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بإسبانيا:  العربية  الدراسات  كتاب  مؤخرا  صدر 
القايض  حممد  تأليف  من  أعالمها،  وأبرز  جذورها 
حلة  يف  الشارقة،  الثقافة  دائرة  عن  العامريت،  وحممد 
طع املتوسط. ويندرج هذا  هبية من 450 صفحة من القَ

األندلس  كتاب  يف  ومعامله  خطوطه  اتضحت  فكري  بحثي   مرشوع  إطار  يف  الكتاب 
برؤ استعرابية: دراسة يف جمهود املستعربني اإلسبان املهتمني بالرتاث األندليس، وهو 
املجال  هذا  يف  العريب  العامل  وباقي  املغرب  يف  باحثون  أنجزه  ما  إىل  تنضاف  جديدة  لبنة 
مثل  ميشال جحا يف كتابه الدراسات العربية واإلسالمية يف أوربا، وحممد عبد الواحد 
إىل  لوليوس  ريموند  من  اإلسباين  االسترشاق  تصورات  يف  اإلسالم  كتابه  يف  العرسي  
فكرية  دراسات  اإلسباين:  االسترشاق  يف  مثل:  األعامل  بعض  وترمجة  بالثيوس؛  أسني 
ليوهان  العرشين   القرن  مطلع  حتى  أوربا  يف  العربية  والدراسات  گويتيسولو،   خلوان 
منثانريس  ملنويال  عرش  التاسع  القرن  يف  اإلسبان  واملستعربون   ،(Johann Fück  ) فيوک 
مونتابث  مرتينث  لبدرو  والرمزية،  الداللة  واألندلس:   ،(Manuela Manzanares)
يف  متخصصني  لدارسني  مقاالت  عن  فضال  وهذا   ،(Pedro Martínez Montávez)

املوضوع مثل حممد بنرشيفة،  وحسن الوراگيل، وحممد كرد عيل...
األندلس  سابقه  مع  كثريا  يتقاطع  الورقة  هذه  موضوع  الكتاب  أن  بالذكر  وجدير 
املنهجية،  والتوجهات  النظرية  والتصورات  القضايا  من  مجلة  يف  استعرابية   برؤ
إىل  كاتبيه  سعي  األوىل  للوهلة  ويتبني  فيه.  الواردة  األمور  بعض  يف  يتوسع  كان  وإن 
التعريف بالدراسات العربية بإسبانيا واملجهودات التي يقوم هبا اإلسبان يف هذا املجال، 
واستخالص خصائصها، واستنتاج أبعادها وخلفياهتا. وعىل صعيد آخر،  يمكن القول 
إنه عمل يطمح إىل فتح حوار بني الباحثني املغاربة واإلسبان يف التعامل مع املنتَج الثقايف 
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جغرافيا  منا  قربا  أكثر  للتفكري  آخر  أفق  إىل  املغاربة  أنظار  وتوجيه  جهة،  من  األندليس  
نتج يف فرنسا والعامل األنگلوسكسوين،  وحضاريا من جهة أخر، بعد أن ساد االهتامم بام يُ
ففتحت عىل إثر ذلک أوراش بحثية نأمل أن حتقق تراكام كفيال بإضاءة التجربة اإلسبانية 
يف قراءة الرتاث العريب األندليس دعام ألطروحة احلوار احلضاري، انطالقا من االشتغال 
عىل املشرتک بني املغرب (العامل العريب-اإلسالمي) وإسبانيا.  ويضمر الكتاب دعوة إىل 
اإلملام باللغة اإلسبانية قبل اإلقبال عىل الدراسات األندلسية من اجلانب العريب، وبطبيعة 

