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 ُممل املقالة:

نعرض  بإيجاز، يف مستهّل هذا املقال، ألهّم التواريخ املذكورة يف املصادر عن 

حياة وأعامل ابن مرسة الجبيل )883 م-931 م(؛ بعد ذلك سنديل بدلونا بخصوص 

بعض جوانب الجدال الذي أُثري حول  الدراسة الرائدة لآسني بالسيوس حول فكر 

صاحبنا القرطبي، سواء بعد االكتشاف –مؤخرًا- الثنني من أعامله أو قبل ذلك. بعدها 

الخطاب  تحليل طبيعة  آراء املختصني يف  وتقيياًم، عىل مختلف  سنتوقّف، عرًْضا 

املرّسي، متسائلني، يف الوقت نفسه، عاّم إذا كان يجب قراءة ذلك الخطاب كفلسفٍة 

أو كخطاٍب صويفٍّ ذي طابع عرفاين. وأخريًا، سندرج ترجمة مصحوبة بالرشوح لكّل 

اللذين يتحّدث فيهام عن الفلسفة  البن مرسة  املقاطع من العملني املعروفني اآلن 

والفالسفة.

الكلامت املفتاحية: ابن مرسة، التصّوف، الغنوص، الفكر اإلسالمي.

*. ترجمة: الحسن أسويق.
ـ مصدر المقالة المترجمة:

 Era Ibn Masarra de Córdoba un filósofo?, Anaquel de Estudios Ár abes Vol. 21 )2010(



104

املقالة مفصلة:

1- نبذة مخترصة عن حياة ابن مرسة

يرجع الفضل إىل ابن مرسة يف نشأة أّول حركة صوفيّة مشهورة باألندلس يف القرن 

الثالث للهجرة، والتي أرست يف شبه الجزيرة األيبريية مرجعيّة ضامنة لالستمراريّة، 

املتأخرين،  األندلسيني  املتصّوفة  أّن  نجد  بفضله،  والذي  به،  معرتفًا  سالًكا  وخطًّا 

بالتصّوف األندليس إىل أعىل املراقي، كام  ارتقى  الذي  ابن عريب املُريس،  أمثال 

تشهد عىل ذلك مجموعة من أعامله]1]؛ وابن املرأة]2] أو الششرتي من وادي آش]3]، 

يعتبون ابن مرسة واحًدا من بني أكب الشيوخ الذين كان لهم تأثري كبري عليهم.

هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مرسة بن نجيح القرطبي الجبيل، ُولد بقرطبة، 

التي كانت وقتئذ عاصمة اإلمارة األموية، عام 269 هجرية – 883 ميالدية من عائلة 

}معتكفه{  القروي  منزله  يف  تويف   الحامية(]4].  تحت  )أعاجم  املوايل  من  أصلها 

مبغارات جبل قرطبة يف 4 شوال من سنة 319 هجرية – )19 أكتوبر من سنة 913م(.

ماذا نعرف، فضالً عن هذا، عن حياة هذا املفكر وأعامله، الذي اعتبه ابن عريب 

رجالً »من أخري أهل الطريقة« يف العلم والحال والكشف]5]؟

]1]- انظر بشكل خاص رسالته املعنونة: روح القدس التي ترجمها ميغيل أسني بالسيوس إىل االسبانية  تحت عنوان: 

رسالة القدس: حيوات األولياء األندلسيني، مدريد، هيبون، 1981، )ط.1 1935(، وقد تُرجمت يف وقت الحق إىل 

االنجليزية من طرف.ر. و. أوسنت تحت عنوان: متصوفة األندلس، لندن، جورج آلن وأنواين، 1971.

]2]- هو أبو إسحاق ابن املرأة شيخ ابن سبعني وصاحب رشح كتاب اإلرشاد للجويني، انظر يف هذا الصدد: لويس 

ماسينيون، مجموع نصوص غري منشورة، باريس، 1929، ص. 70 }بالفرنسية{؛ ور. رامون غّريرو، »ابن مرسة« نرشة خ. 

لريوال ديلغادو وخ. م. بويرتا فيلشث، مكتبة األندلس: من ابن اللّبانة إىل ابن الريّويل  }موسوعة الثقافة األندلسية، ج 1{ 

4، )أملرية: مؤسسة ابن طفيل للدراسات العربية، 2006(، العدد 788، ص. 150؛ وكلود عّداس، »التصوف األندليس 

وبروز ابن عريب« }باالنجليزية{، ضمن، الحضارة العربية اإلسالمية يف األندلس، منشورات سلمى الخرضاء الجيويس، 

اليدن: بريل، 1993، الجزء الثاين، ص. 916، الهامش 35. }ترجم املقال إىل العربية:محمد لطفي اليوسفي{.

]3]- انظر عىل سبيل املثال، الششرتي، الرسالة الششرتية )طبعة العدلوين(، دار الثقافة، الدار البيضاء، 2004، ص.21. 

]4]-  انظر ابن الفريض، تاريخ العلامء والرواة للعلم باألندلس، طبعة ف. كوديرا، مدريد، B.H.A ،1892  العدد.650، 

 .E -كام ينظر أسني بالسيوس ميغيل، ابن مرسة ومدرسته. أصول الفلسفة االسبانية املسلمة، مدريد، املطبعة: اإليبريية

مايسرت، 1914، ص. 39-41 )طبع يف األعامل املختارة، مدريد: CSIC، 1946، املجلد األول(.

]5]- انظر ابن عريب، الفتوحات املكية، )طبعة بريوت: دار الكتب العاملية(، املجلد األول، الفقرة 13، ص.226. 
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عن  وأخبار  تواريخ  تتضمن  البيبليوغرافيّة  املصادر  من  الكثري  أّن  من  بالرغم 

األندلس{ البن  علامء  تاريخ  }تقصد  التاريخ  بشكل خاص  منها  نذكر  ابن مرسة]1]، 

الفريض )ت.403-1012(، واملقتبس البن حّيان )ت.469-1076(، وأخرى تعود 

فإنّنا، يف  )ت.1260(،  األبّار  التكملة البن  مثل   امليالدي  الثالث عرش  القرن  إىل 

الحقيقة، ال نعرف عن حياته وسريته إال النزر اليسري.

سافر أبوه عبد الله بن مرسة، العاّلمة وأحد رواة الحديث املعروفني، إىل املرشق 

وإىل الديار املقدسة يف مناسبتني، ماّم سمح له بالتعرف عىل االتجاهات الفكرية 

يف عهده. ويُعتقد أنه نسج يف مدينة البرصة عالقات  مع األوساط  املعتزلية. كام 

صارت تُنسب إليه، بعد عودته إىل األندلس، املذاهب القدرية )خاصة مذهب حرية 

بخليل  املعروف  القرطبي  للمعتزيل  صديقاً  الفريض،  حسب  كان،  لقد  اإلرادة(. 

الغفلة]2].  ويف كل األحوال، فإن نعت املعتزيل ال يجب، يف سياق املذهب املاليك 

باألندلس، أن يأخذ بحرفيته.  

الرقم  )و   163 األندلس{، رقم  أهل  امللتمس يف رجال  بغية  }تقصد:   البغية،  الضبي،  أهم املصادر:   -[1[

396(؛ الحميدي، جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس، طبعة محمد زاهد الكوثري، القاهرة، 1901، 9-58 

)الرقم 83(؛ ابن األبّار، تكملة الصلة، منشورات كوديرا، الرقم 113، 186، 326، 339، و347؛ نفس املصدر، 

منشورات ألفرد بْل ومحمد بن شنب، الجزائر، 1920، الرقم 8، 17، 529، 530، و562؛ ابن الفريض، تاريخ 

علامء األندلس، الرقم 650،و 1201؛ ابن فرحون، الديباج )طبعة القاهرة(، ص. 47؛ ابن حارث الُخشني، 

أخبار الفقهاء واملحدثني، الرقم 209؛ ابن حّيان، املقتبس، الجزء الخامس،  19-21\ 35-8 )يذكر صيغتني 

من سرية ابن الفريض(؛ ابن خاقان، مطمح، }تقصد: مطمح األنفس ومرسح التأنس يف ملح أهل األندلس، 

 ،II ،1968 ،طبعة القسطنطينية، 1302 هجرية،  ص.58؛ املقري، نفح الطيب، طبعة إحسان عباس، بريوت

ص.354؛ صاعد الطليطيل، طبقات األمم، طبعة لويس شيخو، بريوت، 1912، ص. 21 )معلومة استقاها من 

ابن القفطي، تاريخ الحكامء، 16(؛ شمس الدين القرطبي، التذكرة يف أحوال املوىت، بريوت، الطبعة الثانية، 

ص.341، إىل جانب هذه املعلومات، يجب إضافة تلك الواردة عند ابن حزم يف الفصل يف امللل، القاهرة، 

1903، الجزء الثاين، ص.ص. 128-129، والجزء الرابع، ص.ص. 198-200،  والجزء السادس، ص.80، 

وتلك الواردة يف الفتوحات املكية )انظر الفهرس، املجلد التاسع، طبعة  بريوت، يف صفحات مختلفة(، 

وكذلك مؤلفات أخرى البن عريب. إن األخبار التي أوردها الضبي، وابن خاقان واملّقري تعيد، إىل حد ما، 

نفس التعابري التي ذكرها الُحميدي، وهي تعكس صدى التيار املعاكس الذي قدم ابن مرسة كمبتدع، يُنظر 

يف هذا الصدد ليفي بروفنسال،   »عن الزاهد الفيلسوف ابن مرسة القرطبي«، ضمن:

 Donvm Natalicivm H. S. Nyberg Oblatvm, Orientalia Suecana, XXVIII, Uppsala, Dic.  

تتضمن  مرسة  ابن  كتابات  أن  إىل  أخباره  يف  الحميدي   يشري  مهمة  جزئية  كمعلومات   .78 ص.   ،1954

يدعوه  اللؤلؤي  بكر  أليب  كتبها  أبيات شعرية   أربعة  أخرى،  أشياء  إىل جانب  ويذكر،  »إشارات صوفية«، 

لزيارته يف يوم مطر.

يف األندلس خالل العرص  الزندقة  ماريا فيرّيو،  انظر  مرسة،  ]2]- بخصوص هذه الشخصية وعالقته بابن 

األموي، مدريد: IHAC ، 1987، انظر بشكل خاص، ص.ص. 91-93 و112. 



106

تتلمذ محمد يف البداية بقرطبة عىل والده، وبعد ذلك عىل محمد بن وّضاح )ت. 

287ه-900م(]1] الذي يعتب واحداً من أوائل أشهر القضاة عىل املذهب املاليك، 

اإليبريية،  الجزيرة  شبه  إىل  الزهدية  وللمامرسة  للحديث  املعروفني  الناقلني  وأحد 

)ت.245ه-859م( ورسي  النون  ذو  أنه تعرف عىل متصوفة مشارقة أمثال  ويُرجح  

السقطي )ت.253ه-867م( وبرش الحايف )ت.227-841(]2] أو رمبّا عىل البعض 

من تالمذتهم.

