو   ممليية المامعيية األميرنييية،

، ويؤنييدون فيييهس "إيييياء التعليييم واللغيية العربييية فييي المامعيية"سييعيد تقييي الييدفن عاألدفيي  المعييروع تيقييا ا، وسييو وعنييوانس 
" عص ليى للي  إت بتعلييم العليو  العصيرية بهياإغات الحية وت سيبيل مم  أن تكون عالعربيةا لغة نلمية نغيرسا من الل"

 ا 430
    7زما المرنور أنالهس ص ورد في ق، 136ص ، 1  ، 1881، "الن را األسبونية"س  38 -

لى العدو  نن تعليم العلو  إأن الواير العثمااي ريا" واشا اتمه ، 1893، في العا  "المقتقف"مقالة أخرى في  وتفيد
    تداةية والتمهيزيةبى تعليمها واللغة العربية في المدارا اتإلياضية والقبيعية بلغة أجنبية الر 
المدرسية الكليية اتاميليية النيورية "فيي الميزء النيادا، سيرا ا نيالن مين ، 1881في العا   "المقتقف"س ا رت  39 -

   28قزما خور ،    ن ، ص ، وسو موقع من رةي، المدرسة داايا  بل،س ورد في نتا  "لقلبة الق 
   101س    ن ، ص  س ورد في خور   40 -
   3،    ا ، ص "اسوا    مال"س أيمد فارا ال دما" س  41 -

ومييين األلفييياذ اتصيييقاليية التيييي وضيييعها ال يييدما"، وانيييتعملها يتيييى أمامنيييا سيييرهس األسيييقو ، البييياخرا، البرييييد، النيييل  
 مر، الققار، الحافلة، المقانم، المصااع، المؤتمر، المريدا وغيرسا البرقي، المبلد، المراقص، المنقاد، المؤت

   3،    ا ، ص  "الماسوا    "س أيمد فارا ال دما" س  42 -
   13س    ا ، ص  س محمد فوسف امم 43 -
س الر  وقف نلى وبعه وضبقه نلى أصله األمير ادمم    ااصر الدفن، الصادر في وبعته األولى في العا   44 -

   1985لى القبعة الثالثة الصادرا نن منتبة لبنان، بيروت، في العا  إ توند، 1905
، يققييهس محمييد محييي الييدفن نبييد الحميييد، دار الميييل، "العمييدا فييي محاسيين ال ييعر و داوييه واقييده"س  س ابيين رشييي  45 -

   2/326ص ، 1972بيروت، القبعة الراوعة، 
   104 - 102،    ا ، ص "قد   ال دما" النا"س أيمد فارا ال دما" س  46 -
ليها من ورا فيي إ تند، 1898-1897، 1،   "البيان"، المن ورا في مملة "اللغة والعصر"س  براسيم اليااجيإس  47 -

   1993، الر  أنده ويققهس فوسف قزما خور ، دار الحمراء، بيروت، "أوحاث لغوية"ستا  
 247-241، المرنور أناله، صيص "بدامات الرسبااية اللبنااية" س فوسف النمعااي س راجعها من ورا في نتاس  48 -
  
   236س فوسف النمعااي س    ن ، ص  49 -
   59-1المرنور ساوقا ، ص الكتا  س نبد الريمن المبرتي س "نماف  اآلثار   "،  50 -
ره، وولبه التمافز فيي  ن، من صنع مصي "الرمي"سعيد نقل وعربيته، الر  معني تمنن  "تباسي"سرا مفنر س قد  51 -

  يتى يدود العنصرية نن العر 
سيققا الحنومية ا ققانيية الثالثية  1865ايه فيي نيا  إ"س "تياريت جبيل ناميل"فرنر محميد جيابر    صيفا فيي س  52 -
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 ا وبيدأ تقبييي "1918وخنير جبيل ناميل اسيتقالله اليراتي، وينييم األتيراي اليبالد العامليية ينميا  مباشييرا  يتيى اهامية نيا  
النظييا  العنيينر  فيييي جبييل ناميييل وعييد اوا  الحنيييم ا ققيياني، ووضييعا الحنومييية العثمااييية قيييااون التمنيييد ا جبيييار  

 ا 69وفرضته نلى القواةف اتسالمية، ونااا مدا التمنيد ن رين سنة عص 
مدفدا، فلم تكن أما المعارع ويا  العلو  والتعليم نلى األصو  ال"س وسو ما فوضحه فريات في سره العباراتس  53 -

تعرع قبل نهيد ميديا واشيا، واليي سيوريا  فهيو أو  مين أسي، الميدارا األميريية وننيي بن ير العليم وإصيال  التعلييم، 
فأا يييأ الميييدارا الرشيييدمة عالثااوييييةا فيييي مراسيييز األقضيييية، وا ندادمييية فيييي مراسيييز األلويييية والوتميييات  وليييم ت يييمل سيييره 

ز الحنومية فيي النيايل، وليم تتأسي، الميدارا ا بتداةيية إت فيي أواةيل التنظيميات جبيل ناميل، بيل اقتصيرت نليى مراسي
 ا 30عص  "1908نهد الدستور الترني الثااي ولل  نا  

أن منييلميها قييد ف ييا بييينهم المهييل، ومييدارا ا فييرا  "وسييو مييا مقولييه أيمييد أمييين أمضييا  نيين مييديا واشييا، إل لفييا اظييره 
، "انمياء ا صيال  فيي العصير الحيدفي"س "بتداةييةسوى وعض الميدارا اتتتقد  نل فو  تقدما  ملموسا ، ولي، للحنومة 

   39ورد في فرياتس ص ، 55ص 
سييان اا ييقار المدرسيية أو التعليييم شييقرينس وجييه "أصييا  التعليييم فييي جبييل نامييل منيير مقلييع القييرنس  "التصييدع"نييدا أن 
خييارجيتين ولراةعيتييين، أمييارا نلييى  لييى يداثيية ونصييريةإى ت يييع ميين غييير جنييم أسلييي وت أر"، ووجييه الثييااي إليياألو  

ا  ويتعيير" شييرارا فييي 88ص ، 1996، دار النهييار للن يير، بيييروت، "األميية القلقيية" سعوضييا  شييرارا "التصييدع المييرنور
لييى ااصييراع إ، لضييمور التعليييم الييدفني فييي جبييل نامييل، بييل "س لبنييان ممتمعييا  إسييالميا  "يييز  ز"دوليية "ستييا   خيير لييه، 

يييز  "دوليية " سافرا، مثييل العمييل الحزبييي أو األدبييي وال ييعر  ونتاويية التيياريت عوضييا  شييراراى ا يياوات مغييإلييمتعلميييه 
 ا 35،    ا ، ص "   "ز
رييالت فيي بيالد " سورد فيي نتيا ، 621-620ص ، 1921سينة ، 22  ، 8 ،  "المنيار"س  س محمد رشيد رضا 54 -

   92، ألاي، األبيض،    ا ، ص "ال ا 
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 س راوعالفصل ال                                         
 الرفوع القباني                                 
 والضي  اتجتماني                                

 
 
 

                                                                                  
 

، للي  أاهيا جمعيا فيي بنيتهيا -ه واقعيا  تيوسرا ما فعل -دسا وي "المدرسة"نلى  ا  ساوق ييدفث قصرأأن    دور قفي م سان
منهيا فيي غيير مميا ، ومنهيا اافصيا  التعلييم نين شيرووه الدفنيية عوإن ليم  االتيي تحققي "المبافنة"المنتمدا، أو أفرات 

بيع جدفييدا، وعضييها أوروبييي، وبعضييها منييلم ميين تعيينييات واسييتهدافات، أساسييها مييرسبيا، واسييتمداده لمصييادره ميين فنييا
اآلخييير ترتيبيييي فيييي صيييورا منيييتعادا ومينيييرا للعليييو  القدممييية عوخيييير مثيييا  نليييى للييي  ااتقيييا  تعلييييم اللغييية مييين مصييينفاته 

 الموضونةا  "القواند"ى نت  إل "ألفياته"و
ا الم تلفيةا فيي تعبيراتهي لى المدرسية بوصيفها أييد األوير اتجتمانيية لتناقيل الثقافية،إاظر أأمضا  أن    مقدور في ونان 
بوسييياةقها الم تلفييية عالمرييييدا، الكتيييا ، المن يييور   ا، فوصيييفها  "المقبعييية"ليييى إللييي  مييين دون النظييير  أايييه مصيييع إت 

درا أغير أن دراسة مفانييل المدرسية عميا درسياا، والمقبعية عميا سيالصنو المالا  للمدرسة في نمليات التناقل سرا  
ننييد "الكاتيي "، وصيييغته العثمااييية، لليي  أانييا ا ييهد فييي سييره التغيييرات الحادثيية عوفعييل أدايياها، تقتضييي الوقييوع، بداميية، 

 المدرسة والمقبعةا ت نال  جدفدا  للكات ، نما للكتاوة افنها 
 

 
   سيرا "الكات " 1

، ت ممتليي  القييارىء، اليييو ، فييي العربييية سييوى نتاوييات قليليية نيين العهييد العثمييااي، وسييي فييي غالبهييا تنتنيي  إلييى ال ييعر
والريالت، أو إلى التاريت  وسي، نلى أ  يا ، تفيد الكثير نميا نيان نلييه سيرا العهيد مين أييوا ، وسيي أييوا  ممنين 
التدقي  فيها، في نثير من اتنتقادات النارية  نما بدا أن وعضها فنتن  إلى "النعرا" الوونية عالعربية وخالفهاا التيي 

"اتتحياد العثميااي"  لهيرا ت مغفيل الباييي نين نتيا  ايادر فيي اونيه،  صايبا الوني وضرورا التمافز واتافصا  نين
فيي قيمتييه، ونين ال ييهادا التيي م لفهييا نين القييرن التاسييع ن ير، فييي بداماتيه خصوصييا ا وسيو "تيياريت وتمية سييليمان واشييا 

 ا 1العاد "، الر  وضعه "المعلم" إبرسيم العورا، أيد "ستا " سره الوتمة ع
تحدفييدا ، إل ممنيين الوقييوع فيييه، فييي أسثيير ميين مييادا فيييه، نلييى مييا فرسييم  تيياريت سييو سيييرا "الكاتيي "مييا منييتوقف فييي سييرا ال

صيييورا معقولييية نميييا نيييان نلييييه الكاتييي ، بيييل الكتيييا  فيييي ميييراتبهم الم تلفييية، ونميييا ناايييا نلييييه أنميييالهم، نليييى تنونهيييا 
ُ  صورا نن "الكات " تعيود إليى "تعريي  وت صصها، ونما نااا نليها التنافنات واتختالفات فيما بينهم  ويقدِّ  الكتا

الييدواوين" فييي العهييد األمييو ، أ  إلييى اسييت دا  الييدفوان، أو الحنوميية، مييو فين ثييابتين مقومييون وأنمييا  نتابييية م تلفيية، 
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، إل مقل  من نتاوية ال ليفية أن تكيون تةقية، بيل  نلى أن تمتاا مهاراتهم وغير فنس منها أن مميد الكات  الكتاوة إا اء 
بة لمنصبها وأن مميدسا خقا ، إل مقل  لكتاوة ال ليفة نرل  "سي ة يننة" تميزسا نن غيرسا مين المراسيالت، نيدا مناس

ايتيا  نتاوة ال ليفة إلى خقو  سرية، أشبه بلغة "ال يفرا" الدبلوماسية عاللغة المرميزاا فيي أمامنيا سيرها وسيو ميا نيرع 
ؤامرات"، نلى سيبيل المثيا   ومنهيا أن ممييد الكاتي  الحنياوات عأ  منر العهد األمو  في خقو  وعينها، مثل "خد الم

الرقاوات نلى الصرع، في لغية الييو ا وغيرسيا مين المهيارات  وأتحقي  فيي سيرا الكتيا  مين أن مهميات الكاتي  منيتمرا 
 في العهد العثمااي نلى ما نااا نليه في العهد ا سالمي، وإن تغيرت التنميات أو المواقع 

 
 براسيم العورا س فد الحاسم "المزيدا"  أ   إ 1

وإبرسيم العيورا شياسد نييان نليى ميا نتي ، ويبيدو تاري يه شيدفد الحيويية، وسيو فييه منيتملح ويوجيه ميا م ياء  وسيو ناتي  
وممارسييات الكتاويةس ناةليية امتهنيا الكتاوية أوييا  نين جييد  ا اختصي سيرل ، بيل فنتنيي  إليى ناةلية ميين الكتيا ، يتييى أاهيا

، فيميا نيان معميل واليده، "المعليم" ينيا، 1796و اتبن الثااي لحنيا العيورا، الموليود فيي صيور فيي العيا  فكات  التاريت س
ننييد أيمييد واشييا، المعييروع وييالمزارس اسييتقد  المعلييم ابنييه البنيير مي اةيييل للعمييل معييه فييي "الييدفوان"، فييي خدميية الييوالي 

ولما فبل  ، 1814م استقد  ابراسيم افنه منر العا  ث، 1804سليمان واشا، الر  خلف المزار نلى وتمة ننا، في العا  
 وعد الثامنة ن را من نمره 

، "رةي، نربي ناتبي"وتاريت العورا مفيد خصوصا  نن نمل الوالد في وتمة سليمان واشا، وقبلها، ولقد نان المعلم ينا 
، المنيؤو  نين مواااية "الصيراع"رييي، أ  رةي، المنت  العربي  ويقابله، بيل معليوه منااية وافيولا ، معليم  خير، ييييم ف

  "الدولتمية"الدولة، ولقد نان، نلى ما فوضح العورا، أفضَل العارفين في أمور 
ومنيياندمه فييي الييدفوان  أولييى سييره المهييا  تحرييير الرسيياةل  "الكاتيي "وتفيييد قييراءا التيياريت فييي الوقييوع أييااييا  نلييى دور 

ينن ال يد، إل مقيع القيارىء نليى أسثير مين إشيارا فيي الكتيا  ت بير أن  ورفُعها للوالي ل تمهاا ومنها أن منون الكات 
المزار نان معرع ي  المعرفة خد المعلم ينا، ولقد ناايا معرفتيه سيره النيب  الكاشيف نين دخيو  المعليم فيي ميؤامرا 

ا، وال ياوية ضده عما أدى إلى سمنه وجيدع أافيه وفي ء نينيه الينيرى، وإليى انتزاليه امنيا  فيي ال يا ، ونمليه فيي التميار 
ثم قا  للمعلم ينا سل سرا "خصوصا ، قبل أن منتقدمه سليمان واشا للعمل من جدفد في ننا نرةي، للدفوان العربياس 

المرسو  خق   فقا  اعم  فقا  له أاا خاةن ما ينا  فقا  له ما أفند  أاا نبد مأمور  فالر  أمرتنيي وألزمتنيي أن أتوجيه 
دت  تعييرع أن الكاتيي  تحييا أميير مييوته  وسييره الكتاويية اعييم إاهييا و قييي وإامييا لينييا معييه سنييرا أمراييي أن أستيي   وسييعا

 ا  2ع "مني
ويمنيين التحقيي ، فييي إشييارا أخييرى، ميين أن جييودا ال ييد منتحنيينة ومقلوبيية ميين المعلييم، إل اييرى أن أيييد رجييا  الدوليية 

اصيح  أيفيل قلمي  ألن ويا  سميافون أايا أرييد أن أ"ومأمورية ال ا  سأ  نن المعلم نبود البحر ، ولميا تقياه قيا  ليهس 
سيان فرييدا  وحنين ال يد "ا  ويعيرِّع العيورا المعليم نبيود البحير  وفي  سيرا الرسيمس 3ع "نما  مأخروا نن خقي  ويتعلميو

ألايه ميع نوايه ت معيرع "ا  وسو ما مقوله العورا نين واليده المعليم ينياس 4ع "وتنمي  الكتاوة  ت بل نان أويد أسل امااه
ةا الكتاوية يييي أايه نيان نميره اثنيي ن ير سينة لميا تيوفي واليده المعليم م اةييل العيورا فيي ننيا و دامية سوى نار عمهني

المزار  إل نان بو يفة دفوان أفندمني ونربي ناتبي وما أاه نان فريد امااه ووييد أوااه وحنين ال يد ومعرفية ا ا ياء 
 ا 5ع "الترني والفارسي والعربي
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، إل نيان فتيألف مين نيدا نتيا ، م يرع نلييهم رةيي، اليدفوان، ونيان "اليدفوان"ت ينيل  سما اتعرع في سرا الكتا  نليى
مقو  سرا العمل، في وعضه، نلى إا اء الرساةل نلى أن فبيضها المعلم، بدليل أن الوالي نان فتعرع نلى سرا ال يد 

ان نلييى رةييي، الييدفوان أن أو لاي، أو فنكيير توقيييع سييره الرسييالة وحميية أاهييا غييير صييادرا نيين خييد الكاتيي  الفالاييي  ونيي
 معر" المراسالت سره نلى الوالي نل فو  أييااا  لتوقيعها، ونان توقيعه مقو  نلى خاتم ممهور واسمه 

وما نااا ت لو العالقات بين الكتا  من دساة، وميؤامرت، للي  أاهيم قريبيون مين النيلقة، جنيدا  ورتبية، ميا نرضيهم 
مين سييرا القيامع والنيلقة أو لاي  سنيرا فتحيدث العيورا فيي إييدى النبييرات لكثيير مين التعيدمات، وميا سيهل لهيم التقير  

ا، الكيياتبين فييي وتمييات م تلفيية، والتييي أدت إلييى أن 6ع "أصييل خصييومة عبييينا بيييا المعلييم يييييم وبيييا البحيير  "نيين 
جننييية "   بييل مفنييد العييورا أصييو  سييره ال صييومةس منهييا"اسييتعمل نييل ميينهم الوسييامد الالاميية لتحريييه أفندمييه ضييد اآلخيير"

إل أاه أمر معلو  نيداوا اليهيود  "، نما منميها، ونلى أساا أقوامياا وثاايا  نداوا الدفن، "نداوا الكار" عأ  "الصنعة
 ومنها ما يدث بينهما من خصومات ووقاةع  "للمنيحي والدفن والدايا

نداد منهم، ممن ناايا أنميالهم ويتعرع القارىء، في مواد سرا الكتا ، نلى مرات  الكتا ، ييي أن العورا معر" أل
تغقي األنما  الحنومية نلها، نلى أاهم أفد  الوالي القويلة  ويتعرع امضا  نلى العنامة التي أيييد بهيا الُكتيا  فيي 

 أامة القانون، التي واولا ننا، ييي أانا امدسم معي ون في  روع خاصة عالحمر الصحيا   
ينيا العيورا   "تحيا فيد"ييييما، ونتيا  العربيي،  "تحيا فيد"عوسيو ميا نيان  "ستيا  الحنياوات"ونان الكتا  فنقنيمون إليى 

ونان معمل فيي نيل منهيا نتيا  م تلفيونس المعليم إبيراسيم احياا عوسيو ابين نميها ووليده المعليم مي اةييل نيوره، والمعليم 
تييا  الحنيياواتس فوسييف قردايييي، والمعلييم لقييوع الصييابوامي، ثييم المعلييم فيير  اسييرا، "مقيييدا  فييي دفتيير القيييود"  وفييي ن

المعلم الياا الصور ، وم اةيل الملي ، وجيري، منيدمة، وم اةييل ينيا، ونييوري الفيراء األرمنيي الحلبيي، وال ييت قيي، 
اللوبااي، وال يت محمد ال قي  الدامواي، وفضو  الصابوامي، والصيارع وال زينةس المعلم موسى، أخ المعلم ييييم، 

 س ال ييييت جييود  المصيير   ويعيييدد العييورا نيييددا  ميين الكتيييا  فييي منيييؤوليات وابيين نمتييه المعليييم خزقيييا ، وونييييل ال يير 
م تلفيية، مثييلس ونيييل ال يير  عتنييميل مييا م يير  ميين المصيياريد العموميييةا، الكمييري، وفييي القصيياو ااة عالمنييلتا، وفييي 

تتيواع بيين  "الكاتي "ا  وناايا مهيا  7المالية، نليى األميالي وغيرسيا الكثيير مين الو ياةف الحنوميية ورتبهيا الداخليية ع
  واتحق  فيي الكتيا  مين "الدولتمية"أمور ندفدا، منهاس فنون الكتاوة والمعارع واللغة الترنية والعربية والحنا  وأمور 

يضييور المعلييم ينييا العييورا والمعلييم يييييم "الصييراع" نييدا اجتمانييات لات ويياوع سياسييي صييرع  ولكيين ميين سييو سييرا 
 فعال    "الكات "
 

                                      
       مي اةيل م اقة س سحر العلم والعالم 1

، ونن أن له سيرا وااتقاتت جارية في الحيياا والمواقيع، وتتيواع بيين المصيالح وا مناايات، "الكات "ممر  الحدفي نن 
ييدى يواسيه، فيي الوقيا الير  ت معيدو فييه الكاتي  أن منيون إييدى ياجيات النيلقان عأو اليوالي، أو األميير   ا، أو إ

أ  "المزيييدا"  فللنييلقان يييواا أخييرى، مزيييدا، ترسييم فييي امتييدادسا، فييي إضييافاتها، جنييَده الواسييع والممتييد اليير  تنتهييي 
سييو أيييد تحققييات سييرا المنييد، وسييو مييا مظهيير فييي أنمييا   "الكاتيي "أورافييه ننييد يييدود الرنييية والمماليي  المحروسيية  و

وااقباضييهاس فهييو لنييان النييلقان ال قييي  البلييي  وخقييه المميييل وتييدبيره  الكاتيي ، بييين امايهييا وإخفاقاتهييا، بييين امتييدادسا
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، نميييا مصيييفه "الكاتييي " مي اةييييل م ييياقة، أن "الميييأمور"الحنيييم  وسيييو امتيييداد قابيييل لالرتيييداد دوميييا ، إل ت ممتلييي  الكاتييي ، 
ارجيةا ولرل  سو قابل فنصرع إلى ما منون له في لاتهس فهو  ن  النلقان وتقدفره الراجح عأو ال اوىءا، مثل أداا خ

 للت ويه والبتر 
غير وا ا في ننا فيي  "صراع"سرا ما نرفناه نن فد ابن البوا  المققونة، ونن الت ويهات التي لحقا وحييم فريي ع

الربع األو  من القرن التاسع ن را وينا العورا ونبود البحير  وم ياقة وغييرسما وسيي ت يويهات واوليا الييد، والعيين، 
أللن واألاف، أ  ممموع الحواا، ندا ت ويه الصوراس سرا ما فبقي يييم فانال ، وسو من دون نيين واييدا واللنان، وا

وبأاف ممدوع، ومن دون ألن وايدا  وسرا ميا أصيا  العيورا بيدوره إل ققيع الميزار أافيه، نميا ققيع أايف نبيود البحير  
ال ييت جيرج، وياا وأييد معتمدميه فيي منييدا ميدبرا، وشوه صورته عولم مقل األميير و يير ال يهابي ننيه تنكييال ، إل قتيل 

 وأوفأ أنين أوتد األمير فوسف وغيرسما   
إت أن ققع الحواا، بل تعقيل وعضها، فرسم يرنة أخرى، تمثيليية لهيا وواقعيية بيدورسا، وسيي يرنيات جنيد النيلقان 

نضيييياء فيييي جنييييد النييييلقان التيييي تقييييو  نليييى نالقييييات شيييدفدا التعقيييييد والغميييو"، وواقعيييية فيييي اصييييقراع الحيييواا واأل
  وسيو ميا ألقياه فيي ألعيا  المواقعية وال دمعية والتيوج، واصي  المناةيد ووضيع م ققيات لتمريي  المقيربينس "القبيعي"

فمن سو امتداد النلقان سو القادر نلى البقش ويه قبيل غييرها ومين معميل ننيده ومقتضيى سيره العالقية اللزوميية معميل 
 ي تحدد المملوي في انبه وتعريفه  لغيره، ييي أن قوا المتمل  سي الت

فالنياسة تقع بين الظنون وتعقباتها عالتحقيقية، المندمة، في نمليات التعرف  واتنترافياتا، وسيو ميا ايراه فيي نملييات 
ا، مي اةيييل م يياقةس نمييا مصييي  األمييير و ييير ال ييهابي عفييي نالقييات 8ندفييدا فرويهييا "ساتيي "  خيير، فييي سيييرا أخييرى ع

عه لييوالي ننييا، أو للبييا  العيياليا، أو نمييا مصييي  نييددا  ميين األمييراء عالتيياوعين لومييير ال ييهابيا    التبعييية التييي ت ضيي
التيييي تصيييي  الحييياسم مثيييل المحنيييو ا بيييل فبيييدو األمييير سيييباقا  فيييي المناشيييفة نييين  "الوسوسييية"وسيييي نملييييات ت يييير إليييى  

وغيير أميير إليى النيزو  والهير  قبيل الوساوا، أو في نرضها العنيف نليى امتحاايات اليوتء وال ضيوع  سيرا ميا فيؤد  
 "أميا سيم وقييا خ يية غيدر األميراء فييهم توسيوا ضيمافرسم فنزييوا مين أوويااهم"المناشفة سره، نليى ميا مقيو  م ياقةس 

 ا 9ع
لهيرا فنييز  سييؤتء "الكتيا "، أو م تب ييون، أو مغيييرون مهينهم فييي مييدن أخييرى عمين ننييا إلييى دم ي ، نلييى سييبيل المثييا ا 

رغيم نمليه ننيد أييد  -أو لحييم أو لوالد م اقة نرل   لكن مي اةيل م اقة م تلف ننهم في نوايه مثلما يصل للعورا 
في  ما مصر  ننه  -فبتعد نن المنار سرا، فيعمل في التمارا والق ، ندا أاه مصرع جهده  -األمراء في ياصبيا 

االيية سييره األمييااي ميين فكييره عاألمييير وننييا فيمييا وعييد أجتهييد وإ"س "الوسيياوا"نلييى "الم يياسدات" بييد   -فييي نتاوييه سييرا 
نبيياا، اليير  نييان مأمييل تييولي ينييم جبييل لبنييان بييدت  نيين األمييير و ييير ال ييهابيا ننييدما مظهيير لييي منييه مييا فييد  نليهييا 
وقيييولي ليييه ويييأن العاقيييل ت فنبغيييي ليييه أن مضيييع المظنوايييات الممننييية ومنزلييية الم ييياسدات الراسنييية  منيييان ييييدوث المواايييع 

قد ت قىء أمضا  فيم  نلى العاقل فتحرر من خقاسا وأسثر مما فؤميل مين إصيابتها لييحفل  والظنون نما ااها تصي 
 ا 10ع "افنه من غوافل ال قأ  فكان لثقته بي منمع نالمي لكنه نان نثير التردد في أفكاره ت محز  نلى را 

لحنيما مين ييز  أميره وتأسييد فتحدث م اقة نن التردد ننيد األميير نبياا بوصيفه نالية تمنيع الحياسم عأو القيامح إليى ا
، سو اآلخر، نلى أن وبيعة تردده م الفة، إل سو تيردد المنتقيل "فتردد"سياسته والتالي، فيما امده في مناره ال  صي 

بين منارات تتقاوع في الرسن ربما أسثير منهيا فيي وقياةع الحيياا افنيهاس ففيير غيير موضيع فيي مرنراتيه فتحيدث م ياقة 
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ا، في تيداخل بيين النيلونات 11ع "ال رافات الدفنية التي ترفضها العقو  النليمة"ها تصدف  نن الظنون، بل فنن  الي
 التي تحققا له منها   "العصامية"التي تتيحها ثقافة المن أ وبينها في الثقافة اتوالنية، بل 
كيار  فيي أميور الدمااية تبلبليا أف 1818وبهيره النينة أ  سينة "وسي الصورا التي اتحقي  منهيا ننيد ااتقاليه إليى دمييا س 

ممييا ننييا أراه فيمييا مميي  نلييي تصييدمقه ميين أوامرسييا التييي تأواسييا العقييو  النييليمة  سيييما وأانييي رأفييا نثيييرين ميين أسييالي 
ا  فمالا نين 12ع "دميا  إسال  واصارى مبلبلي األفكار وأسثر مني ع   ا ولكن وقيا محافظا  نلى ما تلقيته من أسلي

 الممانية، التي تقود إلى ال رو  من ثقافة األسل، ونالمتها تردد النف، وتبلبلها المنارات سره، ال  صية أو 
 
 "ال اور"      أسعد ال يا  س الرمي  1

أسيعد معقيو  ال ييا س أنظيم ريالية وأو  مهير  سيور  فيي "، مقالية متتاوعية وعنيوانس 1923ا ر فيلي  يتي، في سنة 
لل يييا  ، 1847موضييوع وا اكليزييية، ومقبييوع فييي لنييدن، فييي العييا   ، وتعييود فييي أصييلها إلييى نتييا "القييرن التاسييع ن يير

ا، وترجم يتي مقاوع واسعة منيه إليى العربيية A voice from Lebanonع "صوت من لبنان"المرنور، وسو وعنوانس 
   ا13" عمنتبة ايويوري العمومية"وعد أن نثر نلى ان ة منه في 

  فييي بييروت، بيل نلييى أولهيم ربميا فيي التفانييل ميع الثقافية األجنبييية ، أ  ميتعلم نصير "مهير "تفييد المقالية نين منييار 
نلييى أوسييع اقييا"، ومميين خبييروا العلييو  الم تلفيية، وت  سيييما القيي ، فييي جامعيية إاكليزييية، نييدا خوضييه لغمييار البحييار 

  افنيه فيي سيره النييرا سيي يصيولها، أ  ايتييا  ال ييا فوالبلدان في ريالت نامش فيها تمار  المغافرا  وما منتوق
، والييي "العيياد "إلييى نيير" مييا جييرى لييه، ميين دون أن منييون ناتبييا  وت مؤرخييا   فييالعورا، قبلييه، نتيي  تيياريت وتميية سييليمان 

الموا  نلى اقتيرا  "من أقاربه، نلى ما فوضح ننوان نتاوه  "األيبا "نناا وم اقة وجد ضرورا لعر" سيرته نلى 
  ، فلمالا أقد  ال يا  نلى فعلته سره"األيبا 
في أسلو  الكتاوة ما م يير إليى اتيتييا  إليهياس فميا قيا   تإلى سبيل الكتاوة في سره المدواات الثالث لوجدت ولو ند

وه العورا معروع في وريقته، وي به نت  التأريت والتراجم التقليدمة، أما م اقة فنيعى إليى يصيو  اادوا  فيي الكتاوية 
ال  صيية عإل ت فتيأخر أيياايا  نين سيو" الكيال  أو انيبه إليى ميتكلم فيرد   بين سرد التاريت التقليد  وبين سيرد النييرا

في النص، واستحواله والتالي نلى مؤدمات التأليفا، أما ما فعله ال يا  فم تليف مين جهية سيب  التيأليف، ومين جهية 
 تحنم المؤلف والكتاوة افنها 

في بييروتا، وتهيدده األخقيار  ، 1811عمن مواليد  اتحق ، منر بدامة النيرا، من أن الموت محي  وأسعد، منر وفولته
وسي تهدفدات تماور، أو ت ت تلف نن مصان  العيش افنها، في العقود األولى من القرن التاسع ن ر، في بيروت 
ييي ا أ ال يا   بل امد الواليد منيعى إليى ت لييص ابنيه مين سيرا القيدر المرسيو  نبير واييد مين سيبيلينس إدخاليه إليى 

  وتبدأ برل  سيرا تعليمية تفتية ونصيامية فيي "النماا من األخقار المحدقة"علم، أو الهمرا إلى بالد ا فرا  والدفر للت
أولهييا، تنتهييي وال يييا  إلييى تعلييم اليواااييية وا مقالييية واتاكليزييية والفرانييية والترنييية والفارسييية، بييل إلييى الت صييص فييي 

 جامعة نمبرد  والحصو  نلى شهادتها في الق   
منييرد ال يييا  فييي أخبييار وريفيية أيييوا  تعلمييه األولييى فييي بيييروت، وسييي يصييوله نلييى مقييادفر ميين العلييم ميين أسيياترا 
خصوصييينس فييتعلم القييراءا والكتاويية والعربييية ننيد ويياةع دخييان، واليواااييية ننييد أييد ال مامنيية اليواييافين، واتمقالييية ننييد 

ييد المنت يرقين، والترنيية واألرمنيية ننيد مب يرين أرمين  وسيو وحارا في مرفأ بييروت ومرسيل نبوشيي، واتاكليزيية ننيد أ
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ما ما لبي أن نرفه بدوره، إل نينه المرسلون ا اميليون أستالا  في إيدى مدارسهم  وسره األخبيار تفييد خصوصيا  نين 
عيد أن تنبيه سرا الولع، أو اتستما  ال دفد واللغات، يتى أن ال ييا  سيعى إليى اللحيا" وعيابر  سيبيل فيي أاقية بييروت و

إلى لغتهما الغريبة نلى أسمانه، وتعرع فيهميا نليى المرسيلين اسيح  بيرد وولييم غيود ، المؤسنيين، ميع بلينيي فني ، 
 للن ا  ا اميلي، وت سيما تأسي، المامعة األميرنية، في بيروت 

 وميييدناا للتعمييي  مييين وينامييية تعليييم ال ييييا  لهيييره اللغيييات المتعيييددا عوميييا سيييينمله تيقيييا  فيييي نمبيييرد ا ت تقيييل إدساشيييا  
صايبها افنه، من ينامة تدربه في ميدان التمارا، يتى أن اتثنين، التعليم والتمارا، فبدوان متالامين في سره النيرا، 

التي بهرت الفتى البيروتي، وسو ما مممله ال يا  في سره العباراس  "األاوار"فتؤد  سره إلى تل   وسو اجتماع واقع في 
ة من نمر  أخرت أجهد الفكرا في أمر مصير  وتعيين منتقبلي"ا وسو ميا منمليه فيي العبيارا األقيوىس "منر بلغا الثامن

   "تصرفا تصرع الرجا  وأاا ولد"
سنا فوم ر فيي التاسيعة ن يرا مين نمير ، "سنرا دخل في شراسات تمارية، وااجحة، وي لص من نرضها إلى القو س 

  ويبييدو ال يييا  فييي لليي  ف ييورا  ومييا فعييل، وسييو سييب  "مفعمييا  ويياألموا  ولكيين رأسييي نييان وافحييا  واتختبييارات، ونينييي
النييرد، إلا صييح القييو ، أ  أاييه ممليي  البرسييان نلييى أن التفييتح، إمنيياي الفييرد لمصيييره بيييده، مفييتح لييه بواوييات المنييتقبل 

 ويمتها األسيدا   "النهضة"والنما  نلي غير صعيدس يياا ال يا  برسان 
اليير   "اليرمي""، اتحقيي  فيهيا ميين اماياتيه المتتالييية، فيي تقربييه ومعاشيرته لكبييار القيو ، سييو فقصية ال ييا  قصيية "سيعيدا

سان ت مقيوى فيي دم ي ، نليى سيبيل المثيا  ونليى ميا فيرنر بنفنيه، مين رنيو  الحميير، أو أن فليب، شيي ا  غيير الليون 
ل ااكلتييرا فييي دم يي ، نيين تبييدفل األسييود الم صييوص والمنيييحيين واليهييود  وسييو ت فتييأخر، وعييد تعيينييه ترجمااييا  لقنصيي

الحمييراء  "الصييرمامة"ان لليي  لييم منيين ليحييو  دون إبييدالي نمييامتي النييوداء وعماميية بيضيياء، و"سييرهس  "الرمييية"العييادات 
وحراء أصفر  أجريا سرا ا بدا  وتمنققا بزاار مين ن يمير ودخليا المدفنية راسبيا  فرسيا   وأ ننيي أو  مين فعيل للي  

وسو األمر الير  ميا لبيي أن سيمح ويه ابيراسيم واشيا وعيد ايتالليه سيوريا ولبنيان، نليى ميا فيرنر ، "من النصارى الوونيين
   "فرنبون ال يو  ويعتمون والعماةم البيضاء"ال يا  افنه، إل صار غير المنلمين 

ه، نليى سيبيل فتعلم ويتدبر يلوت  جالبة لنعادته ولنماياته التمارية، ييي أاه فتوصل إلى تيدبير ااتقيا  قنيم مين أموالي
المثا ، تحا الثل ، من دم   إلى بيروت، ويصرفها فيها وف  النعر القدمم، وقبل أن معرع التمار المحلييون بتغييير 
سيعر الصييرع فييي دم يي   فيينمح ال يييا  فيي تييدبير يياتييه، ونييل شيييء فوافقييه فيي م ييي ته سييره، يتييى أن أمييوا  البحيير 

 أمواله في ناصفة ناتية! العاتية تماشيه وترد له ما سب  أن ابتلعته من
، سييواء فييي أمييوره التمارييية أو فييي يياتييه "تييم األميير نلييى مييا أشييتهي وأريييد"سنييرا ت فتييأخر نيين القييو  فييي غييير مييراس 

ال اصة، مثل اواجه نلى سبيل المثيا ، وإن ننيا ايراه فتفقير يبيا  نليى ميرأى اوجتيه الاليقية ألو  ميرا، إل مقيو  يتيي 
 نند رهية ال قيبة  "نلة  هر  ألف ققعةتققعا سل"يرفيا  نن ال يا س 

ويعر" ال يا  في سرده صورا  منتقاا وبعا ، نما نان فتحق  منه من أيوا  في ريالته إلى بالد أوروبا، وسي صيور 
تعاس، ما سب  أن قاله نن أيوا  المدن، مثل بيروت ودم   ويمص وغيرسيا، وت سييما نين العيادات التمييزيية التيي 

للمرء أن منير أفن شاء ومتيى "، و"ت مقدر المل  أن مقتل أرابا  في مملكته"لمنيحيين فيهاس ففي ااكلترا تقاو  اليهود وا
 وغيرسا من األمور  "شاء، و ر  أن ت م ل واألمن العا 

ى إت أن امايات ال يا  الباسرا لن تثنيه نن النظر إلى شؤون قومه، بل وجد في أمور ترقيهم سدفا  لحياته، فنيارع إلي
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النافعييةا وسييو مييا ممملييه فييي  "األاييوار"تأسييي، المييدارا، وعييد أن تحقيي  ميين أن بناءسييا سييو الكفيييل بترقييية القييو  وبلييوغهم 
قوله أن النوريين مم  أن منواوا لنوريا، بوصيفه المبيدأ العيا  الير  منين ااكلتيرا مين التقيد  والترقيي  والالفيا فيي سيرا 

قيد النقاو والمناءلة، بيل إمنيان  "الوون"ى الوون، فهو ت مقر  موضوع الموقف سو تأسيد ال يا  نلى القو ، ت نل
 وين   "النوريين"تقد  

