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 1حول حياة ومؤلفات ابن باجه األندلسي: قراءة في كتاب جمال راشق

 .2عبد الصمد البلغيثي

 املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين مراكش(مسلك اإلدارة الرتبوية)إطار أداري متدرب

Abdessamad.elbelghyty@gmail.com 

 :تقديم

سلسلة كتاب )عن مركز الدراسات واألحباث وإحياء الرتاث " ابن باجه سيرة وبيبليوغرافية" كتاب صدر
أستاذ الفلسفة ) جمال راشقللباحث املغريب ، 7102، سنة التابع للرابطة احملمدية للعلماء( 6جملة مرآة الرتاث 

، وتصدير ملدير 3قدمي لألمني العام للرابطةتاب بتالك ويتميز (.العربية اإلسالمية جبامعة القاضي عياض مراكش
ولد  (نتادام   بوتش جوزيف باإلسبانية للباحث املختص يف الدراسات الباجيةتقدمي كذا و  ،4اخلزانة امللكية بالرباط

 .من جامعة كومبليتونس مبدريد )  م0496يف

 هابن باجلسرية  وايف   عرض   ،القسم األول  :  ف كالتايليتكون الكتاب من سبعة أقسام وزعها املؤل  
أما القسم الثاين  طبقات اليت تعرضت حلياة الفيلسوف،فيها مجيع كتب الرتاجم وال استقصى ،(ـه355/ه961)

نصني  حتوي على حتقيقاالث القسم الثو  ليت تضم تواليف الرجل وصفا دقيقا،صص لوصف املخطوطات افقد خ  
في نسخة أكسفورد وكذا تصدير المجموع في  هابن باججملموع أقاويل  ابن االمامهامني عبارة عن تصدير 

املوجودة اليوم  ،ابن باجهنصوص  فيها تتبع جعله املؤلف عبارة عن جداول أما القسم الرابع فقد نسخة برلين،
ي للحضور الباج إبراز  والقسم اخلامس كان عبارة  ا،ترمجاهتو  احتقيقاهتالنسخ املخطوطة مث  يف ،بني أيدي الباحثني

يف الرتتيب الكرونولوجي ملؤلفات  جمال راشقمث القسم السادس فيحتوي على حماولة  الالتيين،الرتاث العربي و يف 
عن مجع فيها املؤلف أغلب ما أجنز ووافية  وأخريا ببليوغرافيا غنية سبقته، ىل احملاوالت اليتإ اإلشارةمع  هابن باج

                                                             
قدم جزء من هذا القول في لقاء فكري نظمه األستاذ محمد أيت لعميم في إطار أنشطة مركز الحمراء للثقافة والفكر حول أعمال جمال راشق ( 1) 

                                               .                                                                              0213120102: بمراكش في

 ( 2)  .-املغرب-باملركز اجلهوي ملهن الرتبية و التكوين مبراكش (مسلك االدارة الرتبوية)داري متدربإطار إ
.7116أمني عام الرابطة احملمدية للعلماء منذ ( 0460ولد سنة )أمحد عبادي   (3 ) 

.0429منذ  اطبالرب ير اخلزانة امللكيةمد( 0496ولد سنة )أمحد شوقي بنبني   (4 )
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امهات يف ندوات أو أيام دراسية نشرت أو قيد النشر أو ترمجات أو مسودراسات ، حتقيقات كانت أابن باجه
 .بلغات خمتلفة

اسة وهي در  يوغرايف أو السرية الببليوغرافيا،طار البحث البيوببلإيف جمال راشق  يندرج عمل الباحث
التسلسل الزمين حماولة ضبط فكري من خالل ال تتبع تطورهو  تواليفه، ، رصدله   تشمل التنقيب يف حياة املرتجم  

 .احلياة لتواليف ومراحلل

 العلمي يف تقصي احلقائق وتدقيق النظريات النوع من العملأمهية هذا  ال خيفى على الباحثني والعارفنيو 
ن أي حماولة ، مل تستوف حقها من هذا النوع من الدراسة، فإابن باجهوملا كانت شخصية  املرتجم له،وأفكار 

كذا ندرة و  تالمذته، و شيوخه، و املعطيات حول حياته  لقلة صعوبات حتماتعرتضها س غرافيا عنهلوضع سرية ببليو 
 .املادة يف كتب الطبقات والرتاجم

 جمال راشقيأيت صدور كتاب من مثة أمهية هذا الكتاب، حماولة من صاحبه ملأل هذا اخلصاص، إذ و 
 دين العلويجمال الملرحوم ا للعالمة 5مؤلفات ابن باجهكتاب   صدارإ على  سنةنيالثثد مخسة و بع
حيتوي  جمال راشقغري أن عمل  براهنيته يف حقل الدراسات الباجية، والذي ال زال حيتفظ ،(م1992/1945)