سمع أيًضا، عىل ما يذكر الفريض، من الُخشّني. ويُعتقد أّن الُخنيش هذا هو راوي 

الحديث محمد بن عبد السالم الُخشّني]3] الذي سافر معه والد ابن مرسة إىل املرشق؛ 

حيث سمًعا مًعا من العديد من الشيوخ. إنّه من املحتمل جًدا أّن ابن وّضاح كام ابن 

عبد السالم الُخشّني – الذي أمىض باملرشق فرتة ال تقل عن خمسة وعرشين سنة ]4] 

-، قد نقال إىل ابن مرسة املذاهب الزهديّة والعرفانيّة والباطنيّة املرشقيّة.

تويف عبد الله، أب ابن مرسة، يف مكة عام 286هـ ـ 899/ 900م. وقد كان مر 

ابنه محمد آنذاك سبعة عرش عاًما.

يذكر بعض كتّاب الرتاجم، بدون إضافاٍت مهّمٍة عن مساره الدرايس، أّن ابن مرسة 

يف السنوات األخرية من إمارة عبد الله  يف حوايل )300 أو 301( هجرية املوافق 

ل )912-914( ميالديّة، وقد كان يف عمره، آنئذ، حوايل ثالثون سنة، كان يعيش يف 

مغارات جبال قرطبة مع أصحابه املقربني.

وبحسب معلومة وردت عند ابن األبّار )ت. 638ه- 1260م( يف التكملة، فإّن 

]1]- عن صاحبنا هذا انظر فيريو، الزندقة، ص.ص. 44-41، 85-80، 94-90، 103-100، 113، 120، 127 

و130؛ انظر كذلك: أ.كرمونا، »إدخال التعليم املاليك إىل األندلس« }باالنجليزية{، ضمن: املدرسة الفقهية 

اإلسالمية: النامء، االنتشار، والتقدم )طبعة ب. بريمان، ر.بيرتز وف. فوجل(، ص.ص. 50 و56.

]2]- عن هذه األعالم املشهورة، انظر، عىل سبيل املثال، املداخل الخاصة باملوضوع  يف أنسكلوبيديا 

ليدن،   )E  12) الثانية،  الطبعة  وملحق،  مجلدات،   4 ليدن،1913_1934،   ،)  EII( األوىل  الطبعة  اإلسالم: 

1960-83، 5 مجلدات، )ضمن صفحات متفرقة(. 

]3]- انظر بخصوصه:  فيرّيو، مرجع سابق، ص.ص. 8&، 88-91، 112-113، 120، 127 و138. 

]4]- انظر يف هذا الصدد مقال: عّداس، »التصوف األندليس«، ص. 914. 
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تالمذته املعروفني كانوا أساًسا من مدينتْي قرطبة وطليطلة]1]. يقول ابن األبّار إّن أغلبيّة 

هؤالء كانوا زّهاًدا ورعني]2] مستعماًل، للتعبري عن ذلك، مفاهيم: الورُع والناسُك أو 

الزاهد، وهي الكلامت الشائعة يف الّسرّي والرتاجم للتعبري، عموًما، عن أهل العرفان.

بعد رحلة أبيه، التي نجهل تاريخها بالضبط، قام ابن مرسة بدوره برحلٍة إىل مكة 

ابن  ابن املديني ومحمد  محمد  بينهم  األندلسيني من  ببعض تالمذته من  مصحوبًا 

وهب بن صقيل القرطبي]3].

تبًعا ملعلومة أوردها ابن عذاري]4]، نعرف أنّه توقّف مع مرافقيه بالقريوان؛ حيث 

حرض لدرس الفقيه املاليك أحمد بن نرص بن زياد، وقد تزامن ذلك مع وجود الفقيه 

القرطبي محمد بن حارث الخشني صاحب كتاب أخبار الفقهاء واملحّدثني، الذي 

خّصص حيّزًا مهامًّ البن مرسة، والذي مل يكن يعرفه قبل حصول هذا اللقاء.

العريب  ابن  سعيد  أبو  الصويف  عىل  تعرف  حيث  مكة  اللقاء،  هذا  بعد  زار، 

أبو  العارف  األستاذ  مع  أيًضا  التقى  أنّه  ويُعتقد  الُجنيد،  تلميذ   ،)952  -341 )ت. 

]1]- استند يف ذلك إىل الكتاب املفقود أخبار ابن مرسة وأصحابه. وعىل ما يذكر أ. ليفي بروفنسال، فإن هذه املعلومة 

غري مذكورة يف أي مصدر آخر. انظر، ليفي بروفنسال، »عن الزاهد الفيلسوف ابن مرسة القرطبي« }بالفرنسية{ ضمن، 

 .Donvm Natalicivm H. S. Nyberg Oblatvm, Orientalia Suecana, XXVIII Dic., Uppsala, 1954, p. 81

يشكل هذا املقال مساهمة مبكرة وأساسية يف إطار الدراسة النقدية لبيوغرافيا ابن مرسة واملصادر التي تتحدث عنه. 

يقوم بروفنسال، ويف مساهامت أخرى أيضاً، بتحليل ست بيوغرافيات، يحلل املؤلف ست تراجم إضافية لتالميذ ابن 

مرسة الواردة يف التكملة والتي مل يتمكن أسني من الوصول إليها أثناء انجازه  لبحثه ألنه مل يتم تضمينها يف الطبعة 

عندئٍذ وتم نرشها فقط، كملحق لعمله الحًقا يف نرشة بل وبن شنب، انظر كذلك مقال عّداس »التصوف األندليس...«، 

ص.915 والهامش 22. بخصوص النظرة التي كانت لابن حزم عن ابن مرسة، وإدراج املرسيني يف أخبار ابن الفريض، 

يالحظ ليفي بروفنسال ما ييل: عىل غرار ابن حزم، الذي  ال يرتدد الحقاً يف كتابه املعروف رسالة يف فضل األندلس 

يف ذكر ابن مرسة ضمن قامئة أعظم املشاهري يف بلده، رغم أنه يتحفظ موضحاً أنه ›ال يتفق مع نسق أفكاره ›[يشري 

يف الهامش إىل املقري]، وأن ابن الفريض مل يحذف عمداً من لوائحه أولئك الذين تعرضوا لسوء املعاملة من طرف 

فقهاء قرطبة يف القرن العارش امليالدي«، مرجع سابق، ص. 76. الرتجمة  من عندنا ما مل ترد إشارة تفيد عكس ذلك.

]2]- كام تشري إىل ذلك عّداس، من املهم أن نسجل أنه يف  تاريخ ابن الفريض  نجد أن هذه اإلشارة ال تظهر 

يف البيبليوغرافيات الخاصة بالجيل الثاين من املريدين }واألصحاب{. انظر، عّداس، مرجع سابق، ص. 915. 

]3]- عن سريّهم، انظر ليفي بروفنسال، مرجع سابق، ص.ص. 79 و81. 

]4]-  ابن عذاري، البيان،ج. األول، 194 – 95، انظر كذلك: أسني، ابن مرسة، ص. 45؛ ليفي بروفنسال، مرجع سابق، 

ص. 81، الهامشني 2 و3. 
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ذي  تعاليم  أنّه نهل من  أيًضا  الراجح  )ت. 330- 941(]1]. من  النهرجوري  يعقوب 

النون املرصي وسهل التسرتي مبارشة مع تالمذتهام؛ هذان الصوفيان املشهوران، 

خّواص  كتابه  يف  مرة  غري  يذكره  الذي  الحروف  بعلم  معرفتهام  عنهام  املعروف 

الحروف مام يبنّي التأثري الحاسم لهذا العلم عليه.

وخالل مقامه باملدينة، قام، عىل غرار باقي الحجاج، بالطواف عىل األماكن التي 

ابن  فإّن  املديني،  ابن  الرحلة  يف  رفيقه  يذكره  ما  وحسب  محمد.  النبي  فيها  عاش 

أنّه قاس إحدى  النبي، وكيف  ماريا  القبطيّة رسية  مرسة أبدى اهتامًما خاًصا مبنزل 

الحجرات بشبه ثم بنى له صومعة يف معتكفه يف قرطبة عىل مقاسها عندما عاد إىل 

منزله يف قرطبة]2].

ال يُعرف يشء عن تاريخ عودته إىل األندلس بعد االنتهاء من هذه الرحلة، لكن 

يحتمل أن يكون ذلك يف بداية قيام إمارة عبد الرحمن الثالث.

يُعتقد، حسب التأويل التقليدي الجاري حول نسبته، أّن انعزاله يف مسكنه بالجبل، 

حيث التحق به تالمذته، بعيًدا عن حياة املدينة، هو السبب يف حمله لكنية الجبيل. 

لكّنه ميكن أن نحتمل أيًضا أّن صاحبنا قد ُولد يف مكان تبدأ تسميته بكلمة جبل، ومن 

ثم يكون االسم اساًم عائليًا.

ذيوع تعليم ابن مرسة وانتشاره جلب شكوك الفقهاء املوالني للسلطة، والذين رموه 

بتهم االنحرافات املذهبية والعقائديّة. يف مستهل السنوات األخرية من حكم الخليفة 

عبد الرحمن الثالث، متّت، يف مناسبات مختلفة، إدانة أتباع ابن مرسة]3] الذي مات، يف 

]1]-  عن هؤالء املتصوفة املشهورين، انظر، عىل سبيل املثال، املداخل الخاصة بهم يف أنسكلوبيديا اإلسالم، )يف 

صفحات متفرقة(، إىل جانب اإلحاالت املرجعية إىل ابن العريب خاصة، يف الهامش 36 بعده. 

]2]-  للمزيد من التفاصيل ميكن مراجعة مقال  ليفي بروفنسال، »عن الزاهد......«، ص.ص.ص 79-80. تدرس فيرّيو 

ابن  »مناهضة  فيريّو،  انظر،  النبي،  بحياة  املرتبطة  لآلثار  املتتالية  والزيارة  النبي،  أثر  اتباع  كدليل عىل  املعلومة  هذه 

مرسة«، مجلة القنطرة، العدد العارش، 1989، ص.ص. 75-273. 

]3]-  حول هذه املواضيع، التي متت أُستفيظ يف دراستها، انظر: ليفي بروفنسال، مرجع سابق، ص.ص. 81-83؛ فيرّيو، 

الزندقة، خاصة الصفحات من 110 إىل 118 )حول ابن مرسة( و132-140 )حول اضطهاد املرسيني(، وكذلك املالحظة 

الواردة يف مقالها »مناهضة ابن مرسة«، القنطرة، العدد العارش، 1989، ص.ص. 273-75؛ وكروث هرناندث، »مالحقة 

واضطهاد املرسيني تحت حكم عبد الرحمن النارص لدين الله حسب ابن حيّان«، القنطرة مدريد، 2 )1981(، ص.ص. 

51-67، و3 )1982(، ص.ص. 484-483.. 
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وقت مبكر، يف هدوء مبسكنه يف سن الخمسني وثالثة أشهر عىل ما يذكر الفريض.

يبدو مبدئيًا، وبحسب ما هو مستفاد من املصادر، أّن ابن مرسة، منذ عودته إىل 

األندلس، مل يتعرّض ألّي استفزاٍز أو اضطهاٍد، وإنّه كان بإمكانه مامرسة التعليم دون 

أن يضايقه أحد]1].

