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ال�شتعراب الإ�شباين باملغرب

 خو�شي ماريا لور�شندي منوذجا)1836م ـ 1896م(

 امح لملخع ل دبا ـ دكجالل  يف لألدا �

لخبلل لعن طريل ـ لمقنيطرة ـ لاارا.

1 -املدر�سة الإ�سبانية

مل تحــظ املدرســة اإلســبانية يف مجــال االســترشاق باملتابعة والتقــي العلمي 

الدقيــق، عــى غــرار باقــي املــدارس كالفرنســية واألملانيــة وغرهام،عــى الرغــم 

مــاّم تحفــل بــه مــن أعــالٍم نقشــت أســامءها بالذهــب يف هــذا امليــدان، وخلّفــت 

أعــامالً ضخمــًة يف حاجــٍة إىل إعــادة القــراءة والدراســة.  وإن كان مــن الــروري 

ــد  ــل عب ــاب؛ مث ــذا الب ــة يف ه ــث والدراس ــاهم بالبح ــن س ــض م ــارة إىل بع اإلش

اللــه عنــان، وإحســان عبــاس، ومحمــود عــي مــي، وحســني مؤنــس وغرهــم 

مــن أهــل املــرشق، كــام نســجل بعــض األعــامل للمغاربــة ويــأيت يف مقدمتهــم 

ــا  ــركات، أّم ــم ح ــي، وإبراهي ــد حج ــون، ومحم ــه كن ــد الل ــة، وعب ــد بنرشيف محم

مــن الجانــب الغــريب فنذكــر: كونــدي، ودوزي، وســكوت، واليــن بــول، ومانويــال 

ــنة  ــع س ــذي طب ــرن 19« ال ــبان يف الق ــتعربون اإلس ــب »املس ــس صاح ــا ناري مانث

2004 بالقاهــرة بعدمــا قــام برجمتــه جــامل عبــد الرحمــن. 

ــايب  ــر اإليج ــه األث ــس كان ل ــالد األندل ــكيون يف ب ــه املورس ــا أبدع ــل م ولع

ــه  ــه وترجمت ــامم ب ــالل االهت ــن خ ــك م ــه، وذل ــتفادة من ــا واالس ــالع أوروب يف إق

والعمــل عــى العنايــة بــه، حيــث ســاهم يف ذلــك نخبــة مــن املســترشقني الذيــن 
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أصبــح مــن الــروري االطــالع عــى مــا أنتجــوا، وتناولــه باعتبــاره إشــكاالً معرفيّــاً 

ــه وغــزارة مواضيعــه))). ــه والتمكــن مــن آليات إبســتمولوجيّاً قصــد االســتفادة من

أن  اعتبــار  عــى  واالســتعراب،  االســترشاق  بــني  خلــٌط  هنــاك  كان  وإن 

ــارٍة  ــم إش ــإن أه ــتعربني، ف ــم باملس ــون مناداته ــوا يحب ــبان كان ــترشقني اإلس املس

ــد  ــترشاٍق أورويبٍّ، ول ــدُّ أّوَل اس ــبانية تُع ــة اإلس ــي أن املدرس ــجيلها ه ــن تس ميك

ــة  ــترشاق الدالل ــوم االس ــذ مفه ــل أن يتخ ــة، قب ــرة اإليبري ــبه الجزي ــى أرض ش ع

ــل  ــة أوائ ــرة اإليبري ــح العــرب لشــبه الجزي ــوم، وذلــك بعــد فت املعــروف بهــا الي

القــرن الثامــن ميــالدي، الــيء الــذي ســاهم يف عمليــة تحــوٍل كبــرٍة يف مجتمــع 

ــة)2). ــة والثقافي ــا الديني ــالد ويف أوضاعه ــذه الب ه

ــاهم يف  ــام س ــالم، م ــة اإلس ــرة اإليبري ــبه الجزي ــل ش ــم أه ــق معظ ــد اعتن وق

تأســيس دولــة دينهــا اإلســالم ولغتهــا العربيــة بإســبانيا، مــع وجــود أقليــٍة احتفظــت 

بديانتهــا املســيحية، الــيء الــذي أرخــى بظاللــه عــى مقاومــٍة نشــأت للمحافظــة 

عــى املســيحية، مــا فتئــت أن تطــورت مــن رصاٍع ســيايسٍّ وعســكريٍّ إىل رصاٍع 

ــه مــن جانــب املســيحية عــدٌد مــن رجــال الكنيســة ممــن عاشــوا يف  فكــريٍّ مثّل

، وأتقنــوا اللغــة العربيــة))). وســٍط إســالميٍّ

وتنبغــي اإلشــارة إىل أن هنــاك مــن يــرى أن اســم االســتعراب ســواًء عنــد مــن 

ارتضــوه أو مــن مل يرتضــوه، ال يخــرج عن مــدار االســترشاق التصــوري، والفكري، 

والثقــايف، الــذي ال يخــرج عــاّم ميثلــه االســترشاق مــن مشــرٍك ثقــايفٍّ يعالــج وقفة 

الــدارس الغــريب للــراث اإلســالمي والعــريب التــي متتــاح مــن الــذات أو الهويــة 

التــي قــد تختلــف مكوناتهــا العقديــة، واللغويــة، والحضاريــة مــن شــعب آلخــر. 

ــبان،  ــترشقني اإلس ــتعربني واملس ــني املس ــق ب ــذ التفري ــن يحب ــاك م وإن كان هن

ــتعربني  ــني املس ــز ب ــب التميي ــه يج ــرى «أن ــذي ي ــح ال ــود صب ــم محم ــن بينه وم

واملســترشقني يف إســبانيا. املســتعربون هــم الذيــن يهتمــون بالدراســات العربيــة 

))) للمزيد من التفاصيل اُنظر: السيد عبد العزيز سامل: تاريخ املسلمني وآثارهم يف األندلس، دوزي: املسلمون يف 

الطاهر أحمد ميك. عبد  العربية يف إسبانيا، ترجمة  األندلس ترجمة حسن حبيش. ليفي بروفنسال: الحضارة 

الحميد العبادي: املجمل يف تاريخ األندلس. محمد عبد الله عنان، دولة اإلسالم يف األندلس.

))) أنظر: عبد الحميد العبادي: املجمل يف تاريخ األندلس، ومحمد عبد الله عنان: دولة اإلسالم يف األندلس.

)3) محمود عىل ميك، فرانشسكو كوديرا، دار الكتب والوثائق 003)، ص3.
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اإلســالمية، وبخاصــة األندلســية منهــا، واملســترشقون هــم الذيــن يهتمــون بقضايــا 

الــرشق عــى العمــوم، وبخاصــة قضايــا الــرشق األقــى«))).

ــة  ــص بدراس ــٌم يخت ــي »عل ــه العلم ــتعراب يف مفهوم ــوم االس ــى أّن مفه ويبق

حيــاة العــرب ومــا يتعلــق بهــم مــن حضــاٍر وآداٍب ولغــٍة وتاريــخٍ وفلســفاٍت وأديــاٍن، 

ولــه أصولــه وفروعــه ومدارســه وخصائصــه وأصحابــه وأتباعــه، ومنهجــه وفلســفته 

وتاريخــه وأهدافــه، وأمــا املســتعرب فهــو عــاملٌ ثقــٌة يف كل مــا يتصــل بالعــرب أو 

باللغــة العربيــة واألدب العــريب، أو باألحــرى املســتعرب هــو مــن تبحــر مــن غــر 

أهــل العــرب يف اللغــة العربيــة وآدابهــا، وتثقــف بثقافتهــا وعنــي بدراســتها«)2).

ولقــد متيــزت إســبانيا عــن غرهــا مــن الــدول األوروبيــة األخــرى بأنهــا »كانت 

ســباقًة إىل االحتــكاك بالعــرب واالســتفادة مــن حضارتهــم وثقافتهــم، كــام أن اهتامم 

اإلســبان اتجــه بالدرجــة األوىل إىل دراســة الثقافــة والفكــر العــريب اإلســامي الــذي 

ــأدوا للــراث العــريب واإلســامي خدمــاٍت ال تُنكــر  ــة األندلســية، ف ــه العبقري أنتجت

ســواًء بأبحاثهــم ودراســاتهم الجــادة، أو بتحقيقاتهــم للــراث األندلــي واكتشــاف 

ــي لوالهــم  ــرٍ مــن املؤلفــات املهمــة الت ــار اإلهــامل عــن كث مصــادره ونفــض غب

ــون  ــون واملهتم ــا الباحث ــتفيد منه ــارس يس ــع فه ــوا بوض ــام قام ــور، ك ــا رأت الن م

بالــراث األندلــي«))). 

لقــد تعــددت أوجــه خدمــة االســتعراب اإلســباين لــأدب العــريب باألندلــس 

خاصــًة باهتاممــه بجمــع املخطوطــات وتوثيقهــا واالهتــامم بهــا؛ حيــث قــام هــذا 

االســتعراب فعــالً بجمــع املخطوطــات األدبيــة األندلســية شــعراً ونــراً، وتوثيقهــا 

ــاً،  ــاً ومرجع ــياقاً وتحقيب ــا س ــخ معطياته ــفًة، وتأري ــاً وأرش ــاً وتحقيق ــاً وتدوين متن

وترجمتهــا إىل اللغــة اإلســبانية يف مختلــف لهجاتهــا املتنوعــة، ودراســتها 

ــي،  ــّور األدب األندل ــد تط ــل تحدي ــن أج ــك م ــًة؛ وذل ــكالً ووظيف ــاً وش مضمون

ــة. ــة والجاملي ــة والفني ــه الداللي ــل خصائص ــد مجم ورص

))) محمود صبح، االستعراب واالسترشاق يف إسبانيا، مجلة الفكر العريب املعارص، عدد مزدوج 4-5، 980)، ص65). 

