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 1وأبرز منجزاته الرَّيحانيسيرة أمين               

                     (1876-1940) 
 

 
 الِبدايات 

يف قرية صغرية من قرى املنطقة الوسطى من املنت الشمايّل يف  1876ُوِلَد أمني الرَّحياين يوَم الرابِع والعشرين من تشرين الثاين سنة 
 جبل لبنان، ُتدَعى الُفَرْيَكة.

فق الزوجان أن اتّ  1875احلمراء. بعد قراهنما سنة والُده فارس أنطون الرَّحياين من الشاِويَة، ووالدتُه أنيسة جّفال طعمة من القرنة 
للحرير، وراح يعمُل يف جتارة احلرير والسهر على عائلته  َرْيَكة. هناك أّسَس فارس معمًل يُقيما بني القريتني املذكورتني، أي يف الفُ 

شقيقَتني، وهم، على التوايل، أمني البكر وسعدى وأسعد ويوسف وأدال سّتَة أوالد، أربعَة أشّقاٍء و  يت مَنْت حّّت أصبَحْت تضم  ال
 وألربت.

مع ما عاد إىل املنزل بعد عراٍك  اأنّه كثريً  2عرَفْت طفولُة األمني على ما يبدو، شقاوًة ممّيزة بني الصِّبية. يروي شقيُقه األصغر ألربت
دتِه  رفاقه، أو بعد تلسٍن واقتتاٍل بسبب اللَِّعب مع أوالد القرية، أو بعَد نزوٍل إىل الوادي شتاًء وحتَت األمطاِر رغَم توس لِت وال

 كي يعوَد وال يتعّرَض للمخاطر.

ا ، وحتَت زيتونٍة هرِمٍة قرَب العني خريفً كانت أوىل دروِسه االبتدائّية على يد معلِّم القرية أمام كنيسة مار مارون اجملاورة ملنزلِه شتاءً 
د على الشدياق مّّت، املزموَر األوََّل من مزامري داو . ويذُكُر الرَّحياين عن هذه الفرتة من تعليمه أنّه كان يقرأ كرّاسَة األجبديِّة و اوربيعً 

 .3حتَت اجلوزة يف الساحة الُسفلى من بيت شباب

يتابُع دروَسه . و اِة العربّية واحلساِب واجلغرافيث يتلقَُّن مبادىَء الفرنسّيِة إىل جانِب القراءحي 1وينتقُل إىل مدرسِة نّعوم مكرزل
مع عمِّه عبده وأستاِذه  1888حّّت سفرِه إىل الواليات املّتحدة عام  1887و 1886األبتدائّيَة يف تلك املدرسة خلل سنيَت 

 نّعوم.  
                                                           

، 2016مكتبة لبنان، ، اجملّلد األّول، بريوت، أمين الريحاني المؤّلفات العربّية الكاملةحياين: سرية موجزة"، من جمموعة يستند هذا املبحث، بتصّرف، على فصل بعنوان "أمني الرَّ   1
 .65-49ص 

. تابع دروسه الثانويّة يف املدرسة اإلعداديّة التابعة للجامعة األمريكّية 1902 فيها. عاد إىل لبنان مع العائلة عام (، ُوِلَد يف نيويورك وترعرع طفًل 1995 -1898ألربت الرَّحياين )  2
 1930 يف واائف وأعمال جتاريّة تختلفة. ّم استقّر يف نيويورك حيث التحق جبامعة كولومبيا بني متنّقًل  سافر إىل السعوديّة واملكسيك وكوبا 1925يف بريوت. عام 

الية، اد أصحاب املطابع يف لبنان لثل  دورات متتا الحتّ ، وانُتِخب رئيسً 1952وختّصص يف علم االقتصاد. بعدها عاد إىل لبنان وأّسس دار الرَّحياين للطباعة والنشر عام 1933و
ا حلزب اجلبهة الشعبّية يف بريوت. شارك يف العديد من املؤّسسات واجلمعّيات الثقافّية كعضٍو تنفيذّي، ومنها: عصبة ا عام  ا أمينً . انُتِخب أيضً 1945وأنشأ جمّلة الطباعة عام 

أّسس  1953ا لرئيس اجلامعة اللبنانّية الثقافّية يف العامل. عام يّل للثقافة،كما كان نائبً الشهداء، نقابة الناشرين، مجعّية أصدقاء الكتاب، مجعّية إخوان الثقافة، جملس املنت الشما
، بيبليوغرافبا شاملة باللغتني العربّية واإلنكليزيّة. حائز على وسام االستحقاق اللبنايّن، ووشاح أين تجد أمين الريحانيو، الموسوعة العربّيةُمتحف أمني الرَّحياين. من مؤّلفاته: 

 املعارف الفرنسّي، ووسام الثقافة الفرنسّية. 
 (.95)م ر 95(/ مقطع رقم 1)مج، اجملّلد األّول 2016، جمموعة املؤّلفات العربّية الكاملة، منشورات مكتبة لبنان، بريوت، قلب لبنانأمني الرَّحياين،    3
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 الُهْجَرة
اهلُجرَة عامذاك بعد تراجِع صناعِة احلرير يف جبِل لبنان، فأرسَل أخاه عبده وابَنه أمني إىل نيويورك، ّم حلََِق كان والُد أمني قد قّرر 

 هبما مع عائلته يف العام التايل.
من منطقِة ماهناتن الُسْفلى يف نيويورك، وكان متجُر والِده فارس يف الطابق األرضّي من  85سكَنِت العائلُة يف شارع واشنطن رقم 

لتحَق أمني مبدرسٍة للراهبات يف منطقة نيوبورغ بضواحي االبناية نفِسها، وقد خّصَصه السترياد األقمشة وتصديرِها. يف ذلك العام 
 .2َف للمرّة األوىل معىن الدروِس النظامّيةنيويورك، وَعرَ 

إليه مهّمُة  غرَي أّن والَده احتاَج إليه يف متجرِه، يف هناية العام الثاين. فاضطُرَّ أمني أْن يغادَر املدرسَة ويلتحَق بعمل أبيه. وأُوِكَلتْ 
ود العام ة واحلساب. ذلك كان عمُلُه الذي بدأه يف حدَمسِك الدفاتر وتَ َويّل أموَر املراسلِة التجاريّة، ما يتطلَُّب مهارًة يف اللغ

 من سبِع سنوات. ا، واستمّر فيه حنوً 1890

يف  ا، بعد انتهائِه من العمل هنارً مطالعاٍت مكثّفٍة يقوم هبا ليًل  يف تلَك األثناِء قّرَر أمني أن يتابَع دروَسه على نفِسه، وذلك عربَ 
نفهُم من ذلك أّن أباه مل يكْن يشّجُعه على االستمرار يف  .3مستعملة من املكتبات" اُكتُبً الِده. "كنُت أشرتي ِخفيًة  متجر و 

 التحصيل والتثق ف. ففارس أراَد ابَنه للعمِل التجارّي، وأمني أراد نفَسه للعلِم  واملعرفة.

ُء نفَسه لدخوِل اجلامعة. وبعَد سنةا 1897يف شتاء  ، 1898 -1897، أي يف العاِم الدراسّي لتحَق أمني مبدرسة ليلّية يُ َهِّيِّ
عتلَّْت صّحُته وأملَّ به داُء العصيّب، فأشار عليه الطبيُب أن ا، إذ اواحدً  ادراسي   ادخَل معهَد احلقوِق يف نيويورك و مكَث فيه عامً 
 .4يعوَد إىل لبنان للستشفاِء يف امل ُناِخ اجلبليِّ اجلافّ 

،  1896َكِهوايٍة دفَعه إىل التفكرِي باالحرتاف. فقّرَر االلتحاَق بفرقِة هنري جويت للتمثيل عام لكّن اهتماَم أمني يف التمثيل  
وسافَر مع الفرقة إىل مدينة كانساس يف والية ميسوري حيث اشرتَك يف َلِعِب أدواٍر شكسبرييّة رئيسّية كمكبث ومهلت وعطيل 

للشخصّيات اليت مثّلها. وهي ما تزاُل حمفواًة  الى أستاٍذ خاّص، فرتَك رسومً َم عوسواها. وكان يف هذه األثناء قد بدأ يدرُس الرس
 ضمَن جمموعِة رسوِمه يف ُمتحِفه يف الُفَرْيَكة.

. وتَلْت 5غرَي أّن الفرقَة أعلَنْت إفلَسها بعَد بضعِة أشهٍر مَن العمِل يف مدينة كانساس فاضطُرَّ أن يعوَد إىل أبيه ُمنكسَر اخلاطر
كما ذكرنا فقطَعْت عليه دروَسه اجلامعّية، فعاَد إىل لبنان   يف التمثيل خيبٌة أخرى، إذ ساَءْت صّحُته بسبب داء العصيبّ  َخيبَته

تِه أّم فارس، والتحَق مبدرسِة مار يوسف التابعة ألبرشيَّة قربس  1898صيف  وسكَن الشاِويَة، القريَة امللصقة للُفَرْيَكة، عند َجدَّ
                                                                                                                                                                                     

ب. علَّم البيان يف امعة القّديس يوسف لدراسة اآلداى دروسه الثانويّة يف معهد احلكمة يف بريوت. التحق جب. تلقّ 1863( ُولد يف الفريكة سنة 1932 -1863نّعوم مكرزل )  1
ىل الفريكة سنة إ. نقل مدرسته من عني عار 1886نشأ مدرسة خاّصة يف عني عار سنة . عاد اىل لبنان وأ1885-1884مصر يف مدرسة اآلباء اليسوعّيني ملّدة سنتني 

، 1898. و بعد عامني، أي سنة 1896ا عام ، ّم جريدة الوطنّية يف فيلدلفيا أيضً 1894. أصدر جريدة العصر يف فيلدلفيا عام 1888. سافر إىل نيويورك عام 1887
من سعدى الرحياين،  1904. وبدأت اهلدى نصف أسبوعّية ّم أصبحت صحيفة يومّية. تزّوج عام 1901ّم انتقل هبا إىل نيويورك عام أصدر يف تلَك املدينة جريدة اهلدى، 

اللبنانّيني املطالبني باستقلل لبنان.  يف مؤمتر فرساي يف فرنسا بعد احلرب العاملّية األوىل مع عدد من ، مّ 1913شقيقة أمني الرَّحياين. اشرتك يف املؤمتر العريّب األّول يف باريس سنة 
 يف باريس.  1932تويّف عام 

 . 32-22، ص 1979، املؤّسسة العربّية للدراسات والنشر، بريوت، أين تجد أمين الرَّيحانيألربت الرَّحياين،   2
اآللة الكاتبة، وترقيمها غري متسلسل. وهي حمفواة يف ملّف خاّص يف ُمتحف أمني نكليزيّة، بعضها خبّط اليد والبعض اآلخر مطبوع على إلترك الرحياين جمموعة من أوراقه ا  3

 .3، ص1930تشرين الثاين  12الرَّحياين، وسنشري إليها بعبارة امللّف اخلاّص. و هذا املقتبس مأخوذ من مقال يف هذا امللّف بل عنوان و مؤرّخ يف 
 .24، صأين تجد أمين الّريحاني  4
 املرجع نفسه. 5
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، يعوُد الرَّحياين 1899قرنة شهوان، حيُث علََّم اإلنكليزيّة وتعلَّم العربّية. ويف هنايِة ذلك العام الدراسّي، أي يف صيف  املارونيَّة يف
 بعقلنّية املعّري ونزعِته التحّرريّة. امبا اكتنزه من الرتا  العريّب ومعجبً  اإىل الواليات املتحدة ُمَزّودً 

َل اهلدى واإلصلح ويبدأ بالكتابة ونشِر املقاالِت الفكريِّة واالجتماعّية يف الصحف املهجريِّة، مثيف متجِر والِده،  ايعمُل جمّددً 
ناِار يف ساو باولو، ويف سواها من الصحف واجملّلت. وقد مُجَعت هذه مُ  لغرب واأليّام يف نيويورك، والهاِجر ومرآة امُ  واحلقيقة وال

 .اٌت ِمْن َعْهِد الصِّباَشَذر يف كتاب بعنوان  ااملقاالت الحقً 

 عن مطبعة جريدة اهلَُدى يف نيويورك. نُ ْبَذٌة في الثَ ْورَِة الَفَرْنِسيَّةيصدُر كتاب الرَّحياين األّول بعنوان  1902عاَم 