عن بالغة ابن مرسة يقول ابن حّيان ما ييل:  

»وقد أُويت من عذوبة الكالم ومتانة الحجاج والغوص عىل دقيق املعاين واالفتنان 

يف رضوب العلوم  [ما] يستلب به القلوب وال يُعييه عنه صواب [...]؛ فبسوخه يف 

بسط العلم وتأنّيه يف االستدراج للخصم كان يستهوي العقول ويصيد األفئدة [...]؛  

فألف الكتب البارعة وبّث الرسائل القارعة وصّنف املقاالت الناكبة«]2].

مرسة سبعة مصّنفات بني كتاب ورسالة، حسب ما وصلتنا من أخبار  ابن  خلف 

موثوقة؛ ولكن يبدو أّن ستة فقط؛ ألن واحًدا منها يحمل عنواننْي، هي املنسوبة له:

1- كتاب خواص الحروف؛

2- رسالة االعتبار. هذا هو عنوانه حسب املخطوط املحفوظ؛ ويبدو، من حيث 

املبدأ أن هذا املؤلّف هو نفس املؤلف الذي ذكره ابن األبار بعنوان آخر هو كتاب 

التبرصة]3]؛

3- اختصار مدونة مالك؛

4- توحيد املوقنني؛

5- كتاب التبيني؛

]1]- انظر، عىل سبيل املثال: ليفي بروفنسال، ص. 81؛ فيرّيو، الزندقة، ص. 118؛ وعّداس، مرجع سابق، ص. 914. 

]2]- انظر م.خ. فغريا وف. كورينطي، والية الخليفة  عبد الرحمن الثالث النارص ما بني سنوات 912 و942 ]ابن حيان، 

املقتبس ج. الخامس]، رسقسطة، 1982؛ املقتبس، مدريد، 1979، ج الخامس، 21\37 و11-12\ 26-7(، يظهر النص 

أيضاً مقتبساً ومصحوباً بتعليقات، يف:  فيريّو، الزندقة، ص.ص. 115-114. 

]3]-  ابن األبار، التكملة، طبعة، كوديرا، الرقم 113. نقرأ يف ترجمة أّسني: »عندما ألف ابن مرسة كتاب التبرصة، وألنه 

مل يسمح بنرش أي نسخة من أي كتاب من كتبه حتى يصححه عىل امتداد سنة كاملة...«، انظر مقال: ابن مرسة، ص. 

49، الهامش 1. هذه املالحظة تنهض كدليل عىل حرص املؤلف عىل تصحيح كتاباته. عن رسالة االعتبار، انظر، ب. 

كاريدو، »طبعة نقدية لرسالة االعتبار البن مرسة القرطبي«، دراسات عربية وعبية. أمشاج. القسم العريب اإلسالمي، 

جامعة غرناطة، الرقم.56 )2007(، ص.ص. 104-81.
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كتاب  الحقيقة،  يف  هو،  الذي  التُّقى  أهل  كالم  من  املنتقى  الغريب  كتاب   -6

املعارص  1109م(   – 503ه\10  )ت.  االشبييل  الجبوري  خميس  ابن  للصويف 

لهذا  خّصصتها  التي  الكتابات  يف  بتفصيل  ذلك  أرشح  كام  عّياض،  للقايض 

املوضوع]1].

اآلن معروفني، وهناك  )1و2( صارا  الستة، مؤلفان فقط  املؤلفات  من بني هذه 

إجامع، إىل حدود اآلن، عىل نسبتهام البن مرسة. ومن بني املؤلفات املفقودة، التي 

تباًعا: )3-5( ال نعرف إال عناوينها، وكام سبقت اإلشارة إىل ذلك، فإّن  إليها  أُشري 

املؤلف املذكور يف آخر الالئحة )6( فقد نُسب خطأً البن مرسة.

2- ابن مرسة قبل وبعد اكتشاف مصّنفْيه

يف  السبق  قصب  نال  الذي  بالسيوس،  أسني  ميغيل  املستعرب  العاّلمة  يُعتب 

إصدار كتاب رائد]2] حول ابن مرسة القرطبي )883م-931م(، أّول باحث عرّف بشكٍل 

معّمٍق، اعتامًدا عىل دراسته للمصادر،    بالجزء األكب لألخبار حول صاحبنا والتي 

احتُفظ بها لحد اآلن، من بينها، ضمن أخرى، املصادر التي يذكرها األندلسيان: ابن 

حزم القرطبي )994م- 1063م( والحًقا ابن عريب املريس )1165م- 1240م(، هذه 

األخبار التي تبني أهميّة صاحبنا يف تبلور الفكر األندليس وتاريخه.

فقط عىل شواهد  اعتامًدا  الفكر املرّسي،  تركيب«  »إعادة  فإّن عمليّة  رغم ذلك، 

غري مبارشة وغري دقيقة،  التي كانت متوفّرة آنذلك، تجدنا أمام شواهد ال تتوافق، يف 

العديد من الحاالت، مع التصّور الفكري البن مرسة كام تكشف عن ذلك النصوص 

املحفوظة التي تم العثور عليها عام 1972م يف مخطوط رقم 3168 يف مكتبة تشسرت 

]1]- 22 انظر: بيالر غاريدو، »ابن مرسة«، ضمن خ. لريوال دلغادو وخ.م. بويرتا فيلشث )طبعة(، مكتبة األندلس: من 

ابن  لبانة إىل ابن الرجويل ]انسكلوبيديا الثقافة األندلسية، ج.1]، 4، )أملرييا، مؤسسة ابن طفيل للدراسات العربية، 

2006(، الرقم 788، ص.ص. 150-154؛ ب.غاريدو، »حول كتاب الغريب املُنتقى من كالم أهل التُّقى البن خميس 

اليابري، املنسوب البن مرسة«، القنطرة، مدريد، الرقم 2 )2009(، ص.ص. 467- 490.

1914؛ وقد أعيد طبعه مع  الفلسفة االسبانية املسلمة، مدريد،  ابن مرسة ومدرسته: أصول  م. أسني بالسيوس،   -[2[

إدخال تعديالت ضمن األعامل املختارة، الجزء األول، مدريد، 1946، ص.ص. 216-1. 
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بيتي بدبلن]1]، التي أتيحت يل فرصة التحّقق منها عندما كنت أشتغل عىل إعداد الطبعة 

املحّققة، وعىل الرتجمة الكاملة إىل اللغة القشتاليّة ملؤلفات ابن مرسة]2].

لقد سبق للمسترشق املشهور سرتْن أن انتقد، بنباهة، مونوغرافيا أسني بالسيوس 

اكتشاف  قبل  نرش  والذي  عنه،  كتبه  الذي  املعروف  املوضوع  يف  مرسة  ابن  حول 

النصني البن مرسة]3] حيث يدحض، مبناسبة نرشه لنص متني للعامري }أبو الحسن 

رسقسطة هذا، عالقة فكر  النظريات املركزية لعالمة  العامري )ت. 992م(، إحدى 

ابن مرسة مع املسمى بـ أنباذوقليس العريب املنحول.

بعد ظهور مصنفْي صاحبنا  الشيخ القرطبي صار من الالزم التفكري يف ابن مرسة 

من جديد يف ضوء هذين النصني؛ لكن بهدف قراءتهام بعيًدا عن األحكام املسبقة؛ 

إذ من املفيد جًدا يف البداية تفكيك« البناء الرتكيبي« الذي أنجزه أسني بالسيوس]4]، 

عب إعادة النظر يف كّل واحدة من كّل األفكار التي وصلتنا من املصادر. يف إطار هذه 

املهّمة، أريد املساهمة بهذه الصفحات من هذا املقال؛ ألّن املعلومات املحصل 

ومبّسطة  مخترصة  وجّد  مبارشة،  غري  معلومات  مرسة  ابن  حول  املصادر  من  عليها 

محتواها  تلخيص  يصعب  بحيث  سياقاتها،  خارج  دقيقة  مذاهب   وتقّدم  للغاية، 

وإيضاحه، فإنّه ال ميكن اعتبار هذه املعلومات كمعلومات تعب عن  التصور الفكري 

]1]-  انظر: محمد كامل جعفر، »من مؤلفات ابن مرسة املفقودة«، مجلة كلية الرتبية، طرابلس، 4-3، )1972- 1974(، 

ص.ص. 27- 63. يتعلق األمر بالعملني املعنونني كتاب خواص الحروف ورسالة االعتبار. الدراسة التي خّص بها جعفر  

هذين املؤلفني يف هذا املقال تم تضمينها بالكامل ال حقاً يف الدراسة التي سبقت نرشة 1978. انظر ابن مرسة، كتاب 

خواص الحروف وحقائقها وأصولها، ضمن محمد كامل جعفر، من قضايا الفكر اإلسالمي: دراسة ونصوص، القاهرة: 

مكتبة دار العلوم، 197_، ص.ص.310-344 وابن مرسة، رسالة االعتبار، يف نفس املرجع، ص.ص. 360-345..

]2]-  انظر: بيالر غاريدو، »طبعة نقدية لكتاب خواص الحروف البن مرسة«، األندلس مغارب، 14 )2007(، ص.ص. 

العرب  )القسم  والعبية  العربية  للدراسات  أمشاج  القرطبي«،  مرسة  البن  االعتبار  لرسالة  نقدية  »طبعة  51-89؛ 

اإلسالمي(، 56 )2007(، ص.ص. 18- 104؛ »ترجمة محققة لرسالة االعتبار البن مرسة القرطبي«، الدراسات اإلنسانية 

– الفيلولوجيا، جامعة ليون، 30 )2008(، ص.ص. 139- 163، وكذلك ابن مرسة، األعامل الكاملة املعروفة )دراسة 

وطبع وترجمة ل: بيالر غاريدو(، قيد االنجاز. 

]3]-  انظر: س. سرتن، »ابن مرسة، من أتباع أنباذوقليس املنحول – مجرد وهم« }باالنجليزية{ ضمن أعامل املؤمتر 

الرابع للدراسات العربية واإلسالمية )كوامبا – لشبونة، 1968(، اليدن: بريل، 1971، ص.ص. 325- 337. 

املنجز  املرسي  الفكر  تشكيل  إعادة  »حول  عليها  العثور  تم  التي  األعامل  حول  مقاله  من  فقرة  عنون  طومريو   -[4[

من طرف أسني بالسيوس«. يف هذه الفقرة يعالج بدقة املذاهب التي ينسبها ابن حزم وابن عريب لابن مرسة، انظر، 

 .6à6 62 .طومريو، »إيضاح بصدد نرش عملني جديدين كانا مفقودين البن مرسة«، القنطرة، 14 )1993(، ص.ص
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البن مرسة بأمانة. وقد لوحظ عىل أنّها معلومات ترد، خاصة يف ما له صلة باألخبار 

التي ينقلها بعض الكتاب الذين يذكرون ابن مرسة بنيّة نقده، وإلحاق تشّوهات مبذهبه 

الرصيح. 

