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لويس ماسينيون

12
ما�سينيون واحلالج

االمل والبدلية والنذير :كلمات
ا�ستح�ضرها لوي�س ما�سينيون ب�شكل
مفاجئ وقاطع وغري متوقع ،وهي تلك
الكلمات التي يقول عنها انه "تدوى فوق
ر�ؤو�سنا" ،هي كلمات تقدم لكل حياة الف
الم التعريف اخلا�صة بها وما يتحدد فيها
وقانونها.
االمل والبدلية والنذير :كلمات ثالث
وجهت حياة لوي�س ما�سينيون الروحية
واجل�سدية ،وامدتها بحقيقتها املحورية،
واخ�ضعتها اعريجات ال�شكل البياين
اخلا�ص بها.

األلم والبدلية والنذير:

المصادر األدبية لفكر لويس ماسينيون
فران�سوا �إجنيليه
هي كلمات ثالث تبدو كانها ظالل رجال
ثالثة:
البدلية :هي �شهادة Joris Karl-
( Huysmansجور�س -كارل-
وي�سمان).
االمل :هي عالمة ( Leon bloyليون
بلوا).
النذير :هي توجه �صويف وعالمات فائقة
للطبيعة بقدر ما هي عقيدة فلكلورية ورثها
فيما نرى Villiers- de L'lsle-
( Adamفيلييه -دى ليل� -آدم).

 -1البدلية:

اخترب لوي�س ما�سينيون روحانية زهدية
خا�صة بالفداء ،وهو ماتربهن عليه
حياته بدء من  1883حتى وفاته 1962؛
فعنده اننا ال جند الله ،ال جند يف ذاته
اال بف�ضل االخر ،فالله ال ينتظرنا اال عند
االخرة ،ذلك االخر الذي نكفله عندما يقدم
كقربان ت�سديدا لدينه لله ،ويف هذا كان
ما�سينيون وريثا لطائفة (اخوان الرحمة)
وهي تلك الطائفة التي ا�س�سها Saint
( Pierre Nolasqueالقدي�س بيري
نوال�سك) ون�ضم ن�ساكا كانوا يطالبون
امل�سيحيني بفدية اخوانهم �سجيني زنزانات
الرببرية ،وذلك يف حالة عدم تطوعهم الن
يكونوا بدائال وفدية حية وفاء ملطالب
القرا�صنة ،وكان لوي�س ما�سينيون
م�ؤمنا– بحق -بعدالة الفداء عندما قدم
نف�سه فدية عن املرقني ،وعندما ت�صدى
ملرتزقة نظام ال�سوق ،وللتفرقة العن�صرية
والتكنولوجية.
وقد ال يكون التاريخ -وفقا ملا�سينيون -اال
املواجهة الزمانية بني امل�أجور (املرتزق)
والذي يدفع االجر ،اي املواجهة بني الذي
يُفدى والذي يَفدي.

2

الله يف ذاته ،مبعنى انه من اجل االخر،
وبدال من االخر ،كانت هذه البدلية بالن�سبة
ملا�سينيون اذن هي املرادف متاما للحقيقة
املحورية لالميان ،وقد تزامنت بالن�سبة
له مع جتربة اعادة اكت�شافه لهذا االميان،
كتب يقول" :ان التاريخ يف ت�سل�سله لي�س
اال جمموعة من البدليات التي ترجع لزمن
املذنبني االول" (ر�سالة لـCaludel
(كلوديل) بتاريخ ()1908/10/17
و�سي�ستح�ضر يف الطرف االخر من حياته
يف عام " ،1950رد فعل البدلية ال�صوفى
الذي هو دليل كوين ودليل على انت�صار
ت�ضحية عي�سى ،".و�سيبتهل لله الذي
"يوجد دائما ،قرنا تلو القرن ا�ضحية
خا�صة ،رجاال ون�ساء ،يرت�ضون حتمل
ن�صيبهم من خطيئة العامل مانحني الذي
بعث زوجا ج�سديا لهم� ،سعادة اال�ستمرار
يف العذاب من اجلنا ،وذلك من خاللهم،
مما يتمم ولعه" ،ويقول عن البدلية يف
ن�ص اخر انها" :القانون اال�سمى للحب"،
وعندما ا�س�س مع مارى كحيل يف دمياط
هذه البدلية املتمثلة يف جتمع لالبدال من
ابناء الطائفة ال�شبان الذين يقيمون �صلوات
ال�شفاعة من اجل فداء النفو�س املارقة،
وعمال على حتقيق مزيد من العدالة مل�سيحي
ال�شرق وللجماهري امل�ستغلة ،كان هذا اي�ضا
اجتهادا منه لتدعيم الفداء.
هذه املمار�سة الروحية للبدلية ،التي تربهن
عليها ن�صو�ص موزعة على كل �سنوات
حياته ورثها ما�سينيون مبا�شرة تقريبا
عن – Joris- Karl- Huysmans
(جور�س -كارل -وي�سمان) .هل ورثها
عن (وي�سمان) وحده؟ ال ،بل عن كثريين،
كان (وي�سمان) واحدا منهم كما �سرنى،
(وي�سمان) وما�سينيون هما ارتقاء روحي
مل يتك�شف اال قليال ،وهما موروث �شهادي
مل يدر�س اال قليال بالرغم من كونه ا�سا�سيا.
لنذكر بعالقات ال�صداقة التي كانت تربط
(وي�سمان) من خالل الر�سامMarie-( -
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� Charles Dulacشارل -ماري
دوالك) ،بوالد ما�سينيون� ،صاحب النزعة
االن�سانية االدارية والذي عرف كنحات
با�سم ( Pierre Rocheبيري رو�ش)
والذي توفى وهو ي�ضع اللم�سات االخرية
لقالب متثال ن�صفي لوي�سمان.
ولنذكر بالزيارة التي قام بها لوي�س
ما�سينيون وهو يف ال�ساد�سة ع�شر
لوي�سمان يف ( Ligugeليجوجيه) ،وقد
ار�سله اليه ابوه ،ويف هذه الزيارة اباح
له (وي�سمان) -على مدى �ست �ساعات-
"با�سرار غري متوقعة" ،ولنذكر باملحا�ضرة
التي القاها يف � 9آذار �سنة  1913يف
القاهرة على نهر النيل ،دفاعا عن (وي�سمان)
الذي كانت اعماله االخرية حتمل ب�صمات
عداء عنيف للما�سونية ،ولنذكر بالذات
بهذه الن�صو�ص االخرية التي كر�سها له يف
االعوام  1946و ،1948و ،1949و،1957
وهي لي�ست من قبيل املديح اخلال�ص املفعم
باحلنني للما�ضي والذي يوجه ال�ستاذ االم،
وامنا هي دفاعات مرتع�شة ،ومربزةحل�ضور
ن�شط على الدوام .و�ستربهن بع�ض
املقتطفات �سعة حجم املرياث وعلى اهمية
ال�شهادة" :انا مدين ل�صالة (وي�سمان)
با�ستعادتي لالميان"( ،وي�سمان) هذا
الكاتب الكبري الذي حتول لالميان"،
"ال�صداقة املقد�سة التي اكنها لوي�سمان
الذي �ساعدين بف�ضل �صالته على ا�ستعادة
االميان" ،وحتمل اهم املقتطفات تاريخ
( 1957اي خم�س �سنوات قبل وفاته)" :ان
ما يعنيني هو القيام بواجبي امللح جتاه
(وي�سمان) الذي ادين له باهتدائي مرة
اخرى للطريق ال�سليم ،والذي دعا يل ،تائها
اثناء احت�ضاره ،والذي تلقى اخر ،نظرات
ابي املحت�ضر ،والذي ار�سلني بعد وفاة
ابي الـ( Danial Fontaineدانييل
فونتني) ،هذا القدي�س ،والكاهن الرائع
الذي كان اخر من تلقى اعرتافه ،والذي
اباح يل ب�سر �شرف زمالة العمل االخوية،

اي امل�شاركة بوا�سطة البدلية ال�صوفية بني
املذنب التائب واخيه املذنب الذي مل يتب
بعد ،لأنقله (اي ال�سر) لالخرين" ،ومن
عام  1908اىل عام  -9157اي بدء من
ر�سائله االوىل (لكوديل) وانتهاء بن�صو�صه
االخرية -جند (وي�سمان) حا�ضرا ك�شفيع
ملا�سينيون كما فعل وهو يحت�ضر ،ويف
حلظة الغريب يف العراق عام .1908
ونحن النن�سى كون (ولع احلالج) الذي
هو حجر الزاوية لكل اعمال ما�سينيون قد
اهدى يف بادئ االمر لذكرى (جوي�س -كارل
وي�سمان).
ان الدرا�سة املت�أنية العمال (وي�سمان)
االخرية ولر�سائله (وي�سمان) بعد ان حتو
لالميان تبني لنا ان البدلية
بالن�سبة له هي العمود الفقري
ان الدرا�سة املت�أنية العمال
(وي�سمان) االخرية
ولر�سائله (وي�سمان) بعد
ان حتو لالميان تبني لنا ان
البدلية بالن�سبة له هي
العمود الفقري للتطبيق
ال�صويف لالميان ،وهي ذات
جوهرة.

للتطبيق ال�صويف لالميان ،وهي ذات
جوهرة .واالمثلة على ذلك عديدة وا�ضحة،
ولن ناخذ منها اال بع�ضها لكونها يف ر�أينا
ذات مغزى.
ويف عام  1895يف (على الطريق)
كان الق�س ( Gevresinجيفر�سان)
( Boullanبوالن)) قد �شرع يف
نظرية البدلية لـ( Durtalدورتال)
( Huysmansوي�سمان) قائال" :منهج
البدلية الذي كان والذي ما زال هو ال�سبب
املجيد لوجود الرهبنة حياة القدي�سني
والقدي�سات الذين ا�شتهوا هذه الت�ضحيات
وا�صلحوا خطايا االخرين بوا�سطة عذابات
تطلعوا اليها بحرارة وحتملوها بال�صرب...
هذه البدلية التي تخ�ص نف�سا قوية والتي
تخل�ص نف�سا اخرى لي�ست لها قوتها من
املخاطر ومن املخاوف ،هي احد قوانني
الت�صوف الكبرية ...قانون البدلية هذا،
ومعجزة الرحمة املطلقة ،وهذا االنت�صار
الفائق لالن�سانية للت�صوف" ،وعقب ذلك
ظهرت ا�ستعارة حمددة للبدلية عندما كتب
(وي�سمان) عن ابناء الطوائف املتاملة قائال:
"هم مانعو ال�صواعق بالن�سبة للمجتمع"،
وهم يجذبون اليهم ال�سائل ال�شيطاين
وميت�صون اغراءات الرذائل ،ويحفظون
بف�ضل ادعيتهم الذين يعي�شون يف اخلطيئة
مثلنا ،واخريا فهم الذين يهدئون من غ�ضب
العلي ويحولون دون ادانة االر�ض".
قال عن ( Lydwineليدوين) والتي
�سيكر�س لها بعد �ست �سنوات من ذلك �سرية
مقد�سة طويلة" :كانت (ليدوين) مغناطي�سا
لالالم" ،وقد يكون هذا املجاز الرائع
اكرث تاثريا من جماز (مانع ال�صواعق)،
اذ متنحه اللغة الفرن�سية ،وهي تتالعب
مبعناه املزدوج ،فاعلية ي�ضاعف من
قوتها كونه يف ان واحد كائن حب وقطب
جذب تك�سبه الرغبة يف الت�ضحية قدرة
مغناطي�سية ،وعنده تتجمع بقايا العذابات
واالالم املبعرثة.

هذا العر�ض االول للت�صوف البدين
�سيكت�سب يف عام  1901يف �سرية Ste.
Lydwine De Schiedam
(القدي�سة ليدوين دي �شيدام) مزيدا من
االهمية لكونه تعمقا يف حالة تاريخية من
�ش�أنه تعبيد الطريق للتناول النظري ،فقد
حتول البدالة فيها -يف هذه ال�سرية -اىل
حار�س للتوازن ال�صويف للعامل ،واالمني
عليه ،فهو اذ ميار�س الت�ضحية الر�سولية
يحافظ على الن�سب الدقيقة للخري وال�شر.
ويقول" :مل يكن بالفعل توازن العامل قريبا
من قبل االختالل كما يحدث االن ،ويبدو
اي�ضا ان الله مل يكن من قبل بهذا احلر�ص
على توازن الف�ضائل والرذائل ،وعلى و�ضع
هذا الكم من عذابات القدي�سات ،حتقيقا
للتوازن بني الكفتني ،يف حالة رجوح كفة
املظامل"" ،اذ مل تكن هذه النفو�س ،التي
تقبل مثل خالقها ان تعذب من اجل جرائم
هي بريئة منها ،اذا مل تكن موجودة لكان
الو�ضع بالن�سبة للكون مماثال ملا كان
�ستكونه بلدنا من غري حماية ال�سدود لها اي
ال يبتلع في�ضان الذنوب العامل كما يبتلع مد
االمواج هولندا".
وبالرغم من كل هذا فاذا كان (وي�سمان)
و(ما�سينيون) هما بالقطع اكرث منظري
الت�صوف البديل منهجية ،واكرث مطبقيه
د�أبا ،واعلى قمة من حيث القوة (مبا ان
املعيار االبدي للبدلية هو امل�سيح من
حيث هذا النموذج الدائم لها) فان ثمة
م�ؤلفني اخرين يربزون امامنا ،وقد ك�شفت
عنهم بالذات اعمال كل من Maurice
( Belvalموري�س بلفال) وRichard
( Griffithsريت�شارد جريفيث).
ورجع العذاب حا�ضر عند Peguy
(بيجي) يف ( Jean D'arcجان
دارك) او عند ( Claudelكلوديل) يف
L'annonce Faite a Marie
(ب�شارة مرمي) ،امل تقل Violaine
(فيولني)" :قوي هو العذاب عندما
يكون اراديا مثلما هي ارادته للخطيئة
و�سعيد هو الذي يتعذب والذي يعرف
جدوى عذابه" .ولن�شر اي�ضا مقتفني
يف ذلك اثر ريت�شارد جريفيث لروايات
( Emile Vaumannاميل بومان):
( La Fosse Aux Lionsخندق
اال�سود) ،و( L'immoleeامل�ست�شهدة)،
وLe Bapteme De Pauline
( Ardelتعميد بولني ارديل) ،واىل
روايات ( Andre Lafonاندريه
الفون) ،ويعوذنا الوقت ملمار�سة نوع
من التقدم الرتاجعي بهدف اعادة تكوين
حلقة اثر االخرى �سل�سلة اال�ست�شهادات
على امل�ؤثرات ،ولن�شر بالرغم من هذا اىل
هذه اللحظات اجلوهرية :اذا كان Leon
( Bloyليون بلوا) قد نقل ملا�سينيون،
ولن�ستعري عنوان م�ؤلف Albert
( Beguinالبري بيجان)( .ت�صوف العذاب
احلقيقي) ،فان الف�ضل يف تعليم (وي�سمان)
البدلية يرجع للق�س (بوالن) ،ذلك الكاهن
املطرود من الكني�سة ،والطائفي ال�شيطاين،
وان اكت�سبت -اي البدلية -عنده بالرغم
من كل �شيء� ،سمات التبادل امليكانيكي بني
املري�ض والبدال ،ا�صبحت اقرب للمقاي�ضة
او للو�سيلة لي�س اال .لقد �شوه مبد�أ البدلية
هنا :فاللطف ال ي�صدر للخليفة وك�أنه جمرد
حوالة بريدية ،وكما كان يذكرنا جاك بريك
باالم�س يف هذا املو�ضع ذاته ،فان الله -الله
وحده -هو الذي يبدل.
ومن قبله جرب Barbey D'aurevilly
(باربي دورفيلي) يف عام  1865يف
روايته ( Un Pretre Marieق�س
متزوج) عر�ضا �سرديا و�سيكولوجيا
للبدلية ،ولنحك ذلك :عر�ضت Calixte
( de Sombrevalكاليك�ست دي
�سومربيفال) وهي البطلة ان تكون عو�ضا
عن خطايا ابيها ،وذلك امام اعني ال�ساحرة
( Malgaigneماجلني) ..ولنذكر من
جهة اخرى ان (باربي) معهد الطريق
(لوي�سمان) عندما كتب يقول م�ستح�ضرا
فداء كاليك�ست البدايل "كا عليها ان يف

حياة (�سومربيفال) دور اخليط املو�صل
للطف �ش�أنها �ش�أن خيط �شبهان الذي تنزلق
عليه ال�صاعقة" ،ومما ال �شك فيه اننا هنا
ب�صدد اخر امل�صادر املمكنة ملجاز مانع الرعد
او مانع ال�صاعقة عند (وي�سمان) ،والذي
�سي�ستعيده فيما بعد يف (على الطريق)،
ويف Les foules de Lourdes
(جماهري لورد).
قبل باربي بخم�سة ع�شر عاما� ،سنجد
الفيل�سوف املتوا�ضع Antoine Blanc
( de Saint- Bonnetانطوان بال ندي
�سانت بونيه) ،والذي �صدر م�ؤلفه الرئي�سي
( La Douleurاالمل) عام  ،1849وقد
ظهرت عند هذا امل�ؤلف نظرية للبدلية،
�سيتبناها و�سيعدل فيها كل من (بلوا)
و(باربي).
اال ان (بال ندي �سان بونيه) مل يكن اال
مرحلة ،او طور ادى لكاتب اخر يختلف
عنه متاما من حيث الهدف اال وهو Le
Comte Joseph de Maistre
(الكونت جوزيف دي مي�سرت) ،لقد
ذكر هذا االخري �صراحة مذهب البدلية
ال�صوفية وحللها يف Les soirees
�( de Saint petersbourgسهرات
�سانت بيرت �سبورج) ،وهو اذ يذكر يف
هذا الكتاب كتاب (بن دي �سان بونيه:
Considerations sur la
( Franceنظرات على فرن�سا) ()1790
ي�ستح�ضر منه "العقيدة الكلية والقدمية
قدم العامل ،عقيدة رجع االم الرباءة التي
هي من اجل املذنبني وقد نت�ساءل احيانا
ما جدوى �صنوف القمع الرهيبة التي
متار�سها بع�ض الطوائف الدينية ،والتي
هي يف الوقت نف�سه �صنوف من االخال�ص،
ومن االجدى الت�سا�ؤل -على وجه الدقة-
عن جدوى امل�سيحية مبا نها تقوم كلها
على هذا املعتقد نف�سه الذي ت�ضخم ،معتقد
الرباءة التي ت�سدد ثمن اجلرمية" وكتب
يف Eclaircissements sur les
( sacrificesاي�ضاحات للت�ضحيات)
�شارحا فكرته عن الت�ضحيات االن�سانية،
كتب يقول" :كانت النظرية كلها تقوم على
عقيدة الرجع ،كان يظن -كما يظن االن
وكما �سيظن على الدوام -ان الربيء ميكنه
ان ي�سدد ثمن جرمية املذنب" .يت�ضح اذن
ان مذهب البدلية ،وهو يف اال�صل معار�ض
للثورة ثم ا�صبح فيما بعد ثوريا ،وهو
�شاهد على ر�ؤية لفرن�سا تعتربها مذنبة،
وان عليها التكفري عن اجلرح الذي ا�صابت
به الله عندما �ضحت مبمثله على االر�ض،
وانها م�ضطرة اىل التكفري عن �ضياع
ال�سلطة؛ مما يت�ضح انه قد حتول فيما بعد
اىل اداة للتحليل الفل�سفي وال�سيكولوجي،
واىل مو�ضوع ادبي واجتماعي .هذا
املو�ضوع بعد ان عولج مرة اخرى ،وبعد
ان نقى ،وبعد ان خ�ضع لعملية تطهري
ايديولوجية ولنوع من اعادة التغري �سينقل
اذن للوي�س ما�سينيون ،الذي �سي�صبح
ممثال وملخ�صا له واالمني اال�سمى عليه.
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اذا كان االمل هو الع�صب املحرك للت�صوف
البديل او للرحمة التعوي�ضية التي ميثل
هو حقيقتها املح�سو�سة وميثل قيمتها
التبادلية ،فيبدو من جهة اخرى ان باالمكان
عزله وحتليله يف حد ذاته باعتباره عن�صرا
م�ستقال له قيمته ووظيفته اخلا�صتان.
ولن�ستخل�ص بع�ض العنا�صر املوجهة من
ن�ص ما�سينيون" :االمل هو فكرة حقيقية،
علينا ا�ستيعابها يف اعماقنا ،وهو عالمة
على حتقيق الروحانية ،وهو ب�صمة
املقد�س ،وهو الذي يعني هذا االخري فينا
من خالل جتربة اخلا�ص والالمتوقع
وال�ضحك والي�أ�س والعبث هو لغز الظلم
املالئكي هذا الذي يو�صل بني عذابنا وبني
الرغبة االلهية التي هو �صورة لها والتي
عليه ان ي�سلمنا لها".
ان ر�سالة امل�سيح احلقيقية
ال ت�ؤتى ثمارها اال حيث يوجد ت�شبه،
اي ت�شبه داخلي بامل�سيح ،وذلك مبعاناة
العذاب كما عانى هو ،من اجل حب النفو�س

هذا الت�صور للعذاب
كطريق مطهر لبلوغ
املعرفة االلهية موجود
اي�ضا عند (وي�سمان).
ويف كلمات قربية من كلما
(بلوا) يقول" :ان الهدف
الوحيد املقدر للحياة هو
العذاب

وخال�صتها ،وذلك �سدادا للدين بوا�سطة
�شفقة تعوي�ضية.
ان النفو�س التي حتب الفقر،
والدونية ،والعذاب ،ال ميكن ان تخدع.
هبة الذات طلبا للعذاب.
ال�شفقة �سعيا للفهم.
كل هذه التنويهات البد من فح�صها كلمة
كلمة ،النها تكون وهي مبحرة ومتجان�سة
بع�ضها مع البع�ض االخر ،عنا�صر نظرية
ما�سينيون العملية عن العذاب.
ان العذاب لي�س غاية وامنا و�سيلة ،ولي�س
املطلوب الت�شبع باالمل بوا�سطة ا�شباع
لذات انانية معذبة للذات ،امنا املطلوب
االرتباط باالخر؛ وبالتايل االنفتاح
على الله .ان قبول العذاب لهو االرادة
العظمى ملعرفة الله ،فالعذاب ميلك قيمة
الهية وهو م�ؤ�شر لبلوغ احلقيقة ،وهو
االثر املح�سو�س لها ،وهو و�سيلة للفهم
والتجريب؛ فهو يف ان واحد و�سيلة
وعالمة ،وثمة وجه اخر :ان العذاب
وحده يتيح ادراك وجه امل�سيح بوا�سطة
الت�شبيه املتزايد به ،فبما ان امل�سيح هو
احلقيقة ،فالعذاب كذلك هو احلقيقة .ان
االختيار االن�ساين للحقيقة وااللوهية مير
باالختيار االختباري لالمل ،وثمة موافقة
من قبل البدال ،اي الذي ي�ضحي بنف�سه
تطوعا ،اي ال�شهيد ،ت�سبق م�سريته نحو
احلقيقة بوا�سطة العذاب ،والبدال بهذا
املعنى هو النقي�ض متاما لكب�ش الفداء؛
فالفارق بني كب�ش الفداء والبدال -اذا ما
رجعنا للو�صرة التي قدمها (وي�سمان) -هو
الفارق نف�سه بني ال�شجرة التي ا�صابتها
ال�صاعقة وبني مانع ال�صواعق الذي ي�ضخ،
وكان هاج�سه حقنة ،ال�شحنة الكهربائية
التي تتبعرث يف ال�سحاب الكثيف ،فاحدهما
�ضحية عبثية وتع�سفية ،واالخر هو
جت�سيد لتلبية النداء للت�ضحية ،فهو واع
ومعد منذ البداية لتحقيق ذلك العن�صر
االخري :ان العذاب مطهر؛ فهو يطهر القلب
بحرارة النار امللتهمة التي ال ترحم.
هذا الت�صور العذاب باعتباره و�سيلة
مطهرة لبلوغ االلهى بوا�سطة الر�أفة
باالخر ،والتي هي �سطح االت�صال والنفاذ
بني االن�سان والله ،هذا الت�صور يرجع
ا�صله يف ر�أينا (لبلو) ،ولقد ذكر كتاب
( Albert Beguinالبري بيجان)
Bloy mystique de Ladouleur
(بلوا �صويف العذاب) يف هام�ش ويف
ت�صدير الطبعة الثانية (للحالج) ،وفيها
ذكر (بلوا) مع ( Foucauldفوكو)
و(وي�سمان) من بني من ذكروا من ال�شهود
على املقد�س ذي الر�صيد الذي ال يلبي.
وكثريا ما يعر�ض (بلوا) وما�سينيون
ل�شخ�صيتني مكفرتني عن الذنوب ورءوفتني

