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ا وظمف اللـه اإلنسان كان لدىويف البدء كانت الكلمة، والكلمة   وكلمفه أبن يكون  اللـه وإّنم
 الذي عاش بني فجاء األب لويس معلوف اليسوعيم  ،غاتاللم غة أو من ضمن اللم حامالً الكلمة 

انشرًا و  " عاماًل على إعالء شأن الكلمةغةاللم ملنجد يف مؤسمًسا "ا 1946و 1867 السنوات
 غة العربيمة وآدابـها يف كلم قطٍر ودار.عطر اللم 

ا مغامرة املنجد  الغايةىل يف الوصول إ أعان" مبعىن َنججدج واالسم اشتقمه األب املعلوف من " ،إّنم
األمني ألجياٍل من الطالمب يف املدرسة  واملعني وابلفعل استطاع املنجد أن يكون املساعد

ألف نسخة ومنشور  600اخلمسة والثالثني، ومتمت طباعة أكثر من  طبعاتهوبلغت واجلامعة، 
ا قصمة  الذي صدرت طبعته  "غةاملنجد يف اللم "محلت اسم املطبعة الكاثوليكيمة ودار املشرق. إّنم

 ملخمل  لوف إنمه معجم لغويم ليس اب، حيث قال فيه مؤلمفه األب مع1908األوىل يف السنة 
ز اململم عوز وال ابلطويل الـم   أبوائل الكلمات بجعد  خذ  أي الوضع م كج ، م  التناول   قريبج  ،الـم عج 

ردمها إىل أصوهلا الثالثيمة أو الرابعيمة. وقال املؤلمف يف تعليله تسمية املنجد : "وقد مسميناه املنجد 
وافية يف البحث والتنقيب". واملنجد يف  وَندةً لكاتب عواًن حسًنا وا املتأدمبوأملنا أن جيد فيه 

 كانت األوىل من نوعها يف العامل العربم   ،كما رآها وطومرها األب لويس املعلوف  ،صيغته
واإلجياز يف الداللة وإيراد التعابري يف  أو الرابعيم  الثالثيم  اجلذر، من حيث العودة إىل واإلسالميم 
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ون ون األمحر إىل جانب اللم كذلك من انحية الطباعة حيث متم إدخال اللم قدميها وجديدها  
 هي لغة حيمة ال العربيمة،غة اللم غة، وعلى وجه اخلصوص األسود، كلم ذلك للداللة على أنم اللم 

وطابعيم املنجد أن يكونوا جمدمدين يف صياغتهم "املنجد"  يم واجب مؤلمفمن جامدة وابلتايل كان 
غة العربيمة من زمن االحنطاط وأن يكون خري مساعٍد للطالب وللمثقمف إخراج اللم ليكون أداة يف 
غة العربيمة وكذلك اإلسهام يف النهضة األدبيمة العربيمة يف قدرته على استخدام اللم  وللكاتب العربم 

ان وأنطو  شيخوالكربى اليت يشارك مبجرايهتا الكثري من اليسوعيمني احمللميني واألجانب مثل لويس 
 خنلة وغريهم من أئممة الفكر والدين واألدب.صاحلاين وروفائيل 

اتج "ل. فهو مل يكن جمرمد انقٍل "غةاملنجد يف اللم "قال يف األب لويس املعلوف مبدع كلمة  حقم ت  
 ، بل إنمه عمل بدقمة اللغويم مثل "لسان العرب" و"ميط احمليط" أو لغريه من املعاجم ،"العروس

املتالحقة. فبعد دروسه يف الكليمة ومردم ذلك إىل سعة علمه ومعارفه واكتساابته   األلسنم وحتم 
اليسوعيمة يف بريوت أي يف املعهد الثانوي جلامعة القدميس يوسف يف بريوت، دخل الرهبنة 

