
  "املشرق"فؤاد أفرام البستاين يف جملّة 
)١٩٥٢-١٩٢٣(  

  

   *أهيف سنو 

  

، لَفَتنا إىل )١( يف دراسة اآلداب العربيةاملشرق سابق تناولنا فيه جهود جملّة يف مقالٍ
. )٢()١٩٩٤-١٩٠٦(له بني كُتاب الّة، أُستاذنا فؤاد أفرام البستاين الدور الذي مثَّ

تتبع الرجل وإنتاجه من خالل ما نشره فيها، إللقاء بعض الضوء وحنن نرمي اليوم إىل 
على مسريته الفكرية، واهتماماته املختلفة؛ ومن شأن ذلك أيضا، أن يسهم يف استكمال 

  .ما بدأناه يف حبثنا السابق

أما املادة اليت خضعت للتحليل من حيث مراحل تأليفها، وموضوعاا، فيجدها 
 يف املالحق الثالثة اُألوىل اليت ذيلنا ا البحث، وحاولنا فيها أن نفهرس القارئ مفصلةً

، )امللحق األول( على اختالف جماالا املشرقتارخييا ملقاالت فؤاد أفرام البستاين يف 
وإلسهامه يف أبواب الّة اُألخرى، من وصف للمطبوعات اجلديدة، وملا تنشره االّت، 

 املشرق؛ وقد أضفنا إىل ذلك تعريف )امللحق الثاين(ت وتعريبات شتى وكتابة لشذَرا
ولكن التحليل سيركّز على املقاالت ). امللحق الثالث(مبؤلّفات فؤاد أفرام البستاين 

  .املنشورة، ألنها تشكّل مادةً متكاملة، تتيح اإلحاطة بوجوه املوضوع املختلفة

، على أن نتوسع بعد املشرقالبستاين من خالل وسنبدأ بتحديد مسرية فؤاد أفرام 
  .ذلك يف دراسة اجلوانب اليت أَوالها اهتمامه

                                                           
  ).لبنان( جامعة القديس يوسف، معهد اآلداب الشرقية، بريوت   *  
 ٧٢، املشرق، " واآلداب العربية منذ جاهليتها حتى احلرب العاملية اُألوىلاملشرقجملّة "أهيف سنو، )  ١(

)٣٤٢-٣٠٧، )١٩٩٨.  
  .٨/٤، رقم ٣٣٩، ص .ن.م)  ٢(



  أهيـف سنـو

  ١٤

  "املشرق" مسرية فؤاد أفرام البستاين من خالل -١

فقد رافقها كاتبا، مدة . صلةٌ مديدة وطيدة باملشرق صلة فؤاد أفرام البستاين -١/١
ها سنوات طويلة، فعاون ثالثةً من ؛ وتولّى أمانةَ حترير)١٩٥٢-١٩٢٣(ثالثني سنة 

، )Henri LAMMENS(اآلباء اليسوعيني الذي توالَوا على إدارا، وهم اآلباء هنري المنس 
  .)٣(، وروبري شدياق)René MOUTERDE(ورينيه موترد 

 مل يسهمو. ١٩٣٣ حتى اية ١٩٢٨فيها، منذ أوائل  مشاركته الكثيفةوتالحظ 
، الذي ٤٠الّد  (١٩٤٦-١٩٤٢، و)٢٤الّد  (١٩٢٦: لسنوات التاليةفيها كاتبا يف ا

إلسطفانوس  تاريخ األزمنة املخصص لنشر ٤٤الّد  (١٩٥٠، و)صدر حبلّة جديدة
 وما بعده؛ وجتدر اإلشارة إىل أنّ األب ٤٧الّد ( وما بعدها ١٩٥٣، و)الدويهي

، ووجهها وجهةً ١٩٥١ منذ شرقاملإغناطيوس عبده خليفة أشرف على إدارة 
  .)٤()جديدة

 اليت قطعها فؤاد أفرام البستاين املراحل لنتبين املشرقوميكننا أن نستند إىل  - ١/٢
وال شك أنّ الباحث هو ضالّتنا، ولكن ينبغي لنا أن نعرج على . يف مسريته الفكرية

  .بدايات الرجل، لنستجلي توجهاته اُألوىل ومدى استمرارها

 من الفرنسية بتصرف معربا) ٢١الّد  (١٩٢٣فقد أطلّ علينا ألول مرة سنة 
 عن األب لويس شيخو سهام النقد فرادا، )٥("جزيرة مالطا وآثارها القدمية"مقاالً يتناول 

                                                           
)٣  ( مني عليها، راجعباملشرقفيما خيتصو، :  ومراحل صدورها والقيواآلداب املشرقجملّة "أهيف سن 

، )٤(، احلاشية ٣٠٨، )١٩٩٨ (٧٢، املشرق، "العربية منذ جاهليتها حتى احلرب العاملية اُألوىل
  .كورة فيهاواملآخذ املذ

إسهام فؤاد أفرام البستاين الكمي يف جملّة )  أدناه٥٣-٥٢ص (  امللحق الرابعويوضح . ن.، ص.ن.م)  ٤(
  .، على توايل السننياملشرق

 املشرقلـما كانت جهوده يف  (٨٦٦-٨٦٢، )١٩٢٣ (٢١، "جزيرة مالطا وآثارها القدمية)  "٥(
  ). عند اإلحالةموضوع حبثنا، مل جند حاجة اىل ذكر الّة



  املشرقفؤاد أفرام البستاين يف جملّة 

  ١٥

 لكتابٍ من كُتب يوسف غصوب فناقدا، )٦()١٩٢٣(اليت وجهها إليه عبداملسيح حداد 
 عبر عنها خواطر من ١٩٢٥ و١٩٢٤ يسترعي انتباهنا ما كتبه يف سنيت مثّ. )٧()١٩٢٤(

فخص الكتاب املقدس بوقفة، بدا من خالهلا شابا عميق اإلميان متمسكًا . نثرا وشعرا
 ؛ وأطلعنا على ما يبعثه اخلريف يف نفسه من مشاعر، )٨()١٩٢٤(بكتابه السماوي

، مضفيا "ورقة من أوراق اتمع املتناثرة" منها واصفًا بعض الشخصيات التاعسة، وكلٌّ
؛ وعبر عن مشاعره الوطنية )٩()١٩٢٤(على وصفه جوا من الرقّة واحلزن الدفني 

فاألرزة رمز القوة، والسنبلةُ رمز الوطن، وقد : العميقة، معتمدا رمزي األرزة والسنبلة
ويفاجئنا فؤاد أفرام . )١٠()١٩٢٥" (اضعيفة بذاا قوية مبا ظلّله"نبتت يف ظلّها، فهي 

، وقصيدة دينية )١١(، فينظم قصيدة مسبعةً ميجد فيها الصداقةمبؤهالته الشعريةالبستاين 
مخمسة يهديها إىل بعض متخرجي املدرسة اإلكلرييكية يف كلية القديس يوسف، 

  .)١٢(١٩٢٥ أيار ١٧ و ١٦مبناسبة سيامتهم الكهنوتية يف 

 )١٤("التلميذ األديب"، و)١٣("األديب" بـاملشرقمرحلةٌ أُوىل وصفته فيها فتلك 
، وأحد أعضاء احملفـل األديب )١٥()وكان أحد تالمذة اخلطابة يف كلية القديس يوسف(

                                                           
؛ واالنتقاد الثاين هو إلدوار ٩١٤-٩١٠، )١٩٢٣ (٢١، "إنتقاد أول: السائحو املشرقبني )  "٦(

  ).٩١٩-٩١٤ص ( صعب، وكان تلميذًا أيضا 
  .٤٦٤-٤٥٧، )١٩٢٤ (٢٢، "حبث انتقادي: أخالق ومشاهد)  "٧(
  .٢٨٣-٢٨١، )١٩٢٤ (٢٢، "كتايب)  "٨(
  .٨٧٥-٨٦٩، )١٩٢٤ (٢٢، "رةأوراق اخلريف املتناث)  "٩(
  .٦٣-٥٩، )١٩٢٥ (٢٣، "األرزة والسنبلة)  "١٠(
-٥٨، صامللحق السادس؛ وقد أثبتنا القصيدة مصورةً يف ١٧٨-١٧٧، )١٩٢٥ (٢٣، "صديقي)  "١١(

: وستعود هذه املشاعر لتربز عند وفاة أحد أساتذته، وهو األب كاتن، فخصه مبقالة رثائية.  أدناه٥٩
  .٥٣٩-٥٣٧، )١٩٢٩ (٢٧، " كتنقلب األب"

  .٤٣٨-٤٣٧، )١٩٢٥ (٢٣، "كاهن اللـه)  "١٢(
  .أعاله) ٥(راجع املقالة املذكورة يف احلاشية )  ١٣(
  .أعاله) ٦(راجع املقالة املذكورة يف احلاشية )  ١٤(
  .أعاله) ٨(راجع املقالة املذكورة يف احلاشية )  ١٥(



  أهيـف سنـو

  ١٦

وقد أحسن األب لويس شيخو يف حتديد هذه البدايات، . )١٧(، بل متقدمه)١٦(العريب فيها
وايات تارخيية صدرت لفؤاد أفرام البستاين، بعنوان ، بسلسلة ر١٩٢٦وهو يعرف، سنة 
إنه غرسةٌ أدبية جديدة منت يف روضة اُألسرة البستانية بعد : "، فقالعلى عهد األمري

  .)١٨("ازدهارها يف مستنبت مدرستنا الكُلية

 أن نرافق هذه الثمرة يف مراحل نضوجها الالحقة، فنتتبع الباحث املشرقوتتيح لنا 
:  ستتواىل مقاالته، وستذكر املشرق ألقابه بعد أن تورد امسه١٩٢٥فمنذ سنة . ستاذاأل

، فأستاذ اآلداب العربية )١٩()١٩٢٧(فهو أستاذ اآلداب العربية يف كلية القديس يوسف 
، فأستاذ اآلداب العربية فيها ويف داري املعلّمني )٢٠()١٩٣٦(يف جامعة القديس يوسف

  .)٢١()١٩٤١(واملعلّمات

الساحة الفكرية ، حاضرا على املشرق ويبدو فؤاد أفرام البستاين من خالل -١/٣
، ألنّ من مقاالته املنشورة ما وضع يف مناسبات معينة قبل دفعه إىل النشر؛ واالجتماعية
  :ومن ذلك

 )٢٣(، ويف معهد اآلداب الشرقية)٢٢( محاضراته يف نادي الشبيبة الكاثوليكية-

                                                           
  .أعاله) ٧(راجع املقالة املذكورة يف احلاشية )  ١٦(
  .أعاله) ١٠(و ) ٩(راجع املقالتني املذكورتني يف احلاشيتني )  ١٧(
  .٨٧٥، )١٩٢٦ (٢٤، املشرق)  ١٨(
  .٦٨٦-٦٧٢، ٦٢٥-٦٢٢، ٥٥٠-٥٤٣، )١٩٢٧ (٢٥، "الشعر العصري: "راجع مقالته)  ١٩(
  .٧٥-٦٧، )١٩٣٦ (٣٤، "شخصية أمحد شوقي شاهد عصره ومعلم جيله: "راجع مقالته)  ٢٠(
، )١٩٤١ (٣٩، "التعليم االبتدائي كما هو: املعلِّمون وكتب التعليم واملناهج: "ع مقالتهراج)  ٢١(

٣٠٨-٢٩٦.  
احلياة العقلية يف "؛ ٦٨٦-٦٧٢، ٦٢٥-٦٢٢، ٥٥٠-٥٤٣، )١٩٢٧ (٢٥، "الشعر العصري)  "٢٢(