هما (جان دارك) و(ماري انطوانيت)،
هل من ال�ضروري التذكري بانهما (بلوا)
وما�سينيون ،من حجاج (ال�ساليت)؟
وجعل (بلوا) من العذاب احلقيقة
االلهية -االن�سانية يف �شكلها النقي .يقول:
"العذاب! ها هي الكلمة الكربى ،ها هو
احلل حلياة ان�سانية على االر�ض! هو
الدافع لكل ما هو علو ،وهو كالغربال لكل
ال�صنوف اجلزاء ،واملعيار الذي ال يخطئ
لكل انواع اجلمال االخالقي ،ان العذاب
�صروري؛ فبدون عذاب يكون امل�سيحي
كاحلاج بال بو�صلة ،لن ي�صل ابدا لل�صليب،
وحيث ي�ؤكد ما�سينيون ان العذاب هو
�صورة الرغبة االلهية فينا ،ي�ضيف بلوا ما
نذكره هنا من خالل ما قاله عنه Albert
( Beguinالبري بجوان)" :ان االمل
يبدو له كوجه القبلة االلهية امللتفت للب�شر
منذ ال�سقوط".
هذا الت�صور للعذاب كطريق مطهر
لبلوغ املعرفة االلهية موجود اي�ضا عند
(وي�سمان) .ويف كلمات قربية من كلما
(بلوا) يقول" :ان الهدف الوحيد املقدر
للحياة هو العذاب ،فمن هنا يدري اذا
مل يكن الكلوروفورم (املخدر) حمركا
للثورة ،واذا مل يكن جنب اخلليقة من
العذاب ع�صيانا ،اي اذا مل يكن اقرب اىل
ال�شروع يف التطاول على ارادة ا�سماء،
فلوال العذاب لكانت االن�سانية حقرية
للغاية ،النه هو وحده القادر على ال�سمو
بالنفو�س بوا�سطة تطهريها"" .ان الف�ضيلة
تكتمل يف العجز ،وهي مل تتولد يف
اغلب االحيان بدونه" ،ونلتقي هنا ثانية
بامل�ؤلفني اللذين �سبق لنا ذكرهما ،اولهما
هو (بلوا دي �سانت بونيه) الذي يعر�ض
يف م�ؤلفه (العذاب) الذي �سبق ذكره افكارا
تكاد تكون �شبيهة ،يقول" :ان العذاب يغمر
الكائن بلهيب النار لتطهريه" ،وي�ستح�ضر
(واقعة العذاب الغام�ضة) والب�شر الذين ال
قيمة لهم عادة اال باحد الطريقني" :فهم اما
ورثوا الكثري عن اجدادهم او حققوا كل
�شيء بالعذاب" .والرجع عنده هو (جتديد
الدورة الدموية لالن�سانية) ،ولن�ستح�ضر
مرة اخرى (جوزيف دي ميرت) الذي يقوم
مقام االفق الفكري لهذا امل�سار الرتاجعي:
"ان االن�سان لن ميكنه العي�ش يف هذا
العامل اخلايل من �صنوف امل�صائب؛ اذ
�سينتهي به االمر عندئذ اىل ان ي�صبح
غبيا اىل درجة ن�سيانه متاما لكل االمور
ال�سماوية ،بل ون�سيانه لله نف�سه ،وال
يوجد اتع�س من االن�سان الذي مل يجرب
ابدا احلظ العرث فاالالم بالن�سبة لالن�سان
الفا�ضل هي كاملعارك بالن�سبة للرجل
الع�سكري ،فهي حتقق كماله وت�ضاعف
جدارته .ان االن�سان ما يربح من العذاب
االرادي".
ولنذكر نقطة التقاء اخرية بني (ليون بلوا)
ولوي�س ما�سينيون :ر�ؤيتهما للتاريخ؛
فالتاريخ بالن�سبة لكليهما يتحقق مبعنيني:
فهو اما ين�سج او يدبر ،واما يحاك او
يخطط له؛ فهو ن�سيج وكتابة رمزية.
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يحيلنا النذير عند لوي�س ما�سينيون الحتاد
ثالثي هو -يف ان واحد -ديني وفلكلوري
وادبي فهو من جهة �سيميولوجيا �صوفية
قدرية نقل له فكرتهاVilliers- de- -
( l'isle- Adamفيلييه -دي ليل -ادم)،
وا�ستخدم هو بدال من معطى فولكلوري
قدمي له اثاره Les legends de
( la mortا�ساطري املوت) ل�صاحبها
( Anatole le Brazاناتول لوبرا)،
وهي من جهة اخرى ت�صور للزمان
خا�ص بالت�صورات اال�سالمية التي تكذب
ال�سيالن النهري العري�ض والبطيء
للزمان عند هرياقلطي�س ،ذلك الت�صور
الذي ا�ستبدل به ت�صوره لعفرة المعة
من اللحظات املنتقاة ،او لتلأل�ؤ متتاليات
من الن�شوة �شديدة ال�صغر ،وال بد لنا يف
ر�أينا من قراءة �صورة (جمرة اللحظات)
ال�شهرية عند ما�سينيون على هذا النحو:
ان االالف من اللحظات النقية تربز متباينة

فوق خلفية ليايل التاريخ الكثيفة ،وعندما
تتجمع من جديد معا؛ فان وحدتها هذه
�ستكون خامتة لنهاية الزمان ،هي ر�ؤية
للزمان تنتمي ملجال مفاهيم الروح القد�س،
فالنذير لي�س هو احلدث ،بل هو املب�شر به،
واالعالن الرتاجيدي عنه وامل�ؤذن به ،اال
ان النذير ي�ستدعي بنيويا ،حلظة الن�شوة
بف�ضل قدرته على اال�ستجالء اخلارق.
يف رواية النذير (ل�صاحبها فيلييه دي ليل
ادم) ال�صادرة يف  1867يحذر البطل وهو
جندي قدمي يف افريقيا ،بف�ضل �سل�سلة
من (الهلو�سات) املنذرة والرمزية بامل�صري
امل�أ�ساوي الذي يرتب�ص ب�صديقه الق�س
( Maucombeموكومب) ا�شاع در�س
امل�ستقبل جتاه املا�ضي ،الذي هو حا�ضر
ال�سرد ،بعدد من النذائر ال�شبيهة مبوجة
ال�صدمة امل�ؤذنة باحلدث نف�سه ،كان لوي�س
ما�سيليون يعرف هذه احلكاية ،كما كان
يعرف املوروث الفولكلوري الذي ا�ستندت
اليه ،ولنا ان نظن ان م�صدر ا�سرتجاع كلمة
(النذير) يف كتاباته هو قرائته لها (لهذه
احلكاية).
و�ستعيننا بع�ض اال�ست�شهادات على حتديد
ا�ستخدامه له (للنذير) ب�شكل اف�ضل،
كتب يقول عن االبدال" :هم يتبينون يف
العامل الفاين وجودا ال يذبل للحقيقة
املقد�سة التي يرونها تظهر يف كل من مر
يتحقق فيها انذار النذير بف�ضل معجزة
التحقق" ،ان احلدث املتنب�أ به ي�ؤدي اىل
الزمان الذي �سيكون مغايرا يف امل�ستقبل،
وحياة البدال هي "معزوفة من النذائر
امل�ؤذنة باالختيار" ،وعن احلالج كانت
هذه العبارات "قال وكرر هذه العبارات
مل�ستمعيه احلقيقيني وك�أنها نذائر
ا�سرتجاعية ونبوية"" ،وعى احلالج ختم
القدا�سة الذي �ستدمغ به �سريورة حياته
ال�صاعقة عددا هائال من الذنائر" .وكما
نرى فان احلياة اي الزمان ،هي بالن�سبة
لل�صويف م�سرية جتاه (اللحظة) يف طريق
تر�شد اليه حلظات ذات داللة ال بد من
فك رموزها ومن حماولة ت�أويلها ،كتب
ما�سينيون يقول" :ان الوقت هو الفا�صل
ال�صامت بني حلظتني الهيتني" ،ولي�س
الزمان ملن عرف االحتاد بالله اال انتظارا
وندما يجتمعان حول حلظة الن�شوة.
يقول عنه (عن النذير) انه "نوع من
ايقاع الروحي مقدر له ان يطبع كل
خملوق بعالمته ال�شخ�صية واملو�سيقية
يف �سمفونية املاوراء" ،فالزمان اخلا�ص
بال�صويف له طبيعة تفعيلية :فطول مدة
االنتظار التوقعي ،ينتهي اىل ق�صر اللحظة
املدوي ،اي ينتهي اىل انفجار الن�شوة ،كما
ان له طبيعة انقالبية مبا ان اللحظة االلهية
ال تفرج اال على العتق ،وله كذلك طبيعة
جتزيئية ،اي ان طول مدة االنتظار االلهي
متهد للزوج الذي تتكون منه املدة الق�صري:
النذير ثم املجيء ال�صاعق للعالمة.
ولنختتم بقولنا ان هذه املحاولة لتقدمي
ر�ؤية (اركيولوجية) لفكر لوي�س ما�سينيون
اذا مل تلغ قدرته ال�شهابية على الت�أثري
فانها تدفعنا لدرا�سة �شكل م�ساره على
نحو اف�ضل ،وذلك اذا ما اح�سنا عزل نقطة
انطالقه اي مو�ضع ا�شتعاله.
كتب (ليون بلوا) يقول عن (فيلييه دي ليل
ادم)" :تتدىل دائما يف طرف اخر فروع
�شجرة كبرية وقع عليها اختيار ال�صاعقة،
تتدىل ثمرة اللذة او الرعب ،التي ي�سرتيح
فيها اجلوهر الثمني قبل ان يختفي لالبد"،
ويبدو لنا لوي�س ما�سينيون كذلك عرب
(باربي) و(فيلييه) و(وي�سمان) ،و(ليون
بلوا) ،وكانه البوتقة املجمعة والفلكية،
اي كانه خامتة ور�ؤيا قرن ون�صف من
الروحانية ال�صوفية الفرن�سية التي �سيكون
اختفا�ؤها اىل االبد -فيما يعتقد البع�ض
منا -خطريا بالن�سبة للجميع.

من كتاب يف قلب ال�شرق
قراءة معا�صرة العمال
لوي�س ما�سينيو�س �صدر يف
1999
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اتصاالتي بلورنس عام 1917
كنت نائب �ضابط يف فرقه امل�شاة اال�ستعماريه فاذا بي
احتول اىل نقيب يف منطقه تي تي يف � 15أذار  1917ثم
انفككت لالن�ضام اىل البعثه الفرن�سيه – الربيطاليه
�سايك�س – بيكو يف مهمه خا�صه ثم فوجئت با�ستدعائي
للم�ساعدة يف و�ضع االتفاقيه – املوقعه يف لندن عام 1916
بني بريطانيه العظمى وفرن�سا – مو�ضع التنفيذ حتت
رعايه اللورد كت�شرن اتعيني مناطق النفوذ الفرن�سي
االنكليزي يف ال�شرق االدين وقد ا�صطفاين جورج بيكو
ب�صفتي خمت�صا بال�ش�ؤون اال�سالميه العربيه من بني
م�ساعديه الثالثه الن االثنني االخرين هما كا�ستون موكرا
وروبري كولوندر دبلوما�سيان حمرتفان

لوي�س ما�سينيون
ترجمة /الدكتور اكرم فا�ضل

اما ال�سري مارك �سايك�س م�ساعد اللورد
بلفور يف �ش�ؤون ال�شرق فلم يكن له اال نوع
�سكرتتري خا�ص وهو عربي فل�سطيني ا�سمه
جورج ولكن احلكومه االنكليزيه كانت
تر�سل بني احلني واحلني اللورد لويد املقيل
وكان �سايكي يت�صل بلندن مبا�شرة بوا�سطه
ال�شفرة ومثله يفعل بيكو بالن�سبه لباري�س
وذلك من فوق ر�أ�س القائد االعلى يف القاهرة
اجلرنال مري ثم اجلرنال اللنبي ومن وفوق
ر�أ�س الوزير الفرن�سي في�س القاهره.
لقد و�صلت يف  21ني�سان  1917اىل
بور�سعيد عن طريق روما وات�صلت البعثة
فورا باجلي�ش وبال�شخ�صيات العربيه .
وبخ�صو�ص ال�سري مارك �سايك�س الذي
اخت�صني ب�صداقة حقيقة يتوجب على ان
اقول هنا كما قلت �سابقا مبنا�سبه موته املبكر
يف باري�س راحع جمله العامل اال�سالمي
� – 1919ص � 15-12أن الرجل كان مت�شيعا
بالتفهم الربيطاين الرائع للقيام ب�أن�شاء
جمموعة دولية تكون فيها االمم ال�صغرية
مالكه حلقوقها امل�صونه يف الوجود تفهم
غريب على اخلغرافية ال�سيا�سية للقارة
لقد و�ضعني هذا ال�سيا�سي حتت التجربه
عندما طلب اىل حترير حما�ضر للم�ؤمترات
الدبلوما�سيه اخلم�سة التي انعقدت على ظهر
البارجه نورثربوك كنا على ظهرها �ضيوف
االمريال االعلى وميي�س ثالثه بني الوجه
وجدة مع االمري في�صل  18 – 16ماي�س
واثنان مع امللك ح�سني  20 – 18ماي�س يف
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مكال جدة .
هنا تظهر بداية ال�صداقة التي افا�ضها
على االمري ح�سني �صداقة ال انف�صام
لها حتى املوت �صداقه اعتربتها �ضمانة
لالتفاقيه املوقعه باالحرف االوىل بينه وبني
كليمن�صور يف باري�س يف  6كانون الثاين
 ,1920تلك االتفاقية التي مزقها اجلرنال
غورو يف مي�سلون ناق�ضا عهده مما حدا
بوزير اخلارجية برتلو ان يوفدين للتحقيق
رغم االخطار املحدقة بي .
لقد حملت هذة البدايات ال�سري مارك
على ان مي�ضي على قدم امل�ساواة اىل
لورن�س وذلك بتعيني كل منا �ضابطا م�ساعدا
للقائد العربي جلي�ش ال�شمال تلك الوحدة
التي كانت يف طريق ت�شكيلها والتي عهد بها
اىل االمري في�صل فور احتالل غزة وهذان
التعيينان متزامنان يف �صدورهما من وزارة
اخلارجيه الربيطانيه ووزارة اخلارجيه
الفرن�سيه وال ميكن ان يكونا فعالني اال
ذا �سمح تطور الو�ضع الع�سكري ب�صيانه
التوازن بني القوى االنكليزيه الفرن�سيه
الن�صو�ص عليها يف اتفاقيه �ساي�سك – بيكو
 ..ولكن ف�شل اجلرنال مري امام غزة حتم
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نقل الرف الربيطانيه االربع اىل م�صر من
�شمال بحر ايجه وارغم فرن�سا على ان
التر�سل اىل جبهه غزة اال مفرزة �صغرية
بقيادة العقيد بييباب فتوزع م�سرح العمليات
يف ال�شرق بني �ساراي مقدونيا واللنبي
م�صر و�سوريا .
كان ينبغي كذلك ان يقبلني لورن�س الذي
ادى خدمات كربى يف امليدان وكان مدفوعا
�ضد ال�سري مارك من قبل زمالئه يف املكتب
العربي يف القاهرة كانت اال�ستخبارات
الربيطانيه تكره الفرن�سيني ب�صورة حمقاء
كما كانت اال�ستخبارات الفرن�سيه تكرهما
وتكره الرايطانيني والعرب  .رغم ذلك بذل
ال�سري مارك كل جهده و�ساعده يف ذلك
كاليتون الذي كانت له مكانته حلعلي احوز
على ثقه ال�ضباط االنكليز لل�ش�ؤون العربية
فكلفوين بت�أليف كتب عن االقطار العربية
جمعت موادها دوائر ا�ستخباراتهم مذن
عهد دوتي وقد كتبت هذة املواد عام 1920
ب�سبعمائه وثماين �صفحات من القطع الكبري
وحملت ا�سم الوجيز عن اجلزيرة العربيه
وقد �أوحت يل هذة الدرا�سة بفكرة الكتاب
ال�سنوي للعامل اال�سالمي بالفرن�سية.

لقد حتدثت عن العراق مع جلمان وعلى
االخ�ص مع هوكارث رئي�س لورن�س الذي
كان يطلق عليه ا�سم املهر اللعوب والذي
او�ضح ىل �سلوكه ووح�شيته الالمنطقيه
وذهنيته املت�ألقه وكيف انه و�صوال اىل
حترير تقارير البعثة يف ال�صحراء كان
هوكارث يحب�س نف�سه يف غرفه مع لورن�س
وي�أخذ بخناقه لكي يجل�س فيملي عليه
اجوبه ذكيه على ا�سئلته .
ويف يوم � 8أب كنت مع لورن�س وجها
لوجهه يف املكتب العربي مدى ثالث �ساعات
تقريبا وكانت معي ا�سطورته ال�سابقه فر�أيت
ببالغ الده�شه انكليزيا ظل فتيا منفلتا من
املو�ضوعات ك�أنه احد اخلارجني عن القانون
ولكنه بالغ التكتم وديع ومر املذاق كا له
خفر الفتاة اليافعه ثم كال عبارات قا�سيه مع
�صوت خافت ك�صوت ال�سجني  ..كنا نرطن
بالفرن�سيه والنتكلزيه واخريا بالعربيه ملدة
طويله ونخبط فيها خبط ع�شواء .وكنت
ا�ستعدت لغتي العربيه منذ ثالثه ا�شهر يف
ا�سلوب اال�سالم الع�صري يف جمله املنار
وانا ادين بالفل�سفه املب�شربه بالت�صوف
ف�أجابني لورن�س بلهجة حملية حما�سية
بالغه ال�صحه ومتنافره وكنت قد ن�صبت
نف�سي داعيه للعروبه واال�سالم واجلهاد
املقد�س ف�أح�س لورن�س بخطر ا�ستيالئي
املخل�ص على نف�سيه في�صل على ح�سابه
هو فحاول ب�صورة ملطفه ان يعيدين اىل
مو�ضعي وهو يك�شف يل ال�ستار عن بع�ض
اال�سرار ال�سيا�سيه لال�سرة الها�شميه ك�سر
خطه امللك ح�سني ب�أن ينادي بنف�سه ال
كخليفة وامنا ك�أمام على طريقه الزيديني يف
اليمن ولكن تلك كانت خامته علم لورن�س
يف ا�صول الفقه .لقد تام بهجوم معاك�س
حماوال اعادتي اىل عقليتي انق�ضت ك�أثاري

بدوي مقنه واكن انق�ضت ت�سع �سنوات
على تنقيباتي يف ق�صر االخي�ضر  .ومن
ذلك اليوم �شعرت ب�أن لورن�س يتهرب من
كل حماوله للحياة امل�شرتك هاذ قال يل يف
اخلتام  :انك حتب العرب اكرث مما احبهم
�أنا.
ويف نهايه ايلول  1917وبعد فقرة در�ست
خاللها املرتد القطلوين ا�سيلم دي توريد
ابن الرتجمان يف كتابه االديب اال�سالمي
ار�سلني �سايك�س وبيكو اىل قناة ال�سوي�س
جتاه اال�سماعليه من اجلانب ال�شرقي يف
املع�سكر الذي �شكل خلقي ونوري ال�سعيد
اجلي�ش العربي الذي توجب عليه ان ي�صعد
مع في�صل من العقبه يف اللحظه املرتقبه اىل
طفيله ومعان  .فكتبت درا�سه اجتماعيه عن
ه�ؤالء املتطوعني الذين كان يف �صفوفهم
م�سيحيون من املو�صل وبع�ض يهود اليمن
ولكن �سرعان ما ويل االدبار ه�ؤالء اليهود .
نعم لقد ولوا االدبار مذعورين وقد ارتبطت
انئن بف�ؤاد اخلطيب وهو من ا�سرة ماجدة
من حربون وله ثقافه انكليزيه اذن قد ا�سقط
كرة الفرن�سيني .
ويف احد االيام تلقيت االمر املفاجئ
بالتوجه اىل كالب امام غزة لدى القيادة
العليا على عتبه ال�صحراء يف هذه اجلزيرة
العربيه املمنوعه التي اعتربت فيها خارجا
على القانون قبل ت�سع �سنوات ويف فورة
بدائيه للغايه وعارمه للغايه فانتطرت
ن�صيبي الذي كان منوطا بلورن�س وكنت
بعيدا عن االوهام لقد اراد رو�ؤ�سائي
اعطائي ميزانيه �ضخمه لغر�ض �أف�ساد البدو
ال�سوريني فكان علي ان انقل معي ذهبا
وكانوا �سيغتالونني على وجهه الت�أكيد
واالوكد من ذلك انني �شعرت باللعنه تن�صب
على ر�أ�سي ب�شراء اال�صدقاء – �أنا الذي

