
فيديريكو كوريينتي كوردوبا )قرطبة(
قّمة االعتدال يف االستعراب اإلسباين

[[[

د. عيىس الدودي)*(

كوردوبا  كوريينتي  فيديريكو  اإلسباين  املستعرب  جهود  الباحث  يستعرض 

)قرطبة(، ومسريته العلميّة الطّويلة يف مجال الّتاث والّدراسات العربيّة، والذي متّكن 

من خلل جهوده البحثيّة أن يتبّوأ مكانًة علميًّة متميّزًة داخل إسبانيا وخارجها. فقد 

طرق أبواب الّدراسات العربيّة من أبوابها العلميّة بكّل إنصاٍف وموضوعيٍّة واعتداٍل 

وغريهم؛  األسبان  املسترشقي  مناهج  موضوعيّة  وال  حياديّة  ال  بخلف  وحياٍد، 

يف  املشاركات  من  يُحىص  ال  وعدٍد  املقاالت،  ومئات  الكتب  بعرشات  تناول  إذ 

ويف  إسبانيا،  يف  عّدٍة  جامعاٍت  يف  والتّدريس  وامللتقيات،  والّندوات  املؤمترات 

العريّب،  بالّتاث  التّعريف  تناول  األمريكية،  املتحدة  والواليات  ومرص،  املغرب، 

»إشكاليّة  يف  الدكتوراه  يف  بحثه  موضوع  خّصص  وقد  العربيّة،  الّدراسات  وخدمة 

األعامل  بعنايٍة  ينتقي  كان  أنّه  التّكسري، واملعروف  الّسامية: جمع  اللّغة  الجمع يف 

التي يَْعَمُد إىل تحقيقها ودراستها يف اللّغة العربيّة، ما جعله يفرض نفسه يف ساحة 

وإنَْصاَف  واملوضوعيّة  بالّنزاهة  أبحاثه  اتّسمت   ، أكادمييٍّ كباحٍث  العلمّي  البحث 

الثّقافة العربيّة بإسبانيا واملحافل العلميّة املختلفة.

املحّرر

*. أستاذ اللغة العربية بالمعهد اإلسباني لوبي دي بيغا بالناظور.
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مقدمة

)قرطبة( كوردوبا  كوريينتي  فيديريكو  اإلسباين  املستعرب   ولد 

سنة  اإلسباين  بالجنوب  غرناطة  مدينة  يف   )Federico Corriente Górdoba(

يونيو عام 2020م. وقد استطاع  يوم 16  ناهز 79 سنة،  1940م، وتويّف عن عمر 

خلل مساره العلمّي الطّويل أن يتبّوأ مكانًة علميًّة متميّزًة داخل إسبانيا وخارجها يف 

مجال الّدراسات العربيّة، ففي وقٍت مبكٍر من مسريته العلميّة تنبّأ الباحثون ـ بشتّى 

تلوينهم ـ مبستقبله يف مجال البحث العلمي، لذا راحوا يستقطبونه إىل صفوفهم، 

واشتّد حوله التّنافس بي املهتّمي بالّدراسات العربيّة واملهتّمي بالّدراسات العربيّة، 

لكّنه آثر يف األخري االنضامم إىل الفريق املهتّم بالّتاث العريّب، خاّصة األندليس منه. 

فكانت مسريُة حياته حافلًة بالعطاء واإلنجازات، بعرشات الكتب ومئات املقاالت، 

وعدٍد ال يُحىص من املشاركات يف املؤمترات والّندوات وامللتقيات، وَدرََّس يف 

جامعاٍت عّدٍة يف بلده إسبانيا ويف املغرب ومرص والواليات املتّحدة األمريكيّة، كام 

حصل عىل جوائز رفيعٍة من جهاٍت عربيٍّة وغربيٍّة، هذا كلّه أّهله ورفعه إىل مصاّف 

اإلسباين،  املستعرب  لهذا  يُْحَسُب  وما  االستعراب.  مجال  يف  املرموقي  الباحثي 

الّشائكة داخل االستعراب  القضايا  تناول  باالعتدال واملوضوعيّة والحياد يف  متيّزه 

-سواًء  أبحاثه  ومتيّزَْت  باألندلس،  اإلسلميّة  العربيّة  للحضارة  وإنصافه  اإلسباين، 

أكانت تحقيًقا أم دراسًة أم ترجمًةـ بالتّحّري والتّمحيص والتّدقيق وااللتزام. ومل يَرَْض 

لنفسه االنخراط يف حركة االستعراب املُؤدلج التي تحّكمت فيها املواقف االمربياليّة 

 ،)Sánchez-Albornoz( واالستعامريّة والعنرصيّة، كام هو عند »سونشيز ألبورنوث

 Emilio García( وإميليو غرسية غومس )Ribera( وريبريا ،)Simonet( وسيمونيت

 )Juan Goytisolo( غويتيصولو  خوان  اإلسباين  الكاتب  فضح  والتي   ،)Gómez

ومخطّطاتها  األخلقيّة  غري  ترصّفاتها  من  كثريًا  اإلسباين«  االسترشاق  »يف  كتابه  يف 

االستعامريّة؛ إذ يقول: »كام أّن الّصالت الوثيقة التي جمعت الستعراب باملطامح 

اإلسبانّية يف الّسيطرة عىل شامل املغرب، إّنا تتجىّل يف الّتحالف املوضوعّي الذي 

]إفريقيا اإلسبانّية[. وضع املستعربون دراساتهم  جمع كالًّ من املستعربني وأنصار 

وإمكاناٍت  متواضعٍ  بقدٍر  وإن  سلكوا،  مستعربينا  أّن  يعني  مام  هؤلء...  خدمة  يف 
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محدودٍة، الطّريق نفسها التي رسمها الّتوّسع المربيايّل الكويّن الذي قامت به فرنسا 

وإنجلرتا للدراسات الرّشقّية يف لندن وباريس«]1[.