))) أحمد ساميلوفتش، فلسفة االسترشاق وأثرها يف األدب العريب املعارص، دار املعارف، القاهرة، 974)، ص34. 

القايض، االستعراب اإلسباين والرتاث األندليس من خالل ثالثة مناذج: خوان أندريس، غيانغوس، ريبريا،  )3) محمد 

مجلة التاريخ العريب، 6)، 

خريف 000)، ص).



 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                        


 

 


 
 

 



 







 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

17

٢م
٠١

٨ 
ف

ري
 خ

رش /
 ع

س
اد

س
 ال

دد
لع

/ ا
ية

رشاق
ست

ت ا
سا

درا

كــام لعــب املســتعربون اإلســبان دوراً مهــاّمً يف نقــل الحضــارة العربيــة 

اإلســالمية إىل املاملــك املســيحية بشــامل إســبانيا وجنــوب فرنســا، وكانــوا أداة 

ــلمني  ــني أرايض املس ــل ب ــن التنق ــوا ع ــبانيا، ومل ينقطع ــطَرْي إس ــني ش ــٍل ب وص

وأرايض النصــارى يف الشــامل، فعملــوا بذلــك عــى نــرش الثقافــة اإلســالمية بــني 

أهــل الشــامل خاصــًة عــن طريــق ترجمــة كتــب املســلمني، وشــاركهم يف ذلــك 

اليهــود حيــث اضطلعــوا بــدوٍر كبــرٍ يف ترجمــة املصنفــات العربيــة إىل الالتينيــة 

ــرش  ــاين ع ــرن الث ــدون - يف الق ــن عب ــبيي اب ــه اإلش ــل الفقي ــا جع ــتالية، م والقش

ــٍم  ــاب عل ــارى كت ــن النص ــود وال م ــن اليه ــاع م ــه «ال يب ــو إىل أن ــالدي - يدع مي

إال مــا كان مــن رشيعتهــم. فإنهــم يرجمــون كتــب العلــوم وينســبونها إىل أهلهــم 

ــلمني))). ــف املس ــن توالي ــي م ــاقفتهم، وه وأس

ــذي مل  ــبانيا وال ــر يف إس ــتعراب املبك ــة االس ــورة حرك ــبق ص ــا س ــد م ويجس

ــا  ــع م ــًة م ــر، خاص ــيء الكث ــة ال ــة والفكري ــه األدبي ــاره ومخلفات ــن آث ــا م يصلن

قامــت بــه حركــة التعصــب املســيحي بعــد ســقوط غرناطــة مــن تعقــٍب للعــرب 

ــة، وغرهــا مــن العوامــل  ــٍم لقــراءة اللغــة العربي ــة وتحري وإحــراٍق للكتــب العربي

التــي حالــت دون وصــول املؤلفــات واملصنفــات األوىل للمســتعربني اإلســبان.

وإن كان ال يفوتنــا ذكــر تلــك الصــورة التــي طبعــت أعــامل بعض املســترشقني 

ــاٍر،  ــاٍل واحتق ــونها بتع ــي يدرس ــة الت ــر إىل الثقاف ــب، والنظ ــزت بالتعص ــي متي الت

ــة،  ــت العربي ــب »كان ــذي كت ــرا ال ــان ري ــار خولي ــذا التي ــل ه ــن ميث ــني م ــن ب وم

يف الثقافــة كــام يف الحيــاة، عدميــة الداللــة طــوال عقــوٍد يف إســبانيا غريبــة العــرق 

والثقافــة والحيــاة«)2).

ومل تخــل ســاحة االســترشاق اإلســباين مــن أســامء درســت الــراث العــريب 

ــاهم  ــأنه أن يس ــن ش ــذي م ــني ال ــل الرص ــة، والنق ــة املوضوعي ــالمي الدراس اإلس

يف تواصــل هــذه الحضــارة مــع الحضــارات األخــرى، والتعــرف عــى منجزاتهــا 

ــة  ــارئ اإلســباين واألورويب للثقاف ــا، كــام مــن شــأنه أن يغــر نظــرة الق ومقوماته

ــه مشــبع بأحــكاٍم مســبقٍة. ــة، خاصــًة وأن العربي

))) ابن عبدون، اإلسالم يف األندلس وصقلية وأثره يف الحضارة والنهضة األوروبية، رسالة الجهاد الليبية، ع57، 987)، 

ص 84. 

))) خوان غويتسولو، يف االسترشاق اإلسباين، ترجمة كاظم جهاد، الفنط للرتجمة باللغة العربية، 997)، ص4)). 
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ــالمية  ــة اإلس ــارة العربي ــن دور الحض ــاع ع ــرض الدف ــدارُس لغ ــت م َس وأسِّ

ــة  ــا مدرس ــن بينه ــترشقني، وم ــض املس ــب بع ــد تعص ــبانيا، وض ــخ إس يف تاري

ــن  ــددا م ــته ع ــت مدرس ــث ضم ــنة 7)9)، حي ــوىف س ــرا املت ــكو كودي فرانسيس

ــي  ــاف التاريخ ــاط اإلنص ــوا برب ــن ارتبط ــني الذي ــبان املعتدل ــترشقني اإلس املس

ــة  ــرا، وزاد مــن تشــبثهم بالعربي ــأرسة كودي ــوا ب للعــر اإلســالمي اإلســباين وُعرف

إطــالق لفظــة )بنــي( أي )أبنــاء( عليهــم ليصبحــوا )بنــي كوديــرا(، ويذهبــون إىل 

ــًة عــن األمجــاد  ــًة عاطل أن إســبانيا دون احتســاب املرحلــة اإلســالمية تعتــر دول

ــة))). التاريخي

وتبقــى أهــم مــا عــرف عــن هــذه املدرســة املقولــة الشــهرة التــي قالهــا بيــدرو 

ــوال  ــخ الحضــاري ل ــا أن تدخــل التاري ــا كان له ــث: »إن إســبانيا م ــث مونتاب مارتين

القــرون الثامنيــة التــي عاشــتها يف ظــل اإلســام وحضارتــه، وكانــت بذلــك باعثــة 

ــامت  ــذاك يف ظل ــة آن ــاورة املتخبط ــة املج ــار األوروبي ــة إىل األقط ــور والثقاف الن

ــة والتخلــف«)2). الجهــل واألمي

ــت  ــرى حي ــة األخ ــدول األوروبي ــي ال ــن باق ــا ع ــبانيا بتميزه ــت إس ــام ُعرف ك

ــم،  ــم وثقافته ــن حضارته ــتفادة م ــرب واالس ــكاك بالع ــباقًة إىل االحت ــت س كان

ــًة خاصــًة يف االســترشاق بصفــٍة عامــٍة واالســتعراب عــى  ــوأ مكان مــا جعلهــا تتب

ــة  ــى دراس ــة األوىل ع ــّب بالدرج ــا انص ــًة وأن اهتاممه ــوص، خاص ــه الخص وج

الثقافــة والفكــر العــريب اإلســالمي الــذي كان نتاجــاً خالصــاً للعبقريــة األندلســية، 

الــيء الــذي ســاهم إيجابــاً يف خدمــة هــذا الــراث بأبحاثهــم ودراســاتهم الجــادة 

ــه  ــاهموا في ــذي س ــي ال ــراث األندل ــم لل ــال تحقيقه ــة، دون إغف واملوضوعي

ــا رأت  ــم مل ــي لواله ــة الت ــات املهم ــادر واملؤلف ــن املص ــد م ــافهم للعدي باكتش

النــور، إضافــة إىل العديــد مــن الفهــارس التــي وضعوهــا ليســتفيد منهــا املهتمــون 

ــون.  والباحث

((( Youness EL M’rabet, cotemporary spanish orientalism its determinants, particularity and 

authors, Semat, Vol ( N° (, (33(- Jan (0(4, P 78.

))) الكلمة جاءت ردا عىل مسترشق إمرييك من جامعة شيكاغو خالل املؤمتر الذي أقامته الحكومة اإلسبانية عام 

976)م، حيث ألقى بحثا يف املؤمتر خصصه للحملة عىل اإلسالم واملسلمني، وانتهى به األمر باإلعالن أن أعظم ما 

قام به اإلسبان هو طرد العرب واملسلمني من إسبانيا.
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2 - االسترشاق اإلسباين

ــات  ــون بالدراس ــن يهتم ــبان الذي ــن اإلس ــر م ــارة إىل أن الكث ــبقت اإلش س

العربيــة اإلســالمية يفضلــون تســميتهم باملســتعربني عــوض املســترشقني، وذلــك 

ــة وآدابهــا، وحضــارة املســلمني  ــه خدمــٍة لدراســة اللغــة العربي نظــر مــا قامــوا ب

وعلومهــم يف شــبه الجزيــرة اإليبريــة بصفــٍة خاصــٍة، دون أن يهتمــوا بلغــاٍت رشقيٍة 

ــة وغرهــا))). ــة واألردي أخــرى كالفارســية والركي

ويــزيك الطــرح نفســه حســن الــواركي الــذي يــرى أحقيــة تســمية املســترشقني 

ــا  ــى حقيقته ــرى ع ــميٍة أخ ــن أيِّ تس ــتعراب أدّل م ــتعربني »االس ــبان باملس اإلس

ــاً وتاريخــاً«)2). مضمون

ــارص  ــى العن ــس ع ــتعربني يف األندل ــتعربة أو املس ــة املس ــت كلم ــد أطلق وق

املســيحية التــي اســتعربت لغتهــا وعاداتهــا، ولكنهــا بقيــت عــى دينهــا محتفظــًة 

ببعــض تراثهــا اللغــوي والحضــاري، خاصــة وأن الدولــة اإلســالمية كفلــت لهــم 

حريــة العقيــدة، فأبقــت لهــم كنائســهم وأديرتهــم وطقوســهم الدينيــة التــي كانــت 

تقــام باللغــة الالتينيــة))).