عرف ال�ضيافه املقد�سه لالعراب لقد و�صلت
الثاين  1917وعند موته كتبت اىل ديد�س
اىل ال�سوي�س يف  18ايلول مع اجلرنال
ر�ساله اجابني عليها بر�سالة �شائقه للغايه.
موكوا لنقل  950000فرنك ذهبي معنونه
ويف  9كانون الثاين  1917لقيت
اىل املك ح�سني وقد ق�ص على ال�شريف
لورن�س ف�ألفيته حمزونا على امل�ستقبل
نا�صر بعد ذلك ب�أي حركه خميفه مزريه قذف العربي وذلك يف مع�سكر غزة وكان يفكر
لورن�س باجلنيهات االنكليزيه يف الراحات
بلبنان وير�ضي باعطائنا لبنان ولكن ال
املفتوحه لتلقي ال�ضربات ال�شديدات لقد
اكرث ويف العا�شر منه ا�ستدعى الندوب
تركت اجلبهه وكتبيه امل�شاة اال�ستعماريه
ال�سامي جورج بيكو اىل مقر القيادة
ال�ساد�سه واخلم�سني .
العليا العربيه عن طريق دير �سويد ل�سماع
يف  11ت�شرين االول ا�ستقبلني كاليتون
ب�شرى ا�ست�سالم القد�س ف�أخذين معه
ثم اجلرنال بول�س رئي�س القيادة العليا  .و
وكنت احت�س�س املو�ضوع منذ ثالثه ا�شهر.
يف  12منه ن�صبت يل خيمه يف ال�صحراء
يف  11كانون االول كان الدخول
وجرى يل حديثان طويالن جدا مع لورن�س الر�سمي اىل القد�س فتفتق ذهن اجلرنال
.....
بول�س �صيانه ملاء الوجه بعثه �سايك�س –
لقد حتدث لورن�س لي�س عن م�ستقبل نبنيه
بيكو وزارة اخلارجيه الربيطانيه – عن
�سويه واما عن نوع من التوحد واالنفراد
ال�صيغه الربوتوكوليه التاليه  :ال�سيادة
لالثنني يف انف�صال غريب عن العامل
االوىل الللنبي وبيكو  .ال�سيادة الثانية
فجعلتني �أفكر بنوع من احلريه اجلوهريه
لبول�س وبييباب  .ال�سيادة الثالثه
امل�صنوعه من تزهد بالغ التخلي بحيث
ل�ضابطني انكليزيني مع م�ساعد بييباب .
ا�صطدام به كل �أمياين املتجرد انه يريد
ال�سيادة الرابعه لل�سري ويندهام ديد�س
ار�ضا ال ميلكها احد.
الرئي�س االعلى لدائرة اال�ستخبارات
ويف  13ت�شرين االول ا�ستدعاين اجلرنال ال�شرقية هو رجل نادر التميز احتفظ له
بول�س ليخربين على ل�سان اجلرنال اللنبي
دائما بعاطفه حيه و�ش�أن لورن�س جتاهه
ان اللنبي قرر االبراق اىل وزارة اخلارجيه ك�ش�أين وتلتها �سيارات اخرى حيث كان
الربيطانيه برف�ضه تنفيذ تعييننا املزدوج
بني ال�ضباط االنكليز رئي�س بعثه �شبح
اي تعييني وتعيني لورن�س لدى القيادة
اليطاليا وملحق امريكي .
العربيه العليا جلي�ش ال�شمال لقد اختار
لقد وطئت اقدامنا االر�ض على باب يافا
لورن�س اخريا بيزاين الذي مل يكن له اي
يف ال�ساعه الثانيه ع�شرة ....
خلق دبلوما�سي .
ق�ضيت تلك اال�صبوحه مع لورن�س وقد
ذلك الن لورن�س اذا كان قد عاد بالطائرة قبل جرد اعالن االحكام العرفيه الذي ا�صدرة
ع�شيه من العقبه فذلك ليقول ب�أنه �سي�ستقيل اللنبي بعثه �سايك�س – بيكو من كل عمل
اذا �صرت معه على قدم امل�ساواة عند في�صل دبلوما�سي امام املدينه املقد�سه الن لندن
 .وقيل يل ان لورن�س قد ادى خدمات كثرية تطمع فيها وحدها .
يف امليدان ولذلك لن يدعه ر�ؤ�سائه ي�ستقيل
وهدد اللنبي بيكو و�شدد التهديد باعتقاله
وا�ضاف اجلرنال بول�س مازحا ب�أنهم لي�سوا اذا ارتكب ايه خمالفه وكان لورن�س اىل
مع ذلك على ر�أي لورن�س ولأن اللنبي طلب
جواري وكانت هزميته م�ساوية لهزميتي
ب�أن يقدمني اىل من اخربه ب�أن لورن�س قد
بل ا�سو�أ من هزميتي فقد فتح يل نبله
راهن على ح�صان خا�سر لذلك ذهبت لتحية
الفطري انئذ عن مكنونات قلبه لقد كلف
فيلبي يف خيمته فوجدته طافحا بالب�شر
لورن�س بايهام امللك ح�سني ب�أن القد�س
واحليويه يف خدمه ا�ستخبارات جي�ش الهند �ست�سلم له وعلم توا مب�ساومات اللورد
وقد عقد العزم على اقناع بريطانيا العظمى بلفور مع اللورد روت�شيلد الن�شاء وطن
بلعب الورقه الها�شمية ونحن نعلم ان فيلبي قومي لليهود لقد كلفته حكومته بخدع
دخل بعد �سنوات دخول الظافرين مع اين
م�ضيفه امللك ح�سني ف�أخذ لورن�س ي�شعر
�سعود اىل احلجاز وان الواليات املتحدة
بتدني�س املقد�سات املرتكبه �ضد الكلمه
ن�شلت بعد هذا التاريخ بخم�س وع�شرين
املعطاة للعرب العهد مثلما �شعرت انا
�سنه الورقه ال�سعودية والنفط من ايدي
بدوري بتدنيي�س املقد�سات عند فاجعه
بريطانيه العظمى .
مي�سلون .
لقد دخلنا اىل املدينه املقد�سه حتت �شعار
مل يكن لفيلبي منزله لورن�س ومل يتعلم
اخلديعه فجرح لورن�س يف �صميم وجدانه
العربية اال ببطء ولكن نظرته كانت
بحيث اننا و�صلنا متاخرين اىل الغداء
�صائبة جتاة لورن�س فان ال�سعوديني كان
الذي اقيم على �شرف اللورد اللنبي قرب
لديهم هيكل ع�سكري واجتماعي امني يف
عني كرم يف مدر�سه بروت�ستانتيه تهدف
اجلزيرة العربيه.
و�صل ث�أري من لورن�س ا�سرع مما توقعت اىل متي�سح اليهود..
كان اللنبي خ�صما لل�صهيونيه اىل حد ما
فمنذ عام  1919ترك لويد جورج لنا
في�صل بفعل هياج لورن�س ويف  18ت�شرين وكان نقدرا علينا ان جنتاز �ساحه كبرية
االمري حتت عيون ال�ضباط وقد ا�شرت على
الثاين  1919طلب
لورن�س بربط كتيفيه الي�سرى فقال يل هل
له
في�صل الذي الحت
تعتقد انني احرتم
خمايل والئي له
ه�ؤالء النا�س اقل
بني عامي  1918و
مل يكن لفيلبي منزله
احرتام ؟
 1919يف لتكليفي
لورن�س ومل يتعلم
وقام يف تلك اللحظه
باجراء املحادثات
العربي هاال ببطء ولكن بحركه فتح بنطلونه
ب�ش�أن املعاهدة
نظرته كانت �صائبه جتاة للتبةل مبواجهه
الفرن�سيه ال�سوريه
لورن�س فان ال�سعوديني
مكان الدعوة وكان
 .ولكن ر�ساله
كان لديهم هيكل
يف حركته هذة يقلد
اخلدمه العائدة يل
ع�سكري واجتماعي امني توما�س مور حيال
و املوقعة بتاريخ
برج لندن ولكن
االول من كانون
يف اجلزيرة العربيه.
كان يعوزة م�سرح
االول 1916
توما�س مور.
من برتلو با�سم
وعادت البعثة
كليمن�صو و ال
الفرن�سيه م�ساء
االتفاقيه املوقعه
اليوم نف�سه امل�صادف
باالحرف االوىل
 14منه لتقييم يف
يف  6كانون الثاين
القد�س بينما عاد
 1920حالتا دون
لورن�س اىل جانب
غدر ا�ستعمارنا
في�صل .
وجعلنا نخون
عهدنا يف مي�سلونر
عن جملة
وكانت
لقاءاتي االخرية مع
بغداد اذار
لورن�س يف كانون
1965

ماسينيون
ه��������ذا ال���������ش����ي����خ ال�����رائ�����ع
مائه �سنة مرت على والدة امل�ست�شرق الفرن�سي
لوي�س ما�سينيون واالحتفال بهذة الذكرى
منا�سبه كبرية يف حجم ذلك ال�شيخ الرائع
الذي يعد اخر عظماء اال�ست�شراق االوروبي
ورمبا اكرب م�ست�شرق يف القرن الع�شرين
حما�ضرات وندوات عديدة تنظم يف القاهرة
ولندن وفرنكفورت وكوبنهاتن و ابوظبي
وميالنو والواليات املتحدة االمريكيه
واملغرب..

د .ر�سول حممد ر�سول
اما فرن�سا فقد كرمته االون�سكو وا�شرفت على ندوة يف كوليج
دو فران�س دامت  10-9كانون االول  /دي�سمرب والقيت فيها
حما�ضرات تناولت تاريخ ما�سينيون ابراهيم مدكور رئي�س
املجمع العلمي للغه العربيه يف القاهرة واالنرث وبولوجيا
التاريخيه لال�سالم جاك بريك ا�ستاذ فخري يف الكوليج دو فران�س
وعالقه ما�سينيون ببغداد جورج مقد�سي ا�ستاذ يف جامعه
فيالدلفيا وقد ناق�شت الندوة اي�ضا احلوار اال�سالمي امل�سيحي
ودرا�سه يف اعمال ما�سينيون ويف مواقفه العديدة من ق�ضايا
و�صراعات ع�صره.
اكت�شف ما�سينيون ال�شرق واال�سالم مبكرا يف �سن الع�شرين
�سافر ذلك الطالب الذكي اىل مديه فا�س �سنه  1904مقتفيا اثار
ليون االفريقي الذي كان مو�ضوع دبلومه للدرا�سات العليا يف
التاريخ هناك احب اللغه العربيه واكت�شف اال�سالم منذ ذلك
التاريخ بدا جتواله يف العامل العربي من اجلزائراىل القاهرة
ومن فل�سطني االى دم�شق دار�سا وباحثا ومنقبا ويف بغداد التي
زارها لدرا�سه اثار التقي برفيقه االكرب احلالج ذلك الت�صرف
الكبري الذي ع�شقه وكتب عنه كتابا �ضخما االم احلالج يعترب
اهم اعماله واعمقها لقد انبهر ما�سينيون ذلك الكاثوليكي الورع
بع�شق احلالج لله وللحقيقه راى فيه �شهادة رائعه عن البطوله
الروحيه وحتديا دائبا بل حتى مثريا للم�سيحي الغربي الذي مل
يكن االميان بالن�سبه اليه يعني الت�ضحيه املتطرفه بالذات التي
كانها بالن�سبه اىل ال�صويف وهو مل يتوقف ابدا عن تق�صي اثاره
وتتبعها ور�صدها يف االدب العربي واال�سالمي ويف كتابات
املت�صرفني امل�سلمني باحثا عن دليل على الوح االن�ساينه عرب املكان
والزمان لقد كان ما�سينيون ي�ؤمن اميانا عميقا بامل�سيحيه وقد
حاول ان يوظف معرفته باملت�صوفه اليجاد تقارب بني الديانات
الثالث اال�سالم امل�سيحيحه واليهوديه .وغايته من ذلك لي�ست يف
ان يوفق بني تلك الديانات الكربى وانا ي�ؤكد على ماتلقي حوله
وما تتفق فيه لتقبل كل ديانه الديانتني االخرين بكل خ�صو�صيتها
انه يبحث عما ي�سمه ريجي�س بال�شر ب ابراهيميه ما�سينيون .
لكن ابنهارة باحلالج مل مينعه من ان ينجر در�سات جيدة عن
اال�سالم لقد كانت اهتمامات ما�سينيون وا�سعه ومتنوعه فهو
م�ؤرخ وعامل اثار وعامل اجتماع ولغوي وطوبوغرايف وقد مكنه
ذكا�ؤه احلاد و�سعه اطالعه من ان يعد بحوثا عديدة عن املدن
اال�سالميه واملو�سيقى واحلدائق وامل�ساجد فما�سينيون ينتمي اىل
ذلك النوع من امل�ست�شرقني الذي يتميزون مبعرفتهم املو�سعه انه
تتويج لال�ست�شراق الكال�سيكي اجلامح وهو يج�سد اي�ضا نهايته
الن ذلك النوع من اال�ست�شراق الذي ميثله جب اي�ضا قد انفجر
بعد احلرب العامليه الثانيه وا�صبح موزعا على العلوم االن�سانيه
لكنه ظل وثيق ال�صله ب الذهبيات اال�ست�شراقيه التقليديه لقد
در�س ما�سينيون اال�سالم يف القرون الو�سطى درا�سه تاريخيه
و�سو�سيولوجيه فكتابه عن احلالج هو اي�ضا درا�سه للح�ضارة
العبا�سيه والبرز رجاالتها وم�ؤ�س�ساتها واجنازاتها ويف درا�سه ل
معجم الت�صوف اال�سالمي يبحث ما�سينيون الظروف االجتماعيه
واالقت�صاديه وال�سيا�سيه التي افرزت الت�صوف وهو مل يهتم
باال�سالم كم�ؤرخ فقط وانا كعامل اجتماع فقد اهتم ما�سينيون
بحا�ضر اال�سالم وم�صرية ازاء احل�ضارة املعا�صرة ويتجلى ذلك
يف كتابه دليل العامل اال�سالمي الذي يحتوي على معلومات كثرية
عن الو�ضع االجتماعي وال�سيا�سي والثقايف للبلدان اال�سالميه
وباخت�صار فقد كانت درا�سته لال�سالم متنوعه و�شامله وعميقه.
النت�صرف النا�ضل

واهميه ما�سينيون ال تتجلى يف اعماله فقط وامنا يف مواقفه
اي�ضا فما�سينيون مل يكن ذلك االكادميي البارد املعزول يف
خمربة عن العامل لقد كان دائما و�سط العامل ينا�ضل عن طريقته
الجل املحبه والعداله ولقد دفعته معرفته العميقه بالعلم العربي
وبح�ضارته مبكرا للدعوة اىل ا�ستقالله لقد كان ما�سينيون من
م�ؤ�س�سي جلنه فرن�سا – املغرب العربي الكبري وقد نا�ضل لوقف
احلرب �ضد اجلزائر ويف �سنه � 1953ضام الجل امل�ساواة بني
الفرن�س�سني وم�سلمي �شمال افريقيا ولالحتجاج على عزل حممد
اخلام�س ونفيه وحبا للثقافه العربيه اال�سالميه حممايه لها من
التال�شي قاد ما�سينيون حمله �شديدة على بع�ض اجلزائريني
الذين كانوا يريدون املحافظه على �سيادة اللغه الفرن�سيه وتفوقها
يف اجلزائر كما كتب مقاالت ور�سائل عديدة بعد العام 1948
ي�ؤيد فيها الالجئني الفل�سطينيني وي�ساند فيها احلق العربي
اال�سالمي وامل�سيحي يف فل�سطني �ضد ما كان ي�سميه اال�ستعمار
البورجوازي اال�سرائيلي وقبل موته باعوام كان ذلك ال�شيخ
الرائع يزور با�ستمرار امل�ساجني اجلزائريني يف �سجونهم
الفرن�سيه ويف الليل يجل�س كمت�صوف قدمي امام العمال
املهاجرين ليعلمه مامل يتعلموه
ثنائيه �ضديه
يف كتابه اال�ست�شراق املعرفة ال�سلطة االن�شاء يذكر ادوارد �سعيد
لوي�س ما�سينيون مرات عديدة لأعتباره احد كبار امل�ست�شرقني
يف بداية القرن الع�شرين ويف الف�صل الثالث من كتابه الذي
يدر�س فيه اال�ست�شراق االن وبالتحديد يف الق�سم الثالث املعنون
<اال�ست�شراق االنكلو-فرن�سي احلديث يف ذروة االزدهار> يفرد
�سعيد �صفحات كاملة للحديث عن ما�سينون فهذا االخري عبقري
ا�ستثنائي ومن احلمق اال يحرتم املرء العبقرية املح�ض واجلدة
الطرية لعقل ما�سي�سنيون ,لفد اعاد ذلك امل�ست�شرق الفرن�سي
ح�سب �سعيد بناء اال�سالم ودافع عنه �ضد اوربا من جهة و�ضد
�سنيته اخلا�صة من جهة اخرى وما�سنيون يحمل الغرب م�س�ؤ�ؤلية
ال�صراع بينه وبني ال�شرق و بينما كان لوران�س و امثاله
ميار�سون �سيا�سة معقدة كان ما�سينيون يف ال�شرق <ي�سعى مع
في�صل اىل النفاذ اىل معنى تراثه الن الفرن�سي كان جمربا على
ان يخرج من ال�شرق مبا كان قد فقده من روحانية وقيم تقليدية
و ما �شابه...
واذا كان �صحيحا ان ما�سينيون ينتمي اىل �سياق ما وخ�صو�صية
وخريطة ثقافية معينة وهو يظل غريبا يف نظرته اىل ال�شرق
النه ال ي�ستطيع ان يتخلى عن ذاته حتى و لو اراد ف�أن ا�سهاماته
الرائعة يف درا�سة احل�ضارة العربية اال�سالمية وجر�أته على
الكتابة عما كان يعد هام�شيا حمرما و م�ساندته للن�ضال العربي
�سواء يف اجلزائر او يف املغرب او يف فل�سطني ذلك وحده يكفي
كي نتذكر ذلك ال�شيخ الرائع يف ذكراه املائة
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تعليقات على لهجة
بغداد العامية
عبد احلميد العلوجي

ظهر الكتاب بادئ االمر يف القاهرة �سنه
 1912على �صفحات املجلد العا�شر من جمله
املعهد الفرن�سي لالثار ال�شرقيه م�ستوعبا
اربعا وع�شرين �صفحه ثم طبع على انفراد
بعد ان ا�ستل من تلك املجله يف ال�سنه
نف�سها وقد كان عنوانه يف اال�صل الفرن�سي
مالحظات عن لهجه بغداد العربيه ومن
ال�ؤ�سف ان يغفل الدكتور بدوي بالعله
اال�شارة اليه يف البحث الذي عالج فيه
حياة ما�سينيون واثره وقد قي�ض اهلل
لرتجمه هذا الكتاب اىل العربيه الدكتور
اكرم فا�ضل الذي ا�ستبل يف اخراجه بابهى
حله واجمل حروف وو�شحه بالتعليقات
النافعه وزخرفه ب�ست و�ستني لوحه متثل
خمتلف املعامل البغداديه اال�صيله التي
اوءازرم�شاهدات ما�سينيون يف حوا�شي
بغداد .

ت�أليف امل�ست�شرق الفرن�سي املرحوم لوي�س ما�سينيون
وترجمه الدكتور اكرم فا�ضل مدير الثقافه ال�شعبية
بوزارة االر�شاد
عر�ض وتعليق اال�ستاذ عبد احلميد العلوجي
عنوان الرتجمه العربية يختلف عما اختاره امل�ؤلف
لال�صل الفرن�سي فهنا
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مالحظات عن لهجهه بغداد العربيه –وهنالك تعليقات على لهجه بغداد العربيه
واال�ستاذ املرتجم ف�ضل التعليقات على
املالحظات لطغيان تلك على هذة يف جميع
الهوام�ش التي اثقلت منت الكتاب .
لقد �سجل ما�سينيون يف مطلع كتابه
مالحظات عامه على اللهجة العربية
البغداديه عطفه العاطف وغري احلري�ص
منوها مبا حظيت به اللهجه القاهريه
واختها ال�سوريه من اهتمام زمرة متحومه
من افا�ضل امل�ست�شرقني وكااللو نللينو
وغريهم  ..وانني ارى مذهب ما�سينيون
هذال ال يخلو من بع�ض االبت�سار والتع�سف
�سوف اناق�شه احل�ساب عندما ين�صرف اىل
امتحان امل�صادر القدمية اخلا�صه بلهجات
بغداد.
لقد انفرد ما �سينيون بح�سن لغوي رفيع
يعز نظريه بني م�شتغلني باللغة العاميه
ن�ساوم جتارها وتعي�ش نهارها وتلب�س ليلها
 ..باكرث من لهجه والن بغداد هي احوج ما
تكون اىل اللغه املوحدة التي تن�سق رغبات
ابنائها ومتهد ال�سبل امام الدرا�سات العلميه
الر�صينه.
فما �سينيون ي�أخذ على بغداد ال مركزيه
لهجتها وقد دلل على ذلك بانق�سام الطائفيه
البغداديه يف الر�صافه اىل جمموعتني
على �صعيد التفاهم الدراج احداهما – وقد
�سماها ال�شماليه وهي االعظميه واحليدر
خانه – تبالغ كثريا يف التزمت واالنطواء
ولذلك بات تزعزعها و�شيك الوقوع والثانيه
وقد �سماها بالطائفه اجلنوبيه ال�شرقيه
وهي باب ال�شيخ – حتتفظ بحيويه كامله
وب�شباب لهجهه تام وكلتا املجموعتني من
اهل ال�سنه ثم ي�ستطرد ما �سينيون بعد ذلك
يف بيان خ�صائ�ص احلي اليهودي وحمالت
الن�صارى ليقول لنا اخريا بان املجموعه
االخرية املتميزة يف الر�صافه هي جمموعه
ال�شيعه الهيتاويه التي حتيط بجامع
امل�صلوب وال ريب هنا يف ان ما�سينيون
حني وزع م�سلمي بغداد على �سنه و�شيعه

هذا ماوددت االملاع
اليه عند قراءاي كتاب
امل�ست�شرق الراحل لوي�س
ما�سينون يف لهجه بغداد
العربيه وقد اعجبني
كثريا حني بو�أ التعابري
اال�صطالحيه ال�صحاب
املهن واجلماعات احلرفية

امنا عك�س و�سجل ب�صدق ما كان عليه
الواقع البغدادي يف �شيخوخه الدوله
العثمانيه التي كانت تقتات وجودها حتت
ظل ال�شقاق الطائفي وما�سينيون على الرغم
من االنتعا�ش االدبي الذي كان قائما بني
ال�شعراء ومفكري ال�سنة وال�شيعة انذالك
فانه ا�صر على ت�شقق اللهجه الدارجه بني
الطائفتني املذكورتني وهذا ما ال نقرة عليه
 ..الن ايه حمله مل تكن �سنيه خال�صه وال
�شيعيه خال�صه وامنا هي مزيج من ه�ؤالء
واولئك ومهما يكن من �شي فان ما�سينيون
معذور اذ لي�س مما قدم يف كتابه الن بقاءه
يف بغداد مل ي�ساغرق اال �شتاء واحدا وهو
�شتاء  1908- 1907فماذا ع�ساه ان ينتج
يف مثل هذة الربهه الق�صرية ومع ذلك فان
ما انتجه لي�شري بحق اىل املعيه مبكرة يندر
وجودها لدى �سواه فقد فح�ص واخترب
وامتحن جميع النقاط التف�صيليه التي ميكن
ان ينطوي عليها ا�صطالح �شعبي او نداء
بائع او اغنيه عابرة او اثاث منزيل � ..شاع
ا�ستعماله و�ألفه النا�س وتواتر االنتفاع به
خالل عهد طالت فيه احالم النائمني حتت
وطاه الفرع العثماين الذي �صبه على بغداد
ناطورها الغريب وواليها املجبل حازم بك .
يف كتاب ما�سينيون زينه خادعه زوق بها
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احلديث الذي عقدة على امل�صادر القدميه
اخلا�صه بلهجات بغداد فقد اتاحت له اقامته
املحدودة يف عا�صمتنا ما دفعه لالميان بان
ابرز امل�ؤلفني الذين در�سوا مل يوءدوا الينا
اال مقاطع من الدرا�سه اجلامعه التي ظلت
يف حاجه الى من يقوم بها وذلك – يف
دعوده – لعدم حتديدهم للقارئ هذه
اللهجات التي كانوا �شيريون اليها .
وانني وان مل اكن اتوقع غري هذا من
املرحوم ما�سينيون ولكني اوءاخذه على
قهر بع�ض احلقائق التي لو اطلع عليها
لت�شبث بها م�سرورا انه مل يكن يعلم ان
هناك يف احدى خزائن الكتب خمطوطا ذا
اهميه بالغه يف حتديد امل�صري الذي يتنظر
درا�سته عن لهجه بغداد انه جهل ان للك�ساين
ر�ساله يف حلن العامه وهي التي ن�شرها
عبد العزيز امليني �سنه  1925ت�صدت للحن
الذي ا�صاب الف�صحى يوم امتزجت ثقافات
االمم يف بغداد واهمل تلك الثورة ال�شعبيه
التي تربع بها اجلاحظ لالجيال الطالعة يف
اغلب م�ؤلفاته وال �سيما البيان والتبيني و-
احليوان – ومل يفهم وزنا لبع�ض ال�شذرات
التي حفلت بها اثار التوحيدي والثعالبي
على ال�صعيد اللهجوي .او ما طفحت به
املعاجم العربيه من مفردات وا�صطالحات
عاميه ولكنه بالرغم من هذا واكرث من هذا
ادخل يف روعنا انه ي�ستطيع ان يرتقى
باللهجه العربيه القدميه الدراجه البغداديه
اىل ابعد من القرن الثاين ع�شر امليالد وذلك
عن طريق م�صدرين هما  :جمموعات االمثال
ال�شعبيه وزاجر الوعاظ ال�شعبيني .
والواقع ان ما�سينيون اعتمد بدون حتفظ
على ر�ساله القا�ضي الطالقاين يف االمثال
البغداديه التي جرت على ل�سان العامه يف
حدود الربع االول من القرن احلادي ع�شر
امليالد بعد ان عرث عليها يف خزانه حممد
الفاحت والتي ن�شرتها له فيما بعد اي يف
�سنه  1913مطبعه رعم�سي�س يف القاهرة
بينما كان عليه فوق ذلك ان ميتحن امثال
املولدين التي زخرت بها ت�صانيف االمثال