احلال اإلملام باللغة العربية من اجلانب اإلسباين.
التي  التطورات  ورصد  بإسبانيا   العربية  الدراسات  تقديم  إىل  املؤلفان  ويسعى 
عرفتها إىل القارئ العريب، من خالل إبراز املؤسسات القائمة منذ العرص الوسيط لتحقيق 
وقد  ؛  -اإلسالميَّنيْ العربيَّنيْ واملعرفة  بالعلم  اإلسبان  شغف  تعكس  والتي  املبتغى،  هذا 
باحلكيم  امللقب  العارش   ألفونصو  امللک  وجمهودات  طليطلة  مدرسة  التوجه  هذا  جسدت 
مؤسسات  قبل  من  املبذولة   املجهودات  مع  املعارص   التاريخ  فرتات  إىل  إشبيلية،  يف 
للبحوث  األعىل  املجلس  مقدمتها:  ويف  اإلسالمي،  العريب  املايض  السرتجاع  علمية 
إغفال  دون   ،(EEA) العربية  الدراسات  وغرناطة)، ومدرسة  (مدريد   ،(CSIC) العلمية 
املوضوع.   يف  املتخصصة  والدوريات  واملجالت  اإلسالمية،  للدراسات  املرصي  املعهد 
املعنون  الثالث  الفصل  يف  بإسبانيا  العربية  الدراسات  ألعالم  مرسد  إعداد  إىل  باإلضافة 
منظور  من  انطالقا  الكتاب  صنفهم  وقد  اإلسبان،“  واملسترشقني  املستعربني  ”أبرز  بـ 
الذي  الكبري  املضني  العمل  من    ويتبدَّ ومسترشقني.  مستعربني  صنفني:  إىل  صاحبيْه 
والتوجه  واملهام  التكوين  حيث  من  هبؤالء  املتعلقه  املادة  مجع  سبيل  يف  الباحثان  به  قام 
واآلراء  املضامني  نقل  يقتضيها  التي  الرتمجة  جانب  إىل  واإلصدرات...  األكاديميي 
والترصحيات إىل اللغة العربية، إال أنه يتوقف عند بعض املعارصين دون أن يشمل أسامء 
 (María Jesús ومرية خيسوس بيگريا ،(Maribel Fierro) مثل مربيل فيريو  بارزة أخر
العمل  عىل  )املرشف   Jorge Lirola Delgado) دلگدو  لريوال  وخورخي   ،Viguera)
  (Enciclopedia de la cultura andalusí) األندلسية الثقافة  بموسوعة  املوسوم  الضخم 
التي صدرت منها إىل حد اآلن ثامن جملدات من احلجم الكبري، وتغطي جتارب رجاالت 
 أخر دراسة  إىل  بدوره  حيتاج  املرسد  هذا  كان  وإن  أصنافهم.  اختالف  عىل  األندلس 
التي  والتطورات  الدارسني  هؤالء  بني  القائمة  العالقات  شبكة  عىل  تقف  حتليلية، 
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خضعت هلا الدراسات العربية، بالشكل الذي جيعله خيرج من صبغته التقليدية التعريفية 
إىل حيز التحليل والرتكيب.

بـام  اإلملام  أجل  من  الكتاب  هذا  يف  واضحا  جمهودا  بذال  قد  املؤلفنيْ  أن  يبدو  كام 
كتب  ملا  رصدمها  جانب  إىل  هذا  ونرشوه.  وترمجوه  وحققوه  اإلسبان  الدراسون  أنتجه 
صحف  نرشته  ما  ذلک  يف  بام  أنفسهم،  اإلسبان  الباحثني  قبل  من  الدارسني  هؤالء  عن 
ث  ب  أ  و   (El PAIS) إلبييس  بجريدة  األمر  ويتعلق  برنيط  خوان  عن  الصيت   ذائعة 
الدراسات  (ABC)، وكذلک من قِبل الدارسني العرب املذكورين آنفا. يف حني أغفال 
اإلسبانية اجلديدة لباحثني من ذوي الباع يف الدراسات االستعرابية وتقويمهم هلا، مثل: 
  ،(Manuela Marín) مرين  ومنويال   ،(Bernabé López García) گرثيه  لوبِز  برنَريب 
وأنطونيو مخنيث رييجو (Antonio Giménez Reíllo)، إضافة إىل املؤرخ إدواردو منثانو 