ىل ظهور خمطوطات وصدور إبالنظر  على جديد يربر إصدار مؤلف يتناول نفس املوضوع،ضافات و على إ
 الذي جاء به هذا الكتاب؟ جلديدفما هو ا ،ابن باجهجديدة تتناول نصوص و فلسفة حتقيقات ونشرات 

 :حول أهمية الكتاب

ويف فلسفة  اإلسالمي عامة،ضافة نوعية يف حقل الدراسات األندلسية وتاريخ الفلسفة يف الغرب يعترب الكتاب إ
عمل على مجع وتصنيف وتوثيق أغلب نصوص الفيلسوف من  راشق جمالألن الباحث . 6خاصة ابن باجه

                                                             

.(0495,دار الثقافة ودار النشر املغربية :، الدارالبيضاءبريوت) 0ط  ،مؤلفات ابن باجة ,مجال الدين العلوي  (5)  
(6 ) sur l’importance de ce travail ? M. Lomba avait déjà écrit dans son prologue pour sa traduction en 
langue espagnole de kitāb al-nafs d’Ibn Bağğa, « Sobre de Almae »: « El profesor  Jamal Rachak està en 
vias de publicacon de un importante trabajo en àrabe sobre la cronologia de las obras de Avempace. En 
todo caso. Y a la espera de la salida al pùblico de tan valiosa investigacion. Quisiera hacer una considera-
cion personal. », Libro sobre el almaé (kitab al-nafs) Ibn Bayya, edicion et traducion. Editorial Tro-
ta. 2007. p.13. 
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 والدارسني ك وفر للباحثنيوهو بذل البعض ال زال ينتظر،حقق و  ما هامنوطات موجودة يف خمط ،تواليفرسائل و 
 : ية فيما يليوتتجلى هذه األمهابة مدخل للبحث يف فلسفته، مرجعا علميا دقيقا مبث ابن باجهيف فلسفة 

 كتب عن الرجل ما أوىفمن  ابن باجهسرية ترمجة ل. 

 إما بشكل مباشر أو عن طريق  جممل النسخ فحصثار الرجل يف مجيع اخلزانات العاملية وتآل تتبع
 .ميكروفيلمات

 لبعض تواليف الرجلوالالتينية ىل الرتمجات العربية إشارة اإل. 

  عن خمطوطة برلني ابن باجهجملموع تواليف  مامابن اإلتصدير ألول مرة لحتقيق. 

  رسالة االتصالو رسالة الوداعبني  نسانيةرسالة الغاية اإلترتيب. 

 وإن رتبت يف بداية املنت الفلسفي الباجي، إال أنه ال ميكن كتاباته املنطقية ورسائله الطبية   اعترب أن
 .، اشتغاال وتدريساته اليوميةابل هي من صميم ممارس ،زمن معني من حياة الرجل حصرها يف

 ص ، وال ميكن اعتباره نكتاب النفسيشكل الفصل األخري من  "القول في القوة الناطقة"عترب أن ا
 .وإن تأخر يف كتابته كتاب النفسمستقل عن 

 رسالة الوداعسابق على  تدبير المتوحداليت تثبت أن  الداخلية تلإلحاال هتتبع. 

 على  ،مامابن اإلباعتبارها مراسالت بينه وبني تلميذه  ،7البن باجهقوال املشكوك يف نسبتها ضافته لألإ
 .الذي ضمنها ترتيبه ملؤلفات الرجلمبا فوينتس لو باملرة و الذي أسقطها من ترتيبه العلويخالف 

 املعروفواملوسيقي جلميع انتاجه الشعري وجتميعه  البن باجهالفين  اهتمامه باإلبداع. 

 :في سيرة ابن باجه

                                                                                                                                                                                              
 

ط ,دراسة وحتقيق, ابن باجه و ابن االمامرسائل فلسفية بين  بين الحكيم و الوزير :أنظر موقف مجال راشق من هذه الرسائل يف كتابه (2)
و بالتايل خنلص اىل أن جمموع هذه األقوال هو عبارة عن مراسالت متت بني :" حيث يقول .93ص  ,(7102 ,النشر فضاء أدمدار  :مراكش)0

...".احلكيم ابن باجه ووزيره الفاضل ابن االمام   
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استقصى فيه مجيع ما كتب عن فيلسوف  ,ابن باجهالقسم األول من كتابه حلياة  جمال راشقخصص 
ومن ترمجه من أصحاب الطبقات  تواليفه،من خالل نصوصه و وتتبع سرية الرجل  فاس،سرقسطة و 