قبل والدة القا�ضي الطالقاين بع�شرات
ال�سنني والتي حفظ لنا العالمه امليداين
طائفه كبرية منها يف كتابه جممع االمثال.
اما زواجر الوعاظ التي حام حولها
ما�سينيون فقد �ضاقت دائرتها حينما اقت�صر
على مقارنه ما قاله وعاظ القرن الثالث
حتى التا�سعه هجري مبا �سمعه من افواه
املت�صوفة عن م�صرع احلالج يف تكايا بغداد
�شتاء  1907اذ لو ا�صاخ جيدا اىل ما كان
يقوله الوعاظ واملاليل والروزخونيه ورواة
الق�ص�ص ال�شعبي يف الندوات واملجال�س
واملقاهي ال�شعبيه ويف املواكب اخلا�صه
وبع�ض املوا�سم الفولكلوريه لنظام احلرمي
 ..لكان قد تزود بذخرية كرميه تدعم درا�سته
التي وطن نف�سه على اجنازها متكامله من
جميع كاثوليكيا.
اما امل�ؤلفات احلديثه التي رجع اليها
ما�سينيون يف تقومي بحثه فقد ق�سمها اىل
م�ؤلفات عامه وكتب اخرى يطغي عليها
طابع التخ�ص�ص ويبدو انه قد اطلع جيدا
على ماكتبه امل�ست�شرقان اوبر وجانيه
عن خ�صائ�ص لغتنا العاميه ووقف على
مالحظات يهودا وجربائيل و�سايف الكلداين
حول اللهجتني اليهوديه والن�صرانيه اللتني
انخرطتا يف �سلك العاميه البغداديه ب�صورة
ا�ستثنائيه .
وانني اعجب له كيف اهمل اال�شارة ب�شكل
قاطع اىل كتابني رئي�سني كانا مطبوعان قبل
واثناء مكوثه يف بغداد حينئذ فامل�ست�شرق
بروفو ماي�سرن وكان قد زار بابل يف نهايه
القرن التا�سع ع�شر �ضمن بعثه اثريه وقد
ات�صل بقا�ص عراقي جمهول يدعي ر�شيد
اجلايل ليلتقط منه بع�ض احلكايات واالمثال
والتقاليد واال�صطالحات ال�شعبيه التي كانت
�سائدة يف بغداد ويف املنطقه الو�سطى من
الراق فتم له ما اراد ون�شر ماجمعه يف كتاب
اختار لن�صو�صه العربيه احلرف الالتيني
وبجانبها الرتجمه االملانيه وجعل لهذا
الكتاب ذيال ا�ستوعب جميع املفردات العاميه
وبازائها ما يقابلها من اللغه االملانيه وقد

طبعه يف مدينه اليبزك يف املانيه �سنه 1903
بعنوان حكايات عربيه جديدة من العراق .
وكذلك و�ضع امل�ست�شرق االماين فاي�سباخ
كتابا باللغه االملانية بعنوان ابحاث يف
اللهجة العربية يف العراق ت�ضمن حكايات
كثرية مو�ضوعه باللهجه البغداديه وقد
طبعه اي�ضا يف اليبزك �سنه  1908فذا عملنا
ان ما�سينيون انتهى من طبع كتابه �سنه
 1912وانه كان يتتبع با�ستمرار جميع ما
يجد من الدرا�سات حول لهجتنا منذ علم
 1908اىل  .. 1911فانه لن يعذر على اغفال
هذين الكتابني اخلطريين اللذان �شاعا ب�شكل
منقطع النظري يف جمع االو�ساط العلميه
يومذاك كما لن تغفر له غفلته عما كتبه
اال�ستاذ رزوق عي�سى يف املجلد االول من
جمله لغه العرب يف �صدد املنحوت العامي
واللفظ الدخيل يف لغه بغداد وعن حماوله
املرحوم عبد اللطيف ثنيان التي كان ين�سجها
يف ت�أليف قامو�س الوام يف دار ال�سالم اذ لو
اطلع اال�ستاذ ما�سينيون على ماذكرت لبلغ
بدرا�سته �شاطئ الكمال .
هذا ماوددت االملاع اليه عند قراءاي كتاب
امل�ست�شرق الراحل لوي�س ما�سينون يف
لهجه بغداد العربيه وقد اعجبني كثريا حني
بو�أ التعابري اال�صطالحيه ال�صحاب املهن
واجلماعات احلرفيه واالمثال واالغاين
وال�صحافه الهزليه .....
املنزله التي جتعلها يف م�صاف امل�صادر
املعتمدة التي ي�صح الرجوع اليها يف الك�شف
عن تراثنا اللهجوي اخلالد .
وقد وفق الرجل بعد ذلك غايه التوفيق
حني عالج م�ستقبل لهجتنا وخلد بع�ض
الوثائق املتعلقه بنداءات الدروب واملقامات
املو�سيقيه الغانينا وطابعها اللحني و�ألعابنا
ال�شعبيه وخرافانتا ...
فرحم الله ما�سينيون ....
انه كان موطنا بغداديا قبل ان يكون باري�سيا
ومت�صوفا حالجيا قبل ان يكون زاهدا .
عن جملة املورد 1984

كتاب جديد يكشف العالقة بين ماسنيون
والمفكرين العراقيين
يف كتابه «م�أ�ساة احلالج بني ما�سينيون والباحثني البغداديني»
يعيد الدكتور علي ح�سني اجلابري �شخ�صية املت�صوف الكبري
احل�سني بن من�صور احلالج اىل دائرة ال�ضوء من جديد .وهي
�شخ�صية خالفية بني الباحثني كما هي ق�ضية تتجدد يف كل ع�صر
وحولها يدور جدل وا�سع بني مربئ ل�ساحة احلالج وبني ّ
مكفر
له .والباحث يعر�ض لتلك العالقة اخل�صبة التي ربطت امل�ستعرب
الفرن�سي لوي�س ما�سينيون ببغداد وبعلمائها الكبار وعلى ر�أ�سهم
الألو�سيان حممود �شكري الألو�سي وعلي عالء الدين الألو�سي
والأب ان�ستا�س ماري الكرملي� ،صاحب جملة «لغة العرب».

عر�ض  /مازن لطيف
والواقع �أن بغداد واحلالج والتاريخ معادلة مرتابطة
ترابطا ع�ضويا ونف�سيا وجغرافيا عند ما�سينيون منذ
وقت مبكر يف حياته فاذا كان قد ولد يف عام ،1883
فقد زار بغداد لأول مرة يف عام  1907وهو �أمر يك�شف
مدى تعلقه بالت�صوف وباحل ّالج وباال�سالم من جانب،
وببغداد والرتاث ،وبالبغداديني ،من جانب ثان،
ومبجمل الظروف التي و�صلت باحلالج اىل م�أ�ساته ،وما
تركته من ا�صداء تاريخية واجتماعية وعقائدية بالأم�س
واليوم من جانب ثالث.
ويقول الباحث ان املعادلة الكربى التي نتجت عن
تفاعالت بغداد واحل�ضارة ،والت�صوف واحلالج،
وما�سينيون وامل�أ�ساة بالأم�س ،ف�إنها حا�ضرة يف عيون
الباحثني العراقيني يف القرن الع�شرين من خالل تو�سط
بغداد بني احلالج وما�سينيون ،لتتفاعل داخل هذا
الكتاب الذي يتوزع على حمورين الأول عام يتناول
فيه ما�سينيون وبغداد واحلالج بالأم�س ب�شكل عام.
وقد ا�ستعان الباحث ببحوث و�آراء باحثني عرب كتبوا
و�أ ّرخوا ملا�سينيون ،والثاين خا�ص هو اللبّ واجلوهر
وال�صلب وقف فيه عند موقف املفكرين العراقيني من
ما�سينيون وبغداد واحلالج �شيوخ (علي عالء الدين
الألو�سي وحممود �شكري الألو�سي و�أ�صدقاء الأب
ان�ستا�س ماري الكرملي وجميل �صدقي الزهاوي وعبا�س
العزاوي) وتالمذة عار�ضني لن�صو�ص �شيوخهم (ابراهيم
ال�سامرائي و�أكرم فا�ضل وه�شام ال�شواف) ودار�سون
باحثون ونقدة (عرفان عبداحلميد وح�سام الألو�سي
وعزيز عارف) وم�صوّ بون ملجمل اجلهد احلالجي (كامل
م�صطفى ال�شيبي) وموثقون ملرا�سالت ما�سينيون مع
�شيوخه البغداديني (ظمياء حممد عبا�س ال�سامرائي)؟
ومع �أن الباحث يعر�ض جلهد الباحثني العراقيني
الذين خدموا تراث احلالج ،وتوقفوا مليا عند كتابات
ما�سينيون� ،إال �أنه يخ�ص�ص بحثا م�ستقال عن «مكانة
ما�سينيون.
يف درا�سات ال�شيبي ،وذلك للح�ضور الكبري الذي حققه
هذا امل�ست�شرق مع ال�شيبي يف ميدان الت�صوف او ًال،
وعن احلالج ثانيا ،ويف البحث عن حقيقة امل�أ�ساة اوال
واخري ًا.
كان ال�شيبي هو االوفر حظا يف الوقوف على م�ؤلفات

ما�سينيون طوال خم�سة عقود .وقد حقق عددا من
االخطاء منها قول ما�سينيون ان البكتا�شية هم من اهل
ال�سنة ،يف حني انهم «امامية اثنا ع�شرية» وله �شواهد
على ذلك موثوقة.
وملا كانت م�أ�ساة احلالج هي حمور اهتمام ما�سينيون
وال�شيبي فقد جاء احلديث عن العالقة بني البيئة
والظروف االجتماعية والت�صوف« ،فما دام للزهد يف
منظور ما�سينيون وجود طبيعي يف كل زمان ومكان،
فان اال�ستعداد للت�صوف هو الآخر ين�ش�أ يف العادة من
ثورة باطنية تخامر النفو�س ،فيثور �صاحبها على املظامل
االجتماعية ،وال يقف عند مقاومة غريه بل يبد�أ بجهاد
نف�سه وا�صالح خطيئاته».
وقد الحظ ال�شيبي ربط ما�سينيون ال�صلة بني «املدن»
وعمقها احل�ضاري يف حديثه عن الكوفة وعراقتها
احل�ضارية ال�سابقة على اال�سالم
(البابلية) قيا�س ًا اىل ما�ضي الب�صرة
وثقافتها التي ال متتلك ح�سب ظن
كان احلالج ،كما يقول
ال�شيبي ،قد ب�شر يف بغداد
بدولة الروح ع�شر �سنوات
كامالت انفقها جميعا يف
العمل ال�سري حني ا�ستقر
يف بغداد ا�ستقرار رجل له
غايات بعيدة .ويف ذلك يتفق
ال�شيبي مع ما�سينيون،

ما�سينيون مثل تلك
اال�صالة ،وهو ظن غري �صحيح ،فبف�ضل
اال�صالة الكوفية تطور اخلط الكويف اىل «فن» متميز
وهند�سة معمارية ،وتطور الزهد اىل ت�صوف ،ومثل ذلك
يقال عن احل�ضارة املزدهرة.
وما�سينيون ما فتىء يذكرنا بقول رفيق احلالج (�أبوبكر
ال�شبلي) «كنت انا واحل�سني بن من�صور �شيئ ًا واحد ًا اال
انه اظهر وكتمت» ،فاالعالن واالباحة كانا وراء ك�شف
احلقيقة احلالجية التي �صنعت م�أ�ساة احلالج.
وال�شيبي وهو يقدم على اعادة حتقيق واخراج ديوان
احلالج يعرتف ملا�سينيون بف�ضل احياء ذكر احلالج
يف تاريخنا املعا�صر ،ولفت االنظار اىل م�أ�ساته فيقول:
«يف مطلع القرن الع�شرين احيا ما�سينيون ذكر احلالج
حني زار بغداد �سنة � 1907ضمن بعثة اثرية ،ف�صور قرب
احلالج وغريه ثم كتب عبارته «�أنا احلق» بحث ًا القاه يف
م�ؤمتر امل�ست�شرقني يف اثينا �سنة  ،1912ون�شر ديوانه
وكتابه (الطوا�سني) واخباره والن�صو�ص التي دارت
حوله ،وتوج ذلك كله بر�سالة للدكتوراه عنوانها عذاب
احلالج ،فنبه االدباء وال�شعراء والباحثني يف ال�شرق
والغرب اىل اهميته االدبية والتاريخية والفكرية.
ثم ان عودة ال�شيبي اىل مطلع القرن الع�شرين ،وتتبع
�سعي ما�سينيون لالحاطة باحلالج فكرا ومنهجا ،دفع به
اىل اال�ستئنا�س ب�آراء تالمذته من العراقيني (ال�سامرائي
وال�شواف وفا�ضل) للك�شف عن عقيدة ما�سينيون
وتوجهاته الفكرية ،وبخا�صة ما رواه عن االب الق�س
العراقي دهان املو�صلي املقيم يف باري�س.
فقد كلفه ما�سينيون يف ربيع عام  1953باقامة قدا�س
خا�ص على
روح احل�سني بن من�صور احلالج يف البيعة التي ي�شرف
عليها يف العا�صمة الفرن�سية يوم ذكرى وفاته يف 24
ذي القعدة هجرية امل�صادف  26اذار  .1922وذكر الق�س
دهان انه ده�ش للطلب وذكر ما�سينيون ب�أن احلالج كان

م�سلم ًا! فكان جواب ما�سينيون ان
احلالج رجل مت�صوف روحاين،
وان فوارق الأديان ال يح�سب لها
ح�ساب يف حالته!
مثل ذلك رواه ال�سامرائي كما
روى ه�شام ال�شواف ق�صة
�سورة الفاحتة التي كان يقر�أها
ما�سينيون يف اجلامع الكبري
مبدينة باري�س على �أرواح العمال اجلزائريني الذين
�سقطوا �صرعى ر�صا�ص ال�شرطة الفرن�سية عند خروجهم
يف تظاهرة وطنية انت�صارا للق�ضية اجلزائرية .والر�أي
عند ال�شواف وال�شيبي نا�شئ من حمبة ما�سينيون
للحالج والإعجاب به .وب�سببه غدا هذا امل�ست�شرق
الكبري حمبا للعرب وامل�سلمني وم�ؤيدا للق�ضايا التي
كانوا ينادون بها .وكل ذلك يعزز ما �سجله الكرملي عن
ما�سينيون وتعلقه ببغداد والرتاث والتاريخ با�ست�شهاد
ال�شيبي نف�سه.
كان احلالج ،كما يقول ال�شيبي ،قد ب�شر يف بغداد بدولة
الروح ع�شر �سنوات كامالت انفقها جميعا يف العمل
ال�سري حني ا�ستقر يف بغداد ا�ستقرار رجل له غايات
بعيدة .ويف ذلك يتفق ال�شيبي مع ما�سينيون ،لكنه
يختلف معه يف احلديث عن «م�سيحية احلالج».
بن�ص اورده ال�شيبي على ل�سان �أبي العبا�س املري�سي
«ي�صرف هذا املعنى عن غاية ما�سينيون ومن قال
مب�سيحية الت�صوف الإ�سالمي واحلالج» .ويف جميع ذلك
يحتفظ كل من ما�سينيون وال�شيبي مبوقعه يف دائرة
االبداع والإجادة واالحتفاء باحلالج.
وقد �سجل كامل م�صطفى ال�شيبي يف عام  1999يف
درا�سة تقوميية نقدية العمال ما�سينيون حول احلالج
اكرث �آرائه يف البحث عن احلقيقة ال�صوفية واحلقيقة
احلالجية التي عانى يف �سبيلها الكثري ي�ستحثه نداء
«انا احلق» ودوافعه الوجودية والعقائدية التي ب�سببها
مات احلالج من غري ان ي�صرح بالكثري من منطويات
هذه املقالة الرمزية ،لكنه ترك اثرا بالغا يف اطار حوار
احل�ضارات والأديان والأمم وال�شرق والغرب .وما زالت
�أقالم الباحثني تتناوله ب�شوق واعجاب ،وال �سيما وم�ضا
ته الأدبية الواردة �شعرا ونرثا .فلي�س هناك اعمق وال
اجمل من ال�شعر ال�صويف او القطع النرثية الرمزية التي
حفظت للأجيال واحدا من ابدع اال�شكال الأدبية للغة
العربية .
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�أنا من �أهوى ،ومن �أهوى �أنا
نحن روحان حللنا بدنا
ف�إذا �أب�صرتني �أب�صرته
و�إذا �أب�صرته �أب�صرتنا

وهذان البيتان ال ينطبقان على احلب
االلهي كما يظن بع�ض النا�س قدميا
وحديثا ،بل هما قول ان�سان يف ان�سان
ال�سراج يف ال ُّلمع
يحبه كما علمنا
ّ
(�ص )361،384وهكذا جندهما قابلني
لالنطباق على احلالج القدمي و�صديقه
اجلديد لوي�س ما�سينيون بعد ان زال
بينهما حاجز الزمن ،وميكننا ان ن�ضيف
�شطرا خام�سا من عندياتنا (!) ،يقول:
نحن روحان التقينا ههنا.
ويقول املرحوم د .حممود قا�سم يجب
االعرتاف بان كتابات لوي�س ما�سينيون
عن احلالج تعد املرجع املعا�صر االول
الذي يجب الرجوع اليه للك�شف عن
مالمح تلك ال�شخ�صية العجيبة التي كان
لها اثرها الديني يف تاريخ اال�سالم،