.(Eduardo Manzano)
ذلک  خاصة  بصفة  بإسبانيا  العربية  الدراسات  لَّف  مؤَ تتبع  ذلک،   مع  وباملوازاة 
كوندي  أنطونيو  وخويص   (Juan Andrés) أندريس خوان  من  ينطلق  الذي  اخليط 
وخوليان    (Francisco Codera) كوديرا بفرنثيسكو  مرورا   ،(José Antonio Conde)
ريبريا (Julien Rivera) وأسني بالثيوس  (Asín Palacios)، وصوال إىل إميليو گرثيه 
عن  متيز  قد  طالب  كل  أن  إىل  اخللوص  يمكن  إذ    ،(Emilio García Gomes) گومث
اإلسباين  االستعراب  أمام  املجال  فسح  مما  جديدة،  ومواضيع  قضايا  بمعاجلة  أستاذه 
بل  املرحلة  هذه  عند  املؤلفان  يتوقف  ومل  آفاقه.  ويوسع  ويمتد  يتطور  أن  من  ومتكينه 
تتبعا تطورات تلک الدراسات يف مرحلة ما بعد گرثية گومس مع تلميذه بدرو مرتينث 

مونطابث، الذي انفتح عىل األدب العريب يف املرشق مما جعلهام يسميانه باملسترشق. 
إسبانيا   بمحاولة  املتعلقة  القضايا  بعض  بدراسة  األول  الفصل  يف  الكتاب  واهتم 
الرامية إىل اسرتجاع ماضهيا العريب، وهو  املوضوع الذي تم تناوله يف آخر املؤلف من 
رئيس   ،(Felipe Mayo Salgado) صلگدو مايو  فليبي  مع  أُجري  الذي  احلوار  خالل 
قسم الدراسات العربية واإلسالمية يف جامعة سلمكا، والذي نعده من أهم الصفحات 
التي تضمنها هذا الكتاب، إذ كانت األجوبة بمثابة حصيلة للدراسات العربية اإلسبانية  
ألفونصو  برعاية  مرورا  املستعربني،  فئة  ظهور  من  بدءا  والرتكيب،  بالتفسري  اتسمت 
العربية  الدراسات  كريس  وإنشاء  العربية  باملصنفات  اخلاصة  الرتمجة  حلركة  العارش 
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إىل  ثيسنروس،  الكردينال  قِبل  من  العربية  اللغة  اضطهاد  ثم   ،(Salamanca) بسلمنكا 
غاية بداية انتعاشها يف القرن الثامن، ووضع قواميس لغوية إسبانية -عربية، وبعد ذلک 
إنشاء  األخري  يف  ثم  عرش،  التاسع  القرن  يف  اإلسباين  االستعراب  جتديد  حركة  ظهور 

شعب اللغة العربية بجامعات إقليم األندلس.
بام  بإسبانيا،  اإلسالمية  العربية  الثقافة  عىل  األخري  االنفتاح  صلگدو  مايو  ويفرس 
يف ذلک الدراسات األندلسية بعوامل إسبانية داخلية تتجىل يف استفادة هذه الدراسات 
واحلضارة  العربية  اللغة  تعليم  وجوب  أي  اإلسالمية؛  والصحوة  الديمقراطية  جو  من 
اإلسالمية،   العربية  الشخصيات  ببعض  واالحتفال  اإلسبانية،  املدارس  يف  اإلسالمية 
العوامل  أما  الباب.  هذا  يف  اإلسبانية  الدولة  عرفته  الذي  الالمركزي  التنظيم  وإسهام 
التي  الراهنة  الوقائع  عن  فضال  نفسه،  العريب  العامل  هنضة  يف  أساسا  فتتجىل  اخلارجية، 
غريهم  غرار  ‒عىل  اإلسبان  وسعي  املتالحقة،  وامتداداهتا  شتنرب   11 بعد  العامل  عرفها 
من الغربيني‒  إىل فهم مفاتيح هذا العامل اإلسالمي، وظهور ما اصطلح عليه بموجات 