والتّعريف  اإلسباين،  االستعراب  يف  كوريينتي  فيديريكو  جهود  هي  فام  وعليه، 

يف  العلميّة  مكانته  هي  وما  بإسبانيا؟  العربيّة  الّدراسات  وخدمة  العريب،  بالّتاث 

مجاالت الّدراسات األدبيّة واللّغويّة واملعجميّة والتّحقيق والّتجمة؟ وما هي بعض 

آرائه وتصّوراته الّنقديّة حول قضايا االستعراب اإلسباين؟ 

1ـ مسـار حافـل باإلنجازات

    فيديريكو كورينتي، متخّصٌص يف تاريخ القرون الوسطى، وبالتّحديد ما يتعلّق 

بالّدراسات العربيّة واإلسلميّة، بدأ هذا االهتامم ينشأ عنده يف وقٍت مبكٍر من مشواره 

موضوع:  يف  مدريد  جامعة  من  السامية  اللّغة  يف  اإلجازة  عىل  حصل  إذ  العلمّي؛ 

»أهل الكهف )la gente de caverna(« لتوفيق الحكيم سنة 1962، بعد ذلك نال 

التّكسري  جمع  السامية:  اللّغة  يف  الجمع  »إشكاليّة  موضوع:  يف  الدكتوراه  شهادة 

سنة  )problemática de la pluralidad en semítico: el plural fraco(«وذلك 

مَتَكُّـُنه  منها،  العربيّة  خاّصة  األخرى  الثّقافات  يف  البحث  عىل  وساعده  1967م. 

من لغاٍت عّدٍة؛ إذ يُتقن -كتابًة وقراءًة ونطًقاـ العربيّة والفرنسيّة واإلنجليزيّة، وبدرجٍة 

والّلتينيّة والفارسيّة والعربيّة والروسيّة والتكيّة  أقّل األملانيّة واإليطاليّة واألمازيغيّة 

متناهيٍة،  بها بطلقٍة غري  يتحّدث  فإنّه  العربيّة،  باللّغة  درايته  والّسيانيّة، وبخصوص 

الدول  يف  وامللتقيات  واملؤمترات  الّندوات  يف  يُشارك  كان  عندما  أنّه  درجة  إىل 

العربية، كان الحضور يتساءل: من أّي دولٍة عربيٍّة هذا الباحث؟، وبجدارٍة واستحقاٍق 

نال رشف العضويّة يف أكادمييّة اللّغة العربيّة بالقاهرة، كام َدرََّس يف جامعاٍت عربيٍّة 

عّدٍة؛ منها جامعة القاهرة يف الفتة املمتّدة ما بي )1962- 1965(، وجامعة محمد 

العربية  اللغة  تدريسه  إىل  باإلضافة   ،)1968  -1965( بي  ما  بالرباط  الخامس 

واللغات السامية يف جامعات؛ »دروبيس )Dropsie(« بفيلديلفيا بالواليات املتحدة 

البيضاء/  الفنك، الدرا  ]1]- خوان غويتيصولو، في االستشراق اإلسباني: دراسات فكرية، ترجمة: كاظم جهاد، نشر 

المغرب 1997م، ص: 229، 230. 
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مبدريد   »)Complutense( »كمبلتينس  جامعة  ويف   ،)1970-1968( األمريكية 

 .)1986-1976( »)Zaragoza( وجامعة »رسقسطة ،)1972-1976(

الحدود  ألبعد  وغزيرًا  معطاًء  كان  فقد  الثّقايف،  والّنشاط  التّأليف  مجال  ويف 

واملؤمترات  الّندوات  يف  عديدة  ومشاركات  املقاالت،  ومئات  الكتب،  بعرشات 

وامللتقيات يف مختلف أنحاء العامل، كام حصل عىل عرشات الجوائز وامليداليات 

البحث  دوائر  تجّمعات  يف  العضويّة  رشف  ونال  التّقديريّة،  والّشواهد  والترّشيفات 

العلمّي بإسبانيا وخارجها، منها جائزة وزارة الثّقافة يف جمهوريّة مرص العربيّة حول 

الّذهبيّة  وامليداليّة  1995م،  قزمان  ابن  ديوان  حول  العربية  للنصوص  نرشة  أحسن 

للمعهد املرصي للدراسات اإلسلمية 2000م، وشهادة االمتياز من جامعة القاهرة 

2007م، وشهادة تقديريّة من دائرة الثّقافة واإلعلم اإلماراتيّة بعجامن 2008م. كام 

بالقاهرة، وأن يكون  العربية  اللغة  أنّه استطاع أن يحصل عىل العضويّة يف أكادمييّة 

عضًوا يف هيئة تحرير مجموعة من املجّلت والدورات الرّصينة مثل: جريدة األدب 

إفريقيا  شامل  لهجات  دراسات  ومجلة  باولو،  بسان  الطراز  ومجلّة  بليدن،  العريب 

واألندلس بسقسطة.