وكانــت البدايــة حــني اتضحــت رغبــة عــدٍد كبــرٍ مــن رجــال الكنيســة يف معرفة 

عقيــدة اإلســالم، خاصــًة بعــد فتــح شــبه الجزيــرة اإليبريــة، وإن تعــددت أوجــه 

هــذه الرغبــة بــني االعتــدال واملوضوعيــة أحيانــاً، وبــني التهجــم املتحيــز أحيانــاً 

ــاء  ــع أنح ــن جمي ــارى م ــالب النص ــة الط ــس وجه ــارت األندل ــرى، إىل أن ص أخ

ــة،  ــم واملعرف ــة العل ــام طلب ــا أم ــى مراعيه ــا ع ــة أبوابه ــت قرطب ــا، ففتح أوروب

فنهلــوا مــن معارفهــا، وتعلــم الكثــر منهــم اللغــة العربيــة، وقامــوا بتدريــس كتــب 

العــرب يف جامعاتهــم كمؤلفــات ابــن ســينا وابــن رشــد وغرهــام التي درســت إىل 

نهايــة القــرن الخامس عــرش)4).

وكان لغيــاب األندلــس عــن ذاكــرة اإلنســان العــريب، بعــد ســقوطها يف أيــدي 

ــع  ــيني يف واق ــس واألندلس ــويٍّ لأندل ــوٍر ق ــر يف حض ــل املؤث ــبان، العام اإلس

))) محمد القايض، مرجع سابق، ص ). 

))) حسن الواركيل، االستعراب اإلسباين والرتاث اإلسالمي األندليس، مجلة املناهل، ع 56، 997)، ص60. 

)4) أحمد املختار العبادي، اإلسالم يف األندلس، مجلة عامل الفكر، عدد )، 979)، ص60. 

      محمود عيل ميك، مرجع سابق، ص 3. 
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وحيــاة األمــة اإلســبانية التــي تشــكلت يف شــبه الجزيــرة اإليبريــة عقــب ســقوط 

غرناطــة.

ــر  ــرش، وظه ــع ع ــرن التاس ــع الق ــذ مطال ــباين من ــترشاق اإلس ــط االس ــد نش لق

ــالً  ــه جي ــاً أقبلــوا علي ــزاً مثين ــل املســترشقني اإلســبان كن الــراث األندلــي ألوائ

بعــد جيــل، يدرســونه ويقومونــه، مقدريــن مــا ينطــوي عليه مــن اإلبــداع واملعارف 

ــاً لهــم فرشعــوا يف  والعلــوم، بــل هنــاك مــن اعتــر املخطوطــات األندلســية تراث

ــن  ــف اب ــل تألي ــة، مث ــة والعلمي ــرة، األدبي ــا الغزي ــن مادته ــتفادة م ــا واالس ترجمته

الفــريض، وابــن شــكوال، والضبــي، وابــن األبــار.

وقــد عــرف عــن املدرســة اإلســبانية يف نشــأتها أنــه بخــالف حركــة االســترشاق 

ــاً كان أم غــَر عــريبٍّ، فإنهــا حــرت اهتاممهــا  التــي تعنــى بــراث الــرشق، عربيّ

ــرٍة تحــره،  ــنَي كث ــة، ويف أحاي ــه باللغــة العربي بالــراث يف نطــاق املكتــوب من

ــر  ــان اعت ــن األحي ــر م ــيني، ويف كث ــراث األندلس ــول ت ــدر، ح ــل ون ــا ق إاّل يف م

ــه الراهــب  ــا تأســف علي ــامم ولعــاً مبــا أنتجــه األندلســيون، وهــذا م ــك االهت ذل

القرطبــي بقولــه: »إن إخــواين يف الديــن يجــدون لــذًة كربى يف قــراءة أشــعار العرب 

وحكايتهــم، ويقبلــون عــى دراســة مذاهــب أهــل الديــن والفاســفة املســلمني ال 

ــاً جميــاً  لــردوا عليهــا وينقضوهــا، وإمنــا لــي يكتســبوا مــن ذلــك أســلوباً عربّي

وصحيحــاً. وليــت انرصافهــم هــذا يــؤدي إىل مســاعدتهم عــى دحــض املذاهــب 

اإلســامية أو الــرد عليهــا، بــل عــى العكــس لــي يتمكنــوا مــن هــذه اللغــة ومــن 

آدابهــا وليجيــدوا اســتعاملها أحســن فأحســن… إن الشــباب املســيحي الــذي متيــز 

ــة  ــب العربي ــراءة الكت ــة إال يف ق ــة الروحي ــذة واملتع ــد الل ــه ال يج ــه وعبقريت بذكائ

ــاٍت  ــكيل مكتب ــب وتش ــذه الكت ــى رشاء ه ــة ع ــوال الطائل ــون األم ــا وينفق وآدابه

ضخمــٍة، وينــادون عــى رؤوس األشــهاد: أن ال آداب تــوازي اآلداب العربيــة… 

كلموهــم عــن الكتــب املســيحية يجيبوكــم بــازدراء: »إنهــا ال تســتحق االنتبــاه..«.. 

آه مــا أتعســنا! إن املســيحيني منــا قــد نســوا لغتهــم، وبــني ألــف شــخٍص منهــم ال 

يوجــد واحــٌد يحســن كتابــة رســالٍة إىل صديقــه باللغــة الالتينيّــة، ولكــن إذا طلبتــه 

ــا يف  ــن مــن إخوانن ــث إّن الكثري ــة أجــاد كل اإلجــادة بحي ــة العربي ــة باللغ للكتاب

الديــن يحســنون اللغــة العربيــة أفضــل مــن العــرب أنفســهم))).

))) سيمون الحايك، عبد الرحمن األوسط، املطبعة البوليسية، بريوت، ص 66)- 67). 
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أمــا بخصــوص مــا خلفــه املســترشقون اإلســبان عــن املغــرب، فقــد 

ــرة  ــة كب ــد مجموع ــالً، نج ــخ مث ــي التاري ــاالت، فف ــات واملج ــددت الدراس تع

مــن الكتــب والدراســات يتعلــق الكثــر منهــا بالعالقــات بــني املغــرب وإســبانيا، 

وبعضهــا يتعلــق مبــدن وأماكــَن وآثــاٍر وكتابــاٍت مغربيــٍة، وهكــذا نجــد األب دي 

ــٌة عــن مدينــة فــاس، ورحلــٌة مــن طنجــة  التُــور يكتــب مثــالً: معلومــاٌت تاريخيّ

ــم  ــني واندثاره ــول املرابط ــن أف ــا ع ــب كتاب ــرا يكت ــد كودي ــاس، ونج إىل مكن

ــر  ــورة ع ــّوه ص ــف وش ــوك الطوائ ــب ملل ــذي تعص ــى دوزي ال ــه ع ــرّد في وي

املرابطــني. كــام خلــف روبليــس كتابــاً يف ثالثــة أجــزاء عــن األســاطر املغربيــة 

ــرن  ــيا« يف الق ــرب ب »غاليس ــة املغ ــن قراصن ــكاس ع ــب لون ــبانيا، وكت يف إس

الســابع عــرش، يف حــني كتــب كونســاليس باالنْْســيا عــن مســلمي شــامل إفريقيــا 

والنصــارى، وكتــب األب كارْلــوس كــروْس عــن ابــن خلــدون، وابــن بطوطــة، 

ــني))).  ــن املرابط وع

ــد  ــث نج ــًة، حي ــرشاً وترجم ــاً ون ــات جمع ــبانيون باملخطوط ــم اإلس ــد اهت وق

ــذارى إىل  ــن ع ــرب« الب ــان املغ ــاب »البي ــس لكت ــس إي كونثالي ــة فرناندي ترجم

ــتاق يف  ــة املش ــابيدرا ل »نزه ــه إدواردو س ــام ب ــذي ق ــح ال ــبانية، والتصحي اإلس

ــه خينيــس  اخــراق اآلفــاق« وهــو الجــزء الــذي مل ينــرشه دوزي، كــام حقــق فرن

كتــاب »بســط األرض يف الطــول والعــرض« لعــي بــن ســعيد املغــريب، إضافــًة إىل 

ــة يف املغــرب،  ــب القدميــة والحديث ــن بدراســٍة عــن الكت ــري ثايدي اهتــامم كودي

ــي)2). ــن للرج ــني واملوحدي ــخ املرابط ــن تاري ــاين م ــزء الث والج

ويبقــى أهــم مــا مييــز مالمــح االســترشاق اإلســباين مــن خــالل دراســة محمــد 

فتــح اللــه الزيــادي))):

). يعتــر الدافــع العلمــي املحــرك األول لالســترشاق اإلســباين، فالرغبــة يف تعلــم 

ــبب  ــت الس ــة كان ــب العربي ــة الكت ــة وترجم ــل دراس ــن أج ــة م ــة العربي اللغ

الرئيــس يف إقبــال اإلســبان عــى حقــل االســترشاق، وإىل جانــب ذلــك يــرز 

يف  املغرب  والفكرية:  الروحية  القيم  للجنة  السادسة  الندوة  ملوضوع  التمهيدي  العرض  غالب،  الكريم  عبد   (((

الدراسات االسترشاقية، مطبوعات، ص )3 أكادميية اململكة املغربية، مراكش، 993)،

))) نفسه 33. 