وتعرفيه نليى  "تعيا م افيوله"اليداةم للقنصيل اتاكلييز  فيي دم ي ، وبعيد " الرفي "فرو  ال يا ، وعد تمننه من أن منون 
، وعد ييااته نلى "الفقير ال اور"ول  غري  ليسبار القو  فيها، إيدى األقصوصات العربية القدممة التي تتحدث نن 

رضى المل ، وسو أن منون إلى جاا  المل ، فو  الممعة في الدفوان، وأن "مقير  فميه مين ألايه عألن الملي ا دون أن 
وفيي الحيا  تبيادر إليى لسين القيو  أن الرجيل مين المقيربين ولو  النفيول نليى "، فأجياا ليه الملي  للي ، "فنب، ببنا شفة

  "فصاروا فتناوقون ل ق  وده وللحصو  نلى مراضاتهالمل  
، إلن، "الفقيير ال ياور"فترنر ال يا  سره األقصوصة، وعد أن بل  مرتبة اافرا قر  األجاا ، وسو في لل  أقير  إليى 

 وإن نان لس  أوعد منه، إل نان مقو  ويقتر ، وت منتفي بتحري  ال فاه وين  قر  رجا  النفول 
 

 
 فة س وبانيا  ونموميا    لفوع الثقا 2
رأ فييي النيينوات األخيييرا، فييي ا صييدارات العربييية، مييا مفيييد نيين أشيينا  اتاتقييا  ميين الننييت إلييى القبييع فييي توضييي  أقيي

الكتاوييات العربييية الم تلفيية، ولليي  فييي منيياني تييدرا الكتييا  ميين وجهيية وبانييية، أو تنظيميميية لمييواده، أو لدخولييه فييي 
ع ممييا سييبقه ميين نتيي  فييي الموضييونات أو الميييادفن نينهييا  وسييي ااتقيياتت فييي الفهييم ميي "تكوينييية"أو  "تفريعييية"نالقييات 
الكتا ، بل إليى الكتاوية، وفي  اظيرات منيتمدا، تمعلنيا اتحقي  مين أن شينل تثبييا الكتيا  فيي سي ية وبانيية  ىترينا إل

عسميا مقيا  فيي  "مقروةيته"أو بييفتحنم سيلفا  بتنظييم مضيامينه ومعااييه، نيدا أايه فيتحنم أمضيا  ونيفيية تلقيي الكتيا  افنيه، 
 لية مع القارىءا داولالنصوص، وما تحتمله من شرو  ت "استقبا "
 
   أ   ال  ية من القبانة 2

ف نلييى تيياريت دخييو  القبانيية إلييى مقيي "اييدوا تيياريت القبانيية العربييية يتييى ااتهيياء القييرن التاسييع ن يير"وقييارىء نتييا  
جنبيييية مييين است يييراقية وغيرسيييا، أو  العربيييية افنيييها، ضيييمن إويييار النيييلقنة البي يييات المعنيييية والكتاوييية العربيييية، سيييواء األ

العثمااييية  وسييو دخييو  يالييا دواييه، مثلمييا رافقتييه، مصييان  قبييو  متأتييية ميين خ ييية دخييو  القبيياني إلييى بي ييات معنييية 
قة قد تحدث نن دخو  ، وبصيغته التدوينية، النن ية في المقا  األو   وإلا نان وعض الكتاوات العربية الناو"الُمنز ي"ب

ظهير ويأن ال  يية سين للقبانة إلى البي ات المنيحية العربيية، فيإن وعيض ميا تقوليه وعيض الدراسيات فيي سيرا الكتيا  مُ 
 تحنما أمضا  بتقبل المنيحيين العر  للقبانة، وإن تأتا أسبابها من دواع أخرى 

فييي األامنيية النيياوقة نلييى  ،البي ييات العربييية فييي أو غييير معروفيية "غاةبيية"ومييع لليي  ت ممنيين القييو  وييأن القبانيية نااييا 
  إل ا14ع "أواةل المقبونات العربيية فيي ترنييا وبيالد ال يا "دخو  المقاوع إليها، نلى ما مقوله وييد قدورا في دراسته 

ي نلييى األقييل ميين ييييي درافييتهم واوالنهييم نلييى أسيياليبه، إن لييم منواييوا قييد مارسييوه نمليييا  فيي"أاهييم نرفييوا بوجييود القبييع 
وعض الفترات في أشناله البداةيية  فقيد واسبيوا التحيوتت التيي نرفهيا فين الكتاوية المدفيد والمتميدد، منير اسيت دا  األليوا  
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األلوا  وي  وسيو م يير فيي للي  إليى اسيت دا  المنيلمين فين القبانية "ال  بية يتيى اختيراع القبانية وياأليرع المنفصيلة
األو  عالثيااي الهميير ا، وعيد أن أخيروه نين الصيينيين، ووبعيوا نلييى ا منير العصير العباسيي xylographieال  يبية ع

ا لنير فييي 1318-1247القمياو واليور"  ومين المعيروع نييرل  أن اليواير فضيل ز بين نمياد بيين نليي رشييد اليدفن ع
 ، في معر" ايارته للصين، م اسدته للمقبعة ولويرع القبانية المنفصلة "جامع التواريت"ستاوه 

فييي البي ييات  1726قبييل العييا   لمقيياوع ويياأليرع العربييية المنفصييلةسييلقااية وفقهييية يالييا دون إقاميية ا غييير أن موااييع
نتاوييا   أمييا  167وصييل نييددسا إلييى قراويية ، 1514ا سييالمية، فيمييا نييان األوروبيييون قييد وبعييوا نتبييا  نربييية منيير العييا  

، غيير متأتيية منهيا، بيل مين المهيات أخيرى ات ااع سره، بل نااا من صيعوبالقواةف المنيحية العربية فما نرفا المو 
 األوروبية عالدفنيةا المالكة لمثل سره المقاوع والقادرا نلى استمالبها أو ت غيلها في البي ات العربية 

إليى وبيع نتي  دفنيية فيي جبيل لبنيان، فميا وافقيا رومييية  1700فمين المعيروع أن مي اةييل المقوشيي سيعى فيي العيا  
رفييض وبييع نتيي  أرثولوننييية فييي رومييا ونييب  ولبهييا الرقاويية نليهييا ارنيية بقأيييد ال  أن نلييى لليي   نمييا اعييرع نييرل

ومراجعتها، فما نان من البقريري أن توجه إلى أوروبا ال رقية، إلى بالد الفالخ عأ  رومااييا الحالييةا، وإليى موليدافيا، 
لمقبعيية سييره نتييابين والعربييية فييي وتقييد  وقليي  إلييى ياسمهييا وقبييع نتيي  أرثولوننييية والعربييية فييي بوخارسييا  فقبعييا ا

د بوخارسا نن األماسن الم رقية  وسو ما دنا، من دون ش ، إلى عا غير أن التمربة لم تنتمر ونب  وُ ، 1701العا  
-1680ومين نمالهيا المبيراين نبيد ز الزاخير ع، 1711والتي داما إلى سنة ، 1706أسي، مقبعة يل  في العا  ت

 ا  1748
اني ة، وعيد أن تيم  500إليى  1200وجيرى ت فييض معيد  القبيع مين ، 1726  فتأسنا في العا  ابو اأما مقبعة است

نر" الكت  نلى البيع وأسعار اسيدا، وأقل من نلفة إصدارسا، فيما وانيا نتي  يلي  مماايا   وقيد تكيون الصيعوبات 
ثولوننية، إلى جبل لبنان، وأقا  فيي المالية وراء إمقاع مقبعة يل ، إل ااتقل الزاخر، الر  انتن  الكاثولينية وعد األر 

ا فيييي دفييير 1766-1751ع "مقبعييية بييييروت"ال يييوير مقبعييية، ومنييياندا مييين الينيييونيين  وجيييرى، وعيييد للييي ، تأسيييي، 
   نتروا القبرصيالقدمن، جاورجيوا، ومبادرا من البقري سلف

وفيي  التوقيييا اليير  نرفتييه  خ يييتان، إلن، إسييالمية ومنيييحية يالتييا دون بلييوع الننيي  القبيياني بلييدان الم يير" العربييي
ن ير  ومين المعيروع أن قيراء منيلمين امتنعييوا  ،أوروبيا للقبانية وعيد است يافها مين غيوتنبرع فيي اهاميات القيرن ال يام

، 1562تبيين سييينا، المقبييوع فييي مقبعيية الميدفت ييي فييي رومييا فييي سيينة  "ستييا  القييااون الثييااي فييي القيي "نيين شييراء 
ابو  وعيض تاسرا مناو  ن يرا أضيعاع ثمين لاي  نميا ضير  منيلمون فيي اسيوفضلوا شراءه م قووا ، رغم أن ثمن 

محمييي فيهييا  1588دار فرمييان فييي تمييار الكتيي  المقبونيية القييادمين ميين رومييا، مييا دنييا النييلقان مييراد الثالييي إلييى إصيي
 ء التمار وينمح ببيع المقبونات  سؤت

ننهييا فييي نيفيييات رد  ممنيين البحييياوا  أخييرى ب، أسييابو تاإت أن لييدخو  القبانيية إلييى دمييار النييلقنة، وت سيييما إلييى اسيي
والمعيزاا وأسيبا  النميا  التقنيي وغيرسيا  فلقيد ُسزميا النيلقنة  "الصياندا"النلقنة نليى سزاةمهيا العنينرية أميا  أوروبيا 

ا، ما دناه إلى فهيم 1730-1703أما  روسيا والنمنا في بدامات القرن الثامن ن ر، في نهد النلقان أيمد الثالي ع
سبا  الهزيمة واستيعا  دروسها، وما فيها الضلوع في التحدفي  وشملا المراجعات أوضاع الميش وال زينة والرنيود أ

ابقيية المملوبيية ميين سولنييده، والتييي جييرى ارنهييا فييي الحييداة  ز لييى سييره الحقبيية بزسييرا الإثقييافي، ويمنيين الترميييز العلمييي وال
، "تلي دور  "لى الدنة المترفة المدفدا، وأول  نلى سرا العهد تنمية العثمااية ونثرا عوفي الزخرفات نرل ا، والدالة ن
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 أ  نصر ال زامى 
ا لالويالع نميا ممير  فيهيا، فكتي  تقرييرا  مفصيال ، 1721-1720سنرا سافر الضاود الكبير محمد شلبي إلى وياري، ع

، "رسالة وسيلة القبانة" 1725العا  دبلوماسيا  ويضاريا ، ومنها يدفثه نن أدوات القبع  نما نت  ابراسيم متفرقة في 
ودنا فيها إلى اتسيتفادا مين القبانية وإييياء المؤلفيات ا سيالمية وخفيض سيعر الكتيا ، ميا منياسم فيي تثقييف النياا، 
مبيراا  أخقيياء الننياخ، مبينييا  التراجييع الير  أصييا  المنييلمين مين جييراء غيييا  المقبعية  وامييح فييي إقنياع شيييت ا سييال  

 ابو  تاالعالي والنلقان أيمد الثالي والترخيص له ولنعيد شلبي وإقامة مقبعة والحرع العربي في اسوالعلماء والبا  
 ىالنينة األوليى نلي 26دودا س فيي الييلكن المقبوع من الكت  ااحصر واللغية، ت واليدفن والفقيه، و يل العيدد المقبيوع محي

 1726دا  فيييي النييينوات األربعيييين الاليقييية عبيييين ويييا  فقيييد، وا يييرت نتاويييا  واييييانت 17ابو  تاا يييأتها وبعيييا مقبعييية اسييي
تبيين  "إنيرا  الكافييية"والترنيية والعربييية فيي  ن، منهيياس  3و ،نتي  نربييية 3ا، ونيب  األامييات الم تلفية، ومنهييا 1787و

  أمييا  1756و 1728ميع ترجمية ترنيية فييي وبعتيين، فيي  "صيحا  المييوسر  "و، 1785الحاجي  ميع ترجمية ترنييية فيي 
أنييد وبعهياس يلي   13ا، مين بينهيا 1787-1706سينة ع 81نتاويا  خيال   29في النلقنة فن يرت  القواةف المنيحية

 -ييييي الصيييغة القبانييية متقييورا  -ا، وسييي نتيي  دفنييية، ورافقتهييا فييي ال ييوير 2ا، بيييروت ع19نتيي ا، ال ييوير ع 8ع
 يرنات ونالمات وغر" التعليم من دون ش    

القبع في صورا قوية ومنتمرا إت وعيد تأسيي، مقبعية بيوت" المصيرية، والتيي ست  قليلة، والتالي، ولن تعرع ااقالقة 
سان لهيا دورسيا نيرل  فيي إدخيا  المقبعية إليى بليدان المغير  العربيي  مقيو  الميؤرخ المغربيي الناصير  النيالو  عالير  

لي  أن أسييل المغيير  اليدليل نلييى ل"اس 1895أليف أو  نتييا  جيامع فييي تياريت المغيير  العربيي، وبليي  فيييه التيأريت العييا  
أقل األمم اختالوا  بهم، فهم أرخص الناا أسعارا  وأرفقهم معاشا  وأوعيدسم اييا  ونيادا مين سيؤتء ا فيرا ، وفيي للي  مين 

  "اه فبلغنا ننهم ما تصم ننه اآللانإسالمة دفنهم ما ت م فى، و الع أسل مصر وال ا  وغيرسما من األمصار، ف
اليير  لنيير فيهييا ايارتييه المقبعيية ، 1845ي ريلتييه إلييى ويياري، فييي العييا  ربييي الصييفار فييسييرا مييا اعرفييه نيين النييفير المغ

والير  نياد منهيا وياقترا  إليى النيلقان ، 1860الملكية  وسو ما فعله النفير اآلخر، الحا  إدري، العمراو ، في العيا  
فقيييه النيييد القييي  الرودااييي، فتعييود إليى ال -وسييي يمرييية  -مقضيي بتزويييد المغيير  والمقيياوع  أمييا أو  مقبعية نربييية 

، "ال يييماةل" قاضيييي تاروداايييا، ونيييان اشيييتراسا فيييي مصييير، ووضيييعا فيييي مننييياا، العاصيييمة، ووبيييع أو  نتيييا  فيهيييا،
سيتة نتي   أميا فيي تيوا، فقبيع فيهيا أو  نتيا  فيي مقبعية  1871و 1865سيي ، ووبيع فيهيا بيين  1282للترمر  في 

   1849يمرية نرل  في العا  
 
 
 جتمانية للتناقل      أور ا 2

تنيتممع المدرسية فيي منيان ميا ثقافية متفرقية، سيان للمدرسية، وللمقبعية، أن ترسيما نالقيات جدفيدا فيي الثقافية العربييةس 
فيمييا تفيير" المقبعيية مييا جييرى اسييتممانه فييي منييان، نلييى أن للتفيير" واتسييتمماع سييمات ت تلييف ويياختالع الممييالين، 

التي تغل  نليها المحافظة والضرورا، وبيين  ،"اجتمانية الثقافة"تن  ة وتقل  ولي، أقلها التمييز بين ثقافة مقروية لل
 لى التمافز األدبي غالبا  إفانلين ثقافيين في مناع ثقافة معروضة نلى قراء، بل نلى 

 -ة مراجعييسييره الميين نلييى مييا بييدا  -سييره، لليي  أاهييا  لييى أويير التناقييلإ ،فييي صييورا مقربيية ،لييى النظييرإوسييو مييا فييدنو 
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أن اتبييين فيهييا دخييو   ممنيين أخييرى، "مبافنيية"سييي بييدورسا، تغيييرات شييهدتها فييي مييدى القييرن التاسييع ن يير، بييل  نرفييا،
الثقافيية فييي نهييد جدفييد، قوامييه التعويييل نلييى وسيياةل ا ييير سييريعة ووسيييعة، لهييا مقتضيييات تاميية فييي تييأليف ميييدواات 

 معاايها  الثقافة، نما في إخرا  أو تثبيا
التناقيل، بيين نير" وولي ، قبيل  لى النتا  الثقافي نلى أاه ميواد واقعية فييإالنظر وي و  سره المراجعة مقضوأو  شر 

ومعاايهيييا فيييي  "مقرويييية"نيييون تعبييييرات فكييير ووجيييدان، أو ميييدواات ونيييي عوتونيييي أمضيييا ا  وإلا ناايييا سيييره الميييواد مأن 
قييارىء دورا ، اقتصييادما  نلييى ال ييارع، ينيي  المييايل، وقابليية للتمييييز بييين ناتيي  و خيير تبعييا  للفظهييا، ألسييلوبها، فييإن لل

 قبل عأو ممتنعا نلى قراةتها، أو نلى شراةها األقل، في وجودسا وتأسيدسا واستمرارسا وتعزيز قيمتها، والما أاه مُ 
ه سييو الوقييوع وينيي  ننييد نالمييات ممنيين القيييا  وييا مييا "اتقتصيياد"دراسيية، أو تلميي، أيييوا  سييرا  -سنييا  –ي ت منييعن
  إاتاجات الثقافة عمثل الدراسيات داو في أورسا اتجتمانية  لل  أن ت   الثقافة، وت سيماداو تفي  ممنن معافنتهاااتقا  

اللغوية، أو قصياةد ال يعر، أو جيد  القضياما والقييم وغيرسيا فيي سيماتت الكتيا  والمثقفيين وغيرسياا فتبيع أو فت ير أويرا  
افيية وترناسييا، ولهييا تأثيراتهييا الالفتيية نلييى تعيييين وعينهييا، وتتيييح لييه ا يير الثقافيية ولفونهييا  وسييي أويير تصييدر ننهييا الثق

 الثقافة، وصناناتها، ونلى تعيين المثقف، في الو اةف اتجتمانية والقيمية والفنية والممالية 
اتاجييات الثقافيية فييي النصييف الثييااي ميين القييرن التاسييع ن يير، وت سيييما فييي بيييروت، أن تغيييرات إ تتبييع نبيير، مييا َمظهييرو 

من دون أن ت تفي نل أور العهد القدمم  وسي أور ت تلف بين نهد و خر، وتلتقي في نهد يصلا في سره األور، 
العربية القدمم فيي الصيي  التالييةس مملي، ال ليفية أو األميير، والحلقية بيين األدوياء والعلمياء عوميا فيهيا المربيدا، ومميال، 

 ليييى اختالفهيييا عشيييعر، لغييية، تييياريت   ا رواا ال يييعر والمغييياا  واألخبيييار والنيييير وغيرسيييا، والم قوويييات الموضيييونة ن
ن سييره األويير تتغييير، وتتحييدد فييي الصييي  التاليييةس النيياد ، والصييالون، والحفييل، أ ،فييي مييدى الحقبيية المدروسيية ت،ووجييد

لفوع الثقافة ورواجها، ، نلى اختالفها، تحدد والتظاسرا، واألمنية، والمقبونات عالمريدا، والمملة والكتا ا  وسي أور
لييه فيي الثقافية، قيمييا  وجمالييا  ومالييا ، فيي التعيينيات الثقافيية الم تلفية إ المما  اتجتماني الير  ُمحيتكم مضا  سما تحدد أ

 من جودا وتقليد وأسبقية وغيرسا 
فصله في الكال  نن أجمله و أغير أن تعيين سره األور اتجتمانية ت م في معالم اتتصا  واتافصا  بينها، وسو ما 

ومقييالع  تاسييع ن ييرفييي اهامييات القييرن ال ت،القدمميية ودورا الثقافيية الحدفثيية  ولقييد وجييدسييرهس دورا الثقافيية  دورتييين لوويير
، تبعييا  تختالفييات واقعيية بييين سييره البي يية العربييية أو تليي ، النيينوات الفاصييلة والمميييزا لحييدوث اتاققيياع ع ييرينالقييرن ال
فييي العهيد األو ، بيين نهييد ال لفياء، مين جهيية، ، ييزيمالت منيان وبعيا  فييي ا ء أشينا  صيلةا بييين العهيدفن سيرفن  عولبقيا

وبييين نهييد األمييراء والييواراء الالييي ، ميين جهيية ثاايييةا وسييو تمييييز مييوروث نيين القنييمة النياسييية وتصييدنات النييلقة، 
 واقعا ، ويعين انتمياد النيلقات أو ا ميارات نليى دورات لتيداو  الثقافية محترمية لينمد ال لفياء  وسيو ميا ممنين قوليه نين

 مثل سره األور   ،مراسز الوتانما  ،شهدت استاابو  وخبرتالعهد العثمااي نرل ، إل 
بين صي  وصي  فيهس فاشتغا  النواد  والصالواات واتيتفاتت الناشي ة فرسيم  ،في العهد الثااي ،زيميالت منانفي ا و 

القدمم، نما فرسم أمضا  ا يأا يلقيات اجتمانيية ا سالمي -األشنا  المتأخرا في العهد العثمااي، المتأثرا وا رث العربي
وثقافيييية جدفيييدا، وفييي  الييينمد األوروبيييي المنيييتحدث  نميييا ان ااتظيييا  األمنييييات والتظييياسرات، الموصيييولة ببنييياء األاظمييية 
الحدفثيية، اجتمانيييا  وسياسيييا ، م تلييف نيين الصييي  النيياوقة، ويبييدو أسثيير قربييا  ميين الوسيياةل القبانييية الموصييولة بييرفوع 

 نلى أوسع اقا"  الكت  
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ت معنيي اجتمانهيا اليالا  والمتيزامن، بيل  ،فيي نهيد مممونية   ،يز داخل نل إوار، إل أن إفراد األويريموج  نرل  التو 
نليى دخيو   ااتظامها في دورا نامية متبانيدا المراييل الزمنيية أيياايا   فيدخو  التظياسرا شينال  مين أشينا  اليرفوع تيي   

ليم وقيرا البنيتااي، نبير تالمييره، بيادرا المعماميد فيي يمنين أن ت النياسيية واقعيا س و الحرنياالقبانة، وموصو  وقييا  
  وسيو ميا ممنين "اليرأ  العيا "للتعوييل نليى  "مبنيرا"لى نتاوية شيعارات ياةقيية فيي بييروت ليدنم العربيية، مبيادرا نلنيية إ

 ت، إل مقو  في األولىسبراسيم اليااجي جرى وبعهما وا رسما نلى ييقان بيرو نن قصيدتين   قوله أمضا  
  "فقد وما ال ق  يتى غاصا الرن                تنبهوا واستفيقوا أفها العر         "           

 ويقو  في األخرىس
 ا 15ع "وسوى لوايظها النوان،                   عا ممل، الغيد األواا،       دَ "            

 ا مقصورا واقعا  نلى المنمو  والممنن وبعه من دون ير  أو إناقة ونااا القبانة قد سبقا لل  نله، و ل
اتصيالي مباشير عمين المملي، تحق  في نل دورا من وجود شينلين نيامين ليرفوع الثقافية وتيداولهاس شينل ممنن، إلن، ال

معالمية وتبينيا  وشنل اتصالي وعيد، وقاةم نلى القراءا، نليى أن اتتصيالين سيرفن فتقلبيان  ،لى الحفل الحدفياإالقدمم 
للفرو" بينهما، بين ال قابية والكتابية  وال نل سرا صيغة نن شنل اتصالي  خر، بين الرفوع الضي  عوسو ما توفره، 
فيي الييدورا األولييى، المملي، والحلقيية، وفييي اليدورا الثااييية، النيياد ، الصيالون، الحفييل، التظيياسرا، األمنييةا، وبييين الييرفوع 

 قو  في الدورا األولى، واألاواع القبانية الم تلفة في الدورا الثاايةا األوسع عوسو ما فوفره الم 
ي لات ييدود فيتم فيهيا  ا  ممياتت أو أوير  ،ريةا، وصيفحات الم قيو مَ فبعد أن نان البال ، والحلقة عالدفنية والعلمية والنَّ

وارةة نلى المماتت سره، اسَتباقا  تغيرات، إلى في مدى الحقبة المدروسةممنن التنبه، ل الثقافة عوغيرسا أمضا ا، تناق
نالمية  وعض يدود األور الناوقة، مثلما استحدثا خصوصا  أويرا  جدفيدا، لعيل الكتيا  عوأايواع القبانيات نلهياا خييرُ 

الالاميية فييي  -للوجاسييية  داليية نلييى يقيقيية التغيييرات سييره  مييا موجبييات دخييو  الثقافيية فييي نهييد لفييوني واسييع، ومبانييدا 
 متباند ا قامة والمعرفة  فما يقيقة النقلة  "دا نمو ا "في الوقا نينه لي  ا لمعنى، ومقرِّ في تناقل ا -وعضها 

وفييي العهييود العثمااييية نييرل ا أن فهييد  قصيييدته لل ليفيية، ونلييى الفيلنييوع أن فتكفييل ، فيمييا مضييىعسييان نلييى ال ييانر 
، مين دون أن تتنيع سيره نتيا أن مقبض ثمين اني ه لم قيو   ا جاوة نن معضلة وريها نليه الواير، ونلى الورا"

عالدفنيية أو  "الحلقية"الدورا وعيدا  نين أخيص ال اصية سيؤتء، ممين اجتمعيوا فيي اليبال  عومنهيا المميال، والمنيامراتا و
من وجود ممااعات شدفدا، دفنية وثقافية، وقفا دون انتماد المقبعة أساسيا  لن ير الثقافية، بيل  تحق يمنن الالعلميةا  و 

 "جهيل"نين  ،ا1675ع "ليى جبيل لبنيانإريلية "فيي  ،قبلهس فتحدث المرسل البيابو  األ  جييرو  دايدفنيالكتا  التعليمي 
لى ضرورا المقبعة وما توفره من سهولة وراية في وبانة الكتي  وا يرسا، إغيرسما والقبانة، إل لم فتعرفوا المواراة عو 

ا 1716لعقيود ونقيود قبيل صيدور فتيوى عفيي العيا   ين  قوله  واعرع أمضا  أن العثماايين ارتابوا في أمرسا، ومنعوسا
القر ن في  "تثبيا"في جواا استعمالها، لقبانة الكت  غير الدفنية فقد  ومصدر ال  ية دفني في أساسه، وسو إمنان 

وسيو إمنيان نير" الثقافية نليى أوسيع قافي ا بو  نرل ، ما سب  أن أجيز بها شرنا ، إت أن مصدر ال  ية ث ،مدواة
 التحنم وإصدارسا من دون رقاوة ممنن أن منتدنيها مثل سرا الرفوع اقا"، و 

فيي ا ير المقياوع فيي بييروت،  وإلا نان لحرنة ا رساليات المنييحية الييد األوليى والقيولى، نميا فيي تأسيي، الميدارا،
قفيية اقتداةيية بينيةس ن سيره النياسية األوليى سيتمد أتبانيا  ومحتيرفن لهيا سيريعا ، فيي يرنية تثاإفياميليية والينيونية، ميع ا 

 فييي "مقبعيية المعييارع"وبقييرا البنييتااي ، 1857فييي بيييروت فييي  "المقبعيية النييورية"مقييد  خليييل ال ييور  نلييى تأسييي، 



 109 

وغيرسييا الكثييير فييي بيييروت وعييد سييره العقييود  والالفييا فييي معييالم  1874فييي  "المقبعيية األدبييية"وخليييل سييرني، ، 1867
 اها ا أت أسلية، ت أميرية مثلما جرى في مصر، نلى سبيل المثا  الن أا سره عونما في المدارا أنالها سو أ

مع اييادا نيدد المقياوع، ونملهيا نليى القبيع والن ير، ااقضيى الوقيا الير  نيان فرسيل فييه أييد المنيؤولين فيي الرسبنية 
 ا16ع لى رومية والبا  أندادا  من الننت العربية والنريااية المقبونة فيهاإالمارواية 

 
 "المثقف"صحفي، أو ا أا ال       2

نيين مهيين سيياوقة عالمعلييم والترجمييانا، ولكيين متمييددا، ووجيي  نييرل  الحييدفي نيين مهيين جدفييدا تمامييا   ا  سيياوقجييرى الكييال  
ا، نلى أن سره وتل  تحق  أدوار وساوة ولكن من اوع م تلف، إل ت "العصر  "عالصحفيا، أو متمددا عمثل األدف  

ناتيي  عأو محييررا إلييى قييارىء عأو متليي ا، وإامييا مقتضييي خصوصييا  لفونييا  لييه  مقضييي األميير بنقييل خبيير أو قصيييدا ميين
 وبيعة م تلفةس نموميا  ووبانيا   

لى الوقوع نلى األشنا  اتجتمانية عوالصنانية نرل ا لتناقل المواد الكتابية أو الكالمية، بل للتواسيد إوسو ما فدنو 
، افيي تنيمية الييو ع "المثقيف"عى إليى أن منيون الوسييد، وسيو بين ف ات الممتمع، ومنها خصوصا  بين مين فتقليع ويني

 وبين ف ات أخرى، سي جمهور القراء وغيرسم، ممن مقل  المثقف التعبير ننهم أو تمثيلهم، سياسيا  أو رمزيا   
دفيييدا امييد لييو يفتي المعلييم والترجمييان سييواب  فييي الثقافييية العربييية، القدمميية أو المتييأخرا، فييإن و يفيية الصييحافي جلا وإ 

توقيف فيي سيره الفقيرا ننيد أالنياوعة فيي الثقافية العربيية  لين تماما ، بل سي أثر من  ثار التثاقف األولى، ومين تملياتيه 
، وتتقليي  ميين دون شيي  دراسيية متأايييةس تتنيياو  شييؤواا  م تلفيية ميين أنييرا"  ره الن ييأا، لليي  أاهييا تتعييدى مييرادمعييالم سيي

ايي الكتابية المدفيدا، الم تلفية نين الحنيي وا خبيار والتيدوين القصصييا الن أا، وما خالقها من معالم تؤند سره المن
قبل غيرسيا مين الوسياةد القبانيية، بيين الكاتي  والقيارىء،  الر  أرسته الصحافة ،سما تتناو  ااتظا  سرا العقد القوني

 أساا لفوع الثقافة في شنل نمومي وواسع  -نلى ما أرى  –والر  فؤلف 
فيي أمير  خير، وسيو ت ينل ف ية  -ولبيه فيي سيره الدراسية أميا وف   - معالم ا أا الصحافة ماثل   إت أن ما منتوقف في

، نليى أن الصييحيفة عوالممليية والمن ييور والبييان وغيرسيياا سييي الميييدان "المثقفييين"جدفيدا فييي أوسييا  المتعلميين، سييي ف يية 
 الر  تتأسد فيه شرو  تعيين سره الف ة لراتها ولدورسا وألصو  مهنتها 

اييا لوويير اتجتمانييية، إلن، فييي المدرسيية قبييل البيييا، وفييي تبييافن بينهمييا أييااييا ، وفييي النيياد  والممعييية والمدرسيية سا
تعقبهيييا فيييي خليييوص الثقافييية ممنييين   نملييييات ومنيييارات جدفيييدا، ، وعيييد البييييا والمدرسييية، مفانييييل م تلفييية، وفييي"العاليييية"

فيي ميا ويات معتبيرا   "رأميه"نموميا ، الير  ليه أن مقيو   "المثقف"ليي عنموما ا من دورتها الن بويية المغلقية النياوقة، وبلورتهيا
واتيا تتيداو  الموضيونات نلهيا، التيي ميداتت ال أمضيا  سيو تعقبيهوميا ممنين ، ت من خصوصيية النيلقان  "شأاا  ناما  "

 ويؤثر فيه   "الرأى العا "يتى النياسية منها، وتمعلها نرضة لوخر والرد، ما م نل 
في ما مقع نليه من وقاةع وينياوات  ويات ممتلي ، وينيعى  ،ليه في تمل  الكات  ييزا  من الفعل المباشرإاتبه أسرا ما 

لى امتالي ما ممنن أن مقوله مين دون أن منيون منيلما  فقيد، وت فقيهيا  والضيرورا، وت فيلنيوفا  والمقابيلا نيدا أايه ويات إ
وعيد رفيض ال يدما" ا ير ميا أرادت  "المواةي "س فوقفيون مقو  في سياسات الراسن، ما سو موضيوع خيالع وتبيافن نيرل 

لييى ا ييرسا وعييد النييما  لييه بييرل  ميين إيييه، بييل ممتنييع وعييد لليي  نيين العييودا سييتااة أن تمليييه نلالحنوميية العثمااييية فييي اآل
جدفد  سرا ما اعرفه نن ممنونات أيد الوتا في بيروت، والعيودا نين قيراره  وسيو ميا اعرفيه خصوصيا  نين أو  جرييدا 
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لييى اقييد األتييراي إا، إل وييادر ناتبهييا 1855 ينييون علييرا" ز "ميير ا األيييوا "ر رسييمية، أو غييير دفنييية المن ييأ، وسييي غييي
 لى الروسياا إه عفكان أن فر يالحنومة القبض نلووا  سنة تقريبا  قبل أن تقرر 

ن النيلقات، ميا فنبيىء ي نتاوات الصحف، في الدور الر  واتيا تقلبيه، فيي منيانيها لتوسييع الحيدود المنيموية ميفو 
الممهور قبيل  "إفادا"أاها أتا لي، ُتظهر والصادرا في بيروت ،مقالعة المراةد والممالت األولىفنن سرا الدور المدفد  

ا قاميييا إثييير الحيييوادث القاةفيييية بيييين المواراييية 1860ع "افير سيييوريا"اتويييالع نليييى ميييا ممييير  فيييي العيييالم مييين أخبيييارس فيييي
  "اةل وونية تتضمن اصاةح مفيدا ل د نرى اتلفة بين الننان نلى اختالع مراسبهمرس"والدروا، وصدرت في شنل 

  نمييا "اافمييار فنبييوع ا فييادا الحقيقييية وترقييية أسييبا  تقييد  الييوون"وأوييان المعلييم البنييتااي أن المقصييود ميين تأسينييها سييو 
لييى أيييوا  العييالم  ولسيي  سييليم إ، "وسييو مقيييم فييي يمرتييه"فنظيير فيهييا ا انييان،  "ميير ا "ى المريييدا بوصييفها إليياظيير نييرل  

أن أسم أنما  المراةد األدبية اتاهمياي فيي "عاصف ال هريةا، أسثر من لل  إل انتبر  "المنان"البنتااي، رةي، تحرير 
 ا 17ع "ا صاليات الداخلية قبل ال و" في محيد فواةد وأخبار العالم قاوبة

ييي النياا نليى التميدن "، إل قا  وأن الغامة من إا اةها سي " المواة"وسو ما ولبه ال دما" من المريدا نند تأسي، 
ا  وسيو ميا قاليه خلييل 18ع "والصناةع والمعارع وإسداء المعروع ونلى اتلفة واتتحاد وإاالة ال الع والنزاع مين بيينهم

تفهييا  فييي وحيير منييارا تنييير بييواخر ا"ا، أ  أن المراةييد 1878، فييي سيينتها الثااييية ع"لنييان الحييا "سييرني، فييي افتتايييية 
  "األوسا 

فيي جيداتت الممتميع والممانيات وقضياماه، مييا معيد خروجيا  نليى تنيليم النياسية للنيلقان  وسيو مييا  "تنيز "للمرييدا أن 
اتحق  منه في دناوى سيؤتء وغييرسم فيي اشيترا  الحريية أساسيا  لعميل المراةيد، وسيو ميا صياغه سيليم البنيتااي فيي سيرا 

جبات المراةد في سرا الزميان ناايا المراةيد التيي تتمني  تقريير الحقياة  واآلراء الصيحيحة لما نااا سره سي وا"القو س 
خوفييا  ميين سييوء العواقيي  وإغا يية أولييياء األمييور سييي ميين المراةييد التييي ت نيير انتبييار األميية وتمليي  نلييى افنييها ايتقييار 

 ا 19ع "الحنومة وب ،  الحا 
أن تكيون المقبونيات مقلقية "ل اصيا مادتيه الثاايية ن يرا نليى ا إ1876وسو ما ضمنه الدسيتور العثميااي عفيي العيا  

أميرا  مقضيي ومقالعية المراةيد  1875  ومن المعروع أن الصيدر األنظيم أصيدر فيي العيا  "عأ  يراا في داةرا القااون 
وصيدرت وفيهيا قصيص مضيحنة "قبل وبعها، فااققعا نن الصدور، نلى ما مقو  سليم البنتااي نين للي  الحيدث، 

 لى إلغاء أمره الناب  إ، مما اضقر الصدر األنظم "لل  فاضقر  الناا وأ  اضقرا أو غير 
تي  بلقمية ني ييه  واتيا األفكيار واألسيواء معروضية بيين الب ير، ت أييد منييتوقفها، وإن جيرى منيع المرييدا أو تهدفيد الكا

سيو " ،، مثلميا مقيو  سيليم البنيتااينة القراء، والميا أن القصيدنة الممتمع، سُ وات سُ  - ت ا جماع -سما ان اتختالع 
إن اميا  الهي ية اتجتمانيية فيي "ا  ولهيرا ت فتيورع سيرا األخيير نين القيو س 20ع" الحصو  نلى الفاةدا ومبادلة األفكيار

    "مر ا القو  في سرا العصر نتَّابهم"ا، وعد أن قا  قبل لل س 21ع "سرا العصر سو في فد جراةدسا
أاييه وييات  نلييى -لنييليم البنييتااي ت صيصييا   "الممييل النياسييية"ننييد  توقييفال جييرى  لييو – م ييدد سييرا الصييحفي أو لاي

، فييال م لييد بينييه "العثميياايين"معتنييي ومييا معيير" لوسييالي، أو لنياسييات البلييدان، وللنييلقنة وبعييا   إت أاييه فتحييدث نيين 
أو وعييده سييو  "لممليية النياسيييةا"وبييينهم، ويقييو  مييا معتقييده، ميين دون أن معتبيير سييلفا  أن مييا سيييقوله النييلقان قبييل ا يير 

ومين  "ينا "، ومن "دمااات"و "جننيات"م تلفة، ومن  "أمم"فتألف من  "اتتحاد العثمااي"ويده من دون غيره  في "الرأ "
، ميييا فوضيييح إنالايييا  و ييينل الهي ييية النياسيييية والدفنيييية ووييييداتها والتيييالي  مقالييي  البنيييتااي واتتحييياد "نميييو "و "جمهيييور"
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ليى إثميااي ت ممنعيه أبيدا  مين اليدنوا للنيلقان الع " المحتيرِ "ى ال يرو  نلييه، إت أن سيرا الموقيف إليدنو العثمااي، وت ف
م دد نليى ا صياليات،  محترى في دار النلقنة  سنرا ، أو من جعل إصاليات ال دفوية في مصر مثال  "ا صال "

ليى إفيي ا دارا المحلييةا و  "اشيتراي"ميراسبهم،  ليى أن منيون لوسيالي، نليى اخيتالعإ، وييدنو "المصالح الداخلية"ونلى 
ليى وضيع إاتافصيا  نين ا دارا والقضياءا و  وجعلا األمور الدفنية منفصلة نيل ،إجراء القوااين التي قد صار وضعها