2 ـ جهوده يف الّتحقيـــق

ويف  اإلسلمي،  العريب  الّتاث  تحقيق  إىل  اإلسبان  املستعربي  من  كثرٌي  اتّجه 

مقّدمته الّتاث األندليس، وكانت لجهودهم أدواٌر بارزٌة يف نفض الغبار عن مجموعٍة 

حسن  تعبري  حّد  فعىل  الوجود،  حيّز  إىل  وإخراجها  واملؤلّفات  املخطوطات  من 

الوراكل، ففي: »العرص الحديث أوىل االستعراب اإلسباين اهتامًما ملحوظًا بالّتاث 

اإلسلمي األندليس تَْكِشُف عنه عناوين غنيّة سواء يف التّحقيق أو الّدراسة. أّما يف 

املستعربون  نرشه  ما  مقّدمة  يف  اإلسلمي  الّتاث  كتب  كانت  فقد  األّول،  املجال 

اإلسبان من كتب الّتاث األندليس، ونثّل لذلك بكتب الطبقات، ومعاجم الرجال، 

وجميعها تضّمنت تراجم العلامء، واملحّدثي، والفقهاء وأخبارهم«]1]. ومن األسامء 

]1] ـ حسن الوراكلي، االستعراب اإلسباني والتراث اإلسلمي األندلسي، المناهل: مجلة تصدرها كتابة الدولة المكلفة 

بالثقافة/ المملكة المغربية، العدد: 56، السنة الثانية والعشرون، جمادى األول 1418، شتنبر 1997، ص: 6 .
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الّلمعة يف هذا املجال، فرنثسكو كوديرة، وخوليان ريبريا، وميجيل أسي بلثيوس، 

ولويس ثيكو دي لوثينا، وماريا إيزابيل فريو، ومارية أركاس كامبوي، وغريهم كثري.

إذ  األهّميّة مبكان؛  من  فهي  التّحقيق،  مجال  كوريينتي يف  فيديريكو  أعامل  أّما 

كان ينتقي بعنايٍة األعامل التي يَْعَمُد إىل تحقيقها، باعتبارها أعاماًل محوريًّة ومفصليًّة 

تقّدم إضافًة مهّمًة ونوعيًّة يف تقّدم الّدراسات العربية بإسبانيا، لذلك فقد حّقق الّديوان 

الّضخم البن قزمان املسّمى بـ »إصابة األغراض يف ذكر األعراض«، والذي عنونه بـ: 

Gramática, Metrica y texto del cancio- ا ولغًة وعروًضا  )»ديوان ابن قزمان نصًّ

nero Hispanoárabe de Abn Guzman(«، الصادر عن املعهد اإلسباين العريب 

َر هذا التّحقيق مبقّدمٍة مهّمٍة حاول أن يرشح فيها آراءه  للثقافة سنة 1980م، وقد َصدَّ

الّنقديّة، قال يف بعض سطورها :»يعّد ابن قزمان قطبًا من أقطاب األدب العريب، فام 

من مثّقٍف عريبٍّ إاّل وسمع به أو له، وما من مسترشٍق إاّل وقد اطّلع عىل ما ألّف عنه 

وعن آثاره من كتٍب ومقاالٍت كثريٍة، قلاّم ُصّنف مثل عددها يف أديٍب عريبٍّ من فحول 

الّشعراء أو من ُمجيدي القول املنثور.

مميّزاتها  نصف  وأن  قزمان  ابن  لغة  نحّدد  أن  هذا  كتابنا  يف  نحاول  ونحن   ...

اتّخذناها  لها قواعد خاّصة  أندلسيٌّة  أنّها لهجٌة  البحث إىل  بنا  انتهى  باختصار، وقد 

الّروايات  وهذه  القواعد  تلك  أساس  فعىل  فيها،  املشكوك  الّروايات  لصّحة  معياًرا 

بحثنا يف عروض األزجال فوجدناها عروًضا عربيّة األصل...«]1]. ومن حسنات ما 

العربيّة،  بحروفه  أصله وأخرجه  أنّه حافظ عىل  العمل،  عليه كورينتي يف هذا  أقدم 

الحرف  نقله إىل  الناتجي عن  التّحريف والتّحوير  حفاظًا عىل أصالته، وصونه من 

 Emilio García( الّلتيني، كام فعل زميله املستعرب اإلسباين إميليو غرسية غومس

يعطي  أن  حاول  الذي   »Todo ben Guzman قزمان  ابن  »كل  كتابه  يف   )Gómez

التّحقيق دراسًة  الّصميم. كام أرفق كورينتي هذا  الديوان التينيٌّ يف  أّن هذا  انطباًعا 

مفّصلًة باللّغة اإلسبانيّة، قّسمها إىل ديباجة، وتنبيه، ومحاور درس فيها جوانب تتعلّق 

باألصوات وشكلها، والنحو، واملعجم، والعروض.  

