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Medieval, 2 )1995(, pp. 7-17.
- هــذا المقــال مقتطــف مــن محاضــرة عنوانهــا "أســين باثيــوس ومســاهمته فــي تاريــخ الفلســفة اإلســامية" قدمناهــا يــوم 21 
نونبــر ســنة 1994، ضمــن َحَلقــة ciclo "الذكــرى الخمســون لوفــاة ميغيــل أســين باثيــوس" التــي ُنظمــت بسرقســطة مــن طــرف 

.la Obra Cultural de Ibercaja "األعمــال الثقافيــة إليبيركاخــا"
- أتقــدم بجزيــل الشــكر لألســتاذ د. رفاييــل رامــون غيّريــرو علــى ســماحه بترجمــة ونشــر هــذا المقــال، وعلــى تفضلــه بقــراءة هــذه 
ــرزاق النقــر، أســتاذ اللغــة اإلســبانية، علــى تفضلــه بمراجعــة هــذه  الترجمــة العربيــة وإجازتهــا للنشــر؛ كمــا أشــكر األســتاذ عبــد ال

الترجمــة. )المترجــم(.
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ملخص

يقــدم المؤلــف فــي هــذا المقــال، بمناســبة 

المستعـــرب  لوفــاة  الخمســين  الذكــرى 

باثيــوس،  أســين  ميغيــــل  اإلسبانــــي 

فــي  األخيــر  هــذا  إلســهامات  عرًضــا 

خصوًصـــا  اإلساميــــة،  الفلســفة  تاريــخ 

الفلسفــــة باألندلــس، مــن خــال تحليــل 

األساســية. لكتاباتـــــه  موجــز 

النص:

ليــس مــن اليســير الحديــث عــن حيــاة ميغيــل 

ســواء  الجوانــب،  متعــددة  باثيــوس)3(  أســين 

مــن حيــث غنــى شــخصيته، أو مــن حيــث مجمــوع 

أعمالــه المتنوعــة. ورغــم أننــا نتوفــر علــى دراســة 

بالديبيــا  خوســي  لــه  خصصهــا  مســتفيضة 

موضوعهــا  أن  إال   ،José Valdivia Válor)4( بالــور 

هــو  الفرعــي،  العنــوان  يشــير  كمــا  األساســي، 

مــا  وهــو  أســين،  يــراه  كمــا  اإلســامي   التصــوف 

)3( نشير هنا إلى ماحظتين: 
أ- بخصــوص أســماء الباحثيــن اإلســبان قمنــا بكتابــة رســمها 
العربــي كمــا ُتنطــق فــي اللغــة اإلســبانية، أمــا باقــي الباحثيــن 
غيــر اإلســبان، كالبلجيكــي الكاردينــال ميرســيي  Mercier وغيــره، 
فقــد حاولنــا كتابــة أســمائهم كمــا ُتنطــق فــي لغاتهــم األصليــة.
"إســبانيا  عبــارة  باثيــوس  أســين  إحــاالت  جــل  فــي  تــرد  ب- 
مــا  ورغــم   ،musulmana  Esapña المســلمة"  أو  اإلســامية 
تكتســيه هــذه العبــارة مــن داللــة إيجابيــة تتجلــى فــي النظــر إلــى 
إرًثــا ثقافيــا مشــتركا، إال  اإلرث الثقافــي "األندلســي" باعتبــاره 
أننــا فضلنــا أن نســتعمل فــي الترجمــة كلمــة "األندلــس" ألنهــا 
العربيــة،  باللغــة  المنشــورة  الدراســات  فــي  اســتعماًلا  أكثــر 
مــن  المســلمة"  "إســبانيا  عبــارة  عــن  تختلــف  ال  أنهــا  كمــا 
ــة علــى مــكان وزمــان مخصوصيــن، أي علــى رقعــة  حيــث الدالل

)المترجــم(. تاريخيــة معينــة.  جغرافيــة محــددة وفتــرة 

)4( D. Miguel Asín Palacios. Mística cristiana y mística 
musulmana Madrid Hiperión 1992.

ــه  ــا مــن عمل ــا محــدوًدا وجزئًي ــا فقــط جانًب يقــدم لن

الهائــل حــول المعرفــة فــي اإلســام.

لذلــك أريــد هنــا أن أبرز إســهام أســين في عمل 

إســبانيا،  فــي  طويــل  زمــن  منــذ  النســيان  طالــه 

عمــل أضحــى فيــه أســتاًذا ال ُيضاهــى: اســتعادة 

خصوًصــا  المســلمون،  أنجزهــا  التــي  الفلســفة 

تلــك التــي أنتجهــا األندلســيون. مهمــة تأثــر فيهــا، 

دون ريــب، بواحــد مــن اثنيــن مــن أهــم أْســَوَتْيِه فــي 

الحيــاة.

ثاراغويتــا Juan Zaragüeta فــي  يخبرنــا خــوان 

لــه فيمــا هــو  "كان  أنــه  تأبينــه لميغيــل أســين)5( 

الكاردينــال  همــا  اســتلهمهما،  قدوتــان  إنســاني 

نيومــان Cardinal Newman والكاردينــال ميرســيي 

Cardinal Mercier اللــذان زينــت صورهمــا غرفــة 

عملــه". ينعكــس إعجــاب أســين تجــاه ميرســيي 

الدولــي  التكريــم  فــي  كتبهــا  التــي  العبــارات  فــي 

المخصــص لــه )أي لميرســيي(: "إن المعيــار الــذي 

ســعيت إلــى اســتلهامه فــي دراســاتي اإلســامية 

التاليــة:  ميرســيي  الكاردينــال  عبــارات  تختصــره 

المثقفيــن  مؤاخــذة  تفــادي  وســائل  إحــدى  'إن 

هــو  التــام،  الدينــي  الخضــوع  علــى  المســيحيين 

ــه عــن  ــه دون بحــث مباشــر في ــم لذات تعاطــي العل

تبريريــة")6(. منفعــة  أي 

إقــرارا منــه بهــذا الَدْيــن، يكــون باثيــوس قــد 

أحــد  فــي  إلهامــه  مصــادر  بإحــدى  أيًضــا  اعتــرف 

)5( Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas cuadernos 2 1952 p. 14.

)6( Le Cardinal Mercier )1851-1926(, Bruselas, 
1927, p. 314.
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اهتماماتــه األساســية، وهــي الفلســفة العربيــة. 

بجامعــة  األســتاذ  ميرســيي،  ألن  نظــًرا  وذلــك 

أن يؤســس ســنة 1887  الواقــع  فــي  أراد  لوفــن، 

معهــًدا عاليــا للفلســفة قْصــد تقديــم تكويــن فــي 

معرفــة طومــاس األكوينــي وكبــار الســكوالئيين 

فــي العصــر الوســيط ومصــادر هــؤالء، والتــي كانت 

مــن بينهــا الفلســفة العربيــة. فضا عــن ذلك، كان 

ميرســيي واعيــا بأنــه لمعرفــة هــذه الفلســفة حــق 

المعرفــة، فإنــه مــن الضــروري قــراءة النصــوص 

العربيــة بلغتهــا األصليــة وتحصيــل أســاس متيــن 

فــي الدراســات اإلســامية.

حثــت  التــي  الــروح  باثيــوس  أســين  أدرك 

مســعى الكاردينال ميرســيي وانصرف بشــكل كلي 

إلــى تحقيقــه. بــدأ دراســة اللغــة العربيــة والثقافــة 

اإلســامية وحضارتهــا علــى يــدي أســتاذيه كوديــرا 

هــذا  ثمــار  مــن  وكان   .Ribera وريبيــرا   Codera

التكريــس أطروحتــه للدكتــوراه حــول الغزالــي، التــي 

ابــن  حــول  األولــى  وأعمالــه   ،1896 ســنة  قدمهــا 

السرقســطي. وعــن  باجــة  وابــن  المرســي  عربــي 

هــذا األخيــر كانــت دراســته األولــى فــي الفلســفة 

عنوانهــا  وكان  الدقيــق،  بالمعنــى  اإلســامية 

أمــا  السرقســطي")7(.  باجــة  ابــن  "الفيلســوف 

بخصــوص دراســات أســين حــول ابــن باجــة فقــد 

تكلــف بهــا األســتاذ لومبــا)8(.

