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اال�ستغالل غري التجاري
مت �إنتاج املعلومات الواردة يف هذا الكتاب لال�ستخدام ال�شخ�صي واملنفعة العامة لأغرا�ض غري جتارية ،وميكن �إعادة �إ�صدارها كلها �أو جزء
منها �أو ب�أية طريقة �أخرى ،دون �أي مقابل ودون ت�صاريح �أخرى من مكتبة الإ�سكندرية .و�إمنا نطلب الآتي فقط:
• يجب على امل�ستغلني مراعاة الدقة يف �إعادة �إ�صدار امل�صنفات.
• الإ�شارة �إىل مكتبة الإ�سكندرية ب�صفتها "م�صدر" تلك امل�صنفات.
•ال يعترب امل�صنف الناجت عن �إعادة الإ�صدار ن�سخة ر�سمية من املواد الأ�صلية ،ويجب �أال ين�سب �إىل مكتبة الإ�سكندرية ،و�أال
بدعم منها.
ي�شار �إىل �أنه َّمت ٍ
اال�ستغالل التجاري
يحظر �إنتاج ن�سخ متعددة من املواد الواردة يف هذا الكتاب ،كله �أو جزء منه ،بغر�ض التوزيع �أو اال�ستغالل التجاري� ،إال مبوجب �إذن
كتابي من مكتبة الإ�سكندرية .وللح�صول على �إذن لإعادة �إنتاج املواد الواردة يف هذا الكتاب ،يرجى االت�صال مبكتبة الإ�سكندرية،
�ص.ب 138 .ال�شاطبي  ،21526الإ�سكندرية ،م�صر .الربيد الإلكرتوينsecretariat@bibalex.org :
الت�صميم والإخراج الفني :حممد ي�سري
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توا�صل
يف �إطار اهتمام «مكتبة الإ�سكندرية» بحركة الرتجمة ،ملا متث ِّله من
ٍ
بني الثقافات املختلفة ،وملا تن�شده من االنفتاح على العامل اخلارجي والإفادة من
نافع علومه و�آدابه؛ �صدر هذا الكتاب الذي ي�ضم جمموع ًة من الأبحاث املرتجمة
ٍ
من الإ�سبانية �إىل العربية -لي�س ِّلط ال�ضوء على حقب ٍة مهم ٍة يف الرتاث العربيجنمها بعد �أن ظل نور �إ�شعاعها الثقايف
والإ�سالمي ،جاءت امتدا ًدا حل�ضارة �أفل ُ
والعلمي ي�ضيء العامل قرابة ثمانية قرون ،وعا�شت على هام�ش ح�ضارة �أخرى،
�شاركتها الزمانَ واملكان ،و�إن كانت قد اختلفت معها يف االعتقاد والهوية ،ف�أثمرت
هذه املفارقة الثقافية �أدبًا وتراثًا �أثارا اهتمام الباحثني وامل�ؤرخني عدة قرون بعد
ذلك .وقد ُعرفت هذه الفرتة تاريخ ًّيا بالفرتة املوري�سكية ،ن�سب ًة للموري�سكيني ،وهم
الأندل�سيون الذين بقوا يف �شبه اجلزيرة الإيبريية بداي ًة من �سنة  1492ميالدية،
�سنة �سقوط �آخر مملكة �إ�سالمية -مملكة غرناطة -وحتى �سنة � ،1609سنة طردهم
نهائ ًّيا من هذه البالد.
وقد متثَّل الإنتاج الأدبي لهذه املرحلة التاريخية يف املخطوطات التي كتبها
ه�ؤالء املوري�سكيون �س ًّرا واحتفظوا بها خيف ًة يف جدران منازلهم و�شقوق الأ�سقف.
وعندما ا�ضط َّر املوري�سكيون �إىل ترك �شبه اجلزيرة الإيبريية ،بقيت تلك املخطوطات
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تصدير

ومنذ ال�سنوات الأوىل من توايل هذه االكت�شافات ،انربى الباحثون الإ�سبان املهتمون
بالدرا�سات العربية والإ�سالمية لدرا�سة هذه املخطوطات املكتوبة بلغ ٍة �إ�سباني ٍة و�سيطةٍ ،
وحرف
عربي -ما �أدى لت�سميتها باملخطوطات الأعجمية -والتع ُّرف على ما حتتويه من فنونٍ و�آداب،
واالهتمام ب�إعداد فهار�س لها ،والعمل على ن�شرها وحتقيقها لغو ًّيا وتاريخ ًّيا .ويف العقود الثالثة
الأخرية ،لقي هذا الرتاث املخطوط �أي�ضً ا عناية بع�ض الباحثني العرب ،فظهرت عدة ر�سائل
ٍ
جامعات غربية ،بالإ�ضافة �إىل �إ�سهامات بع�ض الأ�ساتذة واملتخ�ص�صني
دكتوراه ،لباحثني عرب يف
ٍ
منهم يف هذا امل�ضمار من خالل � ٍ
ومقاالت علمي ٍة ر�صينة.
أبحاث
�إن هذا الكتاب الذي ي�ضم ترجم ًة ملجموع ٍة متميز ٍة من الأبحاث املهمة التي �أ َّلفها عدد من
كبار الأ�ساتذة املتخ�ص�صني يف الدرا�سات املوري�سكية-الأعجمية؛ يعد �إ�ضاف ًة للمكتبة العربية يف
مهما من جوانب احل�ضارة الإ�سالمية العربية يف الأندل�س ،تلك احل�ضارة
جمال بحثي ميثل جان ًبا ًّ
التي ما زالت �شواهدها التاريخية واجلغرافية والأدبية -حتى الآن -تنطق بوجودها الأ�صيل
وبتفاعلها الرثي مع الآخر.
ٍ
إ�صدارات �أخرى �سابقة والحقة ،يعمل «مركز املخطوطات»
و�أخ ًريا ،ف�إن هذا العمل ،مع �
على االهتمام بها؛ يمُ ثِّل م�ساهم ًة يف زيادة الوعي العام بالرتاث العربي والإ�سالمي املخطوط
من جوانبه العلمية املختلفة ويف م�ستوياته الثقافية املتعددة ،وذلك �إميانًا من «مكتبة الإ�سكندرية»
علمي عاملي ،يف �إحياء الرتاث الإن�ساين عامةً،
بالدور الثقايف الذي يقع على عاتقها ،ك�صرح ٍّ
والعربي والإ�سالمي خا�صةً.
واهلل ويل التوفيق، ،
�أ.د� .إ�سماعيل �سراج الدين
مدير مكتبة الإ�سكندرية
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يف خمابئها ،حتى مت اكت�شافها يف بدايات القرن ال�سابع ع�شر عند تهدم تلك املنازل وتلكم الأماكن
التي خُ بئ فيها هذا الرتاث املخطوط.

يعرب م�صطلح املوري�سكيني عن جمموعة من الأندل�سيني امل�سلمني و�أحفادهم
ممن ظلوا يف الأندل�س (�شبه اجلزيرة الإيبريية) بعد �سقوط مملكة غرناطة 1492م،
وتعر�ضوا للتن�صري الق�سري .وح�سبما تذكر امل�صادر التاريخية فقد �أجربت احلكومة
الإ�سبانية -يف الفرتة الواقعة ما بني 1609م و1614م -املوري�سكيني على مغادرة
اململكة �إىل �شمال �إفريقيا بطريقة ُمنظمة ،وكانت �أعدادهم كبرية يف �أراغون
ال�سفلى (مقاطعة تريوال حال ًّيا) ويف جنوب مملكة بالين�سيا ويف غرناطة ،يف حني
كانت �أعدادهم �أقل يف بقية مملكة ق�شتالة ،وقد مت تهجريهم نحو دول املغرب العربي
وال�شام وتركيا بعد �سقوط الأندل�س ،ويتواجدون حالياً يف اجلزائر وتون�س واملغرب.
وتعد احلقبة املوري�سكية جترب ًة �إن�ساني ًة م�ؤمل ًة يف التاريخ العربي ويف التاريخ
أر�ض �أقا َم
الإن�ساين؛ حيث تطلعنا على �أحوال �شعب ُفر�ض عليه التهجري من � ٍ
فيها ثمانية قرون ،و�أجرب على اعتناق دين �آخر .وقد نقل املوري�سكيون م�أ�ساتهم
وما حتملوه من ٍ
امل�سمى بـــ«الأدب
خوف و�أ ٍمل �أمام حماكم التفتي�ش يف �أدبهم َّ
الأخلميادو»� ،أي الأدب الأعجمي .وجدي ٌر بالذكر �أنه يوجد يف «جامعة بورتوريكو»
واحد من �أكرب املختربات املعنية بالأدب املوري�سكي ،وتديره الباحثة «لوثي لوباث
ٌ
بارلت» التي ن�شرت حوايل  20كتابًا يف هذا املجال.
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تقديم

وقد كتب املوري�سكيون �أدبهم بلغ ٍة غري اللغة العربية تدعى «الرومانثية� ،أو الإ�سبانية الو�سيطة»
يف احلقبة التي تلت �سقوط غرناطة عام ( ١٤٩٢متتد هذه احلقبة حوايل قرن من الزمان تزيد �أو
تنق�ص) ..وقد كتبوه بهذه اللغة وبحروف عربية للتعبري عن مواجدهم وم�شاعرهم يف هذه الفرتة
ين النزعة ،يت�شبث ُك َّتابه بهويتهم الإ�سالمية
عربي �إن�سا ُّ
ال�صعبة من تاريخهم .فهو �إذن � ٌ
أدب ٌّ
ويحر�صون عليها وال يقبلون بدي ًال عنها و�إن تظاهروا� ،أو تظاهر بع�ضهم ،باعتناق ديانة �أخرى على
جدا للباحثني املعا�صرين ،نظ ًرا ملا يقدمه لهم من
�سبيل ال َّت ِق َّية فح�سب .ودرا�سة هذا الأدب مه ٌمة ًّ
التن�صر،
العون يف معرفة �أحوال الأندل�سيني النف�سية واالجتماعية وال�سيا�سية وا�ضطرارهم �إما �إىل ُّ
�أو ممار�سة �إ�سالمهم �س ًّرا� ،أو الهجرة خارج البالد التي �أقاموا فيها ثمانية قرون.
ولقد ظلت اللغة العربية لغ َة الت�أليف يف غرناطة حتى بعد �سقوطها بعقود ،ويف مناطق �أخرى
�سقطت مبكرا �أخذت اللغة العربية تتال�شى تدريجيا يف احلياة اليومية ثم يف �أو�ساط امل�ؤلفني،
وهنا كانت اللغة الإ�سبانية هي البديل املنطقي للعربية ،لكن امل�ؤلفني الذين و�ضعوا كتبا باللغة
الإ�سبانية اختاروا �أن يكتبوها بحروف عربية .وتختلف �آراء الباحثني عند تربير ما فعله امل�ؤلفون:
فمنهم من يقول �إن امل�ؤلفات كانت ذات مو�ضوعات �إ�سالمية مقد�سة ،ومن ثم كان البد �أن تكتب
ٍ
بحروف مقد�سة ،ومنهم من يقول �إن ال�سبب يعود �إىل الرغبة يف ال�سرية لتفادي مالحقة حماكم
التفتي�ش .ومن املعلوم �أن املرا�سيم امللكية كانت حتظر اللغة العربية كتاب ًة وقراء ًة وحتدثًا.
لكن �أقرب التف�سريات �إ َّيل هو رغبة املوري�سكيني يف املحافظة على �شيء مييزهم عن جمتمع
الأغلبية امل�سيحية .وهكذا كانت اللغة العربية و�سيلة من و�سائل املحافظة على هوية املوري�سكيني،
وقد يكون ا�ستخدامهم للأحرف العربية جلهلهم باحلروف الإ�سبانية.
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ٍ
الديني وما هو يف حكمه؛ من
مو�ضوعات عديدة ،فمنها
وقد غطت املخطوطات املوري�سكية
ُّ
ٍ
ِ
و�شروح لل�سنة النبوية ال�شريفة،
وتف�سريات له
ترجمات القر�آن الكرمي �إىل الإ�سبانية والأعجمية،
ٍ
ٍ
وجمادالت دينية �ضد الن�صرانية للدفاع عن الإ�سالم والذود عن حماه .ومنها الأ�شعا ُر املوري�سكية،
ومنها ال�سرديات يف جمال الق�صة ،والرواية ،و�أدب امللحمة ،و�أدب الرحلة.

واهلل ويل التوفيق،،
د .مدحت عي�سى
مدير مركز املخطوطات
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اً
جمهول يف وطننا العربي ،خا�ص ًة يف اجلزء ال�شرقي منه ،لذا فقد جاء هذا
وما زال هذا الرتاث
الكتاب ،الذي بني �أيدينا ،لي�ضم ترجم ًة ملجموع ٍة متميز ٍة من الأبحاث املهمة التي �أ َّلفها عد ٌد من
كبار الأ�ساتذة املتخ�ص�صني يف الدرا�سات املوري�سكية-الأعجمية؛ اختارها املرتجم بعناي ٍة وع َّلق
عليها ،لتكون �إ�ضاف ًة للمكتبة العربية ملا ُترجم من قبل يف هذا ال�سياق ،ولتحيط بهذا الرتاث
املخطوط يف جوانبه املتعددة ،و�آفاقه املتنوعة ،فمنها ما يتناول جوانب هذه املخطوطات التاريخية،
ومنها ما ي�شري �إىل املظاهر اللغوية الواردة فيها وامل�ستخرجة منها ،ومنها ما ُير�شِ د �إىل �أماكن وجود
عر�ض لقوائم تتناول البيانات
هذه املخطوطات يف املكتبات العاملية املختلفة ،وذلك من خالل ٍ
التعريفية املختلفة التي تهم الباحثني امل�شتغلني يف هذا املجال ،كما �أنَّ منها ما َتط َّرق �إىل املالمح
الكوديكولوجية املم ِّيزة لهذا النوع من املخطوطات .ويف ذلك �إ�شارة لأهمية «الكوديكولوجيا» يف
درا�سة املخطوط العربي ،وهو ما يوليه مركز املخطوطات اهتما ًما كب ًريا يف �أعمالٍ بحثي ٍة م�ستقل ٍة
�ست�صدر يف القادم القريب �إن �شاء اهلل.
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طاملا كانت الرتجمة �أدا ًة مهمة من �أدوات التوا�صل الثقايف واحل�ضاري مع
الآخر؛ فهي �إحدى �سبل التحليق يف �آفاق وعوامل خفيت عن �أحد الطرفني ل�سنني
طويلة� ،أو رمبا لقرونٍ عدة .يف هذا الإطار ومتا�ش ًيا مع التوجه البحثي والأكادميي ملركز
املخطوطات مبكتبة الإ�سكندرية ،كان التفكري يف ترجمة جمموعة مقاالت و�أبحاث
تتعلق بالرتاث الأعجمي «املوري�سكي» املخطوط.
املخطوطات الأعجمية ح�سبما تعارف ُ
وا�صطلح عليه بني باحثي ومتخ�ص�صي
الدرا�سات املوري�سكية هي جمموع ال�تراث الأدب��ي والعلمي الذي �أنتجه
املوري�سكيون((( على مدى �أكرث من قرنٍ من الزمان .ففي �أجوا ٍء من اال�ضطهاد
واملالحقات والتعذيب� ،أنتجت هذه الأقلية املوري�سكية �أعما ًال وترجمات �شكلت
تراثًا �إن�سان ًّيا وجب در�سه والبحث يف �أغواره؛ بيد �أ َّنه ال �سبيل لذلك -ابتدا ًء� -إال
برتجمة ما �سبقنا �إليه امل�ستعربون ،خا�ص ًة الإ�سبان منهم؛ �أولئك الذين ق�ضوا ده ًرا
يف درا�سة هذه الن�صو�ص بحثًا وحتقيقًا وفهر�سةً؛ دون �أن نغفل القلة القليلة من
الباحثني واملحققني العرب الذين اجتهدوا وحاولوا �أن يكون لهم دو ٌر ف َّعال يف
هذا امل�ضمار العلمي� ،أذكر منهم على �سبيل املثال ال احل�صر الأ�ستاذ الدكتور
((( هم من تبقَّى من م�سلمي الأندل�س الذين عا�شوا يف �شبه جزيرة �إيبرييا بعد �سقوط احلكم الإ�سالمي فيها .ا�ستمر
بقا�ؤهم هناك من �سنة  1492ميالدية –تاريخ �سقوط غرناطة �آخر املدن الإ�سالمية يف الأندل�س -حتى �سنة 1609
ميالدية ،وهو تاريخ طردهم متا ًما من تلك البالد.
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مقدمة المترجم

وقد اخرتنا جمموعة من املقاالت والأبحاث و�سيل ًة لتعريف القارئ العربي بهذا اجلزء
القارئ عل ًما ب�أ�شتات هذا الأدب املتناثر بني �أبحاث
املغمور من تراثه وح�ضارته ،حتى يحيط ُ
اً
وو�صول
ودرا�سات �أولئك امل�ستعربني وعلى �أر ُف ِف املكتبات الغربية .وحتقيقًا لهذه الر�ؤية
لهذا املراد� ،سعينا حثيثًا للك�شف عن مالمح هذا الرتاث ،فق�صدنا �أن تكون هذه الأبحاث
متنوع ًة يف طرحها خمتلف ًة يف تناولها ،بحيث يكون هناك ُ
املقال الذي ُي ِّقد ُم ر�ؤي ًة تاريخي ًة
للأدب االعجمي ،كما ورد يف مقال «اللغ ُة الأعجمي ُةٌ :
بديل �إ�سالمي للإ�سبانية»؛ و�آخ ُر
ُيع ِّر ُج على املالمح اللغوية والبحثية يف هذا الرتاثُ ،
مثل ِ
«مالمح درا�سة الن�صو�ص
بحث
ُ
ِ�ض حتليلاً مو�س ًعا للإنتاج العلمي املخطوط لهذا الأدبِ ،
وثالث َيعر ُ
كبحث
الأعجمية»؛ ٌ
كن�صو�ص �إ�سالمية»؛ وراب ٌع ُيح ِّلقُ بنا يف �آفاق املكتبات العاملية اًّ
دال
«املخطوطات الأعجمية
ٍ
ومر�ش ًدا على �أماكن وجود خمطوطات هذا الرتاثُ ،
مثل الدرا�سة املعنونة بـــ «املخطوطات
�سهِب
الأعجمية-املوري�سكية :االكت�شافات ،واملجموعات ،والقوائم ،والفهار�س»؛
وخام�س ُي ُ
ٌ
يف عر�ض بيانات هذه املخطوطات من خالل قوائم تتناول عناوينها ،و�أرقام ت�سل�سلها يف
ن�سخا
املكتبات والفهار�س ،ومو�ضوعاتها ،و�أ�سماء م�ؤلفيها �-إن ُوجِ دوا ،-وتواريخ �إنتاجها ً
�أو ت�أليفًا ،كما نرى يف هذا العر�ض «مقاربة نحو ت�أريخ املخطوطات الأعجمية املوري�سكية»،
وملـا كان علم «الكوديكولوجيا» عل ًما وثيق ال�صلة باملخطوط الإ�سالمي ،عرب ًّيا كان
و�أخ ًريا َّ
�أو �أعجم ًّيا ،مل ن�ش�أ �أن يخرج هذا العمل دومنا التعريج على هذا العلم عند احلديث عن
املخطوط الأعجمي ،ف�أوردنا ترجم ًة لهذا اجلانب يف مقال «املالمح الكوديكولوجية يف
املخطوطات العربية املت�أخرة يف �شبه جزيرة �إيبرييا».
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عبد اجلليل التميمي ،والأ�ستاذ الدكتورح�سني بوزينب ،والأ�ستاذ الدكتور �سري حممد
عبد اللطيف ،والأ�ستاذ الدكتور جمال عبد الرحمن ،والأ�ستاذة الدكتورة فدوى الهزيتي،
والدكتور �سيد عبد املنعم.