ويضُع هلا رسوَمها الكاريكاتوريّة. وبعَد أن يُعيَد النظَر يف لغة الُمحالََفة الُثالثِّية في الَمْمَلَكِة الَحَيوانِيَّة يف هذه األثناء بدأ يكتب 
 .1903، يقّرُر نشَرها، فتصدُر عن مطبعة جريدة اهلَُدى يف نيويورك عام الُمحاَلَفة الُثالثِّية

فيتزجرالد لشعر اخليّام،  . ويقرأ آنذاك ترمجةَ The Pleiades Club 1يف ذلك العام ينضم  الرَّحياين إىل نادي الثُ رَيّا يف نيويورك  
يّة والعقِل خُتَوِّلُه فهَم الشاعِر العريّب املتحّضر املبيّن على أسٍس من احلرّ  ملَ ه أَوىل بالرتمجة إىل لغة العاويعترب أّن املعّري بتحر رِه وعقلنيّتِ 

، وقد صدَرْت تلك الرتمجُة يف نيويورك انكليزيّة شعرً وتقديرَه. و يأخُذ على نفِسه مهّمَة ترمجِة تختاراٍت رباعّيٍة من أيب العلء إىل اإل
 .1903عام  Doubleday Pageأو رباعّيات أيب العلء  عن دار  ’The Quatrains of Abul ‘Alaبعنوان 

لرجال الدين. وكان، نتقاَده االذي حيّمُله آراَءه املتحّررة يف الطقوس والتقاليد الدينّية و  الَمكاِريُّ َوالكاِهنُيصِدُر كتابه  1904عام 
من قصائِده  ابعضً  Papyrus3. وبدأ ينشُر يف جمّلة ال 2يف هذه األثناء، قد تعرََّف على الشاعر األمريكّي إدوين ماركهام

 .The National Art Theatre Society4نضّم إىل اجلمعّية الوطنّية لفّن التمثيل ااإلنكليزيّة.مّ 

إىل الُفَرْيَكة بُصحبة والدتِه  ا، عائدً 1904والفكرّي والعاطفّي قد حدا بأمني ألن يغادَر نيويورك عام ويبدو أّن اإلرهاق النفسّي 
وشقيِقه األصغر ألربت. أّما شقيقاه يوسف وأسعد فقد بَِقيا يعملن يف التجارة مع عّمهما  ،وشقيقَتيه سعدى وأدال ،أنيسة

 ها الوالد يف نيويورك والقاهرة وماريدا يف مقاطعة يوكاتان، املكسيك.سلمون، بني فروع املؤّسسة التجاريّة اليت أنشأ

َعة اال  ْعِتزاُل ِفي الطَِبي ْ
ة. يبدو أّن شهرَة أمني قد سبَقْته إىل دنيا العرب، فكان يتلّقى الدعواِت إللقاء اخِلَطِب واحملاضراِت يف اجلمعّيات واألندية األدبيّ 

 ملعاجلِتها. اسعيً  1904فَر إىل القاهرة شتاَء لكّن مرَض شقيقِته أوجَب عليه الس
وال تشفى سعدى من مرِضها آنذاك، فيكّرُر أمني زيارتَه للقاهرة برفقِتها يف شتاِء العاِم التايل، أي يف كانون الثاين حّّت أيّار 

اءاتِه املتواصلة خبليل مطران خيربُه عن الوجوه األدبّية يف القاهرة ولق 1905شباط  28. يكتُب إىل صديقه شبل دّموس يف 1905
                                                           

 ا و شعراء ومثّقفني أمريكّيني، منهم: هومر ديفينبورت والليدي كوكرين وريتشارد لوغاليني وسواهم من األدباء الشباب.ضمَّ كتَّابً   هو ناٍد أديّب يف نيويورك  1
2    Edwin Markham(1852-1940 ًُوِلَد يف أوريغون. بدأ ينظم الشعر يافع ) ا. عّمت شهرته الواليات املتحدة بعد نشر قصيدته املطّولة“The Man with the Hoe”  اليت

 . ُلّقب بعميد شعراء أمريكا. Gates of Paradise, The Shoes of Happiness, The Ballad of the Gallows Birdت رمِجَت إىل لغات عّدة. له جمموعات شعريّة منها: 
االت قيف نيو جرزي. صاحبها ورئيس حتريرها الكاتب األمريكّي مايكل موناهان. تنشر الشعر األمريكّي واألورويّب املعاصر اىل جانب امل 1903صدرت عام  جمّلة أدبّية شهريّة. 3

 .1907و  1903اهبا جورج سيلفسرت فرييك، رينولد نيكلسون، جني بلفيلد وسواهم. نشر الرَّحياين فيها بني األدبّية  والنقديّة.من كتّ 
ن أعضاء اجلمعّية: هنري ملر، ، وغايُتها رعايُة املسرح األمريكّي وتنشيطُه، وإعطاؤه مسًة ممّيزة عن املسرح األورويّب، والسعُي لبناء دار لألوبرا يف نيويورك. م1903مجعّية تأّسست عام  4

 Manual of the National Art Theatreا عن أهدافها ونظامها وعضويّتها بعنوان كتابً   1904وسواهم. أصدرت اجلمعّية عام  ،جون دوس باسوس، إدوين ماركهام
Society of New York .ويف الكتاب ملحق بأمساء األعضاء . 
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وأمحد شوقي وحافظ إبراهيم وشبلي الشمّيل وحمّمد عبدو ويعقوب صّروف وفارس منر وسواهم، كما يشرُي يف رسالٍة أخرى إىل 
لوجود . و فيها يوجُز تفسريَه ل1905وينشُر مقالَته "نريان األفكار" يف جريدة اجلوائب املصريّة يف أيّار  .1اجتماعه جبرجي زيدان

 تفسرياً مطابقاً للمدرسة الداروينّية االجتماعّية.

وعكَف أمني يف الُفَرْيَكة على كتابة مقاالٍت، بعُضها يندرُج يف سياق املهّمة األوىل املّتسمة بطابٍع إنساينٍّ مشويّل. من تلك 
واالستئثار، و"مناهُج احلياة" حيُث العقُل هو ِمصفاُة اآلراِء املقاالت: "التمّدُن احلديث" وفيه نقٌد للمدنّية املبنّية على روِح املتاجرِة 

يّة ومتنّيه أن تّتجَه حنو يّة، ومناجاتُه للحرّ و"احلرُب اليت هتم ين" وهي حرٌب بني الِقَيِم الروحّية واملادّ عتقداِت الدينّيِة والفلسفّية، وامل
 .2" حيُث الطبيعُة طريٌق إىل احلقيقة، إىل النظام الكامن خلَف الكونالشرق يف مقاله "ِمْن على جسِر بروكِلني"، و"وادي الفريكة

ة ويفيد من أجواء العزلة ليرتّدد اىل أحضان الطبيعة. إذ جتّلت عزلة الرحياين كمظهر من مظاهر التعبري عن إدانته ملا آلت إليه املدنيّ 
سار احلضارّي املعاصر يحيث يتمّكن من إصلح الفرد  ّي يشّوه القيم، والتعبري عن شوقه لتصحيح املاحلديثة من تكالب مادّ 

صلح األّمة... وشّكلت مثل هذه اآلراء واهلموم الفكريّة حموَر خطابه الذي ألقاه يف مجعّية مشس الرّب يف إل وقاعدةٍ  كأساسٍ 
 .3، وكان عنوانه "يف العزلة"1908أيّار سنة  19بريوت، يف 

ني. إنّه الذي يتابع كتابَة فصوله آنذاك يحماسة واندفاع كلّيّ كتاب خالد  ماّدة رئيسة لِ يشغله هذا النمط الفكرّي يحيث يشّكل 
متكامل  وخلصَة جتربته يف احلياة. و خيتار القالَب الروائّي كشكل فيّنّ   ،م األديّب الكبري الذي يضع فيه عصارة العقل والروح َ العال

 يستوعب هذا العمل. 

يّة والدعوِة إىل احلرّ  ،جملال أمام الكتّاب األحرار لشحذ قرائحهم، للتنديد مبظامِل عبد احلميدليفسَح يف ا 1908صدر دستور 
 ا للمركزيّة.نسان و دعمً ا حلقوق اإلوالعدالة، صونً 

ىل البحث عن رؤيا سياسّية بديلة، ولو على صعيد نظرّي يف هذه املرحلة. إذ اّتضحت له إتلك األجواء السياسّية دفعت األمني 
، وَتكوََّن اإلطاُر العاّم هلا الذي يشّكُل احللَم السياسيَّ واالجتماعيَّ الصاحل، برأيه، ألبناِء الشرِق والغرِب 4معامل "املدينة العظمى"

العلِم  ألقاها يف حفٍل نظّمْته مجعّيُة طلبةِ  طاَر العاّم يف قالِب خطبٍة بعنوان "املدينة العظمى"،ى الَسواء. وقد صاَغ أمني هذا اإلعل
، يف قاعة املسرِح اجلديد يف بريوت. وتعلو أصوات تنتقد الرَّحياين على إساءة مسعة الدولة العلّية بأفكاره 1909أيّار  7العثمايّن يف 

عبد الحميد في سجن ة سياسّية حتمل عنوان ه ال يرتاجع بل يُتبع خطبة "املدينة العظمى" مبسرحيّ التحّرريّة اجلديدة، غري أنّ 
ل من العام نفسه. فتزداد أصوات املعرتضني متثيلها وإخراجها على مسرح التياترو الكبري يف بريوت يف تشرين األوّ  . ويتمّ انةاآلست

ة، نتيجة الذين وّجهوا التهم للرَّحياين بالنيل من كرامة الدولة ومسعة اإلمرباطوريّة. وقد  تناهى إىل مسمعه أّن السلطات العثمانيّ 
، تنوي اعتقاله وحماكته بتهمة اإلساءة إىل الباب العايل فيعّد عبد الحميد في سجن اآلستانة لعظمى" ومسرحّيةخطاب "املدينة ا

 العّدة للسفر ثانية. 

                                                           
 رسائل أمني الرحياين اإلنكليزيّة، ُمتحف الرَّحياين، الُفرَْيَكة، لبنان.  1
، 55-50، 49-44/ م ر 1، مج2016/ جمموعة مؤّلفات أمني الرَّحياين العربّية الكاملة، منشورات مكتبة لبنان، بريوت، 1الرَّيحانّياتمجيع هذه املقاالت جتدها يف كتاب  2

 تباًعا.  150-133و 121-126، 105-107
 . 200 -190ر / م 1، مج2016جمموعة مؤّلفات أمني الرَّحياين العربّية الكاملة، منشورات مكتبة لبنان، بريوت، / 1الرَّيحانّياتراجع  3
 .229 -216/ م ر 1مج /1الرَّيحانّياتراجع  4
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 الهجرُة ِمن َجديد  
 ،The Book of Khaledأو  كتاب خالدوحينُي موعُد اهلُجرِة التالية. ففي جعبة األمني َعَملن أدبّيان باللغة اإلنكليزيّة 

 على اسم البطلة يف املسرحّية. Wajdah  َوْجَدهواملسرحّيُة الّشعريُّة املأساويّة اليت تدور حوَل ااِلماِم علّي واليت أمساها 

: "هذا الصديق الذي يُدَعى الذي يكتب إىل ماري هاسكال قائًل  1، إىل جربان1910جيتمع يف باريس، يف اخلامس من حزيران 
ا برؤيته. ا إىل إنكلرتا. أنا سعيد جد  إنّه قادٌم من الشرق إلخراج مسرحّيٍة عربّيٍة يف لندن )...( سنذهُب معً  الرَّحياين شاعٌر كبري.