)7( Revista de Aragón, 1 )19000(, pp. 193-197, 234-
238, 278-281, 300-302 ; y 2 )1901(, pp. 241-246, 301-
303, 348-350.

الــذي  المقــال  هــو  هنــا  المؤلــف  يقصــده  الــذي  العمــل   )8(
بعنــوان: بعــد  فيمــا  سُينشــر 

Joaquín Lomba Fuentes, Asín Palacios y el filósofo 
zaragozano Avempace, Éndoxa. Series Filosóficas; 
No 6, 1995. pp. 53-78.. )المترجم(

ِبايــو ِمنينديــث  َمْرثِلينــو  مــن  بتشــجيع 

ناقــش  الــذي   ،  Marcelino Menéndez Pelayo

عضــوا  باعتبــاره  أســين(  )أطروحــة  أطروحتــه  

المناقشــة، قــرر أســين نشــر ثمــار  ضمــن لجنــة 

أبحاثــه عــن الغزالــي )1057-1111( فــي مؤلــف ضخــم 

بعنــوان الغزالــي: العقيــدة، األخــاق، الزهــد)9(، 

وهــو العمــل األول ضمــن سلســلة مــن األعمــال 

التــي ســيخصصها الحًقــا لهــذا المفكــر الفارســي. 

رغــم أنــه لــم يشــتغل فــي هــذا العمــل بالفلســفة 

بالمعنــى الدقيــق، نظــًرا ألنــه تطــرق فيــه ألفــكار 

الغزالــي الكاميــة والصوفيــة، غيــر أننــا نــرى هنــا أن 

أســين باثيــوس كان علــى ألفــة جيــدة بالفلســفة 

اإلســامية الســابقة علــى الغزالــي؛ وبتطــور علــم 

الــكام فــي اإلســام؛ وبحضــور الفلســفة اليونانيــة 

المتكلميــن  وباســتفادة  العربــي؛  العالــم  فــي 

األشــاعرة مــن النظريــة الذريــة اليونانيــة لرفــض 

علــى  وأخيــًرا،  العالــم؛  ألزليــة  األرســطي  التصــور 

ألفــة جيــدة بتطــور األفــكار الصوفيــة فــي اإلســام.

الفيلســوفين  دراســة  فــي  الغزالــي  تكــّون 

الشــرقيين الفارابــي وابــن ســينا. عــرض أفكارهمــا 

بطريقــة  الفاســفة  مقاصــد  مؤلفــه  فــي 

إلــى  ترجمتــه  بعــد  وســيتخذ  وممتــازة،  أمينــة 

العربيــة مــن طــرف  للفلســفة  الاتينيــة موجــًزا 

الســكوالئيين الاتيــن. ســينقض فيمــا بعــد هــذه 

الفلســفة فــي كتابــه تهافــت الفاســفة حيــث 

ــة والنزعــة الصوفيــة.  ســيميل إلــى النزعــة الزهدي

هكــذا ســيبرز كاتــب مصنــف إحيــاء علــوم الديــن. 

كيــف  دراســته  فــي  باثيــوس  أســين  ســيوضح 

)9( Zaragoza Comas Hnos 1901.

https://redib.org/Record/oai_revista2906-%C3%A9ndoxa-series-filos%C3%B3ficas
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اســتفاد الغزالــي مــن التأمــل النظري لعلم الكام 

ومــن التأمــل الميتافيزيقــي والفلســفي ألســافه 

التأمــل النظــري  فــي اإلســام، وكيــف كان هــذا 

حاضــرا فــي كل أعمالــه، خصوًصــا فــي إحيــاء علــوم 

األساســية  فقراتــه  أســين  ترجــم  الــذي  الديــن 

أســين  وفريد. عــرض  بديــع  واضــح،  بأســلوب 

ــأن هللا  ــة ب ــي حــول الفكــرة القائل تصــورات الغزال

هــو أســاس األمــر األخاقــي، وعــرض مجهوداتــه 

لحــل التناقــض بيــن حريــة اإلرادة والعلــم اإللهــي 

المســبق، كمــا عــرض آراء الغزالــي األكثــر أهميــة، 

التــي سيتوســع فيهــا الحًقــا ويطورهــا فــي عملــه 

روحانيــة  أجــزاء:  أربــع  مــن  ن  المكــوَّ الضخــم 

المســيحية)10(. وداللتهــا  الغزالــي 

نشــر فــي نفــس الســنة، أي ســنة 1901، مقــاًلا 

صغيــًرا خصصــه البــن طفيــل مــن وادي آش)11( 

َعْنونــه بـ"الفيلســوف العصامــي")12(، وقــد بســط 

]الفلســفية[  للقصــة  األساســية  األفــكار  فيــه 

التــي كتبهــا هــذا الفيلســوف الــوادي آشــي، التــي 

ــد المســتعرب فرانثيســكو بونــس  ترجمهــا الفقي

إي بويغيــس Farncisco Pons Y Boigues  قبــل 

العصامــي، حســب  الفيلســوف  إن  ذلــك بســنة. 

قــول مينينديــث بيايــو فــي تقديمــه لهــذه الترجمة، 

هــي العمــل الفلســفي األكثــر أصالــة وعمقــا فــي 

األدب العربــي - األندلســي. وقــد كانــت معروفــة 

العربيــة  مــن طبعتهــا  انطاًقــا  أوروبــا  فــي  جــدا 

وترجمتهــا الاتينيــة التــي أنجــزت فــي أوكســفورد 

)10( Madrid, Ed. Imprenta Maestre 1934-1941.

)11( بلــدة تقــع شــمال شــرقي غرناطــة، وتســمى باإلســبانية 
)المترجــم(.  .Guadix

)12( Revista de Aragón 2 )1901( pp. 25-27 57-60 89-91.

ســنة 1671، وســرعان مــا انتشــرت ترجماتهــا فــي 

اللغــات األوربيــة األساســية، وهــو مــا يقــدم فكــرة 

عــن الفضــول الــذي أثارتــه بيــن المثقفيــن.

منــذ ذلــك الحيــن، سينشــر أســين كل ســنة 

إلمامــه  عــن  تكشــف  مقــاالت  أو  أعمــاًلا  تقريًبــا 

خاصــة،  العربيــة  والفلســفة  عامــة  بالفلســفة 

مــع وعيــه باإلهمــال الــذي طــال هــذا الجانــب مــن 

يؤكــد  كمــا  قــرون.  طيلــة  اإلســامية  الدراســات 

ويحتــرم  رصيــن  شــخص،  أي  يســتطيع  ال  أنــه 

نفســه، أن يتجــرأ علــى إنــكار مــا يديــن بــه القــرن 

13م للفاســفة العــرب، مــع تأكيــده أن األمــر مــا 

دام يتعلــق بمعرفــة أفــكار كتــاب اســتعملوا لغــة 

مختلفــة عــن لغتنــا، فإنــه مــن الضــروري ترجمــة 

النصــوص الفلســفية العربيــة األصليــة. وإلنجــاز 

تكويــن  تحصيــل  الــازم  فمــن  المســعى،  هــذا 

متيــن فــي علــم النحــو ومعجــم ]اللغــة العربيــة[، 

هــذا إضافــة إلــى معرفــة المصطلحــات التقنيــة 

العــرب،  الفاســفة  اســتعملها  التــي  الخاصــة 

المعاجــم  فــي  ُمْدرجــة  غيــر  مصطلحــات  وهــي 

المســتعملة عــادة. بعــد تعرفــه علــى المعضــات 

التــي كابدهــا أيًضــا العــرب أنفســهم أثنــاء ترجمــة 

النصــوص اليونانيــة، وباقتناعــه باإليجابيــات التــي 

المصطلحــات  يضــم  معجــم  يوفرهــا  أن  يمكــن 

ســيؤلف  المبحــث،  لهــذا  األساســية  التقنيــة 

لمعجــم  أوليــة  "صيغــة  بـــ[  الموســوم  ]عملــه 

تقنــي للفلســفة وعلــم الــكام اإلســاميين")13( 

الــذي قــدم فيــه الخطــوط العامــة لمشــروعه هــذا.