الربيع العريب.
االستعراب  ماهية  توضيح  إىل  العرض  هذا  موضوع  الكتاب  يسعى  أن  وبدهيي 
اإلسبانية  العلمية  ”احلركة  تلک  عن  تعبري  بأنه  يعرفاه  أن  الباحثان   ارتأ فقد  وتعريفه، 
التي قامت يف أواسط القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين“، واختذت من الرتاث 
األندليس خاصة مبحثا واسرتاتيجية لدراستها واشتغاهلا وانشغاهلا العلمي، فظلت أمينة 
وتصورا  أسلوبا  وارتضته  لنفسها  وضعته  الذي  والتيمي  املنهجي  باخلط  ملتزمة  ووفية، 
ومنطلقا، ”فهو من الناحية الزمنية ينحرص يف حيز زمني يشمل القرن التاسع عرش وبداية 
القرن العرشين، ومن ناحية املوضوع فيحددانه يف األندلس، وعىل هذا األساس يكون 
عن  يميزانه  بحيث  ودراسته،  وحتقيقه  تراثه  بإخراج  األندلس  هو  املستعرب  انشغال 
االسترشاق الذي موضوعه أوسع وحيزه املجايل أكثر شساعة. أما االستعراب فهو حمدد 
املوضوع واهلدف والغاية املتمثلة يف ميدان الدراسات األندلسية، فال يدرس بذلک إال 

ما هو أندليس نبت ونشأ وترعرع بإسبانيا اإلسالمية.“
 وإذا كان هذا األمر ينطبق عىل املستعربني اإلسبان خالل القرن التاسع عرش، يف 
مرحلة استعادته للرتاث األندليس واعرتافه هبا، وإدماجه يف سريورة الدولة اإلسبانية، 
فإن  واملنهج،  املوضوع  ناحية  من  اإلسباين  االستعراب  تطور  مراحل  من  مرحلة  وهي 
األمر مل يعد كذلک الحقا، إذ مل يفتأ،  يف مرحلة ما بعد إمليو گرثية گومث، ينفتح عىل 
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العامل العريب يف مجيع مناحيه، وليس االقتصار عىل األندلس، إذ صار رشط التمكن من 
مخنيث  أنطونيو  ذلک  إىل  يذهب  كام  لالستعراب  أساسيا  عنرصا  العربية  اللغة  ناصية 
رييجو وغريه من الباحثني املعارصين. وجدير بالذكر أن كثريا من اإلسبان املعارصين 
الدارسني للموضوعات العربية، مغربية كانت أو ومرشقية، يعتربون أنفسهم مستعربني 
(arabistas)، ويتنصلون  من صفة ”املسترشق“ تفاديا للحمولة السلبية املقرتنة به جراء 
ارتباطه مبدئيا باحلركة االستعامرية، يف الوقت الذي ينتمي فيه عدد كبري من املستعربني 
اجلنوب،  دول  قضايا  مع  واملتعاطفني  اإلنسانية  القيم  عن  املدافع  صف  إىل  اإلسبان 
كام  مستعربا   نفسه  يعترب  والذي  الذكر‒  ‒سالف  مونطابث  مرتينث  بدرو  بينهم  ومن 
ورد يف كتابه األخري بعنوان: األندلس: الداللة والرمزية، حني قال فيه بصدد التعريف 
باالستعراب ما ييل: ”أستخدم هنا مصطلح االستعراب بمعناه الغريب األكثر شيوعا، أي 
تكريس البحث لدراسة املوضوعات العربية دون سواها.“ و يسري يف االجتاه نفسه، مايو 
تعريفه  يمكن  الواسع  باملفهوم  ”املستعرب  للمستعرب:  تعريفه  يف  كتب  الذي  صلگدو 
من  مظهر  أي  أو  اإلسالمي،  والتاريخ  العريب  واألدب  اللغة  يدرس  الذي  بالشخص 
يذهب  ملا  خالفا  معه،  نتفق  الذي  التعريف  وهو  اإلسالمية“؛  العربية  احلضارة  مظاهر 
إليه التعريف الذي يدافع عنه حممد العامريت خاصة يف كتابه األندلس برؤ استعرابية. 
بذلک  االحتفاظ  عىل  يرصون  الراهن  زمننا  يف  املستعربني  بعض  أن   نجد  وقت  يف  هذا 
إسالمي،  عريب  هو  ما  جتاه  الكاثوليكية  الكنيسة  مواقف  عن  املوروث  العدائي   املوقف 
من  حتفظنا  عن  للتعبري  الفرصة  تفوت  ال  كام   .(Serafín Fanjul) فنخول  رسفني  مثل 
بكل  نستعمل  أن  ينبغي  الذي  الوقت  يف  املسلمة“  ”إسبانيا  ملصطلح  املؤلفنيْ  استعامل 