)3) محمد فتح الله الزيادي، االسترشاق أهدافه ووسائله، دار قتيبة، ط )، 998)، ص )9. 
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ــاراً مهــاّمً  الدافــع الدينــي املتمثــل يف املســترشقني الرهبــان الذيــن شــكلوا تيّ

ــدان االســترشاق اإلســباين. يف مي

2. يــكاد االســترشاق اإلســباين أن يكــون مشــابهاً لالســترشاق األملــاين يف الركيــز 

ــاً  ــًة وتحقيق ــاً وفهرس ــه حفظ ــامم ب ــريب، واالهت ــي الع ــى الــراث العلم ع

ونــرشاً، ولعلــه امتــاز عنــه بامتــالك جــزٍء كبــرٍ مــن هــذا الــراث يف املكتبــات 

ــبانية. اإلس

ــل  ــاً يف العم ــاً واضح ــهد انخفاض ــن ش ــرن العرشي ــن أن الق ــم م ــى الرغ ). ع

أننــا نجــد شــذوذاً يف  االســترشاقي مــن حيــث املســتوى الكّمــّي، إال 

ــم  ــبان ويف طليعته ــترشقني اإلس ــن املس ــدد م ــه ع ــباين ميثل ــترشاق اإلس االس

آســني بالســيوس الــذي خلــف مــا يقــرب عــن مائتــني وخمســني كتابــاً وبحثــاً 

ــا  ــف م ــذي خل ــيا ال ــث بالنس ــك غونزالي ــداٍت، وكذل ــدِة مجل ــا يف ع بعضه

يقــرب عــن ثالمثائــة وعرشيــن كتابــاً وبحثــاً، وهــو عــدٌد يذكرنــا مبــا متيــز بــه 

ــي. ــاج العلم ــث واإلنت ــرغ للبح ــن تف ــترشاق األوىل م ــل االس ــان يف مراح األمل

ــذي  ــر ال ــو األم ــا، وه ــة ونرشه ــب العربي ــة الكت ــوٌظ يف ترجم ــاُط ملح ــه نش . ل

كان لــه، إىل جانــب االســتفادة العلميــة األوروبيــة، أثــٌر يف تعريــف اإلنســانية 

ــث. ــيا غوم ــو غرس ــني إميل ــهر املرجم ــن أش ــالمي، وم ــريب اإلس ــر الع بالفك

5. شــهد االســترشاق اإلســباين نشــاطاً كبــراً يف القــرن التاســع عــرش ومــا بعــده 

وكان ذلــك بســبب اإلقبــال الكبــر للباحثــني اإلســبان عــى ميــدان الدراســات 

الرشقيــة الــذي جذبهــم إليــه وفــرة املخطوطــات العربيــة التــي ضمتهــا 

ــبانية. ــات اإلس املكتب

6. كان للقساوســة والرهبــان أثــٌر واضــٌح يف تنشــيط االســترشاق اإلســباين، وذلــك 

بانخراطهــم الشــخي يف هــذا امليــدان، أو بدفعهــم الباحثــني اآلخريــن إليــه، 

ومــن أشــهر هــؤالء يوحنــا األشــقويب، وبــدرو القلعــاوي، ورميونــدو مارتينــي، 

نيس. وكا

7. فهرســة املخطوطــات العربيــة أحــد املجــاالت التــي اهتــم بهــا املســترشقون 

اإلســبان، وكان لهــم فيهــا دوٌر واضــٌح، ومــن األســامء الالمعــة يف الفهرســة: 

غينغــوس، وســلفادور غوميــث، وأالركــون.
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ــني  ــترشق آس ــره املس ــذي يدي ــة ال ــريب للثقاف ــباين الع ــد اإلس ــر املعه 8. يعت

بالســيوس واحــدا مــن أهــم األماكــن التــي نشــط فيهــا االســترشاق اإلســباين، 

كــام تعتــر مكتبــة األســكوريال أهــم املكتبــات التــي انطلــق منهــا؛ وذلــك ملــا 

ــه مــن نفائــس الــراث العــريب اإلســالمي. تحوي

واألكيــد أن إســبانيا تعتــر أقــوى دول أوروبــا صلــَة بالــرشق؛ لقربهــا الجغــرايف 

منــه أّوالً، والحتضانهــا أروع وأعظــم حضــارٍة أسســها العــرب خــارج ديارهــم دامــت 

قرابــة خمســة قــروٍن كانــت من القــوة بحيث تركــت آثارهــا ماثلــًة يف الحياة اإلســبانية 

عــى مختلــف األصعــدة حتــى يومنــا هــذا، فاألثــر العــريب يــرز يف كل مرفــٍق مــن 

مرافــق الحيــاة اإلســبانية ابتــداًء باألشــكال الهندســية املعامريــة، ومــروراً بالعــادات 

ــة اإلســالمية يف  ــاج العقــول العربي ــئ بنت ــي متتل ــات الت ــد، وانتهــاء باملكتب والتقالي

ــه  ــق من ــذي انطل ــي ال ــاس املرجع ــزال األس ــت وال ت ــي كان ــوم، الت ــف العل مختل

الغــرب يف بنــاء حضارتهــم. وبعــد هــذا الجــرد التاريخــي ألهــم مــا مييــز املدرســَة 

ــذه  ــخصيات ه ــرز ش ــن أب ــث ع ــل للحدي ــبان، ننتق ــترشقني اإلس ــبانيَة واملس اإلس

املدرســة يف القــرن التاســع عــرش، وأحــد أبــرز أعــالم االســتعراب اإلســباين.

3 -خو�سي ماريا لور�سندي

مــن األهميــة مبــكاٍن، قبــل التطــرق إىل مــا خلفه خــويص ماريــا لورشــندي، أن 

نقــف عنــد أبــرز محطــات حياة هــذا املســتعرب اإلســباين، والســامت التــي ميزت 

مســاره االجتامعــي والعلمــي. والجديــر بالذكــر أن هــذا الباحــث مل يحــظ بكثــر 

ــات  ــني بالدراس ــترشاق، أو املهتم ــني يف االس ــرف الباحث ــن ط ــامم م ــن االهت م

ــات الخاصــة بالراهــب  ــد شــّحاً واضحــاً للمعلوم ــث نج ــة، حي ــة املغربي اللهجي

الفرنسيســاكني اإلســباين، وتتناقــل معظــم املراجــع مــا جــاء عنــد عبــد الرحــامن 

ــر  ــوازي قيمــة مســتعرٍب قــدم الــيء الكث ــذي يبقــى غــَر كاٍف، وال ي ــدوي ال ب

ــة مــن خــالل مجمــل األعــامل واملشــاريع  ــة االجتامعي للمغــرب، ال مــن الناحي

ــل يف الدراســات  ــب العلمــي املتمث ــي أنجزهــا وســهر عليهــا، وال مــن الجان الت

ــات  ــس واللبن ــاء األس ــرٍ يف إرس ــكٍل كب ــاهمت بش ــا وس ــي خلفه ــامل الت واألع

ــم اللهجــات باملغــرب. األوىل لعل

ــد  ــه ول ويبقــى أهــم مــا جــاء يف موســوعة املســترشقني حــول لورشــندي، أن
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ــدود  ــى الح ــبانيا، ع ــريب إس ــامل غ ــتيان )ش ــان سبس ــم س ــنة 6)8)م يف إقلي س

الفرنســية(، وانخــرط يف الرهبانيــة الفرنسيســاكنية يف 4) يوليــو ســنة 857)م، 

ــا يف رومــا إىل املغــرب، فــرأى  ــة التبشــر املســيحي« التابعــة للباب ــه »هيئ وأوفدت

ــا  ــى منه ــة الفصح ــة العربي ــم اللغ ــد تعل ــر إال بع ــام بالتبش ــتطيع القي ــه ال يس أن

ــرب. ــرشة يف املغ ــة املنت ــة العامي واللهج

ــادئ  ــاً يف «مب ــف كتاب ــندي أل ــدوي أن لورش ــامن ب ــد الرح ــف عب ــام يضي ك

ــر  ــنة 1873(. ويف إث ــد، س ــش» )مدري ــل مراك ــد أه ــة عن ــة الدارج ــة العامي العربي

ــة  ــات التبشــرية القامئــة يف مدين ــة البعث ــة يف كلي ــة العربي ــك عــني مدرســاً للغ ذل

ــبانيا)1(.  ــريب إس ــامل غ ــوب ش ــنت يعق ش

ــرب  ــان باملغ ــر الرهب ــندي كان كب ــعراء أن لورش ــى بوش ــد مصطف ــرأ عن ونق

الــذي حــل بــه ســنة 862)م بعــد حــرب تطــوان. وحيــث إنــه كان مســتعربا فقــد 

ــا، فرافــق الطريــس إىل رومــا ســنة  ــة العلي ــر املخزني ــه اتصــاالٌت بالدوائ كانــت ل

ــبانيا. زد  ــرى إىل إس ــفارٍة أخ ــا يف س ــارك أيض ــه، وش ــا وتهنئت ــة الباب 888)م ملقابل

عــى ذلــك أنــه كان عــى اتصــاٍل بأعيــاٍن مغاربــٍة كان يراســل معهــم، ويتســمى 

يف املراســالت بيوســف الجنــدي، كــام كان مــن املتحمســني لتنصــر املغاربــة 

ــة)2). ــراء الجنوبي ــيام بالصح والس

أمــا يف الجهــة املقابلــة، فقــد حــر لورشــندي يف كتابــات اإلســبان أنفســهم، 

ــرش  ــذي ن ــيبيُونا ال ــمي ليتش ــؤرخ الرس ــرو امل ــال مول ــس ناف ــوان لوي ــم خ أبرزه

ــالده )24  ــخ مي ــًة إىل تاري ــكاين، فإضاف ــث الفرنسيس ــن الباح ــًة ع ــاٍت مهم معلوم

ــر 6)8)م(، ووفاتــه التــي كانــت بطنجــة يــوم 9 مــارس 896)م، نجــد إشــارًة  فراي

إىل أن األب لورشــندي ُعــرَف بكونــه مســتعرباً، وكاتبــاً دبلوماســيّاً، وعضــو 

ــريٍّ يف  ــٍو فخ ــب عض ــد منص ــام تقل ــبانية )874)(، ك ــة اإلس ــة امللكي األكادميي

الجمعيــة اإلســبانية ل Africanists )املهتمــني باألفارقــة وإفريقيــا واملســتعمرين(، 

دون نســيان الجوائــز املهمــة التــي حصــل عليهــا مــن إيزابيــال الكاثوليكيــة، كــام 

ــه))). ــيبيونا بذاكرت ــم تش ــة مبري ــاحة األمامي ــاٌل يف الس ــظ متث يحتف

))) عبد الرحامن بدوي، موسوعة املسترشقني، دار العلم للماليني، بريوت، ط 3، 993)، ص 4)5. 

