االستشراق اإلسباني
والرتاث العربي اإلسالمي باألندلس

■

ُ
احلديث عن االسترشاق وا ُمل ْسترشقني يف ضمن سياق عا ّم أثري حوله
يندرج
ستفيض منذ أمد ٍ
بعيد ،وهو احلديث عن العالقة بني الغرب والرشق يف
نقاش ُم
ٌ
غري يسري من
أبعادمها املختلفة .فقد اعتاد كثري من علامء الغرب ومفكّريه ،ردح ًا َ
احلضاريني بوصفهام خمتلفني متام ًا ،من ُمنط َلق أن
النظر إىل هذين الكِيانني
الزمن،
ْ
َ
ُ
واإلغراق
يقدّ موا صورة نمطية للرشق والرشقيني؛ صور ًة قوا ُمها التخلف احلضاري،
ِ
منطلق
الغرب
خلرافة واألسطورة .عىل حني جعلوا
َ
َ
يف التأ ُّمل احلاِل ،واإليامن با ُ
التحرض والتمدُّ ن ،ومنبـ َع التفكـري العقالين والعلم والعمل .وعىل هذا األساس،
ِ
للر ْمن ََسة
«كان الرشق ،تقريب ًا ،اخرتاعـ ًا غربي ًا ،وكـان منــذ القدَ م الغـابر مكـان ًا َّ
(رومانس) ،والكائنات الغريبة ا ُملدْ ِهشة ،والذكريات والـ َمشاهد الشابِحة ،والتجارب

االستثنائية»(.)1
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إن هذا التصور «ا ُملج ِ
حف» للعالقة بني الغرب والرشق أثار حفيظة كثري من
ْ
رجاالت الفكر واألدب يف أوربا وغريها؛ فبادروا بإعالن رفضهم املطلق له ،مؤكِّدين
نحو َجدَ ّيل؛ بحيث ال ُيت ََص َّور قيام أحدمها من
أن
طريف هذه العالقة متكامالن عىل ْ
ْ
دون اآلخر ،وال تُنت َظر حياة أحدمها وفاعليته يف غياب اآلخر أو تعطيله أو إقصائه.
فهم
لذا ،فإن االسترشاق ـ كام هو شأن االستغراب أيض ًا ـ «نزوع يف االجتاهني إىل ْ
احلب ،ال الكراهية ،وذلك ُبغية التوصل إىل
اآلخر ،والنفاذ إىل صميم َو ْعيه بدافع
ّ
الذات األخرى ،عىل أساس االعتقاد يف ُهوية
الذات من خالله
رتك ال تَنفي
َ
ُ
وجود مش َ
متغرية مرشوطة بالتعدد املاثل يف نواة الذات الواحدة ماضي ًا وحارض ًا
ديناميكية نسبية ّ

وإمكان ًا مستق َبلي ًا»(.)2

الذاتني املشار إليهام؛ أي :الغرب والرشق ،ليستا
ويؤكد إدوارد سعيد أن
ْ
خلمول والتخلف ،بخالف
ونمطيتني أصالً؛ بحيث تقرتن إحدامها با ُ
متاميزتني مبدئي ًاَ ،
األخرى التي ترمز إىل اجلدّ والتقدم ،بل إهنام ـ يف حقيقة األمر ـ ُوجودان خمتلفان حقا،
ٍّ
ولكل
مستوى ،ولكنهام مرتابطان ومتكامالن يف الواقع ،وعرب التاريخ،
عىل أكثر من
ً
ُ
فالرشق ،كام يقول سعيد «ليس حقيقة خاملة من حقائق
منهام ذاكرتُه وخصوصياته.
نفسه ليس جمرد وجود ثمة.
ثمة بالض ْبط .كام أن الغرب َ
الطبيعة ،وليس جمرد وجود ّ
وينبغي أن نأخذ ِ
بجدِّ ية مالحظة فيكو العظيمة أن البرش يصنعون تارخيهم ،وأن ما
االسترشاق االسباين /د .فريد امعضشو

بمقدورهم أن َي ْعرفوه هو ما َصنَعوهْ ،
جلغرافيا؛
وأن نسحب هذه املالحظة
َ
لتنطبق عىل ا ُ
كيانات
ذلك بأن مواضع وأقاليم وأقسام ًا جغرافية ،كالرشق والغرب ،من حيث هي
ٌ
جغرافية وثقافية ـ دون أن نقول شيئ ًا عن كوهنا كيانات تارخيية ـ هي من ُصنْع
اإلنسان .ومن َثم ،فإن الرشق ،بقدْ ر الغرب ِ
نفسه متام ًا ،هو فكرة ذات تاريخ وتراث
َّ
أسبغت عليه حقيق ًة وحضور ًا يف الغرب ومن أجل
فردات التي ْ
من الفكر والصور وا ُمل َ
اجلغرافيني يدعم َ
الغرب .وهكذا ،فإن كالًّ من هذين الكيانني
اآلخر ويعكسه إىل حدّ
ْ
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إن وعي «الذات» بأمهية «اآلخر» ورضورته بالنسبة إىل ُوجودها ـ ونقصد
َ
وجهها ،بالدرجة األوىل،
بالذات ،هنا ،حتديد ًا ،الرشق،
وباآلخر الغرب ـ هو الذي ّ
إىل االهتامم هبذا «اآلخر» املختلِف عنها ،وإىل ظهور اخلطاب االسترشاقي يف الغرب،
والذي يرضب بجذوره يف ُعمق تارخيه الفكري واحلضاري .بحيث أكد بعض
املؤرخني أن االسترشاق بدأ عىل أيدي طالب العلم الذين وفدوا عىل حارضة
ِّ
األندلس ،وأخذوا العلوم واملعارف من علامئها وفالسفتها وأدبائها ذوي األصول
املرشقية اإلسالمية ،ونقلوها إىل ُعموم أوربا انطالق ًا من القرن امليالدي الثامن.
وذهب آخرون إىل أن االسترشاق بدأ مع تغ ُّلب املسلمني عىل بيزنطة وروما،
العربيني مع ًا،
واستيالئهم عىل املناطق التي كانت ختضع هلام يف املرشق واملغرب
ْ
بعضهم ظهور
وأرجع ُ
وحدوث احتكاك واسع بني احلضارتني اإلسالمية والرومانيةْ .
لصليبية بني املسلمني واملسيحيني ،وزعم مؤرخون
االسترشاق إىل احلروب ا َّ
وجهها
ودارسون آخرون أن هذا اخلطاب إنام هو نَتاج البعثات التبشريية التي ّ
األوربيون إىل الرشق منذ بواكري عرص النهضة( .)4وأ ّي ًا كان تاريخ انطالق االسترشاق
أجىل ،إال مع أواخر القرن الثامن عرش،
فالثابت أن مالحمَه ِل
يف أوربا،
ُ
تتضح ،بصورة ْ
ْ
قارهتم لغزو أماكن أخرى يف آسيا وإفريقيا عىل اخلصوص.
من ّ
وبلغ الدرس االسترشاقي ْأو َج ُه خالل القرن املايض لعدة عوامل موضوعية؛
وتفسخ
أبرزها «استقالل الدول العاملثالثية التي خضعت لل ُقوى االستعامرية الغربية،
ُّ
عقلية أغلب املسترشقني مع انتهاء عرص االستعامر ،وظهور جيل جديد من
نقائص اهليمنة الغربية وحلقات الضعف يف
املسترشقني الشباب الذين أظهروا
َ
خلصوصية القومية احلضارية وح ّقها يف التحرر والنمو
النموذج احلضاري الغريب ،وا ُ
الذايت ...وظهور العلوم اإلنسانية وتطورها الذي أحدث صدْ مة يف أذهان املسترشقني
للوقوف عىل مدى قصور االسترشاق التقليدي وأدواته ومناهجه»( .)5وقد حاز
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الربيطانيون والفرنسيون قصب الس ْبق يف جمال االسترشاق احلديث ،وظلت
وإن كانوا يقرصون الرشقٍ ،
ِ
املهيمنَةْ ،
آنئذ ،عىل مناطق
دراساهتم ،يف هذا الصدد ،هي
جغرافية حمدودة .ودخل مصطلح االسترشاق (واملسترشق) القاموس اإلنجليزي منذ
األمر كذلك إىل
واملعجم الفرنيس انطالق ًا من عام  ...1131وقد استمر
،1771
ُ
َ
حدود حوا ْيل منتصف القرن العرشين ،حيث آلت السيطرة عىل الرشق واالسترشاق
ِ
عالقة
يشتق من
إىل الواليات املتحدة األمريكية .يقول إدوارد سعيد« :االسترشاق
ّ
ٍ
ٍ
عني،
تقارب خاصة قامت بني بريطانيا وفرنسا والرشق ،الذي ِل يكن يف احلقيقة ل َي َ

حتى أوائل القرن التاسع عرش ،سوى اهلند وأقاليم الكتاب املقدّ س .فمنذ بداية القرن
التاسع عرش إىل هناية احلرب العاملية الثانية ،سيطرت فرنسا وبريطانيا عىل الرشق
واالسترشاق .أما منذ احلرب العاملية الثانية فقد سيطرت أمريكا عىل الرشق ،وهي
تتناوله كام تناول ْت ُه فرنسا وبريطانيا ذات يوم .ومن ذلك التقارب ،ذي القوة احليوية
خصب ًا هائالً باستمرار رغم كوهنا دائ ًام ْجتلو القوة األعظم نسبي ًا للغرب
اخلَصيبة ْ
أسميها
(بريطانية أو فرنسية أو أمريكية) ،ينبع اجلسد الضخم من النصوص التي ّ

