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اﻗﺎﻣﺖ در ﺑﯿﺮوت

وی ﺑﮫ ﻣﺠّﺮد ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ در ﺑﯿﺮوت در ﮐﻨﺎر ﺑﺮادرشَ ،ﮐَﺮم ،ﺑﺪان ﺷﮭﺮ رﻓﺖ .ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﺎﻣﻌﺶ در زﻣﯿﻨﮫ زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ادﺑﯿﺎت ﺛﻤﺮه ﺗﻼش و ﺧﻮدآﻣﻮزی او
ﺑﻮد .در آﻏﺎز ﮐﺎر ،ﺑﺎ داﻧﺶ ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﮫ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن و درﮐﯽ ﮐﮫ از ﻣﺘﻮن ﮐﮭﻦ داﺷﺖ ،ﺑﮫ ﺷﺮح و ﺗﺤﻠﯿﻞ آنھﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ آنھﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮭﻢ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﺸﺮﯾﮫ اﻟﺒﯿﺎن

در ،١٣۴٢/١٩٢٣ﻧﺸﺮﯾﮫای ﺑﮫ ﻧﺎم اﻟﺒﯿﺎن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮد و ﺗﺎ١٣٠٢ش ١٩٣٠/ﺑﮫ اﻧﺘﺸﺎر آن اداﻣﮫ داد .در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ادﺑﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و آﺛﺎر ﻧﻮی را ﮐﮫ در ﻟﺒﻨﺎن و
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮب زﺑﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺮرﺳﯽ ادﺑﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﻧﺸﺮﯾﮫ اﻟﺒﯿﺎن ،در ﻣﺪت اﻧﺘﺸﺎرش ،ﺑﺮای ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺟﻮان ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺟﺎذب و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﻄﮫ اﺗﮑﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ.
آﻏﺎز ﺗﺪرﯾﺲ
ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﮭﺎن ﺑُﻄُﺮس را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد را در ﺟﮭﺖ دﯾﮕﺮی اﻧﺠﺎم دھﺪ .از آن ﭘﺲ ھِّﻢ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﮫ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ و ھﺮ آﻧﭽﮫ در ﻣﻌﻠّﻤﯽ او را ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻮﻗﻮف
داﺷﺖ .ﺑﺮای آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ـ در »ِاﺧﻮان« و »ﻣﻌﮭﺪ اﻟﺤﮑﻤﺔ« ـ ﺑﺎ ادﺑﯿﺎت ﻋﺮب ،ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ادﺑﺎء اﻟﻌﺮب را در ﺳﮫ ﺟﻠﺪ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪھﺎ ،در ١٣٢٢ش،١٩۴٣/
اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﮫ اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﮫ ﺟﻠﺪ ﭼﮭﺎرﻣﯽ ﻧﯿﺰ آراﺳﺘﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ ُﺟﻨﮕﯽ ادﺑﯽ اﺳﺖ .ﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ در ﻧﻮﺷﺘﮫھﺎی ﺧﻮد ﭼﻨﺪان ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ روش ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺳﺒﮏ ﯾﮑﺪﺳﺖ و ﺷﺮح و ﺗﻔﺴﯿﺮی درﺳﺖ
دارد .ﺳﺎلھﺎی آﺧﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ او در داﻧﺸﮕﺎه ﻟﺒﻨﺎن ﺳﭙﺮی ﺷﺪ.
ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ

) (١ﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ،اﻟﺴﻠﺴﺒﯿﻞ ،ﺟﻮﻧﯿﮫ  ،١٩۶٨ص١٩٩ـ.٢٠۶
ﻣﻨﺒﻊ
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