مرسة إذن باطنيًا مجاوزًا للظاهر؟ هل كان معتزليًا؟ هل كان شيعيًا  ابن  هل كان 

املنحول؟  أنباذوقليس  استوحى فكره من املسمى  أو رمبا اسامعيليًا؟ هل  متخفيًا 

هل كان عقالنيًا يضع العقل التأميل الحر يف مرتبة النبوة أم يضعه فوقها؟ هل كان 

أتباعه  يؤطر  ثوريًا  كان  هل  الوجود؟  بوحدة  يقول  كافرًا  كان  هل  فيضيًا؟  أفلوطينيًا 

بنظريات اجتامعية وسياسية غريبة عب تأويالت غامضة للقرآن؟

الّنقاش حول عالقة صاحبنا  بعض جوانب  أعكس  أن  املقال سأحاول  هذا  يف 

بالفلسفة واإلجابة عن بعض من هذه األسئلة. معتبًا منذ البداية أّن، عىل ما يبدو يل، 

. إّن ابن  جواب النصني املعروفني لـ ابن مرسة عن األسئلة املطروحة، جواٌب سلبيٌّ

مرسة كام يتّضح من النصني اللذين أصبحا اآلن معروفني، وسآيت عىل ذكرهام يف 

ما سيأيت من الصفحات، ال تثبت، حسب حكمي الشخيص، أّي يشٍء من كّل هذا 

الذي قيل.

لكن كيف ميكن إذن تفسري كون أن بعض ُمجايليه ينسبون إليه مواقف متضاربة 

ضمن فضاء إسالم أندليس سني؟. ميكن أن يكون السبب ببساطة هو أّن تعليم ابن 

األتباع،  من  كبريٍ  لعدٍد  وكمدرٍّس  املركزية  السلطة  ومستقّل عن  بديل  كعامل  مرسة، 

املؤّسسات  عن  املسؤولني  وللفقهاء  للسلطة  تهديًدا-  بل    – إزعاج  مصدر  شّكل 

مثل  مثله  الجبيل،  تعاليم  أّن  وآخرين  حزم  ابن  انتقادات  خالل  من  يبدو  املركزيّة. 

تعاليم متصّوفة آخرين عىل امتداد تاريخ اإلسالم، كانت موضوًعا لحملة تشويه.

التقليد  ضمن  متاًما  تندرج  مرسة  ابن  مصّنفات  مجموع  أّن  ذلك،  رغم  أعتقد، 

الواسع واملتنّوع للتصّوف السني املستوحى من الرشق األوسط، ومن ناحية أخرى، 

إىل  االنتساب  يعني  ال  مشرتكٍة  تأويليٍّة   كخلفيٍّة  املحدثة  األفالطونية  الخلفيّة  فإّن 

مدرسة فلسفيّة محّددة أو إىل نسٍق معنّيٍ أو إىل نزعة مذهبية قامئة.
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من  أنه  بالفلسفة،  مرسة  ابن  بعالقة  يتصل  ما  املقال، يف  هذا  بدا يل، يف  لهذا، 

األهمية مبكان أن أترجم وأجمع هنا مقاطع من أعامل صاحبنا التي تتطرق للموضوع، 

بحيث ميكن للقارئ أن يقيّم بنفسه، يف كل حالة حالة، عاّم إذا كانت وجهات نظر 

مختلف الدارسني منصفة لتفكريه كام نعرفه اآلن بفضل نّصيْه، أم أن وجهات النظر 

هذه ال تتوافق مع تصّوره الفكري.

أورُد بعض املقاطع كاملًة للحفاظ عىل املعنى بحسب ما يقتضيه السياق. لكن، 

التي أذكرها هنا،  القراءة والفهم ملقطع محّدد من املقاطع  فإنّه لتعميق  رغم ذلك، 

التي  الكاملة  الرتجمة  سيكون من املهم، إضافًة إىل هذا، مراجعة املالحظات يف 

ستصدر الحًقا.

3 - غنوص أم فلسفة؟

    أقّدم أدناه بعض الرؤى املتخاصمة }ذات الصلة{ ألبنّي أّن العمل املرّسي أفرز 

تتحّدد  املتباينة،  والتصّورات  املواقف  أّن  يبدو جليًا  واستنتاجاٍت مختلفًة.  قراءاٍت 

بالتعريف  الّصلة  ذات  املفاهيميّة  باالختالفات  املطاف،  آخر  ، ويف  أسايسٍّ بشكٍل 

املعّقد أللفاظ مثل »التصّوف« و»الغنوص« و»الفلسفة« أو»الوحي«؛ هذا التعريف 

التي ميكن اعتباره، يف آخر املطاف، من زوايا مختلفة، وبدرجات متفاوتة. وجهات 

النظر التي أعرض لها هنا تباًعا، نقالً عن أصحابها، حتى وإْن كانت تالئم، إىل حد 

ما، اختيارايت الشخصيّة، فإنّني ميكن أن أقول إنّها عموًما مقبولة ومناسبة من حيث 

ما تقّدمه من فرضيات مختلفة.

   بالنسبة لـ إميليو طورنريو إّن ابن مرسة فيلسوف أصيل، كان انشغاله األسايس 

التوفيق بني القرآن والفلسفة. يذهب طورنريو إىل أنّه ال وجود يف العملني املعروفني 

اآلن البن مرسة ملوضوعاٍت صوفيّة عىل وجه التحديد. أستنتج من ذلك أن رؤيته 

ابن  مثل  متصّوفة  به  يتميّز  الذي  التبرّصي  البُعد  ذلك  تتضّمن  ال  مبدئيًا،  التصوفيّة، 

عريب، والذي يتجىل أيًضا، عىل سبيل املثال، يف كتابات التسرتي حول الحروف، 

السابقة لكتابات ابن مرسة ]1].

]1]- انظر، بيالر غاريدو، »دراسة وطبع رسالة الحروف للصوفي سهل التستري«، مجلة Anaquel للدراسات العربية، 

19 )2008(، ص.ص. 67 - 69. 
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نفسها، معتبًا،  الحقيقة  الطريقني املؤديني إىل  نظريّة  طورنريو  الباحث  يقدم     

خالفًا لباحثني آخرين، أّن ابن مرسة يوثر الفلسفة، وذلك بقوله: 

مرسة  ابن  أّن  أّولهام  املؤلفني:  هذين  قراءة  من  تبزان  أساسيتان  ميزتان  »مثّة 

انشغاله  كان  وإمّنا  املحدثة،  باألفالطونيّة  كبري  حّد  إىل  متأثّر  حقيقي،  فيلسوف 

األساس التوفيُق بني القرآن والفلسفة.

 إّن إصدار حكم بناًء عىل هذين املصنفني فقط ال يسمح لنا بالقول إّن ابن مرسة 

متصّوف؛ ألنّهام ال يتضمنان إشارات إىل موضوعات صوفيّة عىل نحو مخصوص، 

املتّصلة  املسائل  إىل  التطرق  أّن  كام  الزهد.  موضوعات  من  موضوع  أّي  إىل  وال 

بإشكاليّة املعتزلة معدودة؛ فوحدها مسألة التوحيد هي التي تعتب نقطة التوافق مع 

الفلسفة. كام نجد إشارة مخترصة إىل القدر، وأخرى جّد موجزة إىل أبدية]1] الثواب 

والعقاب األخرويني. إّن ابن مرسة يقّدم نفسه، قبل كّل يشء، كفيلسوف عليم، عارف 

للقرآن  الباطني  املعنى  عن  يبحث  باطنّي  وكفيلسوف  املحدثة  األفالطونيّة  بنظام 

اعتامًدا عىل األفالطونيّة املحدثة.

الّنسق  التوافق املوجود يف هذا  بيان  الرسالتني منصبٌّ عىل     كّل مجهوده يف 

الفلسفة يف األندلس كام يف  الفلسفة والوحي.  األفالطوين املحدث والقرآن، بني 

الكندي، بدأت بهذا االنشغال املتمثّل يف بيان أّن هناك مصدرين، أو  املرشق منذ 

قل طريقني لنفس الحقيقة الواحدة. رغم أّن ابن مرسة، عىل غرار كّل الفالسفة، يضع 

الفلسفة يف املقام األّول وبعد ذلك يحاول إثبات أّن الوحي يعّب عن الحقيقة نفسها، 

فإّن ابن مرسة يعّب عن  ذلك، عىل وجه التحديد، بأقرب الكلامت وأوضحها، لتذهب 

إىل الجمهور وليس فقط إىل الفالسفة، كام سيرشح ذلك ابن رشد الحًقا. إّن الغاية 

االعتبار تتم العملية، قبل كّل  التوفيق؛ ففي رسالة  الوحيدة للمصنفني إذن هي هذا 

يشء، ومن منطلق فلسفي، من األسفل إىل األعىل، ويف كتاب خواص الحروف تتم، 

، ومن منطلق الوحي، من األعىل نحو األسفل. بشكٍل أسايسٍّ

هذا االنشغال بالتوفيق بني القرآن والفلسفة، كإحدى االنشغاالت األساسيّة لكّل 

]1]-  شخصيًا مل أعرث عىل أّي إحالة إىل الثواب والعقاب عىل التأبيد يف أعامل ابن مرسة.
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}طبًعا{  يتعّزز  هذا  لكن  حقيقيًا.  فيلسوفًا  بالفعل،  مرسة،  ابن  من  يجعل  الفالسفة، 

بالحضور الّنظري الكبري يف هذين املصنفني«]1].

من جهتها، تتحّدث كلود عّداس، مسايرة للفكرة القائلة بالطريقني، تتحّدث عن 

الصويف  و‹الطريق  أفالطون،  نجد  ميثّله  من  بني  من  الذي  الحكامء  طريق  وجود 

أهميّة  إىل  بالنظر  طفيل.  ابن  نجد  اإلسالم  يف  ميثّله  من  بني  من  الذي  للحكمة‹، 

املقطع، سأورد التعليق املطول للكاتبة بخصوص رسالة االعتبار والطريق الصويف 

للحكمة كامالً:

»يعمد ابن مرسة إىل التدليل عىل أّن االعتبار والوحي يؤّديان عب مسالك متغايرة 

إىل الحقائق اليقينيّة نفسها. فاالعتبار يف نظر ابن مرسة إمّنا يتمثّل يف استعامل العقل 

كلّه، كام  »فالعامل  التوحيد:  إدراك  والتسامي درجة فدرجة حتى  الله  إشارات  لتبني 

يقول، إمّنا تشكل »خالئقه كلّها وآياته درًجا يتصّعد فيها املعتبون إىل ما يف العال 

من آيات الله الكبى« […]. 

هذه اإلشارة الخاّصة إىل األولياء ترفع كّل التباس: فالعمليّة الفكريّة التي يدعونا 

التأمل  من  جنس  عن  عبارة  فهي  الفالسفة.  نظر  عن  نوعيًا  تختلف  مرسة  ابن  إليها 

يقود حسب رأيه إىل البصرية - وهو مفهوم قرآين آخر [12:108] مستعمل بكرثة يف 

القاموس الصويف – الذي هو البصرية )[ل] قد أطلعتهم الفكرة عىل البصرية(، ومن 

مثة، معرفة الله الواحد: »فإذا فكروا أبرصوا، وإذا أبرصوا وجدوا الحق واحًدا عىل 

فإّن االعتبار ميكن من فّك مغالق  الطريقة  السالم«. وبهذه  الرسل عليهم  ما حكت 

العامل؛ ألّن »العامل كلّه كتاب حروفه كالمه«، ويؤيّد كالم الرسل؛ فبينام يتبع االعتبار 

اتّجاًها ينطلق من العامل املتجيل ليبلغ العامل العلوي، فإّن النبّوة تصدر من األعىل 

يف اتّجاه األسفل فيلتقي كالهام عند الغاية ذاتها.