استرشاقية»(.)6

يتّضح َمل ْن يتص ّفح كتابات املفكرين واملن ِّظرين عن االسترشاق عد ُم اتفاقها عىل
موحد ملفهومه ،بل ُقدِّ مت له مجلة من التحديدات املختلفة ،أحيان ًا ،يف
تعريف حمدَّ د َّ
االسترشاق االسباين /د .فريد امعضشو

اخلوض يف هذا املضامر
منطلقاهتا وتصوراهتا وحدودها .ويبدو أنه من غري ا ُمل ْستساغ
ُ
واملقارين األمريكي ،ذي األصل الفلسطيني،
من دون استحضار جمهود املفكر والناقد
ّ
املتمحضة
وتناول القضايا
إدوارد سعيد (2003 -1135م) يف تعريف االسترشاق،
ِّ
ُ
ٍ
ٍ
مغايرة
والتفرد ،وتقديم صورة أخرى عن اإلسالم واملسلمني
بكثري من العمق
له
ُّ
لتلك التي كان يسعى اإلعالم األمريكي ،والغريب عموم ًا ،إىل نرشها ،وتصحيح
العالقة بني الغرب والرشق يف اجتاه بناء جسور من التواصل الفعال وا ُمل ِ
ثمر بينهام .وِل
ّ
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واقع ًا مغاير ًا ،حقيق ًة ،بل ذهب اهتام ُمه إىل أبعد من ذلك ..إىل دراسة تكوين اخلطاب

وفحصه وتفكيكه من الداخل( ،)7يساعدُ ه ـ عىل ذلك ـ معرفته العميقة
االسترشاقي ْ
بأصول احلضارة الغربية وطبيعة نظرهتا إىل اآلخر املختلف عنها ،ومت ُّكنُه من اللغة
اإلنجليزية ،وتسلحه بوعي منهجي رصني .يقول أحد داريس فكر إدوارد سعيد
ٍ
دارس من الدارسني العرب
أي
مؤكد ًا مت ُّي َز مقاربته لالسترشاق« :ال أعلم حتى اآلن َّ
أو األوربيني استطاع أن يرتقي بدراسة موضوع «االسترشاق» إىل مستوى التحليل
الفكري املنهجي كام ارتقى به إدوارد سعيد؛ ذلك أن إدوارد سعيد ال يدرس ظاهرة
االسترشاق دراسة تارخيية أو ببليوغرافية ،عىل ن َْحو ما نرى عند ّ
جل الدارسني ،وإنام
يدرسها بوصفها تنطوي عىل إشكالية معقدة نُسجت خيوطها بأسلوب جديد ملعرفة
جديدة تتصل بعالقتنا مع اآلخر»(.)1
«االسترشاق» ،من الناحية اللغوية الرصفية ،مصدر قيايس مشتق من الفعل

ا َملزيد «استرشق» (عىل رأي نُحاة الكوفة) ،وتفيد أحرف الزيادة يف هذا األخري
(األلف والسني والتاء) معنى الطلب .وعليه ،يكون اصطالح «االسترشاق» داالّ عىل
طلب الرشق؛ أي :دراسة هذا الكِيان احلضاري تارخي ًا ولغ ًة وثقافة ومعتقد ًا وتقاليدَ
معرفية شتىّ ،
معرف ًا
كل منهم يتناوله من زاويته اخلاصة .يقول إدوارد سعيد ِّ
أعني باالسترشاق عدد ًا من األشياء هي
االسترشاق« :سيكون جل ّيا للقارئ ...أنني ْ
األكثر تق ُّب ً
ال لالسترشاق داللة جامعية
مجيع ًا ،يف رأيي ،متبا َدلة االعتامد .إن الداللة
َ
(أكاديمية) .وبالفعل ،فإن امللصقة ما تزال مستخدَ مة يف عدد من املؤسسات اجلامعية.
ُّ
بحثه ـ ويرسي ذلك سواء أكان املرء
فكل َم ْن يقوم بتدريس الرشق ،أو الكتابة عنه ،أو ْ
مؤرخ ًا ،أو فقي َه لغة
خمتصا بعلم اإلنسان (أنرتوبولوجي ًا) ،أو بعلم االجتامع ،أو ِّ
ٍ
سواء ،هو مسترشق ،وما يقوم هو
(فيلولوجي ًا) ـ يف جوانبه املحددة والعامة عىل حدٍّ
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أمر جيعل االسترشاق موضوع ًا خصيب ًا لعلامء من حقول
ْ
ونحو ذلك مما يتصل به .وهو ٌ
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ْأو هي بفعله هو استرشاق»( .)1ودراسة الغرب هلذا الرشق ِل تكن َترف ًا أو أمر ًا ثانويا،

ٌ
أساس ال غنى عنه لتحديد ذلك الغرب ،الذي ال سبيل
مدخل
بل هي ـ يف الواقع ـ
ٌ
بمقابِله اآلخر ،بوصفه وجود ًا حقيقي ًا قائ ًام ذا
إىل حتديده ـ يف نظر علامء الغرب ـ إال ُ
بأو َسع
خصوصيات كثرية .ومن هنا ،فالعالقة بني الغرب والرشق مبنية عىل التكامل ْ
معانيه .وقد انطلق إدوارد سعيد من هذه احلقيقة الواقعية لتقديم تعريف آخر
لالسترشاق بوصفه «طريقة للوصول إىل تالؤم مع الرشق مبنية عىل منزلة الرشق
ُ
ب ،بل إنه
فالرشق ليس لصيق ًا بأوربا
اخلاصة يف التجربة األوروبية الغربية.
وحس ُ
ْ
تعمرات أوروبا وأغناها وأقدمها ،ومصدر حضارهتا ولغاهتا
كذلك موضع أعظم ُم ْس َ
ٍ
حدوث َ
لآلخر .وإضاف ًة ،فقد
وتكرار
ومنافِسها الثقايف ،وأحد صورها األكثر عمق ًا
َ
ساعد الرشق عىل حتديد أوروبا (أو الغرب) بوصفه صورهتا وفكرهتا وشخصيتها
ِ
ِصف .فالرشق جز ٌء تكاميل من
وجتربتها ا ُملقابلة .بيد أنه ال يش َء من هذا الرشق خت ُّييل ْ
حضارة أوروبا وثقافتها املاديتني»( .)10وقد قامت هذه الدعوة إىل التقارب بني
الغرب والرشق ،وتبنّاها قطاع واسع من العلامء واملفكرين يف أوربا وأمريكا ،يف سياق
دأب عىل إقامة حدود صارمة بني الكيانني ،ويف ظل قيام تيار فكري بنى
خاص َ
ّ
أسلوب «قائم عىل متييز وجودي (أنطولوجي)
تصوره لالسترشاق عىل أساس أنه
ٌ
ومعريف (إبستمولوجي) بني الرشق و(يف معظم األحيان) «الغرب»( ،)11يرمي ،يف
واستِ ْبنائه ،وامتالك السيادة عليه»( .)12وقد تق ّبل
جوهره ،إىل «السيطرة عىل الرشقْ ،
االسترشاق االسباين /د .فريد امعضشو

مجهور كبري جدا من الكتاب ،من مشارب واهتاممات متنوعة ،وجعلوه
التمييز
هذا
َ
ٌ
ِ
واملالحم والروايات واألوصاف
منط َل َقهم «لسلسلة حمكمة الصياغة من النظريات
وسكّانه وعاداته وعقله و َقدَ ره وما
االجتامعية واملَسارد السياسية التي تتعلق بالرشق ُ
إىل ذلك»!

()13

ِ
غني
يشري مدلول «الرشق» إىل جغرافيا واسعة ،وتاريخ ممتدّ  ،وكيان ثقايف ّ

وعريق .إنه ،ببساطة ،مقابل وجودي ومعريف وحضاري للغرب .وليس العرب
266
ببحث
وص َ
واملسلمون سوى جزء من هذا الرشق الكبري .و ُي ْؤثِر ُ
ف املهتمني ْ
بعضهم ْ

تاريخ العرب وثقافتهم ولغتهم ونحو ذلك بـ«املُ ْس ِ
تعربني» ،وإطالق مصطلح
االصطالح أقد ُم من االسترشاق يف الثقافة
«االستعراب» عىل عملهم ذاك .وهذا
ُ
العربية؛ إذ اس ُت ْعمل فيها منذ عرص بني أم ّية .فقد جاء يف بعض كتب األدب واألخبار
بن يوسف الثقفي سأل ابن الفرية ،وهو من أفصح خطباء العرب ،عن
أن
احلجاج َ
ّ
أهل البحرين ،فأجابه بأهنم «نبط استعربوا» ،وعن أهل عامن ،فأجابه بأهنم «عرب
استنبطوا» ،وذكر أن ذلك «يكون إما لغة أو انتساب ًا أو لعالقة أخرى»(.)14
وبس ْبقه إىل ذلك.
قر كثريون بدور هذا االسترشاق يف خدمة الرشق وأهلهَ ،
و ُي ّ
فعن طريقه ُعرف هذا الرشق ،ونُفض الغبار عن تراثه وتارخيه وخمتلِف جوانب
معمقة .وممّن أكّد ذلك كلود كاهني الذي دافع عن فكرة
حياته ،و ُدرس دراسة علمية ّ
أن «االسترشاق هو الذي أخذ بزمام املبا َد َرة يف دراسة الرشق .ولوال ذلك لكان
الرشقيون عاجزين عن ْ
نصف ما يقولونه اآلن»(.)15
أن يقولوا عن ماضيهم
َ
ٌ
استرشاق واحد ،تتفق يف غايتها
استرشاقات ،ال
واالسترشاق ،يف الواقع،
ٌ
وهدفها األساس ،وختتلف يف بعض اجلزئيات والتفاصيل ،عىل مستوى املرجعيات
أهم
املعتمدَ ة؛ مما ُيضفي عليها
واخللفيات والرؤى املنهجية
َ
طابع اخلصوصية .ولعل ّ
َ
املدارس