نكلرتا وعلوم الالهوت يف فرنسا ومتكمن من إاليسوعيمة فانتقل الستكمال دراسته الفلسفيمة يف 
غات العربيمة فكان العارف احمليط أبمور اللم "ات القدمية واحلديثة، شرقيمة وغربيمة غاكتساب اللم 

 نكليزيمة والفرنسيمة واإليطاليمة إىل جانب الالتينيمة واليواننيمة والعربيمة والسراينيمة".واإل

واملنفتحة إالم أنم ابن زحلة، اآليت من عائلة املعلوف الشهرية العارفة ابألدب والشعر العربيمني، 
واكتشاف حيث انكبم على دراستها  ، كان له موعد مع لغته األمم على خزمان الثقافات األوروبيمة

عندما كان يف أورواب فداوم على زايرة املكتبات األوروبيمة العريقة مثل  واألدبيمة الفلسفيمةثقافتها 
فطالع العديد من املخطوطات  يف ابريس، ومكتبة اليدن يف هوالندا والوطنيمةاملكتبة الربيطانيمة 

غة العربيمة لمف بتدريس اللم العربيمة ونسخ بعضها. وفور عودته من دراسته األوروبيمة إىل بريوت، ك  
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 يالئم األذهان عصريم  غة العربيمة بشكلٍ يف املعهد الثانوي فنال سريًعا الشهرة لقدرته على تعليم اللم 
يف بريوت متوليًّا رائسة  املعهد نفسههد إليه مبديريمة الدروس العربيمة يف سان، مثم ع  واللم  واآلذان
تمسمت بـها اومن األمور اليت  .1933السنة  إىل 1906ن السنة م "البشري"جريدة حترير 

نمه كان مبًّا للزراعة وهو ابن البقاع فأسمس يف دير بكفيا مجعيمة جتديد زراعة اجلنائن، أشخصيمته 
غة صنوان، حيث العمل يف زراعة س واملزارعون لقربه من األرض وترابـها، واألرض واللم فأحبمه النا

لتعطي التعابري غة العربيمة، غة، وأقصد اللم األرض لتعطي الثمار الوفرية هلو شبيه يف االشتغال ابللم 
ابحلياة واملعربم عنها. فال شكم أنم  لتصقاملاجلميلة واجلمل املفيدة فتتحومل إىل السهل املمتنع 

لتدريس ٍد غة العربيمة وكمدير لدروسها، جعله عارفًا مبا هو انفع وجم  عمل األب معلوف كمدرمس للم 
د مكااًن لـها جتحلمة جديدة و  س  لبج لتتخلمى عن لباسها القدمي اليت جتممدت فيه فتج غة واكتسابـها اللم 

 ت يفرج ش  أخرى ن   ، لألب املعلوف آاثر  غةانب املنجد يف اللم . فإىل جالطالمب والبحماثةيف منجد 
اتريخ حوادث الشام ولبنان من "و "غة العربيمةاتريخ آداب اللم " مثلاملطبعة الكاثوليكيمة ببريوت 

وكان  ،من حتقيقه ،كتاب السياسة البن سينا  املعلوف ، كما نشر"1841إىل سنة  782سنة 
خمطوطًا له يف إحدى املكتبات األوروبيمة. وميكن القول إنم منجد األب معلوف أصبح  وجدقد 

اللغويمني ألنمه أتى كنوع من الثورة الداخليمة من ضمن تقدير  ع رف  سريًعا املرادف للقاموس يف 
يف  غة العربيمةغة العربيمة لتساعد على البحث والتنقيب بسهولة أكرب من قبل، فأدخلت اللم كبري للم 

من انفتاحها على عامل املعرفة  واستفادتمع قدراهتا الذاتيمة من انحية  تعامل احلداثة فتكيمف
املعلوف  لويس األب املنجد عائلة ألب فشكًرا. من انحية أخرى احلديثة مبختلف وجوهها