  .٣٧٣-٣٦٦، ٢٨١-٢٧٦، )١٩٢٩ (٢٧، "لبنان قبل مئة سنة
، وهي مادة احملاضرتني اُألوليني من ١٠٨-٦٥، )١٩٣٤ (٣٢، "بغداد عاصمة األدب العباسي)  "٢٣(

متازج العناصر البشرية يف بغداد "حماضرات معهد اآلداب الشرقية، يف فرع الفلسفة واآلداب السامية؛ 
، وهي مادة احملاضرتني الثالثة والرابعة من حماضرات معهد ٤٤٠-٤٠٩، )١٩٣٤ (٣٢، "العباسيني

-٧٥، )١٩٤١ (٣٩، "اإلنشاد أو الفن األصيل يف األدب اجلاهلي"الفرع نفسه؛ اآلداب الشرقية يف 



  املشرقفؤاد أفرام البستاين يف جملّة 

  ١٧

  ؛)٢٤(ديس يوسف، ويف منتدى اجلامعة األمريكية ببريوتجبامعة الق
، ويف امع العلمي العريب )٢٥( وكلمتاه اللتان أُلقيتا يف اجلامعة األمريكية ببريوت-

  ؛)٢٦(بدمشق، ملرور ألف سنة على مقتل أيب الطيب املتنبي
  ؛)٢٧( وحديثه اإلذاعي الذي بثّ يف حمطّة إذاعة الشرق من بريوت-
-ولكتاب )٢٨(شوقي على املسرح: ماته اليت وضعها لبحث إدوار حنني ومقد ،

 املعلّمديوان ل، و)٢٩(للشيخ أمحد بن حممد اخلالدي الصفدي تاريخ األمري فخرالدين املعين
  ؛)٣٠(نقوال الترك

، )٣١( وتقريراه اللذان تناول فيهما مؤمتر املستشرقني الدويل احلادي والعشرين-
  .)٣٢(دويل الثاين والعشرينومؤمتر املستشرقني ال

                                                                                                                                        
، وهي مادة احملاضرات اُألوىل والثانية والثالثة من حماضرات معهد اآلداب الشرقية ٢٠٧-١٨٥، ٨٧

  .١٩٤١-١٩٤٠يف فرع األدب العريب، للسنة الدراسية 
  .١٢٠-١٠٧، )١٩٣٧ (٣٥، "محاوالت يف فهم األدب)  "٢٤(
  .١٩٣٥ حزيران ٢؛ وأُلقيت مساء األحد يف ٢٩٧-٢٨٩، )١٩٣٥ (٣٣، "أثر املتنيب)  "٢٥(
 من متّوز ٢٩ اىل ٢٣؛ وعقد املؤمتر منذ ٣٦٠-٣٥١، )١٩٣٦ (٣٤، "املتنبي والشعر الصايف)  "٢٦(

  .، وكان فؤاد أفرام البستاين يمثّل جامعة القديس يوسف يف املهرجان١٩٣٦
)٢٧"  (ن الشعاوةتحات األندلسي٣٦، "عر واملوسيقى يف نشأة املوش) ؛ وأُذيع ٥٠٨-٤٩٩، )١٩٣٨

  .١٩٣٩ شباط ١٧احلديث مساء اجلمعة 
؛ وسبق أن نشرت ٧٥-٦٧، )١٩٣٦ (٣٤، "شخصية أمحد شوقي شاهد عصره ومعلم جيله)  "٢٨(

  .٤٢٧-٣٩٤، ٢٨٨-٢٧٣، ٩٢-٦٨، )١٩٣٥ (٣٣، املشرقدراسة إدوار حنني يف 
، )١٩٣٦ (٣٤، )مبشاركة أسد رستم" (اريخ فخر الدين الثاين لكاتبه أمحد اخلالدي الصفَديت)  "٢٩(

  .؛ واملقالة قسم من مقدمة أسد رستم وفؤاد افرام البستاين للكتاب١١١-١٠٤
؛ والديوان من منشورات مديرية ٧٩-٦٩، )١٩٤٩ (٤٣، )"١٨٢٨-١٧٦٣(املعلّم نقوال الترك )  "٣٠(

  .اآلثار اللبنانية
؛ وعقد املؤمتر يف معهد ٥٠٠-٤٨١، )١٩٤٨ (٤٢، "مؤمتر املستشرقني الدويل احلادي والعشرون)  "٣١(

، وكان فؤاد أفرام البستاين مندوب جامعة القديس يوسف ١٩٤٨العلوم السياسية بباريس، يف متّوز 
  .فيه

قد املؤمتر يف ؛ وع١١٦-١٠٢، )١٩٥٢ (٤٦مؤمتر املستشرقني الدويل الثاين والعشرون، )  "٣٢(
، وكان فؤاد أفرام البستاين عضوا يف وفد جامعة ١٩٥١ من أيلول ٢٢ اىل ١٥إستانبول، منذ 

  .القديس يوسف اىل املؤمتر



  أهيـف سنـو

  ١٨

فهي : املشرقفمن خالل ما تقدم، تبينا طبيعة العالقة بني فؤاد أفرام البستاين و
فبذَل جهدا كبريا يف دفع . تتجاوز جمرد النشر، إىل املشاركة الفعلية يف التوجه واهلدف

تعكس نشاطه وحضوره الّة وإمنائها، وارتبطت ا مسريته الفكرية، حتى غَدت مرآةً 
وقد آن اآلوان لنحلّل إنتاجه املنشور على صفحات . على الساحة الثقافية واالجتماعية

  .، وحنيط جبوانبه املختلفةاملشرق

  

  "املشرق" جهود فؤاد أفرام البستاين من خالل -٢

: املشرقغين عن البيان أنّ فؤاد أفرام البستاين تعاطى أوالً األدب على صفحات 
موضوعات أُخرى ليست بعيدةً متاما ) ال ثانويا(ولكنه عاجل ثانيا . ان أديبا وباحثًا أدبيافك

وحنن نؤثر أن نبدأ ا، لننصرف من بعد إىل اهتماماته األدبية، . عن جهوده األدبية
  .املشرقفنتناول األديب، مثّ الباحث األديب وهو لُب ما نشره يف 

  ستاين املتعدد االختصاص فؤاد أفرام الب-٢/١

، يف )باستثناء األدب(يمكننا تصنيف جهود فؤاد أفرام البستاين يف امليادين املختلفة 
التاريخ واجلغرافية والرحلة، والفكر العريب والعاملي، والتربية، وشؤون : أربعة حماور

  .الساعة

لبستاين اهتمام ، كان لفؤاد أفرام االتاريخ واجلغرافية والرحلةففي ميدان  -٢/١/١
فقد عرب عن الفرنسية بتصرف مقاالً يتناول جزيرة مالطة وآثارها : باآلثار القدمية

 Fernand( نتيجة لقائه باألثَري البلجيكي فرنان مايانساملشرق، وقدم لقراء )٣٣(القدمية

MAYENCE( من جامعة لوفان ،)LOUVAIN( ة للحفر يفوهو رئيس البعثة البلجيكي ،
فتناول إسهام النصارى يف إقرار : تاريخ العرب وجغرافية بالدهموهو مل يهمل . )٣٤(أفامية

                                                           
 أنّ املقال هو للعامل املشرق؛ وذكرت ٨٦٦-٨٦٢، )١٩٢٣ (٢١، "جزيرة مالطة وآثارها القدمية) "٣٣(

  .العلوم والرحالت: نسيةالفرنسي فوربان، وأنه منشور يف الّة الفر
  .١٧-١٠، )١٩٣١(٢٩، "نتيجة حفريات البعثة البلجيكية: مدينة أفامية وأمهية أطالهلا) "٣٤(
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، )٣٦(، وبعض املواقع والبلدان، كرصافة هشام، ورقّة الرشيد)٣٥(اخلالفة األموية
  .)٣٧(وعدن

) مبشاركة أسد رستم(فعرف : بتاريخ لبنان وجغرافيتهولكنه عين عنايةً خاصة 
لبنان يف عهد األمري وكتابه ) ١٠٣٤/١٦٢٥(الدي الصفَدي بأمحد بن حممد  اخل

الغرر احلسان وكتابه ) ١٢٥١/١٨٣٥(، وباألمري حيدر أمحد الشهايب )٣٨(فخرالدين الثاين
-Jean(؛ وعرب أول رسالة كتبها األب ريكّادونا اليسوعي )٣٩(يف أخبار أبناء الزمان

Marie RICCADONNA ( ١٨٣١بعدوصوله إىل بريوت سنة)ا )٤٠ ؛ ووصف لنا رحلةً قام
، وخلّص دليالً جديدا إىل آثار ر الكلب )٤١(يف اجلهات الشمالية والشرقية من لبنان

  .)٤٢()René MOUTERDE(نشره بالفرنسية األب رينيه موترد

الصرف، فتناول  اال الفكري وأدىل فؤاد أفرام البستاين بدلوه أيضا يف -٢/١/٢
، Thomas MORUS(والفيلسوف اإلجنليزي توماس موروس ) ٣٣٩/٩٥٠(الفارايب 
) NANCY(، وحلّل خطابا ألقاه أُستاذ علم احليوان يف جامعة نانسي )٤٣()١٥٣٥-١٤٧٨

                                                           
  .٩١-٧١، )١٩٣٨(٣٦، "دور النصارى يف إقرار اخلالفة اُألموية)  "٣٥(
-٢٣٥، )١٩٣٦ (٣٤، "رصافة هشام ورقّة الرشيد: رحلة حديثة اىل صحراء سورية الشمالية)  "٣٦(

٢٦٨.  
  .٢٥٢-٢٢٩، )١٩٤٠ (٣٨، "عدن الفردوس الغابر)  "٣٧(
، )١٩٣٦ (٣٤، )مبشاركة أسد رستم" (تاريخ فخرالدين الثاين لكاتبه أمحد اخلالدي الصفَدي)  "٣٨(

١١١-١٠٤.  
، )مبشاركة أسد رستم" (الغرر احلسان يف أخبار أبناء الزماناألمري حيدر أمحد الشهايب وتارخيه )  "٣٩(

٣٧١-٣٦٦، ٢٨٨-٢٨٣، )١٩٣٣ (٣١.  
أول رسالة كتبها األب ريكّادونا اليسوعي بعد وصوله اىل بريوت سنة : بريوت قبل مائة سنة)  "٤٠(

٣٥-٣١، )١٩٣٢ (٣٠، "١٨٣١.  
  .٩٣٣-٩٢٥، ٨٤٥-٨٣٦، )١٩٢٩ (٢٧، "مخسة أيام على األقدام)  "٤١(
؛ وعنوان الدليل ٦٧٩-٦٧٣، )١٩٣٢ (٣٠، "دليل جديد اىل آثاره القدمية: ر الكَلب)  "٤٢(

 Le Nahr el Kelb: guide archéologique orné de huit: ومعلومات نشره بالفرنسية
phototypies, Beyrouth, Imprimerie catholique, 1932.  