)13( Revista de Aragón 5 )1903( pp. 179-189 264-275 
343-359.
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مــا شــّكل  األوليــة"  "الصيغــة  هــذه  فــي  ــن  بيَّ

فــي نظــره إطــار ممارســة الفلســفة بيــن العــرب: 

التــي شــكلت موســوعة  المعرفــة  فــروع  نفــس 

وهــي:  المحدثيــن،  واألفاطونييــن  المشــائين 

والفيزيــاء  والرياضيــات  والميتافيزيقــا  المنطــق 

واألخــاق واالقتصــاد )التدبيــر( والسياســة؛ وقــد 

أضــاف إليهــا العــرب الطــب والعلــوم الطبيعيــة 

والكيميــاء وعلــم الفلك والميكانيكا وعلوما أخرى. 

لكــن، يقــول باثيــوس، يجــب أن نســتثني كل تلــك 

العلــوم التــي تشــكلت باســتقال عــن الفلســفة 

منــذ عصــر النهضــة األوروبيــة. فبالنســبة لــه، ال 

للمصطلحــات  تقنــي  معجــم  يتضمــن  أن  يجــب 

ــر عــن أفــكار هــي  الفلســفية إال الكلمــات التــي ُتَعّب

حالًيــا موضــوع للفلســفة: المنطــق واألنطولوجيــا 

ــة العــدل  والســيكولوجيا والكوســمولوجيا ونظري

أن  يجــب  ذلــك،  إلــى  إضافــة  واألخــاق.  اإللهــي 

الخاصــة  المصطلحــات  علــى  المعجــم  يشــتمل 

بالعلــوم التقليديــة )النقليــة( أو علــوم الوحــي.

أشــهر  مــن  واحــًدا  بعــد  فيمــا  سينشــر 

أســتاذه  تكريــم  بمناســبة  ُنشــر  وقــد  أعمالــه، 

الــذي   Francisco Codera كوديــرا  فرانسيســكو 

كان أســتاذ كرســي للغــة العربيــة بجامعــة مدريــد، 

التقاعــد  بعــد  الكرســي  هــذا  أســين  وسيشــغل 

العمــل  هــذا  عنــوان  كان  لكوديــرا.  االختيــاري 

تومــاس  للقديــس  الاهوتيــة  "الرشــدية  هــو 

األكوينــي")14(، وهنــا، ســيبرهن أســين مجــدًدا علــى 

كيــف  فيــه  ــن  َبيَّ العميقــة.  الفلســفية  معارفــه 

كانــت األرســطية منــذ البدايــة محاطــة بتفســيرات 

)14( Homenaje a D. Francisco Codera en su jubilación del 
profesorado Zaragoza Mariano Escar 1904.

اســتلهموها  التــي  العــرب  )الُنّظــار(  المفكريــن 

بصفــة عامــة مــن األفاطونيــة المحدثــة، ودرس 

فيــه كذللــك مســألة العقــل واإليمــان لــدى كل مــن 

ســيجير دي برابانتــي والقديــس تومــاس األكوينــي 

وابــن رشــد. حيــث ســيؤكد بعــد ذلــك أن نظريــة ابن 

رشــد المتعلقــة باإليمــان والعقــل مناقضــة تماًمــا 

لتلــك التــي دافــع عنهــا الرشــديون؛ فبالنســبة لــه، 

ابــن رشــد أســتاًذا وراعًيــا  يكــون  وبعيــًدا عــن أن 

خصمهــا  هــو  كان  فقــد  الرشــدية،  للعقانيــة 

كل شــيء  فــي  تتوافــق  فنظريتــه  جذريــة.  األكثــر 

مــع نظريــة العالِــم المائكــي)15(، وليــس هــذا األمــر 

أو بســبب االســتخدام المشــترك  مجــرد صدفــة 

إلــى  باألحــرى  يرجــع  إنــه  بــل  اليونانيــة،  للمصــادر 

قــراءة القديــس تومــاس البــن ميمــون، أو علــى 

األرجــح، يرجــع إلــى قراءتــه لكتابــات الدومينيكانــي 

  Raimundo Martínمارتيــن رايمونــدو  اإلســباني 

باللغــة  الخبيــر   ،  Ramón Martíمارتــي رامــون  أو 

 Pugio fidei العبريــة والعربيــة، خصوًصــا لكتابــه

ــان فيــه عــن  advesus mauros e judaeos الــذي أب

معرفتــه )أي مارتيــن( بنصــوص دينيــة وفلســفية 

إســامية حيــث يستشــهد فيــه بالقــرآن والفارابــي 

رشــد  بابــن  وخصوًصــا،  والغزالــي،  ســينا  وابــن 

وشــروحاته علــى كتــاب الطوبيقــا )الجــدل( وكتــاب 

الميتافيزيقا، والجوامــع وكتــاب تهافــت التهافــت 

.)Epistola ad amicum( والضميمــة 

أســين،  حســب  األكوينــي،  تومــاس  َنَقــل 

الـــ Pugio fidei، خصوًصــا فــي كتابــه  عــن كتــاب 

"ليــس  أســين:  يؤكــد   .Summa contra gentes

)15( َلقٌب ُيطلق على القديس توماس األكويني. )المترجم(.
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فــي ذلــك أدنــى شــك بالنســبة"، ويتابــع قائــًلا: "كان 

رايمونــدو مارتيــن، األكبــر ســًنا، قــد قضــى ســنين 

طويلــة فــي دراســة المصــادر العربيــة والعمــل 

عليهــا عندمــا بــدا أن القديــس تومــاس قــد بــدأ 

فــإن كثيــًرا  أخــرى،  تأليــف كتابــه. مــن جهــة  فــي 

مــن األبــواب فــي كتــاب Summa متطابقــة حرفًيــا 

األفــكار  أن  كمــا   ،Pugio كتــاب  فــي  أبــواب  مــع 

ترجمــات  أحياًنــا  هــي  الكتابيــن  بيــن  المشــتركة 

ســينا  وابــن  للغزالــي  عربيــة  لنصــوص  حرفيــة 

أن  التأكيــد  الوقاحــة  ... وليــس مــن  وابــن رشــد 

القديــس تومــاس أخذهــا عــن رايمونــدو مارتيــن 

الخبيــر بمعرفــة الفلســفة اإلســامية. وســيكون 

العكــس". افتــراض  الغريــب  مــن 

ــا، خصوًصــا بالنســبة  إذن، فقــد بــدا األمــر غربًي

يســتطيعوا  لــم  الذيــن  التوماوييــن  مــن  لكثيــر 

تومــاس  القديــس  يكــون  أن  تقبــل  بســهولة 

رايمونــدو  الديــن  انتحــل نصوًصــا ألخيــه فــي  قــد 

  Getinoخيتينــو األســتاذ  سينشــر  هكــذا  مارتيــن. 