كام وك ْيف ًا ،االسترشاق اإلنجليزي (جيب ـ مارجليوث ـ
االسترشاقية وتطورت ّ
توينبي ،)...والفرنيس (ماسينيون ـ رودنسون ـ أندريه ميكال ،)...والرويس
(بوشكني ـ كراتشكوفسكي ـ بتغولييف ،)...واألملاين (فاجنر ـ بروكلامن ـ
نولدكه ،)...واإلسباين (كوديرا ـ ريبريا ـ َبالثيوس ،)...واألمريكيْ ،
وإن تأخر
ظهوره مقارن ًة مع التيارات االسترشاقية املذكورة؛ ذلك بأنه ِل َيعرف انطالقته القوية
ُ
إال مع أواسط القرن املايض ،بعد تو ُّطد عالقات الواليات املتحدة األمريكية بالرشق
اقتصادي ًا وسياسي ًا وثقافي ًا ،وانفتاحها عىل أبنائه باستقباهلا أعداد ًا متزايدة من
م ِ
كز علمية هناك
ومبرشين إىل الرشق وإقامتها مرا َ
هاجريه ،وبإيفادها دارسني وأساتذة ِّ
ُ
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توجت ،يف بالد الشام ،بتأسيس اجلامعة األمريكية يف بريوت ،ويف مرص بإنشاء جامعة
ّ
نفسه يف القاهرة .وال ي ِ
باالسم ِ
بعضهم أن تكون دراسات إدوارد سعيد (مثل:
ستبعد ُ
َ
االسترشاق ( )1171ـ قضية فلسطني ( )1171ـ تغطية اإلسالم ( )1111ـ بعد
السامء األخرية :حيوات فلسطينية ( )1116ـ الثقافة واإلمربيالية ( )1113ـ السالم
ٍ
مزيد من االهتامم
والسخط ( )...)1115هي التي فتحت شهيّة األمريكيني إليالء
لدراسة شؤون الرشق عامة ،وما يتعلق منه بالعاِل العريب واإلسالمي خاصة .ومن
أقطاب االسترشاق يف أمريكا روجر أوين؛ أستاذ سعيد ،الذي أبرز ،يف كتاباته النقدية
التحليلية ،مجلة من َسلبيات االسترشاق الغريب الكالسيكي ،وانتقد تعام َله مع
ٍ
ٍ
متخلف! وحاول
بآخر
اآلخر /الرشق من منطلق عالقة َم ْركز هبامش؛ كيان متفوق َ
والواقع أن نظرة االسترشاق،
يصحح عدد ًا من نقط قصور ذلك االسترشاق.
أن
ُ
ّ
بشتى اجتاهاته ،إىل الرشق ِل تكن موحدة و ُمنْصفة دائ ًام ،بل إنه كثري ًا ما انحرف عن
فأصدَ ر أحكام ًا عىل
َب جا ّدة الصواب ،وخا َل َ
ف احلقائق؛ ْ
قواعد البحث العلمي ،وجان َ
ِ
وتلصق به ما
ِصح احلضارة اإلنسانية،
هذا الرشق ت ْبخسه،
ّ
وتستخف ْ
بإسهامه يف بناء ْ
هو منه َبرا ٌء .األمر الذي قاد إىل ظهور ردود فعل عنيفة ،أحيان ًا ،من أبناء هذا الرشق
ُجتاه أولئك املسترشقني ،وكتابات مضا ّدة للوقوف يف وجه ا ّدعاءاهتم وتصحيح كثري
من أغاليطهم وأفكارهم اخلاطئة.
االسترشاق االسباين /د .فريد امعضشو

اقترصنا ،من هذا الرشق ،عىل العرب ،لتبيان موقفهم من الدراسات
وإذا ما
ْ
وغري ذلك ،نجد أن منهم
االستعرابية ،التي تناولت تارخيهم وحضارهتم ومعتقدهم
َ
ِّ
ويضخم ويبالِغ يف تقدير جهود املسترشقني يف خدمة الرتاث العريب حتقيق ًا
َم ْن ُُي ِّول
ّ
أنفسهم ِل يقوموا بأي دور يف هذه
وضبط ًا ونرش ًا ودراس ًة ونقد ًا،
وكأن العرب َ
السبيل ،عىل الرغم من تارخيهم املعروف يف جمال العلم واألدب واملعرفة عموم ًا.
ِ
خرجيي
االستاليب» من ُصنْع مدرسة االسترشاق نفسها ،ومن ّ
و ُم َت َبـنُّو هذا املوقف « ْ

 261معاهد البعثات الغربية املنترشة يف عدد من مناطق الوطن العريب ،ومن الكُتاب الذين

هبرهتم ا َملدَ نِ ّية الغربية ب َب ْه َرجها ومظاهرها ،حتى جعلتهم ال يبرصون فيها إال األضواء
ْ
فض ٍل له عىل الرتاث
الزاهية .ومن العرب ٌ
هون من شأن االسترشاق ،وأنكر أي ْ
فريق َّ
العريب أدب ًا وفكر ًا وعل ًام ،ونظر بعني الريبة إىل كل ما يصدر من املسترشقني جتاه تراثهم
مذهب بعض ُح ّراس
احلضاري ،وتعا َملوا معه بأقىص درجات احل ْيطة واحلَذر .وهذا
ُ
أن متتدّ إليه ٍ
الرتاث ،ال َغيورين عليه ،اخلائفني عىل ْ
أياد «خبيثة» فتعبث به تشوُي ًا
ِ
وطمس ًا .والواقع أن ك َ
ب عني احلقيقة فيام
متطرف يف رأيهِ ،ل ُيص ْ
ال الفريقني ِّ
وحتريف ًا ْ

رشا كله .بل جيمع بني األمر ْين مع ًا،
اعت َقدَ ه؛ ألن االسترشاق ليس خري ًا ك ّله ،وليس ّ
ْ
نحو غري متوازن يف الغالب! ولذا ،اختذ كثري من علامئنا ومفكِّرينا
وإن كان ذلك عىل ْ
هونني القادحني؛ موقف ًا
املهولني املادحني وا ُمل ِّ
وأدبائنا موقف ًا َو َسط ًا ،يف هذا اإلطار ،بني ِّ
تقر للمسترشقني بام
ذا رؤية ُمنْصفة لالسترشاق ،يف عالقته برتاث العرب وحضارهتمّ ،
ٍ
وأياد بيضاء عىل هذا الرتاث ،من دون أي إحساس باحلَ َرج أو ما شا َبه
هلم من أفضال
ذلك ،وتن ّبههم ـ باملقابل ـ عىل هفواهتم ومزالقهم ومكامن قصورهم يف تناول شؤون
ِ
الفريق طريقه ،بصعوبة ،بني َص َخب
ويشق هذا
قديمها وحديثِها.
العاِل العريب
ُ
ّ
املهولني واملهونني! ( )17وإنّا َلن ُ
لوجاهته وصوابه؛ ذلك بأن
َميل إىل رأي هذا الفريقَ ،
تعرف القارئ العريب عىل كثري من كُنوز هذا
والعلمي واألديب .فبفضل جهودهم َّ
النرش والوجود
الرتاث ،وبفضلهم َعرفت
خمطوطات عدة من ذلك الرتاث طري َقها إىل ْ
ٌ
طرائق منهجية ناجعة،
املساق ،مو ِّظفني
َ
الفعيل .كام أهنم قدّ موا دراسات عميقة يف هذا َ
ممّا جعل نتائجها َت ْلقى َقبوالً واضح ًا يف أوساط مث ّقفينا ،الذين ِل يكونوا يرتددون يف
فض ٍل عىل تراثنا .ومنهم ـ عىل سبيل
االعرتاف بام لالسترشاق واملسترشقني من ْ
ثمنت جمهودات هؤالء املسترشقني
التمثيل ـ عائشة عبد الرمحن (بنت الشاطئ) التي ّ
املوضوعينيِ ،
وشهدت هلا باجلدِّ ية والعمق وال َفرا َدة ،حني أكدت أن هؤالء قد «بلغوا
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يف دراستهم اجلا ّدة للرشق والعربية واإلسالم من
ُّ