 .2فهو ذو وجٍه هبيٍّ وروٍح ناصعة )...(

عا غادر الرَّحياين باريس، واصطحَبه جربان إىل لندن حيث مكثا طوال شهر متّوز واجتم 1910يف أواخِر حزيران من ذلك العام 
. وقد زارا برفقته جملس الشيوخ و العموم، كما قاما بزيارة لقصر وندسور برفقة ضابط F. P. Oconnerبقائد إيرلندّي يُدعى 

  . Major Welapيُدعى 

يف  1910يف أواخر متّوز من ذلك العام يغادر أمني لندن إىل نيويورك ويعود جربان إىل باريس. ويكون قد صدر له يف تلك السنة 
يضع املستشرق الروسّي إغناطيوس   الرَّيحانّيات . وعلى أثر صدورالرَّيحانّياتبريوت اجلزءان األّول والثاين من كتابه 

ق عليه سليم سركيس، صاحب جمّلة سركيس يف طلِ كما يُ  ،4الرَّحياين يف األدب العريّب احلديثدراسًة عن مكانة  3كراتشكوفسكي
 الذي تتناقُله الصحافة العربّية ويلزُمه َطواَل حياته.  5القاهرة، لقب "فيلسوف الُفرَْيَكة"

 
 اإلْنِخراُط في الَحياِة الثَقاِفيَِّة اأَلِميرِِكيَّة

لثلِ  سنواٍت متتاليٍة  متواصًل  ا، حّّت اآلن، جهدً خالدأْن كّلَفه  قائًل  1911آذار  14اإلنكيزية يف يكتُب إىل شقيقه يوسف ب
  .6خالدو لياٍل عديدة بل نوم، كي ال يذكَر اهلموَم اليت أوقعته فيها واهلموَم األخرى اآلتية اليت ستتكاثُر مع ُشهرة 

 
ت إذ يعود إىل نظم القصائِد اإلنكليزيّة ونشرِها يف بعض اجملّل  ،أخرى يف تلك الفرتة وتّتخُذ إطللُته على القارىء الغريّب صيغةً 

 Poetry Societyوسواها، كما ينضم  إىل مجعّية  Poet Lore 2، وAtlantic Monthly 1، وPhoenix7األمريكّية، ومنها 
of America3 ًإىل أواسط املثّقفني يف الغرب.ا حُيَتَذى يف شقِّ الطريق .  ويرى فيه جربان آنذاك منوذج 

                                                           
 Khalil Gibran, His background, Characterا يف باريس يدرس فّن الرسم. راجع يف هذا الشأن كتاب الدكتور خليل حاويمقيمً  1910و 1908كان جربان بني   1

and works, ،  ،100-96، ص 1963منشورات اجلامعة األمريكّية يف بريوت.  
2 Otto, Annie Salem, The letters of kahlil Gibran and Mary Haskell, Southern Printing Company, Houston, 1967, p. 46. 

3 Inias Kratchkovsky  (1883-1951 ًنشأ يف فيلنا عاصمة ليتوانيا القدمية، و ان ابوه مدير ) اللغات الشرقّية يف جامعة التحق بقسم  1901ا ملعهد املعّلمني فيها. عام
ا ملكتبة قسم اللغات يف ا للعربّية ومديرً . ّم ُعنيِّ أستاذً 1910و 1908بطرسربج. وبعد ختّرجه، أوفدته اجلامعة إىل الشرق لتعّلم العربّية، فتنّقل يف سوريا ولبنان وفلسطني ومصر بني 

رقّية اليت أنشأها يف موسكو. ّم أشرف على القسم الشرقّي يف جامعة ليننغراد. من مؤّلفاته: ذكريات وخواطر عن عامل ّية الشجامعة بطرسربج. عهدت إليه احلكومة السوفياتّية بالكلّ 
ألمني  الرَّيحانّياتتارات من سّية: القرآن الكرمي، تخاالستشراق، نشأة و تطّور األدب العريّب احلديث، تاريخ الدراسات العربّية يف االحتاد السوفيايّت. ومن ترمجاته من العربّية إىل الرو 

 الرَّحياين، واجلزء الثاين من األَيّام لطه حسني.
 .31-10، ص1، ج7، طالرَّيحانّيات راجع هذه الدراسة يف مقّدمة  4
 .  1910سليم سركيس،"الرَّحيانّيات"، جملة سركيس، القاهرة، عدد نيسان   5
 ُمتحف الرحياين.، أرشيف رسائل أمين الرَّيحاني اإلنكليزيّة  6
من حيُث اهتماماهُتا الثقافّية. من كّتاهبا  Papyrusيف كونكتيكت. صاحبها ورئيس حتريرها الكاتب األمريكّي مايكل موناهان. هي وريثة جملّلة  1914جمّلة أدبّية شهريّة صدرت عام  7

 على وجه التقريب. 1915و 1910ا بني وليم إرنست هنلي، الفكاديو هرين، إدوين ماركهام وسواهم. نشر الرَّحياين فيه
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ليقول: ")...( أنا أفتكُر بك ساعًة، وأتكّلم  1910تشرين الثاين من عام  11يكتُب جربان من بوسطن إىل صديِقه أمني يف 
ين عندما َتظهُر للكتابة، وأخربِْ  اا نظيفًة َخليقًة بأن تعي لفَظ امِسك )...( ُأكُتْب إيّل يا أخي عندما جتد وقتً عنك كّلما وجْدُت أُذنً 

 1911. ويف الثالث من أيّار 4قصيدُتك يف جمّلة أتلنِتك منثلي، ألّنين أريد أن أترّّن هبا على مسامع بعض شعراء بوسطن)...("
تشاهدي  : "أرى الرَّحياين كّل يوم. هو رجٌل كبرٌي وأنا أحب ه. هل حتّبني أنري هاسكال يف املوضوع عينه قائًل يكتُب جربان إىل ما

" يف عدد أيّار من جمّلة أتلنِتك The Song of Sivaلرأسه الرائع؟ سوف ترَين ذلك. طالعي قصيدَة الرَّحياين " اجّيدً  ارمسً 
 .5منثلي)...("

 
سي غرفًة : "لقد اخّتْذُت لنف1911أيّار  16يقّرر جربان االنتقال إىل الشّقة اليت يقطنها الرَّحياين للسكن معه. خيرب ماري باألمر يف 

ا، بعدما كنت أسكُن يف شّقة مستقّلة، ولكن كّل شيء صغرية يف هذا املنزل القدمي الذي يسكنه الرَّحياين. أجُد نفسي ُمنزِعجً 
 West 28. وكانت شّقة أمني هذه تقع يف  6)...(" يف غرفة الرَّحياين الكبرية ]يف الرسم[يسرُي على ما يرام، وأنا أقوم بعملي

Ninth Street. 
 

. و قد رسم جربان 7( أّن الرَّحياين قد قاَم "بتعريف خليل إىل أصدقائِه األمريكّيني والسورّيني على السواء"1911ويّتضُح آنئذ )
. هكذا يدخُل جربان 9والناقد الشاعر فرانك سانربن 8بعَض هؤالء، ومن بينهم الشاعر إدوين ماركهام والناقد ريتشارد لوغاليني

 .10من الشعراء والنّقاد والُكتّاب األمريكّيني ايف احللقة األدبّية اليت مجَعْت الرَّحياين وعددً  اتدرجيي  
 

يف   Dodd Mead، فما أن قّرَرْت داُر النشر كتاب خالدهذه الصلُة الوثيقُة بني جربان وأمني محَلْت األّول على االهتمام يف 
. لقد ا إليها اخلرب: "الرَّحياين سعيٌد جد  ، ناقًل 1911أيّار  16نيويورك نشَره حّّت َكتَب جربان إىل ماري، يف التاريخ نفسه، أي يف 

                                                                                                                                                                                     
. 1909و  1899. رأس حتريرها بليس بري بني 1908و  1885. توّلت نشرها دار َهفنِت ِمفِلن يف بوسطن ونيويورك بني 1857جمّلة ثفافّية شهريّة. صدرت يف بوسطن عام  1

على وجه  1922و  1910والسياسة يف الواليات املتحدة. من كّتاهبا :ت.ب.أولدريك، ه.ي.شودر، ألريي سدفيك وسواهم. نشر الرحياين فيها بني  تُعىن باألدب والعلم و الفنّ 
 التقريب.

مجات الشعريّة. رئيستا حتريرها: شارلوت بورتر نكليزّي املعاصر إىل جانب الدراسات و الرت يف بوسطن. ختّصصت يف الشعر األمريكّي واإل 1889جمّلة شعريّة فصلّية. تأّسست علم  2
  هاوفيسك وسواهم. نشر الرَّحياين فيها يف العقدين األّولني من القرن العشرين.وِهلن كلرك. من شعرائها: آرثر شنتزلر، روبرت أفرييت، إيزابيّل 

، ّم  جائزة شلي 1916بدأت اجلمعّية متنح  اجلائزة السنويّة جلمعّية الشعر يف أمريكا منذ العام ، وكان أمني سّرها غيستاف ديفدسون. 1910مجعّية أدبّية تأّسست يف نيويورك عام  3
 أمريكا يف النصف األّول من القرن العشرين. وكان الرَّحياين العضو الوحيد فيها من أصل لبنايّن وعريّب.

 .129، ص1966النشر، بريوت، ألربت الرَّحياين، الرَّحياين ومعاصروه، دار الرَّحياين للطباعة و   4
  5 The Letters of Khalil Gibran and Mary Haskel69 ، ص. 

 .74م.ن.، ص   6
7 Gibran, Jean and Khalil, Kahlil Gibran His Life and World, New York Graphic Society, Boston, 1974, pp.209-210 . 

8  Richard Le Gallienne (1866-1947 ُولد يف ) وعاش يف نيويورك. رافق برنارد شو 1898ليفربول، إنكلرتا. شاعر وناقد بريطايّن من أصل فرنسّي. هاجر إىل أمريكا عام  ،
 The Quest of the Goldenن أبرز مؤّلفاته:وسوينربن لفرتة من الزمن، وُ عترب من كبار املتأثّرين بأوسكار وايلد. انتقل اىل الرفيريا الفرنسّية يف املرحلة األخرية من حياته.م

Girl  وThe Romantic Nineties وThe Junk-Man and Other Peoms . 
9  Frank B.Sanborn (1831-1917 ُولد يف والية نيو هامشري يف الواليات املتحدة. كاتب وصحفّي. رأس حترير صحيفة بوسطن كومنولث وسربنغفيلد رببليكان. حاضر يف )

 عن تاريخ والية نيوهامشري.جامعات كورنل وولسلي وكونكورد يف ماستشوستس. وضع مؤّلفات عن ثورو وإمرسن وجون براون ومدرسة كونكورد الفلسفّية العلئّية. كما كتب 
  10  Kahlil Gibran His Life and World136كتاب الرَّحياين ومعاصروه ، ص ، وكذلك210، ص. 
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 . فقد قرأ جربان1لدى أفضل الناشرين، وأنا واثق من أّنِك سُتَسرّين بقراءته عند نشره. فهو باإلنكليزيّة" كتاب خالدقُِبَل مؤلُّفه 
 .2اا سبعة ُنشرت ضمن الكتاب، وتقاضى مثنها من دار النشر مبلغ مخسني دوالرً تخطوطَة الكتاب ووضع له رسومً 

 
ا من االختبارات الفكريّة . وهو رواية تعاجُل جتارَب مغرتب يف نيويورك صادَف أنواعً 1911يف كانون األّول  كتاب خالدصَدَر 

 على الغرب، وراح حيلُم بنهوض الشرق وتلقي شطَري العامل عن طريق اإلنسان املتفوِّق. الروحّية والعاطفّية، فسجَّل انتقاداتِه
أّن عليه اآلن االهتماَم بكتاٍب آخَر إلصداره،  ا، ومؤكِّدً خالدإيّاه بصدور  اكانون األّول مبشِّرً   14بتاريخ  يكتُب إىل شقيقه يوسف

 .3فل هنايَة عنده ملهنة الكتابة
 

بالتعليقات واملقاالت يف معظم املدن األمريكّية، ويف طليعتها: نيويورك وبوسطن وواشنطن  كتاب خالداألمريكّيُة  تتناوُل الصحافةُ 
 .4العاصمة وشيكاغو وسان فرنسيسكو وبيتسربغ يف بانسلفانيا. وكذلك تتناولُه الصحافُة العربّيُة يف املهاجر ويف الوطن

 
"يوم األربعاء القادم"،  زنبقة الغوريقول إنّه سوف حيتفل برواية  1914كانون الثاين   21ويف رسالة إىل شقيقه يوسف بتاريخ  

. غري أّن النّص اإلنكليزّي ِل 5اإلنكليزّي خلل شهر من الزمن ا لينتهي من صياغتها األخرية. وقد يبدأ بالنصّ وإنّه يعمل جاهدُ 
صفحة مطبوعة على اآللة  356و  فصًل  27. وهو يقُع يف ااّل تخطوطً   The Lily of El-Ghor بعنوانزنبقة الغور 

وَل الثلثة الكاتبة، وهذه املخطوطُة حمفواٌة يف متحف الرَّحياين يف الُفرَْيَكة. أّما نص ها العريّب فَتنشُر جمّلة الفنون النيويوركّية الفص
، م تعود لنشِر الروايِة كاملًة يف فصوهلا املتتابعة ابتداًء من عدد حزيران 1913ّول من عام األوىل منه بني تشرين األّول وكانون األ