ماسينيون والحالج
كامل م�صطفى ال�شيبي
باحث راحل

كما كان لها اثارها العميقة يف التاريخ ال�سيا�سي لهذه
االمة منذ اواخر القرن الثالث الهجري حتى يومنا هذا.
وا�ضاف قائال :وكذلك ينبغي ان ن�شيد باجلهد العظيم
الذي بذله ما�سينيون يف جمع مادته وح�شد الن�صو�ص
والوقائع من الرتاث الفكري يف اال�سالم ينوء به
املخت�صون ،ويكاد يدفعنا اىل القول بان نوعا من املودة
بني ما�سينيون واحلالج هو الذي �ساعده على بذل هذا
اجلهد اخلارق للعادة كما جاء ذلك يف بحثه املعنون
(احلالج والقرامطة وما�سينيون) ،من جملة اال�صالة
(اجلزائرية) عدد ،57ال�سنة،7وزارة ال�ش�ؤون الدينية
يف اجلزائر �سنة 1978م ،ون�ضيف نحن ان هذا نوع
من احلب الرا�سخ الذي ي�سميه العرب احلب العذري،
املن�سوب اىل قبيلة عذرة اليمانية اال�صل ،ويعني حبا
حتى املوت ومنها خرج املحبون االقدمون املت�صوفون
بهذا الو�صف ،ودعونا من التذكري والت�أنيث ولنبق يف
معنى الثبات على احلب حتى اخر رمق.
وجاء ما�سينيون اىل بغداد �سنة 1907؛ فكان اول
موقع يزوره �سنة  1908قرب احلالج الذي ن�شر �صورته
يف كتابه (ديوان احلالج) ،وقد كان منه مثار مالحظة
النا�س بحيث ذكره يف حما�ضرة القاها يف بغداد 1945
بهذا االفتتاح وقالوا له( :الظاهر انك زرته -يعنون قرب
احلالج -قبل ان تزور احد)؛ ف�ضحك ما�سينيون وقال:
انه يحب احلالج ،وقبل ذلك ب�سطور ا�شار املرحوم
عبا�س العزاوي (ت1391هـ1971 -م) الذي كان حا�ضرا
هذه املنا�سبة؛ يعتقد اال�ستاذ لوي�س ما�سينيون ان
احلالج كان موحدا ومن اهل الع�شق االلهي ،وتلك ا�شارة
اىل قول احلالج يف ديوانه:
تفكرت يف الأديان جد حمقق
ف�ألفيتها �أ�ص ًال له �شعب جم ًا
فال تطلنب للمرء دينا ف�إنه
ي�صد عن الأ�صل الوثيق و�إمنا
يطالبه �أ�صل يعرب عنده
جميع املعايل واملعاين فيفهما
وتعلمون ان هذا املعنى يذكر بقول ابن عربي ورهطه
من القائلني بوحدة الوجود:
لقد كنت قبل اليوم �أنكر �صاحبي
�إذا مل يكن ديني �إىل دينه دان
فقد �صار قلبي قاب ًال كل �صورة
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فمرعى لغزالن ودير لرهبان
وبيت لأوثان وكعبة طائف
و�آيات توراة وم�صحف قر�آن
�أدين بدين احلب �أين توجهت
ركائبه فاحلب ديني و�إمياين
وبد�أ ما�سينيون من هذا الوقت املبكر يف البحث عن
رجال مت�ساحمني ي�أخذ عنهم وي�سرت�شد بهم فكان
ال�سيد عيل عالء الدين االلو�سي (1340 -1277هـ/
1921 -1860م) اول من ق�صده منهم ،وكان زميله يف
الدر�س املرحوم عبا�س العزاوي الذي ا�شار اىل ذلك يف
ر�سالة له اودعها جنله اال�ستاذ فا�ضل .وا�ضاف ان مكان
الدر�س كان جامع مرجان الذي تعبنا كثريا يف البحث
عن �صورة له حتى وجدناها يف (بغداد كما عرفتها)
للمرحوم امني املميز ،بطبع بغداد �سنة � 1985ص،97
وتظهره ب�صورته الكاملة قبل ان يقتطع منه جزء
الدخاله يف �شارع الر�شيد.
وذكر اال�ستاذ ما�سينيون انه �صحب ال�سيد حممود
�شكري االلو�سي (1342 -1273هـ1924 -1856 /م)
واخذ عنه و�صادقه وكتب يف رثائه له يقول (توجعت
وت�أ�سفت اي ت�أ�سف ...جمعنا الله تعاىل يف اخلريات
تذكارا من املرحوم اىل تلميذ املرحوم االخ�ص من اقل
تالمذته الفقري اخلا�ضع لربه �سبحانه ...ما�سينيون)
�سرد ذلك يف �سنة  ،1924كما ورد ذلك يف كتاب اال�ستاذ
حممد بهجة االثري (اعالم العراق) طبع املطبعة ال�سلفية
مب�صر (1345هـ1927 /م)� ،ص.174
وكتب ما�سينيون يف هذا ال�ش�أن ر�سالة م�ؤرخة يف
 1923/7/25اثناء وجوده يف املغرب يف مدينة فا�س
يطلب فيها معلومات ا�ضافية عن احلالج ،ويذكر تلمذته
له وحبه له والبن عمه ال�شيخ علي عالء الدين ،وقد
�ضمنها عبارت جميلة ت�شع ا�سالمية و�صوفية ،منها
قوله( :مت�سكت منذ �سنني بتقوى الله تعاىل واداء
فرائ�ضه وبورع حالله وحرامه ،ونويت االخال�ص لله
تعاىل يف جميع اعمايل ،وقمت (اقمت) القيامة يف
االدعية راجيا من غفرانه الوا�سع كل عفو ورحمة)،
وحتتفظ دار املخطوطات والوثائق بهذه الر�سالة حتت
رقم  ،881ومن الطريف ان اال�ستاذ ما�سينيون �صنع
له ختما با�سم لوي�س ما�سينيون وحتته لفظ (عبده)،
وقد �صنعه له ال�سيد حممد تقي بهيمني احلكاك (�صانع
االختام) يف الكاظمية بتاريخ 1326هـ1908 /م)،
وكان ذلك باقرتاح وان�شاء وت�صديق من ا�ستاذه ال�شيخ
علي عالء الدين قا�ضي بغداد يف ايامه ،ونورد بعد
هذا التاريخ وجدنا �صورة للمرحوم ما�سينيون بالزي
االزهري بتاريخ  ،1909وهذا يعني انه توجه بعد بغداد
اىل القاهرة ليكمل حت�صيله ال�صويف اخلا�ص باحلالج
وغريه ليبد�أ رحلته العلمية الطويلة التي مل تتوقف
اال بتوقف نب�ضات قلبه ،وكانت م�شاركته يف م�ؤمتر
امل�ست�شرقني يف اثينا �سنة  1912اول عالمات نبوغه:
اذ انار االعجاب ببحثه عن كلمة (انا احلق) احلالجية،
واذاد بها االب ان�ستا�س الكرملي يف جملة لغة العرب
املذكورة و�ضمناها فاحتة كتابنا �شرح ديوان احلالج
(�ص ،)10وكان له عند ذلك من العمر اربع وع�شرين
�سنة.
وكتب ما�سينيون كتبه وابحاثه املعروفة عن احلالج
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والت�صوف واخلطط واالدب التي اعجب بها الباحثون
والفنانون والروائيون وال�شعراء؛ فحذا حذوه (حذو
النعل بالنعل والقذة بالقذة) يف االقطار العربية والهند
وغريهما من البالد.
ولعل اقدم واول من ت�أثر باعماله وجهوده �شاعر العراق
وفيل�سوفه جميل �صدقي الزهاوي يف روايته ال�شعرية
(ثورة يف اجلحيم) التي وردت يف ديوان االو�شال الذي
طبع �سنة  :1934انظر ديوان الزهاوي الذي ن�شره وقدم
له عبد الرزاق الهاليل ،املجلد االول ،دار العودة بريوت
�( 1962ص ،)734وقال الزهاوي (1354 -1279هـ/
1939 -1863م) يف هذا ال�ش�أن( :من�صور احلالج
يخاطب الله ويعاتبه.

ور�أيت احلالج يرفع منه الطر
ف نحو ال�سماء وهو ح�سري
قائ ًال� :أنت الله وحدك قيو
ما و�أما الألوان فهي تبور
�أنت ،من حيث الذات ،ل�ست كثري ًا
غري �أن التجليات فهي كثري
�إنك الواحد الذي �أنا منه
يف حياتي �شرارة ت�ستطري
وبه يل بعد الظهور خفاء
وله بي بعد اخلفاء ظهور
مل �شئت العذاب يل؟ وملاذا؟
مل جترين منه و�أنت املجري
كان يف الدنيا القتل منهم ن�صيبي
ون�صيبي اليوم العذاب الع�سري
قلت� :إن املقدور البد منه
�أو حتى �إن �أخط�أ املقدور
ثم �سال ال�سيل به�ؤالء
وعلى كل حال فقد الف ما�سينيون جمموعة من الكتب
تتناول حياة احلالج وكتبه واراءه منها كتبه :الديوان
والطوا�سني واالخبار والن�صو�ص االربعة وما اىل ذلك،
وقد حظيت كل هذه امل�صنفات بحظوة وجاذبية واهتمام
من الكتاب والق�صا�ص واملفكرين من �شتى انحاء العامل،
فبالن�سبة للطوا�سني ر�أيناه يعاد طبعه مع زيادات بقلم
املرحوم االب بول نويه ،وكذا ب�شار نوري (الرتكي)،
وبالن�سبة الخبار احلالج وجدنا له طبعة �ساذجة
ا�صدرها اال�ستاذ عبد احلفيظ بن حممد مدين ها�شم يف
م�صر ،وبالن�سبة للبحث يف �سرية احلالج وارائه وجدنا
كتاب احلالج �شهيد الت�صوف اال�سالمي لطه عبد الباقي
�سرور بطبع القاهرة �سنة  ،1961وباالملانية كتبت
اال�ستاذة �آنه ماري �شيميل كتابها عند �سنة  ،1968وكتب
د .حممد جالل �شرف كتابه (احلالج الثائر الروحي يف
اال�سالم) �سنة  1970يف اال�سكندرية و�سامي طرطبيل
كتابه (ا�سطورة احلالج) �سنة  ،1979وا�صدر الفنان
�سامي مكارم كتابه ( احلالج يف ما وراء املعنى واخلط
واللون) من دار ريا�ض الري�س للكتب والن�شر يف
لندن �سنة  ،1989ويف جمال االبحاث الفرعية وجدنا
لزميلنا املرحوم حممود قا�سم بحثه ( احلالج والقرامطة
وما�سينيون) الذي ن�شرته له جملة ا�صالة اجلزائرية
العدد  57ل�سنة  ،1978وهكذا كتب د .عبد احلكيم ح�سان
بحثه (الروح االيرانية يف حياة احلالج وت�صوفه) يف
جملة جامعة ام درمان اال�سالمية العدد.1969 ،2
وا�ستقاء من االخبار التي ت�ضمنتها كتب ما�سينيون يف
مو�ضوع �سرية احلالج ظهرت جمموعة من الروايات
منها كتاب (احلالج او و�ضوء الدم) ملي�شال فريد غريب
الذي طبعه الروائي يف مطبعته يف بريوت ،ومنها رواية
(ال�شهود وال�شهداء) للكاتية العراقية لطيفة الدليمي التي
ن�شرتها لها جملة افاق عربية �سنة .1976
ويف عامل امل�سرح كتب �صالح عبد ال�صبور م�سرحيته
ال�شعرية املعروفة (م�أ�ساة احلالج) التي ن�شرتها له
دار االداب ،بريوت� ،سنة  ،1965وكتب عدنان مردم
بك م�سرحيته (احلالج) بو�صفها م�سرحية �شعرية من
اربعة ف�صول ،ون�شرتها له دار عويدات ،بريوت ،1971
وكتب اال�ستاذ هربرت مي�سون (االمريكي) م�سرحيته

االنكليزية بعنوان (موت احلالج) وطبعتها مطبعة
جامعة نوتردام �سنة  ،1979وقد ترجمت هذه امل�سرحية
ال�شعرية اىل العربية بقلم امل اجلبوري وطبعت يف
�شركة ال�شرق االو�سط للطباعة يف عمان �سنة .1995
ويف جمال ال�شعر اثرت اراء ما�سينيون وعرو�ضه
ال�شعار احلالج يف ال�شعر العربي وعدوه بطال من
ابطال الكفاح االن�ساين بقطع النظر عن انتمائه الفقهي
او الكالمي ،وجعلوا ينظمون يف �شجون كفاحه وثباته
ا�شعارا تعلو به عن م�ستوى االن�سان العادي ،وقد تبناه
منهم املتحررون والي�ساريون على اخل�صو�ص ومن
اولهم ال�شاعر احمد �سعيد امللقب ب�أدوني�س الذي نظم
ق�صيدته التي عنوانها (مرثية احلالج) التي ن�شرت
يف كتابه (اغاين مهيار الدم�شقي) �سنة  ،1962وتاله
�شاعرنا عبد الوهاب البياتي با�شعار كثرية منها تلك التي
وردت يف ديوانه (�سفر الفقر والثورة) �سنة .1965
لكن ال�شاعر قي�س لفتة مراد (العراقي) كان اغزر ال�شعراء
نظما واكرثهم اهتماما باحلالج �صدورا منه عن روح
�صوفية روحية مثله ،وقد �ضمن م�شاعره هذه ديوانه
ال�صغري (اغاين احلالج) الذي طبعه يف بغداد ،1966
و�ضمنه اربعني قطعة �شعرية يف خمتلف التوجهات
احلالجية وال�شخ�صية.
ومن الطبيعي ان يكون لكاتب هذه ال�سطور ا�سهامه يف
�ش�ؤون احلالج تعبريا عن حبه له من ناحية ،واعجابا
مبا�سينيون واعرتافا بف�ضله من ناحية اخرى ،ونورد
هنا الكتب والبحوث التي ا�سهم بها يف هذا املجال:
الكتب:
-1
ديوان احلالج الذي ا�سبغ فيه على
(�أ)
الن�صو�ص احلالجية روح عربية وا�ضحة تعتادها اذان
النقاد والباخثني والقراء العاديني ،وظهرت االوىل منه
يف بغداد �سنة  ،1974والطبعة الثانية املزيدة املراجعة
�سنة  ،1984والطبعة الثالثة يف دار اجلمل يف املانيا
�سنة .1997
�شرح ديوان احلالج ،طبع بريوت .1974
(ب)
(ج) احلالج مو�ضوعا لالداب والفنون ال�شرقية
والعربية ،طبع بغداد .1976
 -2الأبحاث:
�شعر احلالج ،جملة الرابطة (النجفية،
(�أ)
العراقية) ،العدد.1976 ،6
م�صنفات احلالج ،جملة البيان (الكويتية)،
(ب)
العدد .1976 ،121

(ج) ذيل ديوان احلالج ،جملة زانكو ،جامعة ال�سليمانية،
.1977
(د) احلالج يف االدب املقارن ،جملة كلية الرتبية،
طرابل�س ،العدد� ،21سنة .1996
وثمة عدد من املقاالت وعدد من اال�شارات يف م�صنفات
اخرى لكاتب هذه ال�سطور تكمل هذه املعاين.
ومن اطرف وجوه الن�شاط الحياء ذكرى احلالج وبيان
ت�صور النا�س له اهتمام اال�ستاذ ما�سينيون بالر�سوم
التاريخية التي عني بها الر�سامون امل�سلمون تعبريا
منهم عن ت�صورهم ملنزلة احلالج و�صربه على ال�شدائد
ومواجهته للموت بالطريقة التي قتل بها ،ويالحظ يف
كثري منها ان را�سميها ت�صوروه قد قتل م�صلوبا كال�سيد
امل�سيح ،بل لقد �صوروه م�سمر اليدين والقدمني واىل
جواره الرمح واخلل وال�سلم التي رقي بها اجلالد اليه،
وينبغي ان نذكر يف هذا املجال ان احلالج الذي قيل انه
�صلب مل ي�شنق كما ت�صوره ر�ساموه وامنا علق على
مكان عال بامر الوزير علي بن عي�سى قبل موته بثماين
�سنني بق�صد الت�شهري به واغراء النا�س باهانته والغ�ض
من قدرته -كما ذكرنا ذلك يف كتبنا عن تاريخ بغداد
للخطيب البغدادي -واما ال�شنق فلم يحدث قطعا؛ وكيف
ي�شنق وقد قطعت اطرافه وحز ر�أ�سه واحرق ج�سده
والقي يف دجلة رماده؟
وعلى العموم فقد جمع املرحوم ما�سينيون من هذه
الر�سوم ت�سعة ع�شر يتفاوت تاريخها بني القرنني العا�شر
والثاين ع�شر الهجريني (ال�ساد�س ع�شر والثامن ع�شر
امليالديني).
وقد حملتنا هذه الر�سوم القدمية على متابعتها والتعبري
عن م�ضمون جديد لها بري�شات الر�سامني املحدثني؛ فقام
الفنان العراقي املعروف اال�ستاذ �ضياء العزاوي بر�سم
ثماين قطع �ضمنها م�شاهد من �سرية احلالج والعبارات
التي اقرتنت مبحاكمته على طريقته اخلا�صة باملزج بني
احلرف وال�شكل وان مل ي�ستطع االفالت من ا�سطورة
ال�شنق التي ملأت عقول الفنانني ا�سباغا للمهابة والرهبة
واالكبار ملكابدات هذا ال�صويف ال�شهري ،وقام �صديقنا
الر�سام ال�صويف اال�ستاذ �شاكر ح�سن ال �سعيد مبحاولة
ت�شكيلية ا�صيلة ،وذلك ب�شرح ثمانية ع�شر ن�صا �شعريا
للحالج او ت�أويلها بطريقته الرمزية النابعة من مدر�سته
التي ابتدعها بعنوان (البعد الواحد) التي تتجنب
ر�سم اال�شخا�ص وت�ستعي�ض عنهم باحلروف واالرقام
و�شقوق احليطان والكواكب واالفالك واحلومينات

والبوي�ضات �صدورا عن اجلواهر دون االعرا�ض ،وقد
احلقنا هذه الر�سوم وغريها بالبحث احلا�ضر.
يف هذه املرحلة جتمعت عندنا مالحظات تتعلق
با�ستدرامات وا�ستكماالت للن�شاط الذي بذله املرحوم
ما�سينيون لت�شكيل �صورة كاملة للحالج �سرية واراء
منها:
او ًال :اننا وجدنا يف كتاب (�شرح �شطحيات) لل�شيخ
ال�صويف روزبهان البقلي الذي حققه هرني كوربان
الذي طبع يف طهران �سنة  -1866اي بعد وفاة املرحوم
ما�سينيون ،ويت�ضمن هذا الكتاب ف�صال طويال عن
�شطحات احلالج تبلغ خم�سا واربعني عبارة ،وت�شكل
مادة غزيرة يف هذا املجال ،وت�ضيف تفا�صيل كثرية اىل
ما نعرفه عن �سرية احلالج وارائه.
ويف هذا الكتاب ف�صل عن الطوا�سني يت�ضمن عبارات
كثرية ال نعرفها مقرتنة ب�شروح وافية
ومقدمات ،وقد عددناها فوجدناها
اهتم ما�سينيون بوطن
احلالج ف�سكنه الول نزوله
فيه ،والقى فيه عددا من
املحاظرات حول احلالج
ووطنه ،واهتم ب�ش�ؤون ذوي
دينه وامل�سيحيني واعان على
الرفع من م�ستوى التدري�س يف
دير الكرمليني

نحو �ست و�سبعني فقرة وعبارة تتعلق بهذا املو�ضوع
وهي موزعة على الطوا�سني (االلهامات) االتية:
ال�سراج ،والفهم ،والدائرة ،والنقطة ،والأزل ،وامل�شيئة،
والتوحيد ،والتنزيه ،والنفي ،واالثبات.
ومن اهم اال�ستدراكات التي تعن على الذهن ما وجدناه
من تف�سري ا�شاري للحالج اليات خمتارة ذات م�ضمون
ميتافيزيقي وكالمي مت�س احلياة ال�صوفية م�سا ل�صيقا،
وقد عددنا ال�سور التي ف�سرها احلالج فوجدناه �سبعا
وخم�سني تعد ن�صف عدد �سور القران الكرمي ،ولعل هذا
العدد يعني �شيئا فيه �سر من ا�سرار احلالج ،وقد ت�ضمن
هذا التوجه كتب خمطوطة ومطبوعة لها جاذبية خا�صة
للباحثني يف �ش�ؤون احلالج والت�صوف.
وبعد...
فقد اهتم ما�سينيون بوطن احلالج ف�سكنه الول نزوله
فيه ،والقى فيه عددا من املحا�ضرات حول احلالج
ووطنه ،واهتم ب�ش�ؤون ذوي دينه وامل�سيحيني واعان
على الرفع من م�ستوى التدري�س يف دير الكرمليني
(املارونيني) الذي كان يرت�أ�سه �صديقه الأب ان�ستا�س
ماري الكرملي (1947 -1866م1368 -1283 /هـ)
الذي يحتفظ دار املخطوطات والوثائق مبئتي و�ست
وثمانني ر�سالة ار�سلها فقيدنا اىل �صديقة االب الراهب
اللغوي البحاثة الكبري.
ومن ناحية اخرى فقد اختري ما�سينيون ع�ضوا مرا�سال
يف املجمع العلمي العراقي بني �سنتي  1947و،1954
وكانت له حم�ضرة فيه ذكرتها جملة املجمع العلمي
يف عددها االول يف �سنته االوىل ،وكانت بعنوان
خطط الب�صرة ،ون�شر قبل ذلك كتابا بعنوان (خطط
الكوفة) ،وقد ورد ذلك يف كتاب لزميلنا اال�ستاذ �سامل
االلو�سي بعنوان (املجمع العلمي العراقي يف خم�سني
عاما) ( )1997-1947طبع املجمع العلمي العراقي
�سنة.1997
واخريا فقد كان املرحوم لوي�س ما�سينيون م�ست�شرقا
(�شعبيا) حمبوبا مت�ساحما يحب النا�س ويحبونه ولو
كان خمالفا الرائهم وعقيدتهم ،وكفاه ذلك تقديرا ،وكفانا
منه اخال�صا وحبا ،ورحمة الله على ما�سينيون فقد كان
من عباد الله ال�صاحلني واوليائه املقربني ...وال�سالم.

ن�شر املقال يف الذكرى املئوية ملا�سنيون
�ضمن كتاب تذكاري با�شراف ح�سن
حنفي
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لويس ماسينيون
واالسالم
بيري روكالف
ترجمة /عبد الرزاق الأ�صغر
وُلد لوي�س ما�سينيون عام 1883م يف بلدة
ْ
نوج ْنتْ
املارن( )2بفرن�سا ،لأ�سرةٍ ذات
م�ستوىثقا ّ
يف مرموق .وتعاوَن ،وهو يف
الرابعة ع�شرة من عمره مع بع�ض �أ�صدقائه
يف املدر�سةالثانوية ،على �إ�صدار جم ّل ٍة
�صغرية �سمَّوها "نحلة فرن�سا" .وارحتل
مع والديه �إىل �أملانيا والنم�سا و�إيطاليا
واجلزائر .ويف عام  1901نال �شهادة
البكالوريا -فرع الآداب والريا�ضيات ،ثم نال
�شهادة �إجازة يف الآداب فيما بعد.
�أدى خدمته الع�سكرية يف مدينة روان
بني عامي  ،1903 -1902ثم زار اجلزائر
واملغرب وتابع درا�سته العالية يف التاريخ
يف معهديْ الدرا�سات العليا وكوليج دو
فران�س ومدر�سة اللغات ال�شرقية .و�شارك
لأول مرة يف م�ؤمتر امل�ست�شرقني الذي انعقد
يف اجلزائر عام  .1906حيث التقى بغولد
زيهر ،ومائري المبري وغريهما .و َد َر�س ال ّلغة
العربية ،الف�صحى واللغة العاميّة ،و�أ�صبح
ع�ضو ًا يف املعهد الفرن�سي للآثار ال�شرقية
يف القاهرة .ثم �أخذ ينتقل بني البالد العربية
فزار الب�صرة واملحمَّرة وبغداد ،حيث قام
ببع�ض املهمات ل�صالح دولته ،والتقى عدد ًا
من الباحثني مثل حممود �شكري ،ور�ؤوف
اجلادرجي ،وحممد جلبي ،وحمدي بك
مدير الآثار العراقية .ويف عام � 1908شارك
يف �أعمال امل�ؤمتر العاملي للم�ست�شرقني
يف كوبنهاغن ،ثم زار الق�سطنطينية وبد�أ
درا�ساته حول احل ّالج.
ُي ْ
ويف م�صر ع نِّ َ
الفرن�سي
ع�ضو ًا يف املعهد
ّ
للدرا�سات ال�شرقية بالقاهرة .واكت�سب
�صداقةح�سني و�صفي ،ور�شيد ر�ضا ،وعلي
بهجت ،ثم �سافر �إىل بريطانيا حيث ن�شر
يف بع�ض املجالت �أوىل كتاباته عن احل ّالج
واحلالجيّة.
ويف عام � 1912شارك يف م�ؤمتر امل�ست�شرقني
يف �أثينا ،وامل�ؤمتر الرابع للتاريخ والديانات
يف لندن .ويف عام  1914تزوّ ج وق�ضى مع
عرو�سه �شهر الزفاف يف �صحراء اجلزائر
وب�سكرة وتوغرت .ثم تطوع� ،أثناء احلرب
العاملية الأوىل ،يف اجلي�ش الفرن�سي ،ليعمل
مرتجم ًا برتبة مر�شح �ضابط و�أُر�سل �إىل
مبهمات عديدة للجي�ش
الدردنيل .وقام
ٍ
ووزارة اخلارجية ومنح و�سام �صليب
احلرب.
ويف عام � 1916شارك يف �أعمال اللجنة
الفرن�سية يف اتفاقية �سايك�س بيكو يف
�إجنلرتا .ثم عاد �إىل م�صر حيث قام يف
مبهمات �سيا�سية
بور�سعيد والقاهرة وجَ دّة
ٍ
ل�صالح اخللفاء ،والتقى ال ّلنبي وكاليتون
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رئي�س املكتب العربي وال�شريف ح�سني
والأمري في�صل ولوران�س وعبد الله فيلبي
وحاييم وايزمن .وق�ضى عدة �شهور يف
القد�س ،وهي حتت االحتالل الربيطاين .ثم
�شارك يف �إعداد اتفاقية كليمن�صو-في�صل
عام .1918
وعاد بعد انتهاء احلرب �إىل �أعماله الع ْلميَّة
وبحوثه وحما�ضراته يف مراكز البحث ويف
العوا�صم واجلامعات يف البالد العربية
وتركيا و�إيران والهند والبالد الأوربية؛ فكان
دائم التنقل والتجوال ال يهد�أ وال يق ّر يف
مكان .وقد تن ّقل بني هذه البالد مرار ًاكثرية
وهو يبحث عن املخطوطات وامل�صادر ويقابل
العلماء .ويف الوقت نف�سه يقدم خدماته
وم�شورته للدّول املحتلة فيما يخ�ص الإ�سالم
وال�شعوب الإ�سالمية والعرب.
ويف عام  1924انتخب ع�ضو ًا يف اجلمعية
الآ�سيوية امللكية يف لندن ،ويف �أكادميية
العلوم ال�سوفيتيّة .ويف عام  1928بُعث
مرة �أخرى �إىل ال�شرق لأجل درا�سة تطور
الأو�ساط امل�سلمة يف فل�سطني والعراق
و�سورية ،وتطوُّر الدرا�سات العليا فيها
والتنظيمات احلرفية والعمالية .وكان د�ؤوب ًا
يف البحث عن م�صادر جديدة عن احل ّالج.
ويف عام  1930زار قرباحلالج ببغداد وقرب
ابن باكوية ال�شريازي يف طهران ومدينة
البي�ضا م�سقط ر�أ�س احلالج .و�شارك يف
حماوالت تب ّني الأحرف الالتينية عند العرب
وال ُف ْر�س كما هو الأمر يف تركيا.
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ويف عام  1933ع نُِّي ع�ضو ًا يف جممع ف�ؤاد
الأول للغة العربية بالقاهرة .ويف عام 1934
�شارك مع ماري كحيل يف درا�سة جماعة
"ال َبدَليَّة" يف دمياط؛ وهي جماعة دينيّة
كانت حتاول التوفيق بني
الإ�سالم وامل�سيحية يف التقائهما
بالإبراهيميّة .وزار مرة ثانية
با�شتعال حرب فل�سطني
وخروج الفل�سطينيني
و�إعالن دولة �إ�سرائيل
�صار له جمال جديد
للعمل واملهمات؛ فكرثت
زياراته لفل�سطني وال
�سيما القد�س واخلليل
وبيت حلم