قد حظيت بشرف االشتغال معه يف هذا القسم والتمرن على قراءة هذه النصوص وذلك بعد و  ،األعالمو 
من القوة المتخيلة ": يف موضوع جمال راشق إجنازي لبحث اإلجازة يف الفلسفة حتت إشراف األستاذ 

 .8"بن باجهال خالل كتاب النفس
مجع بني ما جاء من روايات وتراجم يف   جمال راشقن أ ،ة هذه السريةمن خالل قراءوميكن التأكيد،  
جيعلها أوىف ما كتب من ترمجات مما  ،شاراتما حتفل به نصوص الرجل من إو  األعالمكتب الطبقات و 

الدائر حول  قاشال تقلل من العمل بقدر ما تغين الن لدينا بعض املالحظات اليتو . 9عن هذا الفيلسوف
 : ا على الشكل التايلهنعرضوكذا مدة مكوثه يف فاس، و ابن باجه عمر 
 :حول تاريخ والدة ابن باجه-أ

ىل أن املصادر القدمية ال تذكر شيئا إ باإلشارةواكتفى  الوالدة،حتديد تاريخ جمال راشق مل حياول 
ىل إوقد خلص  ـ،ه 923و 921الذي حددها بني سنة  جمال الدين العلويوذكر  ،10عن سنة والدته

 الطبيب ىلإمن خالل رسالته اليت بعث هبا  علمية،الابن باجه  هذا التاريخ بناءا على تأمله ملراحل تكوين
 عابد الجابري محمدكذلك حاول و  .(م0079/ـه377ت) األندلسي أبي جعفر يوسف ابن حسداي

 .11و مصدره يف ذلكدون أن يقدم دليله أ ـ،ه 923حتديدها يف سنة ( م2010/1936)
وحججنا يف ذلك ما  اهلجري،ىل أنه ولد يف العقد السادس من القرن اخلامس إلكننا نذهب 

 .يف ثنايا نصوص الرجل مبتوتةشارات إنعثر عليه من 

                                                             

.جامعة القاضي عياض مراكش. وم االنسانيةبكلية األداب والعل. 7116/7113خالل املوسم اجلامعي   (8)  

(9)  A propos de cette biographie dit montada : « Rachak ha examinado todas las fuentes. Y no solo los 
kutub at-tarajim. Que nos proporcionan informacion sobre Avempace…..  Esto le permite escribir la 
biografia màs complete de Avempas. En la que destancan sus relaciones con los sultanes almoràvides y la 
enemistad de Abù l-Ala Ibn Zuhr (525/1131). ». Prologue. Josep puig Montada. Ibn bagga biobibliogra-
phie. Jamal Rachak.Dar al-aman.Rabat.2017.p339. 

.09 ص ،(7102 داراألمان، :الرباط ),0ط  ،باجه سيرة وبيبليوغرافياابن  ،مجال راشق   (10)  
.069 ص, (0445 ,املركز الثقايف العريب :الدارالبيضاء), 6ط  نحن والتراث قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي، اجلابري، حممد عابد  (11)  
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عن استنباط هندسي ألستاذه  هابن باجيتحدث  ،شروحات السماع الطبيعياملقالة السابعة من ففي  
 991بسنة  ابن باجهكان هذا االستنباط أو الكشف اجلديد قد أرخ له  ذاإو  ،12ابن السيد المهندس

تويف ) 14اإلمامأبي الحسن ابن ىل صديقه وتلميذه الوزير إنه يف رسالة بعث هبا فإ, 13ـه

د قلت أنه بلغك أن عبد الرمحان ابن السيد كان ق وقد كنت" : يقول فيها (م0037/ه392بعد
و , وأنه لم يثبتها في كتاب, عر به أحد قبله ممن بلغنا ذكرهاستخرج براهين في نوع هندسي لم يش

في األرض التي كنا فيها و  وقعتو األخر تلف في حرب و , أحدهما أنا: انما لقنها عنه اثنان
وحده من احتفظ هبذا  هابن باجكان   فإذا 15."مع ذلك أني زدت عليه حين استخرجها كبلغ

ن هذا التلقي كما يبدو من سياق النص كان مباشرا و إفخر، اآلبراهينه بعد تلف الرجل  الكشف وأمت
كان تلميذا  ـ ه 991يف سنة  ابن باجهومعىن ذلك أن  شيخ املهندس على تلميذه الفيلسوف،من ال إمالء

 روية، فكم كان سنه آنذاك؟اد و ستعداقي ولديه يف مستوى هذا التل
العلوم والتمكن  كعمر مقبول لدراسة  سنة عشرينال قد أنه يف أقصى احلدود مل يكن ليتجاوزنعت