ثري بالعديد من املالمح واجلوانب التي يعوزها
وختا ًما ،ف�إن الرتاث الأعجمي ٌ
تراث ٌّ
البحث والدرا�سة ،لي�س فقط من خالل ترجمة ما و�صل �إليه غرينا من املتخ�ص�صني
الغربيني يف هذا املجال ،بل ب�أن يكون لنا -الباحثني العرب وامل�سلمني -دو ٌر يف االهتمام
بهذا الرتاث وهذه املخطوطات درا�س ًة وحتقيقًا ون�ش ًرا .وعلى الرغم من تقديرنا ملا بذله
امل�ستعربون من ٍ
نواح ال ي�ستطيع
جهد وما قدموه من �أعمالٍ يف هذا الإطار ،ف�إنه يبقى دائ ًما ٍ
باحث ينتمي هوي ًة وثقاف ًة �إىل العامل العربي والإ�سالمي ..فهل
ك�شفها �أو تو�ضيحها �إال ٌ
م�شمر؟!!
من ِّ

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/30/2018 6:06 AM via NAJRAN UNIVERSITY
; AN: 1168341
,
;.
:
Account: ns153310

Copyright © 2015. Bibliotheca Alexandrina. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted
under U.S. or applicable copyright law.

هكذا يكون عدد ما قمنا برتجمته يف هذا الكتاب �س ًّتا بني ٍ
بحث ومقالة ،لعلها ُتغطي
نفع �أو فائد ٍة تك�شف
جوانب عدة من الرتاث الأعجمي ،وحتقق ما رجوناه وطمحنا �إليه من ٍ
وتجُ ِّلي ما خفي من هذا الرتاث.
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مار غوميث ريناو Mar Gómez Renau

(جامعة «بلد الوليد» )Universidad de Valladolid

مقدمة

يحملنا االهتمام املتزايد باللغة والأدب الأعجميني -من منظو ٍر اجتماعي ولغوي
و�أدبي وتاريخي -على اعتبار درا�ستهما �أم ًرا �ضرور ًيا لفهم الكثري من مالمح اللغة الإ�سبانية
على امل�ستوى ال�صوتي واملعجمي.
وثائق مهم ًة من وجهة النظر ال ُّلغوية
ُتعد ن�صو�ص الأدب الأعجمي-املوري�سكيَ -
والتاريخية .ففي �إ�سبانيا يف نهايات القرن اخلام�س ع�شر وخالل القرن ال�ساد�س ع�شر -فرتة
(((
ٍ
ازدهار هذا الأدب -م َّرت ال ُّلغة الرومانثية
بتحوالت عميقة ،حيث �ستتحول هذه اللغة
�إىل لغ ٍة عاملية و�ستت�سارع هذه العملية مع اخرتاع الطباعة ،و�سيتم ربط التطور الذي مرت
ٍ
بتغريات �أيديولوجية عميقة.
به اللغة الق�شتالية
هذه احلركة التجديدية لي�س لها �أهمية يف لغة املوري�سكيني ،لكن تكمن �أهميتها يف
درا�سة الق�شتالية القرو�سطية من خالل الأدب الأعجمي-املوري�سكي -الذي ُي ُّعد بديلاً
�إ�سالم ًّيا للإ�سبانية.
ٍ
بحروف عربية -طاب ًعا هجي ًنا من ٍ
كلمات
ُت ِّقدم اللغة الأعجمية -اللغة الرومانثية املكتوبة
عربية و�إ�سبانية ،بالإ�ضافة للعديد من اال�ست�شهادات القر�آنية .وهي لهج ٌة عامية حتتوي على
(((

M. Gómez Renau, “La lengua aljamiada y su literatura: una variante islámica del
Español”, Castilla: Estudios de literatura 25, no. 1133-3820 (2000): 71-83.

((( هي مرحلة من مراحل تطور اللغة الإ�سبانية من الالتينية �إىل اللغة الإ�سبانية القرو�سطية (ن�سب ًة �إىل القرون الو�سطى)( .املرتجم)
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(((

18

العديد من الأخطاء الإمالئية؛ فالرتكيبات النحوية �شا ّذة ،والكلمات والعبارات قدمية.
ا�ستخدم املوري�سكيون رومانثي ًة عتيقة ،ومع ذلك فهي مهمة للداللة على التغريات ال ُّلغوية
والفيلولوجية التي مرت بها ال ُّلغة الق�شتالية من الع�صور الو�سطى �إىل الع�صر احلديث.
عندما مل يتقا�سم املوري�سكيون النموذج ال ُّلغوي لع�صر النه�ضة ظ ُّلوا على هام�ش هذه
بكلمات ثقافية قادمة من الالتينية والإيطالية .و ُت ِّ
ٍ
�شكل
احلركة التي �سترثي اللغة الإ�سبانية
الن�صو�ص الأعجمية م�صادر مهمة لتوثيق التغريات ال�صوتية وحتوالت النظام الفونولوجي
التي حدثت يف القرن ال�ساد�س الع�شر ،فكما يقول «بو�ستو�س توبار» �« :Bustos Tovarإنَّ
ب�شكل خا�ص
القوى الدافعة التي ت�ؤدي �إىل عبور الأ�صوات الثقافية �إىل الرومانثية تتوقف ٍ
على الظروف التاريخية ِّ
لكل ع�صر»(((.
�أما «غاملي�س دي فوينتي�س» فيقول« :من املهم للغاية احل�صول من اللغة الق�شتالية
ٍ
خمتلف عنها ،حيث ُتظهِر توافقاتها املتعاقبة
بنظام هجائي
على مناذج تو�ضيحية مكتوبة ٍ
تطور �أ�صوات اللغة الإ�سبانية يف حلظ ٍة يتم فيها التوقف عن التعبري باحلروف الالتينية»(((،
عد مقارنة الأ�صوات التي يعرب عنها املوري�سكيون م�صد ًرا دقيقًا ملعرفة ال�صوتيات
حيث ُت ُّ
الق�شتالية القرو�سطية يف القرن ال�ساد�س ع�شر.

)J. J. Bustos Tovar, “Contribución al estudio del cultismo léxico medieval”, Anejos (1
del Boletín de la Real Academia Española 28 (1974): 277; Á. Galmés de Fuentes, “El
interés literario en los escritos aljamiado-moriscos”, in Actas del coloquio internacional
sobre literatura aljamiada y morisca (Madrid: Editorial Gredos, 1978): 527-546.
)Á. Galmés de Fuentes, “Influencias sintácticas y estilísticas del árabe en la prosa (2
medieval castellana”, Boletín de la Real Academia Española (BRAE) 35, no. 146
(1956): 213-295; De Fuentes, “El interés literario en los escritos”: 527-546.
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18

ُ
التراث الموريسكيُّ المخطوط

19

�إنَّ الدرا�سة املعجمية للن�صو�ص الأعجمية-املوري�سكية مهم ٌة �أي�ضً ا ،حيث ميكن �أن
ت�ؤدي �إىل تو�ضيح و�صقل معنى ٍ
�صوت ق�شتايل ،و�إىل فهم التطور ال�صوتي والداليل الذي
مرت به الكلمات ،وكذلك بع�ض امل�شكالت الهجائية .لذلك من ال�ضروري ،كما يقول
«هيغي» � ،Hegyiإعادة بناء الف�ضاء الداليل من خالل جتريده داخل �سياقه اخلا�ص»(((.
احتفظ لنا املوري�سكيون بالكثري من الأ�صوات التي حتمل �إ�سهامات معجمية ثرية
ينبغي �إدراجها يف جميع معاجم اللغة الإ�سبانية ،حيث تنتمي �إىل الرتاث الثقايف اخلا�ص
بلغتنا((( .لذلك نحن ندين للأدب الأعجمي-املوري�سكي -بالف�ضل يف �إنقاذ كلمات من
الن�سيان ،والتي لوال ا�ستخدام املوري�سكيني لها لكانت قد �ضاعت ،فكما يعبرِّ «بي�سبريتينو
أ�صوات �شرعية يف اللغة الرومانثية ل�شبه
رودريغيث» « :Vespertino Rodríguezهي � ٌ
اجلزيرة الإيبريية»(((.
ختا ًما ،ووفقًا ِّ
لكل هذه الظروف ،فنحن نَ ُع ُّد درا�سة الأدب الأعجمي-املوري�سكي-
رئي�سا لي�س فقط لفهم بع�ض املالمح الداللية والفونولوجية للغة �إ�سبانيا القرو�سطية
�أم ًرا ً
يف القرن ال�ساد�س ع�شر ،ولكن �أي�ضً ا لإدراك الت�أثري الذي كان للعربية يف اللغة والأدب
الق�شتايل.
)(1

O. Hegyi, “Observaciones sobre el léxico árabe en los textos aljamiados”, Al-Andalus:
Revista de las escuelas de estudios Árabes de Madrid y Granada 43, no. 2 (1978): 2125; M. Gómez Renau, “Influencias del aljamiado en la prosa medieval castellana”,
in Proyección histórica de España en sus tres culturas: Castilla y León, América y el
Mediterráneo, vol. 2 (Valladolid: Junta de Castilla y León; Consejería de Cultura y
Turismo, 1993): 83-91; Renau, “Léxico castellano en textos aljamiados”, Anuario de
lingüística hispánica 8 (1992): 99-115.

((( هذا على ل�سان كاتب املقال ،ويق�صد اللغة الإ�سبانية( .املرتجم)
)A. Vespertino Rodríguez, “Aspectos semánticos en la literatura aljamiado-morisca”, (3
in Atti XIV congreso internazionale di lingüistica e filologia romanza, vol 5 (Nápoles,
1981): 113-127.
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اللُّغ ُة األعجمي ُة وآدابها :بدي ٌل إسالميٌّ لإلسبانية

20

20

 -1اإلطار التاريخي

عندما غزا امللوك الكاثوليك غرناطة و�أزاحوا بني ن�صر من ال�سلطة مت عقد بع�ض
املعاهدات (يف اخلام�س والع�شرين من نوفمرب �سنة  )1491التي ت�صب يف م�صلحة
امل�سلمني والتي ت�ضمن لهم حرية ممار�سة دينهم ولغتهم وثقافتهم .لكن مل ُي َو َّف بهذه
املعاهدات ،فعندما �شغل «ثي�سنريو�س»  Cisnerosاملقر البابوي مبدينة طليطلة �سنة ،1498
املدجنني((( لتن�صريهم ،مما �أدى به�ؤالء -املت�ضررين لكون الدين
اتخذ �إجراءات فعالة �ضد َّ
امل�سيحي دي ًنا غري ًبا بالن�سبة لهم� -إىل �أن ينتف�ضوا يف احلي الغرناطي «البايثني» Albaicín
ويف «ال ُب�شرات»  ،Alpujarrasفنتج عن ذلك ثور ٌة قُمِ َعت بال�سالح �سنة  ،1501وا�ستغل
مر�سوم يف ال�سنة ذاتها يفر�ض مبوجبه
«ثي�سنريو�س» هذه الأحداث �سيا�س ًّيا لإ�صدار
ٍ
التن�صري على املوري�سكيني.
امتد هذا الو�ضع القائم يف غرناطة �سري ًعا �إىل كافة �أنحاء مملكة ق�شتالة ،ففي ال�سابع ع�شر
التن�صر �أو
املدجنون -مبوجب
مر�سوم -على االختيار ما بني ُّ
من فرباير �سنة � 1502أُجرب َّ
ٍ
النفي ،وقد حدث ذلك �سنة ((( 1526يف مملكة «�أراغون» و«بالنثيا» .Aragón y Valencia
ٍ
جمموعات
بعد �صدور هذا املر�سوم ،ظهرت كلمة «املوري�سكي» ،وقد �ضمت هذه الت�سمية
خمتلفة ،وبالرغم من �أ�صولها امل�شرتكة كانت ظروفها االجتماعية والدينية خمتلفة للغاية:

((( املدجنون هم امل�سلمون الذين بقوا يف املناطق امل�سيحية التي ا�ستوىل عليها امل�سيحيون الإ�سبان� ،أو ممن وفدوا �إىل مناطق م�سيحية
وا�ستقروا بها �إما باعتبارهم �أ�سرى حرب ،و�إما ب�صفتهم مهاجرين وفدوا من جنوب �شبه اجلزيرة ،ب�سبب اال�ضطرابات ال�سيا�سية
العميقة هناك� ،أو هربًا من ويالت احلروب الأهلية� ،أو نتيجة للظروف االقت�صادية القا�سية.
)F. Maíllo Salgado, “Acerca del uso, significado y referente del termino mudejar”, in (2
Actas del IV congreso international encuentro de las tres culturas, edited by C. Carrete
Parrondo (Toledo: Ayuntamiento de Toledo, Universidad de Tel Aviv, 1988): 103112; Salgado, Vocabulario básico de la historia del Islam (Madrid: Akal, 1987): 116118; Salgado, Vocabulario de historia árabe islámica (Madrid: Akal, 1996): 160-63.
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� اًأول ،كان هناك موري�سكيو مملكة «�أراغون» الذين ان�ضموا �إىل موري�سكيي «�أراغون»
و»بالنثيا» وكان ُي�شكلون �أ�سا�س النظام الإقطاعي؛ حيث كانوا يعملون بالتجارة وكانوا
أنا�سا على قد ٍر من الثقافة .وهناك جمموعة �أخرى هي املجموعة الق�شتالية ،وترجع هذه
� ً
املدجنني القُدامى الذين كانوا يعي�شون مبعزلٍ عن ح�ضارتهم من�صهرين يف
املجموعة �إىل َّ
منط احلياة امل�سيحية ،وكانوا يعملون باملهن ا ِحل َرفية مع مت�سكهم ب�شدة بدينهم وثقافتهم.
و�أخ ًريا موري�سكيو منطقة الأندل�س  ،Andalucíaوهم الأكرث اً
ات�صال بح�ضارتهم والأكرث
التزا ًما بالإ�سالم يف عاداتهم ومعتقداتهم ومنط حياتهم.
َّ
�شكل ه�ؤالء جمي ًعا �أقلي ًة مت�شابهة داخل �إ�سبانيا يف الع�صر الذهبي ،واحتوت ثقافتهم
على العديد من العنا�صر التي تناق�ضت مع ال�سكان امل�سيحيني ،على الرغم من �أنَّ هذه
ٍ
مفارقات تاريخية.
االختالفات كانت يف كث ٍري من الأحيان
كان املوري�سكيون م�سيحيني باال�سم لكنهم كانوا م�سلمني بالقلب ،خا�ص ًة يف منطقة
الأندل�س و«�أراغون» و«بالنثيا»؛ وبف�ضل «ال َتق َّية» التي �أجازها الفقهاء ا�ستطاع ه�ؤالء
ب�شكل
االحتفاظ ب�إميانهم((( .وقد ا ُتهمهوا بالنفاق ،وكانوا ي�ؤدون �شعائرهم الإ�سالمية
ٍ
خفي ما �أدى �إىل ن�سيان جز ٍء من هذه املمار�سات الدينية ،خا�ص ًة ثقافتهم التي �أخذت
ٍ
يف ال�ضعف تدريج ًّيا .ولقد كانت حياتهم كلها مراقب ًة من ِق َبل ال�سلطات امل�سيحية؛ فكان
يجب عليهم �أن يقوموا بت�سليم ُكتبهم ،و�أيام اجلمعة كان يجب �أن يرتكوا �أبواب منازلهم
مفتوحة حتى يتم مراقبة ما �إذا كانوا ميار�سون �شعائرهم الدينية �أم ال؛ وكان يجب �أن يتخلوا
حماماتهم وكل ما يتعلق ب�أعمال الطهارة .و�أُجبرِ وا �أي�ضً ا على عدم التحدث بلغتهم،
عن َّ
و�أن يرتدوا املالب�س على الطريقة امل�سيحية ،و�أال ي�صوموا ،و�أن ي�أكلوا حلم اخلنزير ،و�أن
ينف�صلوا عن �أبنائهم و�أُجبرِ وا -باخت�صار� -أن يفقدوا هويتهم .على الرغم من ذلك ،مت�سكوا
((( املراجع ال�سابقة.
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ب�شدة بالإ�سالم؛ فكانوا يجتمعون �س ًّرا لل�صالة يف جماعة وملمار�سة �شعائرهم الدينية،
ب�شكل خا�ص -على ق�ضايا عقائدهم وثقافتهم التي يتلقونها من الفقهاء .ويفوالتع ُّرف
ٍ
هذا املناخ ظهرت الأعجمية.
ٍ
بحروف
كان موري�سكيو «ق�شتالة» و«�أراغون» يتحدثون الرومانثية لكنهم كانوا يكتبونها
عربية ما �أدى �إىل ظهور اللغة املعروفة بالأعجمية.
ٍ
حتويرات معينة ،ما جعلها -كما
ُعبرِّ عن اللغة الأعجمية بلغ ٍة ق�شتالي ٍة فريدة ومن خالل
قلنا من قبل -مرحل ًة مهم ًة لدرا�سة اللغة الإ�سبانية القرو�سطية ،وكذلك ملالحظة تدهور
عد
ب�شكل كب ٍري هذه الأيام لغري املتخ�ص�صني ،ف�إنها ُت ُّ
اللغة العربية .ومع �أنها غري معروفة ٍ
�أدا ًة �أ�سا�سي ًة لدرا�سة بقاء اللغتني ودرا�سة الطابع ال�شرقي الذي كان ال يزال باق ًيا يف �شبه
اجلزيرة الإيبريية.
كان الأدب الأعجمي مبثابة الأدب اخلا�ص بامل�سلمني املت�أخرين يف �إ�سبانيا .وقد ُكتِبت
هذه الن�صو�ص باليد ومل ُيطبع � ٌّأي منها ،واح ُتفِظ بها يف �أماكن خفية ويف الكهوف ويف
املحاريب ويف �أ�سقُف املنازل� ،إلخ ...وعندما ُطرِدوا من �إ�سبانيا ظلت هذه الكتابات خمب�أة
لقرنني من الزمان ،حتى اك ُت�شِ ف يف القرن التا�سع ع�شر يف �أحد االكت�شافات الأكرث �أهمية
املتعلقة بهذه الوثائق يف منطقة «�أملوناثيد دي ال �سيريا» Alomanacid de la Sierra
(((
اكت�شافات مماثلة يف ٍّ
كل من «�سابينيان» Sabiñan
ب�سرق�سطة .تبع هذا االكت�شاف
ٌ
و«تورييا�س»(((  Torellasو«تورتولي�س»(((  ،Tórtolesومنذ عدة �سنوات يف «�أوريا دي
)J. Bosch Vilá, “Dos nuevos manuscritos y papeles sueltos de moriscos aragoneses”, (1
Al-Andalus: Revista de las escuelas de estudios Árabes de Madrid y Granada 22 (1957):
463-70.
)A. Labarta, “Una página aljamiada hallada en Tórtoles (Tarazona)”, Índices de la (2
revista Turiaso 3 (1982): 225-233.
)M. J. Cervera, “Los talismanes árabes de Tortoles”, Índices de la revista Turiaso 7 (3
(1983): 225-274.
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عد هذه االكت�شافات �ضرورية لفهم منط احلياة وعادات
ُّ  و ُت.Urrea de Jalón (((»خالون
.هذه الأقلية من خالل طابعها االجتماعي والعِرقي
 الوضع اللُّغوي للموريسكيين-2