 ا.عن شركة جمّلة الفنون أيضً  1915، بعد أن تكوَن الروايُة قد صدَرْت يف كتاب عام 1917وحّّت عدد أيّار  1916
 

سياسّية تدور  اإكليل العار"، وثلثً املغرتبني وهي بعنوان " ويضُع كذلك بالعربّية أربَع قصص، واحدًة اجتماعّية تستوحي حياةَ 
حول جتس س العثمانّيني على األحرار كما يف قصة "شريف أفندي" وهي اليت وضَعها بنصِّها اإلنكليزّي، ومصري احلاكم الظامل كما 

َعْت هذه القصص، فيما بعد مع د جلهل الشعب كما يف قّصة "بقضاء وقدر". يف قّصة "نبوخذ نصَّر"، واستغلل املستعبِ  وقد مجُِ
وتدفُعه احلرُب العاملّيُة األوىل إىل  .6سجّل التوبةمسرحيّته "عبد احلميد يف اآلستانة"، وصدَرت بعد غيابه يف القاهرة بعنوان 

 لل.االلتفاِت حنَو الوالياِت املّتحدة والطلِب منها أن هتتمَّ بشؤون سوريا ولبنان ومساعدهِتما لنيل االستق
 

    الَتْجُربَُة المكسيكّية
يزوُر املكسيك ويتجوَُّل يف مقاطعة اليوكاتان اليت تشكِّل املوطَن األّول لقبائل املايا واحلضارِة املكسيكّية القدمية  1914يف ربيع 

نّية فرعو املتمثِّلة بآثارِها ويف طليعِتها أهراُم املاياس. وُتذكِّرُه تلك اآلثاُر ببعض ما يشبهها من معامل احلضارات الشرقّية القدمية كال
                                                           

1  The Letters of Kahlil Gibran and Mary Haskell 74، ص. 
2  Kahlil Gibran His Life and World    215ص. 
 ، ُمتحف الرَّحياين. رسائل أمين الرَّيحاني اإلنكليزيّة   3
 من القسم اإلنكليزّي. 82-77، ص أين تجد أمين الرَّيحانيوردت عناوين تلك التعليقات واملقاالت العربّية واإلنكليزيّة مع توارخيها يف كتاب   4
 ، أرشيف ُمتحف الرَّحياين.رسائل أمين الرَّيحاني اإلنكليزيّة  5
 صفحة. 118، 1951صدر يف طبعته األوىل، ضمن سلسلة إقرأ يف القاهرة، سنة   6
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حوَل احلضارة املكسيكّية القدمية  اوالغرب، فيقّرُر أْن يضَع كتابً  واآلشوريّة وسواها. وكأنَّ ذلك يوحي له برمز التلقي بني الشرق
 .في بالد الماياسأو In The Land of The Mayas بعنوان 

ام، كتَبُه بصيغة رسائل موّجهة اىل العّم س،   Letters to Uncle Sam باإلنكليزيّة بعنوان اكذلك وضع أمني يومذاك كتابً 
م شعٌب متحّضٌر يتوُق يِّة الرتكّيِة ونعِتهم هبا، مؤكِّدً يِّة املزّورة، اهلوّ عن السورّيني واللبنانّيني هتمَة اهلوّ  ارمِز الشعب األمريكّي، رافعً  ا أهنَّ

يّة واالستقلل. كذلك أشار يف هذا الكتاب إىل الدور الذي قام به يف أوساط اجلوايل العربّية يف املكسيك حلّثهم على إىل احلرّ 
"غري  ا، قبل اعتبارِه شخصً 1917ىل سجِن الرَّحياين ملّدة أسبوعني، عام إمساندة احللفاء ضّد احملور، ما َدفَع باحلكومة املكسيكّية 

 Platformصدر الكتاُب بعد غياب صاحبه عن  إبعاِده عن األراضي املكسيكّية. وبالتايل مرغوب فيه" يف أراضيها
International  .يف واشنطن 

 
عن تَرّدي األوضاع السياسّية يف األمرباطوريّة العثمانّية وبدايِة حتر ِك األقليّاِت وقياِم احلركاِت  ويرى أمني ضرورَة وضع دراسة متكاملة

تركيّا أو   Turkey and Islam in The Warا باملوضوع بعنوانا سياسي  التحر ُك القومّي العريّب. ينجُز كتابً  القومّية، ومنها
ويدوُر الكتاُب حوَل حمورَين رئيسني: األّول تعارُض السياسِة العثمانّية مع املبادىء اإلسلمية اليت تُقر   واإلسالُم في الحرب.

ند بالعدِل والشورى واملساواة، والثاين حتك ُم السياسة العنصريّة يف رقاب املواطنني والعَبُث يف حقوقهم ما عزََّز الشعوَر القومّي ع
وأوائل  1915صفحة مطبوعة على اآللة الكاتبة، وبعض فصوله مؤّرخة بني أواخر  320الكتاُب يف  ا. يقعُ هذه الفئات مجيعً 

 . وهو حمفوٌظ بني تخطوطاِت الرَّحياين اإلنكليزيّة يف متحف الرَّحياين يف الُفرَْيَكة. 1917
 

فيرتمُجها عبد املسيح حّداد إىل العربّية، ،  Juhanيكوُن قد انتهى من تأليف روايته الثانية باإلنكليزيّة بعنوان 1917ويف عام 
موضوِع احلرِب ودور املرأة التحّررّي الفاعل  حولَ  ا. وهي تدوُر أيضً خارج الحريموتصدُر عن شركة جمّلة الفنون يف نيويورك بعنوان 

 ّلويزة يف لبنان. يف الظروف الصعبة. ويصدر النص  اإلنكليزّي للرواية بعد غياب املؤّلف عن منشورات جامعة سّيدة ال
 

د الثاين من القرن العشرين، يشاُء أمني أْن ينخرَط يف األجواء الفنّية األمريكّية فيرتّدُد منذ العام قْ يف تلك األثناء، أي يف منتصف العَ 
فنون الغربّيني،  إىل املعارض وأوساط الرّسامني على اختلف نزعاهتم واجتاهاهتم الفنّية. لعّله بذلك أراَد أْن يتعّرَف إىل 1916

ا وينظَر إليها مبنظاٍر نقديٍّ شرقّي. ومن نتائج تلك املرحلة جمموعٌة من املقاالت النقديّة حول فّن الرسم مع االنطباعّيني يف أوروبّ 
معامَل االنطباعّيِة  وما بعد االنطباعّيني يف الواليات املّتحدة خلل احلرب العاملّية األوىل وبعدها. يف هذه املقاالت يتناوُل الرَّحياين

وسواهم،كما يعاجُل فنوَن الباليه واملسرح والغناء. وممّا يَلفُت االنتباه أّن  Fauvistsّيني" ڤومبادىَء التكعيبّيِة وخصائَص "الفو
  Van Dongenب  يف منزله يف ضواحي باريس، وإىل اجتماعه   Matisseالرَّحياين أشار يف بعٍض من كتاباته الفنّية إىل زيارته ِل 

ت ، ونَشَرها يف جمّل 1921و 1918يف منزله على الشانزليزيه، ويصف أحاديثَه معهما. وقد كتَب معظَم هذه املقاالت بني 
َعْت هذه املقاالت Print Connoeisseur 1و International Studio   1أمثال  أمريكّية خاّصة يف النقد الفيّنّ  . وقد مجُِ

 وصَدَرْت يف كتاب بعد غياب الرَّحياين عن منشورات مكتبة لبنان يف بريوت.  ،Critiques in Artاإلنكليزيّة حتت عنوان 

                                                           
ا يف لندن وباريس. من الذين توّلوا رئاسة حتريرها: غي أغلنغتون وجوفري هومل. تُعىن اجملّلة يف نيويورك. هلا مكاتبها أيضً  1897جمّلة شهريّة متخّصصة بالنقد الفيّن. صدرت عام  1

 .1920و 1917ا. من كّتاهبا: أوجني كاستيلو، جيمس تيلور، إليوت كلرك وسواهم. نشر الرَّحياين فيها بني  الرسم والنحت يف أمريكا وأوروبّ ّية يفباحلركة الفن ّ 
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يف أحد معارضها الفنّية يف نيويورك. ويعرف  Bertha Caseيتعّرُف الرَّحياين إىل رسَّامة أمريكّية ُتدَعى برثا كايس  1916خلل 

ا منها أهّنا من كاليفورنيا، وأهّنا درَسْت فنَّ الرسم يف باريس مع زملء هلا من املدرسة االنطباعية أمثال سيزان وماتيس وديران، وأهنّ 
ع هؤالء الفّنانني يف عرض بعض لوحاهتا يف رافَقْت بيكاسو بُعيَد مرحلِته الزرقاء وبدايَة املرحلِة التكعيبّية. كما أهّنا اشرتكت م

ىل صالون ده ماي يف باريس. تتكّرر اللقاءات بني أمني وبرثا فيتصادقان ويتبادالن اهتماماهِتما األدبّيَة والفنّيَة، وتتحّول الصداقة إ
. ويقوم معها 1916ين الثاين من عام تشر  8ُحّب َدَفَع باحلبيبني إىل االقتناع بضرورة الزواج. ويعقُد أمني قرانَه بربثا كايس يف 

. ويكون أمني يف تلك الفرتة قد تعاقد مع جمّلتني أمريكيّتني مها 2ا يزوران خلهلا إنكلرتا وفرنسا وإسبانيابرحلٍة إىل أوروبّ 
Bookman  وForum،   ّا. تابعتني ألسرة صحيفة النيويورك تاميز لرياسلهما من أوروب 

 
 The Autorsإىل نادي الُكتّاب يف نيويورك  1919ويظّل الرَّحياين على اتصال وثيق مع األوساط األدبّية، خاّصة أنّه انضّم عام 

Club 3وكان يُعترُب هذا النادي من أبرز اجلمعّيات األدبّية األمريكّية يف العشرينيّات والثلثينّيات من القرن العشرين. والرَّحياين هو . 
 ا يف ذلك املنتدى األديّب األمريكّي الطليعّي. اين  والعريب  الوحيد الذي كان عضوً اللبن
 

الذي يصدُر  جاّدة الرؤياأو   The Path of Visionبعد فرتة جيمُع مقاالتِِه حوَل الشرِق والغرب ويَنشُرها يف كتاٍب بعنوان 
 Aيف نيويورك. كما ينشُر جمموعًة من قصائده اجلديدة بعنوان  .James T. White & Co عن دار  1921عام 

Chant of Mystics and Other Poems  يف السنة نفسها وعن الدار عينها.   وقصائد أخرى أنشودة الصوفّيينأو 
 

 اآلفاُق الَعَربِيَّة
وهي مرحلُة العودِة إىل املشرق العريّب والعمل الوطيّن ا  كان أمني يُعد  نفَسه ملرحلٍة جديدٍة وهاّمٍة يف حياته. يف تلك الفرتِة أيضً 

 والقومّي ضمَن اآلفاِق العربّية، على أن تبدأ تلك املرحلة برحلٍة طويلٍة وشاقّة يقوُم هبا إىل شبِه جزيرِة العرب.

( بقوله: 1921ة، واألرجح أهّنا أيلول )دون ذكر السن 20أّما مسألُة متويِل رحلِته العربّية هذه، فيوضُحه يف رسالٍة إىل زوجته يف 
 اشهري    5ألف لرية مكسيكّية 20. إيّن أحصل على مبلغ 4 من بعض األعماِل املتعّلقِة باملنزل هنا ا فوَر انتهائي"نعم أنا راحٌل شرقً 

وهذا يكفي  ]املكسيكاليت كانت تدر  األرباَح على شقيِقه يوسف وعمِّه سلمون يف ماريدا، اليوكاتان يف [من صناعِة التشكلي 
عند عودتِه. يَطلُب أمني  اا كافيً . ويتوّقع أْن تؤمِّن مقاالتُه عن الرحلة يف الصحافة األمريكّية مردودً 6لتغطية مصاريِف الرحلة، )...(

                                                                                                                                                                                     
ة االجّتاهات الفنّية األمريكّية بعد احلرب يف نيويورك. صاحبها و رئيس حتريرها وِنفرد بورتر تروسدل. تُعىن اجملّلة بدراس 1920جمّلة فصلّية متخّصصة بالنقد الفيّن. صدرت عام  1

 .1922و  1920العاملّية األوىل. من كتاهبا: بولنت براون، فرانك وِتِنكانف، توماس فرنش و سواهم. نشر الرحياين فيها مقاالت يف النقد الفيّن بني 
 .40، ص أين تجد أمين الرَّيحاني  2
نتاجهم األديّب. من أعضائه: جون درابر، ولرت فروست، إدوارد ستيفنسون وسواهم. راجع إ. من أهدافه صيانة حقوق املؤّلفني األمريكّيني ورعاية 1882تأّسس يف نيويورك عام   3

The Knickerbocker, The Authors Club A Historical Sketch, Osborne Press, New York, 1913.  ًا وراجع أيضNew York, Manual of the 
Author’s Club,1919-1920,  وقد أصدر النادي كتابني بعنوانLiber Dcriptorum  ونشر أمني الرَّحياين  1921والكتاب الثاين عام   1893: الكتاب األّول عام .