  .٣٤-٢٦، )١٩٢٨ (٢٦، "الطُّوىب"الفارايب وتوماس موروس أو املدينة الفاضلة وجزيرة )  "٤٣(
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لوسيان كوينو، وعرب خامتته، وفحواه أنّ العلم احلقيقي ال يسعه إالّ اإلقرار بوجود 
  .)٤٤(اللـه علّة العلَل

، احلقل التربويالّه من مهمات تربوية، كان له إسهام يف ونظرا إىل ما تو -٢/١/٣
، ويف أُخراهما )٤٥(تناول يف إحدامها التعليم االبتدائي معلّمني وكُتبا ومناهج: مبقالتني

البكالوريا اللبنانية حملِّالً ناقدا، فنظر يف أسباب إنشائها، وبراجمها، ونتائج امتحاا 
  ...)٤٦(األول

. يثري دهشة الـمتابع بشؤون الساعةلك كلّه، كان له اهتمام ومع ذ -٢/١/٤
، ويتحدث عن تناول الغداء يف )٤٧(فنراه ينظر يف إمكانية نشوء حربٍ يف احمليط اهلادئ

  ...)٤٩(، وعن التدخني)٤٨(اجلو بني باريس ولندن

  .ولكن ما تقدم من موضوعات متنوعة ال حيجب عنا صورة األديب

  ام البستاين األديب فؤاد أفر-٢-٢

 من ثالثة جوانب األديب يف اال لدراسة فؤاد أفرام البستاين املشرقتفسح لنا 
أوهلا، إطاللته األدبية اُألوىل مبا بثّه على صفحاا من خواطر وما نظمه من : على األقلّ

من أدب ؛ وثانيها ما خطّه قلمه )٥٠(شعر، وتلك أمور تطلعنا على منطلقاته منذ حداثته
  .؛ وثالثها رواياته وحكاياته)٥١(الرحلة الذي أغناه مبالحظاته التارخيية واجلغرافية

                                                           
)٤٤"  (د لوسيان كوينو ألقاه يف : ا وراء الطبيعةالقَلَق عمار ٢٤خطاب للسي٢٧، "١٩٢٨ أي) ١٩٢٩( ،

  .Études, 20 octobre 1928, pp. 129-143جملّة  ؛ ونشر املقال يف ١٣٤-١٢٩
  .٣٠٨-٢٩٦، )١٩٤١ (٣٩، "التعليم االبتدائي كما هو: املعلّمون وكتب التعليم واملناهج)  "٤٥(
  .٢٨٩-٢٧٩، ٢١٤-٢٠٩، ٤٠-٣٥، )١٩٣٠ (٢٨، "انية والتعليم العصريالبكالوريا اللبن)  "٤٦(
، )١٩٢٨ (٢٦، "هل من حرب مقبلة يف الباسيفيكي؟ جهود الواليات املتحدة وجهود اليابان)  "٤٧(

٧٦٦-٧٦٠.  
  .٣٥٣-٣٥٢، )١٩٢٩ (٢٧، "تناول الغداء يف اجلو بني باريس ولندرة: املَطْعم الطيار)  "٤٨(
  .٧٧٢-٧٦٩، )١٩٣٠ (٢٨، " تدخنونملاذا)  "٤٩(
  . أعاله١٦-١٤، ص ١/٢: راجع الفقرة)  ٥٠(
  .مثالً) ٤١(و) ٣٦( أعاله، واحلاشيتني ١٩-١٨، ص ٢/١/١راجع الفقرة )  ٥١(
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، واستمر نشرها سنتني "لماذا" رواية تارخيية لبنانية هي املشرقفقد نشر يف 
، وتوزعت على مخس عشرة حلقة، وبدأ كتابتها يف دير القمر يف )١٩٢٩-١٩٢٨(

ونشر أيضا ثالث . )٥٢(١٩٢٩ريوت يف تشرين الثاين ، وأجنزها يف ب١٩٢٨نيسان 
، )٥٣(!"لَو سيدي طيب ما شفتين بقصرك: أمانة لبناين: "حكايات هي على التوايل

يضاف إىل ذلك حكاية . )٥٥("كثرة الغلَبة"، و)٥٤(!"بصاره براجه بتشوف البخت"و
مرت قصرها حول عنكبوت د ()٥٦("عن يوكنسني الكاتب الدانيمركي!" اخليط العلوي"

  .١٩٣١ حتى سنة املشرقواستمر نشر هذه احلكايات يف ). بعد حسن بنائه

   فؤاد أفرام البستاين الباحث األديب- ٢/٣

ولكن فؤاد أفرام البستاين مع تعدد اهتماماته، وتعاطيه األدب الصرف، خصص 
. )٥٧(عت موضوعاا، فتناوهلا يف سبعٍ وأربعني مقالة تنولدراساته األدبيةجهده األكرب 

وسننظر يف هذه املقاالت حسب العصور األدبية اليت تتناوهلا، على أن نفرد بعد ذلك 
  .مبحثًا للقضايا األدبية العامة وما إليها

ويربز ههنا اهتمامه بأصول األدب . وقضاياه باألدب اجلاهليفقد عين  -٢/٣/١
والتفَت التفاتة خاصة إىل . )٥٩(اهلية، وما يتصل ا من شؤون اإلنشاد يف اجل)٥٨(هذا

                                                           
-٥٨، )١٩٢٩ (٢٧؛ ٩٤٨-٩٤٤، ٨٦٥-٨٦١، ٧٨٦-٧٨٠، ٦٩٤-٦٨٣، )١٩٢٨ (٢٦)  ٥٢(

٦٩٢، ٥٤٨-٥٤٣، ٤٦٥-٤٥٦، ٣٨٦-٣٨١، ٣٠٤-٢٩٩، ٢٢٨-٢٢٠، ١٤٦-١٤١، ٦٣-
٩٤٦-٩٤٠، ٨٦٨-٨٥٨، ٧٩٠-٧٨٢، ٧٠٣.  

)٥٩-٥٦، )١٩٣٠ (٢٨)  ٥٣.  
)٦٠-٥٦، )١٩٣١ (٢٩)  ٥٤.  
)٣٠١-٢٩٨، )١٩٣١ (٢٩)  ٥٥.  
)٣٧٣-٣٧٢، )١٩٣١ (٢٩)  ٥٦.  
حيث فصلنا مقاالته يف اآلداب العربية تارخييا حسب )  أدناه٥٧-٥٤ص ( راجع امللحق اخلامس )  ٥٧(

مظاهر : "طنا من اإلحصاء مقالةً واحدة لتناوهلا موضوعات متفرقة، وهيولكننا أسق. موضوعاا
  .٧٣-٥٢، )١٩٤٧ (٤١، "حملة نقدية: النشاط األديب

  .٣٠٦-٣٠٣، )١٩٣٢ (٣٠، "منشأ اآلداب العربية)  "٥٨(
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: )٦١()٧/٦٢٩(، واألعشى األكرب )٦٠()م؟٦٠٠(شاعرين جاهليني مها عنترة بن شداد 
ونظر أيضا يف ما . وكان مبعث نظره فيهما بعض ما أُثري حوهلما من مشكالت تارخيية

نقد التحليلي الدار من شك حول صحة األدب اجلاهلي، فنشر نقدا إجيابيا لكتاب 
  .)٦٢(، حملمد أمحد الغمراوي"يف األدب اجلاهلي"لكتاب 

، مها صدر اإلسالم ووقف فؤاد أفرام البستاين على شاعرين من شعراء -٢/٣/٢
بانت "الذي ركّز على دراسة قصيدته ) ٢٦/٦٤٥(الشاعران املخضرمان كعب بن زهري 

عادقيمة"القه، وديوانه، والذي درس صفاته، وأخ) ٤٠/٦٦١(، واحلُطيئة )٦٣("س "
  .)٦٤(شعره

األخطل : ، فحاول أن يوازن بني الشعراء الثالثةالعهد األموي مل يهمل -٢/٣/٣
، )١١٠/٧٢٨حواىل (، وجرير )١١٠/٨٢٨(، والفرزدق )٧١٠-٧٠٩/ ٩١حواىل (

وبعد سنوات، عاد فآثر الفرزدق . )٦٥(من خالل بيئتهم، وأغراضهم الشعرية، وصياغتهم
  .)٦٦(تقلّةبدراسة مس

فتناول . حقّه من البحث األدب العباسي وقد وفّى فؤاد أفرام البستاين -٢/٣/٤

                                                                                                                                        
اإلنشاد أو "؛ ٣٨٨-٣٧٩، )١٩٣٢ (٣٠، "آراء ومالحظات يف اإلنشاد: حول النثر اجلاهلي)  "٥٩(

  .٢٠٧-١٨٥، ٨٧-٧٥، )١٩٤١ (٣٩، "صيل يف األدب اجلاهليالفن األ
  .٦٤٧-٦٣١، ٥٤٠-٥٣٤، )١٩٣٠ (٢٨، )"؟٦١٥-؟٥٢٩(عنترة التاريخ وعنترة األسطورة )  "٦٠(
  .٧٧١-٧٦٣، )١٩٣٢ (٣٠، "هل قَصد الشاعر اىل نيب املسلمني: األعشى واإلسالم)  "٦١(
قدم للكتاب . ٤٤٢-٤٣٤، )١٩٢٩ (٢٧، "كتاب جديد يف املوضوع: حول األدب اجلاهلي)  "٦٢(

 يف األدب اجلاهليأما كتاب . ١٩٢٩األمري شكيب أرسالن، وصدر يف القاهرة، املطبعة السلفية، 
يف : ؛ وعنوانه السابق١٩٢٧فال خيفى أنه كتاب طه حسني، الصادر يف القاهرة، مطبعة االعتماد، 

  .١٩٢٦ة، ، القاهرة، مطبعة دار الكتب املصريالشعر اجلاهلي
  .٧٠٦-٦٩٧، )١٩٣٣(٣١، "شاعرية كعب بن زهري)  "٦٣(
  .٧٦١-٧٥١، )١٩٣٠ (٢٨، "شخصية احلُطيئة األدبية)  "٦٤(
، )١٩٣٣ (٣١، "حماولة خمتصرة يف املوازنة بينهم:  جرير- الفرزدق-األخطل: املثلّث األموي)  "٦٥(

٥٢٥-٥١٥.  
  .١٧٤-١٣٣، )١٩٤٠ (٣٨، )"٧٣٢-؟٦٤١(الفرزدق )  "٦٦(
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، ومتازج العناصر البشرية )٦٧(بغداد عاصمة هذا األدب، من حيث تأسيسها وازدهارها
  .)٦٨(...، وأثَر ذلك...فيها، من عرب وفُرس وترك وآراميني ويهود وهنود

، يف )٣٥٤/٩٦٥(عنايته اخلاصة إىل أيب الطيب املتنبي وأَوىل الشعر اهتمامه، فوجه 
أربع مقاالت عاجلت جوانبه املختلفة، رجالً وشاعرا، فشدد على أغراضه الشعرية، فعلى 

شعره، فكانا موضوع الكلمتني اللتني " صفاء"أما أثر املتنبي، و. )٦٩(فنه، ومذهبه يف احلياة
ويضاف إىل املتنبي، أبو فراس احلمداين . )٧٠(ألقاهما مبناسبة مهرجانه األلفي

) ٤٤٩/١٠٥٨(، وأبو العالء املعري )٧١(، الذي درس حياته وشعره أيضا)٣٥٧/٩٦٨(
يف باب املوت ومصري ) ٥١٥/١١٢١(الذي عقد مقارنة بينه وبني عمر اخليام 

  .)٧٢(األجساد

، )٢٥٥/٨٦٩(فدرس اجلاحظ . وكان النثر العباسي حاضرا إىل جانب الشعر
، وحقّق ...)٧٣(وركّز على آرائه يف الفلسفة والكالم واالجتماع واألخالق والعلوم

، وقوم الكتاب الذي خصصه )٧٤()٣٨٨/٩٨٨(حملمد بن احلسن احلامتي  الرسالة احلامتية

                                                           
  .١٠٨-٦٥، )١٩٣٤ (٣٢، "بغداد عاصمة األدب العباسي)  " ٦٧(
وهذه املقالة وسابقتها . ٤٤٠-٤٠٩، )١٩٣٤ (٣٢، "متازج العناصر البشرية يف بغداد العباسيني)  "٦٨(