بل مرار ًا عديدة -قرب احلالج وقرب �سلمانالفار�سي وكربالء والنجف والكوفة وبريوت
ودم�شق وا�سطنبول .ويف الالذقية...
التقى بال�شيخ �سليمان الأحمد ،وا�ستفاد
منه كثري ًامن املعلومات يف درا�سته لطائفة
الن�صريية.
ويف عام  1938زار املن�صورة ودار ابن لقمان
وعوا�صم عربية عديدة وتركيا .و�شارك يف
م�ؤمترامل�ست�شرقني الأملان ،حيث �ألقى بحث ًا
عن ّ
ال�شيعة املتط ّرفني يف نهاية القرن الثالث
الهجري ،كما �شارك يف امل�ؤمتر الع�شرين
للم�ست�شرقني يف بلجيكا.
وحينما ن�شبت احلرب العاملية الثانية عاد
فو�ضع نف�سه حتت ت�صرف اجلي�ش الفرن�سي،
فرافق اجلرنال ويغاند ،وح�ضر معه حفلة
زفاف �شاه �إيران ب�أخت امللك فاروقَ .
وخدَم
يف الأركان العامة برتبة رئي�س كتيبة
العاملني يف ق�سم ما وراء البحار ،ثم معاون ًا
جلريودو وزير الإعالم.
وانتخب ع�ضو ًا يف الأكادميية الإيرانيّة .ويف
فرن�سا اعتقله الأملان مد ًة ثم �أطلق �سراحه.
وعاد �إىل بالد ال�شرق ليلقي حما�ضراته.
أتا�سي
ويف �أثناء احلرب التقى ها�شم ال ّ
و�شكري القوتلي و�سعد الله اجلابري
وفخري البارودي و�أحمد ال�شراباتي .وزار
�أفغان�ستان ،وعينّ ع�ضو ًا يف الأكادميية
الأفغانية .ثم �سافر �إىل الهند وزار جامعاتها
ومعاهدها الإ�سالمية ،كما زار قرب امل�سيح
املزيّف هنالك .والتقى نهرو ومُنع من زيارة

غاندي يف ال�سجن ،ورف�ض زيارة حممد علي
جناح الزعيم االنف�صايل.
وبانتهاء احلرب الثانية عاد �إىل ن�شاطه
اال�ست�شراقي وحما�ضراته ودرا�ساته .وعُينَّ
رئي�س ًا لهيئة امتحانات الأغريغا�سيون يف
الدرا�سات العربية وبقي فيها ع�شر �سنوات..
ويف عام  1947هاجمته ال�صحافة امل�صرية
متهم ًة �إياه ب�أ ّنه �صديق العرب وامل�سلمني
املزيّف.
وبا�شتعال حرب فل�سطني وخروج
الفل�سطينيني و�إعالن دولة �إ�سرائيل
�صار له جمال جديد للعمل واملهمات؛
فكرثت زياراته لفل�سطني وال �سيما القد�س
واخلليل وبيت حلم .و�أدّى خدمات للدولة
الفرن�سية وقدّم تقارير عن مهماته لوزارة
اخلارجية .وظهرمتعاطف ًا مع العرب من
الناحية الإن�سانيّة وزار خميمات الالجئني
الفل�سطينيني .وكما �أبدى �إعجابه بغاندي
وم�ؤازر َته لـه ،كما �آزر ن�ضال ال�شعب يف
املغرب لإعادة ال�سلطان �إىل العر�ش .و�شارك
يف باري�س يف ال�صالة على ال�ضحايا امل�سلمني
الذين قتلوا يف �إحدى التظاهرات ،وت�آزر مع
�سارتر ومورياك للمطالبة ب�إن�صاف ال�شعوب
امل�ستعمرة والدعوة �إىلال�سالم .ويف �إحدى
التظاهرات تلقى �ضرب ًة على عينه �أفقدته
ب�صرها وذلك عام .1957
�سافريف عام � 1952إىل الواليات املتحدة
وكندا ،و�ألقى هنالك عدد ًا من املحا�ضرات.
وح�ضرامل�ؤمتر الثاين ع�شر للم�ست�شرقني
الأملان ،و�صار رئي�س ًا جلمعية �أ�صدقاء
غاندي ،ورئي�س ًا جلمعية العفو عن ال�سجناء
ال�سيا�سيني عرب البحار .ثم تقاعد من العمل
يف اجلامعة وكوليج دو فران�س ،و�سافر
�إىل ال�شرق متفرغ ًا لدرا�ساته اال�ست�شراقية،
فزار مدغ�شقر ونريوبي و�أوغندا ثم م�صر
واجلزائر.
ويف عام  1956منحه امللك حممد اخلام�س
الو�سام ال َع َلويّ .
ويف عام  1958زار اجلرنال ديغول رئي�س
اجلمهورية الفرن�سية ،كما زار املهدي بن بركة
يف �سجنه .ثم �أعاد الك ّرة �إىل م�صر وبريوت
والقد�س واخلليل ودم�شق موالي ًا بحوثه
ومن�شوراته وحما�ضراته.
وتويف يف باري�س يف � 62/10/13إثر نوبة
قلبيّة ،وقد �شارف الثمانني من العمر.
ومن خالل ما تقدم جت ّلى لنا من ما�سينيون
وجهان من �أن�شطته ،الوجه ال�سيا�سي ّ
امل�سخر
للدولة ،والوجه اال�ست�شراقي يف حماوالته
الك�شف والدرا�سة لكثري من جوانب الرتاث
العربي والإ�سالمي.
ّ
وثمة وج ٌه ثالث ملا�سينيون هو الوجه
الديني ،الذي لزمه ُطوال حياته ،وبذل لأجله
ّ
كثري ًامن الفعاليات .فهو قبل كل �شيء رجل
دين كاثوليكي يحاول ،ب�شكل ما ،وعن طريق
إ�سالمي� ،أن
درا�ساته املوجهة �إىل الدين ال
ّ

يقدّم خدم ًة للكني�سة الكاثوليكية ،فقد كان
م�ؤازر ًا مل�ؤ�س�سة �شارل فوكو يف مومنارتر،
وهي م�ؤ�س�سة تب�شريية ،و�ألقى حما�ضرة عن
فوكو بعد وفاته ،وعن موقع م�ؤ�سّ �سته من
الق�ضية الإ�سالمية ،وذلك يف مراكز الدرا�سات
ب�سان لوي�س وبح�ضورعد ٍد من الكرادلة.
وكان م�ؤازر ًا جلماعة القل َبينْ الأقد�سني
الكاثوليكية التب�شريية ،كما كان دائم امل�شاركة
يف امل�ؤمتر العاملي للم�ؤمنني ،وحمرر ًا
احلي" ،وع�ضو ًا دائم ًا يف
يف جملة "الإله ّ
م�ؤمترات تاريخ الأديان .وله حما�ضرات
يف "الإميان بامل�سيح وعامل اليوم" يف
جمهوراملثقفني الكاثوليك .و�شارك يف ت�أليف
هيئة التعاون امل�سيحي الإ�سالمي ،وتر�أَّ�س
هيئة حجّ ال�صداقة امل�سيحية الإ�سالمية يف
لندن .و ُر ِ�س َم �أ�سقف ًا يف القاهرة ،فكان يحر�ص
على ح�ضور القدا�سات ،و�إحياء ليايل العبادة،
ال�صوم مع غريه م�ؤازر ًة لبع�ض
وممار�سة َّ
الق�ضايا.
وقد بذل جانب ًا من جهوده لدرا�سة ظاهرة
"�أهل الكهف" ،التي وردت عند امل�سيحيني
وامل�سلمني وجتلياتها الإيقونيّة وداللتها
الدينية.
الديني من فعّالياته
وكان لهذا الوجه
ّ
ون�شاطاته ت�أثري يف م�ؤلفاته ومنهجه .فمن
خالل ّاطالعه الوا�سع على الرتاث الإ�سالمي،
ومعرفته العميقة وال�شاملة للمجتمع العربي
والبالد الإ�سالمية ،و�صداقاته مع �شخ�صيات
دينية وعلمية يف ال�شرق ،كان يحاول دوم ًا
التقريب بني الإ�سالم وامل�سيحيّة .ويبحث
عن نقاط اللقاء والت�شابه والت�أثري لي�صل
�إىل جوّ من التعاون والتعارف والتحابّ
بني �أهل الديانتني ...ولنا �أن نت�ساءل هل
كانت جهوده موجّ هة بالدرجة العظمى �إىل
خطاب امل�سلمني؟ وهل كانت �أعماله تن�صبّ
يف خدمة الت�سويغ اال�ستعماري وقبول
احل�ضارة الأوربية امل�سيحية يف عامل
الإ�سالم ال�شديد احلذرواالرتياب؟ .وهل
�أَ ّثرت جهوده الدينية هذه على منهجيته
العلميّة ومو�ضوعيته وحياده؟ يف احلقيقة
انتقدت الأو�ساط العلمية اال�ست�شراقية منهجه
هذا ،كما �شكك كثري من الدار�سني واملثقفني
العرب يف م�صداقيّته ،وال �سيما حني كانوا
ينظرون �إىل خدماته الر�سمية يف اجلي�ش
الفرن�سي ووزارة اخلارجية ،ودخوله يف
العربي
ميادين ال�سيا�سة الغربيّة يف ال�شرق
ّ
إ�سالمي ،و� ْإن كان يحاول دوم ًا �إظهار
وال
ّ
ال�صداقة للعرب وامل�سلمني..
و�صل �إىل �إلقاء
ومن نتائج حماوالته هذه َت ّ
ال�ضوء على الديانة الإبراهيمية ،فمحمد
(�ص) ينتمي �إىل �إ�سماعيل و�إبراهيم ،ويق ّر
ب�إ�سالم �إبراهيم وحنيفيّته ،ويعلن ب�صراحة
�أنالإ�سالم ملة الأب �إبراهيم ،ويعطي جما ًال
كبري ًا للإبراهيمية يف عقائده و�شعائره.
ومن جهة ثانية راح ما�سينيون يبحث يف
الن�صو�ص الإ�سالمية ،والعقائد والطقو�س
قا�سم م�شرتك
والأدعية واخلرافات ،عن ٍ
بني امل�سيحية والإ�سالم .ووجد ذلك يف
الت�صوف الإ�سالمي واحل ّالج والفرق
ال�شيعيّة املتطرفة .وكما حاول املقاربة بني
َم ْرمي وفاطمة (يف منظوربع�ض الفرق)،
كما بحث عن ت�أثري الأفالطونية احلديثة
والتوراة والإجنيل يف الفل�سفة والت�صوف
ق�صة �أهل
الإ�سالميني .وركز جهوده على ّ
الكهف ،لإثبات مفهوم البعث من املوت
والعودة �إىل احلياة� ،أَيْ مفهوم القيامة
امل�سيحي .و�ألقى ال�ضو َء على �سلمان
ّ
الفار�سي ،الذي كان م�سيحي ًا قبل �إ�سالمه،
وكان يف خدمة بع�ض الكهنة امل�سيحيني.
و�أ�صبح له دور هام بعد �إ�سالمه حتى لقد
�شهد الر�سول له ب�أنه من �آل البيت ،ثم مت ّتع
خا�ص عندال�شيعة.
بتقدي�س ّ
�أما جماعة (البدليّة) التي � َّأ�س�سها يف دمياط،
ثم �أ�صبح لها بع�ض الفروع ،فقد تركزت
جهودهاعلى ا�ستيعاب م�سيحيني وم�سلمني
يف �إطار التوفيق الإبراهيمي .وكانت لها
اجتماعات و�أن�شطة ثقافية ودينية جتمع
بني ما هو م�سيحي وما هو �إ�سالمي .ويف
كل اجتماع كانت تتلى بع�ض �سور القر�آن

الكرمي وال �سيما �سورة مرمي و�آل عمران
والكهف والفاحتة .وقد ظلت عالقته بهذه
اجلماعة وثيقة طوال حياته ،وكان يوايل
مرا�سلتها حتى لقد بلغت ر�سائله �إليها �أربع
ع�شرة ر�سالة.
ولنالحظ اختياره دمياط مقر ًا لها وزيارته
دار ابن لقمان يف املن�صورة التي �سجن فيها
لوي�س التا�سع �إثر ف�شل حملته ال�صليبيّة على
م�صر.
من م�ؤلفات ما�سّ ينيون:
�أ-الكتب:
-1مهمّة يف ما بني النهرين ،جملدان ،مركز
الدرا�سات العربيّةوال�شرقية يف القاهرة.
-2بحث يف الأ�صول اللغوية مل�صطلحات
إ�سالمي.
الت�صوُّف ال
ّ
-3خمتارات من ن�صو�ص غري من�شورة تخ�ص
تاريخ الت�صوف يف بالد ال�شام.(غوترن/
�266ص)
-4هجرة �إ�سماعيل.
-5حولية العامل الإ�سالمي؛ باال�شرتاك مع ف.
مونتيي .P. U. F
�-6أخبار احل ّالج.
-7الطوا�سني.
-8ديوان احل ّالج.
-9عذاب احل ّالج ،املت�صوف ال�شهيد يف
الإ�سالم ( .)Passionيف �أربعةجملدات.
 -10درو�س يف تاريخ امل�صطلحات الفل�سفية
العربية -القاهرة.
ب-املقاالت واملحا�ضرات:
كتب ما�سينيون ون�شر عدد ًا كبري ًا من املقاالت
و�ألقى عدد ًا كبري ًا من املحا�ضرات ،ولو جمعت
جلاءت يف جملدات.
ونقت�صر فيما يلي على ذكر بع�ض ما يتعلق
منها بالدرا�سات الإ�سالمية:
 -1املغرب والغزو العربي.
 -2الطريق �إىل فا�س.
 -3املغرب يف �أوائل القرن ال�ساد�س ع�شر
ح�سب ر�ؤية ليون الأفريقي.
 -4قبور الأولياء يف بغداد.
 -5املكتبة الإ�سالمية يف بندر بو�شري.
 -6غوته والإ�سالم.
 -7لهجة بغداد العامية.
 -8تاريخ املذاهب الفل�سفية العربيّة.
 -9زمن ت�أليف ر�سائل �إخوان ال�صفا.
 -10الن�صريية يف �سورية� ،أ�صولهم وتو ّزع
ع�شائرهم.
 -11ت�أمالت قر�آنية و�أ�صول امل�صطلح
ال�صو ّ
يف
 -12ال�صهيونية والإ�سالم
ما�سينيون والإ�سالم:
ملّا عرف ما�سينيون الإ�سالم ت�أثر به � َأ�ش ّد
الت�أ ّثر ،فقد اقتنع بر�سالته كما اقتنع بر�سالة
امل�سيحيّة ،واعتقد �صحته دون �أن ي�صبح
م�سلم ًا� .آمن ب�أن الإ�سالم دين �سماوي ،و�أن
إلهي �أوحاه الله
نبي والقر�آن كتاب � ّ
حممد ًا ّ
�إليه بو�ساطة جربيل .و�أنه دين الفطرة
والب�ساطة ودين الت�أمّل يف الطبيعة واخللق

أبر َز ما ي�سمى يف
� َ
ال�صوفية الإ�سالمية
بالأبدال ،كما �أبرز
علي وفاطمة
دور ٍّ
و�سلمان الفار�سي يف
الإ�سالم وال�شيع ّية ومن
املعلوم �أن �سلمان ميثل
الثقافةامل�سيحية

كاف لك ّل حاجات
وتوحيد الإله ،و�أنه ٍ
الإن�سان .و�أنه لي�س دين ًا جديد ًا بل مكمّل
ملا �سبقه من الأديان التوحيدية ،فهو دين
�إبراهيم حنيف ًا م�سلم ًا ودين كل الأنبياء.
وكلمة الإ�سالم -مبعنى االنقياد والطاعة-
تنطبق على كاللأديان ال�سماوية ،وكلمة
م�سلم تنطبق على كل الأنبياء .و�إبراهيم
�أبو الأنبياء و�إمامهم والله �إله اجلميع،
ولإبراهيم منزلة خا�صة يف الإ�سالم؛ فمحمد
من ال�ساللة الإبراهيميّة �ش�أنه يف ذلك �ش�أن
ك َّل القبائل امل�ستعربة ،و�إ�سماعيل هو الولد
الأكرب لإبراهيم والذي حُ رم من خالفة
والده ،و�أق�صي مع والدته هاجر �إىل مكة
حلكمة يعلمُها الله .وحني �أودع �إبراهيم
�أ�سرته يف مكة �أقام بيت ًا لله ودعا ربّه (ربّنا
واجعلنام�سلمني لك ومن ذريتنا �أم ًة م�سلمة
وتب علينا �إنك �أنت
لك ،و�أرنا منا�سكنا ْ
التوابُالرحيم ،ربنا وابعث فيهم ر�سو ًال
منهم يتلو عليهم �آياتك ويعلمهم الكتاب
واحلكمةويزكيهم �إنك �أنت العزيز احلكيم).
(البقرة .)129
ودعا �إبراهيم ب�أدعية �أخرى ،وا�ستجاب
الله دعاءه بر�سالة حممد �إىل العرب ،الفرع
الإبراهيمي املُبْعد املهاجر املحروم من النعمة،
الذين ي�سميهم ما�سينيون الإ�سماعيليني،
وي�سمي دين الإ�سالم الإبراهيميّة ومع ذلك
فهو ٌ
عاملي ،ولي�س دين ًا حم ّلي ًا خا�ص ًا
دين ٌّ
كاليهودية .وامل�ؤمنون �أمة واحدة:
(�إنهذه �أمتكم �أم ًة واحدة و�أنا ربكم فاعبدون)
(�أنبياء  .)92وكلهم ي�ؤمنون بامليثاق الذي
�أخذه الله على الب�شر وبالدينونة.
وامل�سلمون ي�ؤمنون بامل�سيح ،ور�سالة

وقدا�سة وطهارة مرمي العذراء ،وعودة
امل�سيح يوم الدينونة ولقائه مع املهديّ .
والقر�آن واح ٌد موحِّ دٌ ،يربئ مرمي وابنها
من الإثم ومن ال�شيطان الرجيم .وحممد
نبي �صادق �أَمني وهو املُب ََّ�ش ُر به ،وهو خامت
ٌّ
الأنبياء ،ولي�س بعده �إ ّال الأولياء واملق ّربون.
ومل يقل حمم ٌد عن نف�سه �شيئ ًا �سوى �أنه
عب ٌد مُر�سَ ٌل يُوحى �إليه ،اقرتب من احلظرية
الإلهية وبقي عند الأعتاب ،فلم يد ِّع االحتاد
واحللول ،بينما جتاوزها احل ّالج فتجاوز
بذلك احلدود امل�شروعة ف ُق ِتل ب�سَ يْف ال�شريعة
و�ص ِلب...
ُ
ويرىما�سينيون �أن حممد ًا هاجر يف �سبيل
الله ،كما هاجر من قب ُل �إبراهيم وزوجُ ه هاجر
وابنه �إ�سماعيل.
حمل ما�سينيون على عاتقه ق�ضية التقريب
بني الإ�سالم وامل�سيحيّة ،وهو الوحيد يف
ذلك بني امل�ست�شرقني امل�سيحيني .وجمع
بني م�سيحيّته العميقة كرجل دين وبني
تقديره للإ�سالم ،ووجد يف درا�سة الت�صوف
الإ�سالمي خري طريق الكت�شاف التقارب
والت�شابه بني الدينني .كماوَجَ د �أن �إبراز
�شخ�صية احلالج ال�صويف امل�سلم ال�شهيد خري
ما ي� ّؤ�صل امل�سيحيّة يف الإ�سالم.
وك ُّل امل�ست�شرقني در�سوا الت�صوف الإ�سالمي
من اخلارج� ،أما ما�سينيون فقد در�سه من
الداخل �أمين خالل جتربته امل�سيحية-
الإ�سالمية وقناعاته اخلا�صة وتعاطفه مع
احلالج القائل بوحدة ال�شهود ،و�أول من قال
يف الإ�سالم�" :أنا ّ
احلق" .وهذا ما �سما به
�إىل �أعلى م�ستويات القدا�سة والوالية ثم ختم
حياته بال�شهادة.
�إن ما�سينيون ر�أى يف احلالج �شبيه ًا له،
كرجل م�سيحي له جتربته ال�صوفية التي وجد
فيها ذاته وتعاطف من خاللها مع الب�شرية
املعذبة ،كما فعل احلالج الذي و�صل �إىل
احلقيقة بطريقة املجاهدة النف�سيّة والفناء.
وهكذا يقرر ما�سينيون �أن الت�صوف
جماهد ٌة ومعاناة وا�ستبطان قبل كل
�شيء .وهو يوافق امل�ست�شرق مرغوليوث
 MARGOLIOUTHب� ّأن يف القر�آن
�أ�س�س ًا �صاحلة ملنهج �صويف �أ�صيل ،بعيد عن
الت�أثريات الأجنبية.
أ�صداء خارجيّة تركت
وهذاال مينع و�صول � ٍ
إ�سالمي جاءت
بع�ض ت�أثرياتها يف الت�صوف ال
ّ
الهندو�سي والأفالطونية
من �صوْب ال�شرق
ّ
احلديثة .بل � ّإن ما�سينيون يرى �أن هذه
الأ�صداء �أبعدت الت�صوف الإ�سالمي عن
متناول اجلماهري امل�سلمة وال �سيما حني نادى
ابن عربي بوحدة الوجود.
�أما جتربة ما�سينيون ال�صوفية فكانت جمع ًا
بني روحانية القدي�سني امل�سيحيني والأولياء
امل�سلمني يف منهج الت�ضحية وحتمّل الآالم
(واحلالج مثا ٌل لذلك) وما عُرف عندامل�سلمني
بالأبدال الذين هم �أعمدة الكون يحجبون عن
الب�شر �سطوة غ�ضب الإله� ...إن هذا اللقاء
بني الب�شري والإلهي ،الذي هو لقا ٌء بني