اختلف الو�ضع اللغوي للموري�سكيني الإ�سبان كث ًريا تب ًعا للظروف التاريخية
ِّ والدميوغرافية
 �أنه منذDomínguez Ortíz » وقد �أكد «دومينغيث �أورتيث.لكل منطقة
 حيث وجب عليهم،متجان�س
 مل يكن لديهم و�ض ٌع،1462  وبالتحديد �سنة،1449 �سنة
ٌ
» ا�ضطر فقيه «�سيغوبيا1462  ففي �سنة، �أن ين�سوا اللغة العربية-»كما ي�ؤكد «�أورتيث �أن يكتب باللغة الق�شتالية عمله،Içe de Gébir » «عي�سى بن جابر، الأكربSegovia
Suma de los principales mandamientos y devededamientos de la“ال�شهري
.)”((( (جمموع الو�صايا والفرو�ض الواردة يف القر�آن وال�سنةley y çunna
كيف كان الو�ضع اللغوي للموري�سكيني؟
»بف�ضل الدرا�سات التي قام بها «البارتا
 عرفنا �أنB. Vincent » و«بينثينتA. Domínguez Ortíz »و«دومينغيث �أورتيث
.ب�شكل يومي يف وثائقهم
ٍ موري�سكيي «بالنثيا» و«غرناطة» كانوا ي�ستخدمون اللغة العربية
ب�شكل ر�سمي حتى القرن
ٍ  ا�س ُتخدمت اللغة العربية-»كما ي�ؤكد «بارثيلو- »ففي «بالنثيا
C. Barceló

»و«بارثيلو

A. Labarta

F. Corriente Cordoba, Relatos píos y profanos del ms. aljamiado de Urrea de Jalón,
edición, notas lingüísticas e índices de un manuscrito mudéjar-morisco aragonés,
Introduction by María J. Viguera (Zaragoza: Institución Fernando de Católico,
1990).
A. Domínguez Ortíz, “Los cristianos nuevos: Notas para un estudio de una clase
social”, Boletín de la Universidad de Granada 21 (1949): 249-297; Ortíz, “Notas para
una sociología de los moriscos españoles”, Miscelánea de estudios Árabes y Hebraicos,
Sección Árabe-Islam 11 (1962): 2, 39-54.
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 كما ُيبني ذلك الق�ضايا التي �أقامتها حماكم،ال�ساد�س ع�شر وظلت موجودة حتى الطرد
ٌ  وكان.التفتي�ش �ضد املوري�سكيني والتي كانت حتتاج فيها �إىل مرتجمني للغة الق�شتالية
كل
،من البالنثيني �أو الغرناطيني يتحدثون العربية يوم ًيا وي�ستخدمونها يف كافة �أنواع الكتابة
.(((�سواء العامة �أو اخلا�صة
 ففي «ق�شتالة» ا�ضمحل ا�ستخدام.»مل يحدث الأمر نف�سه يف «ق�شتالة» و«�أراغون
 وجل�أ املوري�سكيون �إىل ال ُّلغة الأعجمية (الق�شتالية،اللغة العربية الف�صحى والعامية مبك ًرا
ٍ
ٍ املكتوبة التي حتتوي على
» �أما يف «�أراغون.((()بحروف عربية
كلمات من �أ�صولٍ �أراغونية
 بالرغم من �أن كلتا املنطقتني ظلتا ت�ستعمالن العربية لتحرير الوثائق،فقد حدث �أم ٌر م�شابه
 بني، �إلخ...القانونية املتعلقة بالبيع وال�شراء والقرو�ض وال َب َدل والرهون العقارية والودائع
C. Barceló Torres, Minorías islámicas en el país Valenciano: Historia y dialecto, ill. (1)
ed. )Madrid: Universidad de Valencia; Secretariado de Publicaciones; Facultad de
Filología, 1984): 136-151; A. Labarta, “Contratos matrimoniales entre moriscos
valencianos”, Al-Qanṭara 4, no. 1 (1983): 57-87; Labarta, “Algunos aspectos del
dialecto árabe valenciano en el siglo XVI a la luz del fondo de documentos del Archivo
Histórico Nacional”, in Actas de las II Jornadas de Cultura-Árabe e Islámica (Madrid:
Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1985): 281-315; Labarta, La onomástica de los
moriscos valencianos, ill. ed. (Madrid: Editorial CSIC-CSIC Press, 1987); Labarta,
“Oraciones cristianas aljamiadas en procesos inquisitoriales de moriscos valencianos”,
Boletín de la Real Academia de Buenos Letras de Barcelona 37 (1978): 177-197; A.
Dominguez Ortíz, and B. Vincent, Historia de los moriscos: Vida y tragedia de una
minoría (Madrid: Revista de Occidente, 1978).

 م�أ�ساة: تاريخ املوري�سكيني، وبرنارد فين�سينت، دومينغيث اورتيث: انظر،قام برتجمة هذا الكتاب الأخري عبد العال �صالح
 املجل�س الأعلى: (القاهرة1026  امل�شروع القومى للرتجمة، مراجعة وتقدمي جمال عبد الرحمن، ترجمة عبد العال �صالح،�أقلية
) (املرتجم.)7002 ،للثقافة

M. J. Viguera, Introducción del libro de F. Corriente, relatos píos y profanos del ms. (2)
aljamiado de Urrea de Jalón (Zaragoza, 1990): 17, 24; Viguera, Aragón Musulmán
(Zaragoza: Mira Editores, 1980); Viguera, Introducción del libro de F. Corriente,
2nd ed. (1988); M. A. Ladero Quesada, “Los mudéjares en los reinos de la Corona
de Castilla: Estado actual de su estudio”, in Actas del III Simposio Internacional de
Mudejarismo (Teruel, 1986): 5-20.
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القرنني الثاين ع�شر وال�ساد�س ع�شر((( .وكان ُك َّتاب هذه الوثائق من الفقهاء ورجال الدين
الذي كانوا يعملون َك َتب ًة وموثِّقني قانونيني جلماعتهم ،وقد قدموا يف هذه الكتابات ثالثة
�أ�شكال لغوية :العربية الف�صحى� ،أو اللهجة الأندل�سية� ،أو الرومانثية الق�شتالية التي ت�ضم
بع�ض الكلمات ذات الأ�صول الأراغونية.
قامت د« .بيغريا»  Vigueraبعمل ت�صنيف للغات التي ا�ستخدمها موري�سكيو �إ�سبانيا:
ٍ
بحروف عربية.
 اللغة العربيةٍ
بحروف عربية (الأعجمية).
 اللغة الرومانثيةٍ
بحروف التينية.
 اللغة الرومانثيةٍ
بحروف التينية(((.
 اللغة العربيةاملدجنني واملوري�سكيني يف الكتابة
ال ُتعرف الظروف املحددة التي �أدت �إىل بدء َّ
بالأعجمية؛ فقد كان ا�ستخدام اللغة ا�ستثنائياً خارج «ق�شتالة» و«�أراغون» ،وبالرغم من
ذلك �سرنى فيما بعد �أنها ا�س ُتخدمت يف بال ٍد �أخرى خارج �إ�سبانيا.
و ُتعد «ق�شتالة» و«�أراغون» املنطقتني اللتني ُعثرِ فيهما على الأدلة الأوفر لهذه الكتابة
التي ن�ش�أت ب�سبب الظروف االجتماعية والتاريخية اخلا�صة للموري�سكيني.

)M. J. Viguera Molíns, “Documentos mudéjares aragoneses”, Quaderni di studi (1
Arabi 5, 6 (1987-1988): 786-790; Molins, “Un mapa de los documentos mudéjares
y moriscos de Aragón y Navarra”, in Homenaje al Prof. Jacinto Bosch Vilá, vol. 1
(Granada: Departamento de Estudios Semíticos, 1991): 429-435.
)Viguera, Introducción del libro de F. Corriente, op. cit., p. 20; S. G. Armistead, “¿ Existió (2
un romancero de tradición oral entre los moriscos?”, in Actas del Coloquio internacional
sobre literatura aljamiada y morisca (Madrid: Editorial Gredos, 1978): 227.
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ملاذا ن�ش�أت (الأعجمية) يف «ق�شتالة» و«�أراغون»؟
ال ُيع َرف بدقة ملاذا فقد املوري�سكيون الق�شتاليون والأراغونيون ا�ستخدام اللغة العربية؛
رمبا يرجع ذلك �إىل الت�أثر الثقايف الذي عانوه والناجت عن ٍ
ظروف عدة ،من بينها -كما
لغوي واحد لكل اجلماعات امل�سلمة؛ فالأحداث
ذكرنا �سابقًا� -أنه مل يكن هناك و�ض ٌع ٌّ
التاريخية �أثرت يف املناطق املختلفة .ونحن نعلم �أ َّنه يف نهاية القرن احلادي ع�شر -بعد
أرا�ض كان الإ�سالم ما
التقدم امل�سيحي -هاجرت الطبقة العليا واملثقفة من امل�سلمني �إىل � ٍ
زال باق ًيا فيها ،يف حني بقيت الطبقات ال�شعبية يف �أماكنها .يف هذه الظروف َفقَد املدجنون
الق�شتاليون ا�ستخدام لغتهم� ،سواء الف�صحى �أو العامية ،وي�شهد بذلك «عي�سى بن جابر»:
إرغام �شديد ٍ
وجهد جهيد فقد امل�سلمون يف ق�شتالة ثرواتهم وفقدوا مدار�س
«بدعم كبري و� ٍ
ٍ
(((
اللغة العربية التي �أ�صبحوا يجهلونها» .
يف نهايات القرن احلادي ع�شر -التي بد�أت فيها مرحلة املدجنني -حتى القرن
ال�ساد�س ع�شر َّ
ت�شكل الن�شاط الأعجمي ،على الرغم من �أن االنتقال اليومي من العربية
�إىل الرومانثية كان البد �أن يحدث تدريج ًّيا.
خا�ص حتى
مل يكن
م�سموحا �أن يكون �إنتاج الكتابة الأعجمية من خالل كيانٍ ٍ
ً
القرن اخلام�س ع�شر ،لكن لي�س هناك �شيء ن�ستطيع �أن ن�ؤكده فيما يتعلق باللحظة التي
ن�ش�أت فيها ،حيث �إنَّ جمموع هذا الأدب جمهول امل�ؤلف وبدون تاريخ تقري ًبا ،مما يجعل
فكرة التحديد الدقيق م�ستحيلة .ال نعرف �أي�ضً ا ما �إذا كانت هذه اللغة ُكتبت لأول
مرة يف «ق�شتالة» �أو «�أراغون» ،حيث �إ َّنه يف كلتا املنطقتني كان هناك روابط وخ�صائ�ص
م�شرتكة .فيقول الأ�ستاذ «الديرو كي�سادا» � Ladero Quesadaأن مقاطعة «ميدناثيلي»
)(1

M. J. Viguera Molíns, “Un nuevo hallazgo: El manuscrito aljamiado de Urrea de
Jalón”, Lamalif. Al-Andalus 5 (1992): 48.
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م�سرحا لل�صراعات احلدودية بني
 Medinaceliكانت يف منت�صف القرن اخلام�س ع�شر ً
املدجنون يف كال املكانني مت�صلني من خالل نهر «خالون»
«�أراغون» و«ق�شتالة» وكان َّ
 ،Jalónما �أدى �إىل ن�ش�أة هذه اللغة يف واحدة من هاتني املنطقتني(((.
من الناحية التاريخية ينبغي �أن يكون هذا اال�ستخدام -ا�ستخدام اللغة الأعجمية -قد
ن�ش�أ � اًأول يف «ق�شتالة» التي عانى فيها املوري�سكيون من ت�أث ٍر تقا ٍّيف �أ�سرع و�أكرث ات�سا ًعا ،ورمبا
انتقل �إ�شعاع الأعجمية من «ق�شتالة» �إىل «�أراغون» حيث يعود اجلزء الأكرب من املخطوطات
�إىل احلدود مع نهر «خالون» .وقد �شارك متخ�ص�صون مثل «�إيبالثا»  M. de Epalzaو«هاريف»
 Harveyهذا الر�أي �أي�ضً ا ا�ستنا ًدا �إىل حقيقة �أن مفتي «�سيجوبيا» «-عي�سى بن جابر» -كان
�أول من ا�ستخدم هذا االبتكار الذي انتقل الحقًا �إىل «�أراغون» من خالل Mancebo de
( Arévaloفتى «�أريبالو»)� ،أحد ُ
الكتاب الأكرث ثقاف ًة يف تلك الفرتة((( .وتتفق د«.بيغريا»
مع هذه الأطروحات طاملا �أنها ال ُتط َّبق دائما بطريقة مطلقة؛ فمن وجهة نظرها �أنَّ املوارد
املدجنني الق�شتاليني ومن
الأعجمية ومدلوالتها االجتماعية الثقافية تط َّو َرت م�سبقًا بني َّ
خاللهم انتقل �إ�شعاعها �إىل «�أراغون» عن طريق منطقة االت�صاالت الوا�سعة التي كانت
ومازالت هي «الإك�سرتميادورا �سوريانا» ووادي نهر «خالون»(((.

(((
)(2

(((

M. A. Ladero Quesada, “Los mudéjares de Castilla en la baja Edad Media”, in Actas
del I Simposio Internacional de Mudejarismo, (Madrid, 1981): 356.
Viguera, Introducción del libro de F. Corriente: 30; L. P. Harvey, The Literary Culture
of the Moriscos (1492-1609): A Study Based on the Extant Manuscripts in Arabic and
Aljamía (PhD diss., Oxford University, 1958); Harvey, “El mancebo de Arévalo y
la literatura aljamiada”, in Actas del Coloquio Internacional sobre literatura aljamiada
y morisca (Madrid: Editorial Gredos, 1978): 21-47; M. de Epalza, “Dos textos
moriscos bilingües (árabe-castellano) de viajes a Oriente (1395 y 1407-1412)”,
Hesperis-Tamuda 20, 21, no. 1 (1982-1983): 25-112.
Viguera, Introducción del libro de F. Corriente, op. cit., p. 26.
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بد�أ ا�ستخدام اللغة «الأعجمية» يت�ضح مع ظهور وثيقتني ترجعان �إىل �سنة 1507
مبنطقة «كاالتايود»  Calatayudحيث وردت فيهما التواريخ واملـ ُـ ِّقدمة بالعربية ،يف حني
يظهر �إقرار امل�ؤلف بلغ ٍة رومانثي ٍة مكتوبة ٍ
بحرف عربي((( .وقد انعك�ست مواقف م�شابهة يف
مدجنة من �أر�شيف �( Nuestra Señora del Pilar de Zaragozaسنة - 1484
وثائق َّ
 ،((()1501ما ميكن �أن ي�ؤكد �أن املوري�سكيني الق�شتاليني والأراغونيني يف القرن ال�ساد�س
ع�شر مل يكونوا ي�ستخدمون اللغة العربية اعتياد ًّيا.
�إذن ما هو ال�سبب الذي جعل املوري�سكيني يبتكرون هذه اللغة؟
هناك العديد من الفر�ضيات حول هذه الق�ضية؛ بع�ضها يقول �إنَّ ال�سبب يرجع �إىل
عدم معرفة املوري�سكيني بلغتهم اخلا�صة ،والبع�ض الآخر يقول �إنها كانت و�سيلة للحفاظ
ثالث يقول لأنهم
وفريق ٌ
على ثقافتهم واحلفاظ على اخلط (العربي) عند كتابة الن�صو�صٌ ،
–املوري�سكيني -كانوا يجهلون حروف الهجاء الالتينية .من وجهة نظرنا ف�إنَّ ال�سبب
لي�س يف جهلهم بحروفنا لكن الأمر يرجع �إىل ق�ضايا �أيديولوجية ،كما ي�شهد بذلك
«هيغي»  O. Hegyiحيث يقول�« :إن ا�ستعمال املوري�سكيني للحروف العربية يرجع يف
معظمه �إىل الطابع الديني للكتابة العربية ،وهي �إ�شار ٌة ظاهرية ت�شري �إىل االنتماء �إىل الأمة
الإ�سالمية»((( .يف احلقيقة البد �أن الدافع من وراء ذلك كان ا�ستخدام الأبجدية العربية،
(((
(((
(((

F. Fernandez Y González, Estado social y político de los mudéjares de castilla:
Considerados en sí mismos y respecto de la civilización española, Introduction by M.
García Arenal (Madrid, 1886): 436-441. (reimprimido en 1987).
R. Garcia De Linares, “Escrituras árabes pertenecientes al archivo de Nuestra Señora
del Pilar de Zaragoza”, in Homenaje a Codera (Zaragoza, 1904): 171-197; Viguera,
Introducción del libro de F. Corriente: 26-27.
O. Hegyi, “El uso del alfabeto árabe por minorías musulmanas y otros aspectos de
la literatura aljamiada, resultantes de circustancias históricas y sociales análogas”, in
Actas del Coloquio internacional sobre literatura aljamiada y morisca (Madrid, 1978):
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ٍ
عالمات �أكرث ثبا ًتا و�أكرث
كونها واحد ًة من العنا�صر املتبقية لت�أكيد الهوية التي اكت�سبت
حتد ًيا كلما زادت القيود امل�سيحية؛ ف�ضلاً عن كونها �إرثًا ثقاف ًيا كما يقول «�إيبالثا»« :هي
�إ�شار ٌة ظاهرية ت�شري �إىل االنتماء �إىل الأمة؛ فقد �أ�ضفى ا�ستخدام الأبجدية العربية �شرعي ًة
ٍ
على ا�ستخدام ٍ
و�سياقات دينية لتتوافق مع العقيدة
ن�صو�ص
لغات �أخرى غري العربية يف
ٍ
الإ�سالمية»(((.
مل ت�شمل ظاهرة «الأعجمية» �إ�سبانيا فقط ،ولكنها كانت �أي�ضً ا �إحدى �سمات البلدان
التي هيمنت عليها اللغة العربية؛ فقدحلت الأبجدية العربية حمل ُن ُظم كتاب ٍة كانت
موجود ًة بالفعل مثل القبطية واليونانية يف م�صر� ،أو البهلوية يف بالد فار�س� ،أو اللغات
املحلية يف �إفريقية مثل الهو�سا وال�صومالية وال�سواحلية� ،إلخ ...حيث كانت تخلو من نظام
هجائي للكتابة ،خا�ص ًة الهو�سا التي ُي�ستخدم فيها �أي�ضً ا كلم ُة «�أعجمي» للداللة على
ٍ
بحروف عربية .يحدث نف�س ال�شيء �أي�ضً ا يف املقاطع ال�سن�سكريتية
الن�صو�ص املكتوبة
للـ«فيدا»((( .ففي القرن ال�ساد�س ع�شر ا�س ُتبدلت اللغة الهندية باللغة الفار�سية ،ما �أدى يف
النهاية �إىل جهل املواطنني بلغتهم اخلا�صة .ومع و�صول القومية كان هناك حماولة لتقريب
الثقافة القدمية �إىل الهنود ،ولذلك ا�ستخدمت الأبجدية العربية((( .يف �أوروبا ال�شرقية ،يف
أعجمي
البالد البلقانية� ،أُدخِ ل ا�ستخدام الأبجدية العربية عن طريق الأتراك ،وهناك � ٌ
أدب � ٌّ
يف �صربيا وكرواتيا �أنتجه م�سلمو البو�سنة.