  .أعاله) ٢٣(مها من حماضراته يف معهد اآلداب الشرقية؛ راجع احلاشية 
أبو الطيب "؛ ٩٠٩-٩٠٠، ٨٤١-٨٣٠، )١٩٢٧ (٢٥، )"٩٦٥-٩١٥(أبو الطيب املتنبي )  "٦٩(

  .٥٨-٥١، )١٩٢٨ (٢٦، )"٩٦٥-٩١٥(املتنبي 
-٣٥١، )١٩٣٦ (٣٤، "املتنبي والشعر الصايف"؛ ٢٩٧-٢٨٩، )١٩٣٥ (٣٣، "أثر املتنبي)  "٧٠(

  .أعاله) ٢٦(و) ٢٥(؛ وراجع احلاشيتني ٣٦٠
  .٢٧٤-٢٦٥، )١٩٢٨ (٢٦، "الرجل والشاعر): ٩٦٨-٩٣٢(أبو فراس احلمداين )  "٧١(
  .٤٥٠-٤٤١، )١٩٢٨ (٢٦، "فكرة املوت ومصري األجساد: بني املعري واخليام)  "٧٢(
  .٦٧١-٦٦٢، ٥٣٩-٥٣٢، )١٩٢٨ (٢٦، "املفكّر والكاتب): ٨٦٩-؟٧٧٥(اجلاحظ )  "٧٣(
-١٣٣، )١٩٣١ (٢٩، "الرسالة احلامتية فيما وافق املتنبي يف شعره كالم أرسطو يف احلكمة)  "٧٤(

٧٦٧-٧٥٩، ٦٣٢-٦٢٣، ٤٦٤-٤٦١، ٣٥٥-٣٤٨، ٢٨٠-٢٧٣، ٢٠٤-١٩٦، ١٣٩ ،
  .؛ وحقّقها عن خمطوطتي املكتبة الشرقية لآلباء اليسوعيني٩٣٥-٩٢٥، ٨٥٩-٨٥٤



  أهيـف سنـو

  ٢٤

  .)٧٥(أللف ليلة وليلةبالفرنسية، ) Nikita ELISSÉEFF(نيكيتا إلسييف 

، فكانت له جولة يف نشأة املوشحات األدب األندلسيوأبى إالّ أن يديل بدلوه يف 
  .)٧٦(األندلسية ودور املوسيقى فيها

أو على مقدماا،  ما قُبيل النهضة وكان لفؤاد أفرام البستاين وقفة على -٢/٣/٥
، )٧٧()١١٩٦/١٧٨٢ - ١١٠٦/١٦٩٥(فدرس احلركة األدبية يف بالط ظاهر العمر 

 تان بشكلٍ خاصين النابلس ولفَتته شخصي٧٨()١١٤٣/١٧٣١(مها الشيخ عبدالغ( ،
  .)٧٩()١١٤٥/١٧٣٢(واملطران جرمانوس فرحات 

فتناول احلياة العقلية يف لبنان منذ أول القرن : النهضة كذلك شأنه مع -٢/٣/٦
. )٨٠(التاسع عشر، وشدد على ثالثة مظاهر، هي املدارس، واملطابع، وحمافل األدباء

، )٨١(رجالً، وناثرا، وشاعرا) ١٢٨٧/١٨٧١(ناصيف اليازجي وتوسع يف دراسة الشيخ 

                                                           
 Thèmes et: ؛ وعنوان الكتاب بالفرنسية٦٠٨-٦٠٤، )١٩٤٩ (٤٣، "ألف ليلة وليلةحول )  "٧٥(

motifs des mille et une nuits: essai de classification, Beyrouth, Institut Français 
de Damas, 1949.  

؛ وراجع ٥٠٨-٤٩٩، )١٩٣٨ (٣٦، "تعاون الشعر واملوسيقى يف نشأة املوشحات األندلسية)  "٧٦(
  .أعاله) ٢٧(احلاشية 

  .٢٣٨-٢٣٣، )١٩٥١ (٤٥، "مظاهر األدب يف بالط ضاهر العمر)  "٧٧(
. ٨٠-٧١، )١٩٥١ (٤٥، "غين النابلسي والشيخ أمحد احلرالشيخ عبدال: ما قُبيل النهضة)  " ٧٨(

 ين النابلسي، فانربى إبراهيم احلرا إحدى قصائد عبدالغهو إبراهيم ال (موضوع املقالة مساجلة أثار
: الثامن عشر، للرد عليه؛ للمقابلة-السابع عشر/ ، وهو صوري من أدباء القرن الثاين عشر)أمحد

؛ أسامة ٧٥٧، ص١١٣٦/١٧٢٣، حوادث ١٩٠٠، القاهرة، محد الشهايبتاريخ األمري حيدر أ
، بريوت، منشورات اجلامعة اللبنانية، احلركة األدبية يف بالد الشام خالل القرن الثامن عشرعانويت، 
جامعة : اللغة العربية وآداا: أطروحة دكتوراه يف اآلداب (٦، قسم الدراسات األدبية، رقم ١٩٧١

  .٧١، ص )١٩٦٨: ف، معهد اآلداب الشرقيةالقديس يوس
  .٥٣-٤٩، )١٩٣٢ (٣٠، )"١٧٣٢-١٦٧٠(املطران جرمانوس فرحات )  "٧٩(
  .٣٧٣-٣٦٦، ٢٨١-٢٧٦، )١٩٢٩ (٢٧، "احلياة العقلية يف لبنان قبل مئة سنة)  "٨٠(
-٨٣٤، )١٩٢٨ (٢٦، "الشاعر-"العالم "-الرجل ): ١٨٧١-١٨٠٠(الشيخ ناصيف اليازجي )  "٨١(

٩٣٥-٩٢٣، ٨٤٢.  



  املشرقفؤاد أفرام البستاين يف جملّة 

  ٢٥

وعاد إليه مرة أُخرى، مضيفًا إليه أمحد فارس . )٨٢(ونشر له أُرجوزة طبية مشروحة
يف ) Henri PÉRÈS(من خالل تقوميه حبثًا نشره هنري برييس ) ١٣٠٤/١٨٨٧(الشدياق 

ثًا تناول فيه املعلّم نقوال الترك وعقد حب. )٨٣(حوليات معهد الدروس الشرقية يف اجلزائر
  .)٨٤(، قدم به لديوانه)١٢٤٤/١٨٢٨(

فقد استهلّ أحباثه . األدب املعاصرولفؤاد أفرام البستاين جوالت كثرية يف  -٢/٣/٧
 يوم كان تلميذًا، ببحث انتقادي رد فيه على عبداملسيح حداد الذي ١٩٢٣األدبية سنة 

البدائع ركية نقدا ملا قاله األب لويس شيخو يف كتاب  النيويوالسائحكتب يف جريدة 
فعرض مدرس اخلطابة يف الكلية اليسوعية على طالّبه . جلربان خليل جربان والطرائف

 ما كتبه فؤاد أفرام البستاين، وإدوار املشرقفنشرت . املقالتني، وطلب منهم أن يتناولومها
  .)٨٥(صعب

وحاول أن ) مع نفيه ذلك(األب لويس شيخو وقد دافع فؤاد أفرام الستاين عن 
فإنّ لكلٍّ من . أنا ال أُدافع عن األب شيخو وال أحتامل على جربان: "يكون منصفًا، فقال

. )٨٦("الكاتبني يف عالَم األدب مركزا معروفًا، على ذوي النقد أن يقدروه كما يشاؤون
أحد محلة القلم العريب يف هذا جربان خليل جربان شاعر رسام بارع ولَِسن قدير و"وقال 

                                                           
 ٣١، "أُرجوزة طبية مشروحة للشيخ ناصيف اليازجي: احلجر الكرمي يف أُصول الطب القدمي)  "٨٢(

؛ واألرجوزة مصورة، وقد نشرها وعلّق عليها ٨٣٠-٨٢٤، ٧٧٨-٧٧١، ٦٨٨-٦٧٦، )١٩٣٣(
  .استنادا اىل خمطوطة خبطّ مؤلّفها

؛ وعنوان ٤٤٧-٤٤٣، )١٩٣٦ (٣٤، "الشدياقناصيف اليازجي وفارس : يف النهضة األدبية)  "٨٣(
 Les premières manifestations de la Renaissance": البحث ومعلومات نشره بالفرنسية

littéraire arabe en Orient au XIXe siècle: NÁÈÍf al-YÁziºÍ et FÁris al-ÉidyÁq,  
dans les Annales de l'Institut d'Etudes Orientales d'Alger, tome I, 1934-1935, 

pp. 233-256.  
  .٧٩-٦٩، )١٩٤٩ (٤٣، )"١٨٢٨-١٧٦٣(املعلّم نقوال الترك )  "٨٤(
  .أعاله) ٦(؛ وراجع احلاشية ٩١٤-٩١٠، )١٩٢٣ (٢١، "إنتقاد أول: السائحو املشرقبني )  "٨٥(
  .٩١٢، )١٩٢٣ (٢١إنتقاد أول، : السائح واملشرقبني "فؤاد أفرام البستاين، )  ٨٦(



  أهيـف سنـو

  ٢٦

، ومع بدائعه التوافه )٨٧(جيمع بني الدرة والبعرة البدائع والطرائفالعصر، ولكن كتابه 
  .)٨٨("والسفاسف

. )٨٩(وتناول فؤاد أفرام البستاين الشعر العصري عموما، متوسعا يف فنونه املتنوعة
ويلّ الدين يكَن : لّة، وهموخص جمموعة من رجال األدب املعاصرين بدراسات مستق

، واألب لويس شيخو )٩١()١٣٤٣/١٩٢٥(، وسليمان البستاين )٩٠()١٣٣٩/١٩٢١(
، وأمحد شوقي )٩٣()١٣٤٩/١٩٣١(، وجربان خليل جربان )٩٢()١٣٤٦/١٩٢٧(
)٩٤()١٣٥١/١٩٣٢(.  

فتناول . وكان له أيضا إسهام كبري يف نقد ما يصدر من كتب أدبية بل لغوية
القفَص ، و)٩٥(أخالق ومشاهد): ١٣٩٥/١٩٧٢(صـوب كتابـي يوسـف غ

، )٩٧ ()١٣٤٨/١٩٣٠( لعبداللـه البستاينالبستان؛ ومعجم )جمموعة شعرية ()٩٦(املهجور
خلليل ضاهر، وهو يف نقد  الشعر والشعراءوقد نظر إليه نظرة إجيابية إمجاالً؛ وكتاب 

                                                           
، ٤٩٣-٤٨٧، )١٩٢٣ (٢١، املشرق العبارة مأخوذة من مقال األب لويس شيخو املنشور يف ) ٨٧(

ويف املقال محلة شديدة على جربان خليل جربان، وأمني الرحياين، وفرح أنطون، .  بالتحديد٤٨٨ص
  .فكرا وأُسلوبا

  .٩١١، )١٩٢٣ (٢١، "إنتقاد أول: السائح واملشرقبني "فؤاد أفرام البستاين، )  ٨٨(
بعض مظاهر "؛ ٦٨٦-٦٧٢، ٦٢٥-٦٢٢، ٥٥٠-٥٤٣، )١٩٢٧ (٢٥، "الشعر العصري)  "٨٩(

  .٨٦١-٨٥٥، )١٩٣٠ (٢٨، "الشعر التمثيلي: الشعر العصري
  .٦٨٣-٦٧١، )١٩٢٩ (٢٧، )"١٩٢١-١٨٧٣(ويلّ الدين يكَن )  "٩٠(
، ٧٩١-٧٧٨، )١٩٢٥ (٢٣، " رجل العلم واألدب- رجل السياسة -الرجل : سليمان البستاين)  "٩١(