))) مصطفى بوشعراء، االستيطان والحامية باملغرب، مطبعة املعارف الجديدة، ج 4، 989)، ص 404). 
(3( Juan Luis Naval Molero, Cronista oficial de la villa de Chipiona, EL PADRE JOSÉ 

LERCHUNDI: www.chipionacronista.blogspot.com/(0((0(//el-padre-jose-lerchundi.html 
(6 - (0  (0(6.

http://www.chipionacronista.blogspot.com/2011/01/el-padre-jose-lerchundi.html (6
http://www.chipionacronista.blogspot.com/2011/01/el-padre-jose-lerchundi.html (6
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ــيّاً  ــندي كان دبلوماس ــروين أن لورش ــكاين اإللك ــل الفرنسيس ــرأ يف الدلي ونق

ــبانية  ــة اإلس ــم السياس ــن، وكان نج ــوالي الحس ــلطان م ــاً للس ــاً، وصديق مرموق

ــذ  ــه يف تنفي ــد ســاهم عمل ــن الســفارات، وق ــد م يف املغــرب، وشــارك يف العدي

 Leon XIII وإعــداد الســفارة التــي أرســله بشــأنها الســلطان الوون الثالــث عــرش

ــٍة))). ــٍة مرموق ــبانيا مبكان ــى إس ــأن تحظ ــام 888) ب يف ع

وقــد نشــأ لورشــندي وترعــرع وســط عائلــٍة شــديدة التديــن، كــام أن اســمه كان 

هــو خوســيه أنطونيــو رامــون، الــذي تغــر الحقــاً بســبب مهنتــه إىل خوســيه ماريــا 

دي ســان أنطونيــو)2).

ويؤكــد لويــس مولــرو عــى ثــالث محطــاٍت رئيســيٍة دينيــٍة ميكــن الحديــث 

عنهــا يف حيــاة املســتعرب اإلســباين: فــاألوىل كانــت يف 4) يوليــو 856)م؛ حيــث 

شــهد لورشــندي العــادة الفرنسيســكانية يف الكليــة التبرشيــة بريجــو Preigo، أمــا 

ــا، يف حــني  ــم كاهن ــا رُسِّ ــوم 24 شــتنر/ ســبتمر 859)م عندم ــة فُســجلت ي الثاني

ــس  ــن نف ــر م ــوم 4 أكتوب ــه األول ي ــد قُداس ــا أنش ــت عندم ــة كان ــة الثالث املحط

الســنة))).

وقــد أطلــق عليــه لقــب الرســول املبــرش مــن طــرف املجمــع املقــدس لنــرش 

اإلميــان ســنة )86)م، ويف الســنة املواليــة بتاريــخ 9) ينايــر نــزل إىل طنجــة حيــث 

ــاخ،  ــدال املن ــوال اعت ــوت ل ــًة إىل امل ــر ومؤدي ــًة باملخاط ــه محفوف ــت رحلت كان

وتدخــل منظمــة الصحــة العامليــة إضافــًة إىل ســهر مرافقيــه عــى حالتــه الصحيــة.

كــام تــم تعيينــه نائــب العضــو املنتــدب لرشكــة بــرو ســنة )86)م، ويف حالــة 

ــه  ــرت ل ــث يُ ــة حي ــية)4) يف طنج ــندي باألبرش ــف لورش ــا يتكل ــاب محافظه غي

ــاء،  ــني وغرب ــن مقرب ــٍة وم ــاٍن مختلف ــن لج ــر م ــدة تقاري ــد ع ــر. وبع ــام التبش مه

ــه االســتثنائية رغــب يف الرشــح إىل رئاســة  ــدة ومهارات ــه الجي ــأة لخدمات وكمكاف

ــني  ــه ال زاال يف الواحــد والثالث ــن كون ــة تطــوان، بالرغــم م ــواب ببعث ــس الن مجل

مــن عمــره )867)(، ومــع مــرور الوقــت ســيحتل أعــى منصــب يف بعثــة الرســول 

((( www.franciscanos.org/enciclopedia/joselerchundi.htm

))) نفسه. 

(3( Juan Luis Naval Molero, EL PADRE JOSÉ LERCHUNDI.

)4) أصغر وحدة يف النظام الكنيس.






 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         




 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       26

با
د

ل 
ع 

لخ
 لم

مح
-ا

ا
ار

خا
ا ع

ومخ
له

ا 
لرل

وج
لم

ــراف  ــدم االع ــة. إاّل أّن ع ــن الخدم ــا م ــد 5) عاًم ــنة 877) بع ــظ س ــرو املحاف ب

بتعيــني لورشــندي أدى إىل نشــوب رصاٍع خطــرٍ وغــرِ متوقــعٍ بــني حكومــة مدريد 

والكــريس الرســويل، الــيء الــذي عجــل بتقاعــد املســتعرب اإلســباين مــن كليــة 

املبرشيــن حيــث شــغل منصب رئيــس الجامعــة بســانتياغو دي كومبوســتيال، إال أن 

الــراع مل يــدم طويــالً حيــث بعــد العديــد مــن محادثــات التســوية والدبلوماســية 

أُِذَن لــه بالعــودة إىل املنصــب الــذي كان فيــه))).

وقــد أدرك لورشــندي منــذ بدايــة حياتــه التبشــرية أن أداءه يف أرض املغاربــة ال 

ميكــن أن يختــزل يف وزارة الرســولية البســيطة ألنــه شــعر مبيــٍل غريــزيٍّ لدراســة 

اللغــة العربيــة، كــام أراد التعــرف عــى حضــارة وتاريــخ املســلمني، فكــرس لذلك 

طاقتــه ووقــت فراغــه. وغلبــت الخلفيــة التعليميــة للبعثــة التــي كان يرأســها بشــكٍل 

ــدارس  ــال امل ــندي بأطف ــامم لورش ــالل اهت ــن خ ــك م ــا، وذل ــٍح يف تاريخه واض

االبتدائيــة ومجــال التعليــم العــايل كذلــك، فبــدأ بإعــداد لوائــح ملــا ســيحتاجه يف 

التدريــس وكل مــا مــن شــأنه أن يوفــر لهــم مــوادَّ تعليميــًة حديثــًة ومناســبًة وكافيــًة، 

مــع توســيع مجــاالت التدريــس بإضافــة اللغــات األجنبيــة الفرنســية واإلنجليزيــة 

إىل جانــب املوســيقى.

وكــرس لورشــندي جهده يف املجــال التعليمــي، وإن كان ذلك يقابــل باعراٍض 

شــديٍد كــام وقــع يف طنجــة عندمــا حــاول إنشــاء مؤسســة دينيــة بعدمــا اســتطاع 

ــٍة ))88)-886)(، كــام شــجع فقــر املــوارد يف  جمــع الدعــم مــن مؤسســٍة خري

املغــرب لورشــندي باالهتــامم بقطــاع التعليــم حيــث قــام بفتــح املدرســة الثانويــة 

ــت  ــي كان ــنة 895)م الت ــة س ــيدات الكاثوليكي ــة الس ــس جمعي ــنة 892)م، وأس س

مســؤوليتها البحــث عــن مــوارد لصيانــة املــدارس، دون أن ننــى عــدداً مهــاّمً مــن 

املشــاريع التــي مل يكتــب لهــا النجــاح، وكان مصــر معظمهــا اإلخفــاق دون أن 

يؤثــر ذلــك يف مســار لورشــندي)2).

ــزع لقــب  ــي وينت ــب الخــري اســتطاع أن يجن ــه يف الجان ــام ب ــا ق ــع كل م وم

)أبــو الفقــراء( خاصــًة بعدمــا أنشــأ ثــالث مؤسســاٍت ميكــن اعتبارهــا األفضــل يف 

((( Juan Luiss Naval Molero, EL padre José Lerchundi

))) نفسه. 
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ــة  ــازل االقتصادي ــاء حــيٍّ للمن املجــال االجتامعــي والخــري؛ ويتعلــق األمــر ببن

املنخفضــة التكلفــة إليــواء خمســة وثالثــني مــن األرس الفقــرة ســنة 887)م، وبنــاء 

ــٍخ ملســاعدة  ــاح مطب ــًة إىل افتت املستشــفى اإلســباين بطنجــة ســنة 888)م، إضاف

املحتاجــني ســنة 895)م. ومــع تزايــد أعــامل البعثــة إضافــًة إىل ظــروٍف وحاجياٍت 

جديــدٍة، طالــب لورشــندي ســنة 882)م بإنشــاء مركــٍز للتدريــب أو كليــة املبرشيــن 

الفرنسيســكان ملزمــًة لبعثــات كلٍّ مــن املغــرب وأرايض ســانتا، فكلفــت الحكومــة 

اإلســبانية لورشــندي بتنفيــذ املشــاريع بعدمــا تلقــى الدعــم واإلذن لذلــك))).