(((

147-164; Hegyi, Cinco leyendas y otros relatos moriscos (Ms. 4953 de la Biblioteca
Nacional de Madrid) (Madrid: Editorial Gredos, 1981): 17.
Á. Galmes de Fuentes, “Los Moriscos: Desde Su Misma Orilla”, Revista del Instituto
Egipcio de Estudios Islámicos (1993): 6-15.

((( الكتاب املقد�س للهندو�س( .املرتجم)
)(3

Hegyi, “El Uso del alfabeto árabe”, op. cit., p. 151.
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30

 .3اإلنتاج األدبي

يعك�س الأدب الأعجمي -املوري�سكي -عملية اختفاء �شعب ،كما يعك�س اجلهود
املبذولة لوقف عملية تاريخية ال مفر منها حلت باملوري�سكيني.
على الرغم من العمل ال�ضخم للم�ستعربني الإ�سبان منذ القرن التا�سع ع�شر ،مازال
�إىل اليوم ُينظر �إىل املوري�سكيني على �أنهم «قطي ٌع من املزارعني واحلرفيني الأميني الذين
يجهلون حتى خ�صو�صياتهم الإ�سالمية»((( ،و ُين�سى ب�سهولة �أن بني املوري�سكيني هناك
�أقلية مثقفة وم�ستنرية ميكن مقارنتها يف العديد من الأوجه مع نظريتها يف �إ�سبانيا امل�سيحية.
ي�شري «�سريافني دي تابيا»  Serafín de Tapiaيف درا�سته حول موري�سكيي «�أبيال» Avila
�إىل �أن ه�ؤالء كان لديهم درجة من معرفة القراءة والكتابة �أعلى �-أحيانًا -من نظرائهم من
املواطنني امل�سيحيني(((.
كان لدى املوري�سكيني ٌ
ٍ
خمطوط
أدبي كثيف ميكن احلكم عليه من خالل مائتي
ن�شاط � ٌّ
احتفظنا بهم على الرغم من اخل�سائر البيبليوغرافية ال�ضخمة التي اختفت �أو ُد ِّمرت من
قِبل حماكم التفتي�ش �أو الأعمال التي ما زالت جمهولة .ال يختلف هذا الإنتاج -يف العديد
من الأوجه -عن نظريه امل�سيحي و�أحيانًا يكون وثيق االت�صال به .على �سبيل املثال،
ميكن �أن جند م�صادر لهذا العمل امل�سرحي( El Condenado por Desconfiado:مدانٌ
باال�شتباه) لـ «تري�سو دي مولينا»  Tirso de Molinaيف الأ�سطورة الأعجمية املوري�سكية
�( La leyenda de Yusuf el carniceroأ�سطورة يو�سف اجل َّزار)كما �أثبت ذلك «مينيديث
(((
(((

De Fuentes, “Los Moriscos”, op. cit., pp. 6-11; M. Manzanares de Cirre, Arabistas
Españoles del siglo XIX (Madrid: Instituto hispano árabe de cultura, 1971).
S. de Tapia, La comunidad morisca de Ávila (Salamanca: Universidad de Salamanca,
1991): 60-71.
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 وينطبق الأمر نف�سه على عالقة ت�صوف «�سان خوان دي.Menéndez Pidal (((»بيدال
(((
El Mancebo de  مع كتابات املوري�سكي الأبيليSan Juan de la Cruz »ال كروث
 (الق�صةla Estori(y)a Ke akaeçi(y)o en ti(y)enpo de Iça  �أو مع كتابArévola(((
التي وقعت يف زمن عي�سى) الذي جمعه «بي�سبريتينو رودريغيث» والذي ظهر يف حكايات
.Canterbury (((»«كانرتبوري
َّفريق من الباحثني يقوده «�ألبارو جامليث دي ُف َونتي�س» �أهمية �أن
ٌ منذ ال�ستينيات �أظهر
ٍ
تغريات
هذه الن�صو�ص لديها ما يكفي ملعرفة تاريخ اللغة الإ�سبانية بعمقٍ يف فرتة �شهدت
.حادة
:بالن�سبة لـ«غاملي�س» هناك ثالثة مالمح مميزة للأدب الأعجمي
مالمح حمافظ ًة
َ  ففي مقابل الأدب الرومانثي َّقدم الأدب الأعجمي:الكلمات القدمية
.ب�سبب العزلة الثقافية التي كان يعي�شها املوري�سكيون
R. Menendez Pidal, Poema de Yuçuf: Materiales para su estudio (Madrid: Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos, 1902); Pidal, Poema de Yuçuf, 2nd ed. (Granada:
Universidad de Granada, 1952); F. Guillén Robles, and Juan Martin Figuerola,
Leyendas de José hijo de jacob y de Alejandro Magno: sacadas de dos manuscritos moriscos
de la Biblioteca Nacional de Madrid (Zaragoza: Imprenta del Hospicio Provincial,
1888).

(((

.) (املرتجم.»((( ن�سب ًة ملدينة «�أبيال
(((

L.P. Harvey, “El mancebo de Arévalo y la literatura aljamiada”, op. cit.; G. Fonseca
Antuña, Sumario de la relación y ejercicio espiritual sacado y declarado por el Mancebo
de Arévalo en nuestra lengua castellan: Edición y estudio del ms. B.N.M (PhD diss,
Oviedo Universidad, 1987); M. T. Narváez, “El Mancebo de Arévalo frente a Jesús
y María: tradición y novedad”, in Actes de la Premiere table ronde du C.I.E.M. sur la
littérature aljamiado-morisque: Hybridisme linguistique et univers discursif, edited by
Abdeljelil Tamimi (Tunis, 1986): 109-115.
A. Vespertino Rodriguez, Leyendas aljamiadas y moriscas sobre personajes bíblicos
(Madrid: Editorial Gredos, 1983).
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التحدث باللهجة
اللهجية :ا َّتبع الأدب الأعجمي قواعد اللغة الوطنية للتعبري عند ُّ
الدارجة .وحيث �إن معظم هذه الن�صو�ص �أتت من «�أراغون» فهي ُتعد م�صادر ال نظري لها
ملعرفة اخل�صائ�ص اللهجية لهذه املنطقة.
الكلمات ذات الأ�صل العربي :ظهرت الكلمات الرتكيبية والأ�سلوبية ذات الأ�صل
ٍ
حتويرات رومانثية .و�أثَّر �أ�سلوب اجلملة العربية يف اللغة
العربي يف النرث الق�شتايل من خالل
ٍ
ترجمات حرفية مل ي�أخذوا فقط
الرومانثية خالل فرتة الرتجمات الألفون�سية((( ،فلكونها
معنى الن�ص الذي كانوا يرتجمونه ولكن تبنوا �أي�ضً ا ال�شكل نف�سه والرتكيب ما �أدى �إىل
ن�ش�أة لغ ٍة رومانثية املحتوى ولكن عربية الرتكيب والأ�سلوب .وكل هذه الت�أثريات عدنا
لنجدها يف بناء جملة الن�صو�ص الأعجمية(((.
على الرغم من �أنَّ �أغلبية هذه الأعمال ال حتمل �أي �إثراء لأدبنا ،ف�إنها مهم ٌة من
وجهة النظر االجتماعية واللغوية ،لأنها ت�سمح لنا –� اًأول -مبعرفة البيئة الثقافية والروحية
التي بقيت وانتقلت بني �أع�ضاء هذه اجلماعة الإ�سبانية امل�سلمة يف القرون اخلام�س ع�شر
وال�ساد�س ع�شر وال�سابع ع�شر بالرغم من كونها حم�صور ًة بتقلبات هذه الفرتة الزمنية ،وتتيح
لنا -ثان ًيا -درا�سة الكلمات الق�شتالية ذات الأ�صول العربية وتك ُّيفها مع اللغة الق�شتالية.
وج ُّل الأدب الأعجمي املوري�سكي تقري ًبا عبارة عن �أعمالٍ مرتجمة �أو على الأقل
ُ
تكييف لأ�صولٍ عربية ،م�شرقي ٍة يف معظمها .فعندما يتعلق الأمر ب�أعمالٍ دينية �أو فقهية
يرتجم الكاتب املوري�سكي العمل ب�أمان ٍة كاملة لكن عندما تكون املو�ضوعات �سردية
يتحول املرتجم �إىل مك ِّي ٍف للن�ص ،ولكن دون �أن ي�سمح لنف�سه بقد ٍر كب ٍري من احلرية.
وفيما يتعلق بالأعمال ال�شعرية والأعمال ذات الإيقاع يربز الإبداع �أكرث ،خا�ص ًة على
((( ُيق�صد بها الرتجمات التي متت يف عهد �ألفون�سو احلكيم( .املرتجم)
De Fuentes, “Influencias sintácticas y estilísticas del árabe”, op. cit.
(((
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ٍ
انعكا�سات
م�ستوى ال�شكل �أكرث منه على م�ستوى الأفكار التي دائ ًما ما تكون مناذج ذات
.�إ�سالمية
ُّ
حد كبري كما ميكننا
ٍّ وكل م�ؤلفي هذا الأدب جمهولون تقري ًبا ومو�ضوعاتهم متنوعة �إىل
:�أن نرى فيما يلي
 وحيث �إنَّ ممار�سة،�سنذكر � اًأول املو�ضوعات ذات الطابع الديني التي ُتعد الأكرث �شيو ًعا
 فكان البد �أن ي�شغلوا وقتهم،ودرا�سة العلوم الفقهية وال�شرعية كانت حمظورة عليهم
بالدفاع عن الهجمات امل�سيحية؛ واجلزء الأكرب من حمتوى الأعمال الدينية عبارة عن
عمل ن�سخه
ٍ  وال �شك �أنَّ �أكرث،تفا�س ٍري قر�آنية �أو ُن َ�سخ ٍ من القر�آن للحفاظ على معتقدهم
 يف الدرا�سة التي �أعدهاJuan Vernet » وي�شري «خوان برينيت.املوري�سكيون هو القر�آن
حول ُن َ�سخ القر�آن الأعجمية –�إ�ضاف ًة �إىل �إ�شارته �إىل التحقيقات التي قام بها املوري�سكيون
 �إىل التحقيقات التي قام بها امل�سيحيون حتى ي�ستطيعوا �أن يتعاملوا ب�سهولة مع-�أنف�سهم
.(((احلجج الالزمة يف حمالتهم �ضد امل�سلمني
�أدى الطابع الديني الذى ف ََ�صل املوري�سكيني عن امل�سيحيني �إىل ن�ش�أة �أدب اجلدل
(((
ٌّ املعادي للم�سيحية الذى قام بدرا�سته
Louis y »كل من «لوي�س وديني�س كارديياك
J. Vernet, “La exégesis musulmana tradicional en los coranes aljamiados”, in Actas
del Coloquio Internacional sobre Literatura Aljamiada y Morisca (Madrid: Editorial
Gredos, 1978): 123-145; M. J. Hermosilla, “Otra versión aljamiada del Corán, 90
(ms. 47 J)”, in Homenaje al prof. Darío Cabanelas Rodríguez, O.F.M., con motivo de su
LXX aniversario, vol. 1 (Granda, 1978): 19-27; Hermosilla, “Dos glosarios de Corán
Aljamiado”, Anuario de filología 9 (1983): 117-149; Hermosilla, “Corán 102, según el
ms. 47 J”, Anuario de filología 12 (1986): 37-44; Hermosilla, “Una versión aljamiada
del Corán, 58, 1-3”, Al-Qanṭara 4 (1983): 423-427.
L. Cardaillac, Morisques et chrétiens: un affrontement polémique (1492-1640) (Paris:
Klincksieck, 1977); D. Cardaillac, La polemique anti-chretienne du manuscrit
aljamiado n.° 4944 de la Bibliotheque Nationale de Madrid (PhD diss, Université
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 .Denise Cardaillacوللإبقاء على الدين ح ًّيا ُكتبت العديد من الر�سائل حول عقيدة
ومبادئ الدين الإ�سالمي تبعاً للمذهب املالكي؛ املذهب املتبع يف �شمال �أفريقيا و�إ�سبانيا.
وقد ُح ِّدد هذا الأدب من خالل الظروف التاريخية التي كانت �سب ًبا يف ظهوره ،بحيث
ميكن �إجمال مالمح اجلدل يف� :إنكار �ألوهية امل�سيح ك�إله ،وكذلك التج�سيد لأنه �ضد
مبادئ العقل واملنطق ،وكذلك ال�صلب .و�أنكروا �أي�ضً ا فكرة اخلال�ص لأنها تنفى م�سئولية
كل فرد �أمام اهلل .كذلك مت رف�ض الأ�سرار املقد�سة كل ًّيا ،خا�ص ًة التعميد والكفارة وتقدمي
القرابني (عاب املوري�سكيون على امل�سيحيني تف�ضيلهم للتعميد على اخلتان ،مع �أنه � ٌ
أ�صل
يف الكتاب املقد�س)� .أنكر املوري�سكيون �أي�ضً ا االعرتاف ،حيث قالوا �إنَّ امل�سيح مل يقل
�أبداً«( ego te absolvo :عفوت عنك») وا�ست�شهدوا «بالقدي�س لوكا�س» ،San Lucas
حيث ف�ضلوا االعرتاف الداخلي لأنه �أكرث �أمان ًة و�صدقًا .ومل يقبلوا كذلك بال�صور ،حيث
�سبب يف �أن يفقد الإن�سان �أهم �شيء وهو عبادة اهلل ،بالإ�ضافة �إىل
يرون �أن هذه ال�صور ٌ
�أنهم َع ُّدوها دربًا من دروب الوثنية .ومل ي�ؤمنوا �أي�ضً ا بالهيكلة الوظيفية للكني�سة ،حيث
قالوا �إ َّنه ال ميكن �أن يكون هناك و�سطاء بني اهلل والإن�سان .ورف�ضوا الرهبانية كذلك ،حيث
ا�ستندوا �إىل �سفر التكوين الذى يقول «خلق اهلل النا�س واحليوانات �أزواجاً»((( .وقد احتج
املوري�سكيون بكل هذه الأمور للو�صول �إىل نتيجة �أنَّ الإ�سالم هو الدين احلق.
ومن املو�ضوعات الدينية التي تناولها املوري�سكيون هناك �أي�ضً ا املو�ضوع الذى يدور
حول �شخ�صيات الكتاب املقد�س ،حيث ُي�س َّلط ال�ضوء فيه على �صفات الأنبياء ومن
بينهم امل�سيح ،ما �أدى �إىل ظهور �سل�سلة من الق�ص�ص ذات �أهمية دينية و�أدبية وثقافية
paul Valéry de Montpellier, 1972); H. Bouzineb, “Culture et identite morisques”,
Revue de I’Occident musulman et de la Medditerranée 43 (1987): 118-129.

((( ومن كل حي من كل ذي ج�سد اثنني من كل تدخل �إىل الفلك ال�ستبقائها معك .تكون ذكرا و�أنثى .من الطيور ك�أجنا�سها ومن
البهائم ك�أجنا�سها ومن كل دبابات الأر�ض ك�أجنا�سها .اثنني من كل تدخل �إليك ال�ستبقائها�( .سفر التكوين .)20 ،19 :6
(املرتجم)
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ولغوية .ودائ ًما ما َّ
وقدمت م�شاهد من حياتهم
�شكلت هذه الق�ص�ص تقلي ًدا ذا �أ�صولٍ عربية َّ
م�صبوغة بعنا�صر ت�شويقية(((.
كانت املو�ضوعات املتعلقة بالدار الآخرة �أي�ضً ا من املو�ضوعات التي �أُعجِ ب بها
املوري�سكيون ،حيث ُجمِ ع يف هذه املو�ضوعات �سل�سلة من املعتقدات الإ�سالمية ،ب� ٍ
إ�ضافات
موري�سكية ،ت�شري �إىل حياة الربزخ ،مثل ( La Estoria del día del juicioق�صة اليوم
الآخر) التي ت�صف درجات اجلنة ودركات النار �أو La Ascensión de Mahoma a los
( cielosق�صة معراج حممد �إىل ال�سماء) ،وهي �أ�سطور ٌة �شعري ٌة انت�شرت بقوة يف الع�صور
الو�سطى ولها ت�أثري وا�ضح يف ( Divina Comedia de Danteالكوميديا الإلهية ،لدانتي)
كما ت�صف الدوائر ال�سماوية التي عرج فيها «حممد» (�صلى اهلل عليه و�سلم).
وفى النهاية -يف �إطار املو�ضوعات الدينيةَ -ي ُربز الأدب العقائدي (الثيولوجى)
الأخالقي وال�صويف الذى برزت فيه �شخ�صية  El Mancebo de Arévolaالذى
قام بنقل العلم والتقاليد التي تلقاها من «عي�سى بن جابر» م�ؤلف Breviario Sunni
(املخت�صر ال�سنى) �أو ( Kitab segobianoالكتاب ال�سيجوبى) والذى ُين�سب �إليه �أنه
متعهد اللغة الأعجمية .ولدى «عي�سى بن جابر» كتابان ،الأول هو  ،la Tafçiraوهو عبارة
عن عر�ض للتعاليم وال�شعائر والتقاليد الإ�سالمية ،والثاين هو Sumario de la relación
( y ejercicio espiritualخمت�صر العالقات واملمار�سات الروحية) وفقًا ملدر�سة الغزايل
ومت�صوفني م�سلمني �آخرين مثل ابن ر�شد وابن �سينا و�أبي احل�سن وابن العربي(((...
�إلخ .و ُيعد  El Mancebo de Arévolaواح ًدا من م�ؤلفي الأعمال الأعجمية القالئل
الذى نعرف ا�سمه ،وهو �شخ�صي ٌة بارزة .وبالرغم من الدرا�سات التي طرحها حوله كث ٌري
)(1

Viguera, Introducción del libro de F. Corriente, op. cit., p. 34.