 ويشرح غةاللم  خيدم أن أراد إنمه قل أو والصورة العبارة بني جيمع أن أراد فاألب املعلوف ،اليسوعيم 
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 وصورة صورة أبلف مزيمنة املنجد من اخلامسة الطبعة وصدرت العبارة إىل الصورة فأسند تعابريها
 وملكومانهتا. غةاللم  لتعابري تعزيًزا

منذ البداية أبن ي لحق قسًما آخر مبنجده هو قسم  أنم األب لويس املعلوف كان راغًباونعرف 
 أنم ضيق الوقت مل يكن يسمح األعالم وقد مسماه يف وقت من األوقات قسم العلوم واملعرفة. إالم 

أعالم ري املارونيمة احللبيمة بتحضاألصول  واألب فرديناند توتل ذ فقام ،ذلك القسم إبعداد له
أبعالم  صم ملحقًة بقسمها األخري اخلا 1930واألدب والتاريخ، فصدرت طبعة السنة  العلوم

األدب والعلوم وخصوًصا العربيمة منها، ويل شرف أينم سامهت يف الثمانينيمات من القرن املاضي 
والواقع أنم املنجد يف األعالم يتمم إعادة   م اإلسالميمات والكالم والفلسفة.إبعادة النظر أبعال

أقول إنمه من و ايل األحداث والوجوه. سنتني نظرًا إىل تو  أو على أقلمه كلم  سنة لنظر فيه كلم ا
غة، الطبيعي أن ترد بعض األخطاء والعثرات يف عمل موسوعي كهذا أكان ذلك على مستوى اللم 

عن تلك األخطاء مثل الدكتور منري العمادي أم  اللثام أحاطواوالواقع  أنم الذين  ،أم يف األعالم
ا سامهوا يف تصحيح ما جيب تصحيحه وابلتايل تطوير املنجد  الشيخ إبراهيم القطمان وغريمها إّنم

ونعرف أنم األب توتل أدخل يف  ليكون مرجًعا ملختلف الباحثني ومجمة لدى قاصدي املعرفة.
خاصمة وقد انتقده البعض أبنم  الشرقيم  ملسيحيم منجد األعالم شخصيمات وهيئات لـها طابعها ا

فنقول إنم املسيحيمني الشرقيمني هم من هذه األرض وشاركوا املنجد يف األعالم له هدف تبشرييم 
 ذكروا بني شخصيماهتا ومعارفها الالمعة.يف صنع اترخيها، فأقلم املمكن أن ي  

وال كرمي املنجد يف سنته العاشرة بعد املئة. فكرة تهلذا االحتفال وحقمقوا  ن أعدمواملوأختم شاكرًا 
بدم يل أن أنومه ابلشراكة الدائمة واملتجدمدة بني "دار املشرق" اليت هي ذراع املنشورات للرهبنة 

عرب مدرسة  ،، حيث إنم اجلامعةواإلسالميم  والعربم  اليسوعيمة يف هذا الشرق الواسع املسيحيم 
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سامهت  ،وبتوجيه من األب صالح أبو جودة مدير الدار ،الرتمجة والرتمجة الفوريمة يف بريوت
ي ضافان   الذيناإلنكليزيم  والعربم  الفرنسيم  يف إعداد وإصدار املنجد الكبري العربم  بشكل عمليم 

 فريدة من نوعها إصداراتتوسمعت عائلة املنجد إىل اليوم إىل سلسلة املناجد الشهرية، فلقد 

 لتسأ واملعريفم، ،التارخييم  العمق ذات الكلمة هذه أعدم  كنت  إذ  وأان ،حلقيقةابو  .سوف تتوسمعو 
 على غويمةاللم  املنجد ثورة بـها أتت اليت الفائدة مدى التقدير حقم  نقدمر أو قدمران هل:  نفسي
 التقدير؟ واجب هو كما  العربيمة غةاللم  استخدام انتشار وعلى املعرفة مسار

ة وفرية فثمارك  .مًعا والقلب العقل يف املنجد وسيبقى خريم

 

 