بعــد ذلــك بســنتين، أي فــي ســنة 1906، فــي دار 

النشــر Vergara مجلــًدا مــن 109 صفحــة بنفــس 

عنــوان مقــال أســين)16(، وســعى فيــه إلــى دحــض 

رغــم  برمتــه.  )أســين(  المســتعرب  هــذا  بحــث 

وبعــدم  العربيــة  باللغــة  إلمامــه  بعــدم  اعترافــه 

بكتــاب  لمقارنتــه   Pugo fidei كتــاب  علــى  توفــره 

Summa للقديــس تومــاس، فإنــه لــم يتــردد فــي 

أن يرفــض رفًضــا باًتــا أطروحــة أســين وال أن يؤكــد 

اســتعمل  قــد  يكــون  أن  يمكــن  ال  األكوينــي  أن 

)16( العمل الذي يقصده األستاذ غّريرو هو:
Luis Alonso Getino, El averroismo teológico de 
Santo Tómas de Aquino. Vergara. 1906. 109 p. 
.)المترجــم(

نــص مارتيــن. ال زالــت هنــاك نقاشــات دائــرة حــول 

هــذه المســألة بيــن المتخصصيــن فــي القديــس 

تومــاس، أي إذا كان ]هــذا األخيــر[ قــد قــرأ كتــاب 

 Summa أم ال، انتحلــه أم ال فــي كتابــه Pugio fidei

contra gentes، أو إذا كان رامــون مارتــي هــو مــن 

األكوينــي)17(. طومــاس  ]كتــاب[  اســتخدم 

التعريــف  فــي  الجديــدة  مســاهمته  كانــت 

بالغزالــي وبابــن رشــد هي مقالــه المعنون بـ"معنى 

وابــن  الغزالــي  أعمــال  فــي  'تهافــت'  كلمــة 

رشــد")18(، حيــث ســيعمل فيــه، مقابــل الترجمــات 

الدارســين،  بعــض  اقترحهــا  التــي  المتباينــة 

التهافــت،  أي  الكلمــة،  هــذه  معنــى  تحديــد  علــى 

دراســات  إلــى  باســتناده  الكاتبيــن.  هذيــن  لــدى 

النحــوي بشــكل  للجانــب  فيلولوجيــة وتهميشــه 

اســتخدام  بخصــوص  أســين  ســيخلص  صريــح، 

عديــدة  نصــوص  فــي  المصطلــح  لهــذا  الغزالــي 

الفاســفة  تهافــت  أن  إلــى  مختلفــة،  وفقــرات 

للمشــائيين". النــزق  "التســرع  لديــه  تعنــي 

عندمــا  رشــد،  ابــن  تبنــاه  الــذي  الموقــف  إن 

التهافــت علــى تفنيــد  أقــدم فــي كتابــه تهافــت 

ونقــد الغزالــي، ســيؤكد تمامــا فرضيــة الترجمــة 

)17( بخصوص أحدث دراسة حول هذه المسألة، ُينظر:
E. Colomer, La controversa islamo-judeo-
cristiana en la obra apologética de 
Ramón Martí, en Diálogo filosófico-reliojoso 
entre cristianismo, judaísmo e islamismo durante la 
Edad Media en la Península Ibérica. Actes du Colloque 
international de San Lorenzo de El Escorial, 23-26 
juin 1991, organisé par la Société Internatiobale pou 
l’Etude de la Philsopohie Médiévale, édités par Horacio 
Santiago-Otero, Turnhout )Bélgica(, Editions Brepols, 
1994, pp. 229-257, especialmente en pp. 240-242.

)18( Revue Africaine, 1906, pp. 185-203.
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وجــد  قــد  أســين  ألن  نظــرا  وذلــك  المقترحــة، 

نصوصــا كافيــة لهــذا القرطبــي )ابــن رشــد( يــردد 

فيهــا الغايــة التــي دفعتــه إلــى تأليــف هــذا العمل. 

فـ"التهافــت" يعنــي عنــد ابــن رشــد "حــا غيــر ناضج 

الفلســفية-الكامية".  للمســائل  ومتســرع 

المقــال  خاتمــة  فــي  باثيــوس  أســين  اعتــرف 

لِلدومينيكانــي  الكلمــة،  هــذه  شــرح  فــي  بَدْينــه، 

عندمــا  إذ  مارتيــن؛  رايمونــدو   Dominico

استشــهد ]هــذا األخيــر[ فــي كتابــه Pugio بعمــل 

 Ruina seu Praecipitium بـــ  َعْنَوَنــُه  الغزالــي 

philosophorum. إن عمــل أســين هــذا لــه نفــس 

الســابقة. دراســته  جــذور 

قــدم ســنة 1908 خطاًبــا فــي المؤتمــر الدولــي 

تنــاول  بكوبنهاغــن  المنظــم  للمستشــرقين 

فيــه بالدراســة فيلســوًفا أندلســًيا آخــر، هــو ابــن 

فــي  بعملــه  عــرَّف  حيــث  الشــقري،  طملــوس 

المنطــق الموجــود ضمــن المخطــوط رقــم 649 

م الكاتــب األندلســي فــي  بمكتبــة االســكوريال. قــدَّ

هــذا العمــل تلخيًصــا للمنطــق مــن خــال كتــاب)19( 

ُرتــب بشــكل منهجــي معيــن، وقــد أبــان فيــه، كمــا 

يقــول أســين، عــن اســتيعاب ممتــاز لهــذه المــادة 

أال  فــي  نيــة مقصــودة  وعــن  المنطــق(  )صناعــة 

يقتصــر دوره علــى الشــرح الصــرف. أبــرز أســين أن 

األمــر يتعلــق بنــص بالــغ األهميــة لتاريــخ الفلســفة 

اإلســامية باألندلــس، وذلــك نظــًرا ]لمــا تضمنــه[ 

)19( عنــوان كتابــه هــو "مختصــر فــي المنطــق"، وقــد حققــه 
مؤخــًرا األســتاذ فــؤاد بــن أحمــد:

- Ibn Ṭumlūs (Alhagiag Bin Thalmus d. 
620/1223), Compendium on Logic (al-
Muḫtaṣar fī al-manṭiq), Edited, with Introductions, 
Notes, and Indexes by Fouad Ben Ahmed, Brill, Leiden/
Boston, 2019. 554 p. .)المترجــم(

تلــك  فــي  الدراســات  إلــى وضعيــة  مــن إشــارات 

التــي  التغيــرات  إلــى  إلشــارته  ونظــًرا  الفتــرة 

الضيــق  )الكامــي(  الاهوتــي  المعيــار  شــهدها 

لفقهــاء األندلــس الرافضيــن لــكل تجديــد علمــي، 

بمجــرد  صحيــح  كــرأي  لقبولــه  والمســتعدين 

اعتيادهــم النظــر إليــه كشــيء تقليــدي. بّيــن أســين 

أيًضــا كيــف أن ابــن طملــوس، تلميــذ ابــن رشــد، 

بســبب  بأســتاذه  االستشــهاد  بشــدة  تفــادى 

وصمــة الكفــر التــي اشــتدت عليــه ســابقا وطأتهــا، 

وكيــف أنــه اســتعان بنصــوص الفارابــي بــدًلا مــن 

نفســه؛  رشــد  ابــن  شــروح  أو  باّجــة  ابــن  شــروح 

وكيــف ُيقــر فــي المقابــل بأنــه تلميــذ للغزالــي الــذي 

هــذه  تعلمــه  فضــل  المنطقيــة  لكتبــه  ينســب 

المنطــق(. )صناعــة  المــادة 

الحــق  وقــت  فــي  باثيــوس  أســين  سينشــر 

إســبانية،  بترجمــة  ُمْرَفًقــا  العمــل،  هــذا  نــص 

معنوًنــا إيــاه بـ"مدخــل إلــى صناعــة المنطــق البــن 

المقدمــة  فــي  عــرض  الشــقري")20(.  طملــوس 

ســيرة مقتضبــة للمؤلِــف مــع وصــف للمخطــوط 

طملــوس.  ابــن  عنــد  للمنطــق  موجــز  وتقييــم 

وبهــذه الطريقــة، فقــد أســهم أســين باثيــوس 

الفلســفة  بأهميــة  التعريــف  فــي  أخــرى  مــرة 

نفســها. نصوصهــا  خــال  مــن  األندلســية 

فــي  باثيــوس  أســين  ميغيــل  د.  انضــم 

ــة  ــة الملكي ــى األكاديمي مــارس مــن ســنة 1914 إل

ليشــغل  أكاديمًيــا  عضــًوا  األخاقيــة  للعلــوم 

بيايــو.  مينينديــث  تركــه  الــذي  الشــاغر  المــكان 

مســرة  "ابــن  هــو  انضمامــه  خطــاب  وكان 

)20( Madrid, Imprenta Ibérica, 1916.
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الفلســفة  مصــادر  فــي  دراســة  ومدرســته: 