 ا 22أساسات لفصل القضاء نن الحنومة ا جراةية والتدري  لققع أصو  اتستبداد وغيرسا ع
اسح ، في يفل تأبين المعليم وقيرا البنيتااي، ميا فرسيم وعيض سيره العالقية التيي ويات  في أقوا  أدف  ويمنن الوقوع،

مصييبة "مقلبها المثقف مع غيره  فال قي  مقيم نالقة الحزن بين الفقيد والوون مباشرا من دون وسيدس فموت المعلم 
  "مصيبة الوون"، والمصيبة فيه سي "ااةبة نمومية"، و"وونية

 
 بيالتناص األد  د    2

وما اقتصرت الترجمات نلى قبو  المنتحدث في التقنيات والعلو  والمعارع والمداري، بل نلى قبو  صنوع وأجناا 
اميييد فيييي نيييدد مييين المتيييرجمين لمنيييريية أو الروامييية وغيرسيييا  و م تلفييية مييين اآلدا  والفنيييون، مثيييل أايييواع فيييي ال يييعر أو ا

حدفثية  سيرا ت مصيح فيي ال يدما" تماميا ، إل أايه ليم فتيرجم أنميات  األدبيين وجوه الممددفن األواةل فيي اآلدا  العربيية ال
، وسيو ميا تحقي  "النيا"   "أدبية أوروبية، إت أاه تأثر في صورا بينة وأسالي  النيرد اليراتي، نميا اتحقي  مين للي  فيي 

 له في لندن وفي واري، تحدفدا  عالتي نت  فيها نمله األدبي سراا  
أجنيياا أدبيييةا فييي اتييا  المتييرجم وال ييانر عوالصييحافي  "ابتييداع"لتييداخل عبييين الترجميية وتأسييد ميين يصييو  سييرا اممنيين ال

ا، الر  ااصرع إلى ترجمة شيعراء فرانييين ندفيدفن، مثيل تميرتين وغييره، وقيدر 1907-1836سرل ا خليل ال ور  ع
 "ال يعر العصير  " ما ااصرع إلى اجترا  اوع شيعر  جدفيد، سييأخر مين ننيوان إييدى ممموناتيه ال يعرية اسيمه، وسيو

 ا 23ع
ربانيييات "و، 1904سييوميروا لنييليمان البنييتااي فييي  "إليييالا"وسيينمد فييي نييدد ميين الترجمييات ال ييعرية الالفتيية، مثييل 

ا فيي "ملحميات"نينية بيل مثيات  محتيرى عوليو فيي قصياةد وويلية أو مقولية، ت فيي ، 1912لودميع البنيتااي فيي  "ال يا 
صييييياته موضييييونها، والمتمثييييل خصوصييييا  فييييي شييييعر القصييييص التيييياري ي أو القصيييياةد التييييي سييييتأخر ميييين التيييياريت وش 

 "بنيا مفتيا "، وصوت  إلى سعيد نقيل فيي "نبقر"وغيرسا، ونند المعلوع في  "ايرون "األسقور  عنند خليل مقران في 
 وغيرسماا   "الممدلية"و

اقييل سييرا ال ييعر إلييى العربييية  وإلا نييان مترجمييو ال ييعر األجنبييي األواةييل وجييدوا صييعوبات، أو نييد  ضييرورا تاميية، فييي
ن غييرسم مين مترجميي القصية والمنيريية ليم فواجهيوا إشعرا  من غيرسا من األمم، في ما قالوها، في "أشرع"عألن العربية 

مثل سره المعوقات، والما أاهما جننان غير معروفين في  دا  العربية  سرا ميا اتبينيه فيي ترجميات القصيص، بدامية، 
ألواةييل سييو واضييع القصييص األولييى نييرل س فقييد تييرجم خليييل ال ييور  ووضييع وا يير قصصييا  فييي إل أن أيييد مترجميهييا ا

عالمقبونية  "  إلن لنا وإفراميوَ "ا، ومنها قصته الموضونةس 1858، منر تأسينها عبيروت، "يدمقة األخبار"مملته 
 ا 24ا ع1860في 

النقيياو، إل قييا  فييي ال قبيية التييي افتييتح بهييا  المنيير  العربييي، مييارون  "راةييد"تأسييد منييه نييرل  فييي أنمييا  ممنيين الوسييو مييا 
ا، أاييه نييافن المنيير  األوروبييي وشيياسد 1848أو  1847عالتييي نرضييا فييي بيييروت، فييي  "الب يييل"منييرييته األولييى، 
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أاه أخر وعض معاايها  "الحنود النليد"وعض ما مثل نليه من روامات أثناء تقوافه في أوروباا نما لنر في منريية 
، أثارت جدت  يو  ما إلا نااا مؤلفة أ  مترجمة، "الب يل، "نبية  ومن المعروع أن منرييته األولىمن الروامات األج

منريية موليير التي تحميل اتسيم  "صدى"إت أن نددا  من النقاد فرس  إلى القو  وأاها ت تمل، يتى لو نااا مؤلفة، 
، نيدا أن النقياو أقيد  "المغفيل أو سيارون الرشييد أبيو الحنين"افنه، نما المح شيي ا  مين الصيدى فيي منيرييته األخيرى 

 ا 25ع "الب يل"نلى استعارا ألحان فرانية لمنريية 
الكتا  ونرضه نلى القارىءس سرا مصح في   "يتوض"، إلى لل ، لموء الكتا  إلى سلونات وتدابير في اسما تيظ

اا وسييو مييا انتبييه إليييه فييي "النييا"   "ي نتييا  عينييبما مقييو  ال ييدما" فيي "ققعييية"انتميياد ننييوان للكتييا  فييد  نليييه دتليية 
ال عرية المتعاقبة نلى الصدور عفيال تنتظير ميوت  "ممموناته"اتا  ال انر خليل ال ور ، في وضعه نناوين، سواء لي

تاسييع لهيياا، لكييل قصييدا فيهييا، وللي  منيير سيتينيات القييرن ال "ييافل"و "جييامع"ال يانر، أو شييي وخته، لتصيدر فييي دفيوان 
  ن ر
ايي خالفيا ال يعراء فيي تقيدمم إسميا "لدفواايه، فيقيو س  "مقدمية"في اتا  ال دما" افنه، إل أقبل نلى وضيع ما فبدو وسرا 

اا وتحميييل 26ع" "المغنييي لكيييل معنيييى"سييره المقدمييية نليييى شيييعر ، فكييرل  خيييالفتهم فيييي تنيييمية مممييوع ميييا اظميييا وسيييو 
أ  أاهيا نتبيا فيي ، 1860بعيا فيي اسيتاابو  فيي ، وو"مقدمة دفوان أيمد فارا أفند "المقدمة في ننوااها األصليس 

 نلى أوعد تقدفر  ،ترنيا أو في توا،
 
   الرفوع ومقتضياته التأليفية 3

ا وفيي قوليه التفاتية لمايية، بيل جليية، لميا تن يأ نلييه الكتاوية فيي تصيوراتها "إاما القراء سم صينيعة الكتيا "مقو  ايدانس 
، ثقافييا  وأسيلوبيا  وجمالييا   "تصينيعهم"ليى إنيدادسم وإنليى القيراء، ميا فيؤد  رضيه الكاتي  المدفدا، ومنها ما ممنن أن مع

وفي قوله سرا، مقيم ايدان الت بيه بين نمل األدف  ونمل مصمم األاياءس فالكات  إلا تفنن في أسالي  الكتاوة وما تلير 
ميا م يبه نميل مصيممي األايياء مقالعته، رغ  الناا في القراءا ونودسم المقالعة يتى تصير ملكة فيهما وفيي للي  

 في أوروبا، إل مقبل الناا نلى شراةها ولبنها وعد التعرع نليها 
 
   أ   األدف  "العصر " 3

تثياقف شيمل أنيدادا  مين  "صينيعة"سره، التي سيي فيي أييد وجوسهيا  "النهضة" فتحدث ايدان نن الكتاوة، بل نن وبيعة
ا نرفتييه الممانييات والممتمعييات فييي تحوتتهييا وتغيراتهييا  وسييو مييا المتعلمييين، قبييل أن تكييون وليييدا اهييو" عأو تحييدفي

الممافل له، في له، نن خليل ال ور ،  "خقبة"إل تحدث في ، 1859فرسم وقرا البنتااي معالمه األولى، منر العا  
عأ   ونيأاي ويه"مين اايته  سيرا النيبيلاس  "أو "ليى نيون ال يور  سيو إعبيل  "العصير  "لى األدف  إصورا ت ير بوضو  

ال ور ا واقفا  نلى شاوىء البحر الكبير الفاصل بين العيالم القيدمم والعيالم المدفيد، منت يرع تيارا نليى المدفيد ويلحيل 
لييى القييدمم، ولييدى اات ييار دفوااييه الموسييو  والعصيير المدفييد اليير  أفييرع فيييه ال ييعر القييدمم فييي قاليي  جدفييد فتضييح إأخييرى 

األد  العصر   هير، ميع ال يور  وغييره، منير  "سال "برل ، بل فرى أن  ا  وت منتفي البنتااي27ع "المعنى المقصود
 في وقا قري   "بدرا  "أواسد القرن التاسع ن ر، ويتوقع له أن مصير 

وسي ااتقالة ممنن التحق  منها والتوقف نند المدمح افنه ننوع شعر  منتمر، نميا سيب  لنيره فيي فصيل سياب ، يييي 
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شيعراء، ميع قييا  ااتقيل ن تحوله إلى "اقد" للحاسم في مدى اظيا  "المتصيرفية"  فلقيد أن الدارا فتحق  من خفوته، بل م
، الر  يظيي ويأسبر ا1858 -ين أرسالن على مد  القاةمقاميين، مثل األمير أمإا، 1860-1840اظا  القاةمقاميتين ع

ال ياان ثيالث ن يرا الير  أيصيى ليه ولييم ع ، وخصوصا  ال ييت ااصييف الييااجينراشأسثر من مديه اصي  بينهمس 
خصه نمر أاني بثالث ن را قصيدا أمضا ، ومن مادييه أمضا س قاسم أبو ينن نما ، اقصيدا مديية في سرا األمير

 قالوا ال عر نثيرا  في الوتا نما الكنتي، ووردا اليااجي التي رثته، سي وأسعد وراد، وعد موته  
وإن فيي ينيا  قيد ت محنينون العربيية والضيرورا   ،ا1918-1861اظا  المتصيرفية ع استمر فيال عر النلقااي وسرا 

دولية  1867ليهيا فيي إمنيا، بروسيية، روسيية، وااضيما برنامة خم، دو  عفرانيا، بريقااييا، النفلقد وضع سرا النظا  
، وافقيية الييدو  النييا، ويعاواييه مملييوم يصييرع نيياثوليني، معينييه البييا  العييالغييدا نلييى رأا الييبالد ييياسم مت، و امقالييياا

هيا قاةمقيا  نليى رأا نيل من ،ى سيبعة أقضييةإلين م تلف القواةف، وقنما اليبالد ممثلو ، دار  من اثني ن ر نضوا  إ
بل، وواد  التيييم والبقيياع فظلييا تحييا ينييم وتا أتييرايا  واادسيير ال ييعر فييي نهييد المتصييرفية راعأمييا صيييدا وبيييروت وويي

ع والصييحف والممعيييات والنييدوات  ورا  ال ييعراء منيلييون ونييب  سييدوءه واسييتقراره، وا ييد فيييه نمييل ا رسيياليات والمقيياو
المد  للمتصرفين، مثل داود واشا الر  يظي والتهااي من ال يت فوسف األسيير، والمقيران جرميااوا ال يمالي، وينيا 

وسيرا ميا أصيا  المتصيرع  األسعد أبي صع  عالير  نيين نليى رةاسية القليم العربييا ويوسيف ال يلفون وغييرسم  او ع
األسعد أبي صع  عالير  نينيه فيميا  او عينا و جرمااوا ال مالي، و فرااكو واشا، الر  مديهس خليل ال ور ، الثااي، 

نهيد رسيتم واشيا، ليم م يل بيراسيم األسيود وغييرسم  و إو  ،بيراسيم الييااجيإقييود سيندات األمياليا، و وعد رةينيا  لقليم إصيال  
بيراسيم األسيود، إالير  اسيتعاد رةاسية القليم العربييا، و ع  صيع وأبي سمن المد ، ومين ال يعراء أافنيهمالثالي، المتصرع 

فياا نهيد واصيا ثم وخليل ال ور ، والمقران جرمااوا ال مالي وغيرسم   ،، واقوت اقاو"المبعوثان"العضو في ممل، 
فتيه براسيم األسود وغييرسم، إت أن سيني وتإو  ،واشا بنصيبه من المد  منس أبي صع ، وتامر المال ، وشني  أرسالن

 ُنرفيا نين صيهرهميا سيلما مين ال يناوى، وشيعره مين النقيد، وللي  ألو  ميرا، وعيد أن  -وسو المدفيد البيين  –األخيرا 
  والالفييا أن ال ييعراء ليين فتييأخروا وعييد سييره النيياوقة، إلا جيياا القييو ، نيين مييد  المتصييرع، ثييم نيين الرشييوافنواييه فييي 

بييراسيم األسييود، قبييل أن مفييوا تيقييا  إظييي، بداميية، ومييدمح   واشييا، اليير  يسماةييه، مثلمييا جييرى للمتصييرع الالييي ، اعييو 
واشيا، الير  ااصيرع األخقيل بنقده  نما لنر ال عراء وعض منياوىء المتصيرع الاليي  مظفير واشيا، وخلفيه، فوسيف 

فوينا يداد، ونبد ز عالمتقد  بين نهنةا وا خواألسنر  ،القرو  وجرجي شاسين نقيةلى اقده، سو وال انر إالصغير 
 نتااي، ويوسف فر  يريز، وسعيد فاضل نقل وغيرسم  الب

ويال" الميدمح فيي قاةمقياميي األقضيية، أو اليوتا األتيراي فيي بييروت، إود المتعاقبة نين قراء في سره العولم فتأخر ال ع
نيان، سينمقا  أو متصيفية تاوعية لوتمية سيوريا، وأقيا  فيهيا ممثليو البليدان األجنبيية فيي جبيل لب 1864وعد أن أصبحا في 

 وتبعتها أقضية صيدا وصور ومرجعيون، وشنلا ورابل، وملحقاتها متصرفية منتقلة 
د ، ننيد تغييرات واقعية فيي إاتيا  األ -سيريعا  وليو  - الوقيوع نمنيإلى سرا التغيير عالير  ننيى اهامية نهيد الميدمحا، م

ات تفنييرية أدبيية لات منيا  وسو وقيوع تعرضيا لمعالميه غيير دراسية، وإن فيي سيياق افي تصوره، في أجناسه وأاوانه
ليى دخيو  إسيريعا   اا جميا  فيي سيرا المضيمار تاتبهي تت بين المراس  األدبية  وليو أردأسلوبية متحمرا في ال الفا

 مينى دخيو  أاميا  نتابيية عمثيل المنير  والرواميةا، و إليريد من لفل المين، ا شيارا أو  أجناا وأاواع في األد  العربيس
 ، وال عر القصصي وغيرسماا "ال عر العصر  "لى أجناا أدبية معروفة عمثل إو  أاما  نتابية ى دخإلالنوع ا شارا 
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معلييين أو ضيييمني، بيييين المحليييي  ،تحقييي  أمضيييا  فيييي سيييرا النقيييا" مييين يصيييو  مبافنييية، قوامهيييا إجيييراء تفاضيييليمنييين الو 
راه في استمرار أغيرهس سرا ما  الممااعة أسثر من ن أن ال عر سيقوى نلىبيتا أبي، ت منلم منه األد ، وإن ننواألجن

اا أو فيي مناق يات اقدمية تحفيل بهيا وعيض المميالت، وتتحيدث 28أاما  شعرية، مثل نتاوة األلغياا والتيواريت وغيرسيا ع
ال عر العربي نلى األجنبي  أما غيره من األاواع األدبية، فلم فنفع فيهيا وعيي اليرو  مين جدفيد، مثيل  "شرع"نن تفو" 

قبل لل  في القاسراا، فيما وجدت األجناا األدبيية الوافيدا والويا   "ميتة"ره في المقامة عوسي ولدت تمار  اليااجي وغي
 ا 29لها، مثل المنر  والروامة ع

ل، يتييى ت أن للييرفوع الواسييع والعمييومي  تولقييد وجييد مقتضييي، وجييود أد  مييا عمثييل امايييات الرواميية  سقييو أمنققييا  منييهِّ
تتبييع منييار التثيياقف فييي وجوسييه وتقلباتييه األدبييية أانييية وإ هارييية لمعنيياه  ولهييرا ليين وب مييا، "سي يية"الالفتيية والنييريعةا و

 \نلى تتبع مفانيل سره النقلة القبانية نلى منق  التأليف افنه في العربية منعا  ا، وسيقو  30ع
 لى القبانة مزدوجة الدتلةس إلل  أن النقلة من الوراقة 

 صنانته ونرضه نلى القارىءااع اسر الكتا  وشرو   "الهي ة"في  -
 ، ت في محيقه عأ  ممموع العناصر والمنتويات المؤلفة لبنيته الفنيةا "لاته"، أ  الكتا  في "اللفل"في  -

ليى القبانيية، إل اميد فييي سي ية الكتيي  المقبونية األولييى صيورا الم قييو  إوسيره النقليية ليم تكيين مينيرا سييلفا  مين الوراقيية 
ا في سي ته المادمة عمن توايع فقراتيه وفصيوله ووير" نرضيها وغيير للي ا  ومين المعيروع العربي، وت سيم-ا سالمي

فكما نان الم قو  مغليف "أن أواةل المقبونات المعربة ورثا نن الم قو  شنل الغالع ووريقة تصنيعه وخاماته، 
الكتي  المصيرية التيي  وأسمله وغالع ممييزه وجيود لنيان ملتصي  ويه واخرفية محفيورا نليى الغيالع، نيرل  وجيدت أغلفية

 ا 31ع "ا رت خال  الع رينيات
يهياس أسيو وانيز تثياقفي مقيو  إلاليوانز  مظهيرسيره، مين دون أن  "الهي ة"تغيرات تقاو   ووج  في سرا النيا" التنبه إلى

 ، نلييى مييا تييرنر إنالاييات  فييي بيييروتداو األجنبييي عالمتواجييد فييي سييو" التيي نلييى تييأثر الكاتيي  عوالقيياوعا بهي يية الكتييا 
 ا أ  سو تغير مظهر  أملته تغيرات واقعة في مبنى العمل األدبي، واقتضاسا  اسره والتالي أسثر من جريدا

وتناسي   ن الوانزين المرنورين مممونان واقعا  في التمار  الكتابية القبانية األولىس فتغيرات ال نل القباني توافي ُ إ
ليرل  الوقيوع  تى مراجعة وعض سره الكتي ، ولقيد اختير إل ا فدنولفني للعمل األدبي  وسو متغيرات واقعة في المبني ا

 نند مممونات ال عر المن ورا في العقود األخيرا من القرن التاسع ن ر 
 
       "سي ة" األد  المدفدا 3

وأو  مييا منييتوقف فييي سييره المراجعيية عالتييي اقتصييرت نلييى مممونييات شييعرية ل ليييل ال ييور  ورا" ز ينييون وسييليم 
غيييرسما سييو تغييير الهي يية القبانييية المظهرييية للمممونيية ال ييعريةس منتحنيين الحييدفي فييي سييرا الممييا  نيين ننحييور  و 

ليى العلين ت فتحقي  فيي يفيل إلقياء، أو إفي وقتهاا، لل  أن إخيرا  ال يعر  عمثلما قيل "ابرا"شعرية، أو نن  "ممونة"م
وإاميا فيي نتي ، فتعيين صيدورسا فيي ينياوات جيامع وييافل،  "دفيوان"ا، أو فيي "روامية"في ممل،، أو في م قيو  عأو 

تنييويقية، وامنييية أمضييا  عأن فوافيي  نييدد القصيياةد المن ييور فييي الكتييا  تاري ييا  ونهييدا  ميين يييياا ال ييانر، مثييل -صيينانية
شييعر الصييبا وغيييره، أو قصيياةد قيلييا أو وضييعا فييي وقييا معييينا، وسييو مييا يققييه ال ييور  فييي ممموناتييه ال ييعرية منيير 

وغيرسيا، إل رتي   هيور القصياةد فيي  1875فيي " ال يادمات"، أو مممونية "العصير المدفيد"نية في مممو ، 1863العا  
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 سل مممونة ين  تواريت وضعها 
اا أو فيي ننياوين 32ع "ققعيية"وسرا ما ممنن التحق  منه نرل  فيي ننيوان المممونية، إل لهيا ننيوان فيد  نليهيا دتلية 

، بييل وييات م ييص نييل قصيييدا  "قيلييا فييي مناسييبة نييرا أو نييرا  "اس القصيياةد افنييها، إل أن ال ييانر ت مقييو  فييي مقييدمته
عنلى ما قيا  نينيى اسينندر المعليوع نين منياني خلييل ال يور  فيي سيرا المميا ا   "معرع منه مدار الكال "وعنوان 

 ا ميير "ويفيييداا المعلييوع نييرل  أن غيييره ميين ال ييعراء اتبعييه فييي سييرا التقليييد المدفييد، وسييم ال ييعراءس فرانييي، المييراو فييي 
 وغيرسما  "سحر ساروت"وسليم العنحور  في  ،"الحنناء

الكتا  أو الموضوع التأليفي في سي ة مادمة نان سببا  م معا  نلى ااتظا  موضيونات التيأليف فيي  "ثبوت"ولقد بدا أن 
 "لنفثياتا"ان  متتاوع، وسيو ااتظيا  محقي  تأليفييا  ميا تنيتممعه العيين فيي التتياوع البصير س سيرا ميا فتضيح فيي مممونية 

  "افثة"ا، التي جعل فيها من نل منظو  1867لرا" ز ينون ع
سما بدا ال انر يريصا ، وفضل القبانة، نلى استيفاء شيرو  قراةيية وإفهاميية للقيارىء، نيأن مضيمن الكتيا  الحواشيي 

نيليم ننحيور  ل "سيحر سياروت"تأسد من لل  في مممونة أأنال  واردا فيه، مثلما سيرا التي ت ر  وعض غامضه، أو 
صييفحات  7لييى إو إمضييايية، وتصييل النبييرا أييااييا  التييي ت ت لييو صييفحة فيهييا ميين سييوامش أو ابييرات شييريية أ ،ا33ع
نليييى سيييبيل المثيييا ا نميييا منييياند الهيييامش نليييى تفنيييير األلفييياذ الغريبييية القدممييية اليييواردا فيييي  ،ا، نييين جيييان داري34ع

 القصيدا 
تمريبييات سيياوقة  ،منيير سييرا العهييدا نمييا  هييرت، هي يية العروضييية أمضييا  ميين أن التغيييرات شييملا ال نييرل  تحقيي يمنيين الو 

جيد را" أس سيرا فتصيل وموضيع القافيية، إل الع يرين في خمنينيات القيرن  "قصيدا التفعيلة"أو  ،نلى تمار  المهمريين
فقييد نييان  يييد ال ييعر ننييد  اظييم مييواون ولينييا القافييية ت ييتر  إّت لتحنييينه"أن  ،"أشييعر ال ييعر"فييي  ،ز ينييون فؤنييد

عَرع القافية نما سو نند ساةر األمم ولم ُمنِمع للعر  ونبعة أبيات نلى قافية وايدا قبل امرىء تُ ال عر شعرا  قبل أن 
ا  ويتعيدى األمير منييألة القافيية ليقياو  مبنيى القصييدا العروضيي ننيل عقافييية 35ع "القيي، ألايه أو  مين أينيم قوافيهيا

ية التي تعر" فيها شنلها نلى القارىء المتلقي  لنقرأ القصييدا الثاايية فيي الكتيا ، المظهر -وغيرساا، وسي تها القبانية
 س"بلبل ويمار"

"  وقا   الغل،ِ               ِلحمى        من يمى بين الروابي  بلبل    يوَّ
 ن به والننداِ  من   ناسيا                  نافَن الدوَ    فوافى    َنَلَما     

 وات  في  لمال   الغا   يمارا                         
 ما غنفرتعي  ما بين  ققعان  ال                        

 أوصَر البلبَل وسد الدو  مارا                         
 قا  َقفا تنمع نالمي  المفَتَهما                         
 ل  نند الناا صيا   وانتبارا                         

 ا 36ع "لرخيم الصوِت بل يلِو  النغما                         
توافي  جيار  الينظم فيي تلي   تفيهيا معقييات  ةاليظيه ممنين مللي  أاي  ين سيره القصييدا وبانييا  ووااييا  يعممنن تسيف 
و  موافقية ت ممنن القو  إن ال يانر محيافل نليى تقلييد التصيريع عقافيية فيي اهامية ال يقر األو  مين البييا األس الحقبة

قافيييية ال يييقر األو ، تعييييين ، والحالييية سيييره، ممنييينييييا األو ا فيييي القصييييدا  ولكييين نييييف لقافيييية ال يييقر الثيييااي مييين الب
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وير  النيؤا  نينيه نليى قافيية ال يقر الثيااي مين البييا األو ،  ر األو  مين البييا الثيااي  ويمنينالموافقة لقافية ال ق
ولكين قيد منيون مين األسيلم وير  النيؤا  عوالت فييف مين مقيادفر الحييرا   الثياايية ال قر الثيااي مين البييا الموافقة لقاف

 ه ال قر سو شقر فعال  أ  بيا قاةم براته تفي الصيغة التاليةس سل ما أسمي والترددا
رميلا وسيو فتألف ال قر األو  من البيا األو  من البناء العروضي التياليس فيانالتن فيانالتن َفِعلين، وسيو مين ويا  ال

فيي ال يقر الثيااي مين البييا األو ، وفيي أشيقر األبييات التاليية فيي سيرا المققيع  وي يير سيرا البنياء ناء نينيه الير  الب
القييوافي فييي المققييع، منييتعمال   ال ييانر فنييوع والهي يية القبانييية  ففييي الييوان لييى تغيييرات تفتيية، فييي الييوان إالم صييوص 

خالفيا  للمبيدأ العروضيي، فيميا  -فيي صيورا مبتكيرا، إل تيرد القافيية  أربع قواعا س ما، ِا، ار،َ  ا  نما فواع القيوافي سيره
فيي اهامية نيل شيقر، نميا فلتقيي ال يقران  -للي  أنياله  اتضيح، نميا سيرا المثيلخال التصريع، وسو ت فناسبه أبدا  فيي 

غييير ولكيين وايييدا، األوتن ميين البيتييين األولييين نلييى قافييية وايييدا، وال ييقران الثاايييان ميين البيتييين األولييين نلييى قافييية 
 األولى  وسو ما فتكرر، وقواع أخرى، في األبيات التالية، ما ممنن اختصاره في ال نل التالي للقوافيس

   -أ 
   -أ 
   
 د
  
 د
  
 د 
 

أبيييات سييرا المققييع فييي  اُ متحنييه لييو رتبييأتغيييرات فييي المنييتوى القبيياني، وسييو مييا ميين  وتحققييا نييرل  فييي سييرا المققييع
 مثل سرهس صورا وبانية مغافرا،
"    وقا   الغل،ِ    ِلحمى            من  يمى  بين الروابي  بلبل     يوَّ

 ن به   والننداِ     ناسيا   من َنَلَما             الدوَ    فوافى      نافنَ 
 ما غنبين  ققعان  ال  فرتعي  ما   وات  في   لمال   الغا   يمارا         

 تنمع نالمي  المفَتَهما   َقفا   قا   را          ما الدو    أوصَر البلبَل وسد
 يلِو  النغما  بل   لرخيم الصوتِ   صيا   وانتبارا           ل  نند الناا 

ه أنييالهس قافييية وايييدا تيينتمييد مبييدأ توايييع القييوافي نمييا بيناليييل، ميين جهيية القييوافي، أن ال ييانر ا منييتقيع القييارىء أن ف
لييى رصييف أبياتييه، نمييا وردت فييي المممونيية إييية  ولكيين مييا اليير  قيياد ال ييانر التوشييقر األولييى، وأخييرى لوشييقر الل

مضيييلل النيييا ر نروضييييا ، إل قيييد فتيييوسم وجيييود غيييير انييي   -المبتكييير، فيييي للييي  الوقيييا  -ال يييعرية  للييي  أن توايعيييه 
ر  لييى البنيياء العروضييي نينييه عوحيير الرمييلا  لكنييه توايييع وبيياني مغييإي سييره األبيييات، فيمييا تنتنيي  نلهييا نروضييي فيي

العييين، إل منييتغل إمنااييات القبانيية فييي صييورا تفتيية تكنيير رتاويية التكييرار فييي البنيياء العييامود ، فييي سي تييه القبانييية 
مين أشينا  ال يعر المققعيي المعيروع  -وما اقتريه من تواييع ألبياتيه  –نما ممنن القو  إن ال انر اقتر  المتكررا  
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 في ال عرين الفراني وا اكليز  
حليييل أوعييد ميين لليي ، إل االيييل أن ال ييانر انتمييد القافييية نينهييا عِاا لمقييالع المقيياوع، فيمييا اختلفييا الت ةتاوعييمممنيين 

ليييى التحقييي  مييين أمييير  خييير، بيييل مييين لفيييل إقيييوافي األبييييات الاليقييية فيييي نيييل المقييياوع  والماليظييية األخييييرا سيييره تقودايييا 
أن اتأسييد ميين جييدا سييره الظيياسرا  توايييع  عالمققييعا، اسييتعملناه لتعيييين جمليية ميين األبيييات، وفراسييا نيين غيرسييا، ميين دون 

األبيات وف  سرا البناء الم صوص، ل  النمات البينة فيي القافيية والتواييع القبياني، ت م ضيع لحنياوات فيي تواييع 
 لى نر" القصيدا العربية في صورا وصرية مغافرا لمألوفها إالمعااي، وإاما لحناوات في ال نل وين ، ويؤد  

القصيييدا نيين غيرسييا، وعييد أن تيظنييا فييي المممونيية وجييود قصيياةد أخييرى، مألوفيية فييي بناةهييا  ا ييدد نلييى تمييافز سييره
-10ع   ن ، ص  "لواوييية واحلييية"ا، و10-9ع   ن ، ص  "شيييرنة األربعييية المتفقييية"النظميييي والقبييياني، مثيييل قصييييدا 

لييى إا 19-17ع   ن ، ص  "ُصييل وامييا "ا وغيرسييا  ويعييود فييي قصيييدا تالييية، 13-12ع   ن ، ص  "موسييى"ا، و12
 فراد مققع منها لتبين التمري  المقتر سإأناله  اكتفي و "بلبل ويمار"تمري  مغافر نما شهدااه في قصيدا 

 بلي، ملعون ندو الح ِ إن ال لِ                لناقو   جرى نلى 
 قرارُ فيما نليه مم  ا                فتفوه  ونال     الصد"ِ  لم  

 لكنني   أقو     والتأسيدِ                            
 وقا شيمُة العنيدِ  ما نل                             

 التأفيدِ   واج َ  يقا   فهضم                            
 ا 17ع   ن ، ص  "ضرارُ ن منن من وبعِه ا إو                           

ألوليى عِ"ا، وقافيية واييدا أخيرى عاُرا لل يقر الراويع، ت فلبيي أن قافية وايدا لوشقر الثالثية ا ، إلن،ال انر منتعمل
و منييتعيدسا فييي ال ييقر األخييير ميين المققييع، وقافييية ثالثيية لوشييقر الثالثيية المتتاوعيية فييي القنييم الثييااي ميين المققييع  وليي

 ا، لكنيه معتميد، عسميا سيب  ال ير  "مققعيا  "األبيات سره تؤلف  تفي المثل أناله، لوجد اتوايع األبيات، نما فعل تأند
 في سره المرا، انقا  م تلفا ، ممنن اختصاره في ال نل التاليس

 أ -أ 
   -أ 
   
  
  
   

ه فييي قصيييدا تلييى ال يينل األو  اليير  درسييإا 27-24ع   ن ، صييص  "تربييية ال ييبل"ويعييود ال ييانر فييي قصيييدا ثالثيية، 
  "بلبل ويمار"

ال عر فت لى نن وعض أغراضيه القدممية الموروثية، ويمير   التحق  من أنلى أوعد من لل ، وسو إتوصل ممنن البل 
ننوع شعر  منتقلا وسو شعر محقي  فيي وعيض جواابيه  ،عسما جرت نليه التنميةا "العصر  " ،ال عر فيغيرسا، نما 

للي  أنيالها راةيد سيرا  اولقد جعيل البنيتااي مين خلييل ال يور  عسميا قلي  تغلي  المعنى نلى اللفلالمعنى، أو  "تحيين"
ا، وعيد نيا  نليى وفياا 1908ة نتبهيا فيي العيا  "ابيرا" تعريفييسده نينيى اسينندر المعليوع عفيي نوع ال عر ، وسو ما أال
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ؤرخ لليي  ييي، و "لييي األسييلو  المنييتحدثإاييه أو  ميين اقلييه إن لييم اقييل إميين مؤسنييي ال ييعر العصيير  "ال ييور ، إل جعلييه 
لييى األسييلو  إال ييعر ميين اليينمد القييدمم "علييوع، ، اليير  اقييل فيييه، ينيي  نبييارا الم"العصيير المدفييد"وصييدور مممونيية 

العصر واست افاته، وما تحملهيا مين  "م ترنات"نند  الوقوعَ  ،نند ندد من رواده ،ا  ولقد ننى سرا النوع37ع" المدفد
أن سيرا  ليى نير" متعلقاتيه  ولقيد بيداإليى ميدمح التميدن، أو إازنات وتقلعات تمداية، وسيو ميا تأسيد فيي قصياةد تمينح 

أو تنيييمع نييين أخبييياره وييياأليرى، وإاميييا  ،ليييى ميييا نيييان معييير" للعيييين المحلييييةإ فتماشيييى فقيييد ميييع مييييل اابهيييار  المييييل ت
لمعنيى فواسي  مثلميا فترقي  اه في موضيوناته وأغراضيه، وجعليه نن تقليدفتال عر تنكُ  لى ميل أنم ، وسو إمنتمي  

الر  ت فتيورع نين سيو" أوصياع  ،لل عر النار  لقاه في اقد ال دما"، في مقدمة دفوااه أفي الحين المعاشة  وسو ما 
راه فييي تعريييد سييليم أا وييياتت ت معام ييها ال ييانر فييي امااييه، بييل سييي معام ييات ومواضييعات أامنيية ماضييية  وسييو ميي

ليى إر العربيي مين اديية الت ييل والعليو تعميدت فييه اقيل ال يع"س "الميوسر الفيرد أو ال يعر العصير  "ننحور  لمممونته 
 ا 38ع "ثبات ال وارد نلى ورا جدفد مألفه رو  العصرإة  وتقييد الفواةد و التزا  الحقاييز 

 
 
 
 

 الهوامش 
وقييد  لييه ونلَّيي  نلييى ، 1989، دار لحييد خيياور، بيييروت، "تيياريت وتويية سييليمان واشييا العيياد "س  إبييرسيم العييورا س  1 -

 يواشيهس أاقون و ارا قيقااو  
   117س إبرسيم العورا س    ن ، ص  2 -
    104إبرسيم العورا س    ن، ص  س 3 -
    100س إبرسيم العورا س    ن، ص  4 -
   115س إبرسيم العورا س    ن، ص  5 -
   103–101س إبرسيم العورا س    ن، ص  6 -
اصييي  المتنيييلمين "، نليييى معلوميييات تفصييييلية نييين 169-161س ابيييرسيم العيييورا س    ن ، واقيييع فيييي الصيييفحات،  7 -

  "والحنا 
من ييييورات المنتبيييية ، 1985إلييييى القبعيييية الثااييييية،  ت، نييييد"المييييوا  نلييييى اقتييييرا  األيبييييا " اةيييييل م يييياقة س س مي 8 -

 البولنية، بيروت، التي تحرى اصوصها أسد رستم وصبحي أبو شقرا، وتحيل ال واسد نليها 
   104،    ن ، ص "الموا  نلى اقترا  األيبا "س مي اةيل م اقة س  9 -
   93،     ن ، ص "الموا  نلى اقترا  األيبا "س س مي اةيل م اقة  10 -
   96،     ن ، "الموا  نلى اقترا  األيبا "س مي اةيل م اقة س  11 -
   63،     ن ، ص "الموا  نلى اقترا  األيبا "س مي اةيل م اقة س  12 -
، مملية "الكليية" "سيع ن يرأسعد معقو  ال يا س أنظم ريالية وأو  مهير  سيور  فيي القيرن التا"س فيلي  يتي س  13 -

، وا يير فييي مقالتييه المتتاوعيية أجييزاء ميين نتييا  أسييعد ال يييا ، الموضييوع 1923عالمامعيية األميرنييية، بيييروتا، فييي سيينة 



 119 

اس ليم فتيرجم يتيى A voice from Lebanonع "صيوت مين لبنيان"س 1847وا اكليزية، والمقبوع في لندن، في العيا  
ن ، ندا أاه ل ص القنم المتبقي منه، وسيو ايص سميين والتيالي لكنيه مفييد فيي ستا  ال يا  برمته، بل أجزاء منه وي

 منعااا، وضمن يدوده 

، وسيو ممميوع الدراسيات التيي "ادوا تاريت القبانة العربية يتى ااتهياء القيرن التاسيع ن ير"س عستا  جمانيا س  14 -
ت يرين  23و 22فيي أبيو  بيي، فيي  "ع الثقيافيالمممي"فيي دبيي ميع  "مرنز ماجد للثقافية والتيراثألقيا في ادوا اظمها "

، وال ياسدس ص 140-109، صيص في أبو  بي "من ورات المممع الثقافي"صدرت ضمن و ، 1995األو  من الننة 
114-115   
لبنيييان فيييي نهيييد " سممنييين العيييودا إليييى ايييص القصييييدتين، وإليييى نييير" اليييدوافع إليييى نتابتهميييا، فيييي نتيييا  رسيييتم س 15 -

   304-299صص ساوقا ، المرنوا ، "المتصرفية
ت امليي  ال يييء الكثييير، وت القليييل، نيين أنييداد القبييع، ت فييي الكتيي ، وت فييي المراةييد  -لوسييف !  -إت أانييا س  16 -

 والممالت، ما مفقداا إمنااية الدرا والتحليل لمثل سره المعقيات الثمينة 
 نن وبعه، وما مناند نلى تنميته واات اره، مثل فتنبه البايي إلى سياسات جدفدا واتا تعنى بتروي  الكتا ، فضال  

التي أقد  نلى تأسينها، ني"شراسة أدبية" لات أسهم، ندد من أنال  النهضة في بيروت، مثلس وقرا "العمدا األدبية" 
البنتااي وخليل ال ور  وسليم ونترا وإبراسيم األيد  وغيرسم، وتقو  نلى وبانة الكت  العربية وا رسا عراجع 