 ـ ه 961سنة من تاريخ التلقي اهلندسي بالضبط يف  للعودة عشرين يدفعنا وهو ما بلوغ الغاية فيها،منها و 
جتعل  محمد عابد الجابريو جمال الدين العلوين السنة اليت اقرتحها أل. كتاريخ نقرتحه لوالدة الرجل

 .فيه ستة سنوات وهو األمر الذي نشكعشر و أثناء هذا التلقي بني  ابن باجهسن 
فلقد أمجع كل من  ها بالنسبة للباحث يف سرية الرجل،ذا قلنا أن هلذه املسألة أمهيتإ وال غرابة،
و هو األمر  القدامى على موته شابا مل يتكهل، و تابعهم يف ذلك أغلب احملدثني، ترجم لفيلسوفنا من

 .لرجل الغنية باألحداثاالذي ال يستقيم مع كرونولوجيا حياة 
 :في دعوى وفاته شابا لم يتكهل-ب 

                                                             
  (12) .311 ص ,(0436, تراث األندلس )اعتىن به عزة العطار احلسيين ,7 ج, التكملة لكتاب الصلة ,أبوعبد اهلل, أنظر ترمجته عند ابن األبار  12

, ..."ويف اهلندسة اليت استنبطها ابن السيد يف السين الثمانني و األربع ماية لتاريخ اهلجرة كيف يوجد ذلك يف أي نسبة أعطية:"يقول ابن باجه (05)
.079 ص ,(0429, دار الكندي و دار الفكر :بريوت ),0 ط ,معن زيادة. تح, شروحات السماع الطبيعي  

مدة و اشتغل عليه وسافر أبو احلسن علي ابن االمام من  هن باجكان كاتبا فاضال متميزا يف العلوم صحب أبا بكر اب:" قال فيه ابن أيب أصيبعة (09)
مث أنظر . 925ص ,(0449, دارالكتب العلمية: وت بري ), حممد باسل عيون السود قيقحت, عيون االأنباء في طبقات األطباء."املغرب وتويف بقوص

: البحث القيم لألستاذ حممد صغري املعصومي يف  
Ibn al-imam the disciple of Ibn bajjah. Islamic Quaterly. N03-4. 1959-1960. Pp.102-108.  

دار النشر , دار الثقافة :الدار البيضاء و بريوت), 0ط  ,العلوي لدينل او تقدمي مجا حتقيق,باجه رسائل فلسفية ألبي بكر ابن ,هباج ابنأبوبكر   (03)
.99 ص ,(0495, املغربية   
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جاءت عند  دعوة هيو ، 16قيل عن وفاته شابا مل يتكهل ماالبن باجه يف ترمجته  جمال راشقأثار 
حيث ذهبوا ، 17ونقلها عنه مجيع من ترجم للرجل ،(م0721-ه669/م0715-ه611) ابن أبي أصيبعة

رسالة ففي  ،ا تواليف الرجلياوهو ما ال يقع عليه الباحث يف ثن ،أن املنية اخرتمته شابا مل يتكهلىل إ
ولعلي ال » : خياطبه و يقول (م0037/ـه392تويف بعد) مامابن اإلىل تلميذه الوزير إاليت بعث هبا  الوداع

لى مفاوضتك في أجناس من األمور من أوكدها وأوجبها أني قد إألقاك وفي نفسي تشوق شديد 
وليكن لك البقاء األطول حتى تجاوز  عمر القدر الذي بين سني و سنك،ال تقدمت فسلكت من

 18«.هذه السن التي أنا اليوم فيها
الذي كان وزيرا  ماماإلابن يدل هذا النص على أن سن فيلسوفنا كانت ضعف عمر صديقه 

جورج ق وقد عل ،مراسالت ابن باجهحيث كانت بينه وبني  ىل مصرإبالفعل يف اشبيلية مث بعد ذلك رحل 
 : وقال على هذا النص زيناتي

« je crois bien, avec Dunlop, qu’Avempace a vécu plus d’une cinquan-
taine d’années pour la raison suivante : Avempace , au début de sa lettre 
d’adieu adressée à son ami Ibn Al Imam qui est déjà ministre a la cour 
des almoravides, affirme qu’il ya une grand différence d’âge entre eux. 
La question qui se pose alors est la suivant : comment Avempace pour-
rait-il ne pas avoir une quarantaine d’années quand un autre beaucoup 
plus jeune que lui est déjà ministre ? »19 

 أن مسألة موته شابا يطاهلا الشك، يبدو ،عليه جورج زيناتيوتعليق  باجه ابنمن خالل نص 
الذي أكد على موته يف  (م0915/0962) 20مونكشلومون ليه أيضا األستاذ إوهو األمر الذي ذهب 