ُمذهالً .أقول هذا وأنا من ْأز َهد الناس يف ِم ْثل هذه األلفاظ الضخمة ،لكني ال أجد
هنا سواها ما يصف صنيع هؤالء األجانب ال ُغرباء»( .)11ويف السياق ِ
نفسه ،أكد حممد
َ َ
ودورهم يف
الطنجي هذا الفضل الكبري لبعض رجاالت االسترشاق ُجتاه حضارتنا،
َ
فتح أع ُيننا عىل كثري من كنوز تراثنا الثقايف واحلضاري؛ وذلك بقوله إن «خدمة
املسترشقني للحضارة العربية واملدَ نية اإلسالمية ،وحتى لعلوم الدين اإلسالمي ،ال
تُنكر .وقد فتحوا بأبحاثهم وترتيبهم ملوضوعات هذه احلضارة واملدنية جماالت شتى
واملجد ،والتي خ ّلفت للعرب ِذكر ًا شاهد ًا بام كان
أمام هذه املدنية العريقة يف العظمة
ْ
()11
ٍ
وأقر صالح املنجدَ ،
شأن آخرين غريه،
هلم من خدمة للعلم والفلسفة واملعرفة» ّ .
بس ْبق املسترشقني إىل ن ْفض غبار النسيان واإلمهال عن تراثنا الفكري واألديب واملعريف
متوسلني ،إىل ذلك ،بمناهج علمية دقيقة تركت
بنرشه ،وإخراجه إىل الناس حم َّقق ًا،
ْ
ِّ
أثرها الواضح يف صفوف الباحثني العرب ،وحاولوا ركوهبا عىل سبيل التقليد،
فجاءت حماوالهتم ـ يف هذا اإلطار ـ موفقة حين ًا ،وغري موفقة أحيان ًا .يقول« :كان
نرش هذا الرتاث منذ أكثر من مئة عام ،فنَرشوه متّبعني هنْج ًا
املسترشقون قد سبقوا إىل ْ
حذو املسترشقني يف حتقيق النصوص؛ فنجح
علمي ًا دقيق ًا ...وشاء العرب أن حيذوا
َ
وزهم املنهج الذي ينبغي اتباعه
أع َ
أناس أوتوا العلم واملنهج العلمي ،وأخفق آخرون ْ
ٌ
بالغض مما نرش املسترشقون ...ثم زاد
سرت نقصهم هذا
يف النرش .وحاول هؤالء ْ
ّ
االسترشاق االسباين /د .فريد امعضشو

االستخفاف بام نرش املسترشقون وباملنهج الذي اتبعوه ،عن جهل باملنهج العلمي
وعصبية ضدّ ه ...ومن اإلنصاف أن نقرر أن املسترشقني كان هلم فضل الس ْبق يف نرش
تراثنا العريب ...وأهنم ُ
أول َمن ن ّبهنا إىل كُتبنا ونوادر خمطوطاتنا ،وأهنم وضعوا بني
لوالهم ِل َن ْع ِر ْفها»( .)20وإن اعرتا َفنا باإلسهام اإلجيايب ملسترشقني يف
أيدينا نصوص ًا ْ
خدمة تراثنا ،ال يمنعنا ـ باملقابل ـ من االعرتاف بحقيقة أخرى مضا ّدة ،وهي أن كثري ًا
من املسترشقني ا ُملغرضني احلاقدين ِل ينصفوا هذا الرتاث ،بل كانت كتاباهتم عنه

وطمسها ظل ًام وعدوان ًا،
وس َع ْت إىل تشويه صورته احلقيقية،
ْ
أرضت بهَ ،
ُ « 210سموم ًا» ّ

وقدّ مت معطيات مغلوطة عنه؛ مما جعل كثري ًا من الباحثني املدققني املحققني
اليلتفتون إىل كتاباهتم ،وال يعتمدوهنا يف أبحاثهم ،بل يكتفي أغلبهم بانتقادها والتنبيه
عىل نقائصها وعىل عدم سالمة ن ّيات أصحاهبا!
وممّا ال شك فيه أن االسترشاق اإلسباين يعد أحد أبرز التيارات االسترشاقية
التي قدمت ِخدْ ٍ
مات جليل ًة للرتاث العريب اإلسالمي ،يف جماالت الفكر واألدب
والعلوم ،جتميع ًا وتكشيف ًا وحتقيق ًا ونرش ًا ودراس ًة وترمجة ،منذ القرن الثاين عرش
امليالدي ،والسيام ما يتعلق منه باحلقبة التي قضاها املسلمون يف بالد األندلس؛ ألن
هذه احلقبة التارخيية من ُع ْمر إسبانيا احلالية كانت مزدهرة علميا وثقافيا وحضاري ًا،
وأعطت إشعاع ًا قوي ًا لتلك املنطقة َو َصل َمداه إىل عموم أرجاء أوربا التي كانت
ْ
تتخبطَ ،عرص ٍ
ئذ ،يف ظلامت اجلهل والتخلف واهلمجية ،عىل حني كانت احلضارة
ّ
ْ
أمجع .وقد
وتنرش
أنوارها عىل العاِل ْ َ
العربية اإلسالمية تعيش ْأو َجها مرشق ًا ومغرب ًاُ ،
َ
كثري من املسترشقني اإلسبان بأمهية فرتة الوجود اإلسالمي بالنسبة إىل إسبانيا
اعرتف ٌ
ماضي ًا وحارض ًا ،ومنهم بيدرو مونتابيث الذي أكد أن «إسبانيا ما كان هلا أن تدخل

طرد املسلمني من شبه اجلزيرة اإليبريية هنائي ًا ،عام  ،1412خسارة حقيقية مؤملة هلذه
ْ
هجها العلمي واحلضاري ،ودخلت ،جمدّ د ًا ،يف
املنطقة ،التي فقدت ،بسبب ذلكَ ،و َ
غيابات التخلف والركود والتقهقر يف مدارج التحرض والعلم .يقول الكاتب اإلسباين
ِ
تم
أنطونيو غاال ،املعروف بمواقفه املتعاطفة مع الثقافة العربية واإلسالمية« :عندما ّ
تسليم غرناطة ،أصبحت إسبانيا فقرية منعزلة ملدة قرون ،وأصبحت الدول املسيحية
ٍ
هبا َه ِر َمة بعد ْ
عندئذ ،انتهى عرص
شمس احلضارة السامية العربية اإلسالمية.
أن أ َف َلت
ُ
العلم واحلكمة والفنون والثقافة الرفيعة والذوق والتهذيب»(.)22

والواقع أن لالسترشاق اإلسباين عد َة خصوصيات متيّزه من باقي احلركات
ُ
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االسترشاقية يف الغرب؛ منها احتكاكُه املبارش بالثقافة الرشقية ،مم َّثل ًة ـ باألساس ـ
ِصحه منذ القرن
بالرتاث العريب اإلسالمي يف بالد األندلس الذي ُرشع يف بناء ْ
وتأثره هبا منذ وقت مبكر ،وتناوله كثري ًا من متوهنا األدبية والفكرية
اهلجري الثاين،
ُ
افع
والعلمية ،بالدرس والتحليل ،باعتامده مجلة من الرؤى املنهجية الف ّعالة .وِل خيرج د ُ
األسايس إىل االحتفال بتلك الثقافة عموم ًا ،وبالرتاث العريب
أهل االسترشاق اإلسبان
ُّ
اإلسالمي يف األندلس خصوص ًا ،عن اهلدف الرئيس الذي يقبع وراء االسترشاق
األوريب والغريب بصفة عامة ،واملتمثل يف َو ْعيهم برضورة استحضار «اآلخر» لدى
ذكرناه
إرادة حتديد ُهويتهم ،والتعرف إىل أن ُ
َاهم ،وهذا اآلخر إنام هو الرتاث الذي ْ
يتجزأ من ذاكرة إسبانيا وهويتها احلضارية املمتدّ ة يف
آنف ًا ،السيام وأنه يشكل جزء ًا ال ّ
أعامق التاريخ .يقول حممد عبد الواحد العرسي ،وهو باحث مغريب مهتم بالدراسات
أج ِري معه:
االسترشاقية اإلسبانية عىل وجه التحديد ،مؤكد ًا هذه الفكرة ،يف حوار ْ
«ال جيب أن ننْسى أبد ًا بأن اهتامم املسترشقني اإلسبان هبذا الرتاث قد اقتضتْه منهم
تعرفهم إىل ذاهتم ،وحتديد هويتهم الغربية ،وتأسيسها بالنظر إىل نقيضها
رضورة ُّ
واملختلف عنها؛ أي إىل َ
آخرها :الرشق ،املتمثل ،يف حالتنا هذه ،يف الرتاث العريب
اإلسالمي األندليس .وال غرو يف ذلك ،ففكرة الذات ،أو األنا ،يف الفكر األوريب ،ال
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تقوم وال تكتسب معناها إال يف مقابل مفهوم «اآلخر» .وعندهم؛ أي :لدى األوربيني،
األصح يف الفكر األوريب ،بأن اهلوية ال ت ِ
ُوجد ال َغ ْريية ،بل العكس هو
أو عىل
ّ
الصحيح .ناهيك عن أن مفهوم «األنا» يف الفكر األوريب يقتيض يف ذاته رضورة وجود
وغني عن البيان بأن
«آخر» ،ليكون موضوع سيطرة هذه «األنا» وهيْمنتها عليه.
ٌّ
االسترشاق الذي نتحدّ ث عنه ،مهام متيَّز عن غريه من االسترشاقات األوربية ال ُق ْطرية
وتصوراته عن األنا واآلخر .لذلك ،ال جيب
األخرى ،فإنه يصدر ِمثلها عن هذا الفكر
ّ
يمكنه أن يبتعد أبد ًا عن فكرة أوربا ،كام ال
أن يغيب عنّا أبد ًا بأن أي استرشاق ال ْ