 ا 1860في العا   114و 112بر ننها في "يدمقة األخبار"، في ندد  ال 
"، وردت في 1860سما مقد  خليل ال ور  نلى تروي  الكتا  بوصفه "سدمة" مناسبةس تحا ننوانس "سداما رأا سنة 

ما ا الدنوا التاليةس "إن أجمل سدمة ممنن تقدممها في رأا سره الننة سي 1859، 102"يدمقة األخبار" عندد 
 اقتصرت نلى نتا  جميل جيد" 

سما ترد في "يدمقة األخبار"، تحا ننوانس "إنالن"، في نل نيدد منهيا، أخبيار تفييد خصوصيا  نين دخيو  ميواد جدفيدا 
إلييى النييو"، وت سيييما مييواد وبييية، أو الكتيي  المدفييدا، فضييال  نيين المحييا  أو المنتبييات التييي تعنييى ببيعهييا، فييي بيييروت 

 يل  ودم     وبعا  ولكن أييااا  في
،    "افتتاييات مملة المنان البيروتية"ورد فيس ، 1871، 2،   "ا صال "سليم البنتااي س في مقالة وعنوان  س 17 -

   180ا ، ص 
،    ا ، "افتتايييات   "ورد فيي ، 1ص ، 1874اينيان  22، 692، العدد "المواة "س أيمد فارا ال دما" س  18 -

   9ص 
،    ا ، "افتتاييييات   "ورد فييي ، 789ص ، 1871، 2،   "التييوفير والنياسيية"، "المنييان"ي س س سييليم البنييتاا 19 -

   8ص 
،    ا ، ص "افتتايييات   "ورد فيي ، 515ص ، 1870، 1،   "جملية سياسيية"، "المنيان"س سيليم البنيتااي س  20 -

10   
،    ا ، ص "افتتايييات   "ورد فيي  ،829ص ، 1872، 3،   "جملية سياسيية"، "المنيان"س سيليم البنيتااي س  21 -

24   
،    ا ، ص "افتتاييات   "ورد في ، 482ص ، 1879، 10،   "جملة سياسية"، "المنان"س سليم البنتااي س  22 -
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20   
الكاتيي   اييرى ممييات  اقييف فيييه نلييى ت يينل المثقييف، إل  "العربييية"و "العثمااييية"فييي اختالفييات الكتييا  بييين أن امييد  يمنيينو 

اسيتحولت نليى ألبيا  وعيض  "النقيد"غيره، ويتماد  في ما مظنه صالحا  أو موافقا  ألسله وبي تيها ولعيل رو   فتناف، مع
لى خلع النلقان نبد العزييز وتنصيي  نبيد إالعثماايون في اآلستااة  "األيرار"نندما وادر ، 1876الم ارقة وعد العا  

فكر  النصف الثيااي مين القيرن التاسيع ن ير وجيود تناانيات الحميد بدت  ننهس فتبين من جداتت ومواقف العدفد من م
لى إعومن دناتهس محمد رشيد رضا، وجرجي ايدان، وسليم البنتااي، ومحمد نبده، الر  سعى  "اتتحاد العثمااي"بين 

عف مضي"ألن التفريي  بيين العير  واألتيراي "، "المنيتقلة"إقناع وعض المنت يرقين وعيد  جيدوى اليدفاع نين دنيوا العربيية 
جدفييدا، نربييية، ودنييوات  "خالفيية"لييى إن العثمااييية، مثييل دنييوا الكييواسبي ، متمييافزا نيي"اسييتقاللية"ا وبييين ازنيية "الفييريقين

 من العثمااية وول  التمدن النريع  "الت لص"أخرى لفراني، المراو ورا" ز ينون، ممن غلبا نليهم ازنة 
ر من يورا وعيد، القيور األو ، الممهيو  خصوصيا ، ليدخو  من لل  فيي دراسية غيي اممثل، ينبما تحقق الر س  23 -

 ال عر العربي في نهد جدفد 
   17-14، دار الثقافة، بيروت، د  ت ، صص "القصة في األد  العربي الحدفي"س  س محمد فوسف امم 24 -
القصصييية معلومييات واسييعة ومدققيية تفيييد نيين التييداخل بييين الترجميية والوضييع، فييي المنيياني  كتييا سييرا الفييي ينييو" و 

 األولى في بيروت 
ممنن العودا خصوصا  إلى نتا  محمد فوسف امم نن بدامات المنر ، مع مارون النقياو، والير  ا ير فييه س  25 -

 اص منرييته األولىس "الب يل"  
ص ، 1994، دار النهييار للن يير، بيييروت، "يرنيية الترجميية فييي نصيير النهضيية"س  نتييا  لقيييف ايتييوايأمضييا  راجييع و 

89-90   
، دراسيية وتحقييي س محمييد نليييي "ال ييدما" الناقيييدس مقدميية دفييوان أيمييد فييارا ال يييدما""س  س أيمييد فييارا ال ييدما" 26 -

   106ص ، 1991شواونة، دار الب ير، نّمان، 
وسو ما ، 1859شبا  من سنة  15غير أن تعيين تاريت سره ال قبة فثير م نلة، إل أن البنتااي ألقاسا في س  27 -

اس "قد ايتوى عأ  1859دمنمبر -، نااون األو 100عندد ، نند وبعها، في "يدمقة األخبار" فرد في خبر ننها
خقا  البنتاايا نلى نل ما من شأاه أن فنبه يواسنا، ويحرننا إلى إرجاع نلومنا المنقرية في داةرا الننيان 

ال قبة المرنورا، لنمعلها ت ر" واتادثار، يتى ننا اود أن منون لنا بو" انفت وه نلى سقح سره البالد وعبارات 
 لان األسالي، فتهز أنقافهم والن وا العربية التي نادت تفقد من دماراا إلى األخر بيد العلو  والمعارع ومناوقة األمم 

في العا   ، في المريدا افنها،"العصر المدفد"المتمداة في ميادفن النما "، فيما جرى ا نالن نن صدور مممونة 
أ  نان البنتااي معرع سره القصاةد قبل صدورسا في   والرات سرهى المممونة إلم ير البنتااي ن سل نا س1860
 ستا   
 أ  يا ، أربع سنوات في األسثر  ىاألمر، نل ىت فتعد

فييي  ،بيراسيم وغييرسم، ويادرواإدويياء، مثيل ااصييف الييااجي ووليده س بيل اعيرع أسثير مين للي ، إل أن نيددا  مين األ 28 -
ه غييير وسييو مييا فعليي ا، وولبييوا ميين القييراء ا جاويية ننهيياشييعرية "ألغيياا"لييى ويير  إ، نلييى سييبيل المثييا ، "منييانال"ممليية 

 وشاسين نقيه وغيرسم  ،وسليم تقال ،براسيم الحورااي، سليمان البنتااي، أدف  اسح إااشىء، مثلس شني  أرسالن، 
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والقصييص، المصيينفة أو الموضييونة، وأفييرد لهييا فييي ، أ  الروامييات "فكاسات"والييي "المنييان"س خييص سييليم البنييتااي  29 -
ا  ومعظيم الرواميات مين تصينيف سل ندد بين خم، ون ر صفحات، ولل  في منلنالت متتاوعة، ووا  مدا صدورس

س اسنندر اصور المريدفني واعميان القنياولي وجمييل نوع األدبي المدفدسرا النتاوة ه، نما شاري في تأليفسليم أو من 
لبنييتااي رواميية وعنييوان نييليم اول اوامييي  البنييتااي وأفييو  نييون وغيييرسمويوسييف نبييد ز البنييتااي  مييدور وشيياسر شييقير

 ا 1875ع "بنا العصر"
مراجعييات أقييوى وأشييمل تظهيير يقيقيية  ىلييإس وسييو مييا امييد أخبيياره فييي غييير نتييا ، وإن نااييا تحتييا  فييي وعضييها  30 -

نيده المتأخرا، التي راجا موانيدسا في الكتاوات الحالية، مثل معالم التحدفي األدبي قبل موا  الدالة نلىالتغيرات سره، 
والتي تتغافل نن نيون التحيدفي ارتنيما معالميه، بيل وضيعيته ، 1947لل عر العربي الحدفي في  "العروضي"الموند 

  "ال عر العصر  "المدفدا، في إوار التثاقف والتمدفد سرا، وفي ما جرت تنميته بي
، الهي ية المصيرية العامية للكتيا ، "يرنة ا ر الكت  في مصر فيي القيرن التاسيع ن ير"يرس براسيم اصإس نافدا  31 -

   322ص ، 1994القاسرا، 
وسيو ميا ليم منيين ، 1858، فييي "النيا" نليى النيا"   "س مثلميا تحيدث نين للي  أيمييد فيارا ال يدما" فيي نتاوييه  32 -

سلقنة نميان، -، منقد"ازوى "، مملة "مونات ال عريةتكوين الدواوين والمم"ع يفي دراسة ل امعروفا  في نهدهس تحقق
ا مين ان اتنتيياد نلييى إويال" ننياوين خاصيية نليى ميواد أدبييية، نالقصياةد ميثال  فييي 29-27ص ، 1998، 13العيدد 

نيرل  فيي سييره الدراسية ميين  قيياا وتحقتاسييع ن يرلييى اهامية النييتينيات مين القيرن الإال يعر العربيي، تقليييد ااشيىء فرقيى 
ور  ورا" ز ينون وسليم ننحور  سم ال عراء األواةل الرفن أرسوا سيرا التقلييد فيي ال يعر العربيي، إل سون خليل ال 

جعلييوا لكييل قصيييدا ننوااييا  منييتقال  وم صوصييا  بهييا، دات  نليهييا، وأقلعييوا والتييالي نيين تقييدمم القصيياةد وييالقو س قالهييا فييي 
 مناسبة نرا أو نرا، أو سي في وا  الهماء أو النني    

   1880، وبعة أولى، دم  ، المقبعة الحنفية، "سحر ساروت"س سليم ننحور  س  33 -
   108-102س سليم ننحور  س    ن ، صص س  34 -
لييى سييره إاظمييه وأتييم اقلييه "عولقييد وردت صيييغة الن يير فييي الكتيا  نمييا فليييس  "أشييعر ال ييعر"س را" ز ينيون س  35 -

ا، بييروت، "ولل  في جزيرا ااكلترا فيي قريية َواايزِوراث 1869اينان سنة  26 المبيضة را" ز بن اعمة ز ينون في
   3ص ، 1870

    6را" ز ينون س    ن ، ص س  36 -
 33، فيي نيددفن عالميزء "المقتقيف"س نيني اسنندر المعلوعس وردت سره النبرا، وعد وفياا ال يور ، فيي مملية  37 -
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 الفصل ال ام، س                                 
 النيرا بين األسل و"األاا"                              
 
 
 

-1897النلقان نبد الحميد برو  للنانات في مدن النلقنة الكبرى، ومنها في بيروت عفي العا  ارتفعا في نهد 
ة والزمن، واتا مقلوبة في   وسره نالمة دالة نلى صلتواقيا الصالا نبر الموامعما استعاضا وه نن ا، 1898

صورا محددا، ما ممنن تل يصه وأن ينا  النانات وات معني النلقان علرنيتها أسثر من يناوات األما  وتوالي 
وسو ما فل صه خليل ال ور  في جريدته "يدمقة األخبار" نلى سره الصوراس "نندما فد" الظهر في الليل والنهار  

لعلية النانة الوايدا إت خمنة ن ر دقيقة وعد الظهر وينون مضى نلى الظهر واري، منون الوقا في اآلستااة ا
سبعة ون رون دقيقة في ستراسبور  ودقيقتان في المزاةر وسانتان واثني ن ر دقيقة في أورشليم وثالث سانات 

في نلكوتا  وسبعة ن ر دقيقة في سان فرانيننو وتكون النانة الثامنة والدقيقة ال امنة والع رون قبل الظهر
 ا 1والنانة الناوعة إت خم، دقاة  في ايويوري والنانة الثامنة إت سبعة ون رين دقيقة في بينين من الصين" ع

ويمنن التحقي  مين سيريان سيره العالمية قبيل سيرا المونيد، بيدليل القلي  نليى اقتنياء النيانة عالحاةقيية وغيرسياا، الير  
بييي فييي القييرون النيياوقة، ميين سييفراء وقناصييل الييدو  األوروبييية، نييي"سداما" والمييا سييعى إليييه أسثيير ميين ييياسم نثمييااي ونر 

ا  وت معنييي رفييُع البييرو  للنييانات فييي النييايات العمومييية أن مييا تعلنييه ميين سييانات ودقيياة  لييم منيين قييد 2دبلوماسييية ع
و فيي موانييد اادر  في يناوات وانتيادات "نصريين" ندفدفن، سواء في المدرسة عمع سيانات التيدري، المحنيوبةا، أ

 العمل والبواخر وغيرسا  

سره الفعاليية المقلوبية فيي اليزمن ت ُتحني  ولبيا  للدقية، وإاميا لضيبد الميردود اتجتمياني، فيي العميل والتربيية وغيرسياا 
وسييو مييردود ميييالي وانتبييار  م ييير إلييييه "ينييا  النيييانات" ويضييبقه فييي  ن  وسيييي فعالييية واتييا تقلييي  أمضييا  العالقييية 

في الحدفي نن "المهاجرا"، شنال   خر مين تفعييل المردودمية  سيرا ميا فرسيم فضياء جدفيدا   -سنا  –جمعه والمنان، ما أ
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والضروراس فضاء للحرنة، والعين أو والقيد ، ميا مقلي  نالقية ا انيان ومحيقيه نميا وغييره، وأصيله نميا بهويتيه، وموقعيه 
 سما بنصه  

 
   مدن "مفتوية"، ألسلها نما لوجاا  1

وع فيييي ِسيييَير الريالييية المنت يييرقين و"تقييياريرسم" نليييى ااتقييياتتهم فيييي نيييدد مييين الميييدن ا سيييالمية، فيييي الحقبييية ممنييين الوقييي
العثمااييية، ونلييى أوصييافهم للعييادات واألاييياء والنييلونات وغيرسييا، ونلييى وعييض صييالتهم ا انييااية وحنييا  أو تمييار، أو 

تحقييي  فيييي نيييدد مييين المواضيييع مييين اشيييتمالها نليييى وميييراس  م تلفييية، إسيييالمية وغيرسيييا  إت أن قيييارىء سيييره التقيييارير ف
معلومات متكررا من نتا  إلى  خر، تعود أسبابها إلى أن وعض سؤتء الريالة لم معيَن والكتاوية سياوقا ، بيل والتميارا أو 

إت فيي  -الدبلوماسية، فاستفى والنقل  نما فتحق  القيارىء نيرل ، وفيي غالي  األييوا ، مين نيد  اشيتما  سيره التقيارير 
نلييييى معام ييييات أو تمييييار  نيااييييية القيييياوع، ت لكنييييل أو تقييييان، والضييييرورا، وإامييييا لصييييعوبات اتاتقييييا   -ا اييييدر ميييي

"الداخلي"، واتيتكاي بينهم وبين الننان المحليين  سرا ما مضفي نلى التقارير جاابهيا المياع والتكيرار  و"العميومي"، 
نلها تمليات نن يا  التباند المنيتمر، رغيم يصيو   إل تبدو ضعيفة الصلة وموضونها، تتكلم ننه من خارجها وسي

 الريالت، بين سرفن العالمين 
 
   أ   منارات وسمرات 1

إت أن قييراءا وعييض التقييارير التييي تتعيير" لحييا  جبييل لبنييان فييي القييرون، النيياوع ن يير والثييامن ن يير والتاسييع ن يير، 
قييدرا نلييى "الييدخو " إلييى سييرا العييالم والييرات  وتعييود تمليي  وعييض اتخييتالع، إل فبييدو نتبيية التقييارير أسثيير "قربييا " وأسثيير 

أسيييبا  سيييرا "القبيييو " إليييى ااتظيييا  خقيييو  رييييالت وفييي  اتتمييياسين عمييين أوروبيييا إليييى جبيييل لبنيييان وبيييالعن،ا، تنيييندسا 
مؤسنيات وصييالت منتظمية ومراسييالت، قضييا، مثلميا  هيير فيي فصييو  سيياوقة، إليى إرسييا  مبعيوثين وييابويين أو نهنيية 

خصوصا ، وإلى استقبا  موفدفن وقريرنيين أو رسباايين إليهاا بل قضا خصوصا  بتنظيم إقاميات إرساليين من رومية 
منييتدممة  رسيياليات فييي مييدن وقييرى ندفييدا عيليي ، الموصييل، نييين وييورا، غزييير وغيرسيياا، أو معاسييد، مثييل "المعهييد 

 المارواي" وغيره في رومية، تستقبا  وتدري، أنداد من القال  المنيحيين 
جرى بين رومية وقنوبين، لكنه جرى أمضا  في اتاتقاتت "الداخلية"، بين يل  وجبل لبنان، أو بيين جبيل لبنيان  سرا ما

ودميا ، أو بين جبل لبنان وبيروت، وغيرسيا الكثيير الير  رسيم يراسيا  واسيعا ، قضيى بنيزو  ف يات ولبيا  لليرا" والعييش، 
دم يي ، وبييين جبييل لبنييان وبيييروت، فييي اتميياه الثااييية، وعييد أو سربييا  ميين صييدامات واةفييية، مثلمييا يصييل بييين بيييروت و 

صدامات القرن التاسع ن ر  سرا ما جعل المهاجرا تتبع في القور التفانلي الناشىء مع أوروبا خقا  جدفدا ، سو خد 
اميا العمل والت وع إلى مثاتت واقعة خار  النلقنة العثمااية، وخيار  التقيدممات والعيرو" والحظيوذ المحلييةس بيل ق

مدفنة، بيروت، وعد يل  وننا ودميا ، لتأدمية سيرا اليدور التوسيقي بيين اليداخل وال يار  األوروبيي، ميا تمثيل فيي قييا  
ال ييا ، أو فيي الحيدفي منير سييتينات القيرن التاسيع ن يير نين بييروت بوصييفها -مرفيأ بييروت، أو فيي شيي  وريي  بييروت

 ا في "خقبة" وقرا البنتااي ال هيراا  المنر" بين ال ر" والغر  عملثما وردت العبار –"المدفنة
ويمنن التحق  من يقيقة سره المهاجرا، ومن معاايها المتعددا، إلا تما مراجعة مظاسر الحراي ا انااي الواسع الير  
واو  أندادا  من "ال وا "، النوريين واللبناايين، بين مدن الداخل العثميااي عمين يلي  ودم ي  إليى جبيل لبنيان، أو مين 
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ل ييما  اللبنييااي إلييى جبييل لبنييان وامتداداتييه المنوبييية، ومنهييا نلهييا إلييى بيييروت، واليير  أولقييا نليييه أنيياله تنييمية قييرى ا
"الترنز" في جبل لبنانا، أو منها إلى مدن مثل دمييا  أو القياسرا وعيدسا، أو إليى روميية وبياري، ولنيدن، ثيم إليى بليدان 

 أميرنا المنوبية وال مالية وغيرسا 
شهدته سره الممانات والمدن في ساب  نهدسا، خاصية وأاهيا ااتقياتت اختياريية، ت مفروضية نميا فيي  وسو يراي قلما

الحرو ا ندا أاها رسما مما  يرنة داخلية لم تعد فيها "ِقبلُة" سيره الميدن واقعية  فيهيا، بيل خارجهيا عأ  فيي أوروبياا، 
 وسرا للمرا األولى منر العهد الرومااي والبيزاقي  

نواه نبَّر نن خرو  من دورا تقليدمة، ونن دخو  في  -مثلما تحققا من وقاةعه ودتتته  -ي سرا الحراي والالفا ف
المهاجرون، نلى اختالع مواقعهم وأنمالهم، شروَ  إاتا ا م تلف وجدفد، شنلوا أدواتيه -دورا أخرى فتبع فيها العاملون 

د"، أو "الغاا "  وسو التفتح األولى نلى وراا من نالميية ااشي ة، التعريفية والتنويقية، ما منمى بي"خدمة الرأسما  الواف
إلا جيياا القييو ، واتسييتفادا منهييا، والحلييو  فييي نييدد ميين يلقاتهييا ومواضييعها  وسييو مييا أنقييى المهيياجرا وعييدا  مقلقييا ، إلا 

ويظيوذا تقورسيا جاا القو ، بل رأسمالي القاوع، فتمثل في ول  الدخو  في العالمية المتايية، والترقيي فيي خقيو  ع
 ومنافعها 

سرا ما تدبره سليم البنتااي قر  القنصل في بيروت، ومتعلمون لبنياايون ننيد ال يرنات التماريية فيي دمييا ، ميا معبير، 
في تحققاته الم تلفة، نن دخيو  سيره الف يات المتعلمية "العصيرية" فيي اميد يضيار  م تليف، اقتصياد  النفيع، سنيا أو 

ننيييَ، ضييييَ  اليييدورا المحليييية، يتيييى فيييي صييييغها المميييددا، مييين جهييية، وميييا معيييين سيييره سنييياي، وأفنميييا نيييان  وسيييو ميييا 
المنتنييبات وال بييرات المدفييدا فييي تييدابير مهنييية ونملييية، تقنييية القيياوع، ت ثقافييية معاشيية فييي اهاميية المقيياع، ميين جهيية 

وأوعييد ميين اسييتاابو  فييي القليي  نلييى التعليييم، فييي أوسييا  منييلمة وعييد المنيييحية، ثااييية  وسييو مييا فلحظييه براييار لييوي، 
"فييي أواسييد القييرن التاسييع ن يير وييات تعلييم لغيية أوروبييية أداا أساسييية لل ييبان المنييلمين القمييويين والييرغبين فييي افنييهاس 

 ا  3ااتها  سل  الحنومة، وبات منت  الترجمة، مثل الميش والقصر، في نداد النبل المؤدمة إلى ال رع والنفول" ع
  أقوامييية ناميية عمثييل يييدوث ممانيية أو "فتنيية" واةفييية وغيرسيياا، إت أاهييا اتبعييا سنييرا تحنمييا و ييرو  المهيياجرا أسييبا

مصاةر أفراد وعينهم عمثل سمرا صروع واييدان إليى مصير، إثير خيالع فيي المامعية األميرنييةا وياتوا فيدفرون ييياتهم 
ا، وأاهييا ت 4صيير عتحقيي  ميين قييد  يرنيية المهيياجرا ميين لبنييان إلييى مأمنيين المثييل تيياجر قييوَا نملييه مثييل وضييانته  سنييرا 

ا، مثلما قا  اليبعض، وت إليى اتسيتبداد فيي نهيد النيلقان نبيد الحمييد، 1860و 1840ترقى إلى الفتنتين القاةفيتين ع
فييي الربييع األخييير ميين القييرن التاسييع ن يير، مثلمييا قييا  الييبعض اآلخيير، وإامييا إلييى سييره األسييبا  وغيرسييا أمضييا   وترقييى 

الترقيي، التييي أتايتهيا خقيو  النبياد  التمييار  والتفانيل الثقيافي وغيرسميا بييين األسيبا  سيره إليى يظييوذ العميل وفيرص 
 أوروبا وبين مدن م تلفة من العالم العثمااي  

ويمنيين القييو  إن مدفنيية دميييا  سييي التييي شيينلا، قبييل القيياسرا وا سيينندرية، مقصييد سييؤتء المهيياجرين، ولليي  منيير القييرن 
ظم خييد تميار  بيين يليي  ودمييا ، نلييى ميا فيرو  غييير ريالية، مثييل النيادا ن ير، ينيي  وعيض الميؤرخين  فلقييد اايت
، أو النيياةح ا اكليييز  ريت ييارد بونييوي، اليير  يييل فيهييا فييي العييا  1730القبييي  الفرانييي الرياليية غرااميييه، فييي العييا  

ةع مين ا  واظيم سيرا ال يد ااتقياَ  نيدد مين البضيا5ع 1762، والناةح الداامارني ايبو سر الر  اارسا فيي العيا  1733
الييداخل إليهييا، مثييل التبيي  والتنبيياي والصييابون وغيرسييا، أو قيييا  تمييار سييره المدفنيية بتصييدفر األرا منهييا إلييى ويياقي أاحيياء 

 النلقنة  
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ويرنر سؤتء الريالة أن اليوااايين تولوا التمارا سره، وا ضافة إلى ندد من العاةالت المنييحية، اللبناايية الماروايية أو 
نية، وسو ما مممله أيد النيا  وقولهس "جمري دميا  سو نادا  في أفد  المنيحيين"  وسو ما فيرد لنيره األرمنية الكاثولي

في صورا أوفى في تقرير فولنيس "سااا تأتي إلى دميا  من وقا آلخر قوافل صغيرا من دم   تحمل أقم ة يريرية 
يا  نلى الدوا  وعض النفن تفرع شحنتها مين وققنية وايوت وفواسه ممففة  وفي الفصل المعتد  نان فوجد وميناء دم

التب  الوارد من الاللقية ألن اتستهالي من سرا التب  نبير جدا  وتأخر تل  المراسي  أراا  بيدت  منيه    وناايا الونياتت 
يم وال ااات بيدميا  تمميع فيي أاقتهيا أقم ية الهنيد ويريير لبنيان وأسيوا  األرا نميا ناايا صيغار المراسي  والقيوار  تيزد

 ا    6في مرفأ دميا " ع
وسيييي مهييياجرا قدممييية ومنيييتمرا، ت ت ضيييع لوييييداث "الكبييييرا" وييييدسا، إل فؤنيييد "تييياريت الرسيييالة الماروايييية فيييي الققييير 

، وتيرنر الرسيالة أسيماء نيدد مين العياةالت فيهيا 1749المصر " أن الهمرا الماروايية إليى اتسينندرية ترقيى إليى العيا  
"مارواية"، نما وردت في سمالت اآلواء الفرانيننان في المدفنة  ولقد يافظا دمييا  نليى متبونة بلفل "مارواي" أو 

 دورسا يتى مقالع القرن التاسع ن ر، قبل أن تنتحول نليه مدفنتا ا سنندرية والقاسرا  
  سمرا ولم فنققع خد المهاجرا عااتقل خمنة  تع لبنااي إلى مصر في نهد محمد نلي ويدها، أو لم م فّا وحصو 

معاسنيية ميين القيياسرا وا سيينندرية وغيرسييا صييو  لبنييان، إت وعييد قيييا  "دوليية لبنييان الكبييير"، إل تعيياد  نييدد العاةييدفن مييع 
أنييداد المهيياجرين المنييتمرين إلييى مصييرا ثييم تزافييدت معييدتت الهمييرا إلييى مصيير، وعييد لليي  العهييد ومييا لبثييا أن توقييف 

 ا 7ع 1952تماما  مع "ثورا" 
ا  الهمرا قاما نليى ولي  اسيتثمار "أرفيع" لقيدرات المهياجر فيي بليدان جدفيدا، وعيد أن نيرع ننهيا وسرا معني أن أسب

ينَن تقدفرسا المالي واتنتبار  لهره ال برات  لل  أاه ممنن التبين، نند مراجعية أرقيا  الهميرا المتعيددا عسميا تيرد فيي 
لتفنيييير ميييا جيييرىس فيييالهمرات سيييبقا المحييين ستيييا  منيييعود ضييياسرا، أن األسيييبا  القاةفيييية أو الظليييم ليييم تكييين مقنعييية 

القاةفية، نما استمرت في نهيد اتاتيدا  الفرانيي، نيدا أاهيا ليم تتوقيف وعيد اتسيتقال   وسيرا معنيي أن المهياجر ولي  
تميييز افنيه نيين أقراايه المحليييين، سيواء فييي مصير أو األمييرنيتين أو إفريقيييا وغيرسيا  وسييرا بيدسي إلا تييم النتبيه إلييى أن 

ا نان فهاجر من دون قوا نمل تميزه، وسي اللغات أو ال برات التمارية أو ينن تعاويه من األجاا ا نما المهاجر م
ا  والالفا في تتبع يرنيات الهميرا سيو 8مصع  ت يل إمنان الهمرا نند من لم منواوا فتمتعون ومثل سره المؤسالت ع

سياجر مين  1924ة تكفيي للدتلية نليى للي س ففيي العيا  الهمرا إلى لبنان من مدن اليداخل، إلا جياا القيو ا وأرقيا  قليلي
 6400مهيياجرا ، وسييياجر إلييييه مييين بلييدان األقلييييات المنييييحية فيييي الم يير" العربيييي ميييا فيييواا   6371لبنييان إليييى ال يييار  

 مهاجرا   
 
       العالاية، النظر و    "الزاا" 1

مناايا  للنيزو  فييه، ، في ريلتيه المعروفيةلقدا، نند وصوله إلى اا، 1902-1838ال يت نبد المواد القاماتي علم ممد 
فبات ليلته في مزار النبي داود، المعدود لنزو  الزوار وأسل األسفار من ساةر األققار، "فبتنيا تلي  الليلية وغامية الم يقة 

ألقصيى ا  وييرنر القامياتي، فيي منيان  خير فيي ريلتيه، أن جاابيا  مين المنيمد ا9الزاةدا من شدا البرد واتناع المحيل" ع
سان مننن فيه األغرا  المنافرون  وإلا نان ال يت قد يل في بيا سيرا العياِلم أو لاي، سيواء فيي بييروت أو ويرابل، 
وغيرسميا، فإايه ايز  فيي القيدا فيي منييان غيير ميريح، وفيي مدفنية ال لييل، فييي دفير منييحي، وايز  فيي وبريية فييي دار 
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ا، واييز  فييي دم يي  فييي منييز  النيييد سييعيد 10لمنييافرين" عمحمييد القبيير ، "وسييي دار معييدا لنييزو  الضيييوع وا  احييال
 أفند  الكيالاي، من أمراء دم   وأنيااها ورةي، ممل، البلدمة فيها  

فتحقيي  الييدارا ميين أن اتاتقييا ، أو ال ييرو  ميين اقييا" األسييل، لييم منيين والعملييية الهينيية، يتييى لعلميياء الييبالد  وإلا نييان 
نة نالقييات معروفيية، بييين العلميياء أافنييهم، فييإن المنييافر األوروبييي نييان فتنقييل ال يييت القاميياتي فتييدبر منييننا  تبعييا  ل ييب

 –ننيد الضيرورا القصيوى  –وصعوبة أسبر، وقبيعة الحا ، ولكن فو" خريقة معروفة، سي األخيرى، ليه أن فلميأ فيهيا 
فيين  لهيرا أتحيدث نين إلى القنصل، الر  نان مضبد الصلة، وف  "اتفاقيات"، مع النلقنة العثمااية نبر وتتها الم تل

"ااتقيا "، ت نيين "سييفر"، والمييا أن اتاتقييا  ممير  وفيي  ينيياوات ضيييقة، فييو" "أييياا" محييددا، إلا جيياا القييو ، صييعبة 
الت قي أو التبدفل  سرا ما ترويه وقاةع التنقالت العدفدا التي أجراسا ريالة ومنت رقون أوروبيون في أرجياء النيلقنة، 

تونين ثييا  أسيل البليد، أو معتميدون أسيماء محليية، أو منيتأجرون خيدمات "دلييل" محليي، ييي نااوا فت فون متنكرين 
 –وإن فيي صيورا نننيية  –وغيرسا من ا جراءات التي ُتظهر في يد لاتها صعوبات التنقل سرا  وسو ما مفنر أمضا  
 ا 11سرا القل  األوروبي نلى "استحوال"، أو ول  استحوال، صورا نن اآلخر، غير متاية ع

ت فتييورع ال يييت القاميياتي نيين القييو ، فييي ريلتييه، وييأن "النظيير بريييد الزاييا"، م يييرا َد فييي لليي  إلييى ااك يياع صييورا المييرأا 
"النافرا" في ال ارع، وما فالونها من "اختال " بين المننينا إت أن قوله سرا عولي نودا تالية إليها وال  الدتلة نليى 

ان  الناجمة نن العلنية اتجتمانية الناشي ة، التيي واتيا تهيدد الحيياا العربيية فيي المنتوى الرمز ، إل م ير إلى المص
ال وارع والمدن  وتنتح  "العلنية" سره دراسة متأاية تفيض نن مميا  سيره الدراسية، إل ت يير إليى سلنيلة متراوقية مين 

تهيدد أساسييات "العميران" ا سيالمي الوقاةع والعالميات التيي ُتظهير ويأن ميا مقلي  الفقييه ماثيل  فيي سيلونات جدفيدا واتيا 
المتعاسد نليهس تهدد العمارا افنها، ييي أن سياسات ندفدا، ابتداء من  منتصف القرن التاسع ن ر عنلى ما مظهير 
في ال قد العمرااية، في القاسرا وبيروت وغيرساا، واتا تقيح بناء المدفنة ل  القاوع الدفاني، المتممع نليى افنيه، 

مييدن لهييا "بواوييات" أشييبه ببيييا نبييير، لصييالح بنيياء ال ييوارع العريضيية والمييادات والنييايات العمومييية، نلييى داخلييه، فييي 
فضييال  نيين تغيييرات معمارييية فييي األبنييية النييننية افنييها، تتمثييل فييي العمييارا لات القوابيي  المتعييددا، وفييي الحاجيية إلييى 

تيي واتيا ترسيم اافتاييا ، بيل ااك يافا  للبييا نليى "ال رفة"، وإلى اوافر نريضة بد  "الم ربيات"، وغيرسا من الو ياةف ال
  ا 12خارجه ع

ومن معود إلى ندد من "تقارير" الريالت اتست راقية، ال اصة ببيروت عوبغيرسا أمضا  من الميدن العربييةا فتحقي  مين 
ا 1832  أن أوصاع البيوت العربيية تمميع نليى جاابهيا "اليدفاني"، يييي أن جييرار دو ارفيا  فتحيدث ننهيا عفيي العيا

ا بوصفها "سمواا " وغيرسا 1844ا بوصفها "اازااة"، وشار  رينو عفي العا  1835بوصفها "قالنا "، وبوغوت عفي العا  
وغيرسييييا  مثييييل سييييره األوصيييياع تغييييير وعييييد وقييييا لصييييالح أخييييرى تظهيييير التغييييير المعمييييار  ل  اتسييييتلهامات األوروبييييية 

أافنييهم، إل مفيييد القنصييل الفرانييي فييي بيييروت، سنيير  غيييز، وييأن عا مقالييية خصوصييا اا وسييو مييا بييدأ وييه األوروبيييون و
أندادا  من األوروبييين المقيميين فيهيا نميدوا إليى تبيدفل مقاسيات األبيوا  والنوافير وغيرسيا، وميا "فيتح" داخيل البييوت نليى 

 خارجه 

دفيييدا  للعيييين ويييالمعنى سيييره العلنيييية اتجتمانيييية فرسيييمها البنييياء المدفيييد بو اةفيييه المعماريييية الناشييي ة، ميييا شييينل فضييياء ج
اتجتماني، ت فتمثل فقيد فيي ااك ياع اليداخل البيتيي نليى ال يار ، وت الوجيه "النيافر" نليى أنيين الميارا الفضيوليين، 
وإاميا فتعيين أمضييا  فيي واجهييات اجاجيية للمحييالت التماريية واتيا تعيير" للعيين وتنييتملبها لل يراء، فضييال  نين ال ييرو  
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العمومية التي تيم بناهسيا، أو فيي العيرو" المنيرييةا، وبيروا الصيورا الفوتوغرافيية فيي للفرجة عفي الحداة  والنايات 
المريدا، لي"المال، فيي يمرتيه" عيني  نبيارا وقيرا البنيتاايا، نصيورا مصيغرا نين العيالم ال يارجي  وسيو ميا ارتنيم 

جدفيداس ت مقيل نير" ال يارع في سي ة جدفدا للم يهد الميدفني، ليي، أقلهيا "تعيريض" ال يوارع، التيي واتيا لهيا قياسيات 
مترا ، وال ارع الثااو  نن  11ا نن 1863و 1858و 1848الرةيني عين  قوااين صادرا، في بيروت، في األنوا س 

ا نلى إاارا شوارع بيروت بواسيقة الغياا عقبيل الكهربياء فيي 1888وااد من م هدمة ال ار  العمُل عمنر العا   أمتار  7
سييهل فيهييا أمضييا  قيييا  يييياا ليلييية، سييتزيد أاواُرسييا واوادفهييا وإغراءاتهييا فييي نهييد "اتاتييدا  مقييالع القييرن الع ييرينا، مييا 

 الفراني" 
تغيييرات نمرااييية واسييعة قلبييا مثلمييا اسييتدنا سييلونات م تلفيية، فييي التنقييل والنزسيية وغيرسييا، وسييو مييا وفييره نييرل  بنيياء 

سرا وبييروت وغيرسيا  سيرا ميا  هير فيي المبنيى، وفيي الحداة  العمومية، التيي اات يرت، سنيا وسنياي، بيين اسيتاابو  والقيا
داخله أمضا ، ما ممنن ا شارا إليه في الزينة الداخلية، ييي  هرت األدوات "العالية" عإلا جاا القيو ا، مثيلس المناتي  

قنياف، عبد  الملوا أرضا  للكتاوةا والقاوتت الكبيرا والصغيرا وغيرسا، وعد وو  جلوا نلى أدوات "واو ية"، مثيل ال
واألسييرا وغيرسييا  وسييو مييا ممنيين قولييه فييي تغييير أدوات األسييل افنييها، فضييال  نيين األسييل افنييه، ودخييو  مييواد جدفييدا إلييى 

ا  وسييو مييا فل صييه إبييراسيم اليييااجي فييي افتتييا  مقالتييه "اللغيية والعصيير"س "لييو را  الكاتيي  فيهييا عفييي 13المقييبت البيتييي ع
ما منفيه سره المؤواة الينيرا فضال  نما وراء للي  مين وصيف قصيور  العربيةا أن مصف يمرا منامه لم مند ممد فيها

الملوي والكبيراء ومنياا  المتيرفين واألغنيياء وشيوارع الميدن الغنياء وميا ثيم مين  ايية وأثياث وملبيوا ومفيروو وغيير للي  
العربييية اييات   ا  ومييا تعمييز ننيه14مين أصييناع الميانون وأدوات الزينيية ممييا ت مميد ل يييء منييه اسيما  فييي سييره اللغية" ع

 نن أن موجودات البيا افنه قد تغيرت في سره العقود المتأخرا 
ولييو جييرى التوقييف أمييا  أوصيياع وقابييَل سييرا التغييير لظيياسر المدفنيية، ولييداخل البيييا، تغييير  فييي سي ييات النيينان وايهييم  

بيتهييا الناشيي ة، إل أن وعييض و ال يييت القاميياتي لييز  أسييل بيييروت لوجييد القييارىء القنييمة واقعيية بييين نثماايتهييا النييالفة وأور 
فرامي والنترا والبنقلون، ويحل  لحيته ويبقي شعر رأسه، فلب، القربوو ا  -وسو الكثير الغال  في يناوه  -أسلها 