٩٢٦-٩٠٨، ٨٤٣-٨٢٤.  
  .٩١-٨٤، )١٩٢٨ (٢٦، "تأثري األب شيخو يف تاريخ اآلداب العربية)  "٩٢(
  .٢٦٨-٢٤١، )١٩٣٩ (٣٧، "معلومات جديدة عن حياته وآثاره: على ذكر جربان)  "٩٣(
؛ وراجع احلاشية ٧٥-٦٧، )١٩٣٦ (٣٤، "شخصية أمحد شوقي شاهد عصره ومعلم جيله)  "٩٤(

  .ا يتعلّق ا أعالهوم) ٢٠(
  .٤٦٤-٤٥٧، )١٩٢٤ (٢٢، "حبث انتقادي: أخالق ومشاهد)  "٩٥(
  .٣٨٠-٣٧٥، )١٩٢٨ (٢٦، "حبث انتقادي: القفَص املهجور)  "٩٦(
  .٦٨٢-٦٧٩، )١٩٣١ (٢٩، "نظرة نقدية: البستان)  "٩٧(



  املشرقفؤاد أفرام البستاين يف جملّة 

  ٢٧

، فكان لفؤاد أفرام ١٩٣١ النيويوركية سنة اهلُدىالشعر ونشرت فصوله يف جريدة 
، فآرائه يف "الوطن"البستاين تعليق على آراء الناقد يف شعراء مصر، فآرائه يف شعراء 

  .)٩٨(شعراء املهجر

 فضالً عما رأيناه من تتبع فؤاد أفرام البستاين لآلداب العربية يف كلّ - ٢/٣/٨ 
 ومن ذلك حتديد .قضاياها العامةعصرٍ من عصورها، فقد أفسح يف اال للنظر يف 

؛ ومسألتا القدمي واجلديد، )٩٩(األدب واملقصود به مع مآخذ كثرية من األدب العريب
  .)١٠٢(؛ واألدب املقارن)١٠١(؛ وأصول النقد األديب)١٠٠(والوحدة يف الشعر العريب القدمي

من تعريف مبستشرق  اجلهود االستشراقيةومما يتصل باآلداب العربية  -٢/٣/٩
. )١٠٤(ع تقرير عن بعض مؤمترات املستشرقني إثْر املشاركة فيها ، أو وض)١٠٣(مغمور

  .)١٠٥(يضاف إىل ذلك كشف النقاب عن ميل بعض الغربيني غري املتبصرين إىل الشرق

 الذي ارتضاه فؤاد أفرام البستاين لنفسه يف املنهجفما هي مقومات  -٢/٣/١٠

                                                           
  .٢٢٦-٢٢٢، ١٣٨-١٣٣، ٦١-٥٤، )١٩٣٣ (٣١، "الشعر والشعراءحول )  "٩٨(
ونشرت هذه املقالة اليت شكّلت مادة . ١٢٠-١٠٧، )١٩٣٧ (٣٥، "يف فهم األدبحماوالت )  "٩٩(

الفنون األدبية كما يفهمها خليل حماضرة أُلقيت يف منتدى اجلامعة األمريكية يف بريوت، يف كتاب 
، بريوت، مجعية تقي الدين، وسعيد عقل، وفؤاد أفرام البستاين، وقسطنطني زريق، وجربائيل جبور

ة، خر١٩٣٧ (٣٥، املشرق: ؛ راجع خبصوص ذلك١٩٣٧جيي القسم الثانوي يف اجلامعة األمريكي( ،
١٥٥.  

  .٢١٦-٢٠٩، )١٩٣٢ (٣٠، "مشاكلنا األدبية احلاضرة وصلتها باألدب الغريب)  "١٠٠(
  .٣٥٨-٣٥١، )١٩٣٠ (٢٨، " طريقته العملية-فائدته: النقد األديب)  "١٠١(
  .٦٠٣-٥٩٣، ٢٠٣-٢٠٠، ١١٤-١٠٩، ٣٥-٣١، )١٩٢٩( ٢٧، "مقابلة اآلداب)  "١٠٢(
 ٣٤، "األخ حنا صوصه الربتغايل األصل، الدمشقي املولد: معلومات جديدة عن مستشرق قدمي)  "١٠٣(

  .١٨١٢؛ وتوفّى األخ حنا صوصه سنة ١١٩-١١٤، )١٩٣٦(
 املستشرقني مؤمتر"؛ ٥٠٠-٤٨١، )١٩٤٨ (٤٢، "مؤمتر املستشرقني الدويل احلادي والعشرون)  "١٠٤(

  .أعاله) ٣٢(و ) ٣١(؛ وراجع احلاشيتني ١١٦-١٠٢، )١٩٥٢ (٤٦، "الدويل الثاين والعشرون
-٩٣١، )١٩٣٥ (٢٨، "الشرق وخبط بعض الغربيني يف فهمه: آخر األزياء األدبية يف الغرب)  "١٠٥(

٩٣٥.  



  أهيـف سنـو

  ٢٨

، اليت )١٠٧(لدراسة التارخيية لألدبا؟ ينتظم هذا املنهج يف سلك )١٠٦(دراسة اآلداب العربية
وكان ذاك هو االتجاه السائد يف . تفترض عالقةً بني عصر األديب، وحياته، ونتاجه

وبرونتيري ) Taine(، وتني )Sainte-Beuve(عهده، وال سيما مع سانت بوف 
)Brunetière.(  

وما ازدهر فيه  واألجواء السائدة فيه عموما، العصرفلهذا السبب، نراه يهتم حبالة 
وإىل جانب ذلك، . )١٠٨(...من مرافق احلياة العقلية كاملدارس، واملطابع، وحمافل األدباء

فيعىن بأُسرته، ونشأته، . ما بينهما من صلة وحياة األديب ونتاجهيتوسع يف دراسة 
وشبابه، وتنقّالته، وعالقاته برجال عصره؛ ويدرس شخصيته وأخالقه، وصفاته، مثّ 

ومن اجلوانب اُألخرى اليت يهتم ا، مضمونُ . )١٠٩(... ديوانه، وشروحه، وطبعاتهيتناول
١١٠(األدب الفكري( الشاعر أو الناثر وفن ،)اصياغته خصوص (ع فيهمن غري التوس)١١١( ،

ويضاف إىل ما تقدم، دراسةٌ . )١١٢(شعره اليت ختضع لنظرة معيارية معينة" قيمة"و
، قدمية كانت أم عصرية، من مدح، وهجاء، ورثاء، وفخر، لألغراض الشعريةمستفيضة 

                                                           
، ١١٤-١٠٩، ٣٥-٣١، )١٩٢٩ (٢٧" مقابلة اآلداب: "يف حتديده لألدب، راجع مقالتيه)  ١٠٦(

  .١٢٠-١٠٧، )١٩٣٧ (٣٥، "محاوالت يف فَهم األدب"؛ ٦٠٣-٥٩٣، ٢٠٣-٢٠٠
، ٣٥-٣١، )١٩٢٩ (٢٧، "مقابلة اآلداب: "راجع موقفه من تاريخ األدب وفوائده يف مقالته)  ١٠٧(

٦٠٣-٥٩٣، ٢٠٣-٢٠٠، ١١٤-١٠٩.  
؛ ٣٧٣-٣٦٦، ٢٨١-٢٧٦، )١٩٢٩ (٢٧، "احلياة العقلية يف لبنان قبل مئة سنة: "راجع مثالً)  ١٠٨(

متازج العناصر البشرية يف بغداد "؛ ١٠٨-٦٥، )١٩٣٤ (٣٢، "بغداد عاصمة األدب العباسي"
  .٤٤٠-٤٠٩، )١٩٣٤ (٣٢، "العباسيني

 ٦٣احلاشية (، وكَعب بن زهري ) أعاله٦٠احلاشية (سلك هذا املسلك مثَالً، يف دراسة عنترة )  ١٠٩(
، وأيب فراس احلمداين ) أعاله٦٩احلاشية (، وأيب الطيب املتنبي )ه أعال٦٤احلاشية (، واحلُطيئة )أعاله

 ٩٠احلاشية (، وويلّ الدين يكَن ) أعاله٨١احلاشية (، وناصيف اليازجي ) أعاله٧١احلاشية (
  )...أعاله

، ) أعاله٧٢احلاشية (، وأبا العالء املعري ) أعاله٦٩احلاشية (راجع مثَالً، دراسة املتنبي )  ١١٠(
  )... أعاله٧٣احلاشية (احظ واجل

احلاشية (، ودراسته املتنبي ) أعاله٦٥احلاشية (راجع مثَالً، موازنته بني األخطل والفرزدق وجرير )  ١١١(
  )... أعاله٧٣احلاشية (، واجلاحظ ) أعاله٦٩

  ). أعاله٦٤احلاشية (، واحلُطيئة ) أعاله٦٣احلاشية (راجع مثَالً، موقفه من كعب بن زهري )  ١١٢(
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ووصف، وغزل، وشعر مخري، وحكمة، وشعر قصصي، وشعر متثيلي، وشعر 
  .)١١٤( بني الشعراءاملوازنة أو املقارنة ويف أثناء ذلك، يلجأ عند احلاجة إىل )١١٣(...وطين

داب العربية هذا هو املنهج الذي اعتمده فؤاد أفرام البستاين، عندما خاض اآل
ومل خيلُ عصر من . )١١٦(، وناقدا ملا يصدر يف ميداا من كُتب)١١٥(دارسا، وحمقّقًا

عصورها، من مقالة خصصها جلانب من جوانبه، فتنوعت اهتماماته، ولكنها جاءت 
 وي والعصري من جهةجاها إىل األدب القدمي من جهة، واألدب النهضمتوازنة يف ات

استمراريته يف رعاية األدبني، وال سيما األدب العباسي واألدب ونالحظ . أُخرى
ويف ذلك كلّه، متثّل دراساته تقدما بالنظر . املعاصر، مع لفتة خاصة إىل األدب اجلاهلي

وقد أشار رجييس بالشري إىل ذلك، منذ الثالثينيات، يف . إىل ما سبقها وكثريٍ مما عاصرها
د أفرام البستاين من دراسات وخمتارات أليب الطيب املتنبي؛ معرض تقوميه ما نشره فؤا

فشدد على حماولته اإلتيان بدراسة أكثر حداثة من سالفاا، وأوسع مما جنده عادةً يف 
تواريخ اآلداب؛ ووصف دراسته تلك بأنها من أفضل النماذج اليت صدرت يف املشرق 

                                                           
، ) أعاله٦٥احلاشية (راجع مثَالً، دراسة األغراض الشعرية عند األخطل والفرزدق وجرير )  ١١٣(

احلاشية (، ويف الشعر العصري ) أعاله٧١احلاشية (، وأيب فراس احلمداين ) أعاله٦٩احلاشية (واملتنبي 
  ). أعاله٨٩

ته بني األخطل، والفرزدق، ، وموازن) أعاله٨٩احلاشية (راجع مثَالً، دراسة الشعر العصري )  ١١٤(
  ). أعاله٦٥احلاشية (وجرير 

  . أعاله، وما يتعلّق ما من معلومات) ٨٢(و) ٧٤(فيما خيتص باحملقّق، راجع احلاشيتني )  ١١٥(
فقد اطّلعنا يف ما تقدم على . وقفةً خاصة) وما تصدره االّت أيضا(تستحق عنايته بنقد الكتب )  ١١٦(

: راجع احلواشي(يت تناول فيه األساسي منها، وهو يتجاوز النطاق األديب الصرف املقاالت النقدية ال
، من خالل وصف املشرقولكن جتدر اإلشارة أيضا اىل جهوده يف ).  أعاله٨٣، ٧٥، ٦٢، ٤٢

