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  يــــــــــــــــور الوعــــــــــــــــام نـــــــــــــأم... اــــــــــــــد من تاريخنــــــــمشاه
 

 علمــــــــــــــاء أمـــــــــــة.. ولهـــــم مــــــــا كسبــــــوا

 !!بطرس البستاني

  !!مارون عبود
  !!ناصيف اليازجي والعربية

  

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -يصـــــادق السامرائــــ. د

 

     

 !!بطرس البستاني

  
م�لف أول م�س�عة , أدی! م�س�عي وم��ي وم�رخ ل��اني , ) 1883 -  1819(��س ال���اني 

وألف أول , وأول م: أس9 م8رسة و�7)ة , "  قام�س عام  ل4ل ف1 وم�ل!  : دائ�ة ال,عارف" ع��)ة  
 ".)< ال,>)<مع=1 م>" قام�س ع��ي معاص� 

ألنه Jق8م شهادة , الI<��J KG أن ن�FG�ه , ��س ال���اني م: زع,اء ال�هAة الع��)ة ال>8ی@ة ال�واد 
والGی: ی�ه,�نها الع=X واله�ان لفي ضالل , واض>ة ودل)ال ب�Sا على أن األمة تل8 أن�ارها ال�ا7عة 

:Sان م��وخ�. 

, ال�عي ال>AارK ال,عاص� في عق�ل األج)ال  ��س ال���اني ورفاقه ال�هA�Z�ن ال,��رون ب@�ا
ف�ألقb ̀ون�لI , وأ7لق�ها ح)ة ح�ة في م)ادی: الق�ن العa�Z: , ̀وس��هA�ا األمة م: رحلة ال^)اب والق��\ 
 .أب�اؤها في م�S�ة الع�اء واإلب8اع األصSل

دام�ة  بل Fانb, ول1 تi :4�وف إن�الق ال�هA�Z: الع�ب في ح�Sها أفAل م,ا هي عل)ه الS�م 
أن األمة س�4�ن , ل�4ه1 إس�>A�وا ن�ر ال�ج�د الع��ي , Jائ�ة ائ�ة حال4ة الjالم  :Sا م�م��̀ون�لق ,

 .وأنها س�أتي أج)ال ی8ZXون م: إش�اقها وت�ق8ها ال>AارK االثSل

 �S�F ال,��ق�لألل)1 وما خ�ع�ا لل�اقع ا, ورؤ�Zه1 ت�8F ما ی�8Zون لألمة أن ت4�ن عل)ه , وFان إJ,انه1 
الKG أوصل , وع,ل�ا بهGا اإلت=اه ال>AارK ال,��ث! اإلJ=ابي , بل نj�وا إلى ما J=! أن oJ�ن عل)ه , 

 .األمة إلى م�احل م�ق8مة م: الق8رة على ال�فاعل مع واقعها الXماني وال,oاني

مة و��واف8 ال,�م�ة األ, ف,ا أح�ج�ا الS�م أن ن��له1 رؤاه1 ̀ورادته1 و7اقاته1 ال>AارZة ال���Z�Zة 
 .أج)الها ال�العة ن>� م��ق�ل أبهى

  :Sا م�فائل�انF ا أن ن�فاءل م@ل,ا�Sب�فاؤله1 , نع1 عل :Sم�م� :Sوصادق , :S4وأن ن=�ه8 وال نه8أ أو ن��
, و��امج ال>�وب ال�ف�)ة ال�ي تa: عل�Sا ب�قاحة وF@افة وق��ة , ونAqع لAغ�\ األضالSل وال8qاعات , 

 .والJ KGعادیها س�S�ء �q�ان ش8ی8, ت,�ت  فهGه األمة ح)ة ول:

, و8Fحه1 لل>فاu على ت�اثها وه��Zها , ولغS�ته1 الع�و�)ة وت,�oه1 إرادتها , ت>)ة ل�واد نهAة أم��ا 
 .ولغ�ها وعاء ذاتها وع��ان وج�دها ال�ل)1

  !!وعاشb أمة ذات أن�اٍر عل�Zة

 -  1819(بطرس البستاني  
أديب موسوعي  , ) 1883

مؤلف  , ي ومؤرخ لبناني  ومرب
دائرة  " أول موسوعة عربية  

قـاموس عام  لكل فم  : المعارف
وأول من أسس  , "  ومطلب  

وألف أول  , مدرسة وطنية  
معجم  " قـاموس عربي معاصر  

محيط المحيط

بطرس البستاني ورفـاقه  
النهضويون المنورون بثوا  
الوعي الحضاري المعاصر في  

مة  وإستنهضوا األ, عقول األجيال  
, من رحلة الغياب والقنوط  

وأطلقوها حية حرة في ميادين  
القرن العشرين  

, كان إيمانهم بالمستقبل كبير  
ورؤيتهم تؤكد ما يريدون لألمة  

وما خنعوا للواقع  , أن تكون عليه  
بل نظروا إلى ما يجب أن  , األليم  

وعملوا بهذا اإلتجاه  , يكون عليه  
الحضاري المتوثب اإليجابي  

علينا أن نتفـاءل مثلما كانوا    نعم
وصادقين مؤمنين  , متفـائلين  
وأن نجتهد وال نهدأ  , بتفـاؤلهم  