وإضافــًة إىل األعــامل التبشــرية التــي كان يقــوم بهــا يف عالقتــه بالبعثــة 

الكاثوليكيــة، فقــد عــرف عــن لورشــندي اهتاممــه البالــغ باألطفــال املحرومــني، 

ــه هــو الــذي يســتحق اإلبــالغ  حيــث يــرى الباحثــون أن هــذا الجانــب مــن حيات

ــه. ــف ب ــه والتعري عن

وعنــد وفاتــه ســنة 896)م، أشــادت الصحافــة مــن جميــع األطيــاف بالــدور الكبر 

ــات  ــن الخدم ــد م ــدم العدي ــيّاً ق ــاً ودبلوماس ــاره محارب ــندي باعتب ــه لورش ــذي لعب ال

ــكاد  ــه، وإن ي ــام ب ــا ق ــكل م ــية. ف ــة الكنيس ــح املغربي ــارة واملصال ــة الحض لقضي

يكــون منســيّاً، فإنــه يــيء صفحــًة تاريخيــًة حــول العالقــات املغربيــة اإلســبانية يف 

العقــود الثالثــة األخــرة مــن القــرن التاســع عرش.ومــع وفاتــه اختفــى واحــٌد مــن أهــم 

الشــخصيات يف القــرن املذكــور، ومــن بــني أكــر مــن يُســاء فهمهــا)2).

ــٍة  ــدد إىل مخطوط ــذا الص ــارة يف ه ــدر اإلش ــه، تج ــه وكتابات ــني أعامل ــن ب وم

لــه بهــا مــا يقــارب 400 صفحــة يســلط الضــوء فيهــا عــن بعــض ســامته البــارزة، 

ــه  ــه ويفٌّ بالتزامات ــه بالنزاهــة وقــوة الشــخصية، وأنّ خاصــة وأن مــن عرفــوه يصفون

ومســؤولياته، ولطيــٌف ومتواضــٌع، ومتقشــٌف، ونشــط بــروٍح مبتكــرٍة، كــام أنــه يهتم 

باآلخريــن بجانــب توفــره عــى مهــاراٍت عاليــٍة خاصــًة يف الجانــب الديبلومــايس. 

وقــد عــرف عنــه أيضــاً كونــه مغامــراً ولــه قــدرٌة كبــرٌة عــى التواصــل مــع جميــع 

ــاً لدعوتــه الفرنسيســكانية والتبشــرية. أنــواع النــاس، كــام كان رجــل صــالٍة محبّ

وقــد ســاهم كلٌّ مــن اندماجــه يف املغــرب، وعلمــه باللغــة العربيــة، ونكرانــه 

ــة إىل  ــن األول، إضاف ــوالي الحس ــلطان م ــة الس ــة وصداق ــبه ثق ــذات يف كس لل

))) نفسه. 

))) نفسه. 
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تقديــر الحكومــة اإلســبانية خاصــًة وزيــر الخارجيــة آنــذاك، حيــث عمل لورشــندي 

عــى تعزيــز العالقــات الســلمية ودعــم املبــادرات املتعــددة للتنميــة االجتامعيــة 

ــوك  ــني مل ــفارات ب ــف الس ــامً ملختل ــيطاً مرج ــرب، وكان وس ــة للمغ واالقتصادي

إســبانيا والســلطان مــوالي الحســن))).

ــاون  ــات التع ــة إىل عالق ــا، إضاف ــته له ــة ودراس ــة العربي ــه للغ ــرُة حب وكان مث

ــة واألجانــب اإلســبان املســتعربني واملثقفــني، ورغبتــه يف مســاعدة  مــع املغارب

املبرشيــن مــن خــالل توفــر الوســائل الالزمــة لذلــك، نَــرْشَه كتابــاً يخــّص نحــو 

العربيّــة ومفرداتهــا، ويتعلّــق األمــر ب: Crestomatia arabe La ســنة )88)م، 

ــة  ــة املغربي ــيات العربي ــًة إىل »أساس ــنة )89)م، إضاف ــبانيّاً س ــاً إس ــامً عربيّ ومعج

املبتذلــة « ســنة 872)م، والــذي ســنخصص لــه املحــور القــادم مــن هــذا البحــث 

ــة. ــث عــن أطروحــة لورشــندي ومنهجــه يف دراســة الدارجــة املغربي للحدي

 4 -اأ�سا�سيات العربية املغربية املبتذلة عند لور�سندي

األفــكار  مــن  مجموعــٍة  عــن  بالحديــث  املحــور،  هــذا  يف  ســنكتفي، 

واملالحظــات التــي صاحبــت عمــل لورشــندي، والتــي نراهــا مهمــًة ويجــب أن 

تحــر كذلــك يف عملنــا هــذا، آملــني أن نقــدم يف بحــٍث قــادٍم أساســيات العربيــة 

ــباين. ــتعرب اإلس ــد املس ــاءت عن ــام ج ــى ك ــًة بالفصح ــة مقارن املغربي

اســتهل لورشــندي دراســته بالحديــث عــن أهــم األســباب والدوافع مــن وراء »أساســيات 

العربيــة املغربيــة املبتذلــة«، حيــث ذكــر منهــا الرغبــة الصادقــة يف أن يكــون العمــُل َذا فائــدٍة 

ــداء  ــًة إىل إه ــه، إضاف ــتقرون في ــد يس ــن ق ــرب، أو الذي ــتقرين باملغ ــبان املس ــض اإلس لبع

هــذا العمــل لــدون فرنسيســكو، مفــوض إســبانيا يف املغــرب، نظــراً للجهــود التــي يبذلهــا 

لصالــح اإلســبان، وتشــجيعه للبعثــات اإلســبانية باملغــرب)2).

ــا )اللغــة  ــة، ومــن بينه ــة األدبي كــام يشــر لورشــندي إىل تعــدد أســامء العربي

املُتَعلمــة( و )اللغــة الكالســيكية( و )اللغــة املكتوبــة(، إضافــة إىل انتشــار اللغــة 

ــة خاصــًة  ــا ال تســتعمل للكتاب ــة، إال أنه ــدان اإلســالمية املختلف الشــفهية يف البل

مــن قبــل املتعلمــني عــى اعتبــار أنهــا فســاٌد. غــر أن مــن الخطــأ أن نســتنتج، مام 

((( www.franciscanos.org/enciclopedia/joselerchundi.htm

((( Joseph Lerchundi, Rudiments of the Arabic Vulgar of Morocco, translation de James Maciver 

Macleod , The Spanish catholic Mission press, Tangier, (900, the dedication page.
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ســبقت اإلشــارة إليــه، أن العربيــة األدبيــة والعاميــة نوعــان لغويــان متميــزان عــن 

بعضهــام البعــض))).

فعــى الرغــم مــن عــدم التحــدث بالعربيــة بالطريقــة نفســها يف جميــع البلــدان 

ــا،  ــدول املســتعملة فيه ــع ال ــَة نفســها يف جمي ــا القواعــَد الثابت ــة، إال أن له العربي

وإن تخلــت العــرب عــن بعــض قواعــد العربيــة، بشــكٍل أكــر أو أقــل يف املحادثــة 

واالســتخدامات املألوفــة، وفقــاً ملســتوى ودرجــة التعلــم والحضــارة لــكل بلــٍد 

عــى حــدٍة. ومــن كل هــذا يؤكــد لورشــندي عــى أن العربيــة األدبيــة هــي نفســها 

العربيــة العاميــة التــي تــم تجريدهــا مــن الصعوبــات النحويــة األساســية، وُخفضت 

إىل أشــكاٍل أكــرَ بســاطًة. فــإذا كان مقــدار تخــي البلــدان التــي تســتعمل العربيــة، 

يف املحادثــات العامــة، للقواعــد النحويــة موحــداً، وإذا كان للحــروف الهجائيــة 

املســتعملة يف هــذه البلــدان الوضــوح نفســه بشــكٍل منتظــٍم وموحــٍد. وإذا كانــت 

الكلــامت نفســها مســتعملًة، يف ســوريا ومــر واملغــرب، للتعبــر عــن األفــكار 

واألشــياء نفســها، فاألكيــد، حســب لورشــندي، أن العاميــة العربيــة ســتكون 

واحــدًة، وســتخضع املطابقــة نفســها يف االختالفــات، وســيتم اســتخدامها بشــكٍل 

موحــٍد يف جميــع األنحــاء.

لكــن هــذا ليــس هــو الحــال؛ فلورشــندي يــرى أن القواعــد النحويــة املتبعــة 

ــًة  ــٌح، إضاف يف ســوريا تختلــف عــام هــو موجــوٌد يف املغــرب، والعكــس صحي

إىل أنــه ميكــن التعبــر عــن فكــرٍة معينــٍة يف املنطقــة املذكــورة باســتعامل حــروف 

عربيــٍة صحيحــٍة ونقيــٍة، يف حــني يُعــر عــن الفكــرة نفســها يف املغــرب بكلــامٍت 

مأخــوذٍة مــن لغــة أجنبيــة كاإلســبانية أو الفرنســية. وكل هــذه األســباب تــؤدي إىل 

نشــوء االختالفــات املحليــة، أو باألحــرى مجموعــٍة متنوعــٍة مــن اللهجــات.

ــني  ــن املتضلع ــد م ــر إىل أن العدي ــي يش ــة ل ــندي الفرص ــوت لورش وال يف

ــت  ــًة للوق ــل مضيع ــذا العم ــرش ه ــرون يف ن ــى( س ــة )الفصح ــة األدبي يف العربي

وأنـّـه عديــم الفائــدة، خاصــًة عندمــا يــرح الباحــث أنــه تعــرف عــى العديــد مــن 

األشــخاص الذيــن يعــادون العربيــة العاميــة، وحــاول مــراراً إقناعهــم دون جــدوى، 

وعليــه يــرى املســتعرب اإلســباين أنــه بحاجــٍة لوضــع املالحظــات التاليــة التــي 

))) نفسه. 
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يراهــا إجابــاٍت داعمــًة لفائــدة دراســة العربيــة اللهجيــة))):

ــد  ــعب بع ــة الش ــع عام ــم م ــخص األورويب التفاه ــدور الش ــون مبق ــن يك ) . ل

تعلمــه العربيــة األدبيــة )الفصحــى(، ومراعاتــه للحديــث بهــا واســتعامل 

قواعدهــا النحويــة، وســيتم فهمــه فقــط مــن طــرف مــن يَُســَمون ب )الْفِقيــْه( أو 

ــدد. ــدودي الع ــْب( املح )الطَّال

2 . ال يســتعمل املتعلمــون العربيــَة األدبيــَة )الفصحــى( أثنــاء التحــدث، وتقتــر 

قواعدهــا يف الكتابــة فقــط.