                                                             
.5اهلامش , 74ص , ابن باجه سيرة و بيبليوغرافيا ,راشق  ( 16(  

وقريبا من , ن باجهوأخبرني القاضي أبو مروان االشبيلي أنه رأى قبر اب, وتوفي ابن باجه شابا بمدينة فاس ودفن بها" ,ابن أبي أصيبعة( 11) 17

.                                                            310ص , عيون األنباء في طبقات األطباء." قبره قبر أبي بكر بن العربي الفقيه  

.005 ص, (0469, للنشر دارالنهار: بريوت), 0ط ,ماجد فخري قيقحت, ضمن رسائل ابن باجة االلهية ,رسالة الوداع, ابن باجه  (18(  
)

19 (Zainaty.G. la moral d’Avempace. Paris.1979,p 8. 
(20 ) Munk, (S) ,Mélanges de philosophie juive et arabe,vrin,Paris,1955,pp383-410,un extrait du régime 
du solitaire . 
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جتاوز اخلمسني سنة عند  ابن باجهيف اعتقاده بأن  (م0414/0492) 21 دنلوب وكذلك سن متقدمة،
 .وفاته

 :قراره بفاسحول مدة است-ج
يث عمل طبيبا في بالمغرب األقصى حفاس  )ابن باجه(قصد ...«  :جمال راشقيقول 

 ووزيرا لدى أبي بكر يحيى بن تاشفين مدة عشرين سنة حسب رواية القفطي البالط المرابطي،
اليت جاءت يف  القفطيورواية ، »22 ليها الشك في اعتقادناإيرقى  وهي رواية ال ،(646ه/م0799)

بكر يحيى بن تاشفين مدة عشرين  استوزره أبو«  : يقول فيها ،خبار العلماء بأخبار الحكماءإه مؤلف
سنة وكان يشارك األطباء في صناعتهم فحسدوه وقتلوه مسموما حين كادوه وكانت وفاته في سنة 

  »23. خمسمائةثالثين و الث و ث

هـ،  307ة سنة بعد سقوط سرقسطف ،أن حيدد سنة دخوله لفاسجمال راشق وقد حاول 
منها ورمبا توقف هبا ملدة و  غرناطة،ىل املغرب ومر باشبيلية و إرحل  له االعتقال الثاين بنفس التاريخ،واعتقا

وهو التاريخ الذي تدعمه رواية  ،م0071/ـه309ن دخوله فاس كان في فإ« حلقه لقبه الغرناطي، 
توفي وزارته بفاس عشرين سنة وفاته تس م0054/ـه355لى إ م0071/هـ309القفطي ألنه من 

 .24«ةسن

توي حي الذي 25لمخطوط أكسفوردعند وصفه  جمال راشق الكتاب جند نصا بالغ األمهية أوردهلكن يف نفس 
ناسخ الحسن بن النضر القاضي حيث يقول  ،ابن باجهأقاويل للمجموع احملتوي على  مامبن اإلاتصدير على 

 : اجملموع

يع األصل المنقول عنه وهو بخط الشيخ العالم الورع الزاهد البر قابلت بجميع ما في هذا الجزء جم»
 اإلمامالعدل التقي عصمة األخيار وصفوة األبرار السيد الوزير أبي الحسن علي بن عبد العزيز بن 

                                                             
(21) Dunlop(D,M),Encyclopédie de l’islam, nouvelle édition, tom 3, H-IRAN,G,P, Maison Neuve et 
Larousse E.S.A, Paris,1975,p751. 

.77 ص ,ابن باجه سيرة و بيبليوغرافيا ,قراش  (22) 
 

.، وينقل املقري هذا عن القفطي916 ص ،(،دت ،مؤسسة اخلاجني :مصر ),اخبار العلماء بأخبار الحكماء ,القفطي  (23)  
.75-77 ص  ,ابن باجة سيرة و بيبليوغرافيا,راشق  (24)  

ابن باجه سيرة و , وصف هذا املخطوط عند راشق أنظر.(مجموع أعمال ابن باجه ).716بوكوك. مخ, خزانة البودليانا ,أكسفورد (73) 
.94 ص ,بيبليوغرافيا   
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السرقسطي وهو ينظر في أصله المحبوبة من يد فريد دهره ويسير عصره ونادرة الفلك في زمانه أبي بكر 
ن الصائغ المعروف بابن باجه قراءة بقراءة على المصنف باشبيلية والعزيز المذكور أدام محمد بن يحيى ب

اهلل عزه يومئذ عامل عليها ومستفاد لخراجها وما أضيف من العمل اليها و كان فراغ الوزير من قراءة هذا 
  26.«الجزء عليه في تاريخ أخره اليوم الخامس عشر من شهر رمضان سنة ثالثين وخمس مائة