ونخضع لضغوط  , أو نستكين  
وبرامج  , األضاليل والخداعات  

الحروب النفسية التي تشن علينا  
بوقـاحة وكثافة وقسوة  
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  !!ودــــــــــــــــــــــــــــارون عبـــــــــــــــــــــم
  

ول8 في عF :Sفاع , كات! وأدی! ل��اني , ) 1962 -  1886(مارون ب: ح�ا ب: الq�رK ی�ح�ا ع��د 
 .م: ق�| ال=�ل

 .أح,8 تقي ال8ی:, رش8S تقي ال8ی: , وق8 تفاعل مع شع�اء ع{�ه وأدائه1 أم@ال سع8S عقل 

 \��q,ع وال�ال,�� :Sا ب, رواJة ال>,ل , تFGار ال{�ا , ر�ة الع�د : م: ��Fه, ولJ8ه س��F :Sا
, أب� العالء ال,ع�K زو�عة ال8ه�ر , ح�� على ورق , دی~ الق�Zة أحا, أص8ق ال@�اء على ق8وة ال�ؤساء 

 .وغS�ها الS@4� م: ال�4! واألقاص)�,  أش�اح ورم�ز , آخ� ح=� 

 .و�Fَ! الaع�, و8S=Z الع��)ة وال��Zال)ة والف�ن�)ة , ونال الع8ی8 م: األوس,ة 

�َ! في ال{>افة وال�واJة والق{� ك, وه� م: رواد ال�هAة األدب)ة ال>8ی@ة في ل��ان والعال1 الع��ي 
 .والaع� وال�ق8 وال,��ح وال�أرZخ

وم: أم@اله F��Fة م: األفGاذ الGی: إن�لق�ا ,�S�ة ال���Z� وال�=8ی8 واإلس��هاض م�G ب8اJات الق�ن 
 :Z�aإن�القات إن�ان)ة سام)ة, الع .و�@�ا أف4ار ال>)اة ال,عاص�ة ال�اع8ة 

, ���ه1 تق8مb األمة وت��رت أح�الها إلى أح�: م,ا Fانb عل)ه S@o� و�, وFان له1 دوره1 وتأثS�ه1 
 :Z�aالع Kن ال>اد�ة القJوفي ب8ا :Z�aن الع�ة القJالها في ب8ا�قارنا أح �اضح , فل�ق ال�الف :Sوأنها , ل��

 .في تق8م وتفاعل مع مع�)ات الع{�, ب�غ1 ما Jُقال وa�Zُ� وGZُاع ع�ها 

ففSه1 تأك8ت إرادتها وعّ��ت ع: م�ه=ها , ال,�=Xات وال��لعات األصSلة  ه�الء رم�ز أمة ح)ة واع8ة
 .في ال�>K8 وال��اصل مع ج�ه� ما فSها م: الق8رات

والتXال أف4اره1 ومaارZعه1 ال�هA�Zة وال,ع��)ة ذات �),ة ت���Zة وت��Z�Zة فاعلة في م�S�ة األمة ووعي 
وع��ان م�S�ت�ا ال,�8فقة اإلش�اق , ألنه1 جGوة إن�الق�ا وعل�Sا أن ال نغ�Sّه1 و ون��ع8 ع�ه1 , األج)ال 

 .والع�اء ال��Sل

 !!فل�ع8 إلSه1 ون�تaف م: درر أف4اره1 ال���Z�Zة

  

مارون بن حنا بن الخوري يوحنا  
, ) 1962 -  1886(عبود  

ولد في  , كاتب وأديب لبناني  
.عين كفـاع من قرى الجبل

هو من رواد النهضة األدبية  
في لبنان والعالم  الحديثة  

كتَب في الصحافة  , العربي  
والرواية والقصص والشعر  
والنقد والمسرح والتأريخ

من أمثاله كوكبة من األفذاذ  
الذين إنطلقوا بمسيرة التنوير  
والتجديد واإلستنهاض منذ  

وبثوا  , بدايات القرن العشرين  
أفكار الحياة المعاصرة الواعدة  
بإنطالقـات إنسانية سامية

هؤالء رموز أمة حية واعدة  
, بالمنجزات والتطلعات األصيلة  

ففيهم تأكدت إرادتها وعّبرت  
عن منهجها في التحدي  
والتواصل مع جوهر ما فيها من  
القدرات

لنعد إليهم ونرتشف من درر  
!!أفكارهم التنويرية

  !!ةـــــــــــــــــــــي والعربيـــــــــــــــــف اليازجـــــــــــــــناصي
 

ول8 في , أدی! وشاع� ل��اني , ) 1871 -  1800(ناص)� ب: ع�8هللا ب: ج��ال\ ب: سع8 ال)ازجي 
 .ق�Zة Fف� ش),ا