ال بّد أّن مثل هذه املقّررات ما كانت لتحظى بقبول الفقهاء يف مناخ ذلك العرص. 

ورغم ذلك، فقد انفصل ابن مرسة متام االنفصال عن الفالسفة الذين مل يكن االعتبار 

لديهم يتبع نيّة مستقيمة »فأخطأوه، وفصلوا عنه، فتاهوا يف الرتهات التي ال نور فيها«. 

]1]- طورنريو، »مالحظات حول نرش مؤلفات مخطوطة البن مرسة«، ص.ص. 49- 50. 
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وبالرغم من كّل ذلك، نراه يؤكد يف كتاب الحروف أّن الفالسفة وحكامء األمم الضالة 

قد توّصلوا دون عون النبّوة إىل إدراك التوحيد. وماّم ال شّك فيه أّن ابن مرسة يفصل 

بني التفكري املجرّد عند الفالسفة ويعتبه مؤديًا إىل التهلكة، واالعتبار عند الحكامء 

من أمثال أفالطون ويعّده موصالً إىل معرفة الله. يتعلق األمر مبوقف، وهذا ال بّد من 

اإللحاح عليه، يتطابق مع مواقف العديد من املتصّوفة وال سيام موقف ابن عريب. 

إمّنا جّسد يف  أّن هذا اإللحاح عىل أهميّة االعتبار  بنا أن نالحظ هنا  أنّه حرّي  غري 

اإلسالم أحد أهم تجليات ما ميكن أن نسّميه »الطريق الصويف نحو الحكمة«، وهو 

الذي سيبلوره ابن طفيل فيام بعد يف كتابه حي بن يقظان. إّن ابن عريب )الذي رغم أنّه 

ال يشري أّي إشارة مؤيّدة أو معادية له( يعرتف برشعيّة طريق الحكامء هذه. وهي طريق 

تستلزم رضبًا من التقّشف القبيل الّصارم قصد إزاحة »الحجب« املتأّصلة يف الطبيعة 

البرشيّة. لكّنه يعّدها منقوصة إن هي مل تكتمل باالعتقاد يف اإلميان والوحي«]1]. 

عّداس  فإّن  خاص،  بشكل  الحروف  كتاب  عن  حديثها  سياق  ويف  بعد،  فيام 

نفسها تؤكّد الطابع الصويف الجيّل البن مرسة، وتتساءل عن تأثري كّل من انبادوقليس 

املنحول واألفالطونيّة املحدثة يف أعامله قائلة:

»ال يقف هذا الّنّص عند بيان الكيفيّة التي مبوجبها يرتبط ابن مرسة بتقاليد الصوفيّة 

فحسب، وهذا ال يعني بالنتيجة أنّه من املستحسن أن نقارب مذهبه وحركته ضمن هذا 

اإلطار؛ بل يكشف أيًضا أنّه كان واحًدا من أبرز ممثيل هذا التقليد، ورائًدا للتصّوف 

األندليس الذي سيبلغ ذروته بعد قرنني ونصف من الزمان عىل يد ابن عريب. وأقّل ما 

ميكن أن يقال يف النهاية إّن تأثري اإلنباذوقليّة املنحولة واألفالطونيّة املحدثة عموًما 

يف ابن مرسة ال يبدو جليًّا يف هذين الكتابني، بل إنّه ملن البنّي أّن تأثري سهل التسرتي 

كان أشّد من ذينك التيّارين.

كيف نفرّس، والحالة هذه، اآلراء املتضاربة حول الشيخ الجبيل ومذهبه الذي يدمجه 

]1]-  انظر: عّداس: »التصّوف األندليس وبروز اسم ابن عريب«، ضمن إرث اسبانيا املسلمة، طبعة، س. خدرة جيويس، 

اليدن: بريل، 1993، الجزء الثاين، ص.ص. 916- 917. }مل يرجع املرتجم إىل النص األصيل، فجاءت ترجمته كالتايل: 

»فالعامل كله، كام يقول، إمنا تشكل« مخلوقاته وإشاراته سلاّمً عليه يرتقي الذين دأبوا عىل درب االعتبار لبلوغ درى 

إشارات الله« […].{ )ص. 1270(. }النص باالنجليزية يف األصل{.
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البعض يف الفلسفة ويلحقه البعض اآلخر بالتصّوف؟ ال شّك أّن هذا االختالف يف التلّقي 

قراءًة سطحيًّة  إّن  الرتكيز عىل مضامني املصنفني؛  إمّنا يرجع إىل اختالف مستويات 

لكتاب االعتبار؛ حيث املفاهيم الخاّصة بالتصّوف تحرض بدرجٍة ضئيلٍة، من شأنها أن 

تجعلنا نعتب صاحبه فيلسوفًا أكرث منه صوفيًا. يف حني أّن قراءة ما دّونه يف أرسار الحروف 

حول الحروف  املنفردة تكشف لنا عن شيخ يف التصّوف ومتبرّص عارف«]1]. 

بخصوص مسألة اعتبار ابن مرسة املؤّسس الرائد لحركٍة فلسفيٍّة أفالطونيٍّة محدثٍة 

يف األندلس، سبق لسرتن أن علّق عىل ذلك بالقول:

»ملعرفة الخلفيّة الفكريّة البن مرسة، تجدنا نرجع إىل معلومات يف سريته الذاتيّة 

أفالطونيًا  فيلسوفًا  أنّه كان صوفيًا ال  يتبنّي  الحالتني،  املذهبيّة. ويف  ارتباطاته  وإىل 

محدثًا. لقد كانت باألندلس ›مدرسة‹ البن مرسة ـ لكن أتباعه، أيًضا، كانوا متصّوفة 

وليسوا فالسفة أفالطونيني محدثني. من جهة أخرى، كان بإسبانيا  فالسفة أفالطونيني 

محدثني، مسلمني ويهود ـ  لكن مل تكن لهم عالقة بابن مرسة ومبدرسته«]2].

ابن مرسة يوظّف يف خطابه االصطالحات املتداولة يف األفالطونيّة  أّن  صحيح 

ثقايفٍّ يف اإلسالم، لكن هذا ال  التي ُعّممت كمرجعٍ  املحدثة مبيسمها اإلسالمي، 

يسمح باعتباره فيلسوفًا أفالطونيًا محدثًا باملعنى الحرصي للكلمة، طاملا أّن صاحبنا 

ال ينتسب ألّي نزعٍة مذهبيٍّة محّددٍة، ومييّز خطابه عن أولئك الذين يسميهم فالسفة، 

سرتن،  له أن قّدم نفسه كواحد منهم. من جهة أخرى، وكام يقرتح ذلك  ومل يسبق 

الفالسفة  تبناه  الذي  املحدث  األفالطوين  التيّار  اضطهاد  وجود  يثبت  ما  يوجد  ال 

أنّه أدخل مفاهيم وأمناط تفكري مستوحاة من  ـ  األندلسيون. ميكن الزعم ـ مل ال؟ 

األفالطونيّة املحدثة إىل األندلس، لكّنه ال ميكن عّده الرائد ملدرسٍة فلسفيٍّة باملعنى 

الحقيقي للكلمة، اللهم إذا كنا نفهم الفلسفة يف معناها العام والواسع للفكر العقالين؛ 

ويف الحالة هذه، فإّن متصّوفة آخرين كابن العريف وابن عريب، كعارفنْي ومفكريْن 

]1]- عّداس، التصّوف األندليس وبروز اسم ابن عريب، م.س، ص. 918، )انظر كذلك: الصفحات 912- 13 و917(. 

}النص باالنجليزية يف األصل{. 

]2]- انظر: س. سرتن: »ابن مرسة، تلميذ أنبدوقليس املنتحل - مجرد وهم« ضمن أعامل املؤمتر الرابع ملؤمتر الدراسات 

العربية واإلسالمية )كوامبا – لشبونة، 1968(، اليدن: بريل، 1971، ص. 327(. }النص باالنجليزية يف األصل{.
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عقالنينْي )رغم أنّهام ليسا عقالنيني باملعنى الحرصي واملخصوص للكلمة( ميكن 

اعتبارهام بدورهام كفيلسوفني. يبدو أنّه من األجدر ذكر ابن مرسة، كام يفعل سرتن، 

ابن  إليهم  يشري  الذين  سواء  تشمل  التي  الواسع   مبعناها  ›الصويف‹  بكلمة  مقرونًا 

مرسة يف أعامله أو الذين سيأتون بعده كابن عريب والششرتي]1]، اللذان يستشهدان 

به كأحد األسالف.

من جهٍة أخرى، فإنّه بخصوص اإلحاالت الفلسفيّة البن مرسة يف كتابه خواص 

الحروف وإىل أولويّة  النبوة، نجد أّن رامون غريّريو مييّز الفكر الغنويص عن الفلسفة 

بحرص املعنى. ويف هذا يديل هذا الدارس باملالحظات التالية:

»يبدو أّن ابن مرسة عىل درايٍة ببعض املذاهب الفلسفيّة. لكّنه، يبتعد عنها وعاّم 

تنّص عليه من تعاليم، عندما يعب رصاحة عن أولويّة النبوة املحمديّة […].

يف هذا الكتاب }خواص الحروف{ ال نجد إحاالٍت واضحًة إىل مواقف فلسفيّة. 

وال يتضّمن مذهبًا ميّت بصلٍة ما إىل األفكار املُعّب عنها من طرف الفالسفة. نجد 

فقط بعض املبادئ الفلسفيّة وبعض االصطالحات املستعملة من طرف الفالسفة، 

التي ليس من شأنها أن تجعل من صاحبنا فيلسوفًا باملعنى الحقيقي للكلمة، وهو ما 

ينطبق كذلك عىل الصوفيني والعرفانيني الذين استخدموا املبادئ نفسها ذات الجذور 

الفلسفيّة، بحسب ما يقتضيه ذلك الرتابط املوجود بني الفلسفة والغنوص[…].

املذكور  نفسه  الّنّص  إىل  [يشري  فلسفيّة  مفاهيم  إىل  املخترصة  اإلحالة  هذه  إّن 

أسفله يف الفقرة الثانية من كتاب خواص الحروف] ال تدّل عىل أّن ابن مرسة يقّدم لنا 

مذهبًا فلسفيًا حقيقيًا، بل مجرّد أفكار عاّمة كانت رائجة يف العامل اإلسالمي يف بداية 

القرن الثالث الهجري – التاسع امليالدي والتي ال مننح أي وضعيّة خاّصة للشخص 

الذي يرّوج لها. وهذا يبدو أكرث وضوًحا عندما ينتهي الخطاب الذي يعرضه إىل تبني 

فكرة أّن الطبيعة هي حكمة الله يف األشياء التي يتجىّل فيها [...]. ال. هذا الكتاب 

البن مرسة ليس كتابًا فلسفيًّا، بل يظهر أّن محتواه أقرب إىل الغنوصيّة اإلسالميّة«]2].