]1] ـ فيديريكو كوريينتي، ديوان ابن قزمان نصا ولغة وعروضا، المعهد اإلسباني العربي للثقافة/ مدريد 1980، ابتداء 

من ص: أ.
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ونظرًا لألهميّة القصوى لهذا الديوان، فقد أعاد تحقيقه سنة 1990م تحت عنوان: 

»ديوان ابن قزمان القرطبي )555هـ/ 1160م( إصابة األغراض يف ذكر األعراض«، 

َم له  وَصَدرَْت هذه الّنرشة عن املجلس األعىل للثقافة بجمهوريّة مرص العربيّة، وقَـدَّ

الديوان:  لهذا  الذي وضعه  التّصدير  الدكتور محمود عل مك، يقول كورينتي يف 

الّصفحات  عدد  عليه  يدّل  كام  األندليس،  األدب  أقطاب  من  قطبًا  قزمان  ابن  »يعّد 

املخّصصة لذكره يف أهّم املؤلّفات حول تاريخ األدب العريب يف الغرب اإلسلمي، 

فضًل عن املصّنفات الخاّصة بدراسة حياته وآثاره سواء أكان مؤلّفوها عربًا أم عجاًم، 

الّشعراء  من  أو  العظام  األدباء  من  آخر  أندليسٌّ  قَلَّاَم حظي  بأنّه  القول  يجوز  بحيث 

الفحول مبا حظي به زجالنا من عناية الباحثي«]1].

املقتبس البن  كتاب  الخامس من  بتحقيق املجلد  قام  فقد  باإلضافة إىل ذلك، 

البن  والسجلت  الوثائق  كتاب  وتحقيق  1979م،  سنة  وذلك  )باملشاركة(  حيان 

مخطوطات  إحدى  من  ودنيويّة  دينيّة  ونصوص  1983م،  سنة  )باملشاركة(  العطار 

املوريسكيي سنة 1991م، وأشعار عوام األندلس بالعربيّة واألعجميّة سنة 1997م، 

سنوات  خلل  )باملشاركة(  لبيب  لكّل  النبات  معرفة  يف  الطبيب  عمدة  وكتاب 

2004م، 2007م، 2010م، وكتاب »الجامع لصفات أشتات الّنبات ورضوب أنواع 

املفردات« للرشيف اإلدرييس.    

3 ـ الّدراسات األدبـّية

     قّدم فيديريكو كورينتي خدماٍت جليلًة لألبحاث والّدراسات العربيّة يف إسبانيا؛ 

بالّنزاهة  اتّسمت أبحاثه   ، العلمي كباحٍث أكادمييٍّ البحث  إذ فرض نفسه يف ساحة 

وحياٍد،  تجرٍّد  بكّل  معها  وتعامل  بإسبانيا،  العربيّة  الثّقافة  أنَْصَف  إذ  واملوضوعيّة؛ 

اإلسباين،  االستعراب  كثريًا من زملئه يف مجال  أغضبت  نتائج علميّة  إىل  فتوّصل 

وهذا ما دفعه للدخول يف سجاٍل علميٍّ وأديبٍّ مع مخالفيه، متسلًّحا بروح البحث 

من  الحّد  متوّخيًا  عليها،  غبار  التي ال  والتّاريخيّة  األدبيّة  والحقائق  الرّصف  العلمّي 

]1] ـ  ابن قزمان، ديوان ابن قزمان القرطبي )555هـ/1160م( إصابة األغراض في ذكر األعراض، تحقيق وتصدير: 

القاهرة  العربية،  مصر  جمهورية  للثقافة،  األعلى  المجلس  مكي،  علي  د.محمود  تقديم:  كورينتي،  فيديريكو 

.1 ص:  )1410هـ/1990م(، 
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الّنظريات األصوليّة يف البحث العلمي وما تُفيض إليه من نتائج -ال تخطئها  غلواء 

العي- تخدم األهواء والّنزعات العرقيّة واملذهبيّة والّدينيّة، ويف الوقت نفسه َمدَّ يده 

تام،  العلمّي بحياٍد  البحث  العرب والغربيي عىل حدٍّ سواء؛ لخدمة  للمعتدلي من 

ورضب بذلك أروع األمثلة يف التّخّل عن األنانيّة والخصوصيّة الّذاتيّة. 

إسبانيا  والّدارسون يف  الباحثون  العرشين دخل  القرن  فإنّه طوال  املعلوم،  ومن 

تحسم  مل  التي  املعّقدة،  األدبيّة  القضايا  من  مجموعٍة  حول  والتّنازع  الرّصاع  حلبة 

بشكٍل كامٍل إىل يومنا هذا، وانضّم إليهم باحثون آخرون من أوربا ومن العامل العريب، 

الذين آثر كّل واحٍد منهم االصطفاف إىل فريٍق عىل حساب الفريق اآلخر. ويأيت عىل 

رأس هذه القضايا التي شغلتهم يف هذه الفتة أصول املوشحات واألزجال وما يتفّرع 

فريقي، األّول  الباحثون حولها إىل  فانقسم هؤالء  عنها من معجم وعروض وبناء، 

ينافح عن األصل األورويب لهذا الّشكل األديب الذي ُعرَِف باألندلس أكرث من معرفته 

باملرشق، والذي يتقاطع قالبه الفّني مع الّشعر األورويب أكرث من تقاطعه مع القصيدة 

العربيّة الكلسيكيّة، من هؤالء خوليان ريبريا، وإميليو غرسية غومس، وجيمس مونرو. 