((( هو ابن عربي (ال�شيخ الأكرب حميي الدين ،حممد بن علي بن حممد الطائي ،احلامتي ،املر�سي) املتوفى  638هجرية( .املرتجم).
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ٌ بحث �أكرب؛ فهو
ٍ من املتخ�ص�صني((( ف�إنَّ �شخ�صيته ما زالت بحاجة �إىل
رجل �صاحب
،San Juan  خا�ص ًة ت�صوف،فك ٍر عميق بالإ�ضافة �إىل ات�صاله ال�شديد بالت�صوف امل�سيحي
.حيث يوجد بينهما ت�شابه كبري
: والذى يربز فيه هذا العمل،»نوع �آخر مه ٌم يف هذا الأدب الأعجمي هو «ال�سرد
ٌ هناك
 (كتاب املعارك) الذي قام بدرا�سته «غاملي�س»((( ووفقاً للدكتورةEl Libro de las batallas
 «جاء هذا العمل ليملأ فراغ الفرتات التاريخية الغائبة يف امل�شهد اخلا�ص:»«بيغريا
 الذى رمبا ُيعد واح ًدا من �أهم الأعمال يف، هذا الكتاب.(((»باملدجنني واملوري�سكيني
َّ
 عبارة عن جمموع من امل�ؤلفات امللحمية التقليدية الرائعة التي ت�سرد،الأدب الأعجمي
 وبنا ًء على «غاملي�س» ف�إنَّ هذا العمل يحتوي على مفاتيح �أ�صول.ب�شكل روائي �أيام العرب
 عن هذاLeopoldo Azcona » ويقول الناقد الكبري «ليوبولدو �أثكونا،امللحمة الغربية
 ف�إنَّ هذا املجموع،�شعرى خا�ص
ٍّ حلم
ٍ  «ف�ض ًال عن قيمته الأدبية وقدرته على �إثارة:الكتاب
من امل�ؤلفات امللحمية التقليدية الرائعة التي ت�سرد ب�شكل روائي الفتوحات الإ�سالمية
.(((» وكذلك بخياله اجلامح، و�س ُيده�ش الق َّراء بلغته القدمية وال�شعرية،الأوىل
Harvey, “El mancebo de Arévalo y la literatura aljamiada”, op. cit.; M. T. Narváez,
“Preceptos para la vida cotidiana, ética, moral y buenas costumbres en un capltulo
de la Tafçira del Mancebo de Arévalo”, in Homenaje Á Alvero Galmés de Fuentes,
vol. 2 (Madrid: Editorial Gredos; Universidad de Oviedo, 1985): 621-630; Narváez,
“Preceptos para la vida cotidiana»: 620-631; Rodriguez, Leyendas aljamiadas y
moriscas; F. Guillén Robles, Leyendas moriscas, sacadas de varios manuscritas existentes en
la Biblioteca Nacional, Real, y de O. Pascual Gayangos (Madrid, 1886).
A. Galmés de Fuentes, Épica árabe y épica castellana (Oviedo: Ariel, 1978); J. Ribera,
“Épica andaluza romanceada”, in Disertaciones y Opúsculos, vol. 1 (Madrid, 1928):
93ss.
Molíns, “Un nuevo hallazgo”: 51.
De Fuentes, Épica árabe y épica castellana, op. cit.
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ويف �إطار ال�سردية الأعجمية� ،سنذكر بع�ضً ا من رواياتها �أو ق�ص�صها �أو �أ�ساطريها ،مثل
(((
( El Rekontamiento del rey Alisandreق�صة الإ�سكندر) التي ن�شرها «نيكل» A.R.
ب�شكل روائي املغامرات الأ�سطورية للإ�سكندر املقدوين ،وذلك من
 Nyklوالتي تروي ٍ
خالل الأ�ساطري ال�شعبية الإ�سالمية ،كما ال تخلو من ت�صاوير خيالية للطبيعة� .أو كتاب
( El Arrepentimiento del desdichadoتوبة ال�شقي) الذى قام بدرا�سته «�أوليبري �أ�سني»
 ،Oliver Asínوهو عبارة عن جمموعة من امل�شاهد والق�ص�ص الواقعية التي تعك�س احلياة
الإ�سبانية يف القرن ال�ساد�س ع�شر .وكتاب ( El Baño de Zaryiebحمام زرياب) الذى
جند له �أ�ص ًال عرب ٍّيا عند م�ؤلفني م�شرقيني .وكثمر ٍة للعبقرية الإ�سبانية ،فقد فاق هذا الكتاب
ال َ
أ�صل العربي ،وذلك وفقًا ملا يذكره لنا «ميجيل �أ�سني»  .Miguel Asínجترى الأحداث
يف قرطبة ،حيث تقدم لنا تفا�صيل طريفة للحياة اليومية املنزلية للم�سلمني الأندل�سيني.
هناك �أي�ضً ا كتاب ( La Leyenda de Yuçufق�صة يو�سف) الذى قامت بدرا�سته
«�أور�سوال كلينك»  ،Ursula Klenkوالذى يحكى ق�صة «يو�سف بن يعقوب» بح�سب
الرواية القر�آنية .هناك �أي�ضً ا كتاب La Lyenda de Muça con Yacub el carnicero
(ق�صة مو�سى مع يعقوب اجلزار) الذي يربهن «مينيديث بيدال» Menendez Pidal
ت�أثريه يف عمل «تري�سو دي مولينا»  ،Tirso de Molinaو� ٌ
أعمال �أخرى كثرية ،مثل La
( Estoria de la ciudad de Alitón y de los alcáncamesق�صة مدينة «�أليتون») �أو La
�( leyenda de Alidajal el malo y el día del juicioأ�سطورة الدجال ويوم القيامة) �أو El
( Rekontamiento de Tamin Addarق�صة متيم الداري).
جناحا يف �أوروبا،
وكثمر ٍة لالت�صال بالغرب �أُعجب املوري�سكيون بالروايات الأكرث ً
مثل «�أ�سطورة ال�صديقني»  La leyenda de los Dos Amigosالتي ظهرت يف رواية
(((

A. R. Nykl, “A Compendium of Aljamiado Literature”, Révue Hispanique 77 (1929):
448-587.
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 Decamerónلـ«بوكاثيو» � Bocaccioأو «�أ�سطورة �أركايونا البتول»
 doncella Arcayonaالتي تتناول املو�ضوع التقليدي لفتا ٍة اتهمت ُظل ًما ،وهو مو�ضوع
�أدى �إىل وجود ُن َ�س ٍخ �أوروبي ٍة ال ح�صر لها ،والتي ُت ِّ
ذكر بع�ض ال�شيء بـ»كتاب �أبولونيو»
 Libro de Apolonioو«�أ�سطورة القدي�سة غينوبيبا» .La leyenda de Santa Genoveva
ف�سر �أ�صول ق�صيدتنا الغنائية
ووفقاً لـ «غونثاليث بالنثيا»  Gonzalez Palenciaف�إنَّ هذا ُي ِّ
“� ”Delgadinaأو “ ،”Silvanaالتي �شاعت كث ًريا يف �أنحاء �أوروبا(((� ،أو «ق�صة املقداد»
 El Rekontamiento de Almiqdadالتي �أدت �إىل ميالد رواية Amadis de Gaula
«�أمادي�س دي غاوال».
La leyenda de la

يف �إطار فن ال�شعرَّ ،قدم لنا الأدب الأعجمي واح ًدا من �أهم النماذج( :كتاب يو�سف)
(((
 ،El libro de Yusufوهو ٌ
عمل �شعري ُكتِب ب�أحد البحور ال�شعرية امل�سماة بـ “cuaderna
أراغوين جمهول ،وذلك
 ،”víaوقام بدرا�سته «مينينديث بيدال» وم�ؤلف هذا العمل � ٍ
بح�سب املالمح اللهجية يف لغة الن�ص ،ويروي الكِ تاب الق�صة التوراتية ليو�سف وفقًا
للتف�سري الإ�سالمي ل�سورة يو�سف ،وبنا ًء على «غاملي�س»« :من حيث اجلودة ال�شعرية ال
تقل بع�ض مقاطع هذا العمل قيم ًة عن �أعمال «برييثيو» � Bereceoأو بع�ض م�ؤلفي الع�صور
الو�سطى(((  .»Mester de Clerecíaيف القرن ال�ساد�س ع�شر كان ال�شعراء املوري�سكيون
ي�ستخدمون مبهار ٍة البحو َر ال�شعرية الق�شتالية ،مثال على ذلك La Almadba de alabança
( al annabi Muhammadق�صيدة يف مدح النبي حممد) مكتوبة �أي�ضً ا ببحر cuaderna
� ،víaأو ( La Historia genealogica de Mahomaق�صيدة يف ن�سب حممد) التي كتبها
�أحد �أهم ال�شعراء املوري�سكيني «حممد راب�ضان» � .Muhammad Rabadanأو (حممد
(((
(((	�أحد �أنواع الأبحر يف ال�شعر الإ�سباين( .املرتجم)
(((

A. G. Palencia, Historia de la literatura arábigo-española (Barcelona, 1928): 285.
De Fuentes, “Los Moriscos”, op. cit., p. 11.
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الطرطو�سي)  Mahoma al-Xartosíالطبيب ال�شخ�صي للأدمريال «دييجو �أورتادو دي
أ�سا�س ثقا ٍّيف جيد» ،وقد بقي لنا
ِ�ص�صا دقيقة الفكر وذات � ٍ
ميندوثا» الذي كان ي�ؤلف «ق ً
(((
�شاهد عليه يف ديوان  . Baenaوكمثالٍ �أخري نذكر الق�صيدة املوري�سكية Las coplas
ٌ
حلاج من  ،((()Puey Monzónن�شرها
ٌ �( del alhichante del Puy Monzón
أبيات �شعرية ٍّ
«ماريانو بانو»((( .Mariano Pano
ٌّفن �آخ ُر من فنون الأدب الأعجمي هو «القانون» الذي يتمثل يف �سل�سلة من الوثائق
القانونية (خمت�صرات قانونية) يف البيع وال�شراء والقرو�ض والإيجار واملرياث والزواج،
ٍ
�شهادات ذات �أهمية كبرية لي�س فقط لدرا�سة تفا�صيل احلياة العامة
�إلخ ...والتي ُتعد
للموري�سكيني� ،إمنا �أي�ضً ا لكونها م�صادر ذات قيمة كبرية للبحوث املتعلقة بامل�ؤ�س�سات
القانونية يف �إ�سبانيا الإ�سالمية.
ُك ُتب الرحالت هي �أي�ضً ا من مو�ضوعات الأدب الأعجمي ،مثل كتاب Itinerario de
( España a Turquíaالطريق من �إ�سبانيا �إىل تركيا) �أو كتاب Avisos para el caminante
(بيانات للم�سافر)؛ وهي مبثابة �إر�شادات �سياحية وثقافية رائعة.
ومن �أمثلة ُك ُتب النرث التعليمي هناك :كتاب Los castigos de Ali o El libro y traslado
«علي» �أو كتاب
( de buenas doctrinas y castigos y buenas costumbresكتاب مواعظ ّ
نقل التعاليم احل�سنة واملواعظ والأخالق) .كتاب El Libro de las preicas y exemplos y
doctrinas para maldecir el alma y amar la otra vida y aborrecer este mundo o

((( جمموعة ق�صائد ملجموعة من ال�شعراء الإ�سبان القدامى ،قام بجمعها وترتيبها  Juan Alfonso de Baenaحوايل �سنة
 ،1455وتُعد �أول ديوان باللغة الق�شتالية( .املرتجم)
أبيات �شعرية تروي رحلة حج لأحد ا ُحل َّجاج املوري�سكيني بداي ًة من خروجه من �إ�سبانيا مرو ًرا بتون�س والقاهرة و�صولاً
((( عبارة عن � ٍ
�إىل مكة ،وذلك يف نهايات القرن ال�ساد�س ع�شر( .املرتجم)
Palencia, Historia de la literatura arábigo-española, op. cit., p. 281.
(((
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( El Castigo para las gentesكتاب املواعظ والأمثال والتعاليم التي حتث على ذم النف�س
وحب الآخرة وكراهية الدنيا �أو وعظ النا�س) ،بالإ�ضافة �إىل ُك ُت ٍب �أخرى كثرية تدعو القارئ
�إىل احلياة امل�ستقيمة وال�سلوك الر�شيد.
نوع �أدبي �شاع وانت�شر ب�شدة وهو �أدب اخلرافات
�أدى التدهور الثقايف للموري�سكيني �إىل ٍ
وال�شعوذة وال�سحر الأبي�ض والعِرافة والكِ هانة واملمار�سات الروحية والتمائم والطل�سمات...
�إلخ؛ ٌ
مثال على ذلك كتاب ( el Libro de los dichos maravillososكتاب الأقوال
العجيبة) ،وهو عبارة عن ر�سالة عجيبة من الو�صفات والرتكيبات والعالمات ال�سحرية
(((
أغرا�ض عدة  .كتاب El
والتعاويذ والعِرافة وممار�سات ال�شعوذة التي ميكن تطبيقها يف � ٍ
( libro de las suertesكتاب احلظ) ،قام بدرا�سته «كوبريبيغ»  Kobberbigوهو عبارة
عن خمت�صر من التكهنات والتخمينات� ،أو كتاب El Alquitab del conto de du al-
( Qarnainكتاب ق�صة «ذو القرنني») ،وهو كتاب نبوءات وتكهنات وهو ما تبقى من لعبة
اال�ستهام عند العرب القدماء .كتاب ( los Sueñosكتاب الأحالم) ،وهو عبارة عن ر�سالة
يف قراءة الكف وكل �أنواع ال�سحر والكِ هانة.

(((

K. Kobbervig, Libro de Las Suertes: El-Tratado de Adivinación, Colección de
Literatura Española Aljamiado-Morisca 7 (CLEAM) (Madrid: Gredos, 1987); A.
Labarta, “Ecos de la tradición mágica del Picatrix en textos moriscos”, in Textos
estudios sobre astronomía Española en el siglo XIII (Barcelona: J. Vernet, 1981): 101109.
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رينولد كونتزي Reinhold Kontzi

(جامعة «توبنغن» )Tübingen

«ُ »Habent sua fata libelli
(«ك ُتبي لها م�صريها»)((( .يتنا�سب هذا املثل بدرجة
كبرية مع املخطوطات الأعجمية ،حيث �إنَّ لها «م�صريها» اخلا�ص بها ،وهي �شاهد ٌة على
«م�صري» �أقلي ٍة خا�ص ٍة يف �شبه اجلزيرة الإيبريية.
ميكن الت�أكد �أحيانًا من تاريخ �إحدى هذه املخطوطات من خالل التعليقات الواردة
على املخطوط الأ�صلي بعد اكت�شافه .هذا ما نقر�ؤه يف نهاية خمطوط الإ�سكوريال رقم
:(((1880
«عند تهدم �أحد املنازل �سنة  1795مبدينة �( Agredaأغريدا) ُعثرِ َ يف جتويف �أو كوة
�أحد اجلدران على كتابني عربيني� ،أُر�سِ ل �أحدهما �إىل ال�سيد ( Josef Perezخو�سيف
برييث) ،ع�ضو معترب بوزارة املالية ،وهو الذي �أعطاين هذا الكتاب .توقيع Buenaventura
( Venturaبوانابيتورا بينتورا)».

(((

Reinhold Kontzi, “Aspectos del estudio de textos aljamiados”, Thesaurus: Boletín del
Instituto Caro y Cuervo 25, no. 2, 3 (1970): 196-213.

((( مثل التيني( .املرتجم)
((( املخطوط رقم  1880مبكتبة دير الإ�سكوريال.
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التو�صل
نوع من الن�صو�ص عرثوا .وقد مت ُّ
يف البداية ،مل ُيدرِك املكت�شفون على �أي ٍ
ُ
خمطوط
�صحيح حول هذه الن�صو�ص الأعجمية ،كما ُيبني لنا ذلك
حكم
ٍ
تدريج ًّيا �إىل ٍ
املكتبة الوطنية مبدريد((( رقم  ،5302الذي يحمل عدة تعليقات منها ما يلي:
(((

« -1يف مدينة «بلت�شيتي» ،يف �أواخر �شهر �سبتمرب من �سنة ُ ،1616عثرِ على ٍ
كتابات عربية
حي ُي�سمى �( Señorسينيور)».
يف منزل «ماتيا�س كوكر»  ،Mathias Cucarيف ٍّ
ُ [ -2ي�ضيف �أحدهم ٍّ
بخط الحق]Male scripsisti quia non intellixisti, non( :
( ((()enim est lingua hebraica, sed arabico-mogrebensisما كتبته خط�أ
فهناك �سوء فهم ،يف احلقيقة اللغة لي�ست عربية بل هي عربية مغاربية)
[ -3وي�صحح �آخر]« :الأ�سو�أ هو ت�صحيح ال�سيد «غزيري» ،فاللغة لي�ست عربية/موريتانية،
ولكنها ق�شتالية(((.
ن�ص ق�شتايل ُكتب بحروف عربية.
التعليق الثالث يعرتف يقي ًنا �أنه عبارة عن ٍّ
ن�صو�ص َح َّررها املوري�سكيون
بعد هذا العر�ض الأول نقول �إن الن�صو�ص الأعجمية هي
ٌ
املدجنني ،وهم امل�سلمون الأواخر يف �شبه
باللغة الأعجمية ،واملوري�سكيون هم من ن�سل َّ
اجلزيرة الإيبريية.
عر�ض موج ٍز للأحداث التاريخية .بداي ًة من �سنة ،711
ولن�سمح لأنف�سنا بعمل ٍ
وخالل فرت ٍة زمني ٍة ق�صرية ،احتل العرب �شبه اجلزيرة الإيبريية كاملةً .ومن منطق ٍة �صغري ٍة
يف «�أ�ستوريا�س»  ،Asturiasمل يكن قد مت غزوها ،بد�أت عملية ا�سرتداد �إ�سبانيا امل�سيحية
(((

Guillén Robles, Catálogo de los manuscritos árabes existentes en la Biblioteca Nacional
de Madrid (Madrid: Imprenta y Fundación de M. Tello, 1889): 77ss.