فــي  نكتشــف  باألندلــس")21(.  اإلســامية 

بــه  تحلــى  الــذي  التواضــع  االفتتاحيــة  العبــارات 

أســين باثيــوس فــي معالجــة كل أعمالــه، حيــث 

أعمــل ألجلــه  الــذي  الوحيــد  الشــيء  "إن  يقــول: 

مــن  مــع شــيء  البحــث،  هــو  متواضــع  بشــكل 

الصبــر، فــي ســجات ماضينــا عــن تاريــخ األنظمــة 

المســلمين  للمفكريــن  والكاميــة  الفلســفية 

باألندلــس". يــا لــه مــن صبــر تطلــب توثيًقــا كبيــًرا 

وعمــًلا هائًلا !وهــو مــا يقدمــه لنــا هــذا الخطــاب؛ 

إذ نعثــر فيــه حًقــا علــى بحــث عميــق حــول أصــول 

الفلســفة اإلســامية فــي األندلــس. وهــو أمــر لــم 

يجــرؤ عليــه أحــد مــن قبــل.

إن هدفــه، كمــا أقــر فــي البدايــة، هــو تقديــم 

"دراســة متواضعــة ألصــول الفكــر الفلســفي- 

الكامــي فــي األندلــس، التــي يبــرز داخــل تنــوع 

حقيقــي  هرطقــي  نظــام  األوليــة  توجهاتهــا 

المســريين)22(،  نظــام  هــو  اإلســام،  داخــل 

صوفيــة  محدثــة،  أفاطونيــة  بخصائــص 

أكثــر  جــذور  ذات  الوجــود(،  )وحــدة  وحلوليــة 

ســُيقلق  األندلســية.  الــروح  داخــل  عمقــا 

ْيــِن الحَقْيــن  ]هــذا النظــام[، مــن خــال مفكَر

ابــن  والمســلم  جيبــرول  ابــن  اليهــودي  همــا 

بيــن  ا  مثيــًر المســيحيَة  الســكوالئيَة  عربــي، 

المجــادالت، وال  بعــض  الرئيســين  ممثليهــا 

بمناســبة  باثيــوس  أســين  ميغيــل  ألقــاه  خطــاب   )21(
والسياســة األخــاق  لعلــوم  الملكيــة  باألكاديميــة  اســتقباله 
 ،  La Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
وعقــب عليــه فضيلــة الســيد إدواردو ســانث إي إيســكارتين 
 ،1914 29 مــارس ســنة  Don Eduardo Sanz y Escartín فــي 

.)Madrid, Imprenta Ibérica , 1914(

)22( نسبة إلى ابن مسرة وتاميذه )المترجم(.

تــزال أصــداءه األخيــرة ُتســمع فــي أيامنــا هــذه 

داخــل التأمــات العرفانيــة لصوفيــة اإلســام 

الهنــد". إلــى  المهرطقــة مــن إفريقيــا 

اإلســامية  الفلســفة  أصــول  وصلــت 

األندلســية منــذ القــرن العاشــر، أي القــرن الــذي 

بــدأت فيــه، إلــى مســيحيي العصــر الوســيط مــن 

جهــة، وإلــى مســلمي اليــوم أنفســهم مــن جهــة 

انكــب  الــذي  العمــل  أهميــة  هنــا  ومــن  أخــرى. 

عليــه أســين فــي هــذا الخطــاب. لكــن، لــم يبــدأ 

هــذا العمــل فــي القــرن العاشــر وفــي قرطبــة 

حيــث كان ابــن مســرة، بــل بــدأ قبــل ذلــك بكثيــر، 

بــدأ مــع النبــي محمــد وتعاليمــه ومــع القــرون 

الثاثــة األولــى للحيــاة اإلســامية ومــع تطــور 

الفكــر اإلســامي. لقــد فحــص أســين باثيــوس 

وتجلياتــه  أشــكاله  مــن  ابتــداء  الفكــر  هــذا 

األولــى، وحلــل العديــد مــن الِفــرق التــي امتزجــت 

اليونانيــة  الفلســفة  عناصــر  ببعــض  آراؤهــا 

الفلســفة  هــذه  نشــر  فــي  ســاهمت  حيــث 

داخــل اإلســام. كمــا حلــل أيًضــا، وباقتضــاب، 

التيــار الفلســفي وظهــور التصــوف أو الحركــة 

الصوفيــة. وقــد ســمح لــه كل هــذا بــأن يضــع 

نشــوء الفكــر األندلســي فــي ســياقه: "إن تاريــخ 

األندلــس  فــي  الكامــي   - الفلســفي  الفكــر 

نســخة وفيــة للثقافــة اإلســامية فــي المشــرق، 

عليهــا  ومبرهــن  مؤكــدة  صلــة  أي  لــه  وليــس 

ــَر عــن األطروحــة  بتقاليــد البلــد األصليــة". هنــا ُعبِّ

المركزيــة ألســين: إن الفكــر األندلســي ال يديــن 

بشــيء للثقافــة الرومانيــة - القوطيــة الســابقة، 

ــز فــي المشــرق  ــه ثمــرة لمــا ســبق أن أنِج بــل إن
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اإلســامي. رغــم أنــه ُأثبــت الحًقــا وجــود بعــض 

عناصــر هــذه الثقافــة )الرومانيــة - القوطيــة( في 

األندلــس، ورغــم أنــه ال زالــت تنقــص دراســات 

فــي   Mozárabes المســتعربين  إســهام  حــول 

الحضــارة اإلســامية باألندلــس، إال أن أطروحــة 

ــزال تحتفــظ بصحتهــا ســليمة فــي  أســين مــا ت

عموميــة. األكثــر  خطوطهــا 

ــن أســين كيــف دخلــت الفلســفة  بعــد أن بّي

إلــى األندلــس، إذ "لــم ]تدخــل[ بشــكل صريــح، 

تحــت  أو  التطبيقيــة  للعلــوم  مصاحبــة  بــل 

ســتار هرطقــات المعتزلــة والباطنيــة"، ســيبدأ 

لهــا  خصــص  التــي  للشــخصية  دراســته 

النصيــب األوفــر مــن خطابــه، وهــو ابــن مســرة 

القرطبــي المولــود ســنة 883 والمتوفــى فــي 20 

مــن أكتوبــر ســنة 931. وقــد أوجــز إميليــو غارثيــا 

رائــع  غوميــث Emilio García Gómez بشــكل 

ابــن مســرة  حــول  أســين  الــذي عرضــه  الــرأي 

بخصــوص  ببراعــة،  هنــاك  "ســيدرس  ]قائــًلا[: 

األولــى  للقــرون  الغامــض  الفكــري  األســاس 

الفريــد  التجديــد  األندلــس،  فــي  لإلســام 

األفلوطينــي  للنظــام  دمجــه  مســرة:  البــن 

تميــًزا  األكثــر  ونظريتــه  ألنباذوقلس-المزيَّــف 

تتصدرهــا  التــي  الخمــس  الجواهــر  )تراتبيــة 

المــادة العقليــة األوليــة ]الهيولــى[( مــع عناصــر 

وصوفيــة")23(. شــيعية  معتزليــة، 

يرجــع النقــص الشــديد فــي المعطيــات، الــذي 

كان على أســين مواجهته قصد إعادة بناء النظام 

)23( »Esquema de una biografía«, Al-Andalus, 9 )1944(, 
pp. 277-278.