والثاين يقّر بأصله العريب، ويعتمد يف املقام األّول عىل وصوله مرحلة الّنضج يف 

األندلس يف وقٍت مل يكن لألوروبيي شعٌر يُْعتَدُّ به، واعتربوا االعتاف بهذه الحقيقة 

التّاريخيّة مربط الفرس لفهم خصائص الّشعر الّدوري فهاًم صحيًحا، ومن أنصار هذا 

التّوّجه فديريكو كورينتي وتلميذه الهولندي أوتو زفارجيس. 

 وهكذا فقد شّق كورينتي طريقه يف عامل االستعراب بعيًدا عن املكائد والّدسائس 

العلميّة، التي اشتهر بها كثرٌي من زملئه اإلسبان؛ إذ ندد بترصّفاتهم التي حادت بالبحث 

العلمّي عن مساره الّصحيح، يقول عن هذا الصنف من الباحثي بكثريٍ من الحسة 

واألس: »ومنهم من تجاوز ذلك إىل اتّخاذ حيٍل غري الئقٍة بكرامة مراتبهم، كحجب 

مبنافعها  االنفراد  بقصد  زملئهم  عن  الثّمينة  األخبار  عىل  املحتوية  املخطوطات 

والتّحّكم يف تفسريها ومضمونها، بل بنيّة إجراء تحقيقها عىل وجٍه متّفق وميوٍل غري 

علميّة، عن طريق تحريف األصل وعدم الترّصيح بالتّصحيحات املفروضة فيه، إىل 

طرٍق أخرى غري مقبولٍة عادًة لدى أهل العلم والصلح«]1]. كام تعاطف مع الوجود 

]1] ـ الدكتور فيديريكو كورينتي، أدلة جديدة على األصول العربية لبنية التوشيح والزجل الدورية، مجلة مجمع اللغة 
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من  وتراثهم  املسلمون  له  تعرّض  ما  عىل  بالّلمئة  وألقى  األندلس،  يف  اإلسلمي 

تصفيٍة واضطهاٍد بعد سقوط األندلس، ونقتبس له هذا املقطع الذي يقول فيه: »ومن 

املعلوم أّن سيطرة بعض الّدوائر الّدينّية املتطرّفة عىل جنوب أوروبا، بعد سقوط آخر 

منع  امليالدي  عرش  الخامس  القرن  أواخر  يف  القشتاليني  أيدي  يف  األندلس  معاقل 

العلامء يف تلك الديار، فضال عن غريهم، عن أبسط مظاهر العناية بعلوم املسلمني، 

نتيجة  فكانت  العقوبات،  بأشد  بذلك  املهتمني  تضطهد  التفتيش  محاكم  كانت  إذ 

عليها  كلّام عرث  اآلبار  أُلقيت يف  أو  ُدفنت  أو  ُحرقت  الخّط  العربّية  الكتب  أّن  ذلك 

قبل قراءتها والّتأكّد من مضمونها، وأّن الّناطقني بلغة الّضاد، وكانوا كثريين من مسلم 

ومسيحي ويهودي، اضطروا إىل إنكار علمهم ذلك خوًفا من الّتعرّض لتهمة العطف 

عىل اإلسالم دون اعتناقه املرتتّبة عليها عقوبة اإلعدام من نزع األمالك من أنسالهم 

وإرشاكهم يف الخزي والريبة ملدة عدة أجيال«]1[.

وهكذا فقد كانت أّول انطلقة له يف مجال الّدراسات العربيّة هو بحث اإلجازة 

يف  أصدرها  والتي  الحكيم،  لتوفيق  الكهف«  »أهل  مسحيّة  حول  أنجزه  الذي 

أبحاثه يف  أّما بخصوص  للثقافة.  العريب  اإلسباين  املعهد  كتاب سنة 1963م عن 

املوشحات واألزجال أو ما يُسّمى بالّشعر الدوري، فهي كثرية، منها؛ كتاب »الشعر 

 Poesía estrófica atribuida al الششتي  الغرناطي  للصويف  املنسوب  الدوري 

místico granadino aš-šuštarā« 1988م، وهو ديوان زجل يغلب عليه طابع الزّهد 

ابن قزمان، ككتاب »العامية  الزجال األندليس  والتّصّوف. وله أكرث من كتاب حول 

 Léxico estándar y andalusí del Dīwān de Ibn« األندلسية يف ديوان ابن قزمان

El cancione-« قزمان  ابن  األندليس  الزجال  »ديوان  وكتاب  1993م،   »Guzmān

1984م، والذي صّححه وأعاد نرشه سنة   »ro hispanoárabe de Ibn Guzmān

 Ibn Guzmān: Cancionero« أندليس  ديوان  قزمان:  »ابن  عنوان  تحت  1989م 

بدراسٍة  لها  ومّهد  اإلسبانيّة،  إىل  متجمًة  قزمان  ابن  أزجال  قّدم  وفيه   ،»andalusí

العربية، المجلد: 2000، العدد: 87، السنة: 2000، ص: 227.