) . الفــرق الوحيــد بــني الطالــب أو الفقيــه وغــره يف املحادثــات العامــة يكمــن 

ــة  ــع يســتعمل الكلــامت نفســها بطريق ــك فالجمي ــا عــدا ذل يف األســلوب، أم

النطــق نفســها عــى الرغــم مــن أنهــا ال تكــون عربيــًة أدبيــًة.

4 . الــذي يتقــن العربيــة العاميــة ليــس مبقــدوره فهــم الجميــع فقــط، ولكنــه يكــون 

قــادرا عــى أن يجعــل نفســه مفهوما لجميــع املواطنــني دون متييــٍز أو اســتثناٍء، 

يف حــني مــن يجيــد العربيــة الفصحــى لوحدهــا ســيكون مفهومــا مــن طــرف 

املتعلمــني فقــط.

وعليــه يــرح لورشــندي أنــه ال يكتــب للمتعلمــني الذيــن يكمــن دورهــم يف 

استكشــاف الكنــوز الــواردة يف الكتــب األدبيــة والرشقيــة، ألن هــذا يقتــر فقــط 

عــى العربيــة األدبيــة التــي تســتطيع القيــام بهــذه الخدمــة. فدراســته، كــام يوضــح 

ــع  ــوٍع م ــن أيِّ ن ــط االتصــال م ــد رب ــن يري ــح كل م ــدًة لصال ــك، ســتكون مفي ذل

املغــرب.

ففــي ســنة )86)م، وعندمــا كانــت القــوات اإلســبانية الزالــت تحتــل تطــوان، 

وعندمــا بــدأت األطــامع ترصــد املغــرب، انصــب فكــر لورشــندي أوال نحــو ماهية 

الوســائل التــي قــد تســهل اكتســاب اللغــة يف البــالد، لــذا كــرس كل جهــده للقيــام 

ــف  ــى مختل ــاًء ع ــني بن ــع املواطن ــل م ــرض التواص ــواه لغ ــل دون س ــذا العم به

العالقــات التــي ميكــن أن تنشــأ بــني املغــرب وإســبانيا اآلن أو يف املســتقبل.

ومل ينــس لورشــندي التذكــر بالصعوبــات الكثــرة التــي رافقــت هذه الدراســة، 

والتــي يــأيت يف مقدمتهــا عــدم وجــود أيِّ راهــٍب يف البعثــة ُملــمٍّ باللســان العــريب، 

إضافــًة إىل عــدم وجــود كتــٍب لهــذا الغــرض، حيــث كــام يقــول الباحــث «إين ال 

))).IX نفسه، ص 
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أعــرف أيَّ دراســٍة أو أطروحــٍة حــول العاميــة املغربيــة ســواًء إســبانيًة أو أجنبيــًة»)1(، 

إضافــة إىل صعوبــة إيجــاد مغــريب مــن شــأنه تقديــم املســاعدة املتمثلــة يف التعليــم 

ــتمر التطبيقي. املس

وقــد جــاءت هــذه الدراســة بنــاًء عــى طلــٍب مــن بعــض رجــال الديــن وبعــض 

العلامنيــني، وامتثــاال ألوامــر رئيــس لورشــندي، الــيء الــذي حتــم عــى الباحــث 

ــد  ــا، وق ــع فيه ــو املتب ــكل النح ــا ش ــع إعطائه ــًة م ــة منظم ــذه الدراس ــع ه وض

ــر املســتعملة  ــن التعاب ــا م ــد انطالق حــاول أن تخضــع هــذه األساســيات للقواع

ــرب)2). يف املغ

ويختــم لورشــندي مقدمتــه بــأن الهــدف الرئيــي مــن هــذا الكتــاب هو تســهيل 

التفاهــم والتكلــم بالعربيــة املغربيــة العاميــة، كــام يشــر إىل أن عملــه ميكــن أن 

ــق، ويف  ــة والتطبي ــني النظري ــه ب ــه مل يجمــع في ــك إىل أن ــاً ذل يكــون ناقصــاً عازي

هــذا الصــدد يقــول: »لــي تكــون ُملــاّمً بالعربيــة العاميــة، اللغــة الحيــة، ال بــد مــن 

التحــدث بهــا واالســتامع إليهــا منطوقــة«))).

ــاب  ــن الكت ــة م ــة الثاني ــة الطبع ــتهل مقدم ــد اس ــرفرا فق ــكو س ــا فرانسيس أم

ــر  ــن م ــة يف كلٍّ م ــار العربي ــالمية يف انتش ــات اإلس ــارة إىل دور الفتوح باإلش

ــر  ــن البح ــا م ــامل إفريقي ــع ش ــات إىل جمي ــذه الفتوح ــد ه ــع متدي ــوريا، م وس

ــل  ــك جب ــد ذل ــمى بع ــي ستس ــاة )الت ــر القن ــي ع ــط األطل ــر إىل املحي األحم

ــق  ــا يتعل ــة يف م ــا خاص ــبانيا وفرنس ــار إىل إس ــذا االنتش ــد ه ــد امت ــارق(، وق ط

بالقواعــد الدينيــة واللغــة الغنيــة املتناغمــة، فكــام هــو معــروٌف، اللســان العــريب 

ــد  ــدٍة rigid laws. وق ــنَي جام ــًة إىل قوان ــٌة، إضاف ــُد صارم ــُم وقواع ــه تعالي تحكم

ــوذة  ــامت املأخ ــن الكل ــد م ــة بالعدي ــالط العربي ــات باخت ــذه الفتوح ــت ه تزامن

مــن اليونانيــة والفارســية والالتينيــة، أو مــن بعــض اللغــات املســتعملة مــن طــرف 

ــورة. ــعوب املقه الش

وألن الســكان يعارضــون القيــود والقوانــني التــي تقيدهــم خاصــة يف التواصــل 

مــع بنــي جنســهم، بــدأت القواعــد النحويــة يصيبهــا النســيان مــع ظهور تشــكيالٍت 

))).X نفسه، ص 
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ــة يف اللســان  ــواءات الغريب ــم االعــراف باأللفــاظ وااللت ــدٍة، وت ــاٍت جدي وانحراف

العــريب الحــايل، الــيء الــذي ســاهم يف نشــأة قواعــَد ومســتًوى لغــويٍّ جديــٍد 

ــع  ــي تتب ــيكية، الت ــة/ الكالس ــة األدبي ــذال للعربي ــني كابت ــدى األوروبي ــروٍف ل مع

ــا، إال  ــع أنواعه ــات بجمي ــب واملخطوط ــتعملة يف الكت ــة واملس ــد النحوي القواع

أنهــا ال تُســتخدم اآلن يف املحادثــات العامــة))).

كــام يضيــف فرانسيســكو ســرفرا إىل أن هنــاك العديــد مــن الدراســات 

املنشــورة باللغــة الفرنســية حــول العربيــة الجزائريــة املحكيــة، مقابــل القليــل مــام 

كتــب حــول العربيــة املغربيــة املحكيــة. فاألعــامل الوحيــدة التــي كانــت معروفــًة 

 Grammatica Linguae Mauro ((800( ــاي ــيس دومب ــة فرنس ــي: دراس ــذاك ه آن

-Arabicae juxta Vernacuti idiomatis usum، وهــو كتــاٌب صغــٌر بعيــوٍب مــن 

ناحيــة دقــة نطــق الكلــامت أو حتــى مــن خــالل عــدم وضــوح بعــض الصفحــات، 

أو فقدانهــا بالكامــل.

ــر/ ديســمر 798)م، أنيطــت  ــخ دجن ــع بتاري ــك تشــارلز الراب ــن املل ــر م وبأم

مهمــة الســفر إىل املغــرب لدراســة اللهجــة املغربيــة لــكلٍّ مــن اآلبــاء: باتريســيو 

 Manuel Bacas ومانويــل بــاكاس مرينــو ،Patricio de la torre دي ال تــوري

ــة  ــواد الالزم ــع امل ــل جم ــن أج ــوان دي أريس Juan de Arce، م Merino، وخ

إلنشــاء معجــٍم/ قامــوٍس، أو عــى األقــل لإلعــداد للنــرش بحــروٍف عربيــٍة، وهــو 

العمــل الــذي تــم نــرشه ســنة 805)م بغرناطــة Granada لــأب بيــدرو دي الــكاال 

 Vocabulista تحــت عنــوان املفــردات القشــتالية العربيــة ،Pedro de Alcalá

 .(2(Castellano arábigo

ــل وخــوان بنــرش العمــل  ــاء باتريســيو ومانوي وبعــد ذلــك تُوجــت جهــود اآلب

 Vocabulista castellano arábigo compuesto y declarado en lengua y :اآليت

letra castellana por el M. H. P Fr. ترتيــب ســان جرونيمــو، وتصحيــح وزيــادة 

الحــروف العربيــة باتريســيو دي ال تــوري.

وقــد طُبــع هــذا العمــل يف الســنوات األوىل مــن القــرن 9)، ويتضــح مــن خالل 

))) نفسه. 
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بعــض النســخ منــه أنــه مل يســتعمل كثــراً وأنــه معــروٌف عنــد القلــة القليلــة فقــط، 

كــام أن النســخة الوحيــدة املعروفــة هــي تلــك املوجــودة يف مكتبــة األســكريال 

التــي ال يتعــدى طولهــا مقــدار الكــف، الــيء الــذي يــدل عــى عــدم االنتهــاء 

مــن طباعــة هــذا الكتــاب))).