ٍ
بحروف مائلة هو من عملنا.
((( ما ُكتِب
ٍ
بحروف مائلة هو من عملنا.
((( ما ُكتِب
ٍ
بحروف مائلة هو من عملنا.
((( ما ُكتِب
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�صراع حمتدم متعدد
( .)la Reconquistaو�أُق�صي امل�سلمون من حكم الأندل�س بعد ٍ
ال�سلطات .حدثت عمليات اال�سرتداد الأكرب يف القرن الثالث ع�شر ،ففي خالل هذا
القرن ُانتزِع جنوب �شبه اجلزيرة الإيبريية (الأندل�س) من يد امل�سلمني ،با�ستثناء مملكة
غرناطة التي ظلت حتت احلكم الإ�سالمي .ومع ت�سليم غرناطة� ،سنة  ،1492اكتملت
عمليات اال�سرتداد نهائ ًيا.
وك�أث ٍر لعمليات اال�سرتداد ،خا�ص ًة يف القرن الثالث ع�شر� ،أ�صبح عد ٌد كب ٌري من
ٍ
معاهدات خا�ص ٍة ُ�سمِ ح للم�سلمني بالبقاء يف
املدن حتت ال�سيطرة امل�سيحية .ومن خالل
املدجنني الذين نعرفهم �أي�ضً ا يف تاريخ الفن .ولقد
�إ�سبانيا؛ وه�ؤالء الذين بقوا كانوا هم َّ
معاهدات من هذا النوع عند ت�سليم غرناطة ،لكن �سرعان ما ان ُتهِكت هذه
ُعقِدت �أي�ضً ا
ٌ
املدجنني يف �شتى �أنحاء �إ�سبانيا؛ حيث ُمورِ�ست �سيا�سة
املعاهدات ،والحقًا �ساء و�ضع َّ
التن�صري بد ًءا من �سنة  1526على وجه اخل�صو�ص ،وا�ضطر امل�سلمون الإ�سبان ،بل �أُكرِهوا،
و�سمي ه�ؤالء «امل�سيحيون ا ُجل ُدد» بالـ«موري�سكيني» .وف�شل
على اعتناق الكاثوليكية؛ ُ
ان�صهار املوري�سكيني مع بقية الإ�سبان وكان �إميانهم بالدين اجلديد حمل �شكوك .وكرد
فعل للعوائق التي و�ضعتها ال�سلطة �ضدهم ،ر َّد املوري�سكيون ،جزئ ًّيا ،باملقاومة امل�سلحة.
ٍ
الثورة الأكرث �شهرة يف هذا الإطار هي ثورة «ال ُب�شرات» ( .)1570 - 1568بعد القمع
الذي عانى منه املوري�سكيون يف هذه املنطقةُ ،طرِدوا من غرناطة وت�شتتوا يف �شتى �أنحاء
�إ�سبانيا .ويف النهاية مت نفيهم من �شبه اجلزيرة الإيبريية بنا ًء على قرار الطرد �سنة .1609
(((
ولقد �أُثري حول �أعداد املوري�سكيني ،ومازال ُيثارٌ ،
نقا�ش كثري؛ حيث ُيق ِّيم «البايريي»
عددهم وقت الطرد بـ ،300.000ووفقًا له �أي�ضً ا ،عا�ش  135.000يف منطقة «بالنثيا»
 .Valenciaومن بني املناطق املتحدثة بالإ�سبانية يف امللكة ،احتفظت «�أراغون» Aragón
(((

Henri Lapeyre, Géographie de l›Espagne morisque (Paris: S.E.V.P.E.N., 1959): 204.
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«الق�شتالتي»
بالعدد الأكرب منهم ،61.000 :يف حني بلغ عددهم يف
نْ
 .45.000يف الأقاليم الأخرى عا�ش عد ٌد �أقل من املوري�سكيني.
قلنا من قبل �إنَّ الثورات كانت ر ًدا على العراقيل التي و�ضعتها ال�سلطة �ضد
املوري�سكيني .ولقد كانت الن�صو�ص الأعجمية هي �أي�ضً ا ر ًدا على �سيا�سة الأمر الواقع؛
حيث كانت مبثابة تعب ٍري عن املقاومة الداخلية وعن العودة لدين الآباء ،ورمبا عن املثابرة يف
�سبيل هذا الدين.
()dos Castillas

�أراد املوري�سكيون من خالل هذه الكتابات االحتفاظ بالعقيدة الإ�سالمية ونقلها �إىل
ن�صو�ص
�أبنائهم؛ لذا حتتوي املخطوطات الأعجمية على �شتى املعارف الإ�سالمية ،وهي
ٌ
لغوي روماين(((.
روح �إ�سالمية يف ٍ
قالب ٍّ
ذات ٍ
وفيما يتعلق باملحتوى� ،ضمت املخطوطات �أ�ساطري و�أدعية ومدائح نبوية وجمادالت مع
ٍ
ومو�ضوعات نحوية -خا�ص ًة ال�صوتية منها -وقواعد
اليهود والن�صارى وتعاليم لقراءة القر�آن
توزيع املرياث والطب ال�شعبي وو�صفات �سحرية ،بالإ�ضافة �إىل �أمو ٍر �أخرى يعنى بها امل�سلم
يف �شتى املواقف اليومية التي ميكن تخيلها.
وكلمة  Aljamíaهي اال�سم الذي �أطلقه املوري�سكيون �أنف�سهم على لغتهم الرومانثية؛
وهي ت�أتي من الكلمة العربية «�أعجمية» = «اللغة الأجنبية» ،وال�صفة منها .Aljamiado
أدب
لذلك نقول Textos aljmiados
ٌ
(ن�صو�ص �أعجمية) ،وٌ �( literatura aljamiada
�أعجمي) ،و( lengua aljamiadaلغ ٌة �أعجمية)� ،إلخ.
وقد ُحفظت الن�صو�ص الأعجمية يف �صور ٍة خمطوطة فقط؛ فقد كانت ُتكتب يف
ال�سر و ُيحتفظ بها يف اخلفاء :يف بنية الأ�سطح ،ويف املنازل ،ويف الكهوف .وعندما ا�ضط َّر
(((

Gisela Labib, “Spanische Lautentwickfung und arabisch-islamischer Geist in einem
Aljamiado-Manuskript des 16. Jahrhunderts”, Vox Románica 26 (1967): 37ss.
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املوري�سكيون �إىل ترك �إ�سبانيا ،بقيت املخطوطات يف خمابئها ،وحتى اليوم ما زال هناك
حني لآخر.
عمليات اكت�شاف لهذه الوثائق من ٍ
ُيعد اكت�شاف «�أملوناثيد دي ال �سيريا»  Almonacid de la Sierraمن االكت�شافات
املثرية ،ففي �سنة  1884عند هدم �أحد املنازل القدميةُ ،عثرِ على حوايل  140خمطو ًطا،
ن�صو�صا �أعجمي ًة كامل ًة �أو يحتوي على �أجزا ٍء
جز ٌء منها كان عرب ًّيا ً
خال�صا ،والباقي كان �إما ً
�أعجمية.
من خالل هذا االكت�شاف جاءت كل املخطوطات العربية والأعجمية اخلا�صة بـ«مدر�سة
الدرا�سات العربية» � ،Escuela de Estudios Arabesأو «معهد ميغيل �آ�سني» Instituto
 ،Miguel Asínو«املجل�س الأعلى للأبحاث العلمية» (الذي ُي�سمى اليوم «جمل�س تطوير
الدرا�سات والأبحاث العلمية» ،وهو مرك ٌز للدرا�سات التاريخية ،و ُيعرف اخت�صا ًرا با�سم
«املجل�س» .((()Junta
ولقد ُكتِب عد ٌد ٌ
قليل فقط من هذه املخطوطات ،مثل املخطوط رقم ،Junta 60
ٍ
ٍ
بحروف عربية .لذلك ،ونتيجة للمحتوى املثري
بحروف التينية يف حني ُكتبت الأغلبية
لل�شبهة لهذه املخطوطات ،ميكن معرفة �أن هذه الن�صو�ص الأعجمية مل تكن ُتكتب �إال
وب�شكل �أدق للموري�سكيني الذين مار�سوا الإ�سالم يف اخلفاء .وحيث �إنَّ
لأقلية حمددة،
ٍ
امل�ؤلفني مل يكونوا يتوجهون عاد ًة �إىل جمهو ٍر عري�ض ،فلم يكن لديهم متطلبات لغوية
كبرية .ومل يكن املوري�سكيون يكتبون بق�شتالي ٍة خال�صة ،تلك التي كانت ُتعد �آنذاك لغ ًة
منوذجية ،بل كانوا يكتبون بلغتهم الدارجة ،التي كانت املالمح اللهجية املميزة ال تزال
(((

J. Ribera and M. Asín, Manuscritos árabes y aljamiados de la Biblioteca de la
Junta: Noticia y extractos por los alumnos de la sección árabe (Madrid: Junta para
la Ampliación de Estudios é Investigaciones Científicas; Centro de Estudios
Históricos, 1912): 5ss.
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وا�ضحة ج ًدا فيها .على �سبيل املثال ،يف الن�صو�ص التي قد �أ�شرنا �إليها منذ قليل ،دائ ًما ما
خمطوطات يمُ كن �أن يرجع تاريخُ ت�أليفها �إىل القرن الرابع
كانت هذه املالمح �أراغونية .هناك
ٌ
ع�شر ،مثل ( Poema de Yúçufق�صيدة يو�سف)((( .بالرغم من ذلك ،يمُ كن �أن نقول
وبكل ت�أكيد� -إنَّ �أغلب هذه الن�صو�ص ُكتبت يف الن�ص الثاين من القرن ال�ساد�س ع�شر.ولي�س من ال�سهل دائ ًما حتديد التاريخ كما يف حالة املخطوط رقم  ،Junta 3حيث يقول
امل�ؤلف (ورقة رقم  133ب)« :بعد �أن مات ملك الربتغال يف معركة فا�س»((( [يتحدث عن
معركة «امللوك الثالث» التي وقعت بالقرب من «الق�صر الكبري» ( Alcazarquivirمدينة
يف �شمال املغرب) �سنة  .]1578ويف جز ٍء �آخر يقول امل�ؤلف ،متحدثًا عن نف�سه (ورقة رقم
� 134أ)« :وهذا ... ،يف �سنة  1587مع �أ�شياء �أخرى كثرية قالها يل».
ن�صو�ص �أراغونية مل يكتبها موري�سكيون ال جند مالمح اللهجة الأراغونية وا�ضحة
ويف
ٍ
على هذا النحو .وت�شهد خمطوطاتنا على مقدار الوقت الذي اح ُتفظ فيه باللهجة الأراغونية
يف «�أراغون ال�سفلى»  ،Bajo Aragonلكن تظل هذه امل�س�ألة دون �إجابة ،وهي هل ما �إذا
كانت هذه املالمح اللهجية تتفق مع الكالم العام لأراغون ال�سفلى خالل فرتة كتابة هذه
الن�صو�ص� ،أم �أنها ا�ستمرت فقط يف كالم املوري�سكيني؟
كامل حول ما ن�ستطيع �أن ننتظره من درا�سة الن�صو�ص الأعجمية.
ونحن الآن يف ٍ
نقا�ش ٍ
ور�أينا حول هذا الأمر هو ما يلي:
 -1حيث �إنَّ امل�ؤلفني مل يكونوا على ٍ
ارتباط ب� ٍّأي من التقاليد الإ�سبانية الأدبية �أو اللغوية
الإ�سبانية ،فقد ا�ستطاعوا �أن يكتبوا نف�س الطريقة التي يتحدث بها اجلمهور الذي
كانوا يتوجهون �إليه .ن�ستنتج من ذلك �أن يف �أراغون ال�سفلى -عمو ًما �أو فقط بني
(((
((( ينتمي هذا االقتبا�س وما يليه �إىل جمموعة من الن�صو�ص الأعجمية التي �سيقوم بن�شرها قري ًبا كاتب هذا املقال.

Pidal, Poema de Yuçuf, 2nd ed, op. cit.
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ب�شكل كامل .و ُتظهِ ر لنا هذه
بعد
املوري�سكيني -مل تكن الق�شتالية قد ُفر�ضت ُ
ٍ
الن�صو�ص حالة انتقال الأراغونية �إىل الق�شتالية.
ُ -2تعد اللغة الق�شتالية الواردة �أي�ضً ا يف هذه الن�صو�ص مهمة لنا ،حيث �إنَّ يف هذه الفرتة
ُوجدت هذه اللغة يف مرحلة انتقال من النظام ال�صوتي القرو�سطي �إىل النظام ال�صوتي
ٍ
بحروف عربية ،ن�ستطيع �أن نالحظ «الثورة
احلديث .وحيث �إنَّ هذه الن�صو�ص ُكتبت
نظام كتابي خمتلف.
ال�صوتية للع�صر الذهبي» يف ٍ
متخ�ص�ص يف الدرا�سات
باحث
 -3هذه الن�صو�ص من املمكن �أن يقوم بتحقيقها وحتليلها ٌ
ٌ
تخ�ص َ�ص عد ٌد ٌ
قليل فقط من
الإ�سبانية ويف الوقت نف�سه لديه معرفة بالعربية .حتى الآن َّ
باحثي اللغة الرومانثية يف هذه املهمة ،وهكذا بقيت املئات من �صفحات املخطوطات
جملد بهذا احلجم من املواد اللغوية املختفية هو
الأعجمية دون ن�شر .و�أن يكون هناك ٌ
�أم ٌر البد بالفعل �أن يكون حمل اهتمام باحث اللغة الرومانثية� .أمل يكن من اجليد
ب�شكل �أ�سا�سي
لو عرفنا املزيد عن هذه املواد غري املعروفة يف الوقت احلا�ضر ،و�أثرينا ٍ
معرفتنا فيما يتعلق بجوانب كاملة من اللغة ،على �سبيل املثال ،اجلانب املعجمي؟
 -4من امل�ؤكد �أنه يمُ كن درا�سة الن�صو�ص الأعجمية من خالل االت�صال باللغة العربية
ولي�س فقط الكتابة العربية .-البد �أن ُن ِّركز الآن على احتمالني� :إما �أن �أ�سالفه�ؤالء امل�ؤلفني كانوا يتحدثون العربية �أو �أنهم كانوا ثنائيي اللغة ،بحيث البد �أن نتحقق
ٍ
يف هذه الن�صو�ص من ت� ٍ
لرتجمات من
هائل
أدب ٍ
أثريات عربية� .أو �أننا جند �أنف�سنا �أمام � ٍ
العربية �إىل الرومانثية .يف كلتا احلالتني ت�ضعنا الن�صو�ص �أمام م�شكلة ت�أثري لغ ٍة -هنا
العربية -على �أخرى -الإ�سبانية� ،-أي �أمام م�شكلة تفاعل لغتني يت�صل كل منهما
بالآخر .متدنا الن�صو�ص الأعجمية مباد ٍة وا�سعة من املالحظة يف هذا املجال.
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ووفقًا لإح�صا ٍء �أعده «غاملي�س دي فوانتي�س» �-أحد الذين تناولوا الأدب الأعجمي
كث ًريا يف ال�سنوات الأخرية((( -ف�إن هناك يف املكتبات الإ�سبانية وخارجها �أكرث من مائتي
ٍ
خمطوط �أعجمي .ويف �أحد املوا�ضع �أح�صى امل�ؤلف يف هذا املقال -باخت�صار -املخطوطات
الأعجمية ملكتبتني يف مدريد((( .فكانت النتيجة �أن وجد يف هاتني املكتبتني  60خمطو ًطا
�أعجم ًّيا حتتوي على �أكرث من  10.930ورقة (ورقة! مبا يعني �أن عدد ال�صفحات �ضعف هذا
الرقم) .وكما ُيرى ،مت عمل هذا الإح�صاء على اجلزء الثالث فقط من عدد املخطوطات
خمن كم هو غزي ٌر املجموع الكلي
التي �سجلها «غاملي�س دي فوينتي�س» .مما �سبق ،ميكن �أن ُن ِّ
لهذه املادة.
فما الذي ُن�شِ ر من هذه املخطوطات حتى الآن؟
ما ُن�شِ ر ٌ
ب�شكل غري دقيقٍ وغري كامل .يقول «غاملي�س دي
جدا ،و ُن�شِ ر عام ًة
قليل ًّ
ٍ
فونتي�س» م�ؤك ًدا ذلكُ « :ي ِّ
�شكل هذا الأدب ف�صلاً هائلاً يف الأدب الإ�سباين ،غري من�شور
من الناحية العملية»((( .ولقد �صدرت �سل�سل ٌة كبرية من الن�شرات يف القرن املا�ضي بيد
يو�صلوا لنا امل�ضمون ومل يهتموا بال�شكل اللغوي
�أن ما اهتم به النا�شرون فقط هو �أن ِّ
للمخطوطات .ولقد ن�شر «غيني دي روبلي�س» � Guillén de Roblesسل�سلة من القِ�ص�ص
((( م�ؤخ ًرا:

Á. Galmés de Fuentes, “Discurso inaugural”, in El libro de las batallas: Narraciones
caballerescas aljamiado-moriscas (Oviedo: Universidad de Oviedo, 1967).

هناك �أعمال �أخرى لـ«غاملي�س دي فوينتي�س» حول الأدب الأعجمي ،منها:

De Fuentes, “Influencias sintácticas y estilísticas del árabe”; de Fuentes, “Interés en
el orden lingüístico de la literatura española aljamiado-morisca”, in Actes du X congres
International de Linguistique et Philologie Romanes, vol. 2 (Paris, 1965): 527-546; de
Fuentes, “LIe-yeísmo y otras cuestiones lingüísticas en un relato morisco del siglo
XVII”, in Estudios dedicados a Menéndez Pidal, vol. 7 (Madrid, 1956).

((( املكتبة الوطنية مبدريد ومكتبة الدرا�سات العربية.
(((

De Fuentes, El libro de las batallas, op. cit., p. 7.
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املوري�سكية((( ،وقام بتحديث ن�صو�صها بحيث ي�ستطيع املُ َّـطلِع املعا�صر قراءتها ب�سهولة.
وحل�سن احلظ �أنه �أ�شار يف املالحظات �إىل �أهم الظواهر التي ال تتنا�سب مع اال�ستخدام
احلديث .كذلك قام «غايانغو�س» �سنة  1853بتحقيق جمموعة من الن�صو�ص الدينية(((؛
وقد �أ�ضاف �إليها م�سر ًدا؛ لكنه مل ي�شر فيه بدقة �إىل الفقرة التي �أَ َخ َذ منها الكلم َة امل�شار
�إليها ،مما ُيوجِ ُب على ال�شخ�ص املُ َّطلِع على الن�ص ر�ؤية الكلمات يف �سياقها �أو البحث عنها
يف � 426صفحة ،وهي عدد �صفحات التحقيق.
لن�ص نْي �أعجميني؛ �أحدهما
ويف العقد ْين ال نْ
أولي من هذا القرن((( هناك حتقيقان ممتازان َّ
ٌ
(خمطوط من  9ورقات) ،وقد
هو حتقيق املخطوط ( Aق�صيدة يو�سف) Poema deYúçuf
قام بهذا التحقيق «مينينديث بيدال»  Menéndez Pidalيف �سنة Revista de( 1902
 )Archivos, Bibliotecas y Museos, VIIوقد ن�شره مر ًة ثانية �سنة (((� .1952أما التحقيق
ٍ
ملخطوط من  125ورقة( Rekontamiento del rrey Ališand(e)re ،ق�صة
الثاين فهو حتقيق
الإ�سكندر الأكرب) ،وقد قام بن�شره «نيكل» � A. R. Nyklسنة (((.1924
لن�صو�ص خمت�صرة بالإ�ضافة لعدد من الأبحاث
قريب هناك حتقيقات �أ�صغر
تاريخ ٍ
ٍ
ويف ٍ
(((
حول لغة املوري�سكيني  ،لكن باملقارنة مع حجم املهمة ف�إن ما �أُجنِز حتى الآن ٌ
قليل للغاية.
(((
(((

Robles, Leyendas Moriscas, op. cit.
See: No es propósito de este artículo el dar una bibliografía completa sobre la
literatura aljamiada. Remitimos a nuestra edición de textos aljamiados que ha de
aparecer próximamente.

((( ي�شري كاتب املقال هنا �إىل القرن الع�شرين( .املرتجم)
Pidal, Poema de Yuçuf, 2nd ed, op. cit.
(((
((( A. R. Nykl, “El Rrekontamiento del Rrey Ališandre”, Révue Hispanique 77 (1929):

409-611.