وقنييم  خيير فلييب، القنبيياا وفوقييه المبيية أو النييترا القويليية، وقنييم فلييب، البدليية العثمااييية القدمميية، وسييي الييدمير وال ييروا  
 سنندرااي والزر الكبير  لى رأسه القربوو ا الكبير الواسع ون

فييي تليي  األمييا  أبييد  انميياء الع يياةر ايهييم القييدمم ولبنييوا القربييوو "جييد أخبيياره نيين ملبييوا قييو  جبييل نامييلس أوسييو مييا 
العزيييز بييدت  ميين القربييوو المغربييي اليير  نييااوا ات ييروه غقيياء للييرأا، وازنييوا العماميية ميين نهييد المصييريين ثييم خلعييوا 

لعريض المت ر مين الميوخ أو الصيوع واليدامر القصيير، ولبنيوا المالوي، ا فراميية نميا سيو ا  الييو  إقتيداء النروا  ا
 صيال  شيؤواها إثير الحير  القاةفيية فيي دم ي  ولبنيان  1860وفؤاد واشا عالواير العثمااي، الر  قد  إلى سيوريا فيي 

 ا 15ع "ى وافاه األجلوواد  التيما  ندا تامر و  الحنين فقد وقي بلباسه العربي يت
أو المييالءا الحرييير  ،وسييرا مييا ألحظييه عتبعييا  ألوصيياع القاميياتيا ننييد الننيياء نييرل س قنييم فلييب، ا اار األبيييض الناصييع

أو المناويش أو ال ضراء أو الصفراء أو الزرقاء، ونلى وجوسهن المنادفل الرقيقة ا سيالمبولي، وفيي أرجلهين  ،الحمراء
ييَز ا ا  فرامييي والحرييير الملييون، ونلييى وقنييم فلييب، الفنيياتين الواسييعة ميين ال يييا والصييوع ا  افرامييياللنييتينات عالمِّ

رهوسييهن القيير  الرقيقيية أو المنادفييل فقييد، وسيين من ييوفات الوجييوه، وربمييا الزاييود، وت فييرين وأسييا  فييي المييرور واألسييوا" 
ات ميين انيياء النصييارى الالتييي مقلييدن وال ييوارع والحييارات ومحادثيية الرجييا  األجاايي  فييي القرقييات والبيييوت، وسيين نثييير 
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وقنم ننناء أوروبا تماما  في إرخاء الرفو  ولب، األنرا" والبيراايد نليى رهوسيهن، وت مفتيرقن  ااألوروبيات ي  التقليد
منهن إت واللنان واللغة، فمتى رأفتهن ت ت نن في أاهن من اناء ا فرا ، وسرا لي، غال  اناء النصيارى، المقليدفن 

 نل أيوالهم وأووارسم لهم في 
وينتقيد القاميياتي خيرو  الننيياء إلييى ال يوارع سييافرات، واتخييتال  والرجيا  فييي ال يوارعس "وبهييرا اليير  مظنوايه تمييداا  اشييتبه 
الحا  وااد اتختال ، فال فدر  يا  الميرأا وسيي ميارا ويالقر"، أسيي ميع يليلهيا أ  خليلهيا ع   ا  والعبيرا وحفيل البياون 

سر ننيييوان البييياون، والنظييير برييييد الزايييا والقريييي  إلييييه ع   ا  وت أ ييين أن فيييي الميييدن ا سيييالمية مييين وميييا دروا أن الظيييا
، 1855ا، فيي العيا  Emile Gentilا  وسو ما مقوله أييد المنيافرين ع16مضاسي اصارى بيروت في تقليد ا فرا " ع

وروبي داخل جدران المدرسية، واليز  نن نادات والبات "مدرسة راسبات المحبة" في بيروت، ييي نن فلبنن الز  األ
 التقليد  نند خروجهن منها 

 
 
 ت الد ااك اع و        1

المدفيدا   -بلفل "وابور" للدتلة نلى النفن الب اريية ايتفظاا أسثر من نامية نربية عمثل اللبنااية والمصرية وغيرساا 
مييياني، بيييل غييييرت ينييياوات اليييزمن فيييي اا وسيييي سيييفن غيييزت الم يييهد اتجتvapeurs، ابتيييداء مييين لفظيييه األجنبيييي ع-

المنان، في أ  شنل من أشنا  اتاتقا  الفرد  والمماني  ويلَّا سره النفن، منر ثالثينيات القيرن التاسيع ن ير، فيي 
رت بل سرنا واظما، فيي نيفييات وموانييد جدفيدا، يرنية  غمار البحر األبيض المتوسد، محل النفن ال رانية، وينَّ

روبيية ندفيدا إليى بييروت وننيا وا سينندرية وغيرسيا  وسيو ميا تمثيل فيي شيرنات مالييية ندفيدا، اتاتقا  مين مرافيىء أو 
 ا  17وموانيد وصو  وإقالع محنوبة بدقة أسبر من الناب  ع

وغيرساا، إنالاات نن وصو  البواخر الب ارية، ونن  134و 120وترد في "يدمقة األخبار"، في أسثر من ندد ع
ا وما م ير إلىس 143ميناء أو لاي  ويمنن العودا إلى "يرنة الميناء بهرا األسبوع" عندد موانيد توقفها في سرا ال

أسماء النفن أو الرهساء عأ  الرفن استأجروا خدماتها لنقل وضاناتهما، ومحمولها والكيلو، وموانيد سفرسا من مدن 
 م تلفة، وجننها، وشحنها 

دسا، ومييا ممعلهييا صييالحة للمرنبييات عويير" "الكروسيية"، ال اصيية وسييو مييا تمثييل أمضييا  فييي نمليييات شيي  القرقييات وتعبييي
فرينا، في ااتظار النيارات في العقدفن األوليين مين القيرن الع يرين  وليو شي ا تمثييل سيره العمليية \وعربات خيل المنا

مييا  ، مين تغييرات، قييد منيون أقلهيا أن1859ال ييا ، ابتيداء مين العييا  -ألشيرت إليى مييا أيدثتيه نمليية شيي  وريي  بييروت
سييانةا وأن المنييافر وييات قييادرا ، اسييتعدادا  للصيييف، نلييى يمييز مقعييده  13أمييا  سييفر وييات محتييا  إلييى  3سييان فتقليي  

إليى بييروت، إليى ييياا النياا اليوميية،  1863منبقا  فيها! فكيف إلا جرى الكال  نن  ثيار دخيو  التلغيراع، فيي العيا  
"ت ريي  أن أسيالي سيره المدفنية له "يدمقية األخبيار" فيي سيرا ال بيرس إلى المريدا، إلى صلة ا انان والعالم! وسو ما تنق

قيد أشييعروا فيي سييرا ال ييتاء ومصيان  القرقييات التييي والميا مااعييا أقييدامهم بيوفرا األويييا  واظييروا ينين القرييي  التييي 
بنيياء تمهيدت للمرنبييات بييين الحييرو عيييرو الصيينوبر فييي بيييروتا والمدفنيية يتييى صييارت ممييات  لت قييرات المتنييزسين، و 

نليييه تعلييم أن نيييل رجييل ميين بنيييي بيييروت النيياسنين قيييي ضييواييها م ييتهي أن تكيييون ورييي  بيتييه نليييى سييرا األسيييلو " 
 ا 1860، 114ع"يدمقة األخبار"، ندد 
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مثل سره التغيرات واتا توجه الفعالية اتجتمانية، ومنها المهن والتقلعات، في وجهيات جدفيدا  وقيد منيون الكيال  نين 
لمقهى" سو التعبير األوفى نن مثل سره التغيرات، ييي أن قيا  مثل سره المبيااي اتجتمانيية المدفيدا بناء "الفند"" و"ا

وييات معنييي، ميين جهيية، يضييورا  أمنيير لوجنبييي، ومقييدارا  أوسييع ميين اتخييتال ، ميين جهيية ثااييية  وسييو مييا أصييا  مييداا  
ا، 18مزاةر والدار البيضياء أسثير مين غيرسيا عشاو ية أسثر من غيرسا، مثل بيروت وا سنندرية عوعد دميا ا ومدفنة ال

 نلى ينا  "مدن الداخل"، مثل فاا وبيا الدفن ويل  والموصل وغيرسا 
برانيية أسييالي بيييروت، يتييى الفقييراء ميينهم، فييي اتسييتفادا ميين أاييواع  -النيييايية "الداخلييية"  -فاليييل القاميياتي فييي ريلتييه 

عييده تستيراء الغربيياء، اليرفن مقيمييون بهييا ميدا ال ييتاء، فينينن سييو القيياب  س فيالفقير ميينهم فبنيي منييننا ، ويالمدفييدا التميارا
ا  نميا فتحيدث نين ااصيراع أسيل بييروت 19النفلي ويؤجر القاب  العلو ، فتكون تل  الحارا نأاهيا ايوع مين التميارا ع

ة، لات جية مزدو ، اادت وفضل فتح الميناء فيها  وما مصيف القامياتي نلييه بييروت فرينيا مدفنيية أخرى إلى صنوع تمار 
 بناء مرن ، بين نواها "مدفنة إسالمية دفنا "، من جهة، و"محمية أوروبوية اظاما  وبناء وخربية"، من جهة ثااية  

، وضيم ماليظيات 1880و 1875ا اار لبنيان ميرتين، فيي 1909-1836أيد الريالة الفرانيين الدنتور لوي، لورتيه ع
ا، ومميا مقوليه فيي الكتيا  ماليظيات نين اظيا  البنياء واألثياثس فتحقي  فييه 20الريلة في نتا  وعنيوان "سيوريا الييو " ع

ميين دخييو  األثيياث األوروبييي الف ييم إلييى بيييوت األغنييياءا ويتحييدث نييرل  نيين وجييود مقيياه ندفييدا فييي بيييروت، وصييحبة 
جون فيضييقرون أن محملييوا معهيم نييل مييا محتييا ،النيارجيالت، نمييا فنييز  المنييافرون فيي ال ااييات، وسييي خلييو مين الفييرو

إليه، غير أن األوروبيين مميدون ميا محتياجون إلييه فيي فنياد" ف مية شييدت منير سينوات قليلية نليى شياوىء البحير فيي 
 ورع المدفنة الغربي  

فاليدارا فتحقي ، فيي "تقيارير" و"رييالت" ندفييدا مين أن الفنيد" نميا المقهيى بنيييا لوجنبيي قبيل "البليد "، نيدا أن فنيياد" 
و بيييروت أو القيياسرا وغيرسييا، نرفييا المقهييى فييي نييداد مباايهييا وو اةفهييا، قبييل أن فنفييرد ندفييدا، سييواء فييي اسييتاابو  أ

 ا 21المقهى، أو "فتحو " وعض المقاسي، إلى مبان منفصلة ع
ونااييا بييييروت قيييد نرفييا، وغيرسيييا مييين المييدن العربيييية وا سيييالمية، قبييل القيييرن التاسيييع ن يير، "ال يييان" أو "الوايييية" أو 

بية القدممةا، تستقبا  الضيف في ال يا ، أو محقة اتستراية في قوافل الح  والنفر والتمارا "الديل" عسما تقو  العر 
ا، نمييا فييي "يييي ا فييرا " فييي 22وغيرسييا، إت أاهييا لييم تعييرع صيييغة "الفنييد""، قبييل القييرن التاسييع ن يير، فييي بيييروت ع

 استاابو   فكيف ا أ "الفند"" في بيروت وصيغه العصرية 
ا أن بيييروت نرفييا قبييل غيرسييا سييرا النييوع ميين األمننيية المؤثثيية والم صصيية لإلقاميية لقيياء بييد  23فؤنييد جييور  برجييي ع

ميياد ، ولليي  منيير الربييع الثييااي ميين القييرن التاسييع ن يير  وسييرا مييا فؤنييده إداور بلواييدفل فييي نتاوييه الموضييوع والفرانييية، 
ضييى نييدا أسييابيع فييي بيييروت خييال  ، وعييد أن أم1840"سيينتان فييي سييوريا وفلنييقين"، المقبييوع فييي ويياري،، فييي العييا  

س "منيير أن ااييتظم خييد ا وحييار فييي النييفن لات المحرنييات الب ارييية عبييين بيييروت وغيرسيياا، وااد 1839و 1838سيينتي 
ندد المنافرين نليها، تبدت الحاجة في بيروت  قامية فنيد" فيهيا، وبعيد أن اميح أييد رجيا  ا نميا  فيي للي ، سيارع 

  نااا ا قامات المتققعة موقوفة نلى وعض األدفرا، نما فرد خبر لل  في غير تقرير  خر إلى اتقتداء وه"  قبل لل
، أن 1827و 1826ننييد المنيييافرين األوروبييييين، مثيييل األميرنييي جواييياا نينييي ، الييير  مفيييد، فيييي ريلتيييه فيييي العيييامين، 

لتيي ناايا "غرفيا  مين دون أسيرا، األدفرا نااا المنان األسثر "سناء" لإلقامات سره، إلا ميا قورايا و اايات المنيافرين، ا
، نييدا اخييتال  النيييا  وعضييهم مييع وعييض ومييع أسييرجة ال يييو   ونااييا خااييات المنييافرين تقييي المنييافر ميين  أو نييرااا
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 ال م، والريح والمقر، إت أاها ما نااا توفر له سناءا العيش النلمية" 
ا ، فييي دفيير الكبوشيييين يتييى ثالثينييات القييرن سنييرا اختييار المنييافرون األوروبيييون فييي بيييروت ا قاميية، نلييى سييبيل المثيي

التاسيييع ن ييير، فيميييا نيييان المنيييافرون اآلخيييرون معتميييدون نليييى اسيييتقبا  اليييبعض لهيييم  أميييا النييينان المحلييييون فينتفيييون 
تيوفرت فيي بييروت نميا  وا قامة في ال ااات، وعد أن مصقحبوا معهم سمادا ومثاوة سرير، و"م لحا " مثل غقياء لهيم 

ة الدتلين والنيا  والمواونين، فيحلون في غرع صيغيرا خاليية مين األثياث واألمتعية، ومين الصيعوبة ندا خااات  قام
 ومنان إمماد غرع مؤثثة في المدفنة  

المييدنو جييوايبي واراسيييهيفا، اليواييااي المولييود فييي مالقيية، سييو األو ، ينيي  شييهادات أسثيير ميين رياليية أوروبييي، اليير  
، وعد أن استقبل غير وايد مينهم، مثيل وبيي  اللييد  سيتااهو  1830فونِة األجر، منر افتتح فندقا ، أو ازَ  ضيافةا مد

وغيره  ثم أقد  ا مقيالي الميدنو واتينيتا نليى إقامية فنيد" ثيان، وردت أخبياره فيي تقيارير نيدد مين الريالية األوروبييين  
فيي فلنيقين، إت فيي األدفيرا، نليى ميا وفي ما خال ساتين "اللونندتين" ت معثر المنافر نلى ايز ، سيواء فيي سيوريا أو 

فؤنيد بلواييدفل  وميع إا يياء سيرفن الفنييدقين، التغيير نبييير ومفياجىء، وسييو ميا ت معييد  تنيميله غييير ريالية أوروبييي، مثييل 
البروفنيييور ا لميييااي فيييون شيييوبرت الييير  معبييير نييين فريتيييه إل مميييد افنيييه "مييين جدفيييد فيييي فنيييد" مرتييي  وفييي  القريقييية 

 األوروبية" 
وعييد للي ، منير أربعينييات القيرن التاسيع ن يير، إليى أخبيار فنييد" ثاليي، فنيد" "بيييااكي"، الير  تعيود ملكيتييه  ويمنين التنبيه

 خر، وسو مقع خار  سور مدفنة بيروت من ااييتهيا  وإدارته ألاقوايو بيااكي، المالقي في تقرير، وا مقالي في تقرير
ا  راوعييا ، قبييل أن مقييد  اللبنييااي يبييي  را" ز نلييى إا يياء الغربييية، قيير  "مينيياء الحصيين"  ثييم مقيييم أيييد األوروبيييين فنييدق

ليزيية وتنقيل وصيحبة وعضيهم فيي غيير كفند" بدورها وسو الر  ناشر األوروبيين قبيل للي  وخبير نياداتهم، إل أتقين ا ا
ن يير، وايتيرى يييروسم فيي تأسيي، الفنياد"  سييرا ميا فعليه بييدوره اقيوت ونيو ، فيي خمنييينات القيرن التاسيع  ،بليد أوروبيي

 واتنتياد نلى تقاليدسم  ،وبعد أن نرع منار را" ز نينه، في معاشرا األوروبيين
وات وجود الفند" مالاميا  لبييروت، نيدا أن سيمعة سيره المؤسنيات المدفيدا بلغيا األوروبييين فيي ميداهم، وعيد أن تناقيل 

إليى مريلية ثاايية، ممنين أن ارميز إليهيا  الريالة والقناصل أخبارسيا  وااتقليا نملييات تأسينيها منير منتصيف األربعينيات
بتنيييميات الفنييياد" افنيييها، إل أاهيييا يييياات نليييى أسيييماء خاصييية بهيييا، مثيييل "فنيييد" بيلفيييي" عالمنظييير الممييييلا، أو "فنيييد" 

 أوروبا"، أو "فند" األوايفير" عفند" الكونا، وعد أن نااا ُتنَن  إلى أسماء أصحابها في المريلة األولى  
تنقيل ليم منين سيهال  قبيل للي  العهيد، إل أن معظيم المنيافرين نيااوا فتنقليون أرضيا  فيي منيال  ونيرا، النقلة أسيدا، لكين ال

نلى المما  نموما  بين المدن الكبرى، نما نااا الدوا  المنتأجرا من "المنارية" وسيلة المنافرين تاتقا  الممانيات 
إا ييياء شيييبنة وييير" بريييية يييييدا، وسيييي وييير" والقوافيييل بيييين ياضيييرا وأخيييرى  وبيييدأ فيييي منتصيييف القيييرن التاسيييع ن ييير و

"الكروسة"، أ  التي للعربات  ونااا قوافُل المنيافرين نليى اليدوا  تعبير وير" ويرابل، وبييروت وصييدا وسيواسا يتيى 
 ثمااينات القرن التاسع ن ر 

ي القييوار  ااتظمييا الحرنيية، إلن، يتييى أن مروجييي الدناميية للفنيياد" المن ييأا ويياتوا منييتقبلون النيييا  وممييرد رنييوبهم فيي
الصييغيرا، التييي نااييا تقلهييم ميين النييفن لات المحرنييات الب ارييية الراسييية فييي مرفييأ بيييروت، نلييى مييا فؤنييد غييير تقرييير 
أجنبييي  نمييا ااييتظم مييع سييؤتء المييروجين خييد ال ييرا  ومرافقييي النيييا  فييي تيينقالتهم وايتياجيياتهم، وراجييا والتييالي، مييع 

ليزيية  وميع اات يار الفنياد" ونثرتهيا قيا  التنياف، فيميا كأو الفرانية أو ا ا لل ، نادات تعلم اللغات األجنبية، ا مقالية
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ننيياوين م تلفيية ألشيينا  التنيياف،  وسييو مييا تمثييل  ،وبتييوفير أسييبا  الراييية لهييم ،بينهييا، وباتييا العناميية واسييتقبا  الزبيياةن
ر، مزدااة والزخارع واللوييات سرل  في تحنين األثاث والزينة في غرع الفناد"، إل واتا الحيقان، ين  أيد التقاري

الزيتية عبل وصور وبانية ننهاا، وأر" الغرع مننوا والنماد، واألسرا مغقاا ونتاةر "الموسلين"، ندا تمتع الغيرع 
 و رفات مقلة نلى منا ر جميلة 

البقيياء تحنينا الفنياد"، بييل تحنينا الحييياا خارجهيا نييرل ، بيدليل أن أيييد المنيافرين األوروبيييين ت مميد غضاضيية مين 
في بيروت ألما  مزيدا، وعد أن أصا  سفينتهم المنتظرا ضرر ما أنا" وصولها إليهم في الوقا المحيدد لهيا، وسيو ميا 
قاده إلى ترو" الحياا في بيروت أينن ترو"، ومباسمها العدفدا وناداتها المتمداة والمترفة، من سيهر ورقيص وغيرسيا  

ر واييد مينهم، نميا ليو أايه فيي مدفنتيه، ت خارجهيا، والميا أن اتنتييادات وبات األوروبي فيها م عر، نلى ما فؤند غيي
التييي تزافييد نييددسا فييي بيييروت منيير منتصييف القييرن  ،األوروبييية تكرسييا فيهييا، وت سيييما فييي أوسييا  الماليييات األوروبييية
، وسيو ميا تنيميه بوصفها "أجمل" مدن ال ير"  1852التاسع ن ر  وسو ما دفع إميل جنتيل إلى الكتاوة ننها في العا  

إن بيروت سي "أقل" المدن  سيوية في مدن  سييا، و"أسثير" الميدن أوروبيية بيين  ،في العا  افنه ،إيدى األميرات وقولها
فيي العيا   16وسيو ميا بلي  وتييرا ناليية فيي اهاميات القيرن التاسيع ن ير، يييي ااد، بيل تفيو" نيدد الفنياد" عميدن  سييا  

 ا نن ندد ال ااات 1889
سييره األخبييار وغيرسييا ميين أن دخييو  بيييروت فيييي سييرا المنييار معييود فييي المقييا  األو  إلييى مبييادرات تميييار  وأتحقيي  فييي

ييييم فرييي، يتيى  ،أوروبيين اقلوا أنمالهم التمارية من ننا إليها، إثر مضامقات من والي ننا ومن القييم نليى ماليتيه
"جمهورييية التميييار"، نمييا منيييميها  إت أن  ، ييرمنيير ثالثينيييات القييرن التاسيييع ن ،فيييي تقرييير أييييد القناصييل ،بييدت بيييروت

دخولهييا سييرا فبقييى غييير أسيييد، أو ياسييم والضييرورا نلييى تقورسييا الالييي ، إل أن نييدد النيينان فيهييا ت فزيييد نلييى تنييعة 
 تع انمة، وت تعيدو نواهيا والتيالي بليدا نبييرا، أو مدفنية صيغيرا للغامية، تحييد بهيا األسيوار المعيزاا ببيرجين، وت فزييد 

متيرا ، ومين مرف هيا القيدمم إليى  370إلى "وا  إدري،"، أ  من شيرقها إليى غربهيا، نليى  "وا  النرا "سورسا من  وو 
متيرا   وناايا بييروت، والتيالي، مدفنية نثماايية نغيرسيا مين دون  570"وا  الدرنة"، أ  في المهة المنوبية منهيا، نليى 

ا، إل فييتم فيهييا مثييل غيرسييا إقفييا  بواواتهييا ننييد غييرو  ال ييم،، أ  ميييزا، وت تحنيين أو تعتيياد نلييى اسييتقبا  الغربيياء فيهيي
ويمنع نلى المارا التموا  في أيياةها من دون قندفل، نلى ما فنقل أيد المنت يرقين  وسيو ميا فيدنو جييرار د  ارفيا  

ت أن إ لبنيان" إلى اتستغرا ، نند ايارتيه لهيا، "إل أاهيا ت تناسي  الفكيرا الراةمية ننهيا فيي أوروبيا، وسيي أاهيا ناصيمة 
اسييتغرا  د  ارفييا  ت م فييي، مييع لليي ، سييرنة التقييور اليير  مقتضيييه دخييو  بيييروت فييي خقييو  المواصييالت التمارييية 

 األوروبية مع ال ر"، وسو ما مممع نلى وصفه وتأسيده غير ريالة، وأوجهه الم تلفة 
ه تقييور تمييار  متعييدد األوجييه، مثييل تعلييم المحلييية، فتبعييه ويؤنييد-إن دخييو  بيييروت فييي سييره الييدورا التمارييية، األوروبييية

اللغيييات أو فيييتح المصيييارع أو اسيييتقبا  ا رسييياليات التب ييييرية لات اليييدور التعليميييي المن يييد والقيييو ا وسيييو اليييدور الييير  
وتحنن خقو  النقل فيها، منها وإليهيا  وسيو ميا مقوليه جيون دفيربين، ميدفر إييدى  ،ستنتكمله بيروت مع توسيع مرف ها

 لفينيا، إل مقو  إن "الوصو  إلى بيروت مناد منون م ابها  لعودتنا إلى بالداا" المدارا في بنن
دخلييا بيييروت، مييع الفنييد" وبواسييقته، نهييدا  مغييافرا  اتنييم والتفانييل والت ييالد وال ييرو  ميين نهييد اتاغييال"، ييييي وييات 

ا انييان المدفييدا، خاصيية وعييد اتتصييا  ويياألجنبي، بييل التعييامش معييه، شييأاا  مألوفييا ، وسييو مييا جعييل النييفر ميين انتيييادات 
فييي مقلييع تقريييره نيين  ،بردفييو وتنييامي وسيياةل النقييل، وسييي النييفن لات المحرنييات الب ارييية، نلييى مييا مقييو  الكواييا د
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ريلتييهس "سنييا اقضييي عقبييل سييرا العهييدا ثالثيية أمييا  بييين عمرفييأا الهييافر عفييي فرانيياا وبييين ويياري،، وننييا اعمييد إلييى نتاويية 
 ىووقيع اظيره نلي ،نبيور ييدود المملكية عالفرانييةا  ونيان أ  رجيل مقيد  إلينيا مين ال ير" وصيتنا إلا ما اضقرراا إلى 

ش صيا  ايادرا ، وميا ننيا انظير إلييه مين دون شيىء مين التبمييل  أميا عاست ياعا النيفن الب اريية فقيد سييهل  ،أييد األتيراي
الهنيد، أو فيي الصيين، مثلميا ننيا نلينا األسفار ع   ا وبتنا، اليو ، اتحدث في صالواات واري، نن ال ير"، سيواء فيي 

اتحدث فيما مضى نين عالميدفنتين الفرانييتينا روان وأورلييان  وبيات المنيافر الير  قيا  بيريالت، واتيا انتيادمية، إليى 
ممتنييع تقريبييا  نيين الم ييارنة فييي مثييل سييره األيادفييي"  وباتييا بيييروت، وفضييل النييفن الب ارييية نييرل ،  ،إمقاليييا وسوينييرا

فر لووروبييين، وتحتيا  النيفينة للوصيو  إليهيا ثماايية أميا  فقيد، يتيى أن اليبعض مين الفرانييين، قريبة في خقو  الن
نلى ما مقيو  أييدسم، منيتعد لتمضيية أميا  فيهيا، "سيي ت تعيرع ال يتاء أبيدا "، بيدت  نين ايي، أو مين ميدن أخيرى نليى 

 المتوسد 
ت لات أسييياايد م تلفييية، دفنيييية واجتمانيييية وقيميمييية غيييير أن ال يييرو  "العلنيييي" سيييرا ليييم منييين مينيييرا ، بيييل واجهتيييه ممااعيييا

وغيرسا، ما مظهر في أيياا جدفدا واتا تتعين في العميران افنيهس فتكيون أبنيية صيالحة لوجااي  فيي المقيا  األو ، أو 
بيية"، التمافز بين مقاه فرتادسا األجاا ، وأخرى خاصة بيي"البلدفين"، نالحيدفي بيل التميييز بيين "المقياسي" و"المقياسي العر 

 ا 24نلى ما م ير إلى لل  "دليل بيدنر" النيايي، الصادر في مقالع القرن الع رين ع
وينتبه الدارا إلى أن يا  المقاسي "البلدمة" نااا صعبة، بل متردمية، خاصية وأن مين فرودسيا فيي المقيا  األو  أاياا 

مميين تعرفييوا نلييى المقيياسي األوروبييية، سام يييون، أو ميين "نصيياوات النييوء" وغيييرسم  وسييو مييا منييتوقف الكيياتبين العيير  
مثييل نلييي مبيياري، اليير  نتيي  فييي "المنييامرا الحادميية ن ييرا"س "سييبحان ز، أرى ا فييرا  معتنييون وإتقييان جميييع األشييياء، 
يتيييى خااييياتهم وونيييافلهم ت فتنييياسلون فيهيييا نتنييياسلنا فيييي خاااتنيييا وونافلنيييا، فتيييرى المنيييافر إلا ايييز  ومنيييان مييين خاااتنيييا 

د المنان ممردا  مين نيل شييء، فيال مميد ويه ميا مأسليه أو م يربه أو مفرشيه أو منيتعمله، والوييل لمين ممضيي وونافلنا وج
ا  ويميد نالميه سيرا 25نليه بها الليل، ألاه منون تحا تصرع أاواع الح رات من البرغيوث والقميل والبي  والبيرغش" ع

سيرا غالي  محيالت القهيوا فيي مصير، يييي ممتميع صداه في ايارته التي أجراسا ألييد المقياسي فيي مرسييلياس "أفين مين 
النوقة من الناا وت ترى ما مقر النا ر وينر ال اور، وت شيء فيها غير القهوا  وتراسا لضيقها فهمم نليها اليدخان 
المتصاغد من الكااون، ونرل  دخان النرجيلة والعيود واحيو للي ، يتيى فيراسم  مين ممير بهيم نيأاهم فيي يريي  أو محيل 

 ، فهي منبع لكثير من األمرا" والعلل، ومأوى ألسل البقالية والكنيل، خصوصيا  المحيالت التيي فتعياوى سمن مضي
فيها الح يش فال منمع فيها إت األلفاذ التي مممها النمع، وينفر منها القبع، وقلما خلا مين النيب  والضير   فهيي 

 ا 26بهره الكيفية ت تلي  واألمراء واألنيان والفضالء" ع
                                

 نيون واصوص       1
مقييو  فوسييف ال ييوير  وييأن الرياليية المنييلمين القييدامى، مثييل ابيين يوقييل وابيين جبييير وابيين وقوويية، "تحرنييوا فييي نييالم  

ا  إل نييااوا فنقلقييون ميين 27اوميأاوا إلييى أصييوله وتكوينييه وأنرافييه، وللي  نلييى رغييم أيييادفثهم نيين الغراةي  والعماةيي " ع
تقدمة نلى التي اتمهيوا إليهيا، نيدا أن ميا مقيع تحيا أاظيارسم ميا نيان م تليف نميا نيااوا نرفيوه، إن ليم منين أقيل بالد م

منيييه قيمييية  وميييا نيييان م يييالد ابييين وقووييية شييي  فيييي أايييه فتنقيييل فيييي نيييوالم ت منيييتهويه فيهيييا سيييوى الغراةييي ، مييين أخبيييار 
مين أختيه، وت فلبيي أن فترنهيا، ويغيادر  -يني  لفتيرا و  -وم لوقات، يتى أاه فرنن  لحا  أيد النالوين، ويتيزو  
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 المزيرا إلى غيرسا 

ونيييان لل يييوير  أن فتييياوع انييي  الريلييية ننيييد الريالييية ا سيييالميين المتيييأخرين، فيييي القيييرون النييياوع ن ييير والثيييامن ن ييير 
كان وجيد فيي والتاسع ن ر، مثل نبد الغني النابلني أو محمد نبد المواد القاماتي أو محمد نامل البحير  وغيرسم، ول

مدواات سفرسم ااكماشا  في الرقعة الفكرية وغيرسا التي ترصدسا ملكة المتاوعية ننيد سيؤتء الريالية، إل ضيا" العيالم فيي 
أاظييارسم بييل اسييتحا ، سييو مثييل ممريييات سييفرسم ومناق يياتهم ييثمييا يلييوا، إلييى نييالم شييدفد الضييي  والتنيياثر والمحدودمييةس 

ون وعد وقا، مثلميا فنقيل أخبيار النيالفين وعماةبهيا وخوارقهيا، فيإن العيالم النابلنيي فإلا نان ابن وقووة فرى وعينيه ويد
قنوع وما مقع نليه في رقعة سرا المنمد، أو في بيا سيرا ال ييت، بيل فيرى إليى موجيودات العيالم المحييد ويه اظيرا فيهيا 

 سثير من اتصقناع والرضى الر  ت تحرنه وت تحرضه أ  فضولية 
ت القيرون الثالثية المتييأخرا مظهير لنيا "التيدسور" الير  أصيا  سييرا النني  ا سيالمي فيي الكتاوية، بييل للي  أن تتبيع رييال

لو توقفنا أما  ريالت أخرى في القرن التاسيع ن ير، وسيي التيي معير" لهيا  -العين الفايصة من خاللها، ويظهر لنا 
جدفييد لهييا، أو فييي نالقييات جدفييدا بييين العييين يقيقيية التغييير سييواء فييي مييدلوتت الكتاويية، أو فييي تييدبير انيي   -ال ييوير  
 والنص  

وينيتوج  منييا النظيير إلييى سييرا التغيير الوقييوع، بداميية، ننييد منييار الفضييو  واتستميا  اليير  وييات معييين منييار الييريالت 
ومقصدساس واتيا وياري، ولنيدن، وايوييوري وعيد للي ، وجهية تامية ألنيداد مين القلبية "العصيريين" أو ويالبي "التميدن"، 

ت معها ال ريقة افنها  فلقد أبد  المثقف وقفته، وبات فدفر  هره ربما إلى بالد ممياورا ليه، أو إليى ميدن ناايا وتغير 
تقع في قبلة أاظاره عفي المزيرا العربيية، أو فيي بيالد ال يا ، أو فيي مصير   ا لكيي محنين الوقيوع وفي  ترتيي  العيالم 

وإلى "دار الحر "، وت إلى "ممال  النلقنة" واألمم "المعادمة" لها، بل المدفد  فالعالم لم معد منقنما  إلى "دار ا سال " 
خفا بري  استاابو ، واادت نليها مدن أخرى واتا محل فضولية واستما  وسفر  وما نان "مغر " أو "مغر  أقصى" 

نا الترتيي  المغرافيي لم معد نلى سره الحا ، وبات نلينا أن اننا" إلى خريقة مغيافرا، قبيل أن ايتعلم تيقيا  فيي مدارسي
المدفييد للعييالم عوالحييالي فييي أمامنييا سييرها اليير  تدبرتييه أوروبيياس أصييبحنا شييرقا  عأوسييد، أداييى   ا لهييا، أو ضييفة جنوبييية 

 للمتوسد، وجيرااا  تامين لها، ولكن شدفد  اتختالع عوالت لفا ننها 
لرفانية القهقياو ، و"النييا"  "يص ويياريزت لييص ا بريييز فيي تل ي"معير" ال يوير  لغيير ريليية يدفثية فيي نتاوييه، مثيل 

نلييى النييا"" و"س ييف الم بييا نيين فنييون أوروبييا" أليمييد فييارا ال ييدما"، و"النزسيية ال ييهية فييي الريليية النييليمية" لنييليم 
ونيييترا، و"ريلييية وييياري،" لفرانيييي، فيييتح ز ميييراو، وريلييية مبعيييوث مغربيييي إليييى ااكلتيييرا وغيرسيييا مييين رييييالت مصيييرية 

 إلى الوتمات المتحدا األميرنية   -األولى في اونها الكتابي  -لة فيلي  يتي وجزاةرية، وصوت  إلى ري
ولقد استوقف ال وير  في اصوص سره الريالت "الدنوا إلى النظا "، بل إنما  الكتا  ال دفد والتنظيم الدقي  الير  

ي النصييوص سييره الييدفاع نيين تصييدر ننييه الحييياا والقييوااين والصيينانات والنياسييات وغيرسييا فييي أوروبييا  نمييا اسييتوقفه فيي
ال ييير"، نمقابيييل لميييا أبيييدوه مييين إنميييا  وأوروبيييا، أ  الثناةيييية التيييي اهيييض نلييييه خقيييا  "نصييير النهضييية" فيييي اهامييية 

 المقاع، وااتقاةيته وتلفيقه في  ن 
الت إت أن قراءا ال وير  تبقى محنومة بنظر إجمالي، فرى إلى التقابيل والتصياد ، والتوفيي  بينهميا، الير  تمرييه اليري

والتيييالي الوقييوع نليييى منييارات جدفييدا، بيييين اليينص والعيييين، ميين جهييية، وبييين اتخيييتال   هنلييى الوقيياةع والنفيييوا  وفاتيي
واتافراد والنف،، من جهة ثااية، نما ممنن أن معر" لها "أد  الريلة" أو أن منتمها  فلقد أشار في نتاوه إلى أسبا  
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يييو ، بييي"الزيارات الرسييمية" أو بييي"ريالت العمييل"س سييرا منييدو  سييلقان سييل ريليية، فبييدا قنييم منهييا أقيير  إلييى مييا ُمنييمى، ال
المغر  في وعثة دبلوماسية إلى الملكة فينتوريا في ااكلترا، وسرا إما  وعثة دراسية مصرية إلى فرانا، وسيؤتء مممونية 

نا وتميداها  فيميا فنتني  من المزاةريين استقدمتهم سلقات اتستعمار الفراني إلى واري، للتعرع العيااي نلى قوا فرا
قنييم  خيير ميين الييريالت فعييال  إلييى الييريالت، أ  التييي ت فوجبهييا وانييز رسييمي، أو تكليييف، بييل تقييو  بنيياء لرغبيية ونلفيية 

 ش صيتين واختياريتينس سرا ما فعله ونترا وال دما" والمراو وبنترا ويتي  
فتنبييه والتييالي إلييى مفانيييل لليي  نلييى الكتاوييات أشييار ال ييوير  إلييى أسييبا  نييل ريليية، ميين دون أن مميييز بينهييا، نمييا لييم 

التصيادمية، والتوفيقيية -افنها  وسرا ما جعليه فنحيى فيي قراءتيه إليى تممييِع واسيت الِص اظيرا مين سيره العالقية التقابليية
سيرل ، والتييي توجبهييا الريليية نموميا   فييأن تكييون مبعوثييا  فهييرا مقتضيي النظيير وفيي  ينيياوات رقابيية بينيية، وسييو مييا مظهيير 

ضو  جلي في اص المبعوث المغربي، إل منيمح لنفنيه نتاوية أميور وانتقيادات معادمية ألوروبيا ت القاسيا فيي أ  مين بو 
 النصوص األخرى   

الموجبة لتياليف م تلفية فيي اليدواني إليهيا، وُتقهير نيرل  فروقيات فيي الت يوع  ممنن ايادا أمثلة أخرى ُتظهر األسبا 
وروبييي وإاتاجاتييهس ممنيين ماليظيية نييون المنييافرين اتختييياريين إلييى البلييدان أو فييي الحييرر فييي النظيير إلييى الفضيياء األ

األوروبية عثم لإلقامة المنتدممة فيهاا فنتنيون إليى بي يات متفانلية ميع المثيا  التميداي المدفيد فيي منيارات ا رسياليات 
تهيم ت أو يلي   بيل تبيدو ريالاألوروبية، ندا أاهم درسوا قبل ريلتهم في مدارسيها "العصيرية"، فيي نيين ورقية أو بييرو 