]1]-  انظر: الششرتي: الرسالة الششرتية، تقديم ودراسة تحقيق وتعليق: العدلوين،ال ط، الدار البضاء، دار الثقافة، 

2004، ص21. 

235، وكذلك »ابن مرسة«    -234 الغنويص والصويف األندليس«، ص.ص.  انظر: ر. رامون غّريرو: »ابن مرسة،   -[2[k
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يف مقابل هذا التمييز ميكن القول، رغم ذلك، وكام يقرتح ذلك أنطون باتشيكو 

هكذا  الكفاية.  فيه  مبا  محّدًدا  ليس  والفلسفة  الغنوص  بني  الفرق  إّن  مقاالته،  يف 

املفاهيمي  الخطاب  ميزجان  والسهروردي  سينا  ابن  أّن  املثال،  سبيل  عىل  نجد، 

يف  كوربان  هرني  ذلك  بنّي  كام  اإلرشاقيّة  رؤاهم  يف  التمثييل  بالخطاب  املجرّد 

عىل  الفارايب،  )فلسفة  الفلسفة  إّن  للكلمة،  الحرصي  باملعنى  مختلفٍة]1].  أعامٍل 

سبيل التمثيل، باعتباره ممثالً للفلسفة األرسطيّة عىل األغلب، رغم أنّها أيًضا فلسفًة 

أفالطونيًّة محدثًة(  يف اإلسالم ميكن أن تعارض الفكر الخاص للغنوص الصويف، 

الذي يتميّز بالرتكيز عىل التلقني، وعىل الوحي النبوي كمرجعٍ أّويلٍّ وثابٍت، وعىل 

التجربة املبارشة لألرسار وليس املتخيّلة فقط، وعىل القلب كعضٍو رئييسٍّ ملعرفٍة 

جذريًّا  تغيريًا  يستدعي  الذي  الروحي  اإلدراك  أو  للعقل،  مفارق  هو  مام  مستوحاٍة 

للوعي، من بني أمور أخرى. ورغم ذلك، ومبعنى أوسع، ميكن أن نفهم أّن الفلسفة 

تشمل كّل أشكال الفكر واملعرفة، مبا يف ذلك، طبًعا، الغنوص. بهذا املعنى املفتوح 

والتكاميل ميكن اعتبار ابن مرسة، مثل العديد من املتصّوفة اآلخرين، فيلسوفًا. 

بعد ذلك، يواصل رامون غريرو تفكريه حول هذا املوضوع، ويعلّق عىل الطابع 

الغنويص لرسالة االعتبار، يف سياق نظريّة الطريقني بالقول:

»يؤكّد [ابن مرسة] كام يف الكتاب السابق، عىل أنّه إىل جانب التأّمل العقيل نجد 

دّشن يف  قد  مرسة  ابن  أّن  يُعتقد  كان  لذلك،  الحقيقة.  إىل  املوصل  الوحي هو  أّن 

األندلس تقليد الطريقني لبلوغ الحقيقة؛ طريق الفلسفة وطريق الدين؛ هذه الحقيقة 

املؤّسسة عىل العقل اإلنساين وعىل الوحي اإللهي، وهو ما مييّز مقاربة الفالسفة 

أّن  الكتاب،  لهذا  متأنّيٍة  قراءٍة  خالل  من  يتبّنى،  فإنّه  ذلك،  رغم  والوحي.  للفلسفة 

صاحبه بعيٌد كّل البُعد عن مرامي الفالسفة؛ ألنّه كان فقط يحاول تفسري الفكرة القرآنيّة 

]BA 4, nº 788],، ص.3. انظر أيضاً حول مفهومي العقل واملعرفة مقاله: العقل يف التقليد الغنويص اإلسالمي، خاصة 

ص.ص. 506-500.

]1]- انظر بهذا الصدد: كريستيان جامبي: منطق املرشقيني، هرني كوربان وعلم األشكال، )ترجمة أومبريتو مارتنيث(، 

املكسيك؛ انظر كذلك: خ. أ. باشيكو، FCE, 1989؛ وأيًضا: خ. أنطون باتشيكو: التمثل واملفهوم لدى سويدنبغ، يف 

مجلة Epiméleia، العدد 19-20، بوينوس آيرس، 204، ص. 187-96 )حيث نجد إحاالت إىل ابن سينا والسهروردي 

فيام يتصل بهذه القضية(. من جهة أخرى، من املفيد التذكري بأن البن سينا مؤلف ذو نفحة أفالطونية محدثة قوية، 

انظر: أ. فاجدا.

k
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التي تدعو مراًرا اإلنسان وتحثّه عىل اعتبار عالمات الله التي وضعها يف العامل اعتباًرا 

للكون  متعاٍل  مدبٍّر  بوجود  االعرتاف  درجة  وليبلغ  ما خفي  فيها  ليجد  حتى  عقليًّا، 

ولوحدته املطلقة«]1].

رامون غريرو رأيه بالقول إّن هذا الكتاب ليس من الفلسفة باملعنى  هكذا يفرّس 

الحرصي للكلمة مشريًا إىل أنّه ميكن أن نجد سوابق لهذا التصّور حول العقل يف 

الرتمذي )ت. 898(  أو  املحاسبي )ت. 857(  أعامل  قبيل  الغنويص، من  التقليد 

التي تعكس حضور الفلسفة اليونانيّة، لكّنها ال تندرج ضمن التقليد الفلسفي]2].

بخصوص كتاب خواص الحروف عىل وجه الخصوص، يعّب بيري لوري عن رأيه 

قائالً:

يستدّل  ال  إذ  الفلسفة؛  يف  كمصّنٍف  قطًعا  الحروف  خواص  كتاب  يُعتب  »ال 

عىل محتواه  بتسلسل براهني عقلية، ولكن من خالل وسائط وحدوس قياًسا عىل 

النصوص القرآنية«]3].

من جهته، يقّدم خويس أنطونيو أنطون يف دراساته الهرمنوطيقيّة منظوًرا تكامليًا 

عىل  الوسيط{  العرص  إىل  }نسبة  الوسيطية  الهرمنوطيقا  يف  الخصومة.  هذه  يحّل 

الخصوص ال نجد خصومة بني النبّوة والفلسفة، بني العقل واإلميان؛ بل إّن الواحد 

األسامء  مذهب  تعليقه عىل  إطار  معه. ويف  ويتكامل  اآلخر  ويخّصب  يُغني  منهام 

اإللهية عند ابن عريب، يرشح لنا أنطون، أنّه بالنسبة لهذه األسامء،

»ال يوجد فقط متاهي بني الوجود والفكر، بل أيًضا بني الوجود والفكر والقول 

)كام سبق أن قال بذلك برمنيدس(. لذلك، فإّن كّل فلسفٍة أصيلٍة هي فلسفٌة نبويٌّة؛ 

كمقرتٍب  إذن  تتشّكل  التي  النبويّة  الفلسفة  وتؤّسس.  وتعّد  تعلن  التي  القول  فلسفة 

؛ ألنّها هي نفسها نقل وتأويل كام أنّها هي نفسها تنتج أشكاالً تأويليًّة«. تأوييلٍّ

]1]- انظر، ر. رامون غّريرو، »ابن مرسة، الغنويص والصويف األندليس«، ص.ص. 235- 236. 

]2]- نفس املرجع، ص. 236. 

]3]-  بيري لوري، »ابن مرسة«، ضمن املعجم النقدي للباطنية، طبعة ج. سريفيي، باريس:PUF، 1998، ص. 633. 
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بعد ذلك، واستناًدا إىل التفسري امليتافيزيقي السم »أنا الرب« )يف الصحاح 3، 

14(، يقول ما ييل: 

إنّهام،  بل  الفلسفي،  الفكر  يعيقان  ال  التأويليّة  وقراءته  الكتاب  أّن  املؤكّد  »من 

تُشتّق  عىل العكس من ذلك، يشّكالن مًعا مصدًرا للتفكري والتجربة امليتافيزقيتني. 

من الصحاح 3، 14 هريمينوطيقا ميتافيزيقية وتصوفيّة  يف الوقت نفسه )بصدد االسم 

دامئًا(«]1].

مرسة فيلسوفًا وفيًا  ابن  التكاميل، ميكن اعتبار  بالطبع، انطالقًا من هذا املنظور 

للرشع، ينتسب إىل التقليد التأوييل الخاص بالفلسفة النبويّة.

4 - ذكر الفالسفة والفلسفة يف مصّنفْي ابن مرسة

شخصيًا أعتب ابن مرسة عارفًا ومتصّوفًا سنيًّا إسالميًّا باملعنى الحقيقي للكلمة، وذا 

،  وصويفٍّ. وهو مرتبط من حيث تكوينه باملدرسة الفقهيّة املالكية،  استيحاٍء رشعيٍّ

مع حضور بُعٍد أفالطوينٍّ عاّم كان مبثابة ثقافة سائدة يف عرصه. مهام يكن من أمر، 

وبالنظر إىل أّن وجهات الّنظر التي ذكرتها متخاصمة  وتقرتح علينا منظورات مختلفة، 

فإّن األسئلة املطروحة هنا تظّل مفتوحة أمام كّل التأويالت. 

دعونا نرى اآلن املقاطع التي يتعرّض فيها ابن مرسة للفلسفة ترصيًحا أو تلميًحا، 

بالشكل الذي سيسمح للقارئ بأن يقارن بنفسه اآلراء، التي جمعتها هنا، بكلامت ابن 

مرسة نفسه.

4. 1. مقاطع من كتاب خواص احلروف

يف املقطع األّول بشأن هذا املوضوع يُبنّي أّن فالسفة األمم الذين مل يكونوا عىل 

العلم، كام هو معروف،  التوحيد بفضل علم األسامء، هذا  بالنبّوة لحقوا علم  علٍم 

علٌم كيلٌّ بسبب أصله اآلدمي. ومع ذلك، فحتى يف هذا اإلطار الخاص مبعرفة وحدة 

]1]- أنطون باشيو: شهود اللحظة. مقاالت يف الهرمينوطيقا املقارنة، مدريد: املكتبة الجديدة، 2003، ص. 106. 
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الوجود، فإّن النبوة أعىل من الفلسفة؛ ألنّها توضح ذلك »بأقرب بيان وأوضح برهان«. 

لرن كيف يعّب صاحبنا عن ذلك:

»ومن األلوهيّة مع الرحمن مع الرحيم تعلم أّن العقل الكيّل مستغرٌق يف الّنفس 

الكليّة، وأّن الّنفس الكليّة مستغرقٌة يف جثّة العامل،]1] عىل مذهب الفالسفة وقدماء 

األمم الضالة]2]، أهل الفرتات الذين لحقوا علم التوحيد من غري نبوة. إالّ أّن علمهم 

يف ذلك موافق لألسامء، غري أّن النبّوة رشحت ذلك بأقرب بيان وأوضح برهان]3].