�شاهد الآن و�شاهد الدّوام هو نقطة اللقاء
العظمى بني امل�سيحيّة والإ�سالم التي اكت�شفها
ما�سينيون!
وقد ان ُتقد ما�سينيون ب�أنه �أخذ معطياته
من الإ�سالم ال�س ّني وم�صادره ،و�أهم َل يف
ولكن هذا ٌ
درا�ساته امل�صاد َر ال�شيعيَّةّ ،
غلط
وجتن.
ٍ
فنحن نعلم �أ َّنه �أتقن اللغة الفار�سية وحا�ض َر
بها وتواترت ،زياراته لإيران ولقا�ؤه
�أكاب َرعلمائها الدينيني .واعتمد على م�ؤ ّلفني
�شيعيني كالبقلي وال�شريازي ،و َد َر�س
الن�صرييّة يف �سورية وكتب عنها ،وبحث
يف الغنو�صية الإ�سالمية �أي العرفان لدى
ال�شيعة.
كما �أورد �آراء ال�شيعة يف احلالج و�ساق
كالطو�سي،
على تقدي�سهم �إياه �آراء علمائهم
ّ
و ُم ّال�شدرة �شريازي ،كما وجد �أن فرق البابيّة
والبهائية واليزيدية يقد�سونه �أي�ض ًا.
وركز جهوده على ال�سيّدة فاطمة ،التي كثري ًا
ما قورنت يف الإ�سالم بال�سيّدة العذراء ،وعلى
ق�صة املباهلة التي جرت مع ن�صارى جنران
وعلي
يف املدينة بح�ضور ال�سيدة فاطمة ّ
واحل�سن واحل�سني.
و�أب َر َز ما ي�سمى يف ال�صوفية الإ�سالمية
علي وفاطمة و�سلمان
بالأبدال ،كما �أبرز دور ٍّ
الفار�سي يف الإ�سالم وال�شيعيّة ومن املعلوم
�أن �سلمان ميثل الثقافةامل�سيحية ،لأنه كان قبل
�إ�سالمه يالزم الرهبان ويتلقى عنهم ،ثم ذهب
والنبي اجلديد ..وق ّربه
ليبحث عن احلقيقة
ّ
النبي حتى عدّه من �آل البيت.
ويع ّرج ما�سينيون على ق�ضية خروج
املهديّ التي ي�ؤمن بها امل�سلمون جميع ًا،
ويرى فيها مثي ًال لعودة امل�سيح املعرتف بها
�أي�ض ًا يف الإ�سالم ،ويلتقي امل�سيح باملهدي،
وي ُع ّم العدل وال�سالم جميع الب�شر ...وعند
ال�سبْعة
ال�شيعة �أن اخل�ضر و�أهل الكهف َّ
�سيعودون على مقدمة جي�ش املهدي فيدخلون
القد�س ويلتقون ال�سيّدامل�سيح !..وي�ستعني
ما�سينيون يف �إثباته � َ
إمكان البعث والقيامة،
ب�أمثلة مو�سى
واخل�ضر و�إيليا واملهديّ
ِ
وامل�سيح و�أهل الكهف ،وهذه ك ّلها معطياتٌ
�إ�سالمية �سنية و�شيعيّة ومعطيات م�سيحيّة.
ّ
ولكن هذا ك ّله ال يخرج بقناعات ما�سينيون
عن ّ
اخلط ال�سّ ّني.
فهو ي�ؤمن ب�أن الإ�سالم �شريعة وروح ،ال
يلغي �أحدهما الآخر وهو طريق ٌة وحقيقة ،ال
غنى لإحداهما عن الأخرى .ويرى � َّأن القر�آن
واحلديث هما م�صدرا الت�صوّ ف الإٍ�سالمي،
�سامي� ،أي �إنه
عربيّ ،
نيّ ،
و�أنالت�صوف �سُ ّ
�أ�صيل ولي�س بحاجة �إىل الت�أثريات الأجنبية.
� ّإن ما�سينيون مع �أمة الإ�سالم الواحدة،
ومع الإجماع وال�س ّنة ،و�إمنا كان ميله �إىل
الدرا�سات ال�شيعية مبقدار ما تخدم لديه
�أطروحة التقارب العقائدي بني الإ�سالم
وامل�سيحية.
ما�سينيون ودرا�ساته يف امليزان:
لقد كانت ملا�سينيون مهمتان :الأوىل تنمية
املفاهيم امل�سيحية بني امل�سلمني ،والثانية
تغيري نظرة امل�سيحيني �إىل الإ�سالم ،وبهذا
يت ّم التقارب بني اجلانبني .ولذلك كان كثري ًا
ما ي�شارك يف احتفاالت امل�سلمني كليلة القدْر،
وقد ي�شارك يف �صوم رم�ضان ويجعل تالوة
�سورة من القر�آن ركن ًا معتاد ًا يف اجتماعات
"البدليّة" التي ت�ضم م�سلمني وم�سيحيني.
ولننتقل الآن �إىل بيان موقف الآخرين من
�أعمال ما�سينيون:
لقد كان طالبه يده�شون ل�سعة �إطالعه وكرثة
م�صادره وغزارة ما يورده من الأ�سماء،
مت�شكك حذر.
فكانوا بني مبهور معجب وبني
ٍ
�أما العلماء فقد �أخذوا عليه م�آخذ عديدة منها
 -1 :جمعه بني ال�سيا�سة والدين والدرا�سة
العلمية -2 .وت�سخريه العلم والبحث لغايات
غري علميّة� -3 .سطحيَّة نظرته ،وبعده عن
التحليل ،ووقوعه يف �أخطاء عديدة ب�سبب
الت�س ّرع.
جملة الرتاث العربي-جملة
ف�صلية ت�صدر عن احتاد
الكتابالعرب-دم�شق العدد 84-83
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لويس ماسينيون

رسائل غير
منشورة
تك�شف هذه ال�صفحات النقاب عن كنز
ا�ست�شراقي عظيم ال�ش�أن هو ر�سائل
ووثائق كتبهاامل�ست�شرق الفرن�سي الكبري
لوي�س ما�سينيون باللغة الفرن�سية و�أر�سلها
�إىل الأب�أن�ستا�س ماري الكرملي على
مدى الثلث الأول من القرن الع�شرين.
هذا الكنزاال�ست�شراقي اكرث و�ضع
فهار�سها و�إحاالتها املرجعية الباحث
واملرتجم العراقي علي بدر� .أكثـر من
مئتني وثمانني ن�ص ًا تلقي ال�ضوء على
معلومات وجوانب مذهلةوغريمعروفة
من �شخ�صية هذا الع ّ
المة اال�ست�شراقي
الذي ا�ضطلع ب�أدوار حا�سمة يف فهم
�أغوارالعالقة بني الغرب وال�شرق
والإ�سالم وامل�سيحية  ،ويف الغو�ص على
عوامل الت�صوف والروحانية والفل�سفة
والوجد ،ويف در�س احلالج و�ش�ؤون �أخرى.

علي بدر

�إ ّال �أن ما تك�شف عن هذه الوثائق يف �شكل
خا�ص� ،أن ما�سينيون كان ماث ًال بقوة
على مقربة منالأحداثالتي �صنعت اتفاق
�سايك�س  -بيكو ،وخ�صو�ص ًا عمله اىل
جانب هذا الأخري وم�شاركته يف �سيا�سة
بلده ،وحماولة �إقناع املثقفني العرب ،رمبا،
بالفكرة الكولونيالية" .
الكتاب يف جزءين ،الأول يغطي الفرتة
من  1908اىل  ،1919والثاين حتى العام
.1936
ويف ماي�أتي نزر قليل من هذه الر�سائل
وفهار�سها مع �شذرات من تقدمي علي بدر.
يف العام  ،1907كلف اجلرنال دوبيلي،
لوي�س ما�سينيون القيام مبهمة
تنقيبيةعنالآثار جنوب بغداد ،وقد و�صل
ما�سينيون �إىل بغداد منف�صال يف بعثة
�آثاريةتبحث عنق�صر الأخي�ضر جنوب
كربالء ،وكان عمره خم�سة وع�شرين عاما،
فعا�ش حياة متق�شفة،متخفيا مبالب�س
�ضابط تركي ،يحميه العالمِ ان حممود
�شكري الآلو�سي والقا�ضي علينعمان
الآلو�سي .وبعدما ذهب ما�سينيون يف
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غارة ال�صحراء �إىل اجلنوب من بغداد
للبحث عن ق�صر اللخميني ق�صر الأخي�ضر،
رف�ض �أحد الفرن�سيني دفع كفالة م�ستحقة
عليه بتحري�ض من جمموعة من املوظفني
الر�سميني ،فا�شتبه �أحد ال�ضباط الأتراك
مبا�سينيون،و�ألقىالقب�ض عليه بتهمة
التج�س�س واال�شرتاك يف امل�ؤامرة
املا�سونية على ال�سلطان عبداحلميد ،و ُع ّذب
وحُ كم عليه باملوت ،واقتيد عرب �سفينة يف
دجلة �إىل بغداد مارا من طاق ك�سرى حيث
يرقد هناك ال�صحابي �سلمان الفار�سي
ال�شاهد امل�سيحي على والدة الإ�سالم ،ويف
ال�سجن وعرب القمرة ال�صغرية التي تف�صله
و�أثناء تراق�ص موجات املاءاملرتع�شة فوق
ال�سقف ،ر�أى ما�سينيون حمامة حمنية
تهدل فوق �شجرة نخيل ،ومن ثم �أخذت
تهدل ب�صوتها العذب قرب نافذته ،وبعد
�صمت قليل �أدرك حقيقة العفو وهي تخرج
عربالتعويذة التي حطمها ،وتخرج عرب
اال�سم الذي تلفظه وهو احلالج ،لقد �أدرك
ما�سينيون وهو مير من الطاق ،وعرب
مر�آته الداخلية ،الغريب الذي زاره ،مثلما
زار قبل �سبع �سنوات هوي�سمان ،الروائي
الفرن�سي الذي �شهد ما�سينيون موته قبل
جميئه �إىل بغداد ،فاختفى الغريب وراء
مالحمه ،ووقف الكفن ال�شفاف بينهما
وهو يتقزح �أمام عبارته اخلالقة .لقد
تعر�ض ما�سينيون �إىل حتول روحي كبري،
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بينما كان �آل الآلو�سي يبذلون جهدا كبريا
لإنقاذه وكفالته �أمام حازم بك.
وبعدما متكن علي الآلو�سي وحممود
�شكري الآلو�سي من كفالته و�إطالق
�سراحه،عاد�إىل منزل الآلو�سي ملداواته
و�شفائه ورعايته حتى زالت جميع �أعرا�ض
التعذيب عنه،فقاما مبرافقته حتى بلغ
مكانا �آمنا ،ومنحاه خامتا مكتوبا عليه:
عبده حممدما�سينيون  ،ومن هناك رافقه
الأب �أن�ستا�س ماري الكرملي �إىل �سوريا،
ليذهب الكرملي �إىل روما وما�سينيون
�إىل باري�س .وتبد�أ هذه الر�سائل منذ
و�صول ما�سينيون �إىلباري�س وال تنتهي
�إال مبوت الكرملي ،وهي موجودة يف دار
املخطوطات العراقية يف بغداد من الرقم
� 35022إىل الرقم .35067
كان قا�سم حممد عبا�س وهو يف
�إطار عمل مو�سوعي لتحقيق الأعمال
الكاملةللحالج،ويف بحث متوا�صل عما
تبقى من �إرث للحالج من خمطوطات
ّ
ومقطعات و�شذرات يف بغداد هوالذي
نبّهني اىل جمموعة من ر�سائل امل�ست�شرقني
الفرن�سيني ،وما�سينيون من بينهم،مر�سلة
�إىل الأب �أن�ستا�س ماري الكرملي  ،فذهبنا
يف ظهرية يوم قائظ هنا كي ّ
نفك لغزها،
ومل يكن يف �إمكاين �أن �أكبت مفاج�آتي
�أمام �أكرث من مئتني وثمانني ر�سالةووثيقة
تخ�ص ما�سينيون مكتوبة باللغة الفرن�سية

كان قد �أر�سلها �إىل الأب �أن�ستا الكرملي على
مدى الثلث الأول من القرن الع�شرين .و�أنا
�إذ �أ�ستعيد هذه اللحظة التي م�ضى عليها
عامان ،ال ميكنني �أن �أكبت� ،إىل اليوم،
ارجتايف الأول �أمام الورق الذي �شف
لتقادمه ،واحلرب الذي ن�صل وهو ي�سجل
�أهم مرحلة من مراحل اال�ست�شراق ال يف
الغرب فح�سب �إمنا يف العامل برمته.
�إن �أهمية هذه الر�سائل تكمن يف ك�شفها
ب�شكل وا�ضح و�صريح عن العالقات
الثقافيةوالفكرية واملعرفية بني املثقفني
العرب وامل�ست�شرقني يف الثلث الأول
من القرن الع�شرين ،وتبينّ على نحو
فعال الآليات التي ينتظم فيها اخلطاب
اال�ست�شراقي عرب ر�سائل واحد من �أهم
امل�ست�شرقني ال يف ذلك القرن فح�سب،
�إمنا منذ ت�أ�سي�س مدر�سة اال�ست�شراق يف
و�صفها املعرفة اخلابرة بال�شرق من �أجل
و�صفه وفهمه ،واالحتياز عليه و�ضمّه.
وتبينّ على نحو جلي االن�شباك الفوري
وال�سريع لهذا اخلطاب مع الفعاليات
ال�سيا�سية واملمار�سات الكولونيالية
يف املنطقة يف الثلث الأول من القرن
الع�شرين ،وتبينّ كيف �أن هذا اخلطاب مل
يكن ب�أجمعه قائما على الفكرة الكولونيالية
فيتف�ضيل امل�صالح الآنية �إمنا هنالك
املعرفة اخلال�صة وامل�ستقلة� .صحيح �أن
بع�ضهذااخلطاب قد �أ�ستخدم كقوة وا�سعة

النطاق لتربير الهيمنة وال�سيطرة وال�ضم
منجهة ،ومنجهة �أخرى قوة لالجتثاث
وتفكيك الهوية وتربير امليكيافيلية
ال�سيا�سية ،وتدفقالأحقاد ،ولكن هنالك
ويف املوازاة منه كان اخلطاب العلمي
والثقايف الذي يقارب بني هذه الثقافات
واملجتمعات.
ما دفعني اىل ترجمة هذه الر�سائل
وحتقيقها وتقدميها اىل القارئ العربي
هو�شعوريالعميق ب�أن هنالك عاملا من
القوى املرتدة التي تريد عزل الثقافات
بع�ضها عنالبع�ض ،ينه�ض يف ال�شرق
بقوة ،وب�أن هنالك عاملا من القوى املرتدة
يريد بناءال�سياج ال�صلب الذي كان ي�سوّ ر
املدينة الكولونيالية ب�شكل رمزي على
�أ�سا�س العرق ،واللون ،والطبقة ،والثقافة،
ويعزلها عن ال�سكان املحليّني ،وهو ينه�ض
اليوم يف الغرب بقوة (.)...
***
ورمبا تك�شف هذه الر�سائل ب�شكل جلي عن
طرف المع ومتميز من ثقافتنا املعا�صرة
التي ن�ش�أت وت�أ�س�ست �أول القرن
املن�صرم .ن�ش�أت يف القرن الذي �شهد
حقيق ًة ولكل انواع املواجهات الثقافية
وال�سيا�سية مع الغرب ،وتك�شف ب�شكل
وا�ضح عن طرف مه ّم ومتنوّ ع من حياة
النخبة املثقفة التي �صاغت و�أ�س�ست

هنالك نقطتان تتعلقان بعملية حتقيق هذه الر�سائل يجب
�إي�ضاحهما ،الأوىلتقنية،تتعلق بقراءة هذه الر�سائل و�إفراغها
وترجمتها ،فقد كان خط ما�سينيون باللغةالفرن�سية يف
غاية التعقيد والتداخل ،كما �أن الورق العادي لبع�ض هذه
الر�سائلقد�شف متاما لقدمه ،ون�صل احلرب عنه حتى اختفى �إال
بع�ض الآثار التي د ّلت عليه،وبع�ضهذه الر�سائل اختلطت فيها
تهر�أ متامال�سوءاخلزن،
�صورة الوجه مع �صورة القفا ،وبع�ضها قد ّ
وبعدما جتاوزنا هذه ال�صعوبات مب�شقة بالغة ،قمنا ب�إفراغها �أوال

معارفها يف تلك احلقبة والتي ترد مرار ًا
عديدة يف ر�سائل ما�سينيون ،وهم
الزهاوي والر�صايف والكرملي وحممد
ر�شيد ر�ضا وجمال الدين الأفغاين
وم�صطفى جواد وكاظم الدجيلي
وروفائيل بطي وال�شبيبي وحممد كرد
علي والقا�سمي وتيمور وغريهم� .إن
هذه الر�سائل ترينا وعلى نحو فعال
قائمة الفروق الظلية الكامنة يف ثقافة
الغرب ،وقائمة الفروق الظلية بني
املثقفني الغربيني �أنف�سهم ،وال �سيّما
�أولئك الذين عملوا وتدربوا ون�شطوا
يف م�ؤ�س�سة اال�ست�شراق ،كما �أنها تر�سم
�أمامنا اخلطوط ال�صحيحة للمواجهة
الثقافيةاملمكنة اختالف ًا والتقاءً ،ورمبا
مت ّكننا عندما يكون احلوار حقيقي ًا و�أ�صي ًال
وقائم ًا على املعرفة ،من �أن ن�ضفي على
ثقافتنا معنى عملي ًا ونفعي ًا،وت�شعرنا ب�أننا
نقف مرة �أخرى �أمام �أوروبا مثلما تقف
�أوروبا �أمامنا ،ومثلما ن�سوح نحن يف
التواءات ثقافتها ي�سوح ما�سينيون �سياح ًة
هائل ًة يف عدد كبري و�ضخم من املخطوطات
يف الرتاث العربي والإ�سالمي� .إن هذه
الر�سائل تك�شف لنا عن هذا الطابع
الذي يع ُّد طابع ًا ملغز ًا وملتب�س ًا يف
عمل ما�سينيون حني ق ّرب بني الإ�سالم
وامل�سيحية يف �صلب احلالج ،وق ّرب بني
الإ�سالم وامل�سيحية يف �شخ�صيتي فاطمة
ومرمي ،وق ّرب بني الأديان ال�سماوية
الثالث يف �شخ�صية �إبراهيم .ففي هذه
الر�سائل التي ال ت�شبه الر�سائل ال�شخ�صية
�أبد ًا ،تتحدد املواقف ب�شكل وا�ضح
و�صريح ،وتتجلى على نحو كامل املواقف
الثقافية واملعرفية والدينية وال�سيا�سية،
وتت�ضح مواقف ما�سينيون من الت�صوف
الإ�سالمي ومن الثقافة العربية برمتها،
كما �أنها تك�شف عن ان�شباك ما�سينيون
الكامل ،واهتمامه بكل ما ينتج من ثقافة
يف العامل العربي من �صحف وجمالت
وكتب و�أخبار ،وتر�سم لوحة وا�ضحة
ملا�سينيون ال�شخ�ص  -الإن�سان وتف�صح
عن مواقفه من بع�ض امل�ست�شرقني ومن
بع�ض املثقفني العرب ،وترينا اللحظات
التاريخية احلا�سمة من م�صري ال�شرق
العربي بعد التحرر واال�ستقالل من
الإمرباطورية العثمانية ،حيث تك�شف
عن عمل ما�سينيون ال�سيا�سي يف املنطقة
العربية وعمله كداعية للكولونيالية ومنفذ
ل�سيا�ساتها يف املنطقة يف �أخطر مرحلة
من مراحل التاريخ العربي ،وهي مرحلة
احلرب العاملية الأوىل ،ومن ثم مرحلة
اال�ستقالل وبناء املجتمعات احلديثة.
يف الواقع �إن هذه الوثائق والر�سائل

املبعرثة واملتناثرة واملكتوبة باللغة
الفرن�سية واملوجودة يف دار املخطوطات
يف بغداد قد خ�ضعت لر�ؤيتي وتفكريي
يخ�صني
ومنهجي يف كتاب ،وهو كتاب ّ
يخ�ص ما�سينيون .لقد انتزعت
�أكرث مما ّ
حق ما�سينيون يف الكالم ،وحقه يف الدفاع
عن نف�سه ،وقمت ب�أ�سلبة stylisatoin
تفكريه وحياته اخلا�صة و�أفكاره ور�سائله
ال�شخ�صية ومواقفه وترجمتها و�أفرغتها
كتابي ،و�أخ�ضعت
و�شكل
يف قالب مدوّ ن
ٍ
ّ
هذه الوثائق لتحليلي ونقدي وت�أويلي
اخلا�ص بي ،وبالتايل ف�إن هذه الر�سائل
ال�شخ�صية التي �أر�سلها ما�سنيون ل�صديق
له يف بغداد ،حتوّ لت �إىل كتاب يحمل فكر ًا
رمبا ال يوافق عليه ما�سينيون .ومثلما
خ�ضع احلالج لر�ؤية ما�سينيون ونقده
وت�أويله اخلا�ص ،فقد خ�ضع هو لنقد
الآخرين وت�أويلهم و�أفكارهم ،و�أ�صبحت
هذه الوثائق كتاب ًا من املقدر له �أن يكون
يف جزءين ،يبد�أ اجلزء الأول من العام
1908وهوالعام الذي غادر فيه ما�سينيون
بغداد ،بعدما �أنقذه علي الآلو�سي من

حكم باملوت �أ�صدره العثمانيون م�شتبها
فيه باجلا�سو�سية ،وت� ّؤ�شر هذه الر�سائل
اىل اهتدائه الديني وتع ّرفه على احلالج،
وبحثه عن املخطوطات التي تفيده يف
ت�أ�سي�س نظريته عن م�سيحية احلالج،
وينتهي يف العام  1919بعدما �أ�صبح
ما�سينيون م�ست�شار ًا جلورج بيكو الطرف
الثاين من اتفاق �سايك�س بيكو ،وانخراطه
العملي يف �سيا�سة بلده ،وت�ؤ�شر هذه
الر�سائل اىل حماوالت ما�سينيون
ال�سيا�سية لهداية املثقفني العرب و�إقناعهم
بالفكرةاال�ستعمارية �أو الكولونيالية.
بينما �سيبد�أ اجلزء الثاين من العام 1919
وحتى العام ( 1936العام الذي تنقطع فيه
الر�سائل متاما بعد مر�ض الأب الكرملي
ووفاته) و�سيتحرك هذا اجلزء على م�ساحة
وا�سعة ومتجدّدة يف تفكري ما�سينيون،
اهتمامه الأكرب بال�سيا�سة (انخراطه يف
التب�شري لالنتداب الفرن�سي يف �سوريا
ومعركة مي�سلون) اهتمامه مب�ساحة
�أو�سع يف الت�صوف ،و�أكرث �شمو ًال من
النقطة التي بد�أ معها يف احلالج ،درا�ساته