((( على �سبيل املثال:

L. P. Harvey, “Amaho, dešamaho, maho, amahar: A Family of Words Common to
the Spanish Speech of the Jews and of the Moriscos”, Bulletin of Hispanic Studies 37
(1960): 69-74.
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على الرغم من ذلك ،يبدو الآن �أن درا�سة الن�صو�ص الأعجمية �ستبد�أ من جديد،
و�سيكون نتيجة ذلك جمموعة من التحقيقات .ويف �سنة  1965قام «ڤيلهلم هونرباخ»
 Wilhelm Hoenerbachبتحقيق جمموعة وثائق �أندل�سية تعود �إىل زمن بني ن�صر
�إحدى الأ�سر العربية التي تولت احلكم يف غرناطة -و�إىل ع�صر املوري�سكيني((( ،ولكن�أغلب هذه الن�صو�ص كانت عربي ًة خال�صة بحيث �أ�صبح �أمر مناق�شة م�شكالت اللغة عند
املوري�سكيني يف املرتبة الثانية.
يف �إ�سبانيا كان «غاملي�س دي فوينتي�س» وتالميذه يف جامعة «�أوبييدو»  Oviedoهم من
تخ�ص�صوا يف ا�ستن�ساخ وحتقيق الن�صو�ص الأعجمية .ومن املنتظر �أن يخرج خالل فرت ٍة
وجيزة عدة �إ�صدارات من هذه املجموعة من الباحثني(((.
وقد ظهر العمل الأخري حول هذا املو�ضوع -على ما �أعلم -يف �سنة  ،1976وهو
التحقيق الذي قامت به «خي�سيال لبيب»(((  Gisela Labibحول املخطوط رقم 5301
من املكتبة الوطنية الإ�سبانية.
ويف ال�سنوات الأخرية �أي�ضً ا ،نعمل يف جامعة «توبنغن»  Tübingenعلى حتقيق
ن�صو�ص �أعجمية ،حيث قمنا با�ستن�ساخ ع�شرة خمطوطات �أو �أجزا ٍء من خمطوطات
ٍ
ب�إجمايل � 625صفحة -وذلك بتحويلها �إىل احلروف الالتينية وتزويدها مب�سر ٍد ومقدم ٍةلغوية .وعند �إعداد هذا التحقيق مل نكن نتوقف عن ال�س�ؤال حول كيف ميكن �أن يكون
(((

Wilhelm Hoenerbach, Spanisch-islamische Urkunden, aus der Zeit der Nasriden und
).Moriscos herausgegeben und übersetzt (Bonn, 1965

((( بعد االنتهاء من كتابة هذا املقال ،ظهر كتاب ( Historia de los amores de París y Vianaق�صة حب باري�س وبيانا)،
الذي قام بتحقيقه ودرا�سته «غاملي�س دي فوينتي�س» ،انظر:
(((

Á. Galmés de Fuentes, Historia de los amores de París y Viana (Madrid: Editorial
Gredos, 1970).
Labib, “Spanische Lautentwickfung und arabisch-islamischer”, op. cit., pp. 37-109.
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ال�شكل النهائي له .فمن وجهة نظرنا لدينا رغبة يف �أن تكون حتقيقات مو�سعة؛ نق�صد من
ٍ
وو�صف للغة
مو�سعة
ذلك �أن تكون حتقيقات �شديدة الوفاء للن�ص و�أن تكون مزودة مب�سارد َّ
ٍ
(م�شكالت �صوتية ،و�صرفية ،وتركيبية) .ال�شيء
وتناولٍ للم�شكالت النا�شئة عن ذلك
ٍ
بحروف التينية يجب �أن تكون
الأهم يف هذا التحقيق الويف للن�ص هو ا�ستن�ساخ الن�ص
ٍ
بحروف عربية .قد
دقيقة ،بحيث يمُ كن من خاللها �إعادة �إن�شاء الن�ص الأ�صلي املكتوب
تبدو هذه امل�س َّلمة مبالغًا فيها ،فبالت�أكيد هناك عنا�صر غري مهمة يف الكتابة العربية للن�صو�ص
ال ينبغي االهتمام بها؛ لكن ب�سبب �أن ع�شرات الآالف من الأوراق التي مل ُتن�شر بعد
غري حمققة ومل يتم تناولها لغو ًّيا على نطاقٍ وا�سع ،فال ميكن بعد متييز املهم من غري املهم.
على كل حال ف�إن حماولة حل امل�شكالت ال�صوتية وم�شكالت النطق نهائ ًّيا ٌ
عمل فوق
طاقة �أي حمقق حايل؛ لذا ف�إن واجب من يقوم بالتحقيق �أن يقدم العنا�صر التي يحتوي
عليها الن�ص متكامل ًة لكي ي�ستطيع الآخرون �أن يعملوا على هذه املادة.
و�ضروري يف كل حتقيق؛ ففي بع�ض
�إن ت�سجيل مفردات الن�ص امل ُـحقَّق �أم ٌر مه ٌّم
ٌّ
الأحيان ي�ص ُعب ا�ستن�ساخ الن�صو�ص ،وهذه م�شكلة باليوجرافية يمُ كن حلها ب�سهولة �إذا
عرفنا -على الأقل جزئ ًّيا -املفردات املق�صودة ،وذلك من خالل امل�سارد املوجودة حال ًيا.
ويف كثري من الأحيان ي�س�أل امل�ستن�سخ نف�سه �إذا بدا له كلم ٌة م�ستغربة ،هل يمُ كن تف�سريها
بدق ٍة ،بطريق ٍة �أو ب�أخرى� ،أم �أنه البد له من البحث عن حلولٍ �أخرى� ،أم �أنه يمُ كن افرتا�ض
�أنها فقط عبارة عن خط�أ كتابي من امل�ؤلف �أو النا�سخ؟ هنا من املمكن �أن تكون امل�سارد
املوجودة حال ًيا للن�صو�ص الأعجمية مفيدة.
كمثالٍ نذكر الكلمة  .luenteي�شري «لنكولن» � Lincolnإىل هذه الكلمة يف حتقيقٍ
لن�صو�ص �أعجمي ٍة ق�صرية(((( ...luente« :طويل) .رمبا تكون كلمة �أراغونية ،لكنها غري
ٍ
(((

J. N. Lincoln, “Aljamiado texts, Legal and religións”, Hispanic Review 13, no. 2 (Apr
1945): 102-124.
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موجودة يف �أي مكانٍ
من � .»lueñeأي �أنه ي�شك يف االعرتاف بال�شكل  luenteعلى هذا النحو .يف املالحظات
الواردة ب�أ�سفل ال�صفحة يف كتاب «قِ�ص�ص موري�سكية» لـ «غيني روبلي�س» كان ميكن �أن يعرث
«لنكولن» على الكلمة ،ولكن ب�سبب التمثيل غري الوا�ضح للكلمات الأعجمية يف كتاب
«القِ�ص�ص املوري�سكية» ،مل ي�ستطع «لنكولن» �أن يعرث على هذا ال�شكل .على الرغم من
ذلك ،كانت �إ�شارة «لنكولن» لهذا اللفظ مفيدة -حتى مع ال�شك -حيث �إننا وجدنا هذه
الكلمة يف عدة �أ�شكال )aluwente, aluwenteš, luwente( :وقد �أعدنا �إنتاجها يف م�سردنا
بحيث ي�ستطيع املحققون الآخرون �أن يتقبلوها بدون تردد ككلم ٍة �أعجمية((( .وبطبيعة
ٍ
م�شكالت
ن�ص يطرح
احلال ،ال ُتذ ِّلل املعاجم املوجودة حال ًيا كافة ال�صعوبات؛ فكل ٍ
جديدة ال ي�ستطيع املحقق دائ ًما �أن ُي ِّقدم لها اً
ن�ص �آخر
حمقق يف ٍ
حلول ،لكن رمبا يو�ضحها ٌ
مب�ساعدة �سياقٍ خمتلف .لهذا ال�سبب �أدرجنا �أي�ضً ا يف امل�سرد اخلا�ص بتحقيقاتنا ٍ
كلمات ال
معنى لها من خالل الو�سائل املوجودة وال ميكن تف�سريها من خالل ال�سياق.
ميكن �إيجاد ً
على �سبيل املثال ،الكلمة  šomotanaميكن فقط �أن ُيقال �إنها -ب�سبب اخت�صار ال�سياق-
نبات طبي .نعر�ض هنا ال�سياق بالكامل؛ فهي عبارة عن و�صفة
عالج معني ،رمبا ٌ
ت�شري �إىل ٍ
طبية �صغرية (بني و�صفتني �أُخريني خمتلفتني متا ًما):
�آخر ،وهي مكتوبة بو�ضوح ،و�إال كان يمُ كن �أن ُتقر�أ ب�سهولة lueñne

[Junta 59, f. 219 v., 1o, nota:] Kašo. Ši la šomontana fuwese kosida
kon binagre i miyel i la bebiyere la mujer, enpereñarse-á, in šâʼa Llâh.
Tammat.

]خمطوط رقم  ،Junta 59ورقة رقم  219ب ،1o ،مالحظة« [:حالة� .إذا ُطبخ
 šomontanaمع اخلل والع�سل و�شربته املر�أة حتمل �إن �شاء اهلل .متت».
((( كمثالٍ لكلم ٍة �أراغونية ،انظر:

Gunnar Tilander, Los Fueros de Aragón, según el Ms. 458 de la Biblioteca Nacional de
Madrid (Madrid, 1937): 460ss.
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ٍ
حاالت �أخرى م�شابهة  .ولعمل
ن�شري لهذه امل�شكلة املتعلقة بكلم ٍة معينة كمثالٍ بني
م�سر ٍد ا�سرت�شدنا باملبادئ التالية:
وهذه الن�صو�ص ميكن �أن َت ُه َّم باحثي اللغة الرومانثية وباحثي الدرا�سات الإ�سالمية(((؛
حيث ُيفرت�ض �أن يجيد ه�ؤالء (�أي باحثو الدرا�سات الإ�سالمية) اللغة الإ�سبانية احلديثة
لكن ال ُيفرت�ض �أن يعرفوا املفردات الإ�سبانية اخلا�صة بالقرن ال�ساد�س ع�شر ،تلك التي ُتعد
بالن�سبة لنا �أي�ضً ا ٍ
كلمات مهجورة .لهذه الدائرة من الق َّراء �أُ�شري يف امل�سرد �إىل كل الكلمات
غري املوجودة يف اللغة الإ�سبانية احلديثة �أو التي تختلف عنها يف ال�شكل �أو املعنى .وميكن
�أن تكون مما ال �شك فيه ٍ
كلمات ق�شتالية من القرن ال�ساد�س ع�شر.
بالإ�ضافة �إىل ذلك يحتوي هذا امل�سرد على جميع الكلمات الأراغونية� ،سواء كانت
بالفعل موثقة قدميًا �أو حديثًا .كذلك ُي�شار �إىل اال�ست�شهادات الببليوجرافية التي تثبت
ن�سبة الكلمة �إىل الأراغونية وتتيح لباحثي اللغة الرومانثية التع ُّرف على الطابع الأراغوين
لهذه الن�صو�ص.
قطاع حمدو ٌد من الكلمات يتكون من تلك الكلمات التي تنتمي فقط �إىل
وهناك ٌ
الن�صو�ص الأعجمية .ويف هذه احلالة �أي�ضً ا هناك �إ�شارة �إىل الو�سائل الببليوجرافية التي
تثبت ن�سبة الكلمة �إىل الأعجمية ،وذلك حت�س ًبا �إىل قامو�س م�ستقبلي للغة املوري�سكية.
وجزئ ًّيا كان البد لنا م�سبقًا �أن جنعل هذه املواد قابلة لال�ستخدام ،وذلك من خالل �إعداد
�شخ�صي ي�ستند �إىل املجلدات الثالثة لكتاب «القِ�ص�ص املوري�سكية لـ «غيني
م�سر ٍد
ٍّ
روبلي�س».

((( يف الواقع ،ا�س ُتخدمت جمموعة الن�صو�ص اخلا�صة بنا يف الأ�شهر الأخرية من قِبل باحث يف الدرا�سات الإ�سالمية يقوم بعمل
كتاب حول «احلياة الدينية للموري�سكيني الأواخر».
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ٍ
كلمات و�أ�شكالٍ معجمية وردت فقط يف
وتتكون جمموعة �أخرية من الألفاظ من
الن�صو�ص التي قمنا بتحقيقها .ومبا �أن الن�صو�ص الأخرى تفتقد �إىل � ٍ
ألفاظ مرادفة ،فال
ميكن القول -يف �أغلب احلاالت -ما �إذا كانت هذه الألفاظ عبارة عن � ٍ
ألفاظ �أعجمية
�أ�صلية� ،أم � ٍ
ألفاظ ذات �أ�صولٍ عربية � ،أم بب�ساطة ٍ
كلمات �إ�سبانية لي�س لها توثيق.
يف حالة الفعل ( rebirkarاملوجود بكرثة يف ن�صو�صنا من خالل هذه الأ�شكال:
كا�سم هكذا rebirkasiyón :و
 ،rebirkar, rrebirkar, rebirqar, rebîrqarوموجود ٍ
 ،)rebirkamiyentoالبد من افرتا�ض �أنه عبارة عن كلم ٍة �أعجمية بنا ًء على الأ�شكال
)(1
)(2
املت�شابهة املوجودة يف املخطوطات الأعجمية الأخرى ،مثلrrebilkar , rrebibkar , :
((( rebidcamientoو .(((rebidamientoتوجد هذه الكلمة ح�صر ًّيا يف الن�صو�ص املوري�سكية،
وتعني ( resucitarيبعث) (وكا�سم َ « resurrecciónب ْعث») .يف مثل هذه احلالة �أ�شرنا �إىل
ن�صو�ص �أخرى يف م�سردنا .يف هذه احلالة -ويف كل احلاالت ال�ضرورية-
�أ�شكالٍ م�شابهة من ٍ
�أ�شرنا �إىل الببليوجرافيا ،وبهذا ال�شكل نتيح املواد الالزمة لتحليل املفردات.
يو�ضح لنا هذا امل�سرد �أنَّ عد ًدا غري قليل من التواريخ التي توردها املعاجم ينبغي
ت�صحيحها .على �سبيل املثال نذكر هنا الكلمة  desiploالتي عرث عليها «كورومينا�س»
 Corominasيف �أعمالٍ ترجع �إىل القرن الرابع ع�شر((( .على الرغم من ذلك ،نظ ًرا
لوجودها يف خمطوط رقم  ،Junta 3فالبد �أنها ظلت موجودة حتى �سنة .1587
((( يف املخطوط رقم  4953باملكتبة الوطنية مبدريد الذي �سيقوم «�أومتار هجي» بن�شره قري ًبا.
(((
(((
(((
(((

Nykl, “EI Rrekontamiento del Rrey Ališandre”, op. cit., p. 608.
Robles, Leyendas Moriscas, op. cit., vol. 3, p. 353.
Marc. Jos. Müller, “Deri Morisco Gedichte”, in Sitzungsberichte der Königlichen
Bayerischen Akademie der Wissenschaften zu München (n.p., 1860): 204.
Juan Corominas, Diccionario Critico Etimologico Castellano E Hispanico, vol. 2
(Gerdos, 1993).
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و ُي ِّقدم لنا امل�سرد �أي�ضً ا العديد من الكلمات امل�شتقة من اللغة الكتالونية((( ،مثل
 aralyteالتي تتعلق بالكلمة الكتالونية � arletأكرث من تعلقها بالق�شتالية .arlo
ن�صو�صنا على جمموع ٍة كبرية من الكلمات ذات الأ�صول العربية غري املوجودة
حتتوى ُ
يف املفردات الإ�سبانية العادية ،ولهذا ال�سبب �أدرجناها يف هذا امل�سرد ،و�إن كنا ال ُندرِج فيه
الكلمات العربية الواردة فقط يف �سياقٍ عربي خال�ص.
وعر�ض للغة
ن�ص وم�سر ٍد ٍ
ب�شكل منوذجي عن حتقيقٍ ٍ
لقد تكلمنا ٍ
كامل يحتوي على ٍّ
ال�ص َيغ ،بناء اجلملة) .وبعد درا�سة الن�صو�ص الأعجمية بعناية البد �أن نعرتف
(الأ�صواتِّ ،
باحث ٍ
�أن مهمة عر�ض لغة هذه الن�صو�ص بالتو�سع املطلوب يفوق قدرات ٍ
واحد ،وكذلك
احلال فيما يتعلق بتحقيقها بال�سرعة املرجوة .ونعتقد الآن �أنه من الأف�ضل �أن نتناول
الظواهر اللغوية ،مقت�صرين على النقاط الأ�سا�سية.
ونف�ضل �أي�ضً ا ،يف الوقت الراهن� ،أن ن�صرف النظر عن تناول امل�شكالت ال�صوتية،
وذلك ل�سببني:
 )1لأن هناك حمققة �أخرى« ،خي�سيال لبيب» ،قامت بتحليل املالمح ال�صوتية لأحد
ٍ
ب�شكل �أف�ضل
الن�صو�ص((( ،و�إذا �صرفنا االهتمام �إىل
جماالت لغوية خمتلفة� ،سنكمل ٍ
بكثري.
نوع خا�ص من املخطوطات �-أعني-
 )2لأننا نعتقد �أننا نكون �أكرث ُّ
تب�ص ًرا عندما نلج�أ �إىل ٍ
ٍ
لن�ص من 360
الكتابات املكتوبة
بحروف التينية .لقد �أح�ضرنا من مدريد �صو ًرا ٍّ
�صفحة .لكن لكي ن�ستطيع القيام بعمل اثباتات -حول بع�ض الظواهر ال�صوتية-
(((
(((

ال�سفلى» Bajo
رمبا ترجع الكلمات ذات الأ�صول الكاتالونية الواردة يف ن�صو�صنا �إىل العالقات بني موري�سكيي «�أراغون ُّ
 Aragónوموري�سكيي «بالنثيا» .Valencia
Labib, “Spanische Lautentwickfung und arabisch-islamischer”op. cit.
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ٍ
بحروف عربية،
ن�صو�ص مكتوبة
�أكرث ت�أكي ًدا من االثباتات التي ُعمِ لت ا�ستنا ًدا �إىل
ٍ
ف�سيحتاج هذا � اً
أعمال متهيدية �أكرث .لذا فقد قررنا يف حتقيقنا ت�سليط ال�ضوء على
الت�أثريات اللغوية ،وخا�ص ًة املتعلقة ببناء اجلمل(((.
تقول «خي�سيال لبيب» يف حتقيقها لأحد الن�صو�ص الأعجمية((( �إن التثبت من
ٌ
م�شكل للغاية .كذلك ُيبدي
الت�أثريات العربية يف بناء اجلمل يف الن�صو�ص املوري�سكية �أم ٌر
«غاملي�س دي فوينتي�س» بع�ض ال�شكوك حول هذا �أمر((( .ومع ذلك ،ف�إننا نعتقد �أنه من
املمكن الت�أكيد  -قط ًعا -على وجود �سل�سلة من الكلمات ذات الأ�صول العربية على
م�ستوى الرتكيب والت�أكيد على �أنَّ غريها من هذه الكلمات -التي من املمكن تف�سريها
يف نهاية الأمر �أي�ضً ا على �أنها كلمات ذات �أ�صولٍ رومانثية -يجب �أن يكون حمل نقا�ش؛
ورمبا �أن اال�ستخدام الروماين((( الذي كان �ضعيفًا يف بداياته �سيقوى فيما بعد نتيجة للت�أثري
العربي الذي َعمِ ل -بطريق ٍة ما -كعامل حمفز.
على �سبيل التو�ضيح ،ن�سوق هنا بع�ض الأمثلة .يف اال�ست�شهاد التايل هناك بع�ض
الكلمات ذات الأ�صول العربية املتعلقة ببناء اجلملة:
[Junta 3, 126 v., 11 sigs.:] Kuwando bernéyš al-assala, puweš no
bengáys (i) bošotroš aperešuradoš, (i) benid al-asala (i) (šobre) bošotroš
el rrepošo i y-el šošyego.