اإليبيرية،  الجزيرة  الدول في شبه  بين األندلس وسائر  اللغوية واألدبية  العلقات  فيديريكو كوريينتي كوردوبا،  ـ   [1[

دراسات مغاربية: مجلة نصف سنوية، تعنى بالبحث والبيبليوغرافيا المغاربية، عدد مزدوج: 15-16 )2002(، مؤسسة 

الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات اإلسلمية والعلوم اإلنسانية، الدار البيضاء، ص: 37.
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وافيٍة، شملت تفاصيل دقيقًة عن حياة الزجال، والقضايا املتعلّقة بالزّجل األندليس 

والّشعر الدوري، ومام قاله يف مطلع هذه الدراسة: »نقّدم للقارئ اإلسباين املعارص، 

غريبة  خطط  فيه  عمٌل  إنّه  قزمان،  ابن  حول  الجاميل،  والتأثري  واملنت،  الشخص، 

الزجال  حول  لدينا  التي  املعلومات  التّجريدي،  الفن  يف  يحدث  كام  ومتناقضة، 

واملميّزات«]1].  والتحديدات  التفاصيل  إىل  وتشري  وإيحائيّة،  غنى  أكرث  األندليس 

ا ولغًة وعروًضا  وثالث هذه الكتب حول ابن قزمان هو كتاب: »ديوان ابن قزمان نصًّ

Gramática, Metrica y texto del cancionero Hispanoárabe de Abn Guz-

1980م، وهو كتاٌب ضخٌم بذل فيه مجهوًدا جبّاًرا، ويعّد مرجًعا أساسيًّا ال   »man

ميكن االستغناء عنه يف دراسة الزجل واألدب الشعبي بالغرب اإلسلمي.  

 باإلضافة إىل ذلك فله يف األندلسيات كتاب »الشعر العريب العامي والرومانثي 

1997م،   »Poesía dialectal árabe y romance en Alandalứs« األندلس  يف 

إذ تطرّق فيه  فيه تعريفاٍت مفصلًة لكّل من املوشح والزجل والخرجة؛  قّدم  والذي 

باإلضافة  اللّغويّة،  ومميّزاته  العروضيّة،  وخصائصه  الدوري،  للّشعر  الهيكل  للبناء 

لجرد بعض تيامته كمسألة الحب والعلقة بي العاشق واملعشوق يف هذا الّنوع من 

الّشعر، وغريها من القضايا اللّغوية واألدبيّة، يقول يف مقّدمة هذا الكتاب عن متيّزه 

يف طريقة البحث عن زملئه املستعربي: »هذا الكتاب نوظّف فيه طريقة األخذ من 

العربية، خاّصة مام هو أندليس، مع تجّنب التّفّكك املعتاد الذي نجده عند كثري من 

املستعربي اإلسبان«]2].

 وباإلنجليزية له كتاب »سبعة وعرشون موشًحا وزجل واحد البن عريب املوريس 

 Twenty-seven Muwashshahaat and One Zajal by al-ĀArabi of Murcia(

العربيّة،  »الرومانيّة  كتاب  األخرى،  كتبه  ومن  )باملشاركة( 2004م.   »)1165-1240

 Romania arabica, Tres الخرجة  املُْستَْعرَُب،  االستعراب،  أساسيّة:  أسئلة  ثلث 

[1[- Edición Federico Corriente, Ibn Guzmān: Cancionero andalusí, Copyright Federico 

Corriente 1989, p.9.

[2[Federico Corriente- Poesía dialectal árabe y romance en Alandalứs]Ceјeles y xarjat de 

Muwaššahāt(, Gredos: Biblioteca Románica Hispánica. 1997, p.19.
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cuestiones básicas: arabismos, mozárabe, jarchas« 2008م. وباالشتاك مع 

املعلّقات  ترجم  فقد   ،)Juan PedroMonferrer Sala( مونفرير ساال  بيدرو  خوان 

الثانية،  النرشة  تضّمنت؛ ملحظات حول  ودراسة  مقدمة،  مع  اإلسبانيّة،  إىل  العرش 

وأدب املعلّقات وتاريخها، وُعْنِوَن الكتاب بـ »املعلقات العرش: الشعر ونظرة عامة 

 Las diez Mu‛allaqāt: poesía y panorama de arabia en عن العربية قبل اإلسلم

vísperas del Islam« 2005م، نأخذ هذا املقطع من مقدمة الكتاب، الذي يوّضح 

نقّدم خدمًة مزدوجًة؛ بوضع  أن  نريد  التجمة  فيه دواعي االختيار والّتجمة: »بهذه 

نصٍّ مرجعيٍّ يف أيدي الذين يريدون االنطلق يف دراسة األدب العريب، ليساعدهم 

عىل إيجاد الحلول العظيمة لفّك املفاهيم الشائكة التي يطرحها الّشعر العريب يف 

ُم للذين ليست لديهم إمكانيّة التّخّصص، لكّنه يف غاية األهّميّة  البداية، وثانيًا، أنّه يَُقدَّ