عن ابن عربي وال�سهروردي القتيل،
والت�سرتي ،والقونوي ،وم ّال �صدرة
ال�شريازي ،والعطار ،وروزبهان البقلي،
ودرا�ساته الفل�سفية يف الفل�سفة الغنو�صية
الإ�سالمية ،وان�شباكه يف عالقات �أكرث
تنوعا مع املثقفني العرب والعراقيني،
وال �سيما بعد عمله يف اجلامعة امل�صرية،
وان�شباكه يف عالقات مع النخبة ال�سيا�سية
يف العراق ويف العامل العربي  ،ودرا�ساته
و�أبحاثه عن فاطمة ،و�سلمان الفار�سي،
و�أهل الكهف ،وعالقة ال�شيعة بالت�صوف،
وابن �سينا والغزايل والفارابي ،والأبحاث
البلدانية عن القاهرة ودمياط والقد�س
واخلليل واملدينة املنورة وبغداد والب�صرة
والكوفة.
وهنالك نقطتان تتعلقان بعملية حتقيق هذه
الر�سائل يجب �إي�ضاحهما ،الأوىلتقنية،
تتعلق بقراءة هذه الر�سائل و�إفراغها
وترجمتها ،فقد كان خط ما�سينيون باللغة
الفرن�سية يف غاية التعقيد والتداخل ،كما
�أن الورق العادي لبع�ض هذه الر�سائل قد
�شف متاما لقدمه ،ون�صل احلرب عنه حتى

اختفى �إال بع�ض الآثار التي د ّلت عليه،
وبع�ض هذه الر�سائل اختلطت فيها �صورة
الوجه مع �صورة القفا ،وبع�ضها قد ته ّر�أ
متاما ل�سوء اخلزن ،وبعدما جتاوزنا هذه
ال�صعوبات مب�شقة بالغة ،قمنا ب�إفراغها
�أوال ،ومن ثم ترجمناها ،وا�ستبعدنا بع�ضها
لق ّلة �أهميته (وهي ر�سائل قليلة جدا)،
وحاولنا �أن نقرتب قدر الإمكان من �إ�ضاءة
النقاط الغام�ضة فيها ،ال بتخريج الأعالم
وامل�صادر فح�سب� ،إمنا حاولنا �أن نعود �إىل
كل م�ؤلفات ما�سينيون ودرا�ساته املتعددة
والإفادة يف التعليق على ما ورد فيها .كما
�إننا جل�أنا �إىل ر�سائل الكرملي مع �أ�شخا�ص
�آخرين ع ّلها ت�ضيء ما غم�ض وما التب�س،
وتتبعنا �سرية الكرملي وما�سينيون معا
يف الن�شر والإ�صدارات ،وعدنا �إىل املجالت
وال�صحف والدوريات العراقية والعربية
والأجنبية للو�صول �إىل ما فيها من نقاط
جوهرية
* مقدمة كتاب ما�سنيون يف
بغداد تاليف علي بدر
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لويس ماسينيون
رجل المعرفة

د .عماد عبد اهلل *

«جذبني ال�شرق �إليه مبا�ضيه احلافل
بالديانات ،ف�إذا �أنا غارق فيه �إىل
قمة ر�أ�سي ،و�إذا فال�سفة الإ�سالم
ومت�صوفوه يحظون جميع ًا بالق�سط
الأكرب من تفكريي ،و�إذا �أنا بعد
درا�ستي �إياهم �أجنذب نحو املنبع
الأول الذي ا�ستقى منه ه�ؤالء
الفال�سفة ت�صوفهم وفل�سفتهم».
(لوي�س ما�سينيون)
ويف قناعته ب�أن املقد�س جزء �أ�صيل
من حياة كل �إن�سان ،م ّثل ما�سينيون
ج�سر ًا حقيقي ًا من الفهم الواعي
للإ�سالم وامل�سلمني ،فانفتح بحب
على العمق الروحي لهما و�إن �سبب
له ذلك الكثري من امل�شاكل مع �أبناء
جلدته الذين ورثوا �صورة �سلبية
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جد ًا عن الإ�سالم وامل�سلمني .ويعقد
الأب باولو دالوليو مقارنات بني
ما�سينيون امل�سيحي وما�سينيون
امل�سلم �إن جاز التعبري من خالل فهم
مرتابط ومتواز للمفاهيم الإ�سالمية
الروحية الأ�سا�سية ،وبني حياة
ما�سينيون امل�سيحية من خالل
درا�سته وت�أمله يف الت�صوف ويف
�شكل خا�ص من خالل هذا الرتابط
الروحي املده�ش بني نف�سه ونف�س
احلالج .وبذلك �أ�صبح ما�سينيون
رويد ًا رويد ًا يعي�ش م�سيحيته
انطالق ًا من املفاهيم الإ�سالمية
والتعابري العربية .فمن الوا�ضح
مث ًال �أن اجلهاد الأكرب (جهاد النف�س)
هو مفهوم مواز لل�سعي يف �سبيل
القدا�سة والتلمذة على ال�سيد
امل�سيح.
كما �أن درا�سته عن مفهوم «الفتوة
يف الإ�سالم» توازي مفهوم «النذر»
عند ال�صليبيني يف �سبيل ا�سرتداد
القد�س ،واملطوعة �أي �سكان الرباط
هم كالفر�سان ال�صليبيني �سواء
ب�سواء ،واملت�صوف امل�سلم امللتزم
باجلهاد الأكرب يرادف الراهب الذي
يعي�ش النذور الإجنيلية ،كما �أن
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�أ�صبح ان�شغال ما�سينيون
باحلالج وقدره م�ضفوراً
بحياته الدينية اخلا�صة
التي تثورت يف �شكل
غريب �إىل حد بعيد من
خالل التجربة املكثفة
التي مر بها بالقرب من
بغداد عام 1908

هناك توازي ًا بني احلج الإ�سالمي �إىل
مكة املكرمة وبني احلج امل�سيحي
�إىل القد�س ،وبني مفهوم الإحرام
هنا وهناك ،فاملرجع والأ�صل هو
�إبراهيم اخلليل بعالقته ب�إ�سماعيل
من جهة و�إ�سحق والقد�س من جهة
�أخرى ،و�إبراهيم هو �أي�ض ًا النموذج
الأويل للمهاجر ،وكل من يخرج من
ذاته يف �سبيل اللقاء مع الله يعترب
مهاجر ًا .ومن خالل مفهوم ال�شهادة
واال�ست�شهاد .نا�صر ما�سينيون
«دين املحنة» يف �شخ�صية احلالج
الذي �صنع مكانته العلمية من خالل
ر�سالته لدرجة الدكتوراه التي �أعدها
عنه ب�صفته املتو�صف الإ�سالمي
الذي �أعدمته ال�سلطات امل�سلمة يف
بغداد عام 922م ،وقد كان عم ًال مهم ًا
بالفعل �إذ ظهرت معرفة ما�سينيون
بالإ�سالم و�آدابه والعامل الإ�سالمي
يف القرون الو�سطى ،عميقة
ووا�سعة.
�أ�صبح ان�شغال ما�سينيون باحلالج
وقدره م�ضفور ًا بحياته الدينية
اخلا�صة التي تثورت يف �شكل
غريب �إىل حد بعيد من خالل
التجربة املكثفة التي مر بها بالقرب

من بغداد عام  1908عندما كان
يف اخلام�سة والع�شرين من العمر
حيث ذهب �إىل بالد ما بني النهرين
�ضمن بعثة �أثرية ،و�أثناء هذه
املهمة �ألقت ال�سلطات العثمانية
القب�ض عليه لال�شتباه به جا�سو�س ًا
و�أر�سلته خمفور ًا �إىل بغداد بالقرب
من موقع «ل�سلمان بيك» ،حيث
تنت�صب بقايا ق�صر �سا�ساين دمره
الفاحتون امل�سلمون يف املا�ضي.
�أح�س ما�سينيون حتت وط�أة اخلطر
املهلك �أنه يف ح�ضور وحي ما،
لقد ه ّزه الأمر حتى العمق وحتول
من كاثوليكي ينق�صه الإميان �إىل
ورع كبري م�ؤمن متحم�س ،و�صار
هذا ال�شكل املكثف من الكاثوليكية
و�صوفية احلالج غري قابل للتمييز
يف ما بعد .مل يكن احلالج جمرد
�شخ�صية تاريخية فقط بالن�سبة
اىل ما�سينيون ،بل ال�شكل البدائي
لأعمق جتربة ميكن �أن يتوق �إليها
الب�شر ،حتى �أن الإ�سالم نف�سه يف
�شكل غري مرجح مبا فيه الكفاية
اندمج يف ذهن ما�سينيون مع
الكاثوليكية الزاهدة التي خربها
بت�شديدها على املعاناة وعلى

�إن عفة القلب �شرط اللقاء باهلل �إذا كانت �أ�سرارنا بكراً ،و�إننا جند
ما�سينيون يت�أمل يف ذهاب احلالج خلدمة ر�سالة الإ�سالم� ،إىل ما
وراء حدود دار الإ�سالم وقالع املرابطني ،حيث عا�ش جهاده مرتني
بالذهاب �إىل الهند و�أي�ض ًا مرتني يف جهاده باحلج .فاال�ست�شهاد
جهاد يف �سبيل اهلل يرادف متام ًا �أ�ضحية احلج حيث ان ال�صالة
وقت احلرب ركعتان و�صالة وقفة عرفات ركعتان ،كما �أن �صالة
العا�شق «ركعتان ال ي�صح و�ضوءهما �إال بالدم» على حد ما قال
احلالج وهو م�صلوب ،وبعرفات تتحقق امل�ساواة بني الرجل واملر�أة،
كما �أن اجلهاد الأكرب واحد لالثنني.

االنعتاق عرب املعاناة.
وميكن القول �إن �شخ�صية احلالج،
ال بل نظرة ما�سينيون اىل �شخ�صية
احلالج هي التي تعطينا مفاتيح فهم
تطور ما�سينيون الروحي ،وال بد
من ذكر عبارة احلالج «�أنا احلق»
لفهم الرابط يف ت�أمل ما�سينيون
بني الت�صوف الإ�سالمي وبني تبنيه
�آراء غاندي يف ما يخ�ص اجلهاد
يف �سبيل احلق satyagraha
والالعنف  ، ahimsaواحلالج هو
ال�صويف الذي �أراد �أن يعطي حياته
الروحية و�شهادته �أبعاد ًا اجتماعية
تخ�ص اجلماهري والدولة وال تخ�ص
فقط نخبة من املختارين.
كما الحظ ما�سينيون �أن هناك
ترادف ًا بني عفة الراهب يف امل�سيحية
وبني االمتناع عن العالقة اجلن�سية
�أثناء احلج يف الإ�سالم ،فممار�سة
اخللوة يف الإ�سالم تتطلب العفة
وهذا ما نالحظه عند احلالج حيث
عا�ش العفة التامة فرتات طويلة من
حياته.
وعلى كل حال ،ف�إن عفة القلب �شرط
اللقاء بالله �إذا كانت �أ�سرارنا بكر ًا،
و�إننا جند ما�سينيون يت�أمل يف
ذهاب احلالج خلدمة ر�سالة الإ�سالم،
�إىل ما وراء حدود دار الإ�سالم
وقالع املرابطني ،حيث عا�ش
جهاده مرتني بالذهاب �إىل الهند
و�أي�ض ًا مرتني يف جهاده باحلج.
فاال�ست�شهاد جهاد يف �سبيل الله
يرادف متام ًا �أ�ضحية احلج حيث ان
ال�صالة وقت احلرب ركعتان و�صالة
وقفة عرفات ركعتان ،كما �أن �صالة
العا�شق «ركعتان ال ي�صح و�ضوءهما
�إال بالدم» على حد ما قال احلالج
وهو م�صلوب ،وبعرفات تتحقق
امل�ساواة بني الرجل واملر�أة ،كما �أن
اجلهاد الأكرب واحد لالثنني.
واحلج �أي�ض ًا هو جهاد الن�ساء
اللواتي ميار�سن اجلهاد �أي�ض ًا يف
خدمة الفقراء وحماية اليتامى
وال�ضيوف والغرباء ،فمن الوا�ضح
متام ًا �أن احلالج بتقدمة نف�سه يريد
�أن ي�ؤدي احلج واجلهاد مع ًا ،فهما
�أثناء اجللد ي�صرخ بعد  400جلدة
فتحت الق�سطنطينية ثم يتو�ض�أ
بدم ذراعيه قبل ال�صلب ،فعرق
الأبطال هو الدم وال�شهيد ال يحتاج
اىل الغ�سل بعد موته� ،إذ هو طاهر
قد تطهر بدمه ،واحلالج �شهيد يف
اجلهاد .ويف كتابه عن احلالج برهن

ما�سينيون على وجود النعمة الإلهية
يف الإ�سالم .وبالن�سبة اليه ،ف�إن الله
كان يعني املحبة� ،أي العالقة والهبة
والتوا�صل مع الآخرين والتعاطف
مع �آالمهم وم�صائبهم .ففي ما وراء
العقائد وااليديولوجيات املختلفة
تبقى هناك عالقة �أ�سا�سية جتمع
بني كل الب�شر ،هي عالقة التوا�صل
والتعاطف من خالل احلقيقة املطلقة

التي تتجاوزنا جميع ًا.
وقد ُوجد �شبه كبري بني فكر
ما�سينيون و�أطروحات امل�صلح
الكبري �أملهامتا غاندي .يقول
ما�سينيون �إن من يعترب غاندي
خمرتع ًا منهج الكفاح االجتماعي
والإن�ساين هو خمطئ ،فهذا لي�س
منهج ًا بل هو موقف روحي �صويف،
قبل �أن ي�أتي �إىل �ساحة ال�سيا�سة.

وي�ضيف ما�سينيون �أنه وجد يف
غاندي �أجوبة لت�سا�ؤالته حول دور
النخبة الروحية يف املجتمع وحول
�إمكانية خرق دائرة انغالقهم� ،إذ
ر�أى يف موقفه املوقف القادر على
رفع اجلماهري �إىل م�ستوى الن�ضج
الروحي الواعي ،فلم ي�ستخدم
اجلماهري يف �سبيل ق�ضية ما ،بل
خدمها يف دعوتها العظيمة يف �سبيل

احلق.
ومن هذا املنطلق ،ف�إن ما�سينيون
على خطى غاندي كان يقرتح على
العامل نظام ًا اجتماعي ًا ودولي ًا
جديد ًا .ولكن �أي نظام؟ �إنه لي�س
ذلك النظام الذي تريد قوى املال
والر�أ�سمالية �أن تفر�ضه علينا
اليوم بالقوة وال ذلك النظام الذي
حتاول قوى التزمت والتطرف
�أن تفر�ضه علينا بالقوة �أي�ض ًا،
و�إمنا هو ذلك النظام الذي يعرتف
بتعددية الثقافات واحل�ضارات
وب�إمكان التعاي�ش يف ما بينها من
خالل التوا�صل الروحي والإن�ساين
العميق.
وامل�ؤكد �أن قراءة ال�صالة الأخرية
للحالج كما �أوردها ما�سينيون
تقودنا �إىل معرفة عمق �أعماق
الرجل والذي عمل ب�صرب لتحقيق
�أمنيته يف االنتماء �إىل �سل�سلة
البدائل مت�شوق ًا �إىل اال�ست�شهاد يف
ال�صحراء مثل �شارل دي فوكو معيد ًا
للم�سلمني ما �سبق �أن قدموه له حني
�سبق و�أخلي �سبيله ،ورعته عائلة
م�سلمة يف بغداد لي�صبح من الرجال
الذين ت�ستمر �شفاعتهم عرب الأجيال
وي�شكلون تلك ال�سل�سلة من النفو�س
البطولية �أو كما يدعوهم ا�صدقاء
الله وهم ذاتهم «�شركة القدي�سني»
كما يف امل�سيحية و�أن هذه ال�سل�سلة
هي العمود الفقري للتاريخ الب�شري.
وهكذا يت�ضح �أن احلالج ب�صفته
�أحد البدائل قد قبل ظلم جمتمعه
وطلب اال�ست�شهاد و�صلب مرفو�ض ًا
ومنبوذ ًا ومهم�ش ًا ...لكن عرب
الع�صور رويد ًا رويد ًا تقبله الوعي
الأخالقي للعامل الإ�سالمي وها
هو يقوم بعمله يف حياة النا�س
بعد قرون طويلة كما يف حياة
ما�سينيون نف�سه .ومهما يكن من
�أمر ،ف�إن ما�سينيون رفع راية
عالية عنوانها الوحدانية يف الله
واجنذاب القلوب اخلا�شعة امل�ؤمنة
له من كل الأمم وال�شعوب والقبائل،
ذلك �أن تلك الراية م�صدرها ،وهي
ترتاح فيه ،هي دعوة اىل التوفيق
ال اىل التفريق كان ما�سينيون
وجم�سرها ومفجر ثورة
راعيها
ّ
فكرية عرفتها فرن�سا ب�صورة خا�صة
يف انفتاحه على العامل ال�شرقي
والإ�سالمي بنوع خا�ص.
* ا�ستاذ فل�سفة ا�سالمية
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لويس ماسنيون
با�سم عبد احلميد حمودي
يعترب لوي�س ما�سينيون من �أكرب م�ست�شرقي فرن�سا و�أ�شهرهم ،وقد �شغل عدة منا�صب مهمة
كم�ست�شار وزارة امل�ستعمرات الفرن�سية يف �ش�ؤون �شمال �أفريقيا ،وكذلك الراعي الروحي
للجمعيات التب�شريية الفرن�سية يف م�صر.
تع ّلم لوي�س العربية والرتكية والفار�سية والأملانية والإنكليزية وعني بالآثار القدمية،
و�شارك يف التنقيب عنها يف العراق ( )1908 – 1907حيث �أدى ذلك �إىل اكت�شاف ق�صر
الأخي�ضر .در�س يف اجلامعة امل�صرية القدمية ( )1913وخدم يف اجلي�ش الفرن�سي
خم�س �سنوات خالل احلرب العاملية الأوىل .ا�ستهواه الت�صوف الإ�سالمي فدر�س
احلالج درا�سة م�ستفي�ضة ون�شر ديوان احلالج مع ترجمته �إىل الفرن�سية وكذلك
م�صطلحات ال�صوفية و�أخبار احلالج والطوا�سني ،كما كتب عن ابن �سبعني ال�صويف
الأندل�سي ،وعن �سلمان الفار�سي.
توىل لوي�س حترير جملة الدرا�سات الإ�سالمية و�أ�صدر بالفرن�سية حوليات العامل
الإ�سالمي حتى عام .1954
در�س ما�سينيون حياة احل�سني بن من�صور احلالج درا�سة م�ستفي�ضة وله ف�ضل
كبري يف �إعادة اكت�شاف ذلك املت�صوف الإ�سالمي� .س�أورد هنا ال�صالة الأخرية
�أو �صالة ال�سجن من كتاب الطوا�سني الذي حققه ما�سينيون و�صدر عام  1913يف
باري�س باللغتني العربية والفرن�سية.
يذكر ما�سينيون �أنه قد تعر�ض للتوقيف من قبل ال�سلطات العثمانية يف �أيار
 1908واتهم باجلا�سو�سية و�سجن وهدّد باملوت.
عندما حكم عليه باالعدام من قبل �ضابط عثماين عن ال�صورة العرفانية التي
احاطت به و�سط حمنته حتى �أطلق �سراحه ب�سعي من علي الآلو�سي وحممود
�شكري الآلو�سي فارحتل �إىل فرن�سا بعد جولة له يف ق�صر االخي�ضر وبغداد
ومدافنها ليكتب يف ذلك وي�ؤرخ للفل�سفات العراقية القدمية وجممل العقائد التي
احت�ضنتها هذه الأر�ض عرب التاريخ ويكون كتابه (العهد) عن احلالج منوذج ًا
ال�ستنطاق التاريخ الفكري عرب درا�سة م�ستفي�ضة للبلدانيات وت�أتي ر�سائل ما�سنيون
لالب الكرملي لتحمل اجابات ق�صرية عن ا�شكاالت معتقدية يف�سرها ويحللها عرب
جتواله الفكري يف معتقدات متعددة منها �إميان طائفة من الهنود باحلالج باعتباره
�شخ�صية من ال�شخ�صيات التي اعتمد عليها ال�شيخ عادل بن م�سافر وعالقة ذلك بتفا�صيل
حياة تلك الطائفة املعتقدية.
ويذكر �أي�ض ًا نوع ًا من الر�ؤيا الروحية حيث يقول :ر�أيت نار ًا داخلية حتاكمني وحترق
قلبي وك�أنني �أمام ح�ضور �إلهي ال ميكن التعبري عنه ،ح�ضور خالق يوقف �إدانتي ب�صلوات
�أ�شخا�ص غري مرئيني ،زوار ل�سجني ،التمعت �أ�سما�ؤهم فج�أة يف خميلتي ،ولأول مرة �أ�صبح
قادر ًا على ال�صالة وكانت تلك ال�صالة باللغة العربية .حني �أفرج عنه بف�ضل عائلة من العلماء
العرب امل�سلمني يف بغداد تو�سطت له ،ق ّرر �أن يلتزم بدرا�سة الإ�سالم عميق ًا وجدي ًا .من الأفكار
املهمة التي �آمن بها ما�سينيون كانت فكرة ال َبدَليّة :وتفهم ك�شفاعة الأنبياء واملُخل�صني ومثالها
احلالج الذي در�سه ما�سينيون بعمق و�أجنز �أطروحة الدكتوراه عنه عام  ،1914وقد �أظهر فيها
تطور املراحل يف حياة املت�صوف عرب التوبة ونكران الذات والتطهر� ،إىل نوع من جتربة االحتاد يف
ذات الله .وقد طبّق على احلالج فكرة البدلية وهو يرى �أن حياة احلالج و�شفاعة موته من �أجل �أمته
متتد �إىل ما بعد �إعدامه .واعترب �أن موت احلالج نوع من الأمل البطويل حتمله من �أجل الآخرين،
منتمي ًا بذلك �إىل �سل�سلة البدائل �أو ال�شواهد
وال يقف ما�سنيون عند هذه الفكرة بل يتعداها �إىل بحوث �أخرى حول وحدة الأديان وت�شابه
منطلقاتها ووقوف متع�صبني �ضد �آخرين من �أديان �أخرى فيما حتمل مناق�شات ما�سنيون مع الكرملي
جوانب من �صور فيللوجية وعمرانية ما يجعلنا نفكر من جديد ب�ضرورة درا�سة ال�صورة الثقافية
للعراق مطلع القرن الع�شرين كتدبري عقالين م�ؤثر على جممل ال�صورة الفكرية لل�شرق العربي
حيث وجد على ال�ساحة الكثري من املفكرين العراقيني ذوي االطروحات الفكرية
التنويرية الذين �أخذوا ال بالهو�س التجديدي ملجرد التجديد بل بدرا�سة
الظاهرة الفكرية والعمرانية واملادة التاريخية املتوافق عليها ال
كم�سلمات بل كمواد ت�ستثري الباحث وجتعله مت�شكك ًا بداية
قبل ان ي�صل �إىل اليقني املعريف.
ان هذه الر�سائل تعد ذخرية
م�ضافة للباحث يف خمتلف
ال�صعد الفكرية والعمرانية
واللغوية واملعتقدية وهي
جديرة بالقراءة والفح�ص
وامعان النظر من جديد
يف جممل الظواهر
التي �سادت مطلع
القرن الع�شرين
و�صوال �إىل يومنا
هذا

ختم ماسينيون بعد
معالجة فنية من قبل
الخطاط العراقي
الراحل ضياء الطائي

اال�شراف اللغوي
الت�صميم
التحرير
----------------- ----------------- ----------------خليل اال�سدي
م�صطفى حممد
علي ح�سني
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