ولع! دورا مه,ا في ال�أك8S على إس�8qام الع��)ة الف{>ى بS: الع�ب في , م: أن{ار اللغة الع��)ة 
 �aن ال�اسع ع�ی�ها , القGعلى نف�ه ته Gب , وأخ�ها إلى القل�S�<ة , وت(�, وه� م>�ك ف4�ة الق�م)ة الع�

وشارك في ت�ج,ة , وص�ف م=,�عة م: ال,�لفات اللغ�Zة ال�عل),)ة , ت�اث اللغة الع��)ة  وقائ8 إح)اء
 .ال�4اب ال,ق8س للع��)ة

 :م: م�لفاته
عق8 , ف{ل الq�اب في أص�ل لغة األع�اب , في ال{�ف وال�>�  -نار الق�| في ش�ح ج�ف الف�ا "

وغS�ها م: , >=� ال4�1Z في ال�! الق1J8 ال, 7�ق ال>,امة , دی�ان ال)ازجي , ال=,ان في عل1 ال�)ان 

ناصيف بن عبدهللا بن جنبالط  
 -  1800(بن سعد اليازجي  

أديب وشاعر لبناني    ,) 1871
.ولد في قرية كفر شيما, 

ولعب  , من أنصار اللغة العربية  
دورا مهما في التأكيد على  
إستخدام العربية الفصحى بين  
العرب في القرن التاسع عشر  

من الواجب األخالقي إستذكاره  
, في اليوم العالمي للغة العربية  
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 ".ال�4! وال8راسات
الKG , فه� ال�ائ8 ال�في للغة الAاد , وم: ال�اج! األخالقي إس�FGاره في الS�م العال,ي للغة الع��)ة 

و�)اه! اإله,ال , ع8 أن أر8Z لها أن ت�ام في أ7,ار ال��)ان ,  أعاد لها ب�Zقها ودورها في ح)اة الع�ب 
 .̀ونق�ع�ا ع: ت�اثه1 ال,ع�في العj)1, ح�ى صار الع�ب في غ��ة ع�ها , ان علSها والع8و 

وما , ̀ون�aلها م: م���قعات ض)اعها , ف�{8| ال)ازجي لإلن8ثار وأح)ا وج�د اللغة الع��)ة الف{>ى 
8Sام م��ة ون���Sه م: غ(� bكان. 

والGی: J�لق�ن أج�>�ها ال��ران)ة  ,الع��)ة تل8 أعالمها وأع,8ة دJ,�تها وح,اتها الغS�رZ: علSها 
ول�ال دوره1 ال���Z�K وال�@�Z�K ل,ا �Fا , فa�S�ونها بS: ال�اس وZ=عل�نها م>��ة لقل��ه1 , ومف�داتها ال@�Zة 

 .ن�فاعل اللغة الع��)ة م@ل,ا ن>: عل)ه الS�م
تعXZX �),�ها الKG أسه1 في تأك8S دورها و , ف�>)ة وفاء ̀وجالل ل�ائ8 إح)اء لغة الAاد الف{>ى 

 .ف�اصل األمة ب��اثها ال,=8S, ال,ع��)ة وال>AارZة 
وق8رتها على ال�>K8 , ل�ع�� ع: حS��Zها وت=8دها وق�تها , ̀ون األمة ل�ل8 أم@ال ن{)� ال)ازجي 

 .وال�قاء
  !!ودامb أمة الع�ب أعالمها األفGاذ

, فهو الرائد الوفي للغة الضاد  
ا بريقها ودورها  الذي أعاد له

في حياة العرب  

العربية تلد أعالمها وأعمدة  
ديموتها وحماتها الغيورين عليها  

والذين يطلقون أجنحتها  , 
, النورانية ومفرداتها الثرية  

فينشرونها بين الناس ويجعلونها  
محببة لقـلوبهم  

تحية وفـاء وإجالل لرائد إحياء لغة  
الذي أسهم  , الضاد الفصحى  

يد دورها وتعزيز  في تأك
, قيمتها المعرفية والحضارية  
فواصل األمة بتراثها المجيد

  
 

:إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-WaMaSalakow4-010221.pdf    

 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

 

***   ***   *** 

 )التاسعاالصدار  (  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2021الكتاب السنوي  

  الويب على18و    من التأسيس  21 الشبكة تدخل عامها
  اإلنجازات من عامـــا 18... الـــكدح من عامــــا 21

  ) 13/06/2003: لويبعلى ا   -   01/01/2000: التأسيس(  

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  
  

  2021ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
  

 ةعضويال  اتشتراكا
 "الماسي الفخري الشريك" /  "الممّيز سيالما الفخري الشريك" عضوية

  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3 

   
  

http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-WaMaSalakow4-010221.pdf   