وتنتمي ).  أدناه٤٥-٤٢، ص امللحق الثاينراجع (املطبوعات، ونشر مقتطفات من االّت 
، واىل حقول معرفية كثرية )عربية، ومعربة، وفرنسية(ىل فئات متعددة املطبوعات اليت وضعها ا

، واللغة، والتاريخ، والفلسفة، )القدمي والعصري، والشعر والنثر على اختالف فنوما(تتجاوز األدب 
والتربية، اىل الدين املسيحي، والثقافة والفنون اإلسالمية، والعلم عموما، والطب والصحة 

ة ... اخصوصا، كنقده الترمجة العربيا ثاقبلدائرة املعارف وجند يف أثناء تعليقه على املطبوعات نقد
  ).١٣١-١٢٩، )١٩٣٩ (٣٧؛ ١٥٠-١٤٨، )١٩٣٧ (٣٥، املشرق (اإلسالمية



  أهيـف سنـو

  ٣٠

  .)١١٧(ية التارخيية يف متناول القراء مجيعاحتى عهده، ورمت إىل وضع الدراسات األدب

*  
 قد املشرق وهكذا تكون املعامل الكربى لصورة فؤاد أفرام البستاين يف جملّة 

 أن -اليت أردناها مشروعا لدراسته-فقد حاولنا يف الصفحات القليلة السابقة . اتضحت
ى مسريته وجهوده الفكرية، من خالل جملّة مثّلت دورا بارزا يف نلقي شيئًا من الضوء عل
، منذ بداياته )١٩٥٢-١٩٢٣(وامتد ذلك على ثالثني سنة . النهضة الفكرية العربية

ويالحظ الباحث يف توجهاته استمرارية ستتواصل فيما . اُألوىل حتى اشتداد ساقه وينعه
غنية الوافرة، وهذا اإلسهام الواسع املتعدد الوجوه يف فهذه املقاالت ال: بعد حتى وفاته

 الكربى، ذلك كلّه هو فؤاد أفرام البستاين الذي عرفناه، بإميانه الديين املشرقأبواب 
العميق، وشعوره الوطين املتني، ومشاعره الرقيقة النبيلة، ونادرته الطريفة، ومعارفه اليت 

  .تصعب اإلحاطة ا

فقد :  صاحب اتجاه شمويلّ موسوعياملشرقخالل ما كتبه يف وهو يبدو لنا من 
تنوعت جماالت أنشطته بني البحث، والتحقيق، ونقد الكتب، والتعريب، واإلبداع 
األديب؛ وأخذ مببدإ تعدد االختصاص، فتصدى للمرافق املختلفة اليت تسهم يف تكوين 

ة، وفكر ديين، وتربية، وأدب، الفكر اإلنساين، من تاريخ، وجغرافية، ورحلة، وفلسف
وحبث أديب خصوصا؛ فجال يف اآلداب العربية على اختالف عصورها وميادينها، وإن 

، وعصرها احلديث؛ )العهد العباسي(شدد على ما أنتجته هذه اآلداب يف عصرها الذهيب 
  .نيفغاص على الكتب يتسقّطها ويغربلها بنظرة الناقد الثاقبة، ويستخرج منها كلّ مث

، مثَل األديب الذي رسم معالـمه اجلاحظ املشرقفمثَل فؤاد أفرام البستاين يف 
فال عجب .  بطَرف، متوخيا اإلفادة، بعيدا عن اإلماللفهو يأخذ من كلّ فن: وأضرابه

 يف ضة اآلداب العربية، فعاد إىل اجلذور البعيدة من جهة، املشرقإن اتحد دوره بدور 

                                                           
)١١٧  (Régis Blachère, Un poète arabe du IVe  siècle de l'hégire (Xe siècle de J.-C.): 

Abou Ô- Óayyib al-Motanabbî: Essai d'histoire littéraire, Paris, Librairie 
d'Amérique et d'Orient, Adrien Maisonneuve, 1935, p. 308.  
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َل من ملة بني املاضي واحلاضر، ون الصا من جهة أُخرى، فأمنجزات عصره شرقًا وغرب
 .واالنفتاح على التطور واحلداثة



  أهيف سنو

  ٣٢

  امللحق األول
  "املشرق"فهرست تارخيي ملقاالت فؤاد أفرام البستاين يف جملّة 

  
  اتالصفحـ  القــالـم الّد  السنة الرقم املتسلسل

  .٨٦٦-٨٦٢  . جزيرة مالطة وآثارها القدمية-  ٢١ ١٩٢٣  ١

  .٩١٤-٩١٠  .إنتقاد أول: السائح واملشرق بني -      ٢

  .٢٨٣-٢٨١  . كتايب-  ٢٢ ١٩٢٤  ٣

  .٤٦٤-٤٥٧  .حبث انتقادي: أخالق ومشاهد -      ٤

  .٨٧٥-٨٦٩  . أوراق اخلريف املتناثرة-      ٥

  .٦٣-٥٩  . األرزة والسنبلة-  ٢٣ ١٩٢٥  ٦

  .١٧٨-١٧٧  . صديقي-      ٧

  .٤٣٨-٤٣٧  . كاهن اللـه-      ٨
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 رجل - رجل السياسة-الرجل:  سليمان البستاين-  ٩
  .العلم واَألدب

٨٤٣-٨٢٤، ٧٩١-٧٧٨ ،
٩٢٦-٩٠٨.  

، ٦٢٥-٦٢٢، ٥٥٠-٥٤٣  . الشعر العصري-  ٢٥ ١٩٢٧  ١٠
٦٨٦-٦٧٢.  

  .٩٠٩-٩٠٠، ٨٤١-٨٣٠  ).٩٦٥-٩١٥( أبو الطيب املتنبي -      ١١

 الفارايب وتوماس موروس أو املدينة الفاضلة وجزيرة -  ٢٦ ١٩٢٨  ١٢
  ".الطُّوىب"

  

٣٤-٢٦.  
  .٥٨-٥١  ).٩٦٥-٩١٥( أبو الطيب املتنبي -      ١٣

  .٩١-٨٤  .أثري األب شيخو يف تاريخ اآلداب العربية ت-      ١٤

الرجل ): ٩٧٨-٩٣٢( أبو فراس احلَمداين -      ١٥
  .والشاعر

  
٢٧٤-٢٦٥.  

  .٣٨٠-٣٧٥  .حبث انتقادي:  القفَص املهجور -      ١٦

  .٤٥٠-٤٤١  .فكرة املوت ومصري األجساد:  بني املعري واخليام-      ١٧



  أهيف سنو

  ٣٤

  .٦٧١-٦٦٢، ٥٣٩-٥٣٢  .فكِّر والكاتبامل): ٨٦٩-؟٧٧٥( اجلاحظ -      ١٨

، ٧٨٦-٧٨٠، ٦٩٤-٦٨٣  . ملاذا؟ رواية تارخيية لبنانية-      ١٩
٩٤٨-٩٤٤، ٨٦٥-٨٦١.  

 هل من حرب مقبلة يف الباسيفيكي؟ جهود -      ٢٠
  .الواليات املتحدة وجهود اليابان

  
٧٦٦-٧٦٠.  

): ١٨٧١-١٨٠٠( الشيخ ناصيف اليازجـي -      ٢١
  . الشاعر-م  العال-الرجل 

  
٩٣٥-٩٢٣، ٨٤٢-٨٣٤.  

، ١١٤-١٠٩،    ٣٥-٣١  . مقابلة اآلداب-  ٢٧ ١٩٢٩  ٢٢
٦٠٣-٥٩٣، ٢٠٣-٢٠٠.  

خطاب السيد لوسيان :  القَلَق عما وراء الطبيعة-      ٢٣
  .١٩٢٨ أيار ٢٤كوينو ألقاه يف 

  
١٣٤-١٢٩.  

  .٣٧٣-٣٦٦، ٢٨١-٢٧٦  . احلياة العقلية يف لبنان قبل مئة سنة-      ٢٤

تناول الغداء يف اجلو بني باريس :  املَطْعم الطيار-      ٢٥
  .ولندرة

  
٣٥٣-٣٥٢.  
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  ٣٥  
  

  .٤٤٢-٤٣٤  .كتاب جديد يف املوضوع:  حولَ األدب اجلاهلي-      ٢٦

  .٥٣٩-٥٣٧  . قلب األب كاتن-      ٢٧

  .٦٨٣-٦٧١  ).١٩٢١-١٨٧٣(  ويلّ الدين يكَن -      ٢٨

  .٩٣٣-٩٢٥، ٨٤٥-٨٣٦  . مخسة أيام على األقدام-      ٢٩

، ١٤٦-١٤١،    ٦٣-٥٨  . ملاذا؟ رواية لبنانية تارخيية-      ٣٠
٣٠٤-٢٩٩، ٢٢٨-٢٢٠ ،
٤٦٥-٤٥٦، ٣٨٦-٣٨١ ،
٧٠٣-٦٩٢، ٥٤٨-٥٤٣ ،
٨٦٨-٨٥٨، ٧٩٠-٧٨٢ ،
٩٤٦-٩٤٠.  

، ٢١٤-٢٠٩،     ٤٠-٣٥  . البكالوريا اللبنانية والتعليم العصري-  ٢٨ ١٩٣٠  ٣١
٢٨٩-٢٧٩.  

! لو سيدي طيب ما شفتين بقصرك:  أمانة لبناين-      ٣٢
  .حكاية لبنانية تارخيية

  
٥٩-٥٦.  
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  ٣٦

  .٣٥٨-٣٥١  . طريقته العملية-فائدته :  النقد األديب-      ٣٣

  .٦٤٧-٦٣١، ٥٤٠-٥٣٤  ).؟٦١٥-؟٥٢٥( عنترة التاريخ وعنترة األسطورة -      ٣٤

  .٧٦١-٧٥١  . شخصية احلُطيئة األدبية-      ٣٥

  .٧٧٢-٧٦٩   ملاذا تدخنون؟-      ٣٦

  .٨٦١-٨٥٥  .الشعر التمثيلي:  بعض مظاهر الشعر العصري-      ٣٧

الشرق وخبط بعض .  آخر األزياء األدبية يف الغرب-      ٣٨
  .األجانب يف فهمه

  
٩٣٥-٩٣١.  

نتيجة حفريات البعثة :  مدينة أفامية وأمهية أَطالهلا-  ٢٩ ١٩٣١  ٣٩
  .البلجيكية

  
١٧-١٠.  

  .٦٠-٥٦  .حكاية! بتشوف البختبصارة براجة       ٤٠

٤١      -  ي يف شعره كالمة فيما وافق املتنبالرسالة احلامتي

  ].حتقيق[ أرسطو يف احلكمة
٢٠٤-١٩٦، ١٣٩-١٣٣ ،
٣٥٥-٣٤٨، ٢٨٠-٢٧٣ ،
٦٣٢-٦٢٣، ٤٦٤-٤٦١ ،
٨٥٩-٨٥٤، ٧٦٧-٧٥٩ ،
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  ٣٧  
  

٩٣٥-٩٢٥.  
  .٣٠١-٢٩٨  .حكاية": كثرة الغلَبة "-      ٤٢

عن يوكنسني الكاتب الدانيمركي ! ي اخلَيط العلو-      ٤٣
  ].حكاية[

  
٣٧٣-٣٧٢.  

  .٦٨٢-٦٧٩  .نظرة نقدية: البستان -      ٤٤

  
٤٥  

  
١٩٣٢ 

  
٣٠  

  
أول رسالة كتبها األب :  بريوت قبل مائة سنة-

ريكّادونا اليسوعي بعد وصوله اىل بريوت سنة 
١٨٣١.  