التــي ال  الظــروف  اجتمــاع بعــض  إلــى  المســري، 

تحــدث عــادة: التســتر الغامــض الــذي أخفــى وراءه 

ابــن مســرة مذهبــه؛ والطابــع الباطنــي لكتاباتــه؛ 

الهرطقــة  وتهمــة  لتاميــذه؛  القليــل  والعــدد 

والكفــر التــي ُوِصُمــوا بهــا؛ وأخيــًرا الضيــاع الكلــي 

لكتبــه. اســتطاع أســين باثيــوس فقــط مــن خــال 

شــيًئا  ويســتقرئ  يتتبــع  أن  مباشــرة  غيــر  طــرق 

القرطبــي  المفكــر  هــذا  أفــكار  عليــه  كانــت  ممــا 

 Samuel ســتيرن  صامويــل  ســينعت  الجــريء. 

المؤتمــر  فــي  قدمــه  الــذي  الخطــاب  فــي   ،Stern

التاســع للدراســات العربيــة اإلســامية المنظــم 

بكيومبرا)24( ولشــبونة ســنة 1968، أطروحة أســين 

أنه، كمــا ســُيبّين كل  "وهــم". غيــر  بأنهــا ]مجــرد[ 

مــن كــروث إيرنانديــث Cruz Hernández  وإيميليــو 

ــرو Emilio Tornero  فــي وقــت الحــق، فــإن  طورني

إلنباذوقلــس  تابًعــا  مســرة  ابــن  َكــْون  أطروحــة 

المزيــف بعيــدة عــن أن تكــون وهًمــا، وال يمكــن 

دحضهــا طالمــا لــم تظهــر شــواهد مضــادة.

"ســيتم  التاليــة:  هــي  أســين  خاصــة  كانــت 

الخافــة  أثنــاء  الميــادي،  الثامــن  القــرن  منــذ 

مــن  متعــددة  أنظمــة  إحيــاء  ببغــداد،  الرائعــة 

بتصــوف  المطبوعــة  المحدثــة  األفاطونيــة 

مســيحي قــوي، وستنتشــر بســرعة بفضــل أدب 

غزيــر مــن األســماء المســتعارة والمنتحــل. مــن 

بيــن هــذه األنظمــة، هنــاك نظــام إنباذوقلــس 

خــال  األندلــس  إلــى  أدخلــه  الــذي   ... المزيَّــف 

القــرن 11م مســلم ذو أصــول أندلســية هــو ابــن 

مســرة القرطبــي الــذي كــرس حياتــه لنشــره بيــن 

)24( أو "ُقُلْمرّية"، وهي مدينة توجد بالبرتغال. )المترجم(.
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ــه وبيــن معتقــدات  ــا بين ــن، مازًج ــه فــي الدي إخوان

األصــل.  مســيحية  صوفيــة  وممارســات 

المحدثــة  واألفاطونيــة  الصوفيــة  فالمدرســة 

التــي أسســها دامــت فــي األندلــس حتــى القــرن 

الحــادي عشــر الميــادي، واندمجــت)25( فيمــا بعــد 

األلميريــة،  للمدرســة  األندلســي  التصــوف  فــي 

حيــث ســتغني التركيــب الحلولــي )وحــدة الوجــود( 

ومدرســته،  المرســي  عربــي  البــن  والعرفانــي 

الــذي انتشــرت أعمالــه حتــى أيامنــا هــذه وصــوًلا 

وغربــه،  اإلســامي  الشــرق  حــدود  أقصــى  إلــى 

حاملــة معهــا الــروح المســرية )ابــن مســرة( إلــى 

والهنــد".  فــارس  بــاد  فــي  الصوفيــة  التعاليــم 

الثقافــة  بتفــوق  مقــًرا  خطابــه[  ]أســين  وختــم 

األندلســية التــي ســبق أن أبــان عنهــا ابــن حــزم 

11 الميــادي. القرطبــي فــي القــرن 

القرطبــي  لهــذا  باثيــوس  أســين  خصــص 

نــص  ترجمــة  وهــو  التالــي،  الفلســفي  عملــه 

البــن حــزم. يتعلــق األمــر بعمــل يحمــل عنــوان 

النفــوس:  مــداواة  فــي  والســير  "األخــاق 

حــزم  البــن  العمليــة  األخــاق  فــي  مصنــف 

المذكــرات  مــن  نــوع  وهــو  القرطبــي")26(، 

)25( وضــع المؤلــف مباشــرة بعــد هــذه الكلمــة هــذا الرمــز 
]sic[، وهــو كلمــة التينيــة تشــير إلــى أن مــا ورد قبلهــا ورد 
الكلمــة  أمــا  منــه.  الُمقَتَبــس  النــص  فــي  هــو  كمــا  حرفًيــا 
المقصــودة فهــي ingertada، ولــم نعثــر علــى هــذه الكلمــة 
الكلمــة  أن  المرجــح  مــن  إليهــا.  عدنــا  التــي  المعاجــم  فــي 
المقصــودة مــن طــرف أســين هــي injertada لكــن تصحيًفــا 
وقــع لحــرف j فأصبــح g. ويشــير فعــل injertar  إلــى عمليــة 
هــذا  نفــس  هنــا  أســين  اســتعمل  وقــد  النبــات.  تطعيــم 

المعنــى بنــوع مــن المجــاز.

 M. Asín( اإلســبانية  إلــى  الرســالة  هــذه  أســين  ترجــم   )26(
.)Palacios, Madrid, Imprenta Ibérica, 1916

)اليوميــات( واعترافــات مــن ســيرته الذاتيــة)27(. 

أول   1907 فــي ســنة  أســين  نشــر  ذلــك،  قبــل 

دراســة مخصصــة لهــذا القرطبــي الــذي كتــب 

"الامبــاالة  عنوانهــا  وكان  شــتى،  علــوم  فــي 

الدينيــة فــي األندلــس حســب ابــن حــزم مــؤرخ 

لــل والنحــل")28(، وقــد عــرض فيها الخطوط 
ِ
الم

خطــاب  بعــد  فيمــا  سيشــكل  لمــا  األولــى 

للتاريــخ،  الملكيــة  األكاديميــة  إلــى  انضمامــه 

وكان عنــوان خطابــه "ابــن حــزم القرطبــي: أول 

الدينيــة")29(. لألفــكار  مــؤرخ 

عــن  بعــد  فيمــا  الحديــث  أســين  َسَيْبُســط 

حــزم  "ابــن  الكبيــر  عملــه  فــي  المفاهيــم  هــذه 

الــذي  لألفــكار"  النقــدي  وتاريخــه  القرطبــي 

نشــر بيــن ســنة 1927 و1932 فــي خمســة أجــزاء. 

الجــزء األول منهــا عبــارة عــن عــرض، منقطــع 

النظيــر فــي زمننــا هــذا، لســيرة وعمــل وفكــر هــذا 

القرطبــي، فــي حيــن تشــكل باقــي األجــزاء األربعــة 

ــن حــزم،  ــاب "الِفصــل" الب الترجمــة اإلســبانية لكت

تاريخــه لألفــكار. أي 

 Los caracteres" 27( ترجــم أســين هــذه الرســالة بعنــوان(
y la conducta. Tratado de moral práctica por Aben-
فــي  )مصنــف  الفرعــي  والعنــوان   ،"házam de Córdoba
فــي  وغيــر موجــود  أســين  مــن وضــع  العمليــة(  األخــاق 
النــص األصلــي. كمــا نشــير إلــى أنــه تــم إعــادة تحقيــق هــذه 

الرســالة ضمــن:
رســائل ابــن حــزم األندلســي، ج1، تحقيــق إحســان عبــاس، 
المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، بيــروت- لبنــان، ط. 2، 

)المترجــم(.  .415-325 2007. ص 

)28( Cultura Española, 5 )1907(, pp. 297-310.