خارج إشكال اهلوية
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َ

والغريية»(.)23
إن نظرة املسترشقني اإلسبان إىل الرتاث العريب اإلسالمي باألندلس ِل تكن
بالصورة املذكورة دائ ًام؛ أيَ :مبنية عىل االعرتاف الرصيح بفضله العميم عىل إسبانيا
وعىل أوربا كلها ،وقائمة عىل اعتبار ذلك املوروث الغني جزء ًا أصي ً
ال من التاريخ
اإلسباين ،وحلظة من حلظات إشعاعه الفكري والثقايف ،وحمدِّ د ًا مركزي ًا للذات
اإلسبانية وهويتها احلضارية املتم ِّيزة .بل إن ثمة مسترشقني إسبان ّيني هلم نظرة ُخمالِفة
هلذا الرتاث ،تصل أحيان ًا إىل حدّ استصغاره وإنكاره .وعىل العموم ،يمكننا تقسيم
حركة االستعراب اإلسباين ،التي أخذت يف االنتعاش منذ أواخر القرن التاسع عرش،
ٍ
أربعة
إىل أقسام ،حرصها أحدُ هم ،وهو الباحث املرصي حامد أبو أمحد ،يف

استخ ٍ
ٍ
ْ
فاف
أساسية( .)24بحيث ينظر أحدها إىل اإلسالم والعروبة وتراثهام نظرة
متر دون أن يكيل السباب والنعوت
ْ
تضمر حقد ًا دفين ًا هلام ،وال يدع أي فرصة سانحة ّ
القادحة للعرب واملسلمني يف األندلس ،ويف غريه من بالد دار اإلسالم ،بعيد ًا عن
ألربنوس من أبرز ُمت َبنِّي هذا املوقف
روح البحث العلمي املوضوعي ،ويعد كالوديو ُ ْ

جتاه الرتاث العريب اإلسالمي .ويضم القسم الثاين مجاعة من املستعربني اإلسبان (مثل
يشكل مرياث العرب واملسلمني يف األندلس أحدَ روافدها األساسية ،ولكنهم ِل
متخصصني يف دراسة ذلك املرياث ،بل كانوا يعتمدون عىل كتابات غريهم ممّن
يكونوا
ِّ
بالبحث يف الثقافة العربية اإلسالمية األندلسية .ويضم القسم
ُعرفوا باهتاممهم الكبري
ْ
ُ
الثالث مجاعة من املسترشقني واملستعربني املتخصصني الذين بذلوا جهد ًا كبري ًا يف
وبحثه ،ودراسته بعد حتقيقه
التنقيب يف الرتاث العريب اإلسالمي ببالد األندلسْ ،
نحو ما فعل ريبريا ،وأنخيل غونثاليث بالنسيا ،وغارسيا غوميث،
وفهرسته؛ عىل ْ
وفريناندو دي الگرانخا ،وبيدرو مونتابيث ،وكارمن رويث براﭭو ،وبالثيوس.
اإلسبان املعاِصين الذين ِل يعرفوا اللغة
القسم الرابع
ويمثل
ٌ
لفيف من املثقفني ْ
َ
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العربية ،ولكنهم أدركوا أمهية الرتاث الفكري الذي خ ّلفه مسلمو األندلسَ ،ط َ
وال
مدة وجودهم يف إسبانيا ،من خالل اال ّطالع عىل الكتابات التي أنجزها ُم ْستعربو
بالتوسع يف دراسة هذا الرتاث ،واستيحائه فيام
القسم السابق باألساس؛ فبا َدروا
ُّ
املفتاح الذي به يستطيعون
يكتبونه شعر ًا ونثر ًا ،وتعلم العربية ،أحيان ًا ،بوصفها
َ
وفهمه بعمق .ومن هؤالء خوان رامون
التعمق يف تناول ذلك الرتاث الزاخرْ ،
ُّ
خيمينيث ،ومانويل ماتشادو ،وفيديريكو غارسيا لوركا ،وخوان غويتيسولو الذي آ َث َر
االستقرار يف مراكش منذ سنوات.
اسم املستعرب الكبري ميغيل
ومن بني هؤالء املسترشقني اإلسبان مجيع ًا يلوح ُ
أسني بالثيوس الذي كانت له ٍ
إنكارها ألبتّة ـ عىل الثقافة العربية
أياد بيضاء ـ ال يمكن
ُ
أواخر القرن
اإلسالمية يف األندلس ،إىل حدود سقوط غرناطة يف أيدي النصارى
َ
اخلامس عرشَ ،
وخدَ َمها كثري ًا؛ كام يتضح من تصفح مؤلفاته املتعددة عن تلك
ِ
املستعرب برسقسطة ،عا َم ٍ ،1171
متوسط احلال
ألب
الثقافة( .)25وقد ُولد هذا
ُ
لتتحمل أمه مسؤولية تربيته وتعليمه.
صغري السن،
(بابلو أسني) ،تويف تارك ًا ابنَه هذا
ّ
َ
درس االبتدائي والثانوي بمدينته ،الواقعة ضمن تراب مقاطعة َأرغون ،إىل حني
َ
حصوله عىل البكالوريا .وكان َينوي متابعة دراسته اجلامعية يف كلية اهلندسة ،ولكن
َ
االنتقال
ظروف أرسته املادية الصعبة ِل تسمح له بذلك ،السيام وأن األمر كان يستلزم
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ليلتحق بأحد
غري رأ َيه ذاك
إىل خارج رسقسطة،
َ
وحتمل أعباء كثرية إضافية .لذلكَّ ،
ُّ
قسيس ًاُ ،ع ِّني مبارش ًة يف كنيسة سان
وخترج منه ،عا َم ّ ،1115
املعاهد الدينية بمدينتهّ ،
كيتانو برسقسطة .وكان يرت ّدد ،خالل فرتة دراسته هبذا املعهد ،عىل كلية اآلداب ،التي
تعرف فيها إىل املسترشق الكبري خوليان ريبريا ،وتتلمذ له ،واستفاد من علمه كثري ًا،
ّ
دفاعه املُ ْستميت
وتلقى منه خمتلِف أشكال الدعم مادي ًا ومعنوي ًا .وقد ُعرف عن ريبريا ُ
عن تأثر الشعر األوريب الوسيط بالشعر العريب األندليس ،والسيام بش ّقه الشعبي ُمم َثالً
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مدرس ًا لتاريخ الفلسفة يف
وبعدما ْأهنى دراسته اجلامعية ،يف كلية اآلداب ،عمل ّ
مدرس ًا ل ُّلغة
ْ
يستطع حتقيق أ ْمنيته املتج ّلية يف العمل ِّ
مجلة من املعاهد الدينية َّملا ِل ْ
العربية ،لعدم توفر منصب شاغر يف هذا اإلطار .وحني علم أستاذه ريبريا باألمر،
التقاعد
وكان يتوىل منصب تدريس اللغة العربية يف جامعة مدريد ،طلب إحالته عىل
ُ
َ
املجال لتلميذه النجيب ،الذي َش َغل منص َبه
السن القانونية لذلك ،ليفسح
قبل بلوغه
َّ
خري قيام ،دونام أي تقصري ،وأعانه يف ذلك
ذاك ،ناهج ًا هنْج أستاذه يف القيام بالواجب َ
ما حتىل به من ُخ ُلق رفيع ،وعالقته املتميزة ب ُطالّبه .فقد كان «نموذجي ًا يف سلوكه ،دقيق ًا
ُ
يبخل
درسه ،وال يتأخر عن حمارضاتهُ ،جميد ًا يف عمله .ال
يف موعده ال يتخلف عن ْ
ٍ
ويتخري الناهبني منهم ف ُي ْعطيهم دروس ًا خاصة ،ثم يدعوهم إىل بيته،
بيشء عىل طالبه،
ّ
وُيادُيم نُسخ ًا من «ألف ليلة وليلة» ،وأ ّلف هلم يف قواعد اللغة
ويفتح أمامهم مكتبتهُ ،
يدرسه الطالب يف شهرين ،وبعدمها
خمترص ًا بسيط ًا منظ ًام خري ما أ ّلف يف بابهُ ،
العربية َ
يستطيعون أن يرتمجوا نصوص ًا من اللغة العربية إىل اإلسبانيةْ ،
وأن حيللوا هذه
النصوص بمساعدة املعاجم( .)26وأرشف ،طوال مدة عمله بجامعة مدريد املركزية،
عىل عدة أبحاث ذات صلة بالرتاث العريب اإلسالمي األندليس وتأثرياته يف الثقافة
بمدريد ،وحصل عىل ُعضوية ثالث أكاديميات؛ هي أكاديمية اللغة اإلسبانية،
واألكاديمية امللكية للعلوم األخالقية والسياسية ،وأكاديمية التاريخ .وانت ِ
ُخب عضو ًا
يف املجمع العلمي العريب بدمشق .وحاز شهادة الدكتوراه ،من اجلامعة التي كان
ٍ
الصوفية والفكرية ،بتقدير
أستاذ ًا فيها ،عا َم  ،1101بأطروحة عن اجتاهات الغزايل ُّ
«ممتاز» .وشارك يف ٍ
عدد من مؤمترات املسترشقني؛ كاملؤمتر الدَّ ْويل للمسترشقني الذي
انعقد يف اجلزائر عام  ،1105واملؤمتر الدويل للمسترشقني الذي انعقد يف كوبنهاجن
عام .1101
لقد خلف بالثيوس ،املتوىف سنة  ،1144حوايل مخسني ومائتي مؤ َّل ٍ
ف ما بني
ْ
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ِ
ٍ
متوسط احلج ِم أو ِ
كبريه ،نرش َ
أوهلا يف أواخر القرن التاسع عرش.
بحث صغري وكتاب
وباستثناء أبحاث قليلة نُرشت بعد وفاته عىل يد تالميذه ،فإن الغالبية العظمى من
أعامله ظهرت خالل حياته سواء يف كتب مستقلة أو يف جمالت متخصصة؛ مثل جملة
ّ
بنرش
مؤسسيها ،وكانت ُت ْعنى ،يف
املحل األولْ ،
«األندلس» التي كان واحد ًا من ِّ
املتمحورة حول الرتاث العريب اإلسالمي األندليس .وتتصل
أبحاث املستعربني
ْ
مؤلفات بالثيوس بميادين األدب والتاريخ واللغة والتصوف والفلسفة وغريها ،مع
ٍ
تركيز واضح عىل هذا املجال األخري ،وأقصد الرتاث الفلسفي والفكري العريب ببالد
يتجزأ من تاريخ الفكر اإلسباين ،وعالم ًة من عالمات
األندلس ،بوصفه جزء ًا ال
ّ
ٍ
وبوصف رجاالته «مفكرين إسبانيني ،ولكنهم
حلظة مضت،
إشعاعه يف
ْ
واملالحظ أن أكثر أبحاث بالثيوس وأعامله األدبية والفكرية تنرصف
مسلمون»(.)27
َ
بيني.
إىل إبراز أثر اإلسالم يف املسيحية ،ويف الفكر واألدب األور ْ
وتوجهها
اهتم بالثيوس ،منذ بداية شبابه ،بدراسة شخصية أيب حامد الغزايل
ُّ
أرشنا إليه آنف ًا.
الروحي والفكريِّ ،
وتوج ذلك بإنجازه بحث ًا عنها لنيل الدكتوراهْ ،
نرش دراساته عن هذا املفكر ُم ْذ بحثه هذا يف مطلع القرن املايض ،وتلتْه
ورشع يف ْ
ٍ
مقاالت نرشها بالثيوس عن الغزايل ،عام  ،1102بعنوان «علم النفس
سلسل ُة
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اإليامين حسب الغزايل ،يف جملة «أرغون» برسقسطة .ونرش ،عا َم  ،1106بمدريد،
الو ْجد الصويف لدى الغزايل وابن عريب ،بعنوان «سيكولوجية
بحث ًا عن نفسانية َ
املتصوفني املسلمني الكبار :الغزايل وابن عريب يف الثقافة اإلسبانية».
اإلرشاق عند
ِّ
وكتب دراسة ،باللغة الفرنسية ،عام  ،1106أبرز فيها داللة لفظة «التهافت» لدى ٍّ
كل
من الغزايل وابن ُرشد ،نرشها يف «املجلة اإلفريقية» باجلزائر .ونرش بحث ًا ،بالفرنسية
تصوف الغزايل ،يف منوعات الكلية الرشقية ببريوت ،عام  .1114وقدّ م
كذلك ،عن ُّ