 هـ351سنة مالء يف اشبيلية إ ابن باجهمباشرة عن  بيده مامابن اإلونفهم من هذا النص أن اجملموع نقله 
ألن ذلك ال  ،27(م0650-0329/ه0190-496)المقريو القفطيحول رواية  وهذا يطرح العديد من الشكوك

مكث يف  ابن باجهرمبا يكون  .هـ355واستوزاره عشرين سنة ووفاته هبا سنة  ـه309يتفق مع دخوله فاس حواىل 
 .ثالث سنوات فقطأي  ـ،ه355و ـه351فاس بني 

أي مكوثه فقط ثالث )، وأخربين أنه أصبح أميل إىل هذه الرواية جمال راشقوقد تداولت األمر مع 
 ، وكيف أنه يعد صاحب التالحني املعروفة اليوم يفالبن باجهوذلك بعد حبثه يف اجلانب املوسيقي ( سنوات بفاس

( على قلتها)املغرب بطرب اآللة، فكيف يعقل أن ال نقف له على أي ذكر بني شيوخ املوسيقى سواء يف التواليف 
ابن الوقوف على زمن تواجد بحال هلذا الضبط  راشقويقرتح . أو ذكر شفهي وقد مكث عشرون سنة بفاس

س، إال أنه ويا لألسف يف فا ن باجهابأخذ مباشرة عن ( يف طرب اآللة)بفاس، ألن هذا الشيخ الكبري  الحمارة
أمر آخر أال وهو كتب الطبقات  راشقويضيف . ما يفيد زمن تواجده يف فاسابن الحمارة ليس لنا يف تراجم 

  ، ويذكر على سبيل املثالابن باجهلى ذكر عيف هذه الفرتة ال تأيت وعلمائها والرتاجم اليت تؤرخ لفاس ورجاالهتا 
 .28دثة األكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاسسلوة األنفاس و محا كتاب

 :ال راشق في ترتيب مؤلفات ابن باجهجديد محاولة جم

دراكه بأن أي حماولة فاس تتبعا دقيقا، انطالقا من إنصوص فيلسوف سرقسطة و  جمال راشقلقد تتبع 
، وملا كان بتأريخ نصوصه ل مل يعنقدمية أو احلديثة تكون غري جمدية، ألن الرجىل الفهارس الإبالرجوع لرتتيبها 

                                                             
. 46 ص, ابن باجه سيرة وبيبليوغرافيا, راشق ( 26 ( 

و ان سريته  , ليحىي بن يوسف بن تاشفني عشرين سنة باملغربووزر أيضا , و انه وزر أليب بكر الصحراوي صاحب صرقسطة:"...يقول املقري (72)
كانت حسنة, فصلحت به األحوال, و جنحت على يديه األمال, فحسده األطباء و الكتاب و غريهم, و كادوه, فقتلوه مسموما."نفح الطيب في 

.767 ص ,( 0496 ,دار الفكر و دار النشر احلديثة) ,7 ط ,4ج  ,غصن األندلس الرطيب   

حممد محزة بن علي الكتاين و  قيقحت, سلوة األنفاس و محادثة األكياس بمن أقبر من العلماء و الصلحاء بفاس, حممد بن ادريس الكتاين (79)
(.7119 ,دار الثقافة :الدارالبيضاء) 0 ط ,أخرون   
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 تتبع اإلحاالت الداخليةوهو طريق فحص النصوص و  ،خرذلك الرتتيب مستحيال، كان لزاما البحث عن طريق آ
قول لحالة لنص سابق أو معني هلذه التواليف، ففي كل رسالة أو كتاب نعثر على إ يف وضع ترتيب اليت تسعف

ف على والوقو  التأمل يف النصوصجهدا عظيما دام لسنوات من القراءة و  جمال راشقوهو عمل بذل فيه  ،الحق
 . 29ويه مباشرةتوفحص ما حتاملخطوطات باخلزانات 

 إحاالتوهي عبارة عن  لتي استخرجتها من تواليف ابن باجهالداخلية ا اإلحاالتسأستغل كل » : يقولو 
وقد وصل من خالل  ،30«لتواليفواضحة تبين أسبقية تأليف على أخر أو على مجموعة أخرى من ا

 : ىل الرتتيب التايلإحاالت استخراج مجيع اإل

 .يف األحلان .0

 .فضل عبد الرمحن ابن سيد املهندس إبانةيف  .7

 .يف اهليئة .5

 المنطق: 

املدخل، الفصول، ايساغوجي، املقوالت، لواحق املقوالت، كتاب العبارة، العبارة، :  التعاليق املنطقية .9
 .العبارة تاب التحليل، الربهان، الربهان، املقوالت،القياس، ارتياض يف ك