  
  
  
٣٥-٣١.  

  .٥٣-٤٩  ).١٧٣٢-١٦٧٠( املطران جرمانوس فرحات -      ٤٦

:  مشاكلنا األدبية احلاضرة وصلتها باألدب الغريب-      ٤٧
  . الوحدة يف الشعر العريب القدمي-القدمي واجلديد

  
  

٢١٦-٢٠٩.  
  .٣٠٦-٣٠٣  . منشأ اآلداب العربية-      ٤٨



  أهيف سنو

  ٣٨

  .٣٨٨-٣٧٩  .آراء ومالحظات يف اإلنشاد:  حول النثر اجلاهلي-      ٤٩

  .٦٧٩-٦٧٣  . آثاره القدميةدليل جديد اىل:  نهر الكلب-      ٥٠

هل قصد الشاعر اىل نيب :  األعشي واإلسالم-      ٥١
  املُسلمني؟

  
٧٧١-٧٦٣.  

، ١٣٨-١٣٣،    ٦١-٥٤  .الشعر والشعراءحول   ٣١ ١٩٣٣  ٥٢
٢٢٦-٢٢٢.  

الغرر احلسان يف  األمري حيدر أمحد الشهايب وتارخيه -      ٥٣

  ].مبشاركة أسد رستم[ أخبار أبناء الزمان
  

٣٧١-٣٦٦، ٢٨٨-٢٨٣.  
حماولة :  جرير- الفرزدق-األخطل :  املثلّث اُألموي-      ٥٤

  .خمتصرة يف املوازنة بينهم
  

٥٢٥-٥١٥.  
أُرجوزة طبية : احلَجر الكرمي يف أُصول الطب القدمي -      ٥٥

  .مشروحة للشيخ ناصيف اليازجي
٧٧٨-٧٧١، ٦٨٨-٦٧٦ ،
٨٣٠-٨٢٤.  

  .٧٠٦-٦٩٧  . شاعرية كعب بن زهري-      ٥٦

  .١٠٨ - ٦٥  . بغداد عاصمة األدب العباسي-  ٣٢ ١٩٣٤  ٥٧



  املشرقفؤاد أفرام البستاين يف جملّة 

  ٣٩  
  

  .٤٤٠-٤٠٩  . متازج العناصر البشرية يف بغداد العباسيني-      ٥٨

  .٢٩٧-٢٨٩  . أثر املتنبي-  ٣٣ ١٩٣٥  ٥٩

  .٧٥-٦٧  . شخصية أمحد شوقي شاهد عصره ومعلم جِيله-  ٣٤ ١٩٣٦  ٦٠

ه أمحد اخلالدي  تاريخ فخرالدين  الثاين لكاتب-      ٦١
  ].مبشاركة أسد رستم[الصفدي 

  
١١١-١٠٤.  

األخ حنا :  معلومات جديدة عن مستشرق قدمي-      ٦٢
  .صوصه الربتغايلّ األصل، الدمشقي املولد

  
١١٩-١١٤.  

رصافة :  رحلة حديثة اىل صحراء سورية الشمالية-      ٦٣
  .هشام ورقّة الرشيد

  
٢٦٨-٢٣٥.  

٦٤      -ي والش٣٦٠-٣٥١  .عر الصايف املتنب.  

ناصيف اليازجي وفارس :  يف النهضة األدبية-      ٦٥
  .الشدياق

  
٤٤٧-٤٤٣.  

  .١٢٠-١٠٧  . حماوالت يف فهم األدب-  ٣٥ ١٩٣٧  ٦٦



  أهيف سنو

  ٤٠

  .٩١-٧١  . دور النصارى يف إقرار اخلالفة اُألموية-  ٣٦ ١٩٣٨  ٦٧

 تعاون الشعر واملوسيقى يف نشأة املوشحات -      ٦٨
  .األندلسية

  
٥٠٨-٤٩٩.  

معلومات جديدة عن حياته :  على ذكر جربان-  ٣٧ ١٩٣٩  ٦٩
  .وآثاره

  
٢٦٨-٢٤١.  

  .١٧٤-١٣٣  ). ٧٣٢-؟ ٦٤١( الفرزدق -  ٣٨ ١٩٤٠  ٧٠

  .٢٥٢-٢٢٩  . عدن الفردوس الغابِر-      ٧١

  .٢٠٧-١٨٥، ٨٧-٧٥  . اإلنشاد أو الفن األصيل يف األدب اجلاهلي-  ٣٩ ١٩٤١  ٧٢

التعليم االبتدائي : وكتب التعليم واملناهج املعلّمون -      ٧٣
  .كما هو

  
٣٠٨-٢٩٦.  

  .٧٣-٥٢  .حملة نقدية:  مظاهر النشاط األديب-  ٤١ ١٩٤٧  ٧٤

  .٥٠٠-٤٨١  . مؤمتر املستشرقني الدويل احلادي والعشرون-  ٤٢ ١٩٤٨  ٧٥



  املشرقفؤاد أفرام البستاين يف جملّة 

  ٤١  
  

  .٧٩-٦٩  ).١٨٢٨-١٧٦٣( املعلّم نقوال الترك -  ٤٣ ١٩٤٩  ٧٦

  .٦٠٨-٦٠٤  . وليلةألف ليلة حولَ -      ٧٧

الشيخ عبدالغين النابلسي والشيخ :  ما قُبيل النهضة-  ٤٥ ١٩٥١  ٧٨
أمحد احلر.  

  
٨٠-٧١.  

  .٢٣٨-٢٣٣  . مظاهر األدب يف بالط ضاهر العمر-      ٧٩

إستانبول :  مؤمتر املستشرقني الدويل الثاين والعشرون-  ٤٦ ١٩٥٢  ٨٠
  .١٩٥١ أيلول ٢٢-١٥

  
١١٦-١٠٢.  

 



  أهيف سنو

  ٤٢

  امللحق الثاين
  "املشرق"إسهام فؤاد البستاين يف أبواب أُخرى من 

  
  
   وصف املطبوعات-أ

   *ـات الصفح الّد  السنة الرقم املتسلسل

٨٧٦، ٧٩٣، ٧١٤، ٥٥٤، ٥٥٢-٥٥١، ٣٩٢، ٣١٢، ٢٣٦، ٢٣٥، ١٥٣، ٧٢  ٢٦ ١٩٢٨  ١.  

٤٧٦-٤٧٥، ٣٩٨-٣٩٧، ٣٩٥، ٣١٩-٣١٧، ١٥٦، ١٥٥-١٥٤، ١٥٢-١٥١  ٢٧ ١٩٢٩  ٢ ،
٩٥٦، ٨٧٩-٨٧٨، ٧٩٦-٧٩٥، ٧١٨، ٥٥٩-٥٥٧.  

٧١٧-٧١٦، ٥٥٨-٥٥٧، ٣٩٩-٣٩٨، ٣١٧-٣١٦، ٢٣٧-٢٣٦، ١٥٧-١٥٥  ٢٨ ١٩٣٠  ٣ ،
٩٥٣-٩٥٢، ٨٠٠-٨٧٩.  

                                                           
.  يف بعض احلاالت اىل أنّ واصف املطبوعة هو فؤاد أفرام البستاين، مع أنه مل يذيل الوصف حبروف امسه اُألوىلاملشرق  أشارت فهارس *

   .فآثرنا عندئذ إضافة عالمة استفهام بني قوسني بعد رقم الصفحة، لفتا للقارئ



  شرقاملفؤاد أفرام البستاين يف جملّة 

  ٤٣

، ٥٥٨-٥٥٧، )؟(٣٩٩، ٣٩٧، ٣١٤-٣١٣، ١٥٩-١٥٨، ٨٠، ٧٩، ٧٨-٧٧  ٢٩ ١٩٣١  ٤
  .٩٥٩-٩٥٦، )؟(٨٧٩، ٨٧٨، ٧٩٨، ٧١٩-٧١٦

٧٢٠-٧١٥، ٤٧٩، ٤٠٠-٣٩٧، ٣١٨، ٣١٧، ٢٣٩، ٢٣٨، ١٥٩، ١٥٨  ٣٠ ١٩٣٢  ٥ ،
  .٩٥٩، ٨٧٩، ٨٧٨، )؟(٨٧١

٥٥٦، ٣٩٩-٣٩٦، ٣١٩-٣١٨، ٣١١-٣١٠، ٢٣٩-٢٣٨، ١٥٩، ٧٩، ٧٨  ٣١ ١٩٣٣  ٦ ،
  .٧٩٩-٧٩٧، ٧١٧،٧٢٠، ٧١٠-٧٠٧، )؟(٥٥٨، ٥٥٧

، )؟(٦٢٠، ٦١٨-٦١٧، )؟(٤٨٠-٤٧٦، ٣٢٠-٣١٩، ٣١١-٣١٠، ٣٠٩-٣٠٨  ٣٢ ١٩٣٤  ٧
٦٣٤-٦٣٣، ٦٣٢.  

٤٧٧، ٤٧٦-٤٧٤، ٤٦٩-٤٦٥، ٤٥٧-٤٥٤، ١٦٠-١٥٦، ١٥٠، ١٤٥-١٤٤  ٣٣ ١٩٣٥  ٨-
٦٣٦-٦٣٥، ٤٨٠، ٤٧٩، ٤٧٨.  

٣١٣، ٢٩٥-٢٩٤، ٢٩٣-٢٩٢، ١٥٤-١٥٢، ١٤٨-١٤٧، ١٣٤-١٣٣، ١٣٢  ٣٤ ١٩٣٦  ٩-
٦٣٨-٦٣٦، ٤٨٠-٤٧١، ٤٦٩-٤٦٣، ٤٥٥-٤٥٣، ٣١٨.  

٤٤٤، ٣١٦، ٣١٠-٣٠٥، ٣٠٠، ٢٩٧، ٢٩٣، ١٦٠-١٥٤، ١٥٢-١٤٧، ١٤٥  ٣٥ ١٩٣٧  ١٠ ،
٦٠٣-٥٩٥، ٤٦٤، ٤٦٣، ٤٦٢-٤٦٠، ٤٥٧-٤٥٢، ٤٤٦.  



  أهيف سنو

  ٤٤

٢٨٦، ٢٨٤، ١٣٧-١٣٦، ١٣٣-١٢٧  ٣٧ ١٩٣٩  ١١.  

١٢٥، ١٢٤-١٢٣، ١١٧-١١٦، ١١٢-١١١، ١٠٩-١٠٨  ٣٨ ١٩٤٠  ١٢.  

٤٦٣، ٤٦١-٤٥٣  ٤١ ١٩٤٧  ١٣.  

  ).؟(٣٢٠  ٤٢ ١٩٤٨  ١٤
  
  
  )وملخص حوادث الشهر يف آخر كلّ عدد( ة وتعريبات شتى  شذرات متفرق-ب

  ةمالحظـ الّد  السنة الرقم املتسلسل

  .للمجلّدات املذكورة)  ومقاالماملشرقأمساء كتبة (يراجع ذلك يف الفهرس الثاين   ٢٧ ١٩٢٩  ١

٢٨ ١٩٣٠  ٢    

٢٩ ١٩٣١  ٣    

٣٠ ١٩٣٢  ٤    

٣١ ١٩٣٣  ٥    



  شرقاملفؤاد أفرام البستاين يف جملّة 

  ٤٥

٣٢ ١٩٣٤  ٦    

٣٣ ١٩٣٥  ٧    

٣٤ ١٩٣٦  ٨    
  
  

  .يف االّت) أو جوالت( جملّة االّت أو جولة -جـ 

  اتالصفحـ الّد  السنة الرقم املتسلسل

٩٤١-٩٣٦، ٤٦٧-٤٦٥، ٣٨٧-٣٨٥  ٢٨ ١٩٣٠  ١.  
٨٦٥، ٧٠٥-٧٠١، ٤٦٨-٤٦٥، ٣٧٩-٣٧٤، ٣٠٦-٣٠٢، ٢٢٨-٢٢٥، ١٤٤  ٢٩ ١٩٣١  ٢-

٩٤٨-٩٤٤، ٨٧٠.  
٩٤٢، ٣٧٨-٣٧٢، ٢٣٠، ٦٨-٦٦  ٣٠ ١٩٣٢  ٣.  