املوسوم بـ«املدخل إىل العلوم» ،نرشهتا جامعة رسقسطة ،عا َم
قراء ًة يف كتاب الغزايل ْ
ٍ
ٌ
بحث عنوانُه «ملخص
مجاعي،
تأليف
 .1124 216ونُرش له ،بمدريد ،عام  ،1125ضمن
ّ

وآخر أعامل بالثيوس املنشورة عن هذا األخري هو
لعلم قواعد احلقوق لدى الغزايل».
ُ
«روحانية الغزايل (أو مذهبه يف التصوف)» ،صدَ ر خالل فرتة احلرب األهلية بإسبانيا،
معظمها عبارة عن ترمجة ألهم فصول «إحياء» الغزايل .وترجم قبل
يف أربعة أجزاء
ُ
ذلك ،يف  ،1121كتابه «االقتصاد يف االعتقاد»ُ ،م ْر َفق ًا برشوحات وتعليقات
مستفيضة.

ٍ
ِ
بحوث نرش َ
َ
أوهلا
بجملة
الصويف واملفكر حمي الدين بن عريب
ص بالثيوس
وخ َّ
َّ

بمدريد ،عام  .1111وكتب ،يف العام  ،1106دراسة عن سيكولوجية اإلرشاق
ذكرناها سابق ًا .وصدرت له ،عام  ،1107دراسة ،يف
الصويف لدى ابن عريب والغزايلْ ،
ضمن كتاب مجاعي هو حصيلة جتميع أشغال مؤمتر دويل للمسترشقني ،بعنوان «علم
نرشهتا
النفس عند حمي الدين ابن عريب» .إال أن أبرز كتاباته عن هذا الصويف تلك التي
ْ
له أكاديمية التاريخ ،بمدريد ،ما بني  1125و1121؛ وهي «الصويف ا ُمل ْريس ابن
مستمدَّ ة من رسالة القدس» ،و«اخلصائص
عريب» ،و«معلومات عن حياة ابن عريب
َ
العامة ملذهب ابن عريب» ،و«مذهب ابن عريب يف التوحيد ونظرته إىل الكون» .ونرش

أبحاثه عن هذا العاِل بكتابه «ابن عريب :حياته ومذهبه» ،الذي َع َّربه املرحوم عبد
الرمحن بدوي ،يف منتصف الستينياتِ ،
وقوا ُمه ثالثة أقسام أ ْف َرد أوهلا للرتمجة البن
َ
ٍ
سبعة من
رت َمجة من
عريب ،وثانيها لبيان مذهبه يف التصوف،
وضمن ثالثها نصوص ًا ُم ْ
َّ
كتُبهِ .
قوي يف
وممّا حاول املؤ ِّلف إثباتَه يف كتابه هذا تأكيدُ وجود تأثري إسالمي
ّ
َ
ولكن دفاعه ،ها هناِ ،ل يستندْ عىل
خالل عرص النهضة،
التصوف اإلسباين املسيحي
ّ
وثائق مكتوبة أو أدلة ثابتة تربز حصول ذلك التأثري بامللموس ،بل كان أكثره عبارة
عن نظرات وفرضيات!
ومن مفكِّري اإلسالم وأدبائه وفقهائه باألندلس الذين حظوا باهتامم بالثيوس
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بالثيوس ،بعد هذه الكتابات ،دراس ًة أخرى عن ابن عريب ،يف جملة «الزهد والتصوف»
الفرنسية ،بعنوان « ِم ْن تصوف ابن عريب :األحوال واملنازل و الكَرامات» ،قبل أن خيتم

211

ابن حزم القرطبي الظاهري .ولعل أقدم ما كتبه ،يف هذا النطاق ،دراسته املوسومة
ُ
مؤرخ األديان
بـ«عدم االكرتاث بالديانة يف إسبانيا اإلسالمية حسب رأي ابن حزم ِّ
واملذاهب يف الثقافة اإلسبانية» ،وهي مكتوبة بالفرنسية ،ومنشورة عام .1107
وكذلك دراستُه «األخالق احلكيمة البن حزم» التي نرشها ،يف ح ْلقتني ،بمدريد ،عام
والسري يف
وتر َجم بالثيوس إىل اإلسبانية ،عام  ،1116كتاب «األخالق
ّ
ْ .1101
مداواة النفوس» ،الذي َعدّ ه عم ً
ال شبه أوتوبيوغرايف .وألقى حمارضة ،عام ،1120
بأكاديمية التاريخ اإلسبانية ،يف موضوع «ابن حزم القرطبي أول مؤرخ للفكر
نفسها ،ما بني  1127و ،1132كتاب ًا عن ابن
الديني» .ونَرشت له هذه األكاديمية ُ
نرش بني د ّفت ْيه تألي َفه املعروف «الفصل بني امللل واألهواء
حزم ،يف مخسة أجزاءَ ،
والن َِّحل» ،الذي َّأرخ فيه ملختلِف املذاهب واألديان ،بدء ًا من اإلحلاد املطلق إىل إيامن
إلسهامه يف نقد الفكر الديني.
أي يشء! ،مع دراسة ّ
العوا ّم الذين يصدّ قون َّ
مفصلة ْ

ولبالثيوس دراس ٌة عن كتاب «طوق احلاممة يف األُ ْلفة واألالّف» البن حزم ،أنجزها
اعتامد ًا عىل خمطوطة الكتاب الوحيدة املوجودة بإحدى مكتبات هولندا العريقة ،قبل
نرشها فيام بعدُ .
أن يتوىل برتوڤ ْ َ
ٍ
كتابات عن مفكرين
عالوة عىل الفالسفة الثالثة املذكورين ،نجد لبالثيوس
ابن باجة الرسقسطي الذي كتب عنه سلسل ًة من
مسلمني آخرين باألندلس؛ منهم ُ
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وابن ُطف ْيل
عامي  1100و،1101
ثامين مقاالت ،نرشها يف جملة «أرغون» ،خالل
ُ
ْ
الذي كتب عنه سلسلة من ثالث مقاالت ،نرشها يف املجلة ِ
نفسها ،عام  ،1101واب ُن
رشد الذي تناول جانب ًا من تفكريه وتأثريه يف بعض الالهوتيني املسيحيني ،يف مداخلته
التي شارك هبا يف تكريم املستعرب اإلسباين الكبري فرانسيسكو گوديرا ،عام ،1104
الر ْشدية الالهوتية عند القدّ يس طوماس اإلكويني» .ومنهم ،أيض ًا ،حممد بن
بعنوان « ُّ
خصه بدراسة ق ّيمة عن سريته ومذهبه
مرسة القرطبي ،املتوىف سنة  311هـ ،الذي َّ

 211الفكري ،أ ْلقاها بمناسبة استقباله يف أكاديمية العلوم األخالقية والسياسية بمدريد،