بساطة مصطلح ”األندلس.“ 
واحلاصل أن ختصص االستعراب اإلسباين يف املوضوعات األندلسية تارخيا وفكرا 
بدءا  إسبانيا،  يف  املعريف  احلقل  هذا  تطور  مراحل  من  مرحلة  إىل  نظرنا  يف  هو  ما  وأدبا، 
من مرحلة استعادة الرتاث العريب األندليس واالعرتاف به، بل وحماولة الدفاع عنه، إىل 
مرحلة االنفتاح عىل مواضيع عربية أخر: مغربية ومرشقية، ختص العربية أو عامياهتا، 
إذ نجد باحثني إسبانا ممن يُعنى بتاريخ األندلس كام يُعنى بقضايا تاريخ املغرب املعارص 

مثل منويال مرين. 
االستعراب   باألحر أو  بإسبانيا،  العربية  الدراسات  أطروحة  وبخصوص 
 بشكل واضح يف نظرة هؤالء الدارسني إىل الرتاث األندليس،  اإلسباين، فإهنا قد تتبدَّ
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بل أكثر من ذلک إىل األندلسيني أنفسهم، ويف طبيعة الدراسات التي أنجزوها وطبيعة 
املواضيع واملؤلفات التي اهتموا هبا. وهكذا اهتم الكتاب بشخصية  خوليان ربيبريا إي 
طراگو، وحالّه بـ”كبري املستعربني اإلسبان“،  وهو حسب املؤلفنيْ أول من تبنى فكرة 
بيْد  األندليس.   األدب  دراسة  عىل  حياته  وأوقف  األندلس،  ملسلمي  اإلسباين  األصل 
الرتاث  نرش  وأنّ  إسباين،  ”نبوغ“  األندليس  ”النبوغ“  أن  مفادها  أطروحة  عن  يدافع  أنه 
األندليس جمرد نرش للرتاث اإلسباين. وهلذا، يمكن رصد مظاهر أسبنة الرتاث األندليس 
عند خوليان ريبريا يف ثالثة عنارص: نرش ديوان ابن قزمان وترمجته إىل اإلسبانية، واعتبار 
أسبنة  يف  املرأة  دور  وأخري  املحيل،  الغنائي  الشعر  تقاليد  من  تنحدر  إسبانية  املوشحات 
القادمني من الرشق وشامل إفريقيا وإشاعة اللغة الرومانسية  (Romance) واحلفاظ عىل 
خلفاء  انحدار  اعتبار  ذلک  ومن  الفتح،  قبل  السائدة  اإلسبانية  البيولوجية  اخلصائص 
بني أمية من أمهات وجدات إسبانيات. وبعده انتقل إىل أسني بالثيوس فوسمه  بـ”قمة 
االستعراب اإلسباين املعارص“ حيث أوىل اهتامما كبريا بابن حزم، واهتم بأمر هويته هل 
هو عريب-إسباين أم إسباين عريب؟ والنتيجة التي توصل إليها املؤلفان هي إسهام أسني 
بالثيوس يف جعل أبرز رموز الثقافة العربية اإلسالمية األندلسية إسبانيني . يف حني حىلَّ 
إيمليو گارثيا گوميث بــ”شيخ املستعربني اإلسبان“ الذي ركز  عىل شخصية ابن قزمان 
الشاعر الشعبي األندليس  باللهجة العامية القرطبية، كام اهتم بدراسة األمثال العامية؛ 