 La للتاريــخ  الملكيــة  باألكاديميــة  ألقــي  خطــاب   )29(
أثنــاء حفــل اســتقبال   Real Academia de la Historia
عــام للســيد ميغيــل أســين باثيــوس يــوم 18 مــاي ســنة 
1924، مــع خطــاب تعقيبــي للســيد خوليــان ريبيــرا تاّراغــو 
Don Julián Ribera Tarragó. )Madrid, Impenta Mae-

.)stre, 1924
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يخبرنــا أســين باثيــوس أن ابــن حــزم كان 

واحــًدا مــن أكثــر الكتــاب إنتاًجــا وأكثــر المفكريــن 

وشــاعر  مــؤرخ  فهــو  األندلــس،  فــي  أصالــة 

وأديــب وفقيــه ومتكلــم ومفســر وعالــم أخــاق 

ومنطقــي وكاتــب فــي السياســة وعالــم نفــس 

ومجــادل )مناظــر( وميتافيزيقــي. فقــد كــرس 

الموســوعة  فــروع  لــكل  "المذهــل"  نشــاطه 

الرياضيــات  باســتثناء  واإلســامية،  اليونانيــة 

َســُيَطّبق علــى  إلمامــه بهــا.  أقــر بعــدم  التــي 

المنهجــي:  المعيــار  نفــس  الفــروع  هــذه  كل 

محلهــا  ليحــل  بشــرية  ســلطة  كل  نفــي 

المعنــى الحرفــي )الظاهــري( لنصــوص الوحــي 

بخصــوص األمــور الدينيــة، والعقــل البديهــي 

المدرســية  األحــكام  مــن  الخالــي  المحــض، 

المســبقة، فــي المســائل الدنيويــة. إن اســم 

مفكــر عبقــري كهــذا – يقــول أســين – يغيــب 

بشــكل تــام عــن التواريــخ العامــة للفلســفة، 

وال تــكاد تخصــص لــه أعمــال المتخصصيــن، 

الســطور  بعــض  إال  جــًدا،  قريــب  وقــت  حتــى 

المقتضبــة التــي ُتَلّمــح بغمــوض شــديد إلــى 

الــكام والشــريعة فــي  أهميــة نســقه لعلــم 

اإلســام. وهــذا الغيــاب هــو مــا مألتــه إلــى حــد 

كبيــر أعمــال أســين.

الجــزء األول، حتــى يومنــا هــذا، مــن  يــزال  ال 

 )monografías( المتخصصــة  الدراســات  أتــم 

بالديبيــا ُكتبــت علــى اإلطــاق. وكمــا قــال  التــي 

جانــب  إلــى  للعيــان،  بــرزت  فقــد   ،Valdivia)30(

الشــخصية المحوريــة لهــذا القرطبــي المتميــز، 

)30( José Valdivia, op. cit., p. 33.

خــال  األندلــس  فــي  الواقعيــة  الحيــاة  حيويــة 

إلــى  فإضافــة  الميــادي.  عشــر  الحــادي  القــرن 

المشــاكل النفســية العميقــة لهــذه الشــخصية 

)ابــن حــزم( فــي جانبهــا العاطفــي كمــا فــي جانبهــا 

الدينــي، فقــد ظهــر ]باألندلــس[ شــغف سياســي 

اإلمبراطوريــة  فيهــا  تنهــار  كانــت  فتــرة  خــال 

وبــرز بشــكل أكثــر جــاء أمــر بالــغ األهميــة هــو 

المشــكلة الدســتورية فــي اإلســام باألندلــس. 

حــزم  البــن  البيبليوغرافــي  اإلنتــاج  تحليــل  كان 

تاًمــا ومتزًنــا؛ حيــث يــرى القــارئ كيــف ألــف هــذا 

الكاتــب القرطبــي كتاباتــه الفلســفية والفقهيــة 

التــي  الصرفــة  األدبيــة  أو  والتاريخيــة  والكاميــة 

األول، كل  الطــراز  مــن  بينهــا نصــان  مــن  ــز  َتميَّ

واحــد منهمــا كاٍف لتخليــد ]اســم[ أي كان: كتــاب 

غارثيــا  إيميليــو  ترجمــه  الــذي  الحمامــة  طــوق 

غوميــز Emilio García Gómez وكتــب مقدمتــه 

 José Ortega yغاســيت إي  أورتيغــا  خوصــي 

الِفصــل فــي األهــواء والِملــل  ؛ وكتــاب   Gasset

ــذي  ــة( ال ــخ النقــدي لألفــكار الديني والِنحــل )التاري

نثــري خــاب. ترجمــه أســين بأســلوب 

ســيكون ابــن حــزم أيضــا موضوًعــا لَعَمليــن 

آخريــن ألســين باثيــوس. نشــر أحدهمــا ســنة 

1934 بعنــوان "مخطــوط مجهــول البــن حــزم 

ــه فيــه  القرطبــي"،)31( وهــو مهــم؛ نظــًرا ألنــه َنبَّ

إلــى مجمــوع رســائل ابــن حــزم التــي ُعثــر عليهــا 

فــي مســجد الفاتــح بإســطنبول، وهــي مجهولــة 

الفهــارس  عــن  حتــى  وغائبــة  معظمهــا  فــي 

مــن  االنتبــاَه  تســترعي  والشــرقية.  الغربيــة 

)31( Al-Andalus, 2 )1934(, pp. 1-56.
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بينهــا رســالة مراتــب العلــوم )وهــي رســالة فــي 

التــي يتصــدى فيهــا كاتبهــا  تصنيــف العلــوم( 

للعلــوم مــن وجهــة نظــر كاميــة ال مــن وجهــة 

القــول  يمكننــا  ال  ذلــك،  رغــم  فلســفية،  نظــر 

أو  الفلســفية  القيمــة  تعوزهــا  الرســالة  بــأن 

كانــت  اســتدالالتها  أن  رغــم  إذ  المنطقيــة؛ 

إال  دينيــة،  نظــر  وجهــة  نحــو  دائمــا  موجهــة 

أنهــا تزخــر بمعطيــات مهمــة حــول كل فــروع 

واإلســامية. اليونانيــة  الموســوعة 

اللغــة  "أصــل  فعنوانــه  اآلخــر  المقــال  أمــا 

عنــد  بهــا  المرتبطــة  المشــاكل  وبعــض 

الغزالــي وابــن ســينا وابــن حــزم")32(، حيــث درس 

هــؤالء  عنــد  اللغــة  أصــل  إشــكال  أســين  فيــه 

الكتــاب الثاثــة. اهتــم ابــن حــزم بهذا اإلشــكال في 

مؤلفــه "كتــاب اإلحــكام فــي أصــول األحــكام" 

الــذي ُنشــر فــي ثمانيــة أجــزاء بالقاهــرة. ســيترجم 

منــه أســين باثيــوس البــاب الرابــع مــن الجــزء 

األول الــذي يــدور "حــول الكيفيــة التــي نشــأت 

بهــا اللغــة: أَعــْن طريــق تعليــم )تلقيــن( إلهــي 

أو مــن خــال اصطــاح إنســاني؟"، حيــث يميــل 

أن  بوضــوح  األول مؤكــدا  الخيــار  إلــى  حــزم  ابــن 

أصــل اللغــة كان بواســطة تعليــٍم مــن هللا، كمــا 

ُيبّيــن ذلــك الوحــي والعقــل.