عام  ،1114وذكر فيها ـ من ضمن ما ذكر ـ أن ابن مرسة يعد أول مفكر أصيل أنجبته
بالد األندلس اإلسالمية ،وكان ُخيفي آرا َءه وراء ُز ْهده وتصوفه ،وقد ضاعت كتبه
كلها ،ما عدا «كتاب التبرصة» و«كتاب احلروف» ،وتركت أفكاره أثر ًا بارز ًا يف
فالسفة األندلس الذين جا َيلوه والذين أتوا من بعده أيض ًا.
إن اهتامم بالثيوس بالرتاث العريب اإلسالمي األندليس ِل ينحرص يف املجال
بجوانب أخرى من هذا الرتاث تصوف ًا وأدب ًا وتارخي ًا
الفكري فقط ،بل إنه عتنى
َ
وعلوم ًا ،ناظِر ًا إليها بوصفها جزء ًا من التاريخ الثقايف اإلسباين ،أ ّثرت يف أدب إسبانيا
وعلومها بصفة عامة .ففي جمال التصوف ،كتب ،مثالً ،عام  ،1133بحث ًا أبرز فيه أثر
الرنْدي الشاذيل يف القدّ يس يوحنّا الصليبي منطلِق ًا ممّا
ِّ
املتصوف األندليس ابن عباد ُّ
الحظه من تشا ُبه كبري بني مذهب ْيهام يف التصوف ،ومن س ْبق أوهلام زمني ًا .ونرش
بالثيوس دراسة عن أحد ُز ّهاد أ ْملريية ،وهو أبو العباس ابن العريف ،وعن مؤ ّلفه
مرتني؛ مر ًة باللغة اإلسبانية (مدريد ـ  ،)1131ومر ًة
املوسوم بـ«حماسن املجالس»ّ ،
باللغة الفرنسية (باريس ـ  .)1133ويف املجال األديب ،ترك بالثيوس عدة تآليف
ذكرنا بعضها سابق ًا ،ونضيف إليها دراس ًة كتبها عن «احليوان» أليب عثامن
وأبحاث ْ
ويف جمال التاريخ ،نذكر ـ إىل جانب «الفصل» ـ دراسته ،مثالً ،عن «أصل ثورة
املوحدين وطبيعتها» ،املنشورة يف جملة «أرغون» ،عا َم  .1104ويف املجال العلمي
ّ
ِ
يت أندليس
نشري ،مثالً ،إىل دراسته التي نرشها بمدريد ،عام  ،1142عن عاِل نبا ّ
حيسن بنا ِذك ُْرها ،ها هنا ،مقالته الرامية
جمهول .ومن أبحاث بالثيوس األخرى التي ُ
إىل «التعريف باملخطوطات العربية املوجودة يف اجلبل املقدس بغرناطة» ،والتي نرشها
يف جملة مركز الدراسات التارخيية إلمارة غرناطة ،عام  ،1112ودراسته املوسومة
بـ«التأثريات اإلنْجيلية يف األدب الديني اإلسالمي» ،والتي نُرشت يف كامربيدج ،عام
وأو َضح فيها أن العالقة بني الثقافتني اإلسالمية واملسيحية قائمة عىل
ْ ،1122
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اجلاحظْ ،
وإن كانت من غري األدب األندليس ،ونرشهتا له جامعة مدريد ،عام .1130
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التفاعل ،وليس عىل التأثري األحادي ّ
فحسب! ومن
فقط؛ أي تأثري األوىل يف الثانية
ُ
ُ
بح ُثه
الميني ْ
اإلس ْ
اإلسبان باألدب والفكر ْ
كرسها بالثيوس إلثبات تأثر ْ
الكتابات التي ّ
ا ُمل َعن َْون بـ«األصول العربية لرواية العجمية (محام زرياب)» ،والذي ألقاه بمناسبة
املختص يف تاريخ
مشاركته يف حفل تكريم رامون مينيديث بيدال؛ املسترشق اإلسباين
ّ
إسبانيا خالل املرحلة ال ُق ُروسط ّية ،بمدريد ،عا َم  ،1124وبح ُثه عن «املؤثرات
اإلسالمية يف القدّ يس طوماس اإلكويني ،وتورميذا ،وباسكال ،وسان خون دي
الكروث» ( ،)1141وكان من أبرز ما كشفه ،يف هذه الدراسة املعمقة ،رسقة ِ
الراهب
ّ
أسلم بتونس ـ لبعض ما ورد يف رسائل إخوان الصفا ،و َع ْز ِوه إىل
الثاين ـ وكان قد ْ
نفسه! ولبالثيوس درسة نفيسة عن أسامء األماكن اإلسبانية ذات األصل العريب،
عنواهنا «مسامهة يف حتديد األعالم اجلُغرافية العربية األصل يف إسبانيا» ،نُرشت مرتني،
ُ
خالل النصف األول من أربعينيات القرن املنرصم ...وجتدُ ر اإلشارة إىل أن عديد ًا من
أبحاث بالثيوس ومقاالته عن أثر اإلسالم يف املسيحية والثقافة األوربية عموم ًا قد
ٍ
كتاب ضخم ق ّيم ،أصدره عا َم  ،1141بعنوان «تأثريات اإلسالم» ،مقدِّ م ًا له
مجعها يف
ٍ
بتمهيد مركز ْأو َضح فيه منهجه يف تأليفه ،ومقاصدَ ه من وراء دراسة املتشاهبات
والتأثريات بني الطرفني املذكورين.
أهم عمل اشتهر به بالثيوس هو كتابه « ْ
األخرويات اإلسالمية يف
ولعل ّ
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الكوميديا اإلهلية» (،)La escatologia musulmana en la divina comedia
ٌ
بحث قدّ مه بمناسبة ت ْعيينه عضو ًا يف األكاديمية ا َمل َلكية
الذي هو ـ يف األصل ـ
كربى» كام قال عبد الرمحن
اإلسبانية ،يف يناير  ،1111وكان بمثابة «قنبلة ْ

()21
تأثر الشاعر اإليطايل الكبري دانتي
حل ّجة والربهانَ ،
بدوي ؛ ألنه أكد فيه ،با ُ
َ
للعاِل
( ،)Danteيف تأليف ملحمته اخلالدة «الكوميديا اإلهلية» ،باإلسالم وتصويره
بفردوسه وجحيمه ،منطلِق ًا ممّا الحظه من تشا ُبه بارز بني ما ورد يف هذه الرائعة
اآلخر
ْ

 210وبني ما جاء يف القرآن الكريم بشأن اإلرساء واملعراج ،وما يف «رسالة الغفران» أليب

تصور رحلة متخ ّيلة إىل العاِل اآلخر يف قالب قصيص ،وما يف
املعري ،التي
ّ
العالء ّ
بعض كتب ابن عريب ،والسيام «الفتوحات املكّية» ...وهذه ا ُمل ُ
تون سابقة ،زمني ًا ،عىل
كوميديا دانتي .إن هذه النصوص مجي َعها تصف العاِل َ
اآلخر ،بطرق تعبريية خمتلفة،
متأثرةً ،بشكل أو بآخر ،بقصة املعراج اإلسالمية ،الواردة يف القرآن الكريم ،والتي
الرباق ،إىل
اإلرساء ،عىل متن ُ
حتكي صعود النبي صىل اهلل عليه [وآله] وسلم ،ليل َة ْ
الساموات السبعُ ،ص ْحب َة جربيل عليه السالم ،وتصف ما شاهده ،خالل رحلته ،من
أحوال اجلَنّة والنار ،وأصناف املن ّعمني واملعذبني .ومن أقوى نُقط التشا ُبه بني ما ورد
يف الرتاث اإلسالمي املشار إليه وما جاء يف «الكوميديا اإلهلية» أن دانتي ،كذلك ،كان
بم ْن يد ّله عىل الطريق ،وهو «بياتريس» التي رافقته إىل حدّ
مصحوب ًا ،خالل رحلتهَ ،
معلوم ،قبل أن يواصل به ا َملسري ٍ
هاد آخر هو «برناردو» .وِل تكن مهمة هؤالء األدالّء،
يف املتون املذكورة ،جمرد اإلرشاد واهلداية ،بل كانوا يدْ عون الزائر إىل تأ ُّمل املشاهد
ِ
الصغر .وعىل غرار
التي ترتاءى له ،والكون الذي يبدو من الساموات العليا غاي ًة يف ِّ
الرصاط ،حتدّ ث دانتي عن األعراف
املصادر اإلسالمية التي تتحدث عن ِّ
( ،)Purgatorioبوصفها طريق ًا تتخلله عقبات يصعب اجتيازها وا ُملرور عليها.