 



  أهيف سنو

  ٤٦

  امللحق الثالث
   *" املشرق"التعريف مبؤلّفات فؤاد أفرام البستاين يف جملّة 

  
  الصفحات  صاحب التعريف  الكتاب الّد  السنة الرقم املتسلسل

، سلسلة روايات تارخيية، على عهد األمري -  ٢٤ ١٩٢٦  ١
  .١٩٢٦بريوت، املطبعة الكاثوليكية، 

  .٨٧٥ األب لويس شيخو

الشنفرى واملهلهِل، : الشعر اجلاهلي: ئعالروا -  ٢٥ ١٩٢٧  ٢
  .١٩٢٧بريوت، املطبعة الكاثوليكية، 

  ٦٣٧.  

، بريوت، حتفة النظّار: ابن بطّوطة: الروائع -      ٣
  .١٩٢٧املطبعة الكاثوليكية، 

  .٧٩٣ األب لويس شيخو

دروس ومنتخبات، بريوت، املطبعة : الروائع -  ٢٧ ١٩٢٩  ٤
تعريف [لتان الكاثوليكية، ال تاريخ، سلس

 .٤٧٨-٤٧٦ األب فردينان توتل

                                                           
  .مطبوعات شرقية جديدة:   يف باب *



  املشرقفؤاد أفرام البستاين يف جملّة 

  ٤٧  
  

  ].باألعداد اليت مل يسبق ذكرها

سلسلة أحباث يف األدب ومنتخبات : الروائع -  ٣١ ١٩٣٣  ٥
من أشهر أعالمه، بريوت، املطبعة 

  .الكاثوليكية، ال تاريخ، السلسلة الثالثة

 .٨٧٩-٨٧٧ األب فردينان توتل

: اجلزء األول: هأعالماألدب العريب يف آثار  -  ٣٢ ١٩٣٤  ٦
اجلاهلية وصدر اإلسالم، بريوت، املطبعة 

نصوص خمتارة وفقًا  [١٩٣٤الكاثوليكية، 
صف ملنهاج البكالوريا اللبنانية، مجعها وا
، وخليل بـارودي، وفؤاد أفرام البستاين

تقي الدين، بناًء على قرار من مديرية 
  ].املعارف العامة والفنون اجلميلة بلبنان

  ٦٣٨-٦٣٦. 

، بريوت، لبنان يف عهد األمراء الشهابيني -  ٣٣ ١٩٣٥  ٧
 جملّدات ٣، ١٩٣٣املطبعة الكاثوليكية، 

الغرر هو اجلزء الثاين والثالث من كتاب [

 .٣١٣-٣١١ األب فردينان توتل



  أهيف سنو

  ٤٨

لألمري حيدر  يف أخبار أبناء الزمان احلسان
الشهايب، حقّقه أسد رستم وفؤاد أفرام 

  ].البستاين
: اجلزء الثاين: األدب العريب يف آثار أعالمه -      ٨

العصر العباسي، بريوت، املطبعة 
 ٦راجع الرقم  [١٩٣٥الكاثوليكية، 

  ].أعاله

  .٦٣٣  .ح.ا

، لبنان يف عهد األمري فخرالدين الثاين -  ٣٤ ١٩٣٦  ٩
هو  [١٩٣٦بريوت، املطبعة الكاثوليكية، 

للشيخ  تاريخ األمري فخرالدين املعينكتاب 
أمحد بن حممد اخلالدي الصفدي، حقّقه 

  ].أسد رستم وفؤاد أفرام البستاين

  ٦٧٠-٤٦٩. 

رحلة حديثة إىل : رصافة هشام ورقّة الرشيد -      ١٠
صحراء سورية الشمالية، بريوت، املطبعة 

  ٦٤٠.  



  املشرقفؤاد أفرام البستاين يف جملّة 

  ٤٩  
  

رقم / ١امللحقراجع  [١٩٣٦الكاثوليكية، 
  ]. أعاله٦٣

ية منذ العصور حملة تارخي: دمشق الشام -      ١١
القدمية حتى العصر احلاضر، بقلم جان 

، بريوت، )Jean SAUVAGET(سوفاجيه 
هو مادة  [ ١٩٣٦املطبعة الكاثوليكية، 

ثالث حماضرات نقلها اىل العربية فؤاد أفرام 
 ٣٤، املشرقالبستاين، وكانت نشرت يف 

)٢٠٨-١٦١، )١٩٣٦.[  

  ٦٤٠.  

حتفة : ابن بطّوطة: ٦-٤، األجزاء الروائع -  ٣٥ ١٩٣٧  ١٢

راجع ). [١٩٣٧(، الطبعة الثانية النظّار
  ]. أعاله٣الرقم 

  ٤٦٣-٤٦٢. 

أبو الطيب : ١٢، ١١، اجلزآن الروائع -      ١٣
 املراثي واملفاخر -املدائح واألهاجي: املتنبي

  ٤٦٣-٤٦٢.  
  



  أهيف سنو

  ٥٠

  ).١٩٣٧(واحلكَم، الطبعة الثانية 
كمــا  الـفنـون األدبيــة -      ١٤

مـهـا خليـل تقي الدين، وسعيد يفه
عقل، وفؤاد أفرام البستاين، وقسطنطني 
زريق، وجربائيل جبور، بريوت، مجعية 
خرجيي القسم الثانوي يف اجلامعة األمريكية، 

تضمن نص حماضرة له، نشرت يف  [١٩٣٧
؛ ١٢٠-١٠٧، )١٩٣٧ (٣٥، املشرق
  ]. أعاله٦٦رقم / ١امللحق راجع 

  ١٥٥.  

املوجز لطالّب الشهادة  (ريخ لبنانتا -      ١٥
، بقلم أسد رستم وفؤاد أفرام )االبتدائية

البستاين، بريوت، املطبعة الكاثوليكية، 
١٩٣٧.  

  ٤٥٠-٤٤٩. 

  .٢٨٨  الشعر اجلاهلي، طبعة . ٢، اجلزء الروائع -  ٣٦ ١٩٣٨  ١٦



  املشرقفؤاد أفرام البستاين يف جملّة 

  ٥١  
  

راجع ). [١٩٣٨(ثانية منقّحة ومزيد عليها 
  ]. أعاله٢الرقم 

، بقلم أسد اريخ لبنان التمهيدي املصورت -  ٣٧ ١٩٣٩  ١٧
رستم وفؤاد أفرام البستاين، بريوت، املطبعة 

  .١٩٣٩الكاثوليكية، 

  ٢٨٧.  

 



  أهيف سنو

  ٥٢

  امللحق الرابع
  "املشرق"إسهام فؤاد أفرام البستاين الكمي يف جملّة 

  
 التعريف بكتبه جملّة االّت الشذرات وصف املطبوعات املقاالت  السنة
٢ ١٩٢٣       
٣ ١٩٢٤       
٦ (٤ ١٩٢٥(       
١٩٢٦ -     *  
٥ (٢ ١٩٢٧(     *  
١٥ (١٠ ١٩٢٨( *      
٢٤ (٩ ١٩٢٩( ** *   *  
١١ (٨ ١٩٣٠( * * *    
١٤ (٦ ١٩٣١( ** * *    
٧ ١٩٣٢ * * *    
١٠ (٥ ١٩٣٣( ** *   *  
٢ ١٩٣٤ * *   *  
١ ١٩٣٥ **   **  
٦ ١٩٣٦ ** *   **  
١ ١٩٣٧ **    **  
٢ ١٩٣٨     *  
١ ١٩٣٩ *    *  
٢ ١٩٤٠ *      
٣ (٢ ١٩٤١(       
١٩٤٢ -       



  املشرقفؤاد أفرام البستاين يف جملّة 

  ٥٣

١٩٤٣ -       
١٩٤٤ -       
١٩٤٥ -       
١٩٤٦ -       
١ ١٩٤٧ *      
١ ١٩٤٨ *      
٢ ١٩٤٩       
١٩٥٠ -       
٢ ١٩٥١       
١ ١٩٥٢       

  

هذا امللحق هو خالصة املالحق الثالثة السابقة، وهو يبين تارخييا مدى  : مالحظة
  .املشرقإسهام فؤاد أفرام البستاين يف جملّة 

يف عمود املقاالت اىل جمموع املقاالت املنشورة يف كلّ سنة،  الرقم األولويشري 
 املقالة الواحدة قد تقسم  الوارد بني قوسني اىل جمموع حلقات النشر، ألنّالعدد الثاينو

  .على غري عدد من أعداد الّة

 يف سائر العواميد اىل إسهام فؤاد أفرام البستاين يف أبواب الّة النجمويشري 
للفت القارئ اىل اتساع جمال اإلسهام يف السنة  جنمني متالحقنياُألخرى؛ وقد وضعنا 

  .املذكورة



  أهيف سنو

  ٥٤

  امللحق اخلامس
   اليت خصصها فؤاد أفرام البستاين للدراسات األدبيةموضوعات املقاالت

  

األدب العباسي  مقدمات النهضة النهضة األدب املُعاصر السنة
  )واألندلسي(

األدب 
  األموي

أدب صدر 
  اإلسالم

القضايا  األدب اجلاهلي
  العامة

١٩٢٣ *          
١٩٢٤ *          
١٩٢٥ *          
١٩٢٦           
١٩٢٧ *   *       
١٩٢٨ ** *  ****       
١٩٢٩ * *     *  *  
١٩٣٠ *     * *  *  



  املشرقفؤاد أفرام البستاين يف جملّة 

  ٥٥

  

األدب العباسي  مقدمات النهضة النهضة األدب املُعاصر السنة
  )واألندلسي(

األدب 
  األموي

أدب صدر 
  اإلسالم

القضايا  األدب اجلاهلي
  العامة

١٩٣١ *   *       
١٩٣٢   *    ***  *  
١٩٣٣ * *   * *     
١٩٣٤    **       
١٩٣٥    *       
١٩٣٦ * *  *       
١٩٣٧         *  
١٩٣٨    *       
١٩٣٩ *          
١٩٤٠     *      
١٩٤١       *    
١٩٤٢           



  أهيف سنو

  ٥٦

                  
األدب العباسي  مقدمات النهضة النهضة األدب املُعاصر السنة

  )واألندلسي(
األدب 
  األموي

أدب صدر 
  اإلسالم

يا القضا األدب اجلاهلي
  العامة

١٩٤٣           
١٩٤٤           
١٩٤٥           
١٩٤٦           
١٩٤٧           
١٩٤٨           
١٩٤٩  *  *       
١٩٥٠   **         
١٩٥١           
١٩٥٢           

  

  



  املشرقفؤاد أفرام البستاين يف جملّة 

  ٥٧

  

داها  مقالة يف األصل، ولكننا مل نأخذ إح٤٧( مقالة خمصصة للدراسات األدبية ٤٦أحصى هذا اجلدول  : مالحظة
قالة ويشري النجم اىل كلّ م). ٧٣-٥٢، )١٩٤٧ (٤١، "حملة نقدية: مظاهر النشاط األديب: "باالعتبار لتنوع موضوعاا، وهي
  من املقاالت الست واألربعني

  