 الطب: 

 .يف األسطقسات .3

 .يف املزاج .6

 .يف املزاج .2

 .شرح كتاب الفصول ألبقراط .9
                                                             

الرجل يف خمتلف خزائن الكتب يف العامل كأكسفورد  ان ما ميتاز به عمل مجال راشق هو تتبعه ألثار:"حول هذا اجلهد يقول أمحد شوقي بنبني( 74)
من ". نكشف الظنو وبرلني و استنبول و غريها وحماولة املقارنة بني النسخ مع ذكر بدايتها و هنايتها على غرار ماصنع حاجي خليفة يف كتابه الببليوغرايف  

. 07 ص ,ابن باجه سيرة وبيبليوغرافيا :ابتصديره لكت  
. 046 ص, ه سيرة وبيبليوغرافياابن باج ,راشق (51)   
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 .تعاليق يف األدوية املفردة .4

 .قالة يف احلمياتم .01

  للهجرة 305كل النظر الطبيعي يقع بعد: 

 .قول أرسطو هل حدثت احلركة ومل تكن .00

 .نةوله ابتداء أخر يف الثام .07

 .وله ابتداء يف شرح املقالة السابعة و الثامنة .05

 .سائل منثورة من السماع .09

 .ومن قوله يف الثانية من السماع .03

 .ابتداء يف شرح املقالة الثامنة .06

 .ومن األقاويل املنسوبة اليه رضي اهلل عنه .02

 .السماع الطبيعي .09

 .من متقدم قوله يف معاين الثامنةو  .04

 .شرح اآلثار العلوية .71

 .دالكون والفسا .70

 .يف ماهية الشوق الطبيعي .77

 (.للهجرة 307 بعد)اإلمام كتب رضي اهلل عنه اىل الوزير أيب احلسن بن  .75

 .كتاب النفس .79

 .النيلوفر .73

 .احليوان .76
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 .كتاب النبات .72

 التواليف الباجية: 

 .تدبري املتوحد .79

 .رسالة الوداع .74

 .قول يتلو رسالة الوداع .51

 .اإلنسانيةالقول يف الغاية  .50

 .النزوعيةومن كالمه فيما يتعلق ب .57

 .ومن كالمه يف البحث عن النفس النزوعية .55

 .يف املتحرك .59

 .يف الوحدة والواحد .53

 (باألول اإلنساينبني العقل والقوة املتخيلة واتصال العقل )ومن كالمه  .56

 (يف املعرفة النظرية والكمال االنساين أو يف االتصال بالعقل الفعال)ومن كالمه  .52

 .ارتياض يف تصور القوة الناطقة .59

 .أخر يقوي تصور ما تقدمنظر  .54

 (.الفطرة الفائقة والرتاتب املعريف)نظر أخر  .91

 (.اإلهليفيض العلم )نظر أخر  .90

 (.اإلهليوالعلم  اإلنساينيف الفيض والعقل )ومن قوله أيضا  .97

 (.أو يف مراتب العلم اإلهليوالعقول الثواين والعلم  اإلنساينيف العلم )ومن كالمه أيضا  .95

 (.جود واملمكن الوجوديف الواجب الو )نظر أخر  .99
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 (.العقل يف الفاعل القريب والفاعل البعيد وخلود)ومن قوله أيضا  .93

 (.يف تراتب العقول وخلودها)قال الشيخ أبوبكر  .96

 (.يف السعادة املدينية والسعادة األخروية أو دفاع عن أيب نصر)ومن قوله أيضا  .92

 . الوزيروهو أخر ما وجد من قول احلكيم فيما دار بينه وبني ومن قوله، .99

أ أن ومل أش ن ال جندها اليوم فيما وصلنا من آثاره،لك إليها هو نفسه يف كتاباته،حييل وهناك تواليف البن باجه 
 :على سبيل الذكر ومع ذلك أسجلها يف األخري أدرجها ضمن ترتييب ملؤلفاته،

 (.قبل السماع وقد ألفه ابن باجه)كتاب احلركة / 0

 .يف انعكاس األضواء/ 7

 .املناظر والظالل التعليمية/ 5

 .يف صناعة النجوم/ 9

 .كتاب املرض والصحة/ 3

 .ملالسماء والعا/ 6

كما أنه خيتلف عمن سبقه   ،ابن باجهمتثل كرونولوجيا تواليف  وهو ترتيب يبدو جديدا وحماولة تسعف يف
 ،31كتبت عن املنت الباجيأفضل حماولة  جمال راشق واليت يعتربها  جمال الدين العلوي خصوصا حماولة املرحوم