أي كل ما يراه عنرصا خاصا بالثقافة األندلسية ومميزا هلا.
والنتيجة التي نصل إليها هي أن حممد القايض وحممد العامريت قاما برصد املجهود 
بغية  تصورمها)  حسب  ومسترشقون  اإلسبان (مستعربون  الدارسون  بذله  الذي  الكبري 
املعروفة  التارخيية   اللحظة  من  يتنصلون  الذين  اإلسبان   لد اخلاطئة  املفاهم  تصحيح 
باألندلس، والتي فرسوا عىل أساسها التأخر التارخيي اإلسباين عن باقي البلدان األوربية،  
الرتاث  جتاه  االعرتاف  هبذا  يشيدان  أهنام  أي  إسبانيا؛  تاريخ  يف  مرحلة  أزهى  واعتبارها 
األندليس وجتاه األندلس عامة. كام أهنام مل يغفال عن التعامل االنتقائي، من قبل هؤالء، 
مع املظاهر الثقافية األندلسية، وإمهال  فروع معرفية شتى. وإذا كان الدارسون اإلسبان 
قد ركزوا يف هذا اخلضم عىل العنرص اإلسباين يف حضارة األندلس، فإن كتب الرتاجم 
األندلسية، وهي كثرية، تُعدد األصول العربية واألمازيغية للعديد من األندلسيني، كام 
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مثل  ورجاهلا،  النقلية  بالعلوم  منها  املتعلقة  وخصوصا  الفكر،  مناحي  بعض  إقصاء  تم 
الفقه، واألصول، وعلوم اللغة.

وانطالقا من املنجزات العلمية هلؤالء الدارسني اإلسبان، نستنتج أن االستعراب 
وهو  إسبانيا،  تاريخ  من  جزءا  باعتبارها  باألندلس  االعرتاف  إىل  سعى  قد  اإلسباين 
مسامهة  إبراز  هبدف  واملواضيع،  واملؤلفات  للرجال  االنتقائية  من  كثري  فيه  اعرتاف 
الرشق  من  القادم  العنرص  وإقصاء  األندلسية،  احلضارة  صناعة  يف  اإلسباين  العنرص 
بَنة  رْ غَ مرين  منويال  وبتعبري  األندلسية،  احلضارة  بَنَة  أَسْ إىل  سعى  أنه  أي  إفريقيا؛  وشامل 
األندلس،  واعتبارها إنجازا إسبانيا (أوروبيا)، وهبذا ال خيتلف يف اجلوهر عن االسترشاق 
”إسبانيا  قبيل  من  االصطالحات  بعض  فشاعت  األوروبية،  الذات  مركزية  عىل  القائم 
من  اهلائل  الرتاث  ذلک  إلصاق  هلم  يتأتَّى  حتى  اإلسباين-العريب،“   و”الفن  املسلمة،“ 
الفكر واإلبداع بالعنرص اإلسباين، عىل حساب املصطلح األصيل الذي هو األندلس كام 
مثلته التجربة التارخيية للدولة اإلسالمية يف جنوب أوروبا والتي انخرطت فيها خمتلف 

األجناس والعقائد.
حممد رىض بودشار 
أستاذ باحث من تطوان