 في سره الحاتت استكمات ، أو تتويما  لما نااوا اتصلوا وه اوالنيا ، وما مثل لهم نيااا  وعد 
فإغفا  سره المواا  عوغيرسا نرل ا ُمغيِّي  نين القيراءا النقدمية ميا ممنين لهيا أن تنيت رجه فيي النصيوص مين نالميات 

اويية القهقيياو ، وت مظهيير نفاميية الحميياا فييي نتاويية ونييترا، نمييا ُمغيِّيي  النييعي ودتتتس ُمغيِّي  الييتحفل البيياد  فييي نت
إلى اتاتقاء الحريص نند قنم منهم، واتنتماد المتنرع وال غوع نند قنم  خر، في ما نيان معير" لهيم مين نينيات 

العالميييات  نييين الفضييياء الحضيييار  المدفيييد والم تليييف  فييياتختالع فيييي دوانيييي النيييفر أمليييى نليييى الكتاوييية نيييددا  مييين
والنييمات  ووجيي  والتييالي التمييييز بييين نييين ونييين، وبالتييالي بييين اييص واييص  فهنيياي نييين نموليية، تنييميلية، تتعامييل 
ببرودا  اسرا، أو من دون محفزات سياوقة، سيوى اليتحفل وربميا القبيو  القلييل أو العيداءا وسنياي نيين شيغوفة، متلهفية، 

 نتبار  فاة   تنب  نلى المنظر أو تحل نليه مناخا  من ضوء ا 
سرا ما ممعل اتاتقا  في ا قامة المدفدا م تلفا  بين منيافر و خيرس سيرا مصيف ااقالقيا  مين اافيرا ققيار، أو فيي اييارا 
ميدبرا، أو منتفيي وقيراءا نتيا  نين المدفنية، ولاي فنتقيل مين دون دنيوا إليى متحيف أو إليى ملهيى ويحياور سييرا أو لاي 

بوضييع تقرييير المهميية، وسييرا ومليي  اييص مفيييد وَفِكييه نمييا شييهده ألقرااييه فييي بلييده  ميين أسييل البلييد  وإلا نييان سييرا منتفييي
األصلي، فإن غيره فرس  أوعد من لل  إل مقلي  الت يالد، وت فتيورع نين تعيريض افنيه مثيل اصيه لهيواء مغيافر عسميا 

 في أسفار أيمد فارا ال دما" تحدفدا ا 
ل و يو" غميار النفيوا والت يالد، إل أاهيم نام يوا ما منتوقف فيي رييالت وعضيهم فتعيدى خيو" المحيقيات، ويتصي

لل  في بالدسم وقبل سفرسم  وما م د اتاتباه، في وعض سره الريالت عوغيرسا مما ت فرنره ال وير  في نتاويها، سيو 
أن مقادفر من النفر، من التعارع، من الت الد مع األجاا ، والتعيرع نليى انتيياداتهم وسيلوناتهم، خبيره اليبعض فيي 

نته قبل سفره، مثلما يصل ألسعد ال دما" أو لبقرا البنتااي أو ألسعد ال يا  أو أليمد فارا ال يدما" ولغييرسم مدف
أمضيا  وأمضييا   بيل بليي  األمير ببعضييهم ييدود ا قاميية أو العمييل أو التعياون أو تبييدفل الدمااية مييع أجااي ، أو الييزوا  ميين 
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ليزيييية، ولليييوي، الصيييابوامي الييير  تيييزو  مييين كلثيييااي مييين إاأجنبيييية، مثلميييا يصيييل أليميييد فيييارا ال يييدما" فيييي اواجيييه ا
إفرلندمة، وألمين الريحيااي تيقيا  ننيد اواجيه مين أميرنيية، ولمبيران فيي نالقاتيه ميع الفرانيية مي يلين واألميرنيية ميار  

 ساسنل وغيرسا   
نفر والهمرا واتخيتال  وسو ما تعين نند وعضهم في ااتقا  من مرس  إلى  خر، من دمااة إلى أخرى، قبل أن فبل  ال

" عسميا منيميهاا الدفنيية"األامية وغيرسا من معالم تبيدفل األصيل واشيتقا" الهويية  ولقيد ااصيرع جيان فيواتين إليى دراسية 
وتت الدفنيية التحين والنيوريين، فيي القيرن التاسيع ن ير، متوقفيا  ننيد يا  من الكتا  المنيحيين، اللبناايالتي أصابا ندد

م، ا سيالى أو الكاثولينيية أو األرثولوننيية إليى اتاميليية، أو مين واييدا منهيا إليمين الماروايية التي أصابا وعضهم، 

 س أيمد فارا ال دما"، لوي، صابوامي، معقو  صروع، شبلي ال ميل، فر  أاقون وغيرسم مثل

ميا مممليه فيي لفيل في مصاةر سؤتء سو تبيدتت إمميااهم، إلا جياا القيو ، وسيو  -وسو رجل دفن  –ما فدرسه فواتين و 
أو  ،ميين مييرسبهم اليير  ولييدوا نليييها يتييى أاييه معييي  نليييهم قليية نمقهييم فييي ال ييؤون الالسوتييية "التبييروء"، أو " التنكيير"
فيي المقيا  األو ،  "فيرداايتهم"نرل   وميا ت فدرسيه سيو ت ينل م" قلة صدقه"في تناو  الموضونات الدفنية، بل  "خفتهم"

مثل تقليد، مثل المراس  المحلية، وشنل اتصا  مع ميا انتبيروه شينل تحيرر، اشوه مع ما ن اافصا التي ات رت شنل 
اميلية، وإن وقي لل  ضمن المنظور الدفني  فما منتدني الوقوع في مصياةرسم ليي، انتنياقهم سيرا الميرس  أو مع ا 

ييية نييرل ، بييل الصييلة لبيياا الكهنوت "خلييع"لاي، بييدليل أن وعضييهم، مثييل ال ييدما"، غييير مرسبييه غييير مييرا، والصييابوامي 
من جهة ثااية، في مناةل الفكر والوجود  وسي  ،من جهة، وانتنا" المرس  المدفد ،التي أوجبها التنكر للمرس  القدمم

" لليدفن تحقيقيية"، واقتراويا  مين صيلة علمييه المحلييين، إلا جاا القو ، في صيي  م"سما ورد"صلة ترسم ابتعادا  نن الدفن 
المهاا الدفني، والتنصل مين وجيود  "مؤسنية"الكت  والتحق  منها، والت فف من  "اقد"تقو  نلى  ااميليينعسما نند ا 

مباشيييرا مقيمهيييا الميييؤمن افنيييه مييين دون وسييييد، ت ش صيييي وت  بواسيييقة رجيييل اليييدفن لصيييالح نالقييية العالقييية ميييع ز
 مؤسناتي 
، "قناصية"، اليرفن نرفيوا نميا مقيو  بوصيفهم اايهم، أاهم مين أسيل المبيل اللبنيتفنير فواتين ل -والحالة سره  -ت منفي 

ا  للي  أن ميا ناشيوه 28ت معنييهم سيوى الحفياذ نليى مصيالح نياةالتهم، ونليى اسيتقاللهم عو ت مقيمون انتبارا  لنلقة، 
 الم تلفة، أ  قبو  نادات الغير، بل الغير افنه  التغافرسو أشنا  

قضيييية ييييياتهمس أنلييين معقيييو   "الوونيييية"و "اليييوون"عليييوا مييين ى أن ممإلييي -ممييين غييييروا دفييينهم  -تهيييى وعضيييهم سنيييرا اا
يهيا فيي نيل أمير ل" القيمية التيي محيتكم إالوونيية"ا نن الميراس  القاةفيية، جيانال  مين "المقتقف"صروع ابتعاد مملته ع

ية اسح  من أجل قوم اا وااضل أدف "فتاا مصر"جمع الدمااات الثالث في اوا ، في ختا  روافته ومعالمة عندا أاه 
الدفنا وسو ما أسده تيقا  جبران في ابره القاةفيةا أو ما قا  وه الريحااي الر  انتبير فيي وصييته أن  غير قاةمة نلى

  "أاا منلم ومنيحي"عالريحااياس  "خالد"أت مقو   " ستقيح والنعرات القاةفيةسالعربية"قيا  األمة 
جتيااه، مثلما يصيل تبين وقووية الير  وصيف ميا يصيل ليه سنرا لم تعد الريالت تعني النفر إلى خار  ونبوره أو ا

في تنقالته، من دون تفانل فرنرس لمنانة في الينف،، أو لعيد  فضيو ، أو ل  يية مين اآلخير  وإاميا ويات النيفر معنيي 
اتخييتال ، وا قاميية ربمييا خييار  بلييد المن ييأ، مثلمييا يصييل أليمييد فييارا ال ييدما" اليير  ممنيين انتبيياره "المهميير  األو "س 

قا  إقامات مدفيدا فيي وياري، ولنيدن، بيل نميل يتيى فيي محيل تميار  فيي لنيدن  ويعنيي النيفر خصوصيا  ال يرو  مين أ
المنبا، من العيش األياد ، إلى دورات ت الد وتناسن وتفانل، وسي نينها التيي تيؤد  إليى وتدا ميا سينيميه جبيران 
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ا"، أ  تسييت راجها، وال ييو" فيهييا نلييى أاهييا لينييا بييي"ممتمع اتافييراد"  وسييو ممتمييع ت لييد فيييه اليينف، لنييماع "أصييواته
معرضة لل ار  إت والمقدار الر  تتنبه فيه إلى أووان أخرى، وإقاميات أخيرى، أشيد ضيميما  وربميا وي ية، مين المميع 
العاةلي، أو العيد، أو اتيتفا  الدفنيا وسو ال الء ميع الينف، والحيوار معهياا  وسيو العييش فيي نيالم سيو نيالم ال يقا" 

 ال الع، ت نالم ا جماع الر  فرنبه ر  العاةلة ويقلبه، مثلما فرنبه، ويقلبه، النلقان و 
 
 األصل، الهوية والكتاوةال دما" س    2

ومنها سرا الحلم، الر  فدور نليى  ،، في القنم األخير منه، نددا  من األيال "النا" نلى النا"   "منرد راو  نتا  
  خقبيية فتلوسييا نلييى القييو  فييي فييو  نيييد  فأخيير القلييم والقرويياا ونتيي  يرفييا  وايييدا  فييإلا أراد فومييا  أن منتيي"أن صييايبه 

لى لل  الحرع ييرع إن قد ُضم أليها  فلما جوربها ورجع رأى إوامرأا تدنوه من يمرتها ليموربها  فتري الكتاوة ويفد 
سي  ميا أردت مين المعنيى  ثيم  خر وحبر غير يبره  فقا  فيي افنيه تيرى مين دخيل يمرتيي وخيد سيرا الحيرع الير  اا

ليهيا وفعييل ميا أمرتيه ويه ورجيع فوجيد يرفييا  إأخير القليم ونتي  يرفيا   خير وإلا وامرأتيه تييدنوه لييربد لهيا شيراي اعلهيا  فقيا  
لى أن نمل الكتا   ونااا امرأته إى الثالثة األولى يتى تما وه الكلمة فزاد تعمبه من لل   ع   ا إل خر قد أضيف 

ليهيا وأخبرسيا وميا جيرى ليه ففرييا بيرل  فرييا  ت فوصيف  وقاليا ليه إاميا إها واينتهيا  فحميل الكتيا  قد فرغا من تفحل
لباسيي  فينبغيي مييا نزييز  أن توا ي  نليهيا  فلمييا نيان فيي الغييد إميا  نلييى إيصيل سيرا ببرنية خييدمت  ليي ومنياندت  

فيزاد سيرور نيل منهميا ويه  فلميا ييان العييد  فعل ما فعله أم، من الكتاوة وال دمة ووقع له فيهما نيين ميا وقيع ليه أوت  
صيييعد اليييى المنبييير وتيييال الكتيييا  فيييأدسش النيييامعين ببالغتيييه واانيييما  نبارتيييه ودقييية معااييييه، يتيييى إلا فيييرع أخييير النييياا 

ليى إمقرةون نليه ويقولون ما ور" منامعنا نال  أبل  من نالم  قد  فقا  لهم سيرا بيُيمن ال يراي فليم مفهميوا ثيم رجيع 
ن اصييحي ليي  مييا نزيييز  أن تمتهييد فييي ال دميية والكتاويية فييإلا إ مييتهلال  وأخبيير اوجتييه ومييا جييرى  فقالييا لييه بيتييه مبتهمييا  

تكامل ل  خمنون نتاوا  اقصد بها وعض البلدان البعيدا فتتلوسيا سنياي  ألايه ت ممنين لي  فيي سيرا البليد أن تتليو خقبية 
أن تبقي سره الكت  المليلة غير متلوا  فقا  لها الرأ  ما إت في فو  نيد واألنياد سنا غير نثيرا  وينون من ال نران 

لييى وعييض الييبالد الم ييرقية ومعهمييا تليي  الكتيي  قييد ضييمنا صيينادف  ميين خ يي  النييا  إرأفييا  ثييم ااهمييا تمهييزا للنييفر 
ل منادمييا  افينية وأافقيا نليهييا مبلغيا  جييزيال   فلميا بلغيا ويتهمييا استرييا لهمييا دارا  رييبية مقلية نلييى الحيداة  الناضييرا  وأرسي

فناد  في األسوا" أن أيضروا ما قو  خقبة المولى لاسيو  بين غيافو  فيي فيو  نيرا وسيانة نيرا لينيمعنم مين المعيااي 
ليييه النيياا أفواجييا  أفواجييا  ولمييا اسييتقروا فييي الممليي، صييعد سييلما  نييان قييد إالبدمعيية مييا لييم مقيير" منييامعنم قييد  فح ييدت 

ن أنميي  وييه قومييه وإلا وييه ممحييو لييم م ييتمل إت نلييى الحييروع التييي اصيي  لييه فيييه  وفييتح لليي  الكتييا  األو  اليير  نييا
ستبها بيده  فحاو  أن مصل وعضها ببعض لينت ر  منها معنى ما فلم ممنين ليه  فنيز  نين المنبير خميال  وسنيرا ااتبيه 

 ا 29ع "من اومه
ا توسمتييه ميين ضييم الحييروع إن ميي"الحلييم، أ  تفنييير الفاريييا" لييه، وسييو التيياليس  "تعبييير" ،وعييد لليي  ،فييورد راو  الكتييا 

ليييى نالمييي  الييير  أنميي  ويييه قومييي  ليييم مصيييلح فيييي غيييير بيييالدي إوالكلمييات والنيييقور والصيييفحات والكيييراري، واألسيييفار 
م يبد األر" برجليه "الفاريا" لحلمه، بل  "تعبير"  صاي  الحلم لن مقبل بي"ترتباوه بربد العظامة وال راي  وز أنلم

" ر أفنييد ميين التعبييير األو   وسييره العبييارا أخصيير ميين تليي  فييال منيياد أيييد مفهييم مييا تقييو وي ييمت وأافييه قيياةال   سييرا التعبييي
 -وسيرا ميا نرفيه ال يدما" قبيل فروييد  - خير لهيرا الحليم  للي  أن تفنيير األييال   "تعبيير"لى اقترا  إنمد أ سل ا  30ع
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و خير، أو صيع   تبياد  بيين فيردشأن شدفد التمييز وال صوصيية  فيالحلم م يتري بيين الب ير، لكنيه غيير قابيل للنقيل وال
عبييين الحييالم والمفنييرا، فكيييف بييين ثقافيية عأو لغييةا وأخييرى  وسييو مييا نييان سيييراقليق، قييد قالييه قبييل سييرا ولايس  التفنييير

   "الب ر، مقظون، لهم نالم م تري، لكنهم، ااةمون، فتمه نل وايد منهم في اتماه متفرد"
 
 النن  واشتقا" النيرا  أ    2

ومعيااي سيرا الحليم فيي ييياا ال يدما" افنيه، فيي ميا ولبيه أو مييا  -نميا ال يدما" افنيه  –" لهيو"فأن  رىءفيي إمنيان القيا
  الحليم، قلِّيمأن  فيي إمناايهأدت اليه العالقات المرنبة فو" صفحة الكتاوة بين الهوية والنرد، وبين الرات واللغة  نما 

 "مواد"ية عوغيرسا من اللغاتا وبين قو  ال دما"  لل  أن في بل ما مقوله، في نيفية رمزية، في مدى التاريت بين العرب
 لى نالقات، وعضها صريح أو رمز ، بين سره المهات الم تلفةسإما م ير  ،"اصه"أو في  ،سرا الحلم

 اا أدااهتعرع ننهما ألل  عنلى ما س بين ال دما" واوجته، بين ال دمة والكتاوة، ين  الحلم، بل أسثر من -
 ال دما" بين موونه األصلي وخار  بلده عمثلما محصل لصاي  الحلماا أو في نمل -
 أو في التغافر اللغو  والثقافي الر  مصي  الكتاوة عواللغة والثقافة والتاليا بين الموون والمهمرا -
 وأخرى في المند الوايد    ”أاا“أو في الت الد المنني، بين  -

وينيي ، مثلمييا سييو نليييه  "صييحوا ايياةم"أن الحلييم سييرا قييد منييون منتوبييا ، ت ت منييعني جواوييا  نيين سييره األسيي لة، خاصيية و 
مييا معنينييي سييو التوغييل فييي ايتميياتت الحلييم، الصييريحة أو الرمزييية، سييواء فييو" خ ييبته، أو فييو" مدوايية  االحلييم نييادا

 الكتاوة، أو في تدافعات التاريت 
وغييره، للي  أانيي  "النيا"   "، ااقالقيا  مين نتاويه رنياالر  أستد  وه فيي سيرا الم أن منون ال دما" النممَ  ، سنا،ولباُ 

وجييدت، ت فييي ممهوداتييه اللغوييية والتأليفييية وينيي ، وإامييا أمضييا  فييي يياتييه، فييي تقلباتهييا وخياراتهييا، مييا منييانداي نلييى 
رى فيهيا ليى تغييرات، ايإانان واللغة، بل بين وجيوه يياتيه وأنماليه  ففيي سيره العالقيات ميا م يير استبيان ما وقع بين ا 

نيين دوره التقلييد  ويعينييه فييي دور نتيابي جدفييدس فال يدما" معييين فييي اللغية الكننييية رتبية دفنييية مييا  "ال يدما""ميا مفصييل 
والكتاوية  رجيا  اليدفن فيي ا ير العربيية ننيه أنيالها ضيلوعَ  اي  التعليميي والكتيابي عالير  تحيدثدون الكاسن، وفي التعر 

لقييات نييه أمضييا ، سييو وعييد غييره، مميين اافصييلوا نيين الكنينيية صييو  ينايه خيير  بهيا  سييرا مييا نرفييه ال ييدما" افنييه، إت أ
 "الييااجي"نميا للفيل  "ال يدما""اليدتلي للفيل -  سيرا مصيح فيي المنيار التياري ي"النيو" "ليى إالنفول نند األميراء، ومنهيا 

 عالر  معين الكات  في اللغة الترنيةا  
و ااتقا  سره المهن اللغوية المدفدا ضمن أفراد العاةلية الواييدا، نميا في شأن  خر تفا، وس أمنَن اتاتباه إليهوسو ما 
ميا ممنين ليى أوتده، إالمهنية مين األ   "أسيرار"ا سيالميين، التيي تقضيي وااتقيا   صيناعوفي  تقالييد ال"، صناع" ملو أاه

ت معنييية والصيينانات ميين تبلييور نيياةال ،فييي مييدى القييرن التاسييع ن يير ،تحقيي ممنيين الس "الييررار  األدبييية" أن ممتمييع فييي
ووردا  ،المتفرنييية ميييين العربيييية، مثييييل نييياةالتس اليييييااجي عنبيييد ز، ااصيييييف، يبيييي ، خليييييل، ابيييراسيم، فييييارا، اصييييار

وغيييرسما، والبنييتااي عوقييرا، سييليم، سييليمان، نبييد ز، ودمييع وغيييرسما، وال ييدما" عفييارا، ونييوا وأسييعدا، وال ييرتواي 
سنندر، ااصيف، لوي،، جمييل، أميين وغييرسما، وال يميل عأميين، شيبلي، عرشيد، سعيد ومحبو ا، والمعلوع عنينى ا

سييبع ورشيييد وغيييرسما، واوفييل عجييرج،، نبييد ز، اوفييل، اقييوت، سييليم، الييياا وغيييرسما، والميقيياتي عال يييت محمييد رشيييد، 
ا  مصيقفى، بن الحيابن ال يت محمدا، والمنر عال يت محمد ابن ال يت نبد القادر، ال يت نلي رشيد اال يت محمد 
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بن محمدا، وناتنفلي، ابن ال يت محمد، ال يت ادمما، والصوفي عمحمد وشقيقه نبد ز، ونبد اللقيف ا ال يت ينين
بييين مي اةييييل، اعادوار واسييينندر وقيصييير، أبنييياء جيييور  بييين جيييوااي وغييييرسما، وينيييي عاسيييح  وااقواييييوا ابنيييا جيييرج، 

، في نيدد مين العياةالت ال ييعية مصح أمضا  لعاةالت  وسرا ما وصموةيل وجرجي ابنا أاقوايوا وغيرسما وغيرسا من ا
اييور الييدفن، و شييرع الييدفن، و ااصيير، و فلحيية، و صييدر الييدفن، و وال ييأن الييدفني، مثييل نيياةالتس األمييين،  "اختصييا"التييي 

 ع يرينمرتضيى، وصياد" وغييرسم يتيى العقيد الراويع مين القيرن الو قيبالن، و صيام ، و نيز اليدفن، و ابراسيم، و فضل ز، و 
 ا 31ع

فيي بالويات ننيا أو  سياوقا  لم منين غريبيا ، والتيالي، أن اتعيرع نليى وجيوه نيدد مين خريميي المنيار التعليميي الميرنور 
، ننيد  "النيا"   "بيا الدفن أو تبنين أو ورابل،، وفي خدمة أييد األميراء  سيرا ميا فعليه ال يدما"، نليى ميا مقيو  فيي 

أو أن اتعرع نلى وجيوسهم فيي سي ية المدرسيين المنلفيين بتيدري، أبنياء أيد األمراء، وسو ما قا  وه أخوه ونوا وعده  
ليى إ ، وسيو ميا أسيرعَ  "النيا"   "األمراء واألسر الثريةس سرا ما فعله ال دما" مع بنيا أييد األميراء، نليى ميا مفييداا فيي 

 تلبيته ندد من المتعلمين لدى األسر الثرية، وت سيما في بيروت 
ليى دورا جدفيدا، قوامهيا العميل فيي إالكاتي   خيرو َ  في منار  خر، في يرنة أخرى، وسماا  البحي أمضا   ه وج إت أا

ليى نهيد مغيافر، مين إمهن جدفدا وااش ة، من جهة، نما وسما نرل  خيرو  الصينانات اللغويية مين نهيدسا التقلييد  
ليى إريد منهيا ا شيارا أي تنمية عوس "الحلقة"ن الكتاوة عومعها الُكّتا ا خرجا من ان  أقوله سو  ممننجهة ثااية  ما 

بالوييات األمييراء  لييىإفييي تمربيية الممانييات المنيييحية، أو لييى المييدارا الدفنييية إالحلقيية الدفنييية ومعناسييا ا سييالمي، أو 
  "النو" "لى ان  إمنققة لبناايةا  أسثر منوالنافرفن في 

فييي أغييرا" تأليفهييا، وفييي نيفيييات العربييية،  "مهيين"سييو يصييو  تغيييرات فييي  ،فييي مييدى سييره العمليييات تحقيي  منييهأمييا 
عفييي ا غييواء والتهويييل، نمييا لات مالمييح جمالييية  "افولميية"ليهييا نقيميية انتبارييية وإسييتثمارسا فييي الممتمييع، وفييي النظيير ا

سيييالمي عالماضيييي ا -نييين ماضييييها العربيييي ،فيييي وعيييض مييين وجوسهيييا ،مقيييو  ال يييدما"ا  وسيييي تغييييرات تفصيييل الكتاوييية
انييان، فييي يياتييه وفعييل نتابتييه، نمييا فييي يييا  ال ييدما"، نيين أصييوله ، نمييا تفصييل ا الثقييافيانمييا المتعييالي، النبييو  

 ومحدداتها  
دخو  في نالقات جدفدا بين الكات  ووسيقه اتجتمياني والقياةفي، بينيه وبيين أصيو  مهنتيه، ميا معنيي، وت سييما فيي 

ليييى نالقيييات إاليييرات الم تلفيييةا  صوصييية عومييين وجيييوهالم  "األاويييية"انيييااا  وناتبيييا  مييين دورتيييه إا  ال يييدما"، خروجيييه يييي
انااية وثقافية ويضارية  ومع يصو  سره التغيرات فدخل إاتا  المعنى في سيياقات مرنبية، انيبية ومتعيددا إ، "غيرية"

ا، إل ميا ميأتي فيي صيورا سينية ووبيعيية فيي سيرا الفصيلوالضرورا عوسو ما مصي  صاي  الحليم، الميرنور فيي مقليع 
 المحو، في غير بلده  ولكن من سو ال دما" بالده مصبح غريبا ، بل قيد 

سييو فييارا ابيين فوسييف ابيين منصييور ال ييدما" ابيين جعفيير ابيين فهييد ابيين شيياسين ابيين جعفيير ابيين رنييد ابيين فهييد بيين رنييد 
ليى أن م يتمل اسيمه نليى إا، وااتهيى فيي يياتيه 32الحصرواي اللبنيااي الميارواي، يني  تعييين وقيرا البنيتااي ليه ع

لييى مهيين إونلييى صييفة أخييرى عال يييتا  نمييا جمييع فييي نملييه مييا فننييبه ، أ  فنييي عالفاريييا"اأيمييدا، ونلييى تييو اسييم أو  ع
تقليدميية معروفيية فييي الممتمعييات التييي نيياو فيهييا، مثييل المغنييي والعييااع عنلييى القنبييورا والمييدرا والكاتيي  والننيياخ 

الكاتي  "جمليه فيي تنيمية أ ناتي  النييرا وغيرسيا، وسيو ميالى مهن جدفدا، مثل المترجم والصيحافي و إوالتاجر واللغو ، و 
   "المنفرد
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أسييرا قريبيية ميين األمييراء، وميين الثقافيية  فييي منييار شييدفد التنقييل والتقليي   -مثلمييا صيياغها، سييو بييدوره  -ولقييد أتييا يياتييه 
جيده فيي سييرا غيير واييد مين أقيار  فيارا المباشيرين، مين ال يدما" أسيرا ميا   ، مثيل الكتيا  ا سيالميين القيدامىسرل 

، سييرته يمنين التنبيه، فييلى ال دما" افنه، وأخويه ونيوا وأسيعد  و إوصوت   أخ جد وقرا،منصور، وقرا، مرورا  و
وسيو "، ونيرع نتيا  الزبيور عأ  مزاميير داودا، "الكتيا "ضلونه في التربيية ومعناسيا القيدممس إل نيرع الدراسية فيي إلى 

مية أ فياره، وعيد ناصيفة سياسيية، تفرقيا العاةلية منير اعو  ،العنيف نابيد  نميا "الكتا  الر  فتعلميه األوتد سنياي ت غيير
نلييى إثرسييا، وت ييتا أنضيياهسا، ومييات الوالييد وعيييدا  نيين ناةلتييه، فييي دم يي   وسييو مييا جعييل األ  أرمليية وشيياسية، وجعييل 

   "أاه ت ملمأ له وعد ز غير نده، فعنف نلى النناخة وقد جود لل  من خقه ورق  من فهمه" دريالفتى ف
الننييت فييالتح  ويياألمير ييييدر ال ييهابيا ونمييل وعييد لليي  تيياجرا  متمييوت  مييع صييدف  لييه، فاشييتريا لاع صيييا فييارا فييي 

ليى اسيت مار أييد ال اايات  ثيم قيا  بتعلييم بنيا أييد إوسارا بين القرى لبيعها، فميا امحيا فتحيوت ، واستريا يمارا   ،وضانة
فيي نيين ورقية، ودرا فيهيا العربيية والنيريااية األمراء، وناود الدرا من جدفد نلى فد أخيه أسعد، الير  تلقيى نلوميه 

القصييية المؤلمييية التيييي أودت وحيييياا أخييييه، أسيييعد، إثييير انتناقيييه الميييرس   ميييعالعنيييف، ميييرا ثاايييية،  نيييامشثيييم  والالسيييوت 
البرتنتنتيا وبعد أن رفع أخوه منصور نليه النيف وعيد نلميه بتقربيه، أ  فيارا، مين الميرس  البروتنيتنتي  فكيان أن 

ليى مصير إغادرسا ثم لى مالقة، إا، وسو في ال امنة والع رين من نمره، وااتقل 1826عأواةل اينان،  سر  من بلده
 "أو " وسيو "االوقياةع المصيرية"ليى اييه ال يرقي، ونميل فيي إ مصير فيي  نياد ال يدما"  1828ألسبا  وبية في العيا  

وتحريير أ  ، والترنيية اليى العربيية "اةعالوقي"وقيا  دوره نليى ترجمية ميا تن يره  ،، في ينا  نمياد الصيلحصحفي نربي
   "المواة "جريدا وعد وقا، في استاابو ، تصحيح ما منت  ابتداء والعربية، قبل أن فؤس، 

، أو محنومية وصيالت متأامية ومفتويية فيي  ن بيين الكتاوية والميا  والنيلقة، نليى أن التييأا  منير العاةلية سييرته م تلفية
ل لبنيييان، أو فيييي العهيييد أبييييه وأخوتيييه، فيييي نالقيييات تتعيييدى ميييا جربيييه، فيييي جبييي ليييى ضيييلونه، أسثييير مييينإأدى وال يييدما" 

سيييرته، بييين مرايييل الن ييأا والفتييوا، ميين جهيية، وبييين  اُ ي أسثيير ميين بلييد أوروبييي  ولييو تتبعييخييار  بلييده، فييبييل العثمييااي، 
تيا ، ولمهين م تلفية واتيا ااتقات  بينا ، بل وتدا قلقة لنمد جدفد من الك تبا  والعمل، من جهة ثااية، لوجدمرايل ال 

 ممننة لكات  نربي 
تحقيي  ميين أاييه واقييع فييي فتحصييلا ميين غييير نتييا  ورسييالة، لكييي  للييو  سيييرا ال ييدما" الفعلييية، نمييا القييارىء حتييا مت 

صييل  نمليييات ازانييية، سييواء فييي ناةلتييه أو فييي سيييرته ال اصييةس ناةليية موصييولة ويياألد  والنياسيية عنلييى اتصييالهما 
، ييي الكات  معني المابي وااصح األمير في  نا، وإت ما نيان لثالثية مين أبناةهيا أن فتعياووا المحنم في لل  الوقا

المهنة افنها وعد الوالد عففارا، وعد أخويه ونوا وأسعد، تقل  بين خدمة األمير وامتهان الكتاوةا، وت أن فتعربوا في 
را، تقل  وف  يظوذ م تلفة بين بليد وأميير فيي رييا  انتقاداتهم عوايد مات قهرا ، إثر تعرف  شدفد، والثالي، أ  فا

 العالما، وعد الوالد الر  قضى مريضا  م ردا  نن العاةلة 
، وقيل "وياايوا"، اياقم مين بليده، قبيل جبيران، أو "مهياجر"سيرته سيرا اافصا  نن محددات األصلس لم فب  في بلده ع

لتييرا كلييى ااإلبييا  بييين نييدا بلييدان، ميين مالقيية ومصيير ا، بييل نيياو خارجهييا، متق"صيي را ويياايوا"رواميية أمييين معلييوع، 
، البعييد نينهم، وعيد سينوات معيدودا نليى "الغريي "ليى بليده وقوميه اظيرا إابو ، يتيى وفاتيه  واظير تاوفرانا وتوا، واسي

 سمرته ننهم، من دون أن منرر المحاولة أبدا ، وإن نان فتاوع ما ممر  فيه من تقورات، ومنها ما منتبه ننه أخوه 
ا سيييال  عوانتنييي  فليييى البروتنيييتنتية إسيييي سييييرا اافصيييا  نييين القاةفييية نيييرل ، بيييل نييين غيييير واةفييية، مييين الماروايييية و 
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ليى تقربيه مين وعيض األفكيار إالكاثولينية، لييو  واييد، ننيد اواجيه مين اوجتيه المصيرية، بنياء لقلي  أسلهياا، وا ضيافة 
 ليزية   كتزوجوا من اا المثقفين العر  ممنوقد منون األو  بين  ااتشتراسية وغيرسا

ن تحميل لى ِسَير األبناء عرغم أن ونوا خ ي، نلى ما توضحه غير رسالة من فيارا ليه، ميإمنر سيرا الوالد وصوت  
بين أن تكون، نما في التقليد المنيتمر فيي العهيد  سيياتهم تنااع أصا َ  ، ممنن التنبه إلىتبعات مواقف أخيه الصغيرا

بييزوع  مييا م ييير إلييى، أ  واجتهيياد واسييتقال  واافكيياي ننييهالنييلقااي، وبييين أن تكييون لات ر  ننيي وال العثمييااي، موصييولة  
نميا نلميا  -نيال  لووه النياسية فيي اليدايا واليدفن "امد جدفد للمثقف  وسو ما مصوغه مارون نبود في سره العباراس 

ا  33ع "وسو أييد م يرد  سيرا البييا فعرنتهم نري الريى بثقالها، مات جده وأبوه وأخوه شهداء يرية الفكر والميل، -
لى توالي نالقات أيمد فارا ال دما" في تنقالتها، وااقالواتهيا أيياايا ، فيي المعتقيد اليدفني واليوتء النياسيي إ تولو ند

ع مقتضيييات نييالمين ونهييدفن علييو أاهييا تتلييون وتتقيياوع ميي اوأصييحا  النفييول، لوجييداوربمييا ال  صييي لعييدد ميين األمييراء 
فييي لبنييان نمييا فييي  تختصييارا، وفييي قييرن عالقييرن التاسييع ن ييرا، سيو قييرن اتاتقيياتت، ميين دون شيي ،ا جمييا  وا اشي 

النلقنة العثمااية  لكواه مؤيدا  وفيا  لنياسةقارىء سيرته هنىء فيه عأو تا فالعربيةس ففي الوقا الر   ي اتغيره من الب
لييواير توانيييا  "م بييرا  سياسيييا  "عأو  "نينييا  "لكواييه  هنييىء عأو تافأوقفييوا جريدتييه نيين الن ييرا وفيمييا  تحقيي  ميين نييواهمف
 تحق  من نواه معدو  الحا    ف

 "الكتّيا "فيي مفهوميه ا سيالمي التقلييد ، منير دخوليه  "الكاتي "سيرته األولى سي سييرا الكتاوية العربيية فيي ا يأتها، بيل 
لى التمارا في جبل لبنان  فيميا إامة، وصوت  لى نمله في الننت أو التعليم، أو في خدمة أيد األمراء في الكتاوة والمبإ

صييا ، ابو ، معمييل وفي  اتفاقييات، مييع الهي يات اتاميلييية خصو تالتييرا وفرانييا واسيكفييي سييرته الثااييية، بييين مالقية واااميده 
لتييرا، نلييى كفييي اا" الكتييا  المقييدا"تحقيي  ميين لليي  فييي يرصييه، وسييو قيياةم نلييى ترجميية أوي  ييى العييوا داةمييا  عمثلمييا 

ل تييي  لييه، ولييو فييي مالقييةا    فمييا نام ييه ال ييدما" جدفييد، لييم منيين مميير  وفيي  سيييا" معييروع، معتيياد، ضييمان نميي
ممر ، في بي ته، وت بين أقرااه، وسو الدخو  في دورا اقتصادمة لي، لها أن تلحقه وأمير أو دولة، بل ومهيات ا يرية 

، بييل "متكنييبا  "، ولييم منيين مملونييا  وت "د قلمييهسيي"وقييراء ومتعهييد  ا يير وترجميية  سييو الكاتيي  المهيياجر ولبييا  للييرا"، ميين 
 قوته المهنية  "فؤجر"

تقليي  ال ييدما" فييي يياتييه ونملييه، لكنييه صيياغها أمضييا ، فييي النييرد، وسييو مييا ن ييف نميياد الصييلح ننييه فييي نييدد مييين 
القية  ، فدق  وصحح في سييرا ال يدما"، وعيد أن في  ألغياا الكتاوية النيردمة الحافلية بتورييات ي"النا"   "المواضع في 

وسي سيرا اافصا  نتابيية، إل تتبيدى فيي سيزء ال يدما" وتبرميه وسي ريته مين األاميا  التقليدمية فيي الكتاوية العربيية، نميا 
 غير معروع في نتاواتها  نمدل ،"النا"   "في نتا   ،تتبدى في ابتكار ال دما"

 
 
َرَية الكتاوة       2  َمنا

ا قيياوع  مييع مييا نااييا نليييه العالقييات النييارية فييي 1855ي ويياري،، فييي عالمقبييوع فيي "النييا"   "مييا ياولييه ال ييدما" فييي 
قبيل أن تكيون  نالم العربية بين اتسم واألاا، بين األاا وأصواتها، بيين الكتاوية والحيياا، نليى أن الكتاوية وسييلة است ياع

 قية قبل أن تكون وسيلة ينمة مصنفة وتعبيرات را "تهوية للنف،"وسيلة ، وسي لة تبلي  وإنالنوسي
وسييو فييي العربييية منييتممع ميين المعييااي مييا ت فل صييه لفييل  اعسمييا منييميه ال ييدما"ا "ال ليييص"راه فييي ابتييداع أسييرا مييا 
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 "ال لييص"ا، ومنهيا "لنان العر "عااقالقا  من  "خلص"لى م تقات ودتتت اللفل ت إ، أو األخ التوأ   فلو ند"البدفل"
سيمات دتليية متقاربية، سيواء  - نليى تبافنهيا -أاهيا تفييد  تلفاريا"، لوجديين صلة الراو  واالتي منتعملها ال دما" لتع

أو الحيواايية عميا فبقيى وينيت لص مين الليبن، نالزبيدا،  ،في معاايها المادمة عخالصات المعيادن، أ  جييدسا المنيتبقىا
ُلل"رجيل بيي "م يتص"انااية عالمودا بين ش صيين، وميا فيهيا أن و ا أ ، أ  "المبياِون الُميداخلَ " صيبحغييره، أ  أن مُ  "ُدخا
ا  وترسييم سييره الصييالت نالقييات مرنبيية، متداخليية، ُتظهيير مثلمييا "سييره صيياي َ "، ويصييير "اليير  فداخلييه فييي أمييوره نلهييا"

ت فييي، وربمييا تظهيير ييييي ت فييي، وتظهيير ييييي ت فيييس الصييورا والظييل، الصييوت والصييدى، الوجييه والقنيياع، نلييى أن 
تسيت الص  فصيا  عوالتعمييةا، سيو سيبيل الكتاوية ومييدااها  وفيي للي  سيعي  التالن  فيي ا  هيار عوا خفياءا، فيي ا 