ا، انتشــل أســين باثيــوس مــرة أخــرى  أخيــًر

هــو  وكان  النســيان،  مــن  آخــر  أندلســيا  كاتًبــا 

أول مــن أشــار إلــى أهميتــه وخطورتــه باعتبــاره 

فيلســوًفا، وهــو ابــن الســيد البطليوســي )ت. 

1127( الــذي َمــرَّ فــي كتــب تاريــخ الثقافــة العربيــة 

)32( Al-Andalus, 4 )1936-39(, pp. 253-281.

كفيلولوجــي ونحــوي، نظــًرا ألن مؤلفيهــا ركــزوا 

ــه  ــر مــن مواهب ــى إظهــار هــذه المواهــب أكث عل

كمفكــر وفيلســوف، هــذه المواهــب التــي كانــت 

والســير  التراجــم  كتــاب  أعيــن  فــي  محتقــرة 

األندلــس.  فــي  )األرثوذكســيين(  المتشــددين 

ــات البطليوســي الفلســفية لحظــة  تمثــل كتاب

تكــّون لألنظمــِة التــي صاغهــا ثاثــة مفكريــن 

ابــن باجــة وابــن طفيــل  12م:  كبــار فــي القــرن 

ــن رشــد. واب

تحــدث أســين باثيــوس أول مــرة عــن هــذا 

"أطروحــة ضــرورة  الكاتــب فــي مقــال بعنــوان 

الوحــي فــي اإلســام والســكوالئية"؛ إذ أشــار 

فيــه إلــى وجــود مخطــوط بمكتبــة اإلســكوريال 

يضــم كتــاب المســائل البــن الســيد البطليوســي. 

لكــن  فيلولوجيــة،  طبيعــة  ذات  مســائل  وهــي 

هــذه  بيــن  مــن  بالفلســفة.  يتعلــق  بعضهــا 

المســائل، لفتــت انتبــاَه أســين باثيــوس مســألة 

يحيــل فيهــا البطليوســي إلــى نقــاش جــرى مــع 

َتَدّيــن أو عــدم إيمــان الشــاعر  لــه حــول  صديــق 

الطليطلــي أبــو الوليــد الوقاســي بســبب بيتيــن 

ــكام  ــم ال ــه يتطرقــان للفلســفة وعل شــعريين ل

مختلفــة.  تأويــات  تحتمــل  مبهمــة  بعبــارات 

الســيد  ابــن  يطــرح  البيتيــن،  هذيــن  بخصــوص 

إشــكالية التوفيــق بيــن اإليمــان والعقــل ويحلهــا 

علــى طريقتــه. يحكــي أســين باثيــوس فــي هــذا 

الوحــي  أطروحــة ضــرورة  تحــوالت  عــن  المقــال 

منــذ أصولهــا فــي الفلســفة اليونانيــة وظهورهــا 

فــي المذهــب المســيحي، ]وصــوًلا[ إلــى الفارابــي 

وابــن ســينا والغزالــي وابــن حــزم القرطبــي وابــن 



145ميغيل أسني بالثيوسوالفلسفة اإلسالمية

رشــد وابــن ميمــون والقديــس طومــاس. كمــا 

قــدم فــي األخيــر، ضمــن الملحــق، تحقيًقــا للنــص 

ابــن  لمســألة  اإلســبانية  إلــى  وترجمــة  العربــي 

البطليوســي. الســيد 

هــذا  لنفــس  الحــق  وقــت  فــي  ســيخصص 

بعنــوان  مقــاًلا  المســلم  األندلســي  الكاتــب 

كتــاب  ومؤلفــه  البطليوســي  الســيد  "ابــن 

الســيد  ابــن  حيــاة  فيــه  درس  وقــد  الحدائــق"، 

وحلــل أعمالــه الرئيســة. كمــا ســيحقق ويترجــم 

"كتــاب الحدائــق"، وهــو نــوع مــن الكتــب تهــدف 

إلــى تعليــم آراء الفاســفة لغيــر الملميــن بهــا، 

ويعكــس هــذا الكتــاب بأمانــة وضــع المعــارف 

الفلســفية باألندلــس فــي أواخــر القــرن الحــادي 

الميــادي.  عشــر  الثانــي  القــرن  وبدايــات  عشــر 

الكتــاب المحاولــة األولــى  كمــا تتجلــى فــي هــذا 

فــي األندلــس للتوفيــق بيــن الفكــر اليونانــي وعلــم 

الــكام اإلســامي. إنــه عمــل يتمحــور حــول نظرية 

الفيــض األفاطونيــة المحدثــة الموســومة بآثــار 

بصيــغ  دائًمــا  المتنكــرة  لكــن  الفيثاغوريــة،  مــن 

)العقيــدة  اإلســامية  لألرثوذكســية  تقليديــة 

فيرجــع  عنوانــه،  أمــا  الصحيحــة(.  اإلســامية 

إلــى  ترمــز  أو حدائــق  دوائــر  ثــاث  هنــاك  أن  إلــى 

ثــاث مراحــل مــن الفيــض: العقــول الســماوية، 

الماديــة. والموجــودات  النفــوس 

باثيــوس  أســين  خصــص  فقــد  رأينــا،  كمــا 

منــذ  عديــدة  أعمــاًلا  اإلســامية  للفلســفة 

الغزالــي.  حــول  للدكتــوراه  األولــى  أطروحتــه 

وبعودتنــا إليهــا، فإننــا ناحــظ أن أســين باثيــوس 

اكتشــف ُكّتاًبــا كانــوا مجهوليــن تماًمــا فــي التقليــد 

ســيكون  هــؤالء  وبــدون  األندلســي،  الفلســفي 

الفلســفي  العمــل  هــذا  تفســير  الصعــب  مــن 

فــي مجموعــه، وفــي تقدمــه وتطــوره. لقــد درس 

األندلســيين  الفاســفة  كل  باثيــوس  أســين 

الذيــن وصلتنــا أعمالهــم، منــذ أصــول هــذا الفكــر 

مــع ابــن مســرة القرطبــي حتــى فتراتــه األخيــرة مــع 

ابــن طملــوس الشــقري. وكان مــن بيــن هــؤالء 

مــن عّرفنــا عليهــم كفاســفة.

كــروث  ميغيــل  ذلــك  إلــى  أشــار  كمــا 

فــإن   ،  Miguel Cruz Hernández هيرنانديــث 

مجــال الفلســفة اإلســامية الــذي درســه أســين 

ُأحيــط  التــي  المجــاالت  أوســع  مــن  واحــًدا  كان 

بهــا حتــى ذلــك الحيــن، ســواء مــن حيــث امتــداده 

أو مــن حيــث مضمونــه. إن ثــراء هــذا المضمــون 

مذهــل جــًدا، ومــا نــزال اليــوم نعيــش فيــه علــى 

كثيــر ممــا أنجــزه أســين باثيــوس. كانــت أبحاثــه 

فــي هــذا الميــدان تهــدف مــن جهــة إلــى انتشــال 

آراء الفاســفة األندلســيين مــن النســيان وإبــراز 

فــي  اإلســامي  الفكــر  بــآراء  واتصالهــا  أصلهــا 

أن  كيــف  إثبــات  أخــرى،  جهــة  ومــن  المشــرق، 

المســيحيين  المفكريــن  فــي  أَثــرَّت  اآلراء  هــذه 

خــال القــرن الثالــث عشــر الميــادي لدرجــة شــق 

مســارات معرفيــة جديــدة فــي العالــم الاتينــي 

الســتثنائية  ونظــًرا  الوســيط.  العصــر  خــال 

العلميــة  ودقتــه  رســوخه  حيــث  مــن  عملــه 

ــة، فقــد اســتحق الســيد ميغيــل  ونزاهتــه الفكري

أســين باثيــوس، السرقســطي الشــهير، تكريــم 

بجــدارة. لــه  رأســه  مســقط 
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