مرجح ًا فكر َة تأثر دانتي باإلسالم يف تأليف ملحمته
اإلهلية» ،أكّد فيه ذلك التشابهِّ ،
أجرى فيها
تلك .ومنهم سليم البستاين ،يف مقدمة ترمجته «لإللياذة» ( ،)1104التي ْ
مقارنة بني «رسالة الغفران» و«الكوميديا اإلهلية» ،خ َلص منها إىل تأكيد رأي بلوشيه
الرأيني كانا أقرب إىل اللمحات واالنطباعات الرسيعة ،التي تفتقر
َع ْينِه .ولك ّن هذين
ْ
األمر
قوي ،وإىل ُح َجج دامغة تُقنِع بوجود تأثري إسالمي يف رائعة دانتي .وهو
إىل سنَد ّ
ُ
الذي امتازت به دراسة بالثيوس «األخرويات اإلسالمية يف الكوميديا اإلهلية» ،التي
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إن بالثيوس ـ يف احلقيقة ـ ِل يكن أول َم ْن أثار مسألة التشا ُبه بني كوميديا دانتي
والتصويرات اإلسالمية للدار ِ
اآلخرة ،بل َس َبقه آخرون غرب ًا ورشق ًا؛ منهم املسترشق
الفرنيس بلوشيه ،الذي كتب مقاالً ،عا َم  ،1101بعنوان «املصادر الرشقية للكوميديا
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صدرت طبعتها الثانية بمدريد عام  ،1143وطبعتها الثالثة بعد وفاة صاحبها
( ،)1161حيث أكّدت ،اعتامد ًا عىل منهج قويم يف الدراسة ،وعىل ٍ
كثري من األدلة
والدعامات ِ
احلجاجية ،أن لإلسالم تأثري ًا بارز ًا يف تلك الكوميديا ،وأن فكرهتا
مستوحاة منه سواء بطريقة مبارشة أو غري مبارشة ،السيام وأن بعضهم أثبت أن قصة
ْ
يب ،قبل والدة دانتي عام 1265؛ من
املعراج اإلسالمية ت ُْرمجت إىل أكثر من لسان أور ّ
ذلك ن ْقلها إىل اللغة القشتالية ،خالل القرن الثالث عرش للميالد ،عىل يد إبراهيم
الطل ْيطيل ،بأ ْمر من امللِك ألفونسو العارش.
جر
جلريء بخصوص التأثري اإلسالمي يف كوميديا دانتي ّ
إن رأي بالثيوس ا َ
عليه نقد ًا كثري ًا من ِقبل مثقفي أوربا الذين كانوا يعتقدون بأصالة ملحمة دانتي ،وبأهنا
مؤ َّلفة عىل غري مثال سابق ،والسيام من لدُ ن اإلسبان واإليطاليني الذين ُص ِدموا برأي
بالثيوس ،وأ ْدهشتهم الرباهني الساطعة التي قدّ مها تأكيد ًا لوجهة نظره ،مما جعل
يغري موقفه السابق يف اجتاه التسليم برأي بالثيوس لقوته اإلقناعية! واملبادرة
بعضهم ِّ
برتمجته إىل لغات عاملية ،وعىل رأسها اإلنجليزية والفرنسية.
ويظل كتاب بالثيوس عن حضور األخرويات اإلسالمية يف عمل دانتي
ا َمل ْعني ،وموقفه املؤكِّد لقضية تأثر الثاين بتلك األخرويات« ،من بني اإلسهامات
أعني الكثري من
اجل ّيدة يف تاريخ الفكر االسترشاقي املوضوعي؛ حيث فتحت ُ
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الباحثني ،يف الرشق والغرب ،عىل ما أسهمت به احلضارة العربية والثقافة اإلسالمية
يف الرتاث اإلنساين بصفة عامة»( .)21وبالفعل ،فقد كان صدور الكتاب منط َلق ًا
لظهور كثري من الدراسات التي ْأوضحت فكرة بالثيوس يف املوضوع ،وأكدت تأثري
اإلسالم يف «الكوميديا اإلهلية» ،سواء أكانت عبارة عن كتب مستقلة ،أم مباحث
كتاب «التصوف
وأجزاء داخل كتب ،أم مقاالت ِصحافية .ومن ذلك ،مثالً،
ُ

ٌ
بحث يف تطور الفكر العريب» ( ،)1121الذي تطرق فيه صاح ُبه
اإلسالمي العريب:
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وكتاب «دور العرب يف تكوين الفكر األورويب» لعبدالرمحن بدوي (،)1165
دانتي،
ُ
ال كام ً
الذي أفرد فيه فص ً
وكتاب
ال إلبراز «املصادر اإلسالمية للكوميديا اإلهلية»،
ُ
«تأثري الثقافة اإلسالمية يف »الكوميديا اإلهلية« لدانتي» ،الذي ألفه الناقد املرصي
صالح فضل ،عام  .1115ومن املقاالت التي عاجلت املوضوع الذي نحن بصدده
نذكر «موازنة بني الكوميديا اإلهلية وقصة املعراج» ملحمد عبد امللك الكتاين (نُرشت
يف جملة «دعوة احلق» املغربية ـ ع 1/1.ـ س 7.ـ  ،)1164و«األصول العربية
للكوميديا اإلهلية» حلسني مؤنس (صدر ضمن العدد  142من جملة «العريب»
الكويتية ،عام  ،)1170و«املصادر اإلسالمية يف الكوميديا اإلهلية» ل ُلوسيان بورتييه،
ترمجة :ابتهال يونس (منشور يف جملة «فصول» املرصية ،يف اجلزء األول من العدد الذي
املقارن ،مج ،3.عام .)1113
ّ
خصصته لألدب َ
تبني لنا مما تقدم أن بالثيوس قدّ م ِخدْ مات ُج ّىل للرتاث العريب اإلسالمي
لقد ّ
األندليس ،يف كثري من ميادين املعرفة ،توثيق ًا ونرش ًا ودراسة وترمجة؛ مما ّبوأه مكانة
مرموقة يف تاريخ الدراسات االسترشاقية التي ُعنيت بتناول ذلك الرتاث اخلصيب
الذي كان ي ُعدُّ ه جزء ًا أساسي ًا من تاريخ إسبانيا الفكري واألديب والعلمي ،وحمدِّ د ًا من
اآلالف من املخطوطات
املتوفرة يف عدد من املكتبات اإلسبانية املعروفة باحتضاهنا
َ
العربية واإلسالمية يف جماالت متنوعة ومتعددة ،ويف طليعتها خزانة دير اإلسكوريال
بمدريد ،ومعرفتُه باللغة العربية التي توىل تدريسها يف جامعة مدريد ،كام سلفت
وتوس ُله ،يف كثري من
تنازل له أستاذه ريبريا عن ذلك املنصب،
اإلشارة ،بعدما َ
ّ
األحايني ،بمنهج علمي رصني يف الدراسة أسع َفه يف الوصول إىل ٍ
مجلة من النتائج
ْ َ
وانرصفت مجلة وافرة من أبحاثه وكتاباته إىل إبراز
املوضوعية اجلا ّدة بشهادة الكثريين.
ْ
أثر اإلسالم والثقافة الرشقية العربية ،يف األندلس خاصة ،يف املسيحية والفكر واألدب
اإلسبانيني ،ويف عموم الثقافة األوربية ،عىل امتداد قرون طويلة ،انطالق ًا ممّا كان
ْ
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اطالعه الواسع عىل كُنوز ذلك الرتاث
حمددات ُهويتها الثقافية .وقد أعانه عىل ذلك
ُ
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يلحظه من تشا ُبه ِّ ٍ
بني بينهام ،جيعله أ ْم َي َل إىل ترجيح مسألة تأثري الثقافة العربية
اإلسالمية باألندلس ،غالب ًا ،يف نظريهتا اإلسبانية واألوربيةْ ،
وإن كان ُي َ
ؤخذ عىل
افتقارها ،يف غالب األحيان ،إىل آليات حجاجية إقناعية
اجتهاداته ،يف هذا اإلطار،
ُ
قو ّية ،واختاذها صورة ملحات ونظرات وختمينات أثبت الدراسون ،الحق ًا ،صحة
نص له
نفسه يف ٍّ
أكثرها بالوثائق والرباهني الواضحة .وهذا ما أكده عبد الرمحن بدوي ُ
آثر ُت إهناء
َختَم به ترمجته لبالثيوس ،يف موسوعته الرائدة عن أهل االسترشاقْ ،
دراستي هذه بإيراده كام ً
ال النطوائه عىل بعض املعطيات القيّمة عن جتربة بالثيوس يف
البحث االسترشاقي ،وأفضاله الكثرية عىل الرتاث العريب اإلسالمي األندليس .يقول:
طود ًا شاخم ًا من أطواد االسترشاقّ ،
َ
الصدارة التي
حيتل
مكان َّ
«لقد كان أسني بالثيوس ْ
حيتلها نلينو (إيطاليا) ،وجولدتسيهر (ا َمل َجر) ،ونيلدكه (أملانيا) ،ماسينيون (فرنسا)،
وكراتشكوفسكي (روسيا) ،ودوزي (هولندة) .وبه رسخت أقدام البحث العلمي
منهجه العلمي يستند إىل
املمتاز يف تاريخ اإلسالم الروحي يف إسبانيا .ولئن كان
ُ
اللمحات البعيدة واللوامع الع ْبقرية أكثر ممّا يستند إىل الوثائق والقواعد املنهجية
حي ِفل بالفروض أكثر مما حيفل بالوسائل الكفيلة بتحقيقها عىل أصول
الوثيقة ،و ْ
راسخة ،فإن كثري ًا من نظراته ال ّل ّامحة التي بدت يف البدْ ء خيالية ،قد جاءت الوثائق
ا ُملكت ََشفة فيام بعدُ لتؤ ِّيدها ،فض ً
وستوجه ،البحث يف اجتاهات
وجهت،
ِّ
ال عن أهنا ّ
االسترشاق االسباين /د .فريد امعضشو

211

الوضاءة هذه .ومن هنا جاء الكثري منها
جدِّ ية ما كان يمكن االنتباه إليها لوال قبساته ّ
موحي ًا أكثر منه ُمقنع ًا .وتقدُّ ُم البحث العلمي يف حاجة إىل كال النوعني من الباحثني:
أصحاب املنهج ا ُملحكم الدقيق ،وأصحاب النظرات اللامحة والقبسات الوضاءة
اخلصبة اجلَريئة .وهلذا سيظل أسني بالثيوس َع َل ًام ح ّي ًا من أعالم البحث
والفروض
ْ

والوجدان املَشبوب»(. )30
العميق ،والفهم الناقد ،واإلدراك ا ُملوحيُ ،
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