في لغة التصوير الفوتوغرافيا الصورا المظلمة أو الكريهية، أو  ا ، نما مق"تظهير"الم في من الظاسر، واست را  عأو 
، لمند، تسم، من أجل تمنينها ، بيل ممننية  وسيو ،د نامنةس أن ت تعو من أن تكون  الوجه عأو الوجوه المتعدداا، لنف،ا

لييى اليينص المنتييو ، فييال تبقييى سمهمييات وتهويمييات إ، فتمييد متنفنييا  لهييا، وبلوغييا  ميين أسييبابهاتمنييين للكتاويية قبييل لليي ، 
 أقوا  غاةرا أو منتومةس لعبة تباد  الكال ، والتناو  نليه  مبهمة، وت لم َ 

و أايه تيدبير نتيابي ليي، إتس ت اسيم ليه، ت نمير، ت سي ،"النيا"   "في  "ال ليص"في شأن  البايي، نتوقفوأو  ما م
معييين وريقيية  مييالييى إا، أ  récitع "اظييا  القييص"لييى إانيي ، ت سيييرا، ت سييمات جنييدمة تعينييه، وسييو فييي لليي  فنتنيي  

النييردمة المقاربييات ا، التييي تعييين األيييداث المنييرودا، مثلمييا مميييز الدارسييون فييي l'histoireع "الحناميية"لييى إالنييرد، ت 
وت معدو نواه تمهيدا  لعر" نال  نن  ،ه نن الراو ، وفيما ادر، مقع في بدامات وعض المملتعرفممنن ما  وما 34ع

لممرييات ييياا الفارييا"ا  ،"المثيابر"أو  "األميين" ،الفاريا" افنه  وسو تمهيد مفيد وعض صفات خفيفة، مثيل تتبيع اليراو  
النييرا  تيرنير بوجيود اليراو  فيي الور لها في غالي  األيييان سيوى وسي صفات قليلة في اهامة المقاع، أخالقية، ت د

اليير  فتبعييه أفنمييا  ،ا35ع "خليصييه"نيين خدمتييه األمينيية لنيييرا الفاريييا"، نيين نواييه  ،فييي غييير منييان ،سنييرا معليين الييراو  
ته، أو بل فبدو الراو  مثيل نيالم ضيليع فيي سيير   سراالنناء، أو فو" األ "يما "سان، فيدخل ييي فدخل، خاصة في 

وقد اررت نلى افني أن أم يي وراءه خقيوا خقيوا وأياسييه فيي "س "عللفاريا"ا ونلم أيواله قص أخباره"ه نلى مقو  دورُ 
سيييرته  فييإن رأفييا منييه يمقيية ج ييا ومثلهييا  أو غواميية غويييا مثلييه  أو رشييدا  قابلتييه بنظيييره وإت فييإاي أسييون خصييمه ت 

 .Tميييا قاليييه ت  تيييودوروع عميييد فيييي دور اليييراو  الباييييي أن م فيييي إمنيييانا  و 36ع "ساتييي  سييييرته أو ااقيييل نالميييه

Todorov  سيو عأ  اليراو ا ت "، و"خليفمين "ليى ال  صييات إفيرى   الير ا ننه في وعض الروامات الكالسينية، أ
معبييأ وييأن مقييو  لنييا ميين أفيين تأتييا لييه سييره المعرفيية عأ  وييأيوا  ال  صييية التييي فييرو  سيييرتهااس فهييو فييرى نبيير جييدران 

 ا 37ع "ونبر جمممة وقله نرل   وت ت فى نليه أسرار ال  صيات أبدا   البيا،
لكيين الغرييي  فييي نييال  ال ييدما" سييرا عوغيييره أمضييا ا سييو أن توصيييفه لييدور ناتيي  النيييرا فتعييدى فعييل النقييل افنييه، ويبليي  

، سيواء فيي يماقييات جياء ناتي  النييرا ومثلهييا، وسيو ميا فتأسيد فيي نييل مميا  "وفعلية"ييدود المحاسيااس فيإلا جياء الفاريييا" 
الفاريا" أو غواماته أو رشده  فهو ت مم ي وراءه، مثيل الظيل لصيايبه، بيل محاسييه فيي أفعاليه، ميا فرسيم صيورا أخيرى 

 خر في واونته وأموره، وعد وو  معاشرا واست الص مودا  اآل "فداخل"، أ  الر  "ال ليص"نن نات  النيرا، وسي 
في غير منيتوى فيي الينص، وفيي نالقيات الينص نيرل  وغييره مين اصيوص  لداخسرا التيتعرع البايي نلى أسبا  و 

مقلبهييا مييع صيينوع الكاتيي  تحقيي  منييه فييي العالقييات التييي وييات ممنيين الربييية، نمييا بلغييا ال ييدما"  وسييو مييا الكتاويية الع
ت فييإاي فنبغييي أن معلي  سييرا الحنيم فييي أننيا" جميييع الميؤلفين  ولكيين سيهيا"الكتاوية، بييل ميا معييين فيي ينيياوه وبيعتهياس 
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أرى أسثرسم قد ااع نن سره الحمة  إل المؤلف منهم بينا سو فيرنر مصييبة أييد مين العبياد فيي نقليه أو امرأتيه أو ماليه 
إلا وه تكلف  فراد الفقر المنيمعة والعبيارات المرصيعة وي يى قصيته وممييع ضيرو  اتسيتعارات والكناميات  وت ياغل 

صييا  فنتحيي  ويولييو  وي يينو ويييتظلم  والمؤلييف منييمع ويميين، نيين سييم صييايبه ومييا أاييه غييير منتييرث وييه  فتييرى الم
ليى النميو   ويحياو  إازالهيا إليى ال يم، وتيارا إويرصع ويور  وينتقرد ويلتفا ويتناو  المعااي البعيدا  فيمد فيده تيارا 

أصيل مقتقيف األاسيار ويقفير فيي الحيداة  والغييا"  مين  ى ل قوله  ومرا مقتحم البحار  وأخير لى سافإمن أو  سماةها 
 لى ربوا إلى فرع ومن غووة إ

ما لل  دأبي إلا أوردت نالميا  نين أيمي  ااتقييا فييه ليه جمييع األلفياذ الني يفة  وإلا اقليا نين أميير تأدبيا معيه فيي 
تحفته ومميع اللفل الرني  والكال  الم تيل  لي ال أالنقل ما أمنن  فكأاي جال، ومملنه  أو نن قني، مثال  أو مقران 

 ا  38ع "نى فيفوت الغر" من تأليف سرا الكتا مصع  نليه المع
لمييا فييرى  "معييافن"لييى المؤلييف، وسييو أاييه إمنييو" ال ييدما" الكييال  نلييى أاييه تعيييين جدفييد، م تلييف، لمييا سييي نليييه اظرتييه 

، وت فلتهي نن تقيدممات الحيياا عوميا فيهيا مين  ت  ومواجيع وغيرسياا وصيور "المعااي البعيدا"ويعامش، فال منتغر" في 
، بييين أد  الصينعة والتكلييف "النيا"   "لقياه فيي مواضييع م تلفية فييي أة  وسييو نيال  مفيييد التميييز، اليير  غية الم تلفيالبال

ليى ييد ت يبيه النيمع إوأد  الحياا  ويعر" ال دما" لهرا التمييز في لغة ساخرا في غال  األييان، ويصل وه األمر 
جيييل مييين خ ييي  النيييمع للمؤليييف نالرِّ "جيييل ال  يييبية للماشييييس لرِّ وا -أسييياا الكتاوييية النثريييية التقليدمييية، ومنهيييا المقامييية  -

للماشي  فينبغي لي أن ت أتونأ نليه في جميع ور" التعبير لي ال تضيي  بيي مراسبيه  أو فرمينيي فيي وروية ت منياص 
سيبة ميا اه ت م تر  في أبيات القصيدا مين اترتبيا  والمناإلي منها  ولقد رأفا أن نلفة النمع أش  من نلفة النظم  ف

ليى ميا ليم إم تر  في الفقر المنمعة  ونثيرا  ما ترى الناجع قد دارت وه القافية نن وريقه التي سل  فيها يتى تبلغيه 
 ا 39ع "منن فرتضيه لو نان غير متقيد بها  والغر" سنا أن اغز  قصتنا نلى وجه ساة  أل  قارىء نان

عيض أسيالي  الكتاويية العربيية، فيي الينظم أو فييي النثير، مثيل اقييد و ،وفيي الكتيا  أيادفيي جميية تتنياو  والنقيد، بيل وييالهزء
ا أو مثيل اقيد "وصف المما "وسو  ،التمني، والترصيع واتستعارات والكنامات، التي ت غل المؤلف نن غرضه "توابل"

سيي "ااس ى فصيل العالقية بيين الكتاوية والحييإليأو نادات ال عر في المدمح، وسيي أسيالي  ونيادات نتابيية تيؤد   ،النظم
أشيبه بيينف، شييعراء نصييره الييرفن مقنيمون إممااييا  مغلظيية وييأاهم قييد نييافوا القعيا  وال ييرا  شييوقا  وغرامييا   وسييهروا الليييالي 

ا  مقييم 40ع "القويلة وجدا  وسياما   وأاهم ااسمون وقد ماتوا ونفنوا وينقوا ودفنوا  وسم نند لل  فتلهون وأ  لهوا ناايا
فيي يياتيه، معي يها نميا محليو ليه  "تسيا  " عر وتكلفه، في الوقا الر  منون فيه ال انر التمييز، إلن، بين اصقناع ال

أن معي يييييهاس أ  ال يييييعر منفصيييييال  نييييين الحيييييياا، وتيييييدبير م تلييييي  ننهيييييا! فهيييييو فنتقيييييد وينييييي ر مييييين مواضيييييعات ال يييييعر 
أميا ال يعر "بانيية فيي  نس فأفقدتيه الصيلة والحيياا، وجعلتيه مهيارا لغويية جافية وات ،ليهيا لغتيهإاتصقنانية، التي ااتهيا 

ايه نبيارا نين وصيف مميدو  ويالكر  وال يمانة أو وصيف اميرأا ونيون خصيرسا احييال ، وردفهيا ثقييال   إفي نصراا سيرا ف
 ا  41ع "دو موورفها نحيال  ومن تعمد قصيدا جعل جل أبياتها غزت  وانيبا  ونتاوا  وشنوى وتري الباقي للم

، ايتيييا  الكاتيي  أو ولبييه أرى سييرا ال ييأن، إل معييين ألو  مييرا فييي العربييية، نلييى مييا  ويبليي  ال ييدما" مبلغييا  متقييدما د  فييي
فتمافز وه نن غييره، نليى أن التميافز سيرا معيين تنياوت  م صوصيا  للعيالم، وت فوافي  األلوا" نلهيا والضيروراس  "أسلو "لي
ليى  خيره يتيى يواشييه ونيدد صيفحاته  إولى أن فنيو  القيارىء ننيد افتتاييه سيرا الكتيا  أن فتصيفحه نليه مين أوليه األَ "

ا  42ع "ويعتقييد أن لكييل مؤلييف أسييلوبا   وأاييه ت ممنيين أليييد أن معميي  النيياا نلهييم  إل األسييواء متفاوتيية واآلراء م تلفيية
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اليير  ممعييل ميين فردفتييه، ميين  وسييووسييو اقييد ت مقيياو  الكاتيي  التقليييد  فقييد، وإامييا فرسييم سي يية الكاتيي  الحييدفي نييرل ، 
 لتعبير، وسعيا  لكن  القارىء الم صوص والتالي  يناسيته، ممات  

فيي  "ايادر"سرا ما فتحاشاه راو  النيرا، إل أاه معي تما  الوني أاه منت  في صورا مغيافرا نين أقراايه، وأن نتاويه سيرا 
، ينبما مقيو  فيي مقليع الكتيا ، فيي قصييدا تقدمميية "فصله نلى نقله"ماونه، بل تصع  محاساته تماما   وسو نتا  

له  فللكتا  أسلو ، فناس  األيمي  فيي يماقتيه، واألميير فيي نليو ثقافتيه، نيدا أايه محنيو  اليربد فيي تأليفيه، ت تقيوى 
 فيه نلى يرع أو اياداس

 س يفا  وللن يف  اللنان   ول َ          للظريد   ريفا        نتابي  سرا"
 ويروفا   اسا وي وته  اققا    نلما   وألفا ا   يلا               أودنته 
 ونزوفا  وقنانة      وخالنة     وازاسة                وفكاسة    وبداسة  
 ع   ا

لاته لكن نلى  نقلي  فما              ا 43ع "لي معروفا   نان نقل   مقياُا     فصَّ
 ه   محروفااستعمالَ   ترتأ    أن     من الزيادا فيه أو            لكن يرارِ "

 ا 44ع "تثقيفا    للحرع   أو    لزيادا                 من  محل  قابلا  إل لي، فيه 
ن نيل إايي أقيو  إ"اس 45ع "ققعيية"ن شنل الكتا  م تلف نرل ، إل خيص نيل قنيم وعنيوان دا  نلييه فيي صيورا إسما 

فقيد درى الفصيل ه دتلة ققعية ندتلة الدخان نلى النار  فمن درى العنوان يفصل من تل  الفصو  له ننوان فد  نل
 ا  46ع "سله

أسلو  را مصح في سي تهس له نناوين، ويواو، و راو  النيرا امد م تلف من المؤلفين، ونتاوه م تلف، سو اآلخر  س
سييرل  "، نلييى مييا مقييو  الييراو س "ا نميياا"م صييوص تحدفييدا   وسييرا مصييح فييي امييد تأليفييه المبتكيير، واليير  فبليي  يييد 

غياا  المعقيودا ويالتلميح تسيتقراد والح ير واأللفياذ المضيغووة بيين المعيااي ومين المسالمي سهنا  فإاه معما فيه مين ا
نميا  ويه نليى تحدميه فقد فرو" ل اور من لم منن قد ألف سرا الت ليد بل ربميا محمليه ا  والتلويح والتحويل والتمليح

أايي أو  ناتي  فيي اليدايا اهي   ايي لنيا أانيمإقيد أُغلي  فيي وجيوه المتحيدفن  نليى ومحاساته  ولكن سيهات فإن البيا  
المييؤلفين فييي سييهوا نتبييي قييد قيييدوا أافنييهم ونلنييلة َاَفيي، ميين  ا المتناننييين  إت ااييي رأفييا جميييعسييره القريقيية وأسييعقه

وعد فراقهم أسثر من خم، سنين  فكأن  ىالتأليف وايدا  لكني ت أنلم اآلن سل غيروا أسلوبهم أو ت  إل قد مضى نل
من تل  النلنلة قد نرع ساةر الحل  يتى أن نل وايد منهم مصد" نليه أن منمى يلقيا   بناء العارع وحلقة وايدا 

ميا أايا وحلقيي وت ُوَنيتايّهي اي قد خرجيا مين النلنيلة فأا يروسم  فإل قد تقرر لل  فانلم نلى أاه م ى وراء القو  وير
ل لميا استحنينا   خير بناصيية ميا اسيتظرفا  رافيض ن الثااية أاح، من األولى  وإاما أاا منيتقبإوت أسون أما  القوا ف

 ا 47ع "منلف العادا
م تليف مقيو  نلييى  "ستيا "جدفيد، و "أسيلو "صيورا اليراو  لنفنيه، ألفعاليه، صيورا أدبيية فيي المقييا  األو   سيو من يىء 

 فصييا  قييو ، والحاليية سييره، إن الييراو  تييدبير سييرد  لييي، إت، ت غيير" لييه فييي القييص سييوى مهميية اأ  فهييل "الت ليييد"
في مضامين الكال  وثناماه، وفي استدراساته أييااا ، نن وعض صفاته  ،ساوقا  إن الراو  مفصح ان غيره  قلوالتبلي  ن

فهو مقل  أن منون أمينا ، مندا  في تتبع األخبار، وينتدري أييااا  جريااه الالسيي   خالقية في مما  الكتاوة تحدفدا  األ
 ، فيو" سيواد اليور"،   غير أن سرا المريان مقع في الكيال"أقف نند سرا المر  وأقو    فنبغي لي أن "في التتبع سراس 
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غييراءات إ وخلييف ، ف مييواد متييوافرا للمعالميية النييردمةوقيياةع النييرد وممنناتييه، خليي أ  أاييه جريييان خلييفَ  ات فييي ال ييارع
 لمواضع في النرد  تأسد من لل  في ندد من اأأو استيهاماتها أييااا ، نلى ما الكتاوة أو مزالقها، 
لعينه أن تمر ، وأن تتبع ما محليو لهيا أن تروييه، وإن نيان  لى ييي محلوإ، تقوده الكتاوة "وصاص"سأاي براو  النيرا 

ويالوقوع خيار  البييا الزوجيي، خيار  النيرير الير   "فرضيى"م تلقا ، أو محورا  عااقالقا  مين وقياةع وعينهياا  فيالراو  ت 
لييى سييرير نروسييه ثييم إغييي الرجييل بل  أمييا تَ " س"مييا جييرى نليهمييا وعييد الييزوا "بييل فريييد أن معييرع مممييع الفاريييا" بزوجتييه، 

أنييرع مييا إوبييا" الكتييا  نليهمييا ميين دون مالوصيية لمعرفيية أيوالهمييا وعييد لليي  فلنييا أرضييى وييه  إل ت بييد لييي ميين أن 
وعدسا رجات  نما الرتبة ال ريفة مصرن ن نثيرا  من النناء الالةي محنبن أااثا  قبل تولي سره إجرى نليهما وعد الزوا  ف

ن الرجييا  تصييير انيياء  ميين أجييل لليي  رأفييا أن أتتبييع الفاريييا" وعييد اواجييه أسثيير ميين تتبعييي إميياه قبلييه  إل الكييال  نلييى إ
ا  أسيو 48ع "لى العم  منه نلى وايد  فأما ا سفاع لومور ال نينة والدنلقة والداو" فلي، من شأايإاثنين أدنى 
 نليه  أسو فتلصص نليه، وبأ  نين فرى  "فتلصص"يا" أ  فتتبع الفار 
الحيدود البينية بيين اليراو  وبقلييها  ،أو تمحيي ،ميين اازتقيات تتيداخل فيهيا ،فيي نيدد مين المميل ،حقي ه ممنين التللي  أاي

فنبغيي "س قيو  اليراو  معسما منميها فرويدا، التي تفضح ما تريد إخفاءه   "اتت لنان"وسي تداخالت أو ت اونات أشبه بي
لي أن أقف ننيد سيرا المير  وأقيو   قيد لنيرت سياوقا  أن الفارييا" نيان لا سيو  وايز" وجيزع  فكيان مين وبعيه إلا غيا  
نن أسله أن ت فزا  مقابل ياله وحالهم والمقابلة اتورادمة وبالمقابلة اتمتية  مثيا  األوليى قوليه أايا أجير  وراء دجاجية 

 وسيو توي، سيل سيي فيي سيرا الوقيا نريااية  وفيي يالية نوايه قاةميا  سيل سيي فهل اوجتي تمر  وراء دمش  وقوله مثال  
ى أر ا  أت 49ع "نليى للي   ومثيا  الثاايية أايا أجير  اآلن وراء دجاجية فهيل ممير  وراءسيا دميش اآلن مضقمعة  وق،ا 

والفاريييا" نلييى  ، وسمييا معييا  مقلبييان التلصييصس الييراو  نلييى وقلييه،"وقلييه"قييو  تقاوقييا ، بييين الييراو  وأشييبها ، يتييى ت 
اوجتييه  وبعييا   بييل أسثيير ميين لليي س التلصييص بينهمييا م تلييف، إل أن الييراو  مقليي  معرفيية مييا مصييي  الييزوجين، فيمييا 

نلييى الييرغم ميين الصيييغة النيياخرا  -الفارييا" مقليي  التعييرع نلييى يييا  اوجتييه يييين ت منييون معهييا، وسييو َتعيير ع فرسييم 
 ا  نه ما فتصل وحيا  الفارييا"، منتفييم ا  ستعد المققع نينه يالفألننه  خ ية الزو  من اوجته الغاةبة  -التي فرد فيها 

ع   ا سيل اوجتيي تمير  وراء دميش  ع   ا سيل سيي فيي "ستكون الممل المتبقية سيي التالييةس ا والممل المتعلقة بزوجته
 ي  للنيرد، وتبيين    والعملية سره تفك"سرا الوقا نريااة  ع   ا سل سي اآلن مضقمعة  ع   ا  سل ممر  وراءسا دمش

ا، بييين 50وقيياةع ييياا ال ييدما" ميع اوجتييه األوليى ع ارفيم نالقييات مرنبية، مضييقربة، إلا نُ أليواليه الغياةرا، التييي ترسي
 أوراع النرد، وبين الوقاةع والم اوع 

نميا فيي  ألغااسيا أيياايا ، ف    ممننتوريات أو وبقات متداخلة في الكال ،  ،في محالت م تلفة من الكتا  ت،ولقد وجد
النيا" نليى "بين ال دما" واوجته، أو في سرا المثل اتخرس جيرى الكيال  نيادا نليى أن معنيى العبياراس  المرنورالمثل 
 ادرييه خيوا  فيي تقدمميهأليى للي  إ، تفيد المحادثة في الممل، عمثلما م يير االتي سي في أساا ننوان الكتا ع "النا"

الكتييا ، مين وعييض جمليه أييااييا ، أايه ولي  ميين العبيارا معنييى  خير نييرل ،  مين خيال  يالترجمية الفرانييةا، فيمييا بيدا ليي
ا  وسو ما ت فتمنع الراو  نن سرده في مواضع م تلفة مين الكتيا ، مثيل قضياء الفارييا" ليلية ميع 51وسو الممامعة ع

لهييات  وبيا  ليى إييدى المإليى وعيض المالسيي ثيم إثيم لسبنيا وعيد للي  "س فيي وياري، عأ  المومنياتا "الملهيات"إيدى 
معها نلى فراو ووىء  ونان قبالة النرير مر ا نبيرا في وو  الفراو ونرضه، فكنا أرى افنيي فيهيا نميا ننيا فيي 

لى محلي فوجدت فيه فالاا  فنتظراي إالفراو  ثم قما في الصبا  وجاءتنا خادمة صبيحة وصبو  أو فقور  ثم ندت 
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لييى البنييتان المنييمى والبنييتان النييلقااي إهيير ونييانة  فتوجهنييا معييا  ونيان لليي  احييو النييانة الحادميية ن يير أ  قبييل الظ
ليى ال يمر الباسيقة والزسيور المدومية إلا والفتياا التيي بيا  ننيدسا تماشيي رجيال   مغاالهيا  إوبينما احن ام ي فيه وانظير 

د  غيرتيه  إل ليو فلما رأتني تبنما وسلما نلي  ونأن سالمها لم منيؤ الرجيل فإايه ايزع ليي قبعتيه فعمبيا جيدا  مين ني
 ا 52ع "سااا الفتاا نند  لحمبتها نن النور  فرل  معد في العربية سررا  ومراء    إل ت فاةدا فيه أليد من الناا

فيلييي  لييوجين  ا وسييو مييا مقييو  وييهلييى تنميييد دراسييي نييرل إلييى تبييين أشييد، و إ ابييين الييراو  والبقييلعلعالقييات اتحتييا  سييره 
، "النيرا الراتيية وضيمير الغاةي "، في الفصل الثااي منه، الموسيو  بيي"اا عسوا  خرأ"ا في نتاوه philippe Lejeuneع

إل فتحدث نن يالتين م تلفتينس النيرا الراتيية وضيمير الغاةي  نليى أاهيا وريقية أسيلوبية فيي ا رسيا ، والنييرا الراتيية 
لى نمليية إتؤد   "ة من الحلو مممون"لات الحاسي الم تل   نما فتحدث نن استعما  الضمير الغاة  بوصفه فوفر 

فلقيي، إلا جياا إل ، ال يدما"سيو ميا مقيو  ويه ا  و 53التبعيد، ولكن للتعبير نن تمفصيل وتيوتير بيين الهويية واتخيتالع ع
ا د داةمية، متنيقة، وإن ناايمقيم نالقية تبعييأ   اعضه، نلى ضمير غاة ، سو الفاريا"القو ، بثقل ا بالع نله، ت و

م تلفة في النصس فهيو لصيي  الغاةي  أيياايا ، بيل متقياب  معيه، وسيو وعييد ننيه أيياايا  أخيرى، بيل في ياتت  ةمتفاوت
، تحنيين لميا تبدميه الحيياا مين أفعيا ، بيل ، والمعنى المميل لما ت تتيحه الحيياا افنيها  الكتاوية تعيويض  "مصححا  "فبدو 

 إخفاء لحقيقتها، وتزوير لها أييااا   يس
، "النييا"   "لييى ناتيي  اليينصس ثالييي القيير" سييره فناسيي  نتييا  نيييل فيهييا الضييمير الغاةيي  معيدد لييوجين ثييالث ويير" مح

لى الفاريا" في النص مرارا ، أ  ممد ياجة  برااه، نما لو أاه م  ى مين يصيو  وسيم ليدى نأن ال دما" محيل  يوس
الفارييا" بيدفل ال يدما"  لهيرا ييا ، وسيو أن  للعبة الم فيي، ولكين البيين نليى أ لى قااون اإالقارىء، فيعيده من جدفد 

 ت يييير، فيييي نتيييا وسيييي  افيييية بيييين اليييراو  والكاتييي ، أ  نييين اللعبييية ال ا"روامييية اختالقيييية م تلقييية"فتحيييدث ليييوجين نييين 
 بدفال  ننه، سو الفاريا"   -ألو  مرا في العربية، نتاوة وأدوا   - هلى اختالقإال دما"، 

اقيل ييدفيا محتميل  لميتكلما صيعبة، بيل دقيقية، وت يتر ، بدامية، إمنيانعبيين الغاةي  وا "الينقالت"ن دراسة إمقو  لوجين 
لى الضمير الغاة ، لكي اقوى نلى مقاراتيه والتيالي ميع الينص الير  اقلنياه ننيه  سيره الينقالت ممننية إلضمير المتكلم 

أو ننييه  فيي اييص ال ييدما"، وت امييد صييعوبة فييي اقييل مييا فييورده نلييى ينييا  الفاريييا"، أو ننييه، نلييى لنييان ال ييدما"، 
الميتكلم مين دون يير  ع ا أو مصيان ، والميا أن ناتي  الينص مغيير  الغاة  ييدفيَ  النقالت ممننة، إل مصبح يدفيُ 

وت أيادفي ال  صيية األوليى المعنيية والنييرا  فتحيدث نين افنيه بوصيفه  خيرا ،  ،موقعه لي، إت، ت مادا النرد افنها
 لقارىء وللتروي  والتالي نلى ان صورتها المعروضة أو بي ويقيم والتالي تبعيدا  بينه وبين افنه،

يمنن أن ا  و 1975ع "روتن وارت وقلم روتن وارت"ها في صورا معلنة ت تقبل أ  رد يين ا ر نتاوه روتن وارت فعلَ 
سيرا ش صه، من دون أن فتحمل تبعات  ى رو وسو أاه  ،امولجا  نما فعله ال دما"" تربية سنر  أدام،"امد في نتا  

ا نالن نن لل  بلنااه، وتوقيعه  الراو  ييلة أسلوبية لي، إت، ومن ُتكت  سيرته وضمير الغاة  سو ياسيها الفعلي 
فعيال  نين سييرا  "الغاةي "ولكن وغير ضمير المتكلم  والقريد في تمربة ال دما" سو أن المتكلم النحو  في النص سو 

فعييال  فييي   تليي  والتيياليا والغاةيي  احويييا  فييي اليينص سييو المييتكلمال يي ص اليير  مميير  الكييال  ننييه ونيين يياتييه، وسييو الم
 النص نن سيرته ال  صية، وسو الواقعي والتالي 

سييرا أليي، "ا، ننيد وضيعها نتيا  Gertrude Steinوامد امولجا  م ابها  لفعل ال دما" في ما فعلته غرتريد سيتافن ع
وفيي  نقييد مييع القييارىء، وسييو أاهييا سييتقو  ونتاويية سيييرا  اس فييي سييرا الكتييا  تعليين الكاتبيية نيين افنييها،1933ع "تييونالا
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 سنريتيرتها، ألي، تونالا، قريبتها، مثلما الفاريا" سو خليص ال دما"  اللعبة رواةية وِسَيِريَّة في  ن 
 
 الرات وتعدادسا "تأليف"       2

 يدما"ا نميا تمميع المميل بيين العالقات بين الممل تممع بين سرد وقاةع معروفة وم تلقة وتعرضها نلى أاهيا لغيير ال
نيير" واخييتال"، واخييتال" واسييتيها ، بييل بييين لات ولات، وصييوت وصييوت، ضييمن اليينص الوايييد  سييرا مصييح فييي أ  

، لليي  أاييه فن ييىء سيياوقة فييي الكتاويية العربييية، وسييي سييره "النييا"   "ستاويية، فييي أ  سييرد، إت أاييه مصييح خصوصييا  فييي 
  والييينص، وبيييين الييينص والهوييييةس اتايييزت" فيييي الكتاوييية، أو مهاويهيييا، أو العالقيييات ال يييدفدا التمييييز والميييدا بيييين الكاتييي
ع تميا  المعرفية أن القيارىء م تلفة ننهيا، والميا أن ال يدما" معير  صورا  غواماتها، نلى أاها تمري  للهوية، أو نرُ" 

غفيل نميدا ، أو قلي ، ن سيرا الفاريا" لينا سوى سييرته سيو، الفعليية والمعلنية  لهيرا وقيدر ميا اتحقي  مين نوايه أ أفدري 
أو ابتيدع  ،لتيراا، اتحقي  نيرل  مين أايه ااد ربمياكاا إقامتيه فييأثنياء  ،وعيض أييداث يياتيه عخيااية اوجتيه ليه فيي مالقية

فييي الواقييع، فؤنييد لييوجين، لنيينا تمامييا  " أو األيييال  وتفنيييراتها التييي منييوقها فييي اهاميية الكتييا س ،ينامييات ت أصييل لهييا
 ا 54ع "حن نليه عفي الواقعا، ولننا تماما  أافننا لاتهام تلفين عفي المنتو ا نما ا

لى سواد األورا"، م فف مين سيقوا األايا نليى القيو ، إلى العلن، إوسو ومقدار ما فتيح لوصوات أن تتنف،، أن ت ر  
الع، وت وييدخل فييي مييا أسييميه اهاميية الييتالا  التقيياوقي بييين محورييية الكاتيي  واسييتهدافات الكتاويية  لييي، الكتييا  مدوايية إبيي

، ومييراودا الكييال  نيين خفاميياه ومنيينوتاته  والكتييا  "منييرية"نلييى ور" ميياد ، بييل سييي تمرييي ، و "منزليية"تفريغييا  لحقيقيية 
 لى غيره، تمن  الكال  وتعقيه لغيرسا   إواسقة قو ، ت مملوي الكات   نينه جزةية، تقف في منان وتنتقل 

فيي التراسيي   نييف ت، وال يدما" ممني   "تهويية"ونليى  ،لمفيرداتسو سرد الكال ، أ  اثيره المفتيو  نليى سيمالت مين ا
 اللغة من جهة ونيقها ومرخيها، ت من جهة معتبرسا المنرا والمحروا 

 الكتاوة خ بة منريية، ت المنبر والتالي  
 الكتاوة مناع في التناو ، ت ا مالء والتصنيف 

ن بيدفال ، أو توأميا  فنييا  فيتمنن بواسيقته ال يدما" مين تمريي  الكيال  ة بالغيية، قبيل أن منيو يليييلة أسيلوبية، ي "الفاريا""
ويتحق  من فنياتهيا الم تلفية  وسيو فيي للي  ممعيل الكيال ، يتيى البيو  ،   منا  أسلوبية وا  له أن ممربهاوف ،والنرد

 أو اتنتراع وه، شي ا  منرد، نما لو أاه فعل يادث ألش اص  خرين  
اثر يياته تقليبا  امد فيه رغبة فيي التبيدفل، فيي ا ضيافة، فيي تعيدفل ميا ورثيه مين المحيددات  ال دما" اسمه مثل "قلَّ "

أو ، نيد  فيي تفاصييل يياتيه، ف فيف منهيا لى البلد مرورا  والثقافةا  نما قلَّي  يياتيه فيي النيرد إل اميد أايهإعمن اتسم 
يلييييا لييييه  ،أو وضيييعيات ،ى ترتيبييييات سييييردمةليييإلييييى منيييياع جدفيييدا فييييي التنيييياو ، إأو أن النييييرد افنييييه قييياده  اااد نليهيييا
أيياايا  بينيه وبيين الفارياقيية خصوصيا س سنيرا  "األدوار"وربما  ،الكال  واألفكار والحوارات "وايع"تفتدبرسا في  ،واستناغها

 في معنى ما   "تأليفها"لى إ "قيد النف،"منون ال دما" قد خر  من 
  رالي "التقريي "التي أجراسا نلى افنه، وفي  "التبعيد"ق  منه في نملية تحممنن الأن األمر األبين في سره العملية إت 

ولكين وعيد أن ت فيف ال يدما" مين مقتضيياته وتبعاتيه  ،رى فيها أن التبعيد تقريي  واقعيا  أأقامه من الفاريا"  وسي نملية 
إل أن  ،التقريييي  تبعييييدرى نيييرل  أن أي يياتيييه وغييييره، الم تلييي  نيييرل اا و عإل ألحييي  ال يييدما" والفارييييا" ميييا جيييرى ليييه فييي

الحميوتت والتعيينيات، ت ابصير ليه وجهيا ،  نوايه ال يدما" فيي لسين القيارىءا خفييفُ  الراو  في النص عوإمنيانَ -المتكلم
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 يياا الفاريا" في سنناتها ويرناتها  "تتبعه"سوى ، وت أفعات   ،وت صفات
ال ، فنيراه، وت سييما فيي مقيالع الكتيا ، فيورد المملية غير أن نملية التبعيد األقوى ممريها ال دما" نلى الكيال ، أ  ني

ويتبعها وعبارات تفيد الهزء منها، أو تققيعها فال تصبح انقا  متتاوعا  في النرد وا خبار  وسو في لل  فهيزأ وميا فيورده، 
للي  فيي سيرا  لقيىأفعليه التيأثير ، مين تصيدمقه، نميا  ويدخل صوتا  ثاايا  وميواااا الصيوت األو ، األساسيي، في فيف مين

ونيييان واليييداه مييين لو  الوجاسييية والنباسييية والصيييال  عمرييييى مرييييىا إت أن دفنهميييا نيييان أوسيييع مييين داياسميييا "المققيييعس 
وصيتهما أسبر من نينهما عبريى بريىا ع   ا  وإاما جعاله نند معلم نتا  القرية التي سننا فيهيا عوييح وييحا ونيان 

تل  اليبالد فيي نوايه ليم مقيالع ميدا يياتيه نلهيا سيوى نتيا  الزبيور وسيو  المعلم المرنور مثل ساةر معلمي الصبيان في
ن سيرا الكتيا  إلايا  وأايه مفهموايه  معيال ز  فياهم فتعلمواه مو إالر  فتعلمه األوتد سناي ت غير عأع أعا ولي، قولي 

ى اللغيية إلييا  فنيياد ترجمتيه بهامييا  وغموضيإن مفهميه عُغييد ُغيدا وقييد ااده أالنينين نليييه ليم معييد فييي واقية و يير ميع تقيياد  
العربية ورناسة نبارته يتى ناد أن منون ضربا  من األياجي والمعمى عُر  ُر ا وإاما جرت نادا أسل تلي  اليبالد ويأن 

 ا 55ع "فدربوا فيه أوتدسم نلى القراءا من غير أن مفهموا معناه
يد وضواوقها وفنواها، فيهزأ أييااا ، ت مين أاميا  غييره المتق واللغة، ت منتعملها ويؤدفها تأدمةَ  "فتنلى"لل  أن ال دما" 

فهيزأ  ا نمياعسلقة الكتاوة الموروثةا وين ، وإاما من نتابته افنهاس فهزأ من العربية افنها، وينهي نتاوه ومميل ناميية
 من المقامة خصوصا  فيعمل نلى محاساتها الناخرا  

 "تققييع"للعيين النيا را، و "جر "ل اتحق  من أن ال دما" ممر  نملية وما معنينا في سره العملية أوعد مراما  من لل ، إ
لى التناس  والتتياوع والتيالف واأليادمية إا لليد الكاتبة، ومعنى أاه ت مقيم للكتاوة، للنرد واأليرى، انقا  مميل "تعدفد"عأو 

ليى اليرات واآلخيرين، إالكيال ، وت النظيرا الفارييا" ت محتكير   ، نميا مقيو "الت لييد"ليى التبيافن واتادوا  وإالمتنقة، بل 
ها، واظرتها، وفي  ن  ويبدو الكتا  في فصيوله األخييرا توانيا ، بيل مقابلية تكياد أن تكيون متواااية بيين بل للفارياقية قولُ 

 النظرتين -القولين
د ، وتقو  الكتاوة معهيا ملتزمة وما مصدر نن المتكلم الفر  واتادوا  سرا محيد والكتاوة نن أن تكون تمحورا  يو  لاتا 

، "النيا"   "نلى التبافن، نلى اجتمياع النظيرا واقيضيها، نليى تماورسميا وتناقضيهما  وينيل  اتادوا  سيبيال  أوعيد فيي 
محوريته، أو تقنيمه، أو تثنيته، في مواضيع فكريية أو انتقادمية، أو نليى  إل أاه ت مقو  فقد نلى تفري  الكال ، أو ف ِّ 

لييزا، وإاميا كالموقيف مين الفرانييين و/أو مين اتا ،اري،تناقضة إااء الموضوع افنه علنيدن و/أو ويتنميل ااقبانات م
انييان، لعييدد مينهم نلييى األقييل  ففييي غييير موضييع ميين سيييرته فتحييدث أمضيا  نلييى ضييلوع التثنييية فييي تصييور ال ييدما" لإل

ى عأو وييالعن،ا، مييا معييد تفكينييا  لييى أاثييإال ييدما" نيين اجتميياع الييرنر واألاثييى فييي شيي ص وايييد، أو نيين ااقييال  الييرنر 
 انان افنه، ت الوني أو الكال  وين  لمحورية ا 

لقيياه فيي ييوارات نثيييرا تنيتغر" ن يرات الصييفحات، فيي القنيم األخييير مين الكتيا ، فييي جيداتت بيين الفاريييا" أسيرا ميا 
والمرأا، وغيرسا الكثير  لوجهتي  فن، أو يو  الفرو" بين الرجلوالفارياقية، يو  واري، ولندن، ويو  نادات أسل البلدَ 