ــى  ــة ع ــويٌّ يف درس العربي ــاٌر نح ــو: اختص ــد كان ه ــر فق ــل اآلخ ــا العم أم

 Compendio gramatical para aprender la lengua ــة ــة والعامي ــة اللغوي الكيفي

 Manuel لصاحبــه مانويــل بــاكاس مرينــو ،arabigo asi sabia como vulgar

Bacas Merino، ويعتــر هــذا العمــل وجيهــاً إال أن عــدد نســخه قليلــٌة، وقــد نــرش 

ــد)2). ــنة 807)م مبدري س

ــا لورشــندي عمــالً  ــًة إىل األعــامل الســابقة، ألــف األب خــويص ماري وإضاف

ــة  ــون ب «أساســيات العربي ــد ســنة 872)، وهــو املعن ــرش مبدري ــاً، نُ ــاً رائع نحويّ

ــام  ــة، أو ك ــة املغربي ــد اللغ ــة إىل رشح قواع ــذي باإلضاف ــة«، ال ــة املبتذل املغربي

 the common ســامها فرانسيســكو ســرفرا )قواعــد اللســان املغــريب املشــرك

Morish tongue(، نجــد العديــد مــن التامريــن والراكيــب عــى امتــداد الدراســة 

التــي قــام بهــا، مطبقــا بذلــك مفهــوم ازدواجيــة العمــل بالنظريــة والتطبيــق، الــيء 

الــذي مــن شــأنه أن يســاهم يف تيســر فهــم العاميــة العربيــة املغربيــة))).

وقــد نفــذت الطبعــة األوىل مــن هــذا العمــل، فطُِبع الكتــاب طبعــًة ثانيــًة منقحًة 

ــرٍف  ــة بأح ــامت العربي ــة الكل ــا ترجم ــن بينه ــات م ــينات واإلضاف ــض التحس ببع

التينيــٍة، وذلــك بعــد أن الم النــاس نظــام الرجمــة املعتمــدة يف النســخة األوىل، 

عــى الرغــم مــن صعوبــة أو اســتحالة ترجمــة الكلــامت بالدقــة التــي توجــد فيهــا 

ــدٍّ  ــى ح ــة إىل أق ــب الرجم ــاول تقري ــب يح ــل الكات ــا جع ــذا م ــة، وه بالعربي

ــن  ــة م ــروف املزدوج ــذف الح ــام ح ــامت، ك ــي للكل ــق العام ــن النط ــٍن م ممك

الكلــامت التــي كانــت تشــكل عائقــاً أو تشويشــاً خاصــًة أمــام املبتدئــني.

وقــد أضيــف إىل مالحــق الطبعــة األوىل كيفيــة التعامــل مــع الحــاالت 

ــع. ــيم املقاط ــق وتقس ــة النط ــر بطريق ــق األم ــة، ويتعل ــة املغربي ــامعية للهج الس

))) نفسه. 

))) نفسه. 
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ــاقة  ــرار الش ــة التك ــد طريق ــندي مل يعتم ــرفرا أن لورش ــكو س ــد فرنسيس ويؤك

ــد  ــث اعتم ــدورف Ollendorff، حي ــن Ahn وأولين ــا آه ــرف به ــي ُع ــادة الت املعت

ــل  ــف أفض ــى تكيي ــد ع ــذي يعتم ــون Robertson ال ــن روبرتس ــَط م ــاً أبس نظام

ــٍة  ــالل «لغ ــن خ ــك م ــة، وذل ــات األدبي ــى الدراس ــادوا ع ــذي اعت ــخاص ال األش

ــة  ــزه األصال ــٍث متي ــادرٍة، وبح ــٍة ن ــاء مطبعي ــازٍة، وأخط ــٍة ممت ــٍة، وطباع واضح

ة، كــام لــه فائــدٌة واضحــٌة، وجميــع الصفــات التي تخــول للعمــل الحصول  والِجــدَّ

عــى استحســان اإلدارة الحكوميــة، التــي ال ميكــن أن تنكــر دور أساســيات األب 

ــندي«))). لورش

ــل، أو  ــذا العم ــالل ه ــن خ ــدارة م ــد الج ــٍة إىل متجي ــس بحاج ــندي لي فلورش

الحــث عــى فائــدة الكتــاب ألشــخاٍص أكــرَ كفــاءًة منــه، خاصــًة وأن املســتعرب 

اإلســباين اكتســب مــن خــالل عملــه هــذا التحيــة واإلشــادة مــن أفضــل 

ــك:  ــال ذل ــتعربني، ومث املس

ــام  ــر الع ــٍح إىل املدي ــاٍد واض ــبانية يف إيف ــة اإلس ــة امللكي ــالة األكادميي رس

للتعليــم العــام، التــي جــاء فيهــا: »األب لورشــندي أعطــى لعملــه طابعــاً مميــزاً، من 

ــة»))(.  ــة والعلمي ــة املوضوعي ــن املنهجي ــراف ع دون االنح

ــود ســنة 900)م، فهــو يف  ــة جيمــس ماكلي ــاب إىل اإلنجليزي أمــا مرجــم الكت

مقدمتــه يعتــر أن ترجمتــه إضافــٌة إىل عمــل لورشــندي، ومســاعدٌة للذيــن يرغبــون 

تعلــم العربيــة املغربيــة وال يجيــدون اللغــة اإلســبانية، كــام يضيــف أنــه لغايــة اآلن 

)890)م( فالكتــاب الوحيــد املخصــص للتالميــذ الــذي يتحدثــون اإلنجليزيــة كان 

ــة  ــل إىل العربي ــون ب )مدخ ــت James Edward، واملعن ــس إدوارد بادجي لجيم

املغربيــة )Introduction to the Arabic of Morocco( (88م، الــذي اعتمــد عى 

تقنيــة الحــوار واملحادثــة لكنــه طبــع لأســف بالحــروف الالتينيــة فقــط))).

ــًة  ــة، خاص ــات العربي ــة اللهج ــترشقني يف دراس ــهامات املس ــد أن إس واألكي

العاميــة املغربيــة، ال تــزال تحتــاج دراســاٍت موضوعيــًة ومســتفيضًة تكــون 

متخصصــًة بعيــداً عــن تعميــم النتائــج املقــرون بدافــع الحــامس مــع املســترشقني 

))).XVI نفسه، ص 

))) نفسه. 

)3) نفسه، مقدمة الطبعة اإلنجليزية. 
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ــترشقني،  ــامل املس ــع أع ــة يف تتب ــائل الالزم ــم الوس ــن أه ــى م ــم. وتبق أو ضده

ــى  ــامم ع ــب االهت ــٌل، فينص ــاٌع طوي ــم ب ــن كان له ــالم الذي ــى األع ــز ع الركي

مســترشٍق واحــٍد ويُــدرس مــن جوانــَب متعــددٍة، تُذكــر فيهــا جهــوده، كــام تُذكــر 

املآخــذ عليــه، وبهــذا ميكــن تجميــع نتائــج الدراســات للخــروج بحكــٍم تعميمــيٍّ 

عــى املســترشقني يف مواقفهــم مــن الدارجــة املغربيــة، ومناهجهــم يف دراســتها، 

وإن كان مــن الصعــب الخــروج بأحــكاٍم تعميميــٍة يف ظاهــرة االســترشاق لتوســعها 

ــٍة  ــن مجموع ــة ع ــالً باإلجاب ــة كفي ــامل اللغوي ــُع األع ــى تتب ــن يبق ــعبها، ولك وتش

مــن األســئلة ظلــت قامئــًة بســبب عــدم االهتــامم بالدارجــة املغربيــة واللهجــات 

العربيــة، فتتبــع هــذه الدراســات تاريخيّــاً، ووصفهــا تحليليّــاً وتفســريّاً، مــن شــأنه 

ــرات، إن  ــم التغ ــى أه ــوف ع ــارض، والوق ــايض بالح ــط امل ــى رب ــاعدتنا ع مس

ــة. ــة والوظيفي ــة والركيبي ــة املعجمي هــي وقعــت، مــن الناحي

هــذا دون نســيان أن دراســة اللهجــات العربيــة أصبحــت محــط أنظــار العديــد 

ــُص لهــا كــراٍس لتدريســها، وميكــن  مــن الجامعــات العامليــة، بــل أصبحــت تُخصَّ

أن نشــر هنــا إىل مــا يعــرف بتدريــس العربيــة للناطقــني بغرهــا )TAFL(، حيــث 

ــب  ــا يج ــًة يف م ــي، خاص ــح واللهج ــتويَيْها الفصي ــة يف مس ــى العربي ــز ع الركي

ــويٍّ  ــٍد ترب ، وبُع ــٍد لغــويٍّ ــة للناطقــني بغرهــا مــن: بُع ــر يف أســتاذ العربي أن يتواف

ــز  ــض املراك ــجل أن بع ــا نس . وإن كن ــيٍّ ــد تقن ــايفٍّ، وبُع ــد ثق ، وبُع ــيٍّ وتدري

واملعاهــد الخاصــة عــى ِقلَّتهــا هــي ِقبلــة األجانــب الراغبــني يف إتقــان اللســان 

ــا  ــح أبوابه ــت مل تفت ــا زال ــة م ــات املغربي ــريب، فالجامع ــح واملغ ــريب الفصي الع

ــة  ــة العربي ــى واللهج ــان الفصح ــني يف إتق ــب الراغب ــة األجان ــتقطاب الطلب الس

ــة. ــة والدولي ــات العربي ــًة بالجامع ــة مقارن املغربي