يُبنّي هذا املقطع الثاين تطابق الصفات األربع مع مراتب الوجود التي تحّدث عنها 

صاحبنا انطالقًا من مرجعيتها القرآنية واملفاهيم املستعملة من طرف الفالسفة وهم 

يتكلمون عن الصفات نفسها. كام ميكن مالحظة ذلك، فإّن ابن مرسة ال يقرن اسمه، 

يف أّي لحظة من اللحظات، بالفالسفة الذين يشّكلون الغري بالنسبة إليه. هذا املقطع 

املطّول، الذي ارتأيت االحتفاظ به كامالً لكونه يحتوي عىل إشارات عّدة متتالية إىل 

الفالسفة، يقول فيه:

»وقد عبت الفلسفة]4] عن هذه الصفات بغري هذا اللفظ فقالت: إّن املوجودات]5] 

السباعيات  أفلوطني،  انظر:  املحدثة.  األفالطونية  مفاهيم  تستنسخ  الفقرة  هذه  الكوسموس‹.  ›جسد  حرفيًا   -[1[

)مقدمات، وترجامت، وتعليقات، خيسوس إيغال(، مدريد: غريدوس، 1982؛ أثولوجيا أرسطو، )ترجمة عن العربية، 

1978؛   ،Paulinas-Universidad Pontificia de Salamanca مدريد:   ،).O.S.A روبيو،  لوسيانو  وتعليق،  تقديم 

برقلس، مبادئ اإللهيات The Elements of Theology )طبعة أ. ر. دودس(، لندن: مطبعة جامعة أكسفورد، 1963.

]2]- باملعنى الحريف »األمم املنحرفة« أي تلك املحرومة من دليل مبارش للوحي، مام يجعلهم ينحرفون عن الطريق النبوي. 

]3]- مخطوط تشسرت بيتي 3168، ص. 133.

]4]-  مرة أخرى نجد أنفسنا أمام مشرتك فلسفي -  ثقافيي يتضمن مفاهيم األفالطونية املحدثة. كام يالحظ هنا أيضاً أن 

صاحبنا تارة يقرتب من الفالسفة وتارة ينأى عنهم. مبعنى أنه يقيم حواراً مع الفلسفة باملعنى الحرصي للكلمة )كام سيفعل 

عىل سبيل املثال، ابن عريب يف وقت الحق(، لكنه ال ينسب نفسه إليها. إن الفالسفة ميثلون »الغري«  بالنسبة إليه. إنه يقرتح 

أن تكون هناك توازيات بني األفكار واملقوالت النيو- أفالطونية ومضمونها التأوييل – الذي ال شك أنه تأثر بها -، لكن هذا 

ال يعني من حيث املبدأ التامهي الواضح مع تيار فكري فلسفي ما. راجع، مع ذلك، الهامش أسفله. 

]5]- فيام يخص هذه التعاريف، انظر مقال ر. رامون غّريرو »ابن مرسة« [BA 4, nº 788]، ص. ص. 2 – 3، ومقال  إ. 

طومريو »إيضاح....«، ص.ص. 58 وما بعدها. بخصوص هذه التعاريف يديل رامون غريرو بهذه املالحظات التي 

أعتبها سديدة: »إن هذه اإلشارة املوجزة إىل املفاهيم الفلسفية ال تنهض كدليل عىل أن ابن مرسة يقدم مذهباً فلسفياً 
باملعنى الدقيق، بل أفكاراً عامة كانت رائجة يف العامل اإلسالمي يف بداية القرن الثالث الهجري \ التاسع امليالدي، 
والتي ال متنح أي امتياز للمدافع عنها.  ويبدو هذا أكرث وضوحاً عندما ينتهي هذا الخطاب الذي يعرض فيه هذه األفكار 
بأن الطبيعة هي الحكمة اإللهية بالنسبة لألشياء التي تعتب تجلياً لها. [...]. بىل. هذا الكتاب لابن مرسة ليس كتاباً 

kفلسفياً، بل إن مضمونه أقرب إىل الغنوصية اإلسالمية« )نفس املرجع، ص.3(. 
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العقل  ثم  املباين لألشياء]1].  وتقّدست أسامؤه، وهو  تعاىل  الله  ذات  مراتب:  أربع 

اإللهيّة]3]،  للفضائل  الجامع  الهيوىل]2]، وهو  املثال املجرّد من  الذي سموه  الكيل 

ثم النفس الكبى، وهي املستغرقة من الهيوىل، أعني الجسم، وهي الحاملة لجثة 

الكل،  امُللك، وتسخرت األفالك]5]، وحمى  النفس املستغرقة من  العامل]4]. وبهذه 

وهي جامعة عندهم لصفات امللك والسياسة]6].

ودونها يف املرتبة الطبيعية، وهي مستغرقة يف الجسم الُجرمي، صانعة له]7]، ومن 

قبلها هو التصوير، وجميع الصناعات]8]. 

ميكن أن نعرتض عىل هذه التعاليق كام عىل الهامش السابق، رغم ذلك، بالقول إن االختالف بني الغنوص والفلسفة 
مل يتحدد كام يلزم ذلك. هكذا نجد، عىل سبيل املثال، أن ابن سينا والسهروردي يجمعان بني الخطاب املفاهيمي 
الصدد  بهذا  انظر  مختلفة.  أعامل  يف  ه.كوربان  ذلك  بني  كام  االرشاقية(،  رؤاهم  )يف  التمثييل  والخطاب  املجرد 
ك.جامبي، منطق املرشقيني: هرني كوربان وعلم األشكال )ترجمة هومبريتو مارتنيث(، مكسيكو: FCE، 1989؛ انظر 
كذلك، خ.أ. أنطون باتشيكو، »التمثل واملفهوم عند سويدنبورغ«، مجلة Epiméleia، العدد املزدوج 19-20، بوينوس 
من  املسألة(.  بهذه  يتصل  ما  والسهروردي يف  سينا  ابن  إىل  إحاالت  نجد  )حيث  2004، ص.ص.96-187  آيريس، 
جهة أخرى، من املهم التذكري بأن لابن سينا كتاب بنكهة نيو-أفالطونية قوية، راجع. أ. فاجدا، »تعاليق ابن سينا عىل 

تيولوجيا أرسطو« }بالفرنسية{ يف: II ،Revue Thomiste، 1951، ص.ص. 348 وما يليها.
باملعنى الحرصي، إن الفلسفة )فلسفة الفارايب، عىل سبيل املثال، كنموذج للفلسفة األكرث أرسطية، رغم طابعها النيو-

أفالطوين يف نفس الوقت( ميكن أن تتعارض يف اإلسالم مع الفكر الغنويص الصويف، الذي ميتاز برتكيزه عىل التلقني، 
وعىل الوحي النبوي باعتباره املرجع األول والثابت، وعىل التجربة املبارشة وليس املتصورة فقط للمعجزات، وعىل 
القلب كعضو رئييس ملعرفة إلهامية مفارقة للعقل، أو عىل اإلدراك الروحي الذي يتطلب تحوالً جذرياً للوعي، إىل 
جانب مسائل أخرى. رغم ذلك، فإنه مبعنى أكرث شموالً، يجب أن الفلسفة تشمل كل أشكال الفكر واملعرفة مبا يف 

ذلك، بطبيعة الحال، الغنوص. بهذا املعنى املفتوح والتكاميل، ميكن اعتبار ابن مرسة، بدون شك، فيلسوفاً.

]1]-  هذا املقطع ذو الطابع األفالطوين املحدث يحيل إىل النيو – أفالطونية لفورفريوس الذي ينزل  الواحد بالنسبة 

إليه منزلة الوجود؛ رغم ذلك، فإن ما يعب عنه هنا ال يتوافق مع نيو- أفالطونية أفلوطني، الذي بالنسبة إليه الله ليس 

جوهراً، بل منزهاً عنه. 

]2]-  هذا تعبري أرسطي خالص. يجب األخذ بعني االعتبار أن أرسطو وأفالطون مل يكونا يف هذه الفرتة فيلسوفني توجد  

فإنه يستعمل  الثاين(  العقل )األقنوم  أفلوطني عندما يتحدث عن  أن  فلسفتهام عىل طريف نقيض. هكذا نجد، مثالً، 

أرسطو شكل  ميتافيزيقا  من  الالم  كتاب  نفس  السابق(؛ ألن  املرجع  التاسوعة، V، يف  )راجع:  أرسطية  استدالالت 

أرضية للتأمالت النيو – أفالطونية. ورغم اختالفه عنه، فإن أرسطو مل يتوقف عن أن يكون تلميذاً لأفالطون. وكام هو 

معروف، وبعد تراجع أكادميية أفالطون، فإن إعادة اكتشاف أفالطون تم عب عمليّة إعادة قراءة أرسطو، الذي شكلت 

أعامله جزًءا من البنامج النيو – أفالطوين مبفاهيم ديداكتيكية تعليمية وتأملية مجردة يف الوقت نفسه.

]3]-  هذا الرتتيب ملا هو ملعقول ترتيب نيو – أفالطوين أمني يكشف أزجه التشابه مع الفالسفة النيو – أفالطونيني 
االسامعيليني. قارن ب: هرني كوربان، اإلنسان ومالكه، مدريد: دستينو، 1995، ص.ص. 83 وما بعدها. 

]4]- ›الجسم‹ أو ›خطة العامل‹. 

]5]- كلمة  تسّخرت املستعملة هنا إشارة إىل الفقرة 13:2، 14:33، 45: 13 وآيات أخرى. 

]6]- ترجمها طومريو )نفس املرجع( صفات اململكة والسياسة‹. 

]7]- الطبيعة هي الصانع الذي  يصنع الجسم املمتد، إنها علته الفاعلة. 

]8]- راجع: نارص خرسو، كتاب جامع الحكمتني، ترجمة عن الفارسية }إىل الفرنسية{، تقديم وهوامش، إسابيل دي 
غاستني، باريس، فايار، 1990؛ وكوربان، يف اإلسالم اإليراين: مظاهر روحية وفلسفية، )4 أجزاء(، باريس« غاليامر، 

1978، )انظر خرسو يف صفحات متفرقة(.
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ونجد اعتبار هذه الصفات الثالث من اإلنسان؛ ألنّه إذا أراد فعل يشٍء دبّره وأحكمه 

بالروح اإللهي املوضوع فيه]1]، حتى تقوم صورة ذلك اليشء مثااًل باديًا للعقل يف 

غري جسم. ثم إّن ذلك املثال يحرّك النفس الحيوانيّة املالكة ألعضاء الجسم الحاملة 

صنعت  فإذا  املصنوع.  اليشء  نحو  املجرّد  املثال  يف  ما  ترتيب  عىل  فتحرّكه  له، 

الجوارح شيئًا فإمّنا هو تحريك الّنفس لها، وأخذت البيان بالتصوير من أجل أن القّوة 

الصانعة فيهام، ولهذا مثّلوا فعل الباري تعاىل: أنّه إذا أراد فعل يشء أبرز مثاله يف 

اللوح املحفوظ، فكان ذلك داعيًا إىل األمر بتنفيذ ذلك اليشء، فيحرّك األمر القّوة 

املحرّكة، وهي الّنفس الحيوانيّة، فتحرّك الّنفس الحيوانيّة الطبيعيّة، فتجمع الطبيعة 

الهيوىل بتحريكها واعتدالها وتهيئه لقبول املثال وتصنعه]2].