 .Monseigneurنكليزيّة بعنوان يف الكتاب الثاين قّصة باإل
 .1921و  1917عة بني وبرثا فيه خلل فرتات متقطّ  الذي عاش هو املنزل الزوجيّ   4
 ا.باسوس تقريبً  150اللرية املكسيكّية تسّمى باسوس، وكان الدوالر األمريكّي يساوي، آنذاك،   5
 ، ُمتحف الرَّحياين.رسائل أمين الرَّيحاني االنكليزية  6
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إىل الطلق من دون إجناب. رغم  امن زوجته مرافقَته يف رحلته العربّية فلم تَفعْل. كان ذلك بدايَة فراٍق بني الزوجني أّدى الحقً 
من غياب الرَّحياين، بزيارة لبنان وقضاء فصل الصيف يف منزل آل  ا، أي بعد ثلثَة عشَر عامً 1953م ذلك تَقوُم برثا كايس عا

َق جثماهُنا بعد وفاهتا الرَّحياين يف الُفَرْيَكة تلبيًة لدعوٍة من ألربت. ويف هناية ذلك الصيف تكتُب وصيَّتها اليت طلَبْت فيها أن حُيرَ 
 .1970ويُنَقَل رماُدها من الواليات املّتحدة إىل ضريح الرَّحياين يف الُفَرْيَكة. ونَ ّفذ هلا ألربت وصيََّتها عند وفاهتا عام 

االٌت تكرميّيٌة يصُل أمني إىل اإلسكندريّة وينتقُل منها إىل القاهرة حيُث تُقاُم له احتف 1922يف األسبوِع الثالِث من كانون الثاين 
بأنّه من  وصَفْته جريدُة النيويورك تاميز عّدة، كان أكربَها حفٌل رمسيٌّ وشعيبٌّ أُقيَم له يف سفح األهرام بدعوٍة من أمحد زكي باشا،

األمريكّية يف القاهرة أضخِم االحتفاالِت األدبّيِة اليت َعرَفها املشرُق العريب  حّّت ذلك احلني. ويف احتفاٍل آخَر أُقيَم له يف اجلامعة 
 .1922شباط  15ألقى قصيدتَه "أنا الشَّْرُق" اليت نشَرهْتا جريدُة األهرام يف اليوم التايل، أي يف 

ا بالباخرة إىل جّدة أُوىل حمطّاِت تلك الرحلة، وذلك عن وتبدأ رحلُة الرَّحياين العربّيُة يف أواخِر شهِر شباط حني غادَر مصر ُمَتوّجهً 
. ويف تلك الفرتِة راَح ملوك العربيف كتابه  السويس والبحر األمحر. ولن نتوّقف عند تفاصيل رحلِته اليت حَتدََّ  عنها مطّواًل طريِق 

 .1ينشُر املقاالِت اإلنكليزيَّة عن مشاهداتِه العربّيِة يف صحيفِة النيويورك تاميز

ة الربامهيّ   Ponnaنكليز مل يسمحوا له بذلك. فيطوُف يف مدينة سافر من اخلليج إىل اهلند ملقابلة غاندي يف سجنه. لكّن اإل
ا، وتقاليَد االغتساِل يف النهر املقّدس وطقوَس التعب ِد لإلله غانش يف أحناِء املدينة. ّم يزور مومباي ا هندوسي  ويصُف فيها عبدً 

باإلنكليزيِّة يف  والَشيطان من أجل خلص اهلند، ويكتُب مقااًل ا عن صراع برامها ا هندي  ويتجّوُل يف مناطِقها الشعبّيِة، ويشاهُد فيلمً 
بالعربّيِة بعنوان"غاندي"، يَذكُر فيه،  جتس د غانش، كما يكتب مقااًل  أو ”The Incarnation of Ganesh“املوضوع بعنوان 

 ريَها يف الناس.ا خرَب رسالِته وتأثبعد منِعه من مقابلِة الزعيِم اهلندي، أنّه طاَف املدينَة ُمستطلعً 

والسياسّيني الذين اجتمَع هبم خلَل  ِد من أصدقائِه العرب من األدباءبعَد عودتِه إىل لبنان يبدأ، إىل جانب التأليف، مبراسلِة العدي
، واعتربَه النكباتولبنان أمساه العامني املاضيني. غرَي أنَّ النظرَة النقديَّة للتاريِخ العريّب حَدْت بالرَّحياين إىل كتابِة ُموجٍز لتاريِخ سوريا 

يعرُض الرَّحياين للوجِه املظلِم من هذا التاريخ.  النكباتا على نظرِة حمّمد كرد علي التقليديّة الَسَلفّية للتاريخ كما رآها أمني. يف رد  
 حافِة العربّيِة بني مناصٍر ومناهض.، وأثار ضّجًة حوَله يف الص1928 عام النكباتَصدَر كتاُب 

ُنُه تأّملتِِه الفكريَّة وآراَءه الثوريَّة املتعّلقَة  الَتَطرُُّف واإلْصالحا آخَر بعنوان العاِم ذاتِه ُيصِدُر كتابً  يف أوضاِع األّمِة وصراِعها مع بُيضمِّ
 االستعماِر من جهة، ومع اجلهِل والَفقِر والعبوديِّة من جهة ُأخرى.

 ُمحاَضراتُُه في الِوالياِت الُمتَِّحَدة
من الشهِر نفِسه  24ويصُل إىل نيويورك يف  Minnewaskaيُغادُر الرَّحياين لندن على اهر الباخرة  1928كانون األّول   15يف 

. وينصرُف أمني يف West 76th Street 48على العنوان   The Authors Clubحيُث يَنزُل يف نادي الُكّتاِب األمريكّي 
ا العرُب يف حاضرِهم ومستقبِلهم، راِت والندواِت واملقابلِت السياسّيِة، وموضوُعها مجيعً صيِف ذلك العام وخريِفه إىل احملاض

                                                           
 ومن تلك املقاالت: =   1

 =Rihani Ameen,   “On Pilgrims of Mecca”, The New York Times, May 14, 1922, section III, page 8, column 1.       
------------------, “On a Booklover in Djeddah”, The New York Times, May 21, 1922, section III, page 7, column 1. 
------------------, “On Art of Selling Rhymes by Hasan Ibn Ali-El Hajri” The New York Times, October 8, 1922,section III, page 16, 

column 1. 
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يف أيلول واملشكلُة الفلسطينّيُة الصهيونّيُة وأخطاُرها اإلقليمّيُة والدولّية. ففي أيّار وحزيران قام جبولِة حماضراٍت يف ميشيغان وكندا. و 
. ويف Elmiraيف   Foreign Policy Association لتقي أعضاَء مجعّيِة السياسِة اخلارجّية وتشرين األّول حُياضُر يف نيويورك ويَ 

: "ال أدري عدَد ارتباطايت هلذا املوسم )...( سأعوُد إىل الُفَرْيَكة تشرين األّول من تلك السنة َيكتُب إىل شقيِقه ألربت قائًل  17
جلولٍة أخرى من احملاضرات )...( ال بّد أّنَك  1930املّتحدة يف تشرين األّول من عام ا إىل الواليات يف الربيع، ّم أقفُل راجعً 

قرأَت يف الصحف العربّية عن مقابليت للسري رمزي ماكماهون، رئيس الوزراء الربيطايّن. إيّن أعمُل كلَّ ما بوسعي خلدمِة العرب، 
ويف الرابع من تشرين الثاين ن األّول سأحاضُر يف شيكاغو، تشري 29سواَء يف فلسطني أو يف شبِه اجلزيرِة العربّية )...( يف 

يغادُر الرَّحياين  1931نيسان  19. يف 1931. وتطوُل جولُة حماضراتِه األمريكّية حّّت شباط 1سأحاضُر يف بلتيمور )...("
. ّم يتابُع طريَقه إىل جّده قُ َبيَل عودتِه إىل ا يف كلٍّ من العاصمتنيالواليات املّتحدة األمريكّية إىل لندن وباريس، ومَيكُث أسبوعً 

 لبنان.

 ناِشٌط ِفْكِريٌّ ِمْن لُْبنان
ا محَلُه آنئٍذ على كتابِة الوصّية. هل هو تفكرٌي بُدنُ وِّ أَجِله؟ أم أنّه هاجُس ا واضحً عامذاك َيكتُب الرَّحياين وصيَّته. ال نَعرُف دافعً 

ا ما قد يَعلُق م؟ ويبدو من "الوصّية" أْن تْغُلَب على األمني نظرٌة واقعّيٌة حلياتِه. يَقيُس ويُغربُل نافيً املوت الذي طاملا أقلَق مَحََلة األقل
ذا بأذهان الناِس من أوهاٍم تُلَصُق بتلَك احلياة. ّم يَعمُد يف الوصّيِة إىل َوضِع ُخلصٍة لفكرِِه االجتماعيِّ والسياسّي. َصدَر ه

 . وصّيتينوان الكتّيُب بعد غيابِه بع

. ويَدوُر الكتاُب حوَل موضوَعني رئيَسني: نقِد الِشْعِر الباكي ودعوٍة إىل األدِب امللتزم. أنْ ُتُم الُشَعراءَيصدُر كتابُه 1933عام 
 . 1934و 1933ويبدو أّن الكتاَب أثاَر عاصفًة من الردود املختلفة تناولَْتها الِصحافُة اللبنانّية والعربّية عامي 

متابعًا به سلسلَة مؤلّفاته عن العرب وقضاياهم املعاصرة. وَيضُع مسرحّيًة فَ ْيَصُل األوَّل، َيصدُر له كتاُب  1934انون الثاين يف ك
كجزٍء من سلسلة كتُِبِه حوَل   قَ ْلب الِعراق. ويُباشُر بتأليِف كتابِه 1934صدَرْت أواخَر عام  َوفاُء الَزمانعن الفردوسي بعنوان 

 .1935عربّية. َيصدُر الكتاُب يف مطلع عام رحلتِه ال

ا على الفرنسّيني وعلى يف هذِه األثناء ُيضاعُف أمني محلتِِه القاسيَة ضّد االنتداِب الفرنسّي. َيكتُب املقاالت ويُلقي اخِلَطَب حُمرِّضً 
ن "بني عهدين"، وفيه يُقارُن الرَّحياين بني نظام االنتداب. أّما اخِلطاُب الذي أثاَر حفيظَة الفرنسّيني وحرّكهم ضّده مباشرًة فكا

يف صالة  1933كانون األّول   24مظامِل العهِد العثمايّن  واستبداِد العهِد الفرنسّي. وكان الرَّحياين قد ألقى هذه اخلطبة يف 
قراٌر من املفوِض السامي ويف صباِح اليوِم التايل َيصدُر  .2مجعّية التضامِن األديبّ  يف بريوت بدعوة من  Grand Théâtre ال

ا غرَي مرغوٍب فيه يف األراضي اللبنانّية، ويَقضي بالتايل بُوجوِب الفرنسّي، الكونت ده مارتيل، يَعترُب أمني الرَّحياين مبوجِبه شخصً 
 مغادرته البلد يف فرتٍة ال تتجاوُز األسبوَعني. فيغادر لبنان إىل العراق ِبدعوٍة من امللك غازي.

وأنديِتها الثقافّيِة والسياسّية حوَل  اوإلقاِء احملاضراِت يف جامعاهت دعواٍت لزيارِة الواليات املّتحدة، 1936لرَّحياين عام ويَتلّقى ا
 The institute of Internationalالعرب واألوضاِع الراهنِة يف الشرق األوسط. وتتواىل تلك الدعواُت من املؤّسسات التالية: 

                                                           
 . 1928تشرين األّول  17، تاريخ رسائل أمبن الرَّيحاني اإلنكليزيّة  1
ديب أعلى أثر خطاب الرحياين "بني عهدين". من أعضائها: نسيب أّيوب، جنيب الصايغ،  1933وحلَّها الفرنسّيون عام  1923مجعّية أدبّية سياسّية، تأّسست يف بريوت عام   2

 .1980، أيلول 23ثانية، العدد قازان، جان سرور، عيسى ميخائيل سابا، معضاد معضاد وفريد كوزما. راجع جمّلة تاريخ العرب والعامل، السنة ال
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Education  و  ك،يف نيويورInstitute of Foreign Affairs  يف والية إنديانا، ومجعّيةForeign Policy Association 
 اليت هلا فروٌع يف العديد من الواليات املّتحدة.