النظر الحمم افنه، واألرجحية الفكرية نيرل ، يييي ت فتميافز محياور نين  خير، أو ت فتفيو" نلييه أبيدا   وسيو تنيا ر، 
أاظيير العيادا سنييا نيييف "المفاضييلة فيي الييز  وال ييوار  واللحيى وغيرسيياس  ، مثيلبيل تقابييل، مقيع فييي الب يير نميا فييي المييدن

 ا  وسييو مييا مميير  بينييه وبييين56ع "الميية نلييى الفضييل والكمييا  وننييداا سييو سييمة اليينقص والفنييادجعلييا يليي  ال ييعر ن
التعبير ما مقوله الفاريا" نن أيد أيالمهس  ، إل فرفض وال ُ "تعبير األيال "يتى في ، في غير أمر ومنألة الفارياقية
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 ا 57ع "مم  أن منون تعبيري وحن  اصقالينا ت وحن  اصقالينم"
وتصييورات  لا ثييأو قلَّيي  أصييوله مثييل محييدداتها تقليبييا  أنيياد النظيير فييي اللغيية والوجييود، مييا معييد قلبييا  لمُ  ،دما"اافصييل ال يي

لى سرد، وت لنظرا، وت لهوية محفو ة أو معممية نين الينف، إانان لراته  وات األدف  ت فهنأ وأاظمة رانية لصورا ا 
ود  خيير، مييالا  لييه، ت مثييل اييده ومثالييه فييي التمييدن، وسييي ، أ  التحقيي  ميين وجيي"الغيرييية"واآلخيير  دخييل ال ييدما" فييي 
لى نالم متعيدد، وواييد إلى غيره  دخل ال دما" إليه و إه، في صوته، في نالمه، في اظرته أوروبا، بل اآلخر في جند

 لى مرنواها وثابتها إلاته المنتغلقة والهاا ة  -لاته في  ن، مثلما خر  من نالم منغل  ومتمحور نلى 
راو  سييرا الفارييا" ليي، صيورا جدفيدا للمؤليف العربيي ويني ، وإاميا فرسيم صيورا م تلفية نيرل  نميا سيو نليييه  إت أن

ايه إفقد بلغني أن نثيرا  من الناا أاكروا وجود سرا المنيمى فقيالوا " سدسم والمقاراة مع أقرااه في نصرهالفاريا"، أ  أي
ليى أايه إفيي الزميان ثيم اختفيى نين العييان  ولسي  غيير واييد  ايه قيد  هير ميراإمن قبيل الغو  والعنقاء  وبعضهم قا  

اييه صييار ميين جيين، الننييناا  أليى أ  شيينل اسييتحا   وانييم قييو  إمنيت وعييد وتدتييه وأمييا   ولييم معلييم وييأ  صييورا تلييب، و 
 ن المرأا أسعد ييات  مين الرجيل فييأاه لما رأى إه استحا  امرأا  فأااه صار من اوع المن  وأثبا وعض إوقا  غيرسم 

ليى ربيه واليدناء ألن مصييره أاثيى  فتقبيل ز للي  منيه وسيو إسره الدايا المنماا دايا النناء نان ت فبيا إت وسيو جياةر 
نلى نل شيء قدفر  فرأفا والحالة سره من وعض ميا ممي  نلييَّ أن أنيرع سيؤتء الم تلفيين فييه وحقيقية وجيوده نليى 

هييد المعي يية وسييوء الحييا  ومقاسيياا األسييفار وم القيية األجاايي  مييا فقيير نليييه  مييا نييدا التغيييير اليير  نيير" لييه نيين ج
 ا 58ع "لى سن الكهولةإوالمماواا من يد ال با   كاي  ونلى ال صوص من تلفيع ال ي واتيت

فتحدث الراو  نن الفاريا" في سرا المققع، وفي صورا تقدممية له في مقالع الكتا ، وسو ييدفي مفييد التعرييد وقيدر 
والتعيييين وتكثيييره فييي  ن  وسييو معييد  فييي لليي  إمنييان إلييزا  الفاريييا" بهويييةس فييال سييو ميين الب يير، وت ميين  مييا مفيييد التمويييه

فييي ، را متحوليية فييي جننييه  ولقييد بييداالميين، ولعلييه  هيير فيمييا مضييى ثييم اختفييى نيين األاظييار، وربمييا سييو منييت أو صييو 
فالفارييا" أقير    التعييين فيي الكتيا منتحول نليى وعيض معيااي  "ال نثى"، أن موضوع "النا"   "مواضع م تلفة من 

فيي المققيع أنياله، وسيو ميا مصيي  الفارياقيية بيدورسا، إل  اا، نليى ميا رأفيtransexuelع "المن، العابر للمننين"لى إ
فكييان وعضييهم مقييو  عنيين "م قييىء أسييل المزيييرا فييي التعييرع نلييى جننييها، وسييي فييي النزسيية، فييي ال ييارع، مييع اوجهيياس 

  أمرأا، وبعضهم فتعقبها  وبعضهم فلم، أثوابها ويحد" في وجوسهميا ويقيو  ميا رأفنيا نياليو  قيد الفارياقيةا أرجل سرا أ
عوييالمعنى  "اسييتحواله"دد أمثليية ندفييدا تؤنييد ورود سييرا المعنييى، بييل أنييا  ممنيين أن 59ع "شيييء ت سييو رجييل وت سييو امييرأا 
كيواي ُخنثيى، أ  لنيرا  وأاثيى ت لنير وت لي  الوسواا ال ناا فاشتهيا أن تإسل وسوا "النفنيا نلى ل  ال دما"س 

وسييو مييا مقولييه ال ييدما" نيين افنييه، فييي نواييه قييادرا  نييل قييو ، بييل نلييى معرفيية مييا مفعلييه  ا 60ع "أاثييى نمييا تقييو  العاميية
اي ن ا برسة من الدسر امرأا يتى أمنن لي معرفة سراةرسن  ثم من ني ز تباري إيتى نأاي بهن محنبن النناءس "

 ا 61" عوتعالى رجال  
فيييي  ،عسمييا فييي المنييرييةا "خ ييبة"لهييره العالقييات المدفييدا أسييبا  متعييددا، منهيييا جعييل النيييرا ال  صييية تتييواع فيييو" 

  النيييرا ال  صييية تصييبح سيييرا "قيييد افيي،"أصييوات ووضييعيات وتبييادتت بييين األدوار، فييال تعييود والتييالي تنييميال ، أو 
اختالقييات وت يييالت واسييتيهامات نييرل   بييل أسثيير ميين لليي س  وسييردا  فييي  ن، فيهييا ميين يقيياة  ووقيياةع مييا جييرى، وفيهييا

النيييرد، أو موضييونه عالفارييييا"ا،  "وقييل"عالضيييمير فييي العربيييةا الوجيييود واقعييا ا و "غاةيي ُ "المييتكلم عالييراو ا فيييي اليينص 
 وت أيداث تحدده في الكتا ، فهل الفاريا" عصياي  ،وت سيرا ،محضر في صي  الغاة  في النص  الراو  ت اسم له
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  وسيل ال ييدما" مؤليف ويني ، غيير معنيي وميا فيتم سيرده، منتفييي "ش صيية رواةيية"األييداثا  "محيري"اتسيم والنييرا و
 بوضع اسمه نلى غالع النص 

تحقيي  منهييا فييي العالقييات بييين ميين مضييع اسييمه نلييى صييدر ال ممنيين، نلييى لعبيية عبييل ألعييا ا تبعيييد، الكتاويية تقييو ، إلن
عليي، وبينيه وبيين اليراو ، وبينيه وبيين الفارييا"، وبينيه وبيين الفارياقيية نيرل   وفيي الغالع، وبينيه وبيين ناتي  الينص الف

التبعيد سرا ت تعود الكتاوة ياملة معنى متن  فتبناه ويرفعه ش ص، أو قاةل، أو متكلم، أو اسم فني م تل ا وت تعود 
، وتحضير فيهيا وجيوه م تلفية آلخير، "ايواتاأل"معان، بيل خ يبة تتعيدد فيهيا -و اةف-الكتاوة توايعا  مننقا  نرل  ألدوار

 أو آلخرين  
فالني رية لينيا صيفة فنيية فيي   أدوار فيي تحقيي  التبعييد سيرا - "النيا"   "بل للهزء أييااا  فيي  -وفي لل  للن رية 

ا، بل سي أساا في التأليف، في ال  صيية، فيي تكوينهيا، فيي اقيد "الب الء"النص عمثلما اقو  إن المايل ساخر في 
 ، والتالي "أاا الفحولة"، في اقد "حوريتها المتمرنزا نلى لاتهام"

وفي لل  تققع الكتاوة مع سالفها المتعاليس الكتاوة نإمالء للنامي أو المعتبر عالدفني، ال عر    ا، الر  فنز  مبرميا  
اوه، فيي نمليه نليى وراةيف الكتاوة مع سالفها التصنيفي عوإن مقو  وه ال دما" أييااا  في نت من دون منودات  وتققعُ 

العربية ودقاةقهاا، بوصفها تمميعا  وفراا  لمعرفة سياوقة، ولكين فيتم تحصييلها وتيدوينها وعيد وقيا  فيي للي  تتصيل نتاوية 
انيااا ، إانان ناتبا ، والكات  لى دخو  ا إال دما" وتنفصل نن سالف الكتاوة العربية، نلى أن في اافصالها ما م ير 

 في نهد جدفد 
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   ا  بييل اتجتمانييية الداةميية لهييا ع-المدفنيية القدمميية، ممييا سييهل نمليييات الييدخو  إليهييا، ومنهييا نمليييات المراقبيية األمنييية
ممنن اليدارا الوقيوع ليدرا نينية تفتية فيي نملييات التغيير الحضير  سيره، وسيو درا "ال يرفة" عأو "البلكيون"ا، التيي 
واتييا تاميية فييي التصييور المدفييد عأ  اتسييتعمار ا لبنيياء وعييض المنيينن العربييي  وسييو تبييدفل لييم مفييز ومنييتحقات دوره 

عتد وعد نلى المليوا فيي سيره ال يرفاتا وينتبيه المراقي  إليى أن أسيراوا  سلها، إل أن الناسن العربي قلما معتاد، بل لم م
ميين النيينان م تييارون التنيييزه أو تمضييية وقييا الراييية فيييي سييايات أو يييداة  ناميية، أو نليييى جييادا وحرييية، أسثيير مييين 

 شرفاتهم افنها" 
فيهييا، ابتييداء ميين العييا  درسييا اييدى صييحناو  التغيييرات فييي الحييياا البيروتييية، ولفييوع أسييالي  العيييش الغربييي س  13 -

، متحققيية ميين تيياريت دخييو  العدفييد ميين المييواد، مثييل الزجييا  والقيياوتت والكراسييي األوروبييية فضييال  نيين أوبييا" 1860
 ساألسل وانت الصور الفنية ال هيرا ورفع الصور الفوتوغرافية فو" المدران وغيرسا

Nada Sehnaoui : L'occidentalisation de la vie quotidienne à Beyrouth, 1860-1914, 

Beyrouth, Dar an-nahar, 2002. 
فرد في روامة "َو   إلن لنُا وإفرامي" ل ليل ال ور ، نلى لنان إيدى ش صياتهاس "إن ا فرا  التاةهين في سره 

  وينغصون ني نا وإلزامنا إلى استعما ،مأتون ويملنون نلى مواةداا ،الرفن لي، لهم ملمأ منتظلون وه ،األراضي
 ا 1859اوفمبر -ت رين الثااي 17-5، 98ال ونة والننينة" عندد 

  ألينا إفرامية  واولتنا ما سنيور اوله ال  صية افنها في موضع  خر من الروامةس "سيف اظرت عإلىقما ت ووس
ميع ا فرا  ألانا مثل ج ،ولوت ال وع من ند  ااتظامها لكنا وضعنا أسثر ا،فها احن قد نردسنا لكل منا صحواا  نثير 

نااون  13 – 1859دمنمبر -نااون األو  31، 106نما فد  نلى لل  تنوع الصحون" عندد  ،ننداا صحون نثيرا
 ا 1860فنافر -الثااي

فواييييو -يزييييران 1ممليية "البييييان"، القيياسرا، النييينة األولييى، الميييزء الراوييع، س إبييراسيم الييييااجي س "اللغيية والعصييير"،  14 -
1897   
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 161-160ص ، 1981، وبعة ثااية، دار النهار للن ر، بيروت، "تاريت جبل نامل"س  بر    صفامحمد جاس  15 -
  
   108-107، ورد في األبيض، ص 52القاماتي س    ا ، ص ال يت نبد المواد س  16 -
ا 1947 عالير  صيدر فيي وبعتيه ا اكليزيية األوليى فيي العيا س مقو  براار لوي، في نتاوه "العر  فيي التياريت"  17 -
أن وساةل النقل نااا العاميل الير  بيد  العيالم العربيي أسثير  –فيما فتعدى الحقبة التي أدرسها، ولكنه م ملها أمضا   -

من غيرهس "إن استبدا  الحصان، والحمار، والممل والنيارا، والحافلة، وال اينة قل ، أسثر من أ  نامل  خير، العيالم 
 العربي في مممونه"س

Bernard Lewis : Les arabes dans l'histoire, traduit, Aubier, Paris, 1993, p. 209.  
قد تكون يا  مدفنة الدار البيضاء سي األسقع في ييا  التغيير سيره، يييي ناايا بليدا صييادفن صيغيرا قبيل س  18 -

 أن تتحو ، في أقل من اصف قرن، في القرن الع رين، إلى "مدفنة متض مة" وحممها الننااي 
   104، ورد في األبيضس ص 33القاماتي س    ا ، ص ال يت نبد المواد  س 19 -
قييا  نيير  البنييتااي بتعرييي  القنييم ال يياص بلبنييان، ونليي  نلييى س لييوي، لورتييه س "سييوريا اليييو    " عوالفرانيييةا،  20 -

 يواشيه 
Dr Louis Lortet : La Syrie d'aujourd'hui, voyage dans la Phénicie, le Liban et la Judée, 

1865-1880, Paris, 1984. 
"، دار النهيييار للن ييير، بييييروت، 1990-1950توقيييف شيييوقي اليييدويهي، فيييي نتاويييهس "مقييياسي بييييروت ال يييعبية، س  21 -

، ننييد مقيياسي بيييروت فييي النصييف الثيييااي ميين القييرن الع ييرين، متحققييا  يتيييى سييرا التيياريت ميين نواهييا "لنوريييية" 2005
 منااا  ت القيا ، بين القواةف والقبقات واأليياء والمننين الزباةن، وابتعادسا نن أن تكون 

س نلى الرغم من استعارا العربية لفل "الفند"" من غيرسيا واسيتعمالها ليه، بيدليل وروده فيي "ستيا  العيين" لل لييل  22 -
  بن أيمد الفراسيد  منر القرن الثااي للهمرا

، فييي ممليية "سلميية البلمنييد"، فييي 1995ن يير إت فييي العييا  ، ولييم ت1978فييي دراسيية تفتيية وضييعها فييي العييا  س  23 -
 يسنددسا الثاا

Georges Borgi : Hôtels et hôteliers de Beyrouth au 19 siècle, Kalimat al-balamand, N° 2, 

1995, pp. 57-85. 
ة"، أ  خاصييية وسيييو التميييييز نينيييه، الييير  اقيييع نلييييه فيييي بليييدان المغييير  العربيييي، والحيييدفي نييين "مقييياه مغاربييييس  24 -

  والننان المحليين، التي نان فرتادسا وعض األجاا  ولبا  لي"التغر "
فرنر ا ما  محمد رشيد رضا، في ريلته إلى ورابل، أن صاي  أييد المقياسي "أيضير فيي سيره األميا  وعيض الننياء 

ر يتيى ألزميوا الحنومية الراقصات لييرو  بهيا قهوتيه فقاميا قيامية أسيل العليم مين المنيلمين نلييه، وتعصي  لهيم الممهيو 
، وردت فيس فوسيف إفيبشس "رييالت ا ميا  محميد 716-706، ص 1909-1908، 11ومنعه من لل "س "المنار"،   

   18، ص 2000رشيد رضا"، بدر للن ر والتوايع، بيروت، 

، 1979روت، األنما  الكاملة"، تحقي س محمد نميارا، المؤسنية العربيية للدراسيات والن ير، بييس نلي مباري س " 25 -
   457المملد األو ، ص 

   636   ن ، ص نلي مباري س س  26 -
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س فوسيييف ال يييوير  س "الريلييية العربيييية الحدفثييية مييين أوروبيييا إليييى الوتميييات المتحيييدا"، المؤسنييية العربيييية للدراسيييات  27 -
   15، ص 1998بيروت، -والن ر، نمان

ون العير  ويضيارا الغير  فيي النهضية العربيية الحدفثية"، دار ويمنن ا شارا أمضا  إليى نتيا  ايااي سياوا مياردس "الرييال
   1992اوفل، بيروت، القبعة الثااية، مصححة ومنقحة، 

 س  28 -
Jean Fontaine: La crise religieuse des écrivains syro-libanais chrétiens de 1825 à 1940, 

IBLA 1996, Tunis, Tunisie, p. 145 . 
   448-447 دما" س "النا" نلى النا"   "،    ا ، ص أيمد فارا الس  29 -

    448س أيمد فارا ال دما" س "النا" نلى النا"   "،    ن ، ص  30 -
، دار النهيار للن ير، القبعية "دولة "ييز  ز"س لبنيان ممتمعيا  إسيالميا  "س وسو ما فتعقبه وضا  شرارا في نتاوه  31 -

لى التحق  مين ااققياع الت صيص اليدفني فيي نياةالت شييعية ندفيدا، ومين ، خالصا  إ47-23، صص 1997الثااية، 
 ااصراع ناةالت أخرى له 

س فضييلا العييودا إلييى مييا نتبييه المعلييم وقييرا البنييتااي، وعييد أن تحققييا ميين وجييود تعيينييات ومعلومييات خاصيية  32 -
مريدا أو تل ا، في سرا الكتا  أو ونيرا ال دما"، متناقضة أو غير مدققة نفامة عمثل سنة ميالده، أو نمله في سره ال

لاي، وسييو مييا أتأسييد منييه فييي التصييويبات والتصييحيحات التييي قييا  بهييا نميياد الصييلح فييي نتاوييه نيين ال ييدما"س وقييرا 
، وسيو نتيا  11، ص 1992البنتاايس "قصة أسعد ال دما""، للمعلم وقرا البنتااي و خرين، دار الحميراء، بييروت، 

 مواده من نتاوات لل  العهد   أنده فوسف قزما خور ، جامعا  
سميييا اسيييتقيا العدفيييد مييين سيييره المعلوميييات مييين نتيييا  نمييياد الصيييلح، الييير  نيييان ليييه الفضيييل فيييي تصيييوي  العدفيييد مييين 

 المعلومات نن يياا ال دما"، خاصة وااه اولع نلى رساةل ال دما" إلى أخيه ونوا 
-587، صيص 1946"الكتيا "، الميزء الثيااي، س مارون نبود س ابرا تعريفية نن أيمد فارا ال يدما"، مملية  33 -

   55، وردت في نتا س "أنال  النهضة الحدفثة"، الحلقة األولى،    ا ، ال اسدس ص 606
 س راجع في سرا ال صوص غير نتا  لميرار جينياس 34 -

Gérard Genette : -  Figures 3, Paris, 1977              
- Fiction et diction, Paris, 1991. 

   85ص أيمد فارا ال دما" س "النا" نلى النا"   "،    ا ، س  35 -
   134ص أيمد فارا ال دما" س "النا" نلى النا"   "،    ن ، س  36 -
 ,T. Todorov : Les catégories du récit littéraire, in: L'analyse structurale du récitس  37 -

Communications, 8, 1966, éd. Seuil, 1981, p. 147.       
   135-134ص أيمد فارا ال دما" س "النا" نلى النا"   "،    ا ، س  38 -
   123 ، ص أيمد فارا ال دما" س "النا" نلى النا"   "،    نس  39 -
  95 ، ص أيمد فارا ال دما" س "النا" نلى النا"   "،    نس  40 -
    133 ، ص "   "،    نأيمد فارا ال دما" س "النا" نلى الناس  41 -
   166 ، ص أيمد فارا ال دما" س "النا" نلى النا"   "،    نس  42 -
   69 ، ص أيمد فارا ال دما" س "النا" نلى النا"   "،    نس  43 -
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   71 ، ص أيمد فارا ال دما" س "النا" نلى النا"   "،    نس  44 -
س تحققييا فيي وحيوثي مين أن اتنتيياد نليى إويال" ننياوين خاصيية س وسيو ميا ليم منين معروفيا  فيي نهيد ال يدما" 45 -

نلى مواد أدبية، نالقصياةد ميثال  فيي ال يعر العربيي، تقلييد ااشيىء فرقيى إليى اهامية النيتينيات مين القيرن التاسيع ن يرا 
التقلييد وتحققا نرل  من نون خليل ال ور  ورا" ينون الحلبي وسليم ننحور  سم ال عراء األواةل الرفن أرسوا سيرا 

في ال عر العربي، إل جعلوا لكل قصيدا ننوااا  منتقال  وم صوصا  بها، دات  نليها، وأقلعوا والتالي نن تقيدمم القصياةد 
 والقو س قالها في مناسبة نرا أو نرا، أو سي في وا  الهماء أو النني    

   165ص  ، أيمد فارا ال دما" س "النا" نلى النا"   "،    اس  46 -
    168-167ص  ، أيمد فارا ال دما" س "النا" نلى النا"   "،    نس  47 -
    423-422ص  ، أيمد فارا ال دما" س "النا" نلى النا"   "،    نس  48 -
    485ص  ، أيمد فارا ال دما" س "النا" نلى النا"   "،    نس  49 -
نن الزيمتين، فيما خال وعض المعلومات اليواردا فيي رع ال يء الكثير ُمعمن دون أن  تزو  ال دما" مرتين،س  50 -
لييى تعرفييه نلييى اوجتييه األولييى فييي مصيير، واواجييه منهييا، وااتقالهمييا للعيييش فييي المزيييرا، أ  إ، والتييي ت ييير "النييا"   "

فيي  "راةحة ال يااة والع  "مالقة، وغيرسا من التفاصيل  إت ان الحدث األسم، فيما فتعل  بزواجه األو ، سو است افه 
ليى المزييرا مين ااكلتيرا، إليى أخييه ونيوا، وين يف ننهيا الصيلح فيي نتاويها، وعيد نودتيه إبيته عينبما قا  في رسيالة 

، إل فتحدث نن شو" اوجته لهس جعل الصلح "النا"   "ييي نمل لعدا شهور في الترجمة، وسو ما مقو  نننه في 
َايُمَكي"من سيره الحادثية، ميع يادثية ميوت أخييه أسيعد الفاجعية،  ا  لكننيا ت اعليم 58ش صيية ال يدما" ع   ا ، ص  "وِّ

والمقابل ما إلا نان أقد  نلى القال" منهيا، أو إلا ماتيا وعيد وقيا  وت اعليم نيرل  ال ييء الكثيير نين اواجيه الثيااي، 
 ليزية، سوى نواه ارتا  للغامة له كاإمن 
    422ص   ،س أيمد فارا ال دما" س "النا" نلى النا"   "،    ا 51 -
    378ص  ، أيمد فارا ال دما" س "النا" نلى النا"   "،    نس  52 -
                 .Philippe Lejeune : Je est un autre, éd. Seuil, Paris, 1980, p. 39س  53 -

 س فيلي  لوجين س    ن ، الصفحة افنها  54 -
    84-83ص   ،أيمد فارا ال دما" س "النا" نلى النا"   "،    ا س 55 -
   438ص   ،س أيمد فارا ال دما" س "النا" نلى النا"   "،    ن 56 -
    446ص   ،س أيمد فارا ال دما" س "النا" نلى النا"   "،    ن 57 -
    83-82ص   ،س أيمد فارا ال دما" س "النا" نلى النا"   "،    ن 58 -
    435ص   ،"،    نس أيمد فارا ال دما" س "النا" نلى النا"    59 -
    105ص   ،س أيمد فارا ال دما" س "النا" نلى النا"   "،    ن 60 -
    128س أيمد فارا ال دما" س "النا" نلى النا"   "،    ن ، ص  61 -
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 ثبا المصادر والمراجع                             
 
 
 
 
و داوه واقيده"، يققيه س محميد محيي اليدفن نبيد الحمييد، دار المييل، بييروت،  س "العمدا في محاسن ال عر ابن رشي  -

   1972القبعة الراوعة، 
 ابرا، ورابل، علبنانا، د  ت-العلم في ورابل،"، من ورات جروا "الحياا العلمية ومرنز -األبيض، أاي، س  -

   1990بيروت، "ريالت في بالد ال ا "، دار الندوا المدفدا،  -                     
   2000بدر للن ر والتوايع، بيروت، س "ريالت ا ما  محمد رشيد رضا"، أفبش، فوسف  -
"، الميزء األو ، إنيداد وتحقيي س فوسيف قزميا ال يور ، 1884–1870البنتااي، سليم س "افتتايييات المنيان البيروتيية  -

    1990دار الحمراء للقبانة والن ر، بيروت، القبعة األولى، 
   1989بيضون، أيمد س "الصراع نلى تاريت لبنان"، داةرا من ورات المامعة اللبنااية، بيروت،  -
المبرتييي، نبييد الريمييان س "نمافيي  اآلثييار فييي التييراجم واألخبييار"، تحقييي  س نبييد العزيييز جمييا  الييدفن، ثالثيية أجييزاء،  -

 منتبة مدبولي، القاسرا، د  ت   
 ا1989قة في الرنرى الم وية الثااية لتأسينها"، مقبعة دناو، بيروت، "مدرسة نين ور  -المميل، ااصر س  -

 ا1993"المدرسة المارواية الحبرية الرومااية"، بيروت،  -                    
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  1997"النناخ المواراة ومننوخاتهم"، بيروت،  -                    
، مملييية "الكليييية" "هييير  سيييور  فيييي القيييرن التاسيييع ن يييرأسيييعد معقيييو  ال ييييا س أنظيييم ريالييية وأو  م"س  ، فيليييي يتيييي -

   1923عالمامعة األميرنية، بيروتا، 
   1982الحر، نبد الحميد س "معالم األد  العاملي"، من ورات دار اآلفا" المدفدا، بيروت، القبعة األولى،  -
كليزيية األوليىا، القبعية العربيية، ، فيي وبعتيه ا ا1968إفليا س "التحو  النياسيي فيي تياريت لبنيان الحيدفي" ع يري ، -

   1982دار األسلية للن ر والتوايع، بيروت، 
   1870يروت، ب "أشعر ال عر"ينون، را" ز س  -
الحمصي، اهد  صبحي س "تاريت ورابل، من خال  وثاة  المحنمة ال رنية فيي النصيف الثيااي مين القيرن النياوع  -

   1986مان، ورابل،، ن ر الميالد "، مؤسنة الرسالة ودار ا م
   1993ال اان، وليم س "تباشير النهضة األدبية"، دار العلم للمالفين، بيروت، القبعة األولى،  -
، بيييروت، 1860و 1585ال ييور ، خليييل س "َو ا  إلن لنييا وييإفرامي"، جريييدا "يدمقيية األخبييار"، أنييداد م تلفيية بييين  -

 المقبعة النورية 
   1966يق  التاريت"، ممن ورات المنت  التمار  للقبع والن ر، بيروت، ال ور ، منير س "صيدا نبر  -
"أنييال  النهضيية الحدفثيية" عإنييدادا، الحلقيية األولييى، دار الحمييراء للقبانيية والن يير، بيييروت،  -خييور ، فوسييف قزمييا س  -

 ا1990
الحميراء للقبانية والن ير، بييروت،  "أنال  النهضة الحدفثة" عإندادا، الحلقة الثااية، دار -                           

 ا1991
"امييييا  األميييية العربييييية فييييي لغتهييييا األصييييلية" عجمييييع وتحقييييي ا، دار الحمييييراء، بيييييروت،  -                            

 ا1991
دار الحمراء، بيروت،  ،عإندادا"قصة أسعد ال دما""، للمعلم وقرا البنتااي و خرين،  -                            

1992 ،  
 ا 1993"أوحاث لغوية" عجمع وتحقي ا، دار الحمراء، بيروت،  -                             
"الدنتور نرايليوا فان دم  واهضة الدمار ال امية العلميية فيي القيرن التاسيع ن ير"،  -                             

   دار سوراقيا للن ر، بيروت، د  ت 
، 13[ميييانا، العيييدد ين اليييدواوين والمممونيييات ال يييعرية"، مملييية "ايييزوى"، منيييقد عسيييلقنة عُ "تكيييو   -داغييير، شيييربل س  -

 ا 1998
"الفييين وال ييير"س الملكيييية والمعنيييى فيييي التيييداو "، الميييزء األو س "النيييادر والعريييي "، المرنيييز الثقيييافي  -                  

   2004الدار البيضاء، -بيروتالعربي، 
 األرمنة"، اظر وتحقي  س فهد، وقرا، دار لحد خاور، وبعة ثالثة ومنقحة، د  ت  الدويهي، إسقفان س "تاريت  -
    2005"، دار النهار للن ر، بيروت، 1990-1950س "مقاسي بيروت ال عبية، الدويهي، شوقي  -
 ا1987وبعة ثااية ومنقحة، بيروت، "لبنان في نهد المتصرفية"، من ورات المنتبة البولنية،  - رستم، أسد س  -

ات المنتبييية البولنيييية، ا، من يييور 1928-1453"سنينييية مدفنييية ااقاسيييية العظميييى"، الميييزء الثاليييي ع -                 
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  1988بيروت، 
   1991قبرص، -س يرفة الفقهاء والمثقفين"، دار ريا" الري، للكت  والن ر، لندن ايادا، خالد س "سات  النلقان -
  1994نصر النهضة"، دار النهار للن ر، بيروت، ايتواي، لقيف س "يرنة الترجمة في  -
   1983ايدان، جرجي س "تاريت  دا  اللغة العربية"، مملدان، من ورات دار منتبة الحياا، بيروت،  -
"النيييا" نليييى النيييا" فيييي ميييا سيييو الفارييييا"، أو أميييا  وشيييهور وأنيييوا  فيييي نميييم العييير   -  ال يييدما"، أيميييد فيييارا س -

 ليهس اني  وسيبه ال اان، دار منتبة الحياا، بيروت، د  تاواألنما "، قد  له ونل  ن
 اا1868سي ع 1284"سر الليا  في القل  وا بدا "، المقبعة النلقااية،  -                            

"الواسقة في معرفة أيوا  مالقة ون ف الم با في فنون أوروبا"، المممونان في نتا  وايد، وبعة ثاايية، مقبعية  -
 اا1882سي ع 1299اة ، قنقنقينية، مو ال

 اا1882سي ع 1299"الماسوا نلى القاموا"، قنقنقينية، مقبعة المواة ،  -                           
"ال يييدما" الناقيييدس مقدمييية دفيييوان أيميييد فيييارا ال يييدما""، دراسييية وتحقيييي  س محميييد نليييي  -                           

   1991 شواونة، دار الب ير، نّمان،
 ا1996"األمة القلقة"، دار النهار للن ر، بيروت،  -شرارا، وضا  س  -

   1997"دولة "يز  ز"س لبنان ممتمعا  إسالميا "، دار النهار للن ر، بيروت، وبعة ثااية،  -                     
، المؤسنيية العربييية للدراسييات والن يير، س "الريليية العربييية الحدفثيية ميين أوروبييا إلييى الوتمييات المتحييدا" ، فوسييفال ييوير   -

    1998بيروت، -نمان
 ، بيروتا 1899، 2""، "الم ر مملة "النانة العربية في بيروت"،  -شي و، لوي، س  -

     1925"بيروتس تاري ها و ثارسا"، مقبعة اآلواء الينونيين، بيروت،  -                  
وروبية في بالد ال ا  في العهد العثمااي في القراين النيادا ن ير والنياوع س "الماليات األوروبية األالصباع، ليلى  -

                      1989مؤسنة الرسالة، بيروت، عمملدانا، ن ر"، 
  1981دار النهار للن ر، بيروت،  صفا، محمد جابر س "تاريت جبل نامل"، وبعة ثااية، ا  ع -
 ثيييياره ونصييييره"، شييييرنة المقبونييييات للتوايييييع والن يييير، بيييييروت، القبعيييية الصييييلح، نميييياد س "أيمييييد فييييارا ال ييييدما" س  -

  1987ال امنة، 
 ا1979"منقل  تاريت لبنان"، دار النهار للن ر، بيروت، القبعة األولى،  -الصليبي، نما  س  -

   1991"تاريت لبنان الحدفي"، القبعة الناوعة، العربية، دار النهار للن ر، بيروت،  -                    
بيييروت، المنتبييية  س "الهميييرا اللبنااييية إليييى مصييرس سميييرا "ال ييوا " "، من يييورات المامعيية اللبناايييية،ضيياسر، منييعود س  -

   1986ال رقية، 
 ضو، وقرا س "تاريت المواراة الدفني والنياسي والحضار "، دار النهار للن ر، بيروت، القبعة الثااية   -
عممليدانا، دار صيادر، بييروت، عصيورا نين القبعية األوليى، التيي فة العربيية"، وراا ، فيلي  د  س "تياريت الصيحا -

 ا 1913صدرت نن المقبعة األدبية، 
نلوان، نلي نباا س "تقور ال عر العربي الحدفي في العرا"س اتماسات الرهيا وجمالييات الننيي "، من يورات واارا  -

   1975ا نال ، وغداد، 
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   1993، دار المنتقبل للقبانة والن ر والتوايع، بيروت، "اريتبيروتس لنرى وتس " ، مينلوو -
 ا1880"سحر ساروت"، وبعة أولى، دم  ، المقبعة الحنفية،  -ور ، سليم س  ننح -

   1904"الموسر الفرد أو ال عر العصر "، المقبعة ال رقية، الحدث علبنانا،  -                      
لى يواشييهس وقد  له ونلَّ  ن، 1989، دار لحد خاور، بيروت، "ة سليمان واشا العاد تمتاريت و "إبراسيم س  العورا،  -

                         أاقون و ارا قيقااو  
نون، سامي س "أوعاد الوني العلميس دراسة في الفكر العربي الحدفي"، من ورات المنتبة البولنية، بييروت، القبعية  -

   1986األولى، 
   1981ااي س "الثالثي العاملي في نصر النهضة"، الدار العالمية، بيروت، فريات، س -
   1988القز ، جواع س "بدامات الرسبااية اللبنااية" عتقدمم وإندادا، مرنز الن ر والتوايع، الكنلي  علبنانا،  -
ة للدراسيات والن ير، بييروت، س "لبنان ال انر"، األنما  الكاملة، المممونة النثرية، المؤسنة المامعيلبني، صال   -

1982   
   1988اللبود ، توما س "مممونة اللبود "، تقدمم األواتي وقرا فهد، مرنز الن ر والتوايع، الكنلي  علبنانا،  -
    1979الن ر، بيروت، س "األنما  الكاملة"، تحقي س محمد نمارا، المؤسنة العربية للدراسات و  ، نليمباري -
   1867ح ز عالحلبيا س "ستا  ريلة واري،"، المقبعة ال رقية، ينا النمار، بيروت، مراو، فراني، فت -
  1982المرصفي، ينين س "رسالة الكلم الثمان"، تحقي س خالد ايادا، دار القليعة، بيروت،  -
نية، بيروت، التي من ورات المنتبة البول، 1985القبعة الثااية، ، "الموا  نلى اقترا  األيبا "س  ، مي اةيلم اقة -

  أسد رستم وصبحي أبو شقرا ستحرى اصوصها
   1982مني، محمد نا م س "الحرنة الفكرية واألدبية في جبل نامل"، دار األادل،، القبعة الثااية،  -
 امم، محمد فوسف س "القصة في األد  العربي الحدفي"، دار الثقافة، بيروت، د  ت    -
ييية فييي لبنييان"، األنمييا  الكامليية، المملييد الثييااي، المؤسنيية المامعييية للدراسييات والن يير، ا ليية، أمييين س "الحرنيية اللغو  -

   1982بيروت، 
اصييير، نافييدا ابييراسيم س "يرنيية ا يير الكتيي  فييي مصيير فييي القييرن التاسييع ن يير"، الهي يية المصييرية العاميية للكتييا ،  -

   1994القاسرا، 
  فيييي النهضييية العربيييية الحدفثييية"، دار اوفيييل، بييييروت، القبعييية ايييااي سييياوا س "الرييييالون العييير  ويضيييارا الغييير ميييارد،  -

   1992الثااية، مصححة ومنقحة، 
 سوقييف نلييى وبعييه وضييبقه نلييى أصييله ،"امعيية الراةييد وشييرنة الييوارد فييي المتييرادع والمتييوارد" - اليييااجي، إبييراسيم س -

 ا1985األمير ادمم    ااصر الدفن، القبعة الثالثة، منتبة لبنان، بيروت، 
فواييييو -يزييييران 1ء الراويييع، مملييية "البييييان"، القييياسرا، النييينة األوليييى، الميييز "اللغييية والعصييير"،  -                       

1897   
، الحرنييية النقدمييية يتيييى اهامييية الحييير  العالميييية األوليييى"، دار المعيييارع، 1-مييياغي، ساشيييم س "النقيييد األدبيييي الحيييدفي  -

   1968القاسرا، 
فيي  "مرنيز ماجيد للثقافية والتيراث" ايدوا"، القبانية العربيية يتيى ااتهياء القيرن التاسيع ن ير ايدوا تياريتس " ستا  جماني
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  في أبو  بي "من ورات المممع الثقافي"وصدرت ضمن ، 1995في أبو  بي، في  "المممع الثقافي"دبي مع 
 
 

 نربية سوثاة  
   1860و 1858ين أنداد م تلفة من جريدا "يدمقة األخبار، بيروت، المقبعة النورية، ب -
وثييياة  "الم قوويييات العربيييية فيييي األدفيييرا األرثولوننيييية فيييي لبنيييان"، الميييزء األو ، مرنيييز الدراسيييات األرثولوننيييي  -

 اتاقاسي، بيروت، د  ت   
، مقبعة األرا، في جوايها صدرت في العيا  1900وثاة  "المممع اللبنااي" س وبعة مصورا عنن النن ة القدممة،  -

 سنة نلى ااعقاد المممع  250ى مرور ، في لنر 1986
مممونة مؤلفين س "لبنان س مباييي نلميية واجتمانيية"، راجعيه ونتي  مقدمتيه ووضيع فهارسيهس أاقيون و يارا قيقيااو،  -

   1993دار لحد خاور، وبعة ثالثة، 
 ا، المملد األو ، القاسرا 1911-1910ممهو  المؤلف س مملة "الزسور" ع -
   431-430، صص 1923، سنة 9  امعة األميرنيةا، بيروت، " عالممملة "الكلية -
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