وقالوا إّن الطبيعة حكمة الله لألشياء املصورة لها. وإمّنا قال تعاىل: »املص. كتاب 

أنزل إليك«]3] يعني القرآن]4] وفهمه؛ ألّن القرآن ليس شيئًا غري هذه األربعة وتفسريها]5]، 

وترتيب  صنعتها  وإحكام  هذا  وتصوير]6]  واألرض،  الساموات  خلق  فيه  فرّس  ألنّه 

الخالئق«]7].

]1]- هذه الروح اإللهية التي أودعها الله يف الكائن اإلنساين هي التي تنري الفهم. 

]2]-  مراحل هذا النطام النيو- أفالطوين العام ملسار تجيّل الوجود الفعيل تبع نفس النظام - الخاص باملشرتك الثقايف 

للعرص – وهو نفس النطام الذي سيقدمه ابن عريب أيًضا يف أعامله الحًقا. تجدر اإلشارة إىل أّن صاحبنا يطبق بشكل 

منتظم مبدأ املامثلة بني عامل الباطن وعامل الظاهر.

السور{  أوائل  }الحروف املقطعة يف  النورانية  بالحروف  يستشهد  مناسبات أخرى،  أن صاحبنا، كام يف  ]3]-  الحْظ 
مقرونة  بجزء من السورة التي تليها مفرساً إياها يف عالقتها بهذه السورة، أي كجملة أو كعنرص نحوي للجملة )عموماً، 

كام هو األمر هنا، كمحمول(. 

]4]- تجب اإلشارة إىل أن قرآن يعني أيضاً ›جمع‹ يف مقابل فرقان الذي يعني‹ فرق‹. لهذا السبب، فإن هذه الحروف 

األربعة، كرمز للصفات األربع املُشار إليها، تدل جمعاً عىل كلية الوجود، مبا يعني أن هذه الحروف األربعة هي القرآن. 

]5]-  يف األدبيات القبالية من املعتاد اعتبار }الترتاغرامتون{ )Tetragrámaton )YHWH }كلمة مركبة من أربعة حروف 

تكتب اختصاراً YHWH كأصل ومصدر لكل األسامء اإللهية، أصل التوراة والسافريوت نفسها )يف الواقع، هذه األبعاد 

الثالثة تتزامن(. عىل سبيل املثال، ميكن الرجوع إىل كتاب موىس دي ليون، الزوهار، ترجمه إىل القشتالية وقدم له 

ليون دوخوفني، بوينوس آيرس« سيغال، 1976، ج. 3، ص. 46؛ ج. 4، ص.ص. 56،203 و222، ج.5، ص.ص. 5-، 

153 و175. }الزهار كلمة عبية تعني اإلرشاق والضياء، وأهم كتب الرتاث الكابايل{. 

]6]-  ميكن أن نقرأ يف املخطوط الضمري املتصل – ها، أو اسم اإلشارة هذا. يف الحالة الثانية، رمبا، سيكون معنى 

النص هو »وتكوين هذا«، إشارة إىل الكائن اإلنساين، كغاية للخلق ألن كل السور التي فيها كلمة ص- و- ر باملعنى 

الثاين تشري إىل حقيقة أن الله صور الكائن اإلنساين. 

›تراتبية  عن  كتعبري  الفقرة  هذه  يف  النهائية  العبارة  تفسري  أيضاً  ميكن   .150  -149 ص.ص.  املخطوط،  انظر:   -[7[
للموجودات املخلوقة‹. 
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4. 2. مقاطع من رسالة االعتبار

مثّة مقطع واحد فقط يشري فيه ابن مرسة رصاحة إىل الفالسفة، وهي إشارة تحمل 

نبًة نقديًّة ملحوظًة. فعىل الرغم من أّن هؤالء نهجوا منهج التأويل واالستنباط بطريقٍة 

مشابهٍة للعارفني املستوحني للنبوة، إاّل أّن نيّتهم مل تكن مستقيمة – وغني عن البيان 

أّن هذا ناتج عن كونهم مل يكونوا موجهني من طرف الوحي-، بحيث إنّهم مل يفهموا 

›الرحلة التأويلية‹ لالعتبار عىل الوجه الصحيح، فانفصلوا عنها وتاهوا يف الرتهات 

حدس  يثري  أن  استطاع  الوحي  أثر  وحده  الصحيح.  املسار  عن  وانحرفوا  فأخطأوه 

الفالسفة حول أصل الوجود. وهذا ما عّب عنه صاحبنا بالقول: 

املتصّنعون  وابتغاء  عليه  دار  الذي  وهو  االعتبار،  استدالل  من  مثال  »فهذا 

املسلمون بالفالسفة بغري نيّة]1] مستقيمة فأخطأوه، وفصلوا عنه، فتاهوا يف الرتهات 

التي ال نور فيها؛ وإمّنا رأوا أصل]2] ذلك شيئًا سمعوه، أوجدوا رسمه إثارة من نبّوة 

إبراهيم يف اعتبار خالئق امللكوت للداللة عىل باريه. فأرادوا تلك السبيل بغري 

نيّة فأخطأوه]3]. وجاءت األنبياء صلوات الله عليهم  فقالوا...«]4].

ما يعقب هذا املقطع عبارة عن عرض ملختلف جوانب العقيدة اإلميانيّة البن مرسة 

والتي، يف رأيي، تتوافق متام التوافق مع العقيدة اإلميانيّة السنيّة عىل وجه العموم.

وأهل  الفالسفة  بني  األسايس  الفرق  أّن  املذكور  املقتبس  املقطع  من  يُستفاد 

العرفان يكمن يف أّن الفالسفة محرومون من ›النية املستقيمة‹؛ ألنّهم يفتقرون إىل 

طريق  هو  مبا  للرمز  خاّصة  تجربة  يحّدد  الرشعي‹  ›املركب  إّن  الرشعي.  األساس 

تفكُّرّي ال بديل عنه.

الحديث  أن نذكر عىل سبيل املثال  النية املستقيمة إىل مرجعية إسالمية بحتة، ميكن  اللفظان يف عبارة  ]1]-  يشري 

املعروف الذي يؤكد فيه الرسول »إمنا األعامل بالنيات« أو سورة الفاتحة التي ذكرت فيها عبارة الطريق املستقيم.

]2]-  يبدو أنه يحيل إىل األصل اإللهي للكون وللكلمة )اللوغوس(.

تكررت مرتني بضامئر مختلفة. ترجمتها فيام سبق بعبارة ›مل يفهموا جيداً‹. وهنا أترجمها بعبارة  أخطأوا  ]3]-  لفظة 

›تاهوا وانحرفوا‹. يُفهم من هذا أن الفالسفة الذين مل يتلقوا مبارشة دليل النبوة وسمعوا فقط بالحديث عن الله بشكل 

عام لن يتمكنوا من تحديد الله والتعرف عليه كأصل للوجود.ومن مثة، مل يتمكنوا من استكامل طريق املعرفة الحقيقية 

والكاملة؛ هذا الطريق الذي ال يستطيع أن يسلكه إال الذي يستمد نيته من الوحي. العقل إذن ال ميكنه أن يبلغ املعرفة 

التي مينحها الوحي إال عندما يكون موجها من الوحي نفسه، الذي يخضع له. إن الله، يف آخر املطاف، ال نجده إال 

بكلمته. إن االعتبار عند األنبياء أسمى من االعتبار اعند لفالسفة غري العارفني ألنه موافق للوحي. 

]4]- انظر: املخطوط، ص.ص. 187- 188. 
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التشابهات الظاهراتيّة بني  بخصوص هذه املسألة، ويف إطار املقارنة بني بعض 

أعامل أفلوطني والكتابات الغنوصيّة – يف ما يتصل، بشكل خاص، بنزول نفس العامل 

أنّه،  هنا(  إليه  اإلشارة  أريد  ما  )وهذا  باشيكو  أنطون  يعلق   ،- التعقل  وتفسري سريورة 

بإزاء هذه التشابهات، فإّن االختالف الرئييس بني املقرتبني، »يكمن يف ذلك املكّون 

الرشعي لكّل من النزعات التيولوجية والفلسفية املتطرّفة، وامليامت الغنوصية […]«.

تتّخذ صيغًة  إّن األسطورة، عندما  ذاتها.  باألسطورة يف حّد  يهتّم  أفلوطني ال  إّن 

املطاف،  آخر  يف  هو،  الذي  األنطولوجي،  الواقع  لتفسري  وسيلًة  تصبح  مجازيًّة، 

أّن »هذا ال  أنطون  السياق{ يالحظ  املرجع املوضوعي املطلوب تأويله. }يف هذا 

تعبري عن  كطريقة  التوراتيّة   الرسديات  رموز  يعتبون  الذين  الغنوصيني  ينطبق عىل 

األنطولوجي  االمتالء  )أي  }املأل األعىل{   )Pleroma( البلريوما أحداث  األحداث؛ 

املعقول](،  العامل  [أو  األفلوطيني   )Próodos( البودس  يوازي  الذي  والروحي 

يكشفون عنها }الرموز{، لكّنها ليست، بالنسبة إليهم، إاّل مجرّد أدواٍت أدبيٍّة تهدف إىل 

عرٍض بياينٍّ تشخييصٍّ لتلك األحداث«. يوّضح أنطون أنّه هنا يكمن »الفرق الجذري 

بني الذي يدرج مفهوم الرشع، وهو ما يتميّز به الغنوصيون، يف مقابل شخص )مثل 

أفلوطني( الذي ال قبل له بهذا املفهوم]1].

أفهم، بناًء عىل ذلك، أنّه بهذا املعنى، ميكن قول اليشء نفسه عن مفكرين آخرين، 

وعن تيارات رشعيّة حقيقية يف اإلسالم؛ مفكرون مثل ابن مرسة، الذين يفرّسون الكلمة 

، معتبين أّن الكتاب يعني ويكشف جميع حقائق العامل  وقد تجلّت عىل أنّها رمٌز حيٌّ

املعقول. من خالل هذه املقولة، ميكن متييز الفكر الرشعي، مثل صوفيّة ابن مرسة 

أو ابن عريب، حيث األطاريح الكالميّة والباطنيّة ال ميكن استبدالها بأخرى فلسفيّة، 

األطاريح  تحّل  أن  ميكن  ال  حيث  أفلوطني؛  فلسفة  مثل  للرشع،  ُمباينة  فلسفة  عن 

الفلسفيّة  محّل االستعارات، التي يتّم اختزالها إىل عنارص أسطوريّة )ميتيامت(.

يف هذين النمطني من التفكري، نجد أّن األولويات متعاكسٌة: يف الفلسفة املُباينة 

للرشع، تساعد األساطري واالستعارات يف رشح الحقائق امليتافيزيقيّة التي تُعّد مبثابة 

الفلسفة عىل فهم  التأوييل، تساعد  الفكر الرشعي  بينام يف  مرجعيتها املوضوعيّة؛ 

الوحي، والتي تشّكل أساسه الذي يسبقه ويسمو عليه.

]1]-  أنطون باتشيكو، شهادات، ص. 58.