 َعْوٌد ِإَلى الُمحاَضراِت اأَلِمْيرِِكيَّة
سكندريّة ومنها بالقطار عن طريِق اإل 1937متّوز  20يف ة ا إىل الُفرَْيكَ بعَد تلك اجلولِة من احملاضرات غادَر الرَّحياين نيويورك عائدً 

إىل فلسطني، للجتماع باملفيت أمني احلسيين وإسعاف النشاشييب وزعماء آخرين. ومُيضي بضعَة أيّاٍم يف القدس، مّ يلتحُق بالباخرة 
Exeter  آب. 9يف حيفا وَيصُل إىل بريوت صباَح االثنني يف 

. ماتت عن سبعٍة 1937كان بانتظارِه حادٌ  أليم، إذ يَفقُد أُّمه "أّم أمني" يف اخلامِس من تشرين األّول   عند عودتِه إىل الُفَرْيَكة
وبعَد أْن تَلْت صلهَتا من أجِل البشريّة )...( إهّنا ال  Unknown Beyondا، بعد أن "انتقَلْت إىل املاوراِء اجملهول مثانني عامً و 

  .1املاوراء )...(شّك َتستحق  أفضَل ما يف ذاك 

يف نيويورك، Foreign Policy Association ا. هذه اجلولة مّتت برعاية ا ومناارً وحَينُي موعُد جولِته األمريكّية الثالثة حماضرً 
ا، وإثَر رحلِته إىل املغرب وإسبانيا . يف ذلك العام أيضً 1939يف املدينة ذاهِتا خلَل العام  Leigh Lecture Bureauوبإدارة 

اللَذين صدرا  نُوُر األنَدُلسوكتابِه  المغرب األقصىواجتماِعه باخلليفة احلسن األّول وباجلنرال فرانكو، يعكف على تأليف كتابِه 
  عن دار املعارف يف القاهرة. 1952بعد غيابه، أي عام 

 قَ ْلُب لُْبنان خاتَِمُة الَمطاف 
:" إيّن أعكف اآلن على كتاَبني بدأهتما. األّول بالعربّية عن لبنان، والثاين يكتب إىل شقيقه يوسف قائًل  1939 نيسان 25ويف 

ا جلزء من الدَّين املرتّتب علّي حنَو موطين اجلبلّي وحنَو أسليف )...( سيكوُن هذا الكتاُب . األّول أكتُبه تسديدً 2رواية إنكليزية
 )...("قَ ْلُب لُْبنان العربّية. إيّن أضُع كلَّ قليب فيه وقد ُأمَسّيه "ا من أفضِل كُتيب واحدً 

وخُتَتصُر قّصُة رحيِلِه األخري ُل بعُد يف عّز نشاطِه وعطائِه. وتأيت النهايُة على غرِي موعٍد ودوَن سابِق استعداد، إذ كان أمني ما يَزا
 باآليت:

 ِقصَُّة الِغياب
اب عادت لتستيقظ يف نفس أمني. لكّنه ما أدرك أّن تلك احليويّة ستكوُن قاتلًة هذه املرّة. أحّب أْن يبدو أّن حيويَّة الفتّوة والشب

ت بيده اليمىن وهو على مّ  . غرَي أّن نوبًة عصبّيًة أل1940آب  20يرَكَب درّاجًة هوائّيًة فوَق منزلِه يف الُفَرْيَكة. وكان له ما أراد يف 
سيّارٍة قادمة، فما متّكن من ِحفِظ توازنِه بني السيّارة وحافّة املنعطف فَسقَط عن الدرّاجة وَوقَع حتت  الدرّاجة وعلى منعطٍف باجّتاه

ا. ويبدو أّن تلك السقطَة أدَّت إىل رضوٍض وجراٍح وُشعوٍط يف رأِسه ورجليه ما استوجَب الطريق على ارتفاِع نصِف مرٍت تقريبً 
 دخوَله املستشفى. 

ريوت طَلب منه األطبّاُء أْن يَبقى يف سريره دوَن حراك ريثما يُ َفك  قالُب اجلبس من حول رجليه. وبعد يف مستشفى ربيز يف ب
ا شكا أمني من ُعْقٍر يف أسفِل اهرِه ومن حرارٍة مرتفعٍة ناجتٍة عن الُعْقر. وبدأ التسّمُم يتسّرُب إىل جسِمه رغَم أسبوَعني تقريبً 

                                                           
 .رسائل أمين الرَّيحاني اإلنكليزيّة، 1938تشرين األّول  23بتاريخ   Asia، من أسرة حترير جمّلة Weilمن رسالٍة إىل اآلنسة   1
بالضبط تاريخ تأليفها، لكّننا رّجحنا ذلك التاريخ إىل بعيد احلرب العاملّية ومل نعرف .  Dr. Della Valleرمّبا عىن بذلك إعادة النظر يف روايته اإلنكليزيّة غري املنشورة وهي بعنوان  2

 وهي حمفواة يف قسم املخطوطات يف ُمتحف الرَّحياين.  ل يف املناخات الغربّية اخلالصة.األوىل، القتصار الرواية على التوغّ 
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مني، باألطّباء الذين أشاروا إىل دواٍء قد يُنقذُه لكّنه غرُي موجوٍد سوى لدى الفرنسّيني خصوِمه املعاجلة. اجتمع ألربت، شقيُق األ
السياسّيني. ونصحوا بأْن يَطلَب ألربت هذا الدواَء من الفرنسّيني مباشرة. اجتمَع ألربت باملفّوض السامي الفرنسّي آنذاك السّيد 

 . ا أّن هذا العلَج مل يكْن شافيً استعداٍد للتعاون وقّدم أللربت الدواء. غري، الذي أبدى كّل Gabriel Puauxغابرييل بوه 

على  . فعاَد عودتَُه األخرية، حممواًل بعد أن َفقَد األطّباُء األمَل من شفاِء أمني، اقرتحوا على العائلة العودَة به إىل املنزِل يف الُفَرْيَكة
ا ا خاَضها ُمَفكِّرً األوىل واألخرية، حلياٍة غنّيٍة صاخبٍة مأَلها الرَّحياين طيلَة أربعٍة وسّتنَي عامً  الفراش، إىل فُ رَْيَكِته اليت كانت الشاهدةَ 

، وعنَد الساعِة الواحدِة 1940أيلول  13ا للمعارك الفكريِّة يف الشرق والغرب. ويف الثالِث من عودته، أي هناَر اجلمعة يف وأِديبً 
غاَب الرَّحياين عن  1انتقَل إىل "املاوراِء اجملهول" بعَد أْن َردََّد لليوَمني األخريَين: "يا إهلي ارمحين".بعَد الظهر، أسلَم أمني الروَح و 

     .3كتاب يف فّن الرسم و  ا باإلنكليزيّةوثلثني كتابً  وثلثة 2ا بالعربّيةكتابً   ثلثنيا، وَرحَل عن أربعٍة وسّتني عامً 

 
 الرَّيحانيمحطّات فكريّة في مسيرة 

 الَعْقُل َوالُحرِّيَُة َوفَ ْلَسَفُة الِمثال
َحذََّر من تخاطر التمادي فيها، أدرَك َدور العقل يف رفض األشياء أو قبوهلا  مبَدنِّية احلديد واملعاِدن، الرَّيحانِّياتأَخَذ صاحب 

لسُتوي، تأثّ َر ِبُوْلت َهْكْسِلي َوْسِبْنِسر وغارِيُسون، طالَع ُتو ة، قرَأ روسو وفولتري، توقََّف عند فلسفة وتنفيذها. استْذَوَق طعم احلرّيّ 
عاَد اىل ابن سهل األندُلسي، قارَن بني القّديس أوغسطينوس والغزّايل، استهواه الصَخب والضجيج املتصاعد ِمْن أرِوقَة  ِومْتَن،

ة بوجٍه آخر فَبَدْت له بوجِهها اجلديد. رأى من نافذهتا آالَم الشرِق يَّته، وعاَد اىل الُفرَيكَ نيويورك وجاداهتا، َذوََّب كلَّ ذلك يف ُهوِّ 
، هرََع إىل األودية ة، أحزنَُه تَ َفّشي التعّصب بني أبناء وطنه، أدماه الِنفاق السياسيّ وعذاباتِه، أحرَقُه ختب ط الشرِقّيني يف معارج العبوديّ 

ورة األدبية"، ب ِ "رجل الشعب"، ب ِ "مناهج احلياة"، ب ِ "خطاب املسيح" املعاصر، ب ِ " الثورة ، وعاد يُحْلمه ب ِ "الثُمْعتزاًِل  واجلبال متأّمًل 
ِ "املدينة الُعْظَمى". وعَصَفت يف أعماقه "روُح الثورة" و"روُح اللغة" ... و"روُح هذا الزمان".  َصَدَر اخلُُلقية"، ب ِ "األخلق" ... ب 

، َصَدَر اجلزءان الثالث 1923ا، أي يف العام يف بريوت. وبعد ثلثة عشر عامً  1910العام  انِيّاتالرَّيحل والثاين من اجلزءان األوّ 
يف جزئني  الرَّيحانِّيات، َعَمَد الناشرون إىل إصدار كتاب 1956والرابع من الكتاب. ويف الطبعات اجلديدة، أي بعد العام 

ُوُجْوٌه ، أَدٌب َوَفنّ ٍة هي: وُوزِّعت املواضيع األخرى يف كتٍب مستقلّ  ،لت الطبيعةوتأمّ  واالجتماعيّ  يشملن الفكر الفلسفيّ 
 . بُُذوٌر لِلزَّارِِعينيف جزئني، و الَقْوِمّيات)ِشعرُه املنثور(،  ُهتاُف اأَلْوِديَة، َشْرِقيٌَّة َغْربِيَّة

 
ة ا يف "املدينة الُعْظَمى". وتّتضح احلرّيّ الشعب"، رؤوي  ا يف "رجل يف "التساهل الدييّن"، كّشافً  ذا النتاج يَتَبّدى العقُل فاعًل يف ه
ا من أركان "خطاب املسيح". وتنجلي ا معاصرً ا يف "روح الثورة" و"الثورة اخلُُلقية"، وركنً ا "ِمْن على جسِر بُروْكلني"، وَديَدنً ِنرباسً 

حماور "قيمة احلياة". من هذا ا من ا رئيسً ياة"، وحمورً ة واسطة الِعقد يف "األخلق"، وجوهر الكلم يف "مناهج احلالفلسفة املثاليّ 

                                                           
 . 147-9، ص فيلسوف الُفَرْيَكة صاحب المدينة الُعظمىين، ملزيد من املعلومات حول سرية الرَّحياين راجع: أمني ألربت الرَّحيا  1
 . واِدي الُفَرْيَكة وواِدي نُيويُورْْكِليم بين، وآخر أعطيناه عنواَن ِسْفُر الَتْدِوينبينها كتابان يُنشران للمّرة األوىل يف هذه اجملموعة مها: كتاب أمسيناه   2
 الذي مل يُنَشر بعد.  My Notebookبينها دفاتر مدوناته باإلنكليزيّة أو   3
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ة والتهذيب"، ونَِعي حقيقَة رسالته "إىل إخواِن التساُهل". هكذا نفهم ُحلَمه ب ِ"الثورة األدبّية" مقالته حول "احلرّيّ  قتَ َرب نفهمُ مُ  ال
 . 1ة وفلسفة املثالاملبنّية على أركان العقل واحلرّيّ 

 
   الَعالَقِة بَ ْيَن الشَّْرِق َوالغَّْرِب َوالَمِديْ َنِة الُعْظَمىنِْتظَاُم ا

ة تربو عن  الساعة. بل يتعّمق هذا اجلدل بعد أن يُقرأ الكتاب من مسافة زَمنيّ حّّت  ا للجدل الفكريّ مثارً  الرَّيحانِّياتويبقى كتاب 
زه بتخل ف شرقّي مزعوم، يف حنينه إىل ماضي الغرب املعكوس  َعَظَمة الرَّحياين تبقى يف اعتزا نصف قرن. ويرى الباحث اليوم "أنّ 

رغم تبنّيه هلذا العقل وحماولة تدبّر أمره يف الشرق...  كمستقبل للشرق. إّن عَظمة الرَّحياين تكمن يف اعرتافه بعجز العقل الغريبّ 
يف ُُنبة راقية ِمَن األّمة، يف ُُنبة هي األّمة،  وبانتظام حياته بني الشرق والغرب جاءته حكمة التوازن بني "العقل والروح واجلسد"

ا ة يف العقل يأسً ة والدميقراطيّ ا، واّل اجلمع بني األرستقراطيّ ًا ُُنَْبوِي  ا فردي  لكّن "األّمة" اّلت غري حمّددة املعامل واّل... الرقّي شأنً 
 ويف الثانية قليبّ  العامل "لبنان، باريس، نيويورك، يف األّول روحيّ ا. اّلت احلكمة مشتّتة يف أرجاء ا ويف اجلسد موتً ويف الروح ُحلمً 

ه ذاٌت متماثلٌة مع ذاهتا يف الزمان وُمَوّزعة يف ( إنّ 75، ص1، جالرَّيحانِّيات" )ِمْن على جسر بروكِلن، ويف الثالثة جسديّ 
 .2املكان..."