بالّنسبة لهم، لتعّدد أسباب وعوامل تأثري هذا األدب يف أدبنا«]1]. ويف دراسة األمثال 

 Recopilación de refranes ألََّف: »قواني األمثال األندلسيّة عند ألونسو القشتايل

andalusíes de Alonso del Castillo« )باملشاركة( 1995م، ولإلشارة فإّن موضوع 

فيها  التي خاض  يعّد من األبحاث  العربيّة،  بنظريتها  األمثال، ومقارنة اإلسبانية منها 

املستعربون كثريًا.

4 ـ الّدراسـات املعجمـّية.

العربيّة واإلسبانيّة،  التّواصل بي  فيديريكو كوينتي يف تحقيق  إنجازات  أهّم  من 

هو وضع املعاجم والقواميس التي تُسّهل مأموريّة الفهم والرّشح والتّفسري. وبالّرغم 

 ، من الّصعوبة التي تطرحها مثل هذه األعامل التي تحتاج إىل فريٍق وجهٍد جامعيٍّ

فإنّه بذل جهًدا جبّاًرا إلصدارها وإخراجها للوجود، وهي معاجم منها ما هو موّجه 

للباحثي  موّجٌه  متخّصٌص  هو  ما  ومنها  الّناس،  وعاّمة  وأساتذة  طلبة  من  للعموم 

املعاجم:  هذه  من  واملعجميّة.  اللّغويّة  الّدراسات  يف  واملتخّصصي  والّدارسي 

و»املعجم  1996م،   »Diccionario español-árabe العريب  اإلسباين  »املعجم 

[1[ - Federico Corriente,Juan Pedro Monferrer: Las diez Mu‛allaqāt: poesía y panorama de 

arabia en vísperas del Islam, traducción literal y completa de los diez poemas originales anotada 

y comentada en los aspectos literario e histórico, edicciones hiperión, S.L. Madrid 2005, p.9.
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العريب اإلسباين Diccionario árabe- español« 1977م، و »معجم الطليعة العريب 

اإلسباين Diccionario avanzado árabe-español« 2005م، و »املعجم اإلسباين 

العريب الجديد Nuevo diccionario español-árabe« 1988م. أّما املعاجم التي 

تدرس العلقات اللّغويّة يف األندلس بي العربيّة من جهة واللغات الّلتينيّة من جهٍة 

 El léxicoأخرى، فنجد منها: »املعجم العريب األندليس حسب املعجمي يف العربية

árabe andalusí segứn el vocabulista in Arabico« 1989م، و»اللغة العربية يف 

1992م،   »Άrabe andalusí y lenguas romances األندلس واللغات الرومانسيّة

 Diccionario de و»املعجم العريب واألصوات املشتكة يف اللغة اإلبريورومانسيّة

arabismos y voces afines en iberoromance« 2003م. وباإلنجليزية له كتاب 

 .1997 »A dictionary of andalusi arabicاملعجم العريب باألندلس«

كورينتي  فيديريكو  اإلسباين  املستعرب  التي دعت  األساسيّة  الّدوافع  من  ولعّل 

إىل إنجاز هذا الكّم الهائل من الّدراسات املعجميّة، إدراكه مدى التّداخل اللّغوّي 

بي العربيّة واللّغات الّلتينيّة األوروبيّة وبالتّحديد اللّغة اإلسبانيّة التي يُغطّي املعجم 

العريب جزًءا كبريًا من معجمها، يقول عن هذه الحقيقة اللّغويّة التي فرضتها قرون من 

التّعايش بي األجناس املختلفة يف األندلس: »عرف جميع علامء اللغة كنه املعرفة 

اقتبست عدًدا  الالتينية األصل  اإليبريية  الجزيرة  ألسنة شبه  أّن  الوسطى  العصور  منذ 

من األلفاظ العربّية نتيجًة لقيام دولة األندلس يف أراضيها وتعرب سكانها من جميع 

امللل، فضاًل عن إسالم معظمهم، بصورٍة تدريجّيٍة، بعد كونهم أّول أمرهم مزدوجي 

اللغة يتقنون العربية إىل جانب الرومنسّية الجنوبّية القدمية املساّمة عندهم بالعجمّية، 

ل سّيام منهم أكرثهم اتّصاًل بالّسلطان والدين والّثقافة والتجارة«]1[. لهذا راح يستقرئ 

باللّغة  لها عالقة  التي  اإلسبانّية  والكتب واملؤلّفات لستخراج املفردات  الّنصوص 

»العربّية يف األندلس  التي جمعها يف كتابه  ببعض املفردات  العربّية، ونثل لذلك 

aje- ،الّساقية acequia ]واللّغات الرومانسّية«، وذلك من قبيل الّتمثيل ل غري، وهي: 

اإليبيرية،  الجزيرة  الدول في شبه  بين األندلس وسائر  اللغوية واألدبية  العلقات  فيديريكو كوريينتي كوردوبا،  ـ   [1[

دراسات مغاربية: مجلة نصف سنوية، تعنى بالبحث والبيبليوغرافيا المغاربية، العدد الرابع عشر 2001، مؤسسة الملك 

عبد العزيز آل سعود للدراسات اإلسلمية والعلوم اإلنسانية، الدار البيضاء، ص: 11.
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 algarroba الربنس،   albornoz البناء،   albañil العقرب،   alacrán الّشطرنج،   drez

الخروبة، almacén املخزن، aljube الجب...[]1[.