 :أمرين أساسيني واالختالف واضح يف

حماولة يف  جمال راشق عمل   عترب  يف حني ي   راحل الفكر الباجي،مل ترتيب   جمال الدين العلويحماولة  :األول
 .ابن باجهكتابات   ترتيب  

 ابن باجهراسالت بني ألقوال املشكوك يف نسبتها وجعلها عبارة عن ميف حماولته ا جمال راشقرتب  :الثاني
 .وأسقطها من ترتيبه العلويسبتها بعد أن شكك يف ن ،ابن اإلماملميذه تو 

                                                             

. 069 ص ,و بيبليوغرافيا ابن باجه سيرة ,راشق  (31)  
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ا ومدخال لكل باحث يف الذي يعترب عمال أكادمييا متخصص أمهية هذا العمل، سبق تبدو من خالل ما
انطالقا  التنقيب،و تأليفه سنوات من البحث  وأخذ منه 32جهدا كبريا جمال راشقفقد بذل فيه  ،ابن باجهفلسفة 

 صفا دقيقا،وتفحص اجملاميع اليت حتتويها ووصفها و  ،مباشرةمن زيارة املكتبات العاملية واالطالع على املخطوطات 
حباث يف جلميع الدراسات واأل مث حماولة جتميعه باجهيف ابن  الدوليني املختصني تصاله بأغلب الباحثنيا كذاو 

يف قيمة هذا الكتاب من  جلياظهر يوهو ما  ،ات واملشاريع اليت هتتم بفلسفتهومشاركته يف أغلب الندو  الباجيات،
تام حاالت اليت تدل على اطالع واسع باملوضوع والتزام اإلخالل العناية الفائقة مبصادره ومراجعه وغىن اهلوامش و 

 .اجلاد والرصني البحث األكادمييباألمانة العلمية و 

 

 

 

 

                                                             
يا رائدا عن حياة و سرية ابن يعد البحث الذي بني أيدينا عمال بيبليوغراف:"حول أمهية و ريادة هذا العمل يقول أمحد عبادي يف تقدميه للكتاب ( (32
أن  إالاال أن الباحث املغريب األستاذ الدكتور مجال راشق أىب , اليت تكتنف هذا النوع من البحوث ورغم الصعوبات....فيلسوف سرقسطة وفاس هباج

 .2 ص ,ابن باجه سيرة و بيبليوغرافيا, راشق" هية عن ابن باجفأجنز هذه السرية البيبليوغراف, يقتحم غماره
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 الئحة المصادر و المراجع

 :لعربيةبا

 دار الكتب : بريوت, حممد باسل عيون السود قيقحت, عيون األنباء في طبقات األطباء, ابن أيب أصيبعة
 .0449, العلمية

 تراث األندلس, اعتىن به عزة العطار احلسيين, التكملة لكتاب الصلة, أبو عبد اهلل ,ابن األبار ,
0436. 

 بريوت و  ,مجال الدين العلوي حتقيق و تقدمي, اجهرسائل فلسفية ألبي بكر ابن ب, أبوبكر, ابن باجه
 .0495, املغربية و دار النشر دار الثقافة :الدارالبيضاء

 دارالنشر املغربيةو دار الثقافة : بريوت و الدارالبيضاء, مؤلفات ابن باجه, مجال الدين ,العلوي ,
0495. 

 دارالنهار : بريوت, 0.ط, جد فخريما حتقيق و تقدمي .رسائل ابن باجه اإللهية, أبوبكر, ابن باجه
 .0469, للنشر

 دار النهار للنشر: بريوت ,ماجد فخري حتقيق و تقدمي ,شروحات السماع الطبيعي, أبوبكر ,ابن باجه ,
0425. 

 ت د, مؤسسة اخلاجني :مصر ,اخبار العلماء بأخبار الحكماء, القفطي. 
 دارالفكر, دارالرشاد احلديثة, 7 ط, بنفح الطيب في غصن األندلس الرطي, أمحد بن حممد ,املقري ,

0496. 
 م7102, دار األمان للنشر و التوزيع :الرباط, 0ط  ,ابن باجه سيرة و بيبليوغرافيا, مجال ,راشق. 
 دراسة و حتقيق, رسائل فلسفية بين ابن باجه و ابن االمام, بين الحكيم و الوزير, راشق مجال ,

 .7102, دار النشر فضاء أدم:مراكش, 0.ط
 املركز الثقايف العريب, , قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي, نحن و التراث, اجلابري حممد عابد ,

 .0445,الدارالبيضاء, 6.ط
 سلوة األنفاس و محادثة األكياس بمن أقبر من العلماء و الصلحاء , حممد بن ادريس, الكتاين

 .7119, دار الثقافة: بيضاءالدار ال, 0.ط ,حممد محزة بن علي الكتاين وأخرون. تح, بفاس
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