 
ا إىل "اإلنسان املتَفوِّق" و"املدينة الُعْظَمى" ني الشرق والغرب َتوقً ب ، خُتَتَصر بفكرة التصادم احلضاريّ الرَّيحانِّياتولئن باتت 

فاملشكلة تبقى قائمة يف مدى متاثل هذا التصادم واستقراره يف الزمان واملكان. وهذه املشكلة تشغل الباحث فبعد أن يرى متاثل 
اد املستقبل: "وبني الشرق والغرب يبقى لبنان موطن روح العامل. ا بني جذور املاضي وأبعالرَّحياين مع ذاته يف الزمان يعود لرياه ُمَوّزعً 

يف املكان، ُمَوّزعًا بني ماضي العامل  روح العامل يبقى يف عقل الرَّحياين، إذا استقرّ  فيه تّتصل أجزاء احلقيقة لكّنها ال تلتئم ألنّ 
، بعد نَ يِّف ونصف قرن الرَّيحانِّياتتُ َرى هل أّن "روح العامل" أو "الروح الكوين" الّت رآها بعض النُ ّقاد يف ثنايا  3ومستقبله..."

 على صدور الكتاب، هي نفسها روح "املدينة الُعْظَمى" اليت اكتشفها باحثون آخرون بعد مئة عام من عمر هذا العمل النهضويّ 
 ْحَد ؟مُ  ال
 

 فكرة املدينة الُعْظَمى منعطف جديد يف األدب العريبّ  ة مرمي هامشي يف أطروحتها لَنيل شهادة الدكتوراه: "إنّ يرانيّ تقول الباحثة اإل
ا يف مراتب السلطة... طارحً  ة جديدة... تعتمد املعيار اإلبداعيّ ة، أدبيّ ة، سياسيّ مدينة فلسفيّ  ]هي[حياين... احلديث عند أمني الرَّ 

 .4ة والتَ َرّقي والتقّدم"وسَعْت إىل حتقيق احلُرّيّ  تَ َفوِّق الذي يتَّصف خبصائص... سامَهْت يف تنوير الفكر العريبّ مُ  ة اإلنسان النظريّ 
يف فكرة املدينة الُعْظَمى من الدعائم  وتتوقَّف الباحثة عند عصارة الكتاب املدينة أو املدينة الكتاب لتقول: "الُبعد اخلُُلقيّ 

ة بل هي أهّم أركان الرقّي والعمران ة والذاتيّ احلقوق الطبيعيّ  األخلق هي سياج كلّ  دينة، إذ يعتقد الرَّحياين أنّ ة يف بُنَية املاألساسيّ 
ه انطلق من للتطبيق ألنّ  قابًل  اة... بل طَرَحها طرحً واحلياة احلّقة يف أّمة املدينة... وفكرة املدينة الُعْظَمى عند الرَّحياين مل تكن خياليّ 

                                                           
 .2016اجملّلد األّول، منشورات مكتبة لبنان، بريوت،  ني الرَّحياين العربّية الكاملة،راجع مقّدمة أمني ألريت الريَّيحاين ِلمؤّلفات أم  1
 .13-12، ص 1977شباط  –، كانون الثاين 1ة الطريق، بريوت، عدد فاخوري"، جملّ ىل عمر إحياين ة ووحدة العامل بني العلم والشعر من أمني الرَّ شاكر، الياس، "احلقيقة اللبنانيّ   2
 .15املرجع نفسه، ص   3
اف ة وآداهبا، إشر ، أطروحة أعّدت لنيل شهادة الدكتوراه يف اللغة العربيّ اتيحانيّ يحاني في كتابه الرَّ مبادىء المدينة العظمى ومفاهيمها عند أمين الرَّ هامشي، د. مرمي رضا،  4

 . 448 -446، ص 2010ة يف لبنان، الدكتور وجيه فانوس، املعهد العايل للغات والرتمجة، قسم الدراسات العليا، اجلامعة اإلسلميّ 
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ة أو ُقل القوى العقليّ  .1ة"ة... والروحيّ ة... والعقليّ ة، اجلسديّ ة القوى البشريّ ة... ومن احلياة اليت تعتمد على ثلثيّ املشكلت الواقعيّ 
كما واإلرادة   ة خالد يف نظرته املتوازية للمدينة الُعْظَمى حيث أرساها على ِقَوى النور واحلبّ ة لتستقيم مع ثلثيّ ة واجلسديّ والروحيّ 

 . كتاب خالدة يف الكتاب الثالث من ثلثيّ  ”The Self Ecstatic“ة " أو باإلنكليزيّ أرساها يف فصل "الوجد الذايتّ 
 

ه يعقد التزاوج ة. إنّ ة والقّوة الروحيّ هوذا اإلنسان املتَفوِّق عند الرَّحياين الذي جيتمع فيه نيتشه واملسيح، الغرب والشرق، القّوة املاّديّ 
ه . إنّ الغريبّ  والكشف العلميّ  ة واإلبداع الفيّنّ ، ويربط بني النبوءة املشرقيّ النتشويّ  يّ ة لألديان والتصّلب املادّ ة الروحانيّ املثاليّ بني 

اآلخذ من فضائل الشرق والغرب قدر ما يدفعه هذا األخذ يف ُسلَّم الرُقّي والرافض ملساوىء اإلثنني قدر ما يبقيه هذا الرفض يف 
 .2لواقع املتقّدم واملتفاعلحّيز ا

 
 ،ى الغريزةو"املدينة الُعْظَمى" عند فَيَلُسوِف الُفرَْيَكة هي اليت يَ ّتسم أبناؤها ِبِسمات اإلنسان املتفوِّق واليت تتقّدم فيها العاطفة عل

 مل. لذا يرى األمني معا3وسياسيّ  تقد م بشريّ  وتبقى املبارزة بني العقل واخليال من أجل كلّ  ،ويتقّدم فيها العقل على العاطفة
 . 4يه "دولة املستقبل" املنشودة"املدينة الُعْظَمى" تلوح يف ما ُيَسمّ 

َلُسْوِف الُفَرْيَكة    الَحَداثَِة ِعْنَد فَ ي ْ
ة امللتزم، وبُلغَتيه العربيّ  ه يُ َفسِّر أدب الرَّحياين بُِبعده الفكريّ أنّ  ة هذا املوقف النقدّي الذي يربط األدب بالغرض اإلنساينّ أمهيّ 

املائع كما  ا عن اهلُزال العاطفيّ بعيدً  اا يف آن، أدبً ا وإنساني  وطني   اعقلني   اا واقعي  ة ليجعل منه أدبً ة، وجبميع فنونه األدبيّ واإلنكليزيّ 
، يف ما ُيَسّميه املعاصر إىل العاملَ، ويبث  شجون الفكر اإلنساينّ  ينقُل مهوَم اإلنسان العريبّ  ااألجوف، أدبً  عن الزخرف اللفظيّ 

أن يكون الرَّحياين يف طليعة  . لذلك جند من الطبيعيّ ة مجعاء، إىل البشريّ ”The Universal Spirit“"الروح الكوين" أو بِ 
ِدين والداعني إىل احلداثة الفكريّ   ا. ا ونثرً ة، شعرً ة واألدبيّ اجملدِّ

ا تعاجله من غري ودقيق وُمَتَشعِّب. وهو يتحّمل أيحاثً  يسأل الدارس عن معىن احلداثة عند فَيَلُسوِف الُفرَْيَكة؟ املوضوع هامّ يبقى أن 
 زاوية. لذا نكتفي يف هذه املقّدمة ببعض اإلشارات اليت تسهم يف إيضاح موقف الرَّحياين من احلداثة. 

ة على مرحلتني: اأُلْوىل تقوم على عمليّ  عليه. احلداثة لديه تتمّ  ا منه، أو حربً للرتا  أو تنص ًل ا داثة تنّكرً ال يقصد الرَّحياين باحل
ة املعاَصرة لروح ا؛ والثانية تقوم على عمليّ ي  ا، وفن ّ ا، وأدبي  ا فكري  رً ر العصر تطوّ التخرّي واالنتقاء من ضمن الرتا  مبا يتناسب مع تطوّ 

لدائم باجتاه مواكبة العصر، مبعىن أن ينظر الكاتب إىل احلياة "بعني الناقد، وفكر العامِل، وقلب الشاعر، والتحّول ا التقّدم والنموّ 
ة، له ِصلة ا من حياتنا الواقعيّ ستعارة "من لوح الوجود ال من الكُتب"، وأن يكون بيانه "قريبً وروح الصاحل األبّر" وأن يأخذ اإل

والنظرة  ،ار مغايرلتيّ  ا، بالشعر املنثور. فبني الفعل التأسيسيّ ى وتعبريً رتبط بااللتزام واملوازي، حمتوً ه مفهوم احلداثة امل. إنّ 5نابضة" هبا

                                                           
 . 449 -448املرجع السابق، ص   1
 .جاّدة الرؤيا، وكتاب خالدما ة، وال سيّ ة، إىل جانب العربيّ فاته اإلنكليزيّ ىل مؤلّ إمن العودة  ال بدّ   2
ا الفصول الرابع واخلامس والسادس من الباب الثاين. دار اجليل، بريوت، ط ، وحتديدً فيلسوف الفريكة صاحب المدينة الُعْظَمىاين راجع يف هذا املوضوع كتاب أمني ألربت الرحيَّ   3

 . 319 -257، ص 1987، 1
 .205 -198/ م ر 2الرَّيحانّيات؛ و229 -216/ م ر 1/ مج1يحانياتالر    4
/ م 4/ مجأدب وفنّ حياين ؛ ومقالة "التجّدد املزّيف" يف كتاب الرَّ 374 -357، و169 -161م ر / 1/ مج1الريحانياتراجع مقايَل "روح هذا الزمان" و"روح اللغة" يف كتاب   5

 . 149 -140ر 
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على  ويف الشأن الداليلّ  ،املنشغل يف الشأن الوجوديّ  النقديّ  ِصلة متينة يُعزِّزها الفكر الفلسفيّ  ،ة هلذا الفعلة الشموليّ الرؤيويّ 
هلذا التأسيس. هبذا املعىن قد يكوُن الرَّحياين  ة بيان تنظرييّ ومقاالته النقديّ  ،ةالسواء. فقصائد الرَّحياين، هبذا املعىن، قصائد تأسيسيّ 

ا من وفً ة رؤيويّة، وال فيلسة فلسفيّ ا من دون مادّ ربط األدب بالفلسفة، ومجع الفلسفة إىل السياسة. مل يكن أديبَ  أّوَل ُمَفّكر عريبّ 
ا من دون رافد أديّب وآخر فلسفّي مستَمدَّين من واقع زمانه ومكانه. الغرض معاصر، وكذلك مل يكن سياسي   دون لغِة تواصٍل أديبّ 

صر. " املعاة هي البحث الدائم عن "الروح الكوينّ بذاهتا، لذا تعّددت أغراضه وتداخلت يف سبيل غاية جوهريّ  مل يكن غايةً  األديبّ 
 م، إنسان اللحدود، اإلنسان الذيإلنسان التخو  حياين الذي "يؤّسس" عند أمني الرَّ "اإلبداع الكوينّ ُيَسّميه أدونيس ب ِ وهذا ما 

ال جييء من  حياين، برمٍز ثقايفّ لتعبري الشيخ األكرب: ابن عريب. هكذا حنتفل، يف شخص أمني الرَّ  ا، وفقً نطوي فيه العامل األكربي
ة واحلضارة واإلبداع إىل يّ حياين أقاليم الذات، يتجاوز أقاليم اهلوّ هبذا املعىن يتجاوز الرَّ  1املاضي، بقدر ما جييء من املستقبل."