5 ـ الـّدراسـات الّلغـوّية.

املقارنة  اللّغويّة خاّصة  بالّدراسات  األدبيّة  الّساحة  أغنى  فإنّه  أخرى،  ومن جهٍة 

اللّغة  يف  الجمع  »إشكاليّة  بـ  واملعنون  الّدكتوراه،  لنيل  أعّده  الذي  كالبحث  منها، 

problemática de la pluralidad en semítico: el plu- )الّسامية: جمع التكسري 

ral fraco(«، والذي نرشه يف كتاب سنة 1971م، وكتاب آخر ال يقّل أهّميًّة بالّنسبة 

1980م،   »)Gramática árabe( العربيّة  اللّغة  »قواعد  وهو  باإلسبانيّة،  للناطقي 

واملكّون من مقّدمة، وثلثة فصول، األّول للصوتيات، والثاين للخط والرسم العريب، 

والثالث للرصف والنحو، وهو كتاب موّجه لفئتي: 

جاليٍة  أو  معيّنٍة  دولٍة  شعب  مع  الّشفهّي  التّواصل  يريدون  الذين  لألشخاص  أـ 

عربيٍّة، وواضٌح أنّه يجب عليهم استعامل الطّريقة الّشفهيّة يف هذه املسألة.

ب- لألشخاص الذين يُهّمهم أن يكون لديهم مدخل آلليات الكتابة باللغة العربيّة، 

ويف هذه الحالة يجب عليهم استعامل أسلوب اللّغة العربيّة التّقليديّة التي عادًة ما 

نُسّميها بالكلسيكيّة]2].

 Introducción a العربية  والّنصوص  اللغة  قواعد  »مقدمة يف  كتاب  وله كذلك 

1986م، وكتاب »قواعد ونصوص عربيّة أساسيّة   »la gramática y textos árabe

اللّغويّة  1990م. ويف مجال األبحاث   »gramática ytextos árabe elementales

 Introducción a la املقارنة له كتاب »مقدمة يف مقارنة القواعد يف السامية الجنوبية

gramática comparada del semítico meridional« 1996م.

[1[- Federico corriente: Arabe Andalusí y lenguas Romances, Editorial MAPERE 1992, A 

partir de p.260.

[2[- F. Corriente: Catedrático de estudios árabe e islámicos Universidad Complutense de 

Madrid, Gramática Ārabe, Quinta edición, Editorial Herder, S.A. Barcelona, 1988, P.11.
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6 ـ الرّتمجــة.

   امتّدت جهود املستعرب اإلسباين فيديريكو كوريينتي كذلك إىل حقٍل مهمٍّ من 

حقول التّواصل الحضاري والثّقايف، أال وهو حقل الّتجمة الذي يتوىّل عمليّة الّنقل 

اإلسبانيّة  ترجم إىل  فقد  والتّأثّر. وهكذا  التّأثري  والتّواصل مع اآلخر واملساهمة يف 

لتوفيق  الروح«  و»عودة  )باملشاركة(،  جربان  خليل  لجربان   »El profeta »الّنبّي 

الحكيم، تحت عنوان »صحوة شعب El despertar de un pueblo« 1968م. كام 

عمد إىل نقل روائع الّشعر العريب إىل القارئ اإلسباين، بتجمته املعلّقات العرش، 

والكتاب -كام رأينا آنًفاـ معنون بـ: »املعلّقات العرش: الشعر ونظرٌة عاّمٌة عن العربية 

 Las diez Mu‛allaqāt: poesía y panorama de arabia en vísperas قبل اإلسلم

del Islam« 2005م، وترجم كذلك أزجال ابن قزمان إىل اإلسبانيّة يف كتابه: »ابن 

.»Ibn Guzmān: Cancionero andalusí قزمان: ديوان أندليس

    خامتة

فيديريكو  اإلسباين  املستعرب  أنجزه  ما  وفخٍر  باعتزاٍز  نقّدر  أن  إاّل  نلك  ال 

واآلراء  التّصّورات  من  كثريًا  صّحح  إذ  اإلسباين؛  االستعراب  مجال  يف  كوريينتي 

الخاطئة واألحكام الجاهزة حول الّتاثي العريب واإلسلمي، وكان طموًحا إىل أبعد 

والوسطي  اإلسبانيّة،  الجامعات  ويف  بإسبانيا،  العربيّة  الثّقافة  ترسيخ  يف  الحدود 

العلمي واألكادميي، وسعى بكّل قناعٍة وإمياٍن إىل مّد جسور التّواصل بي الرّشق 

والغرب، والّتكيز عىل مواطن االلتقاء والتّأثري والتّأثّر. 
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