 ة. ذلك هو مفتاُح احلداثة يف فكر الرَّحياين وأدبه. احلواجز الفكريّ  رحاب اإلنسان املعاصر، اإلنسان الذي تتساقط أمامه كلّ 

وكتاب  أدب وفنّ ا يف كتاب عند الرَّحياين، وحتديدً  يَ َتَبّدى األفق النقديّ  ة مثًل ما أدبه سوى ِعْقد تلك احلداثة. ففي املقالة األدبيّ و 
َمن "حيصرون نظرهم  يحيث يرّد على ، وآخر فَ يّنّ ، ونقد أديبّ ة إىل نقد شعريّ ل تتوزّع الكتابات النقديّ . يف األوّ وجوه شرقّية غربّية

َغة فهو صورة ل"... أما روح ال... يتوّقف على شيء من "حّّت امليثاق القوميّ  َغة، يف هيكلها، يف عظامها، ويظّنون أنّ يف ااهر الل
وجوه قد يكون يْحُث الرَّحياين عن ذلك "الروح" هو الذي دفَ َعه ألن يكتب يف  2ة الكاتب... وهِلََمساته وَصيحاته..."لشخصيّ 

ايل ، أو بني الغز تختلفة أمثال تولستوي وروسو مثًل بدعني من حضارات ك بني مُ املشرتَ  عن حقيقة الرابط اإلنساينّ شرقّية غربّية 
 والقّديس أوغسطينوس، أو بني فَيَلُسوِف الُفَرْيَكة نفسه وإيتش. ِجي. ِولز. 

    ُعصارة النَ َزَعاِت الَفْلَسِفيَّة لدى الرَّيحاني
 الستجماع اخلطوط الفلسفّية عند األمني ميكن اإلشارة إىل االجّتاهات اآلتية: ويف حماولة

ا ة املتيَ قِّظة واليت تؤثِّر فيها احلواد  واألشياء، تظهر عفوً اليت حيدِّدها بالقوى الكامنة يف النفس البشريّ  3: نظريّته يف األخلقاًل أوّ 
األخلق يف نشوئها وتنو عها خاضعة، مثل مظاهر  رئيس هو ارتياح هذه النفس وإرضاؤها واطمئناهنا. ويرى أنّ  لغرض أوَّيلّ 

 الكون، لعوامل خارجّية طبيعّية واجتماعّية.  

ة تقرار، يف عمليّ الديكاريّت ليستقّر يف عدم االس املعرفة السقراطّية وجيتاز فلسفة الشكّ  إة الذي يستهّله مببدا: موقف اللأدريّ ثانيً 
ا ملواجهته ا أخريً املتواصل ألسرار الوجود. هذه اللأدريّة هي منهجّية فكريّة عند األمني قبل أن تكون َمَصب   الطرح االستفهاميّ 

 . 4ملعضلت الَكون

وسبيلها  ،جرام والفضاء والّزمانوسبيلها الَكويّن يف األ ،عنده جتد سبيلها اإلنسايّن يف اجلسد والعقل والروح 5ا: نظريّة املثّلثاتثالثً 
ة وسبيلها السياسّي يف الفكر واحلرّيّ  ،وسبيلها االجتماعّي يف املطامع واألجماد واحلروب ،الَشْمِسّي يف اجلسم والنار والنور

                                                           
 1  Adonis, “A Cultural Symbol”, in Ameen Rihani: Bridging East and West, Funk, Nathan C., and Betty J. Sitka, eds., (2004), New 

York, Toronto and Oxford: University Press of America, p. xiv.  
  .374 -357/ م ر 1/ مج1اتحانيّ الريَّ  ومقالة "روح اللغة" يف كتاب، 149 -140 / م ر4مج /أدب وفنّ راجع مقالة  "التجّدد املزّيف" يف كتاب   2
 .   299 -256/ م ر 1/ مج1اتيحانيّ الرَّ   3
 The White Way and the Desertيف كتاب ”Agnisticism“  ؛ ومقالة باإلنكليزيّة بعنوان550/ م ر 1"/ مج/ مقالة الرَّحياين "يف الشكّ شذرات من عهد الّصباراجع 4 

 .1963بريوت، حياين" وراجع دراسة للدكتور كمال يوسف احلاج بعنوان "فلسفة أمني الرَّ  ؛73-71ص  ،
 .  268 -260، و 20 -10/ م ر 1/ مقالة "احلكمة املثّلثة" ومقالة "املثّلثات"/ مج2الرَّيحانّيات 5
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البشريّة. وكيان هذه املثلّثات قائم ا، وبعُضها جمّرٌد ِمن اخلري والشّر أي ِمن األنانّية ا كل ها أو شر  واالضطهاد... وليست املثلّثات خريً 
 بالتوازن بني جاذبّية األشياء وصّدها.

م لِّ عَ ا، حسب رأيه، ت ُ اليت فيها ِمَن املنبِّهات العقلّية واملقوِّيات الروحّية ما ال جتده يف العقائد املعاصرة. إهنّ  1ا: نزعته الرِّواقّيةرابعً 
اهلّمة والصرب على الشدائد والنظر إىل األمور السارّة واحملزنة بعني  م ِعَظمَ لِّ عَ املفيد، وت ُ  به اللزمَ  الواجب الذي ال يتعّدى العملُ 

 صافية وقلب مطَمِئّن.  

بني العلماء أنفسهم ِمن جهة ثانية.  مّ  ،وبني اللهوتّيني أنفسهم ،ا: اهتمامه بالنزاع القائم بني اللهوت والِعلم من جهةخامسً 
التأّزم احلاّد الذي يواجهه كلٌّ منهما يف طبيعة  خذ شكل املواجهة بني الروح والعقل أو بني النفس واملاّدة مّ هذا النزاع الذي يتّ 

 .2صراعه الداخليّ 

ة الطبيعّية وتَكي فه األخلقّي مع أبعاده اإلنسانّية كما أَْوَضَحها الذي يعود به إىل جذوره الداروينيّ  3رتقاء: مبدأ النشوء واالاسادسً 
 على كّل عملّية تَرقٍّ حياتّية نامية. إولة الرَّحياين لتطبيق هذا املبدَهْكْسِلي وْسِبْنِسر وحما

والنور الدائم والقّوة غري  : نظرته إىل اهلل متعادلة مع النظرة احللولّية غري أهنا حتدِّد اخلالق األعظم بذي "اجللل األزيلّ اسابعً 
ه نبض احلياة وروح احلّب ونور يف النجوم واحلقول وهي "يد العقل الكّشاف ويد الروح اخلالدة. إنّ  ةاملتناهية". ويرى الينابيع اإلهليّ 

 .4احلكمة واحلنان"

صال الروحّي باخلالق تّ ّلت لديه يف ُقدرة االا جتة عند الصوفّيني، غري أهنّ ة االحتفاليّ مل حتفْل بالطقسيّ  ا: نزعته الُصوفّية اليت وإنْ ثامنً 
. وقد انعكَسْت هذه الصوفّية يف نظرته ا خارجي  أو عمًل  أو قواًل  ة وأزمة وجدان وليس شكًل عظم. فتصو فه معاناة داخليّ وباحلّق األ

 .5إىل الوجود ويف فكره الدييّن على السواء
 

بنائه الفكرّي املتكامل. وإذا هذه حمطّات مضيئة على جادة الرؤية الفلسفّية عند الرَّحياين ميكن التبح ر فيها وتوسيع دوائرها لتشييد 
حياين ميكن االكتفاء بثل  مفردات: املثالّية واللأدريّة والتصّوف، وِلَمزيد ِمن االختصار: املثالّية ا لفلسفة الرَّ ما ِشئنا اختصارً 

فة الرَّحياين وتشّكل فلس . وإذا يحثنا عن مفردة واحدة ختتزلThe Mysticism of Reality 6الواقعّية أو ما ُيَسمِّيه باإلنكليزيّة 
 . 7ةة والروحانيّ أي الّلقاح بني الواقعيّ ة الوقرحيّ فقد اقرتحت هلا عنوان  هلا عنواناً 

                                                           
، 96 -94، 59 -45/ م ر  1/ مقاالت "يف ربيع اليأس"، "حبل التفاؤل"، و"الرسول األمسى"/ مج2الرَّيحانّيات؛ و 328 -326/ م ر 1/ مقالة "ابتسموا"/ مج1اتيحانيّ الرَّ  1

 .292 -284و
 .189 -186، و 185 -180/ م ر 1"شهداء الِعْلم"/ مجمقالة مقالت "بني اللهوت والِعْلم" و / 1اتيحانيّ الرَّ   2
 . 127 -123/ م ر 2، مقالتا "شبلي الشمّيل" و"بريد ضودج" /مجةة وغربيّ وجوه شرقيَ حياين، أمني، الرَّ    3
 .  148 -139/ م ر 4/ قصيدة "النجوى"/ مجهتاف األودية؛ و31-11/ م ر 1"/ مجينّ / مقالة "التساهل الدي1الرَّيحانّيات  4
 A Chant of Mystics andة  باإلنكليزيّ  وقصائد أخرى ينأنشودة الصوفيّ ؛ وراجع كذلك ديوانه 190-184/ من مقالة "رسالة الشيطان"/ م ر 1/ مج2اتيحانيّ الرَّ  5

Other Poems. 
 .The Path of Vision ة الرؤيا جادّ ة حياين بالعنوان املذكور أعله يف كتابه باإلنكليزيّ راجع مقالة الرَّ   6
. كذلك ميكن العودة 339-336، ص 2000حياين، رياض الرّيس للكتب والنشر، بريوت، ، أمني ألربت الرَّ ةيحاني اإلنكليزيّ ة: مخطوطات الرَّ الينابع المنسيّ راجع كتاب   7

مبادىء املدينة الُعْظَمى" "؛ وفصل 219-216معامل اإلنسان املتفّوق" ص "؛ فصل 194-190ة والروح" ص ، فصل "املادّ الفريكة صاحب المدينة العظمىفيلسوف لكتاب 
 .280-270 ص
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 خالصة القول
نستخلص من السرية واحملطّات الفكريّة والفلسفّية عند الرَّحياين أّن فيلسوَف الُفَرْيَكة رجُل ِقَيم يف الفلسفة واألدب والسياسة 

ناضل من أجلها، يكرز هبا، يطّبقها على نفسه، ويروح يعمل يف سبيلها ليحقِّقها مع اآلخرين. والرَّحياين رجٌل شاكٌّ واالجتماع. ي
ا، ولذا مييل إىل اعتماد احلقيقة النسبّية وبالتايل إىل التسامح و"التساهل" العقيدّي. والرَّحياين رجٌل رواقّي ة منهجً يعتمد اللأدريّ 

ة يف النجوم واحلقول"، وينظر إىل ما يُفرِح وحُيزِن بَِعنٍي صافية وقلٍب مطَمِئّن. والرَّحياين َقومّي عريّب "الينابيع اإلهليّ حلويّل واقعّي يرى 
تَ َفوِّق." والرَّحياين ناقد ساخر منفتح على روح اللّ 

ُ
َغة َعلمايّن، يسعى إىل تأسيس "املدينة الُعْظَمى" وإىل توطيد معامل "اإلنسان امل

. هوذا الزاد الفكرّي للرَّحياين، زاٌد ميكن له أن يوجز السرية احلياتّية والسرية الذهنّية 1العصر وروح احلضارات املتعدِّدة للرَّحياين وروح
 هلذا الكاتب وملنجزاته املتعّددة واملتشابكة.

 
 

                                                           
. كذلك 46 -9، ص 2016ة لبنان، بريوت، ملناقشٍة أوسع حول هذه التفاصيل قد تفيد العودة إىل مقدمة مؤلفات أمني الرَّحياين العربّية الكاملة، اجملّلد األّول، منشورات مكتب  1

 . 2016د اخلامس، منشورات مكتبة لبنان، بريوت، آخر اجمللّ  الفلسة الرَّحيانّية"،فات أمني الرَّحياين العربّية الكاملة، بعنوان "صفوة العودة إىل خامتة مؤلّ 