((( لي�س معنى ذلك �أننا توقفنا متا ًما عن التناول ال�صوتي .ويت�ضمن اال�ستن�ساخ املحدد اتخاذ موقف �ضد م�شكالت �صوتية
فونولوجية معينة.
Labib, “Spanische Lautentwickfung und arabisch-islamischer”op. cit., pp. 41-42.
(((
De Fuentes, “Influencias sintácticas y estilísticas del árabe”: 13.
(((
((( ُيق�صد بالروماين هنا كل ما كان من �أ�صولٍ التينية( .املرتجم)
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]خمطوط رقم  ،Junta 3ورقة رقم  126ب« [:عندما ت�أتون �إىل ال�صالة ،فال ت�أتوا و �أنتم
متعجلون ،و�أتوا �إىل ال�صالة وعليكم الراحة والطم�أنينة»(((.
وجلعل هذه اجلملة مفهومة البد �أن ن�شري �إىل �أن كلمة  assalaهي كلم ٌة معجمية ذات
�أ�صولٍ عربية تعني «�شَ عِرية ال�صالة»� .أما الكلمات ذات الأ�صول العربية املتعلقة ببناء
اجلملة فتتمثل يف ا�ستخدام الروابط  iو  .sobreالرابطتان الأوىل والثانية تتوافق متا ًما مع
�أداة العطف «و» (واو حالية) يف الرتكيب العربي(((.
هذه «الواو» تقوم ب�إدخال « ğumla ḥâliaاجلملة اخلالية» ،وهي اجلملة التي ت�شري �إىل
حالة الفاعل فيها .ويف كث ٍري من الأحيان تخلو هذه «اجلملة اخلالية» من الرابط ،فهي جملة
ا�سمية كما يو�ضح ذلك �أي�ضً ا هذه اجلملة التي �أوردناها.
الـ ( )iالثانية تتفق مع �أداة العاطفة العربية «و» ،التي تحُ دِ ث يف بع�ض احلاالت جمل ًة
ا�ستدراكية((( ،كما يف الآية رقم  10من ال�سورة رقم  12من القر�آن (�سورة يو�سف) ،والتي
تقول:
Qála qâ›ilun minhum: Lâ taqtulû Yûsufa, wa-alqûhu fî gayâbati 1-hubbi
yaltaqithu baʻdu s-sayyârati [=Uno de ellos dijo: No matéis a José,
(pero) echadlo al fondo de la cisterna para que le encuentre uno de los
]que pasen por ahí

و�س َف َو�أَ ْلقُو ُه فيِ
]ق ََال قَائ ٌِل ِم ْن ُه ْم اَل َت ْق ُت ُلوا ُي ُ

َغ َيا َب ِت الجْ ُ ِّب (�سورة يو�سف :الآية رقم [(10

ال�صلاَ ُة َفلاَ َت ْ�أتُو َها
((( عن �أبي هريرة  -ر�ضي اهلل عنه  -قال� :سمعت ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم � -أنه قال�« :إِ َذا �أُقِي َم ْت َّ
ال�سكِ ي َنةَُ ،ف َما �أَ ْد َر ْك ُت ْم ف ََ�ص ُّلوا َو َما فَا َت ُك ْم َف�أَتمِ ُّوا»( .رواه البخاري وم�سلم)( .املرتجم)
َت�سْ َع ْونَ َ ،و ْ�أتُو َها تمَْ�شُ ونَ َع َل ْي ُك ْم َّ
((( W. Wright, ed., A of Grammar the Arabic Language, revised by W. Robertson Smith
(((

and M. J. de Goeje, vol. 2 (Cambridge: Cambridge University Press, 1898): 332ss.
C. Brockelmann, Arabische Grammatik (Leipzig, 1948): 14.
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�إن ا�ستخدام ( šobreعلى) ،يف املثال الذي �أوردناه ،ال يتوافق مع الإ�سبانية؛ فهي ت�شري
بالأحرى -وفقًا لنموذج علم بناء اجلملة العربي(((� -إىل ما ينبغي لل�شخ�ص �أن يفعله �أو �إىل
احلالة التي تكون عليها لعمل هذا ال�شيء.
وعند نقل هذه العبارة �إىل الق�شتالية العادية ،فتكون بالأحرى هكذا« :عندما ت�أتون �إىل
ال�صالة ،ال ت�أتوا و�أنتم يف حالة عجلة ،لكن ائتوا �إىل ال�صالة و�أنتم يف حالة راحة وطم�أنينة».
وكمثالٍ �آخر للكلمات ذات الأ�صول العربية املتعلقة ببناء اجلملة يف الن�صو�ص
الأعجمية �سنذكر العبارة التالية:
[BN. 4995(2), 4 v., 6:] I fuwé puwešto enter-e l1a i y-entere
Eblis eštağo de kalaredad [=literalmente: « Entre ella y entre el diablo
fue puesto un espacio de claridad »].

]املكتبة الوطنية مبدريد ،رقم  ،4995ورقة رقم  4ب� ،سطر رقم  =] [6ترجمة حرفية:
بينها وبني �إبلي�س ُو ِ�ضع م�ساحة من الو�ضوح ( ُو ِ�ضع بينها وبني �إبلي�س م�ساحة من الو�ضوح[
من خالل الرتجمة ُيرى �أين تقع الكلمة ذات الأ�صول العربية :يف تكرار حرف اجلر
( entreبني) .ويتفق هذا متا ًما مع منوذج علم بناء اجلملة العربي حيث البد فيها من تكرار
أحد العنا�صر املت�صلة الحق ًة �ضمريية((( تتفق مع �ضمري يف
كلمة  entreعندما يكون � ُ
اجلملة الق�شتالية.
ٍ
كلمات ذات بنية �صوتية
يف ن�صو�صنا الأعجمية جند العديد من الت�أثريات اللغوية:
عربي بالكامل .هذه املحاكاة باملعنى ممكنة ب�سبب التعددات املختلفة املعاين
ومعنى ٍ
رومانية ً
يف اللغتني .نود �أن نثبت ذلك مبثالٍ من الق�شتالية  compañeroومن العربية .sâḫib
(((
((( املخطوط رقم  4955باملكتبة الوطنية مبدريد.
H. Reckendorf, Arabische Syntax (Heidelberg: Carl Winter, 1921): 242.
(((

Wright, A Grammar of the Arabic Language, op. cit., vol. 2, pp. 169, 171.
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«�شخ�ص لديه نف�س حظ �أو
كلمة  Compañeroتعني« :مرافق»« ،زميل»�« ،صديق»،
ٌ
�شخ�ص �آخر»؛ كما تعني �أي�ضً ا «�شريك».
ن�صيب ٍ
«�شخ�ص لديه نف�س
�أما كلمة  Sâḫibفتعني« :مرافق»� ،أو «زميل»� ،أو «�صديق»� ،أو
ٌ
�شخ�ص �آخر»؛ كما تعني «�سيد»� ،أو «مالك»� ،أو «�صاحب»� ،أو «الذي ميلك
حظ �أو ن�صيب ٍ
�شي ًئا»� ،أو «من مت تزويده ب�شيء� ،سواء باملعنى الإيجابي �أو ال�سلبي»((( .هي و�سيلة للتعبري
عن «من لـ.»...
ٌ
جمهول يف العربية ،حيث تعني يف
ومدلول كلمة “ ”socioكما يرد يف الإ�سبانية
العربية «�شريك».
من جه ٍة �أخرى ،ف�إن الكلمة  compañeroال حتمل نف�س معاين املجموعة الثانية لكلمة
�«( sâḫibسيد»� ،إلخ) .جمال مدلول هاتني الكلمتني هو جمموعة من العالقات غري
املكتملة .والآن� ،إذا ات�صلت لغتان فيما بينهما اً
ات�صال ل�صيقًا ف�إن هذه العالقات تكتمل.
ففي احلالة التي بني �أيدينا ت�أخذ كلمة  compañeroمعاين كلمة  sâḫibالتي مل تكن
حتملها �أ�صلاً .
و ُيعد املخطوط رقم  Junta 59منا�س ًبا يف هذه احلالة -على وجه اخل�صو�ص -ل�شرح
هذه الظاهرة؛ حيث �إ َّنه يحتوي على العديد من الفقرات العربية فقط و�أخرى �أعجمية
فقط ،بحيث �إننا ن�ستطيع يف هذه احلالة مقارنة اللغتني.
يف هذا املخطوط جند عبارات حتتوي على كلمة  sâḫibمثل:
sâḫibu hâdihi l-ʻillati [J. 59, 2 2 6 v., 1o s.] [= el d u e ñ o de esta
enfermedad, el que está provisto de esta enfermedad]; sâḫibu 1-alami
;][J. 59, 226 v., 16] [=el que está provisto de dolores, el que tiene dolores
(((

Wright, A Grammar of the Arabic Language, op. cit., vol. 2, p. 203.
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li-sâḫibi š-šâqîqati [J. 59, 226 r., 18] [=para el que está provisto de
jaqueca, para el que tiene la jaqueca].

،] من عنده هذا املر�ض،[ [مالك هذا املر�ضJ 59, 2 2 6 v., 1o s] �صاحب هذه العلة
ُ
» من عنده �أمل]؛ لـ«�صاحب،[ [من مت تزويده ب�أملJ. 59, 226 v., 16] �صاحب الأمل
ُ
.] �إىل من عنده �صداع،[ [�إىل من مت تزويده ب�صداعJ. 59, 2 2 6 r., 18] ال�صداع
(J. 59, 216 v., 12 s.): ويف هذا املخطوط جند هذا اجلملة
«rrušarás la kara del konpañero de la fiyebre kon aguwa».

]»باملاء

[«ي ُر�ش وجه �صاحب ا ُحل َّمى

 نقر�أ �شي ًئا. (�صاحب ا ُحل َّمى) لي�س تعب ًريا �إ�سبان ًّياcompañero de la fiebre فتعبري
:Junta 13, 250 v. 6 �شبي ًها يف خمطوط

Todo akeste guwalardón dará Alláh al konpañero de akeste alddu›a [=.
. . a la persona que lleva consigo esta oración].

][هذه اجلائزة مينحها اهلل لـ«�صاحب»هذا الدعاء

 ونحن ُنط ِلقُ م�صطلح.»نعتقد �أي�ضً ا �أننا ميكن �أن نتعرف على حاالت «حماكاة تكوينية
 لكن تكوينها مت�أث ٌر،«حماكاة تكوينية» يف حالة الكلمة املكونة وفقًا لنظام اللغة الإ�سباينة
» جند �أنف�سنا �أمام «حماكاة تكوينيةešpesiyalar  ففي الكلمة.بكلم ٍة عربية موجودة بالفعل
.مرتبطة ببناء اقتبا�سي
ḫassa =  (خا�ص) تتوافق مع الفعلḫâss = especial وملَّا كانت ال�صفة العربية
 لذا ف�إن املوري�سكي يك ِّونُ من ال�صفة،)(خ�ص
َّ tartar con distinction، dotar de
ešpesiyalar = tartar con distinción ، dotar de  (خا�ص) الفعلešpesiyal
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bi (خ�ص) الذي يتكون من حرف اجلر
َّ ḫassa  مزو ًدا �إياه ببناء الفعل العربي،)(خ�ص
َّ

.) = (بـــcon
:�أمثلة

[BN. 5053, 11 v., 2 s.:] Eskogiyóla Alláh para sus amigos i y-a sus
biyenkistos, i y-ešpesiyalónoš kon su piyadat

»وخ�صنا بـرحمتك
...«
َّ
[BN. 4955, 3o v., 14 s.:] ešpesiyalónoš Allâh kon-ešta luz.

»خ�صنا يا اهلل بـهذا النور
َّ «
ُ  يبني لنا ب�أي طريق ٍة منentrar (o dentrar) والفعل
الط ُرق ميكن �أن تتمثل التوافقات
.) ( َد َخ َلdaḫala  الكلمة املقابلة بالعربية هي.بني العربية والق�شتالية
 ( َد َخ َل) وهكذاentrar  متا ًما مع الفعل الإ�سباينdaḫala ) ميكن �أن يتوافق هذا الفعل1
:جند اجلملة طبيعية متا ًما

[Junta 3, 127 r., 2 s.:] kuwando dentaraba a la meskída...

»...«عندما َدخَ َل �إىل امل�سجد
» «يجامع امر�أة،» ميكن �أن يعني �أي�ضً ا «�إقامة عالقة جن�سية مع امر�أةdaḫala ) الفعل2
 بهذا املعنى والرتكيب امل�أخوذين من.» «بـــbi ويرتكب يف هذا املعنى من حرف اجلر
:العربية جند
[B N . 4955, 3 8 v., 2 :] ¿Kiyeš entarar kon tu muğer?

»«هل تريد �أن تدخل بـزوجتك؟
[BN. 4955, 41 r., 4 s.:] I y-entoró Hâšim kon su muğer Salmâ.
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».«ودخل ها�شم بـزوجته �سلمى
 ب�شرط �أن يليه،» «علىalâʻ  من حرف اجلرdaḫala ) ميكن �أن يرتكب الفعل3
: جند هذا يف.�شخ�ص
[ J u n t a 3 , 185 r . , 17 s . : ] I dentoró Yaqub sobere Yusuf i no še
debantó Yusuf a é l .

»...دخل يعقوب على يو�سف
َ «و

[ J u n t a 59, 2 2 2 v . , 2 ‹ s . : ] I tanbiyén es buweno para entarar
sobre rrey.

ٍ «وهو جيد �أي�ضً ا لكي تدخل على
».ملك
 يف العربية جند يف كثري من الأحيان عبارة:ولدينا هنا اقتبا�س �آخر يف املعنى والرتكيب
ٌ  فمن ال�شائع �أن ين�ش�أ من هذا،» «جاء بـــğâ’a bi
.جديد يف اللهجات العربية احلديثة
ٌ فعل
.) (�أح�ضرtraer (جاب = جاء بـــ) مبعنى
َ gâb = ğâ’a bi ، على �سبيل املثال،يف م�صر
: جند،) (بـــcon  (بـــ) تتفق معbi ومبا �أن
[Junta 3, 214 v., 3:] i de kuwarenta le bino Ğibrîl qon-ella [=y cuando
tuvo cuarenta años, Gabriel se la t r a j o ].

»«وعندما بلغ �أربعني �سن ًة جاءه جربيل بــه
:هنا البد �أن نذكر �أي�ضً ا
[BN. 4955, 27 r., 13:] éšte eš... el benidor kon laš taraysiyoneš [= éste
es . . . el que trae la traición].

» الذي جاء بـاخليانة...«هذا هو
:نذكر �أخ ًريا منوذج القتبا�س املعنى خارج نطاق الأفعال
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الكلمة العربية  nahwتعني ( similarمماثل)( semejante ،م�شابه)،
(اجتاه) .الكلمة الإ�سبانية  semejanteلي�س لها معنى «اجتاه» .يف هذه الن�صو�ص ف�إن
 šemeğanteحتمل معنى «نحو»:

dirección

[BN. 5053, 3 r., 3 sigs.:] Depuwéš fuwé kon mí Ğibríl ... a šemeğante
de Baytu Almaqadîs i y-adelantóše a la kasa [= Después fue conmigo
Gabriel... en dirección a Jerusalén].

«ثم ذهب معي جربيل ...نحو((( بيت املقد�س« =[ »...ثم ذهب معي جربيل ...يف

اجتاه بيت املقد�س]»...

ن�ص
لقد متكنا فقط من ذكر بع�ض الأمثلة للعديد من امل�شكالت التي يطرحها لنا ٌّ
�أعجمي ،لكننا مل نتكلم على الكلمات ذات الأ�صل الأراغوين.
ختا ًما ،ميكننا القول �إنَّ درا�سة الن�صو�ص الأعجمية ت�ستحق املعاناة للأ�سباب التالية:
		 لأنها ت�شري �إىل الثورة ال�صوتية للغة الق�شتالية يف الع�صر الذهبي.اً
معمول بها ن�سب ًّيا يف ٍ
		 لأنها تثبت �أن الأراغونية يف �أراغون ال�سفلى ظلتوقت
ا�ستبعدت فيه الأعمال الأدبية الكلمات ذات الأ�صل الأراغوين.
		 ولأنها ُتبينِّ لنا كيف تركت العربية �آثا ًرا يف مفردات ومدلوالت وتركيبات اللغةالإ�سبانية.

((( ترجم املوري�سكي يف املثال املذكور �أعاله كلمة «نحو» ترجم ًة حرفي ًة حيث اختار املرادف  šemeğanteوتعني «م�شابه» �أو
مماثل»( .املرتجم)
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لويس برنابيه بونس Luis F. Bernabé Pons

(جامعة أليكانتي )Universidad de Alicante

�إنَّ الغالبية العظمى من الن�صو�ص الأعجمية التي �أنتجها واقتناها وتداولها املوري�سكيون
ذات طابع ديني �إ�سالمي .وهو ما ينطبق �أي�ضً ا على الن�صو�ص املكتوبة ب� ٍ
أحرف التينية
ا�ستخدمها املوري�سكيون يف �شبه جزيرة �إيبرييا ويف منفاهم املغاربي بداي ًة من بدايات القرن
ون�سخا -م�سلمون
أدب �إ�سالمي �أنتجه -ترجم ًة وكتاب ًة ً
ال�ساد�س ع�شر .فهي عبارة عن � ٍ
ومل�سلمني ،بداي ًة يف �أراغون ،ثم يف املغرب واجلزائر وتون�س ،ومبقدا ٍر �أقل يف الأقاليم
ن�صو�ص �أعجمية
العثمانية يف اجلانب ال�شرقي من البحر املتو�سط .وعلى الرغم من وجود
ٍ
وموري�سكية خرجت عن هذا الإطار ،ف�إن عددها قليل للغاية ومتثل ا�ستثنا ًء داخل جمموعة
الكتابات املوري�سكية .وقد ا�ستجاب �أدب امل�سلمني الأواخر يف �إ�سبانيا قبل كل �شيء �إىل
ظروف امل�سلمني الذين عا�شوا بني م�سيحني ،متعا�صرين معهم ،لكنهم �أعدا ٌء لهم(((.
�إنَّ وجود هذا املجموع املعياري بني املوري�سكيني يحتوي على �سل�سلة من التناق�ضات
الوا�ضحة التي ت�ؤثر على فهمنا للجماعة التي �أنتجته وتداولته � .اًأول ،من خالل الرتجمات
(((
(((

Luis F. Bernabé Pons, “Los manuscritos aljamiados como textos islámicos”, in
Memoria de los moriscos: Escritos y relatos de una diáspora cultural (Madrid: Sociedad
Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2010): 27-44.
Míkel de Epalza, Los moriscos antes y después de la expulsión (Madrid: Mapfre,
1992).

قام برتجمة هذا الكتاب والتقدمي له د .جمال عبد الرحمن ،بعنوان «املوري�سكيون فى �إ�سبانيا وفى املنفى» ،انظر :ميكيل دى
ايبالثا ،املوري�سكيون فى ا�سبانيا وفى املنفى ،ترجمة وتقدمي جمال عبد الرحمن ،امل�شروع القومى للرتجمة ( 922القاهرة :املجل�س
الأعلى للثقافة( .)2005 ،املرتجم)
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(((

التي يتكون منها الأدب الأعجمي نزعم �أن معرفة اللغة العربية بني موري�سكيي «�أراغون»
وبالت�أكيد يف املنفى �أي�ضً ا -كانت �أكرث ات�سا ًعا مما قد نظ ُّنه حتى الآن ،ففي ظل حال ٍة منأنا�س ظلوا ي�ستخدمون
�ضياع كامل ،ال ميكن �إنكاره ،ال�ستخدام اللغة ،كان هناك دائ ًما � ٌ
ٍ
اللغة العربية اخلا�صة مبنطقة «�أراغ��ون»(((� .إنَّ معرفة وا�ستخدام اللغة العربية ،ومعرفة
اً
انف�صال مما يحدث الآن(((.
وا�ستخدام النظام الأعجمي البد �أن يتم حتليلهما حتلي ًال �أقل
على الرغم من ذلك �سنكمل دون �أن نعرف من الذي قام بعمل تلك الرتجمات (وال
متى بالتحديد!) .بالطريقة نف�سها ،بد�أنا بالكاد معرفة �أ�شياء حول َم ْن الذي �أخذ القرار
يف «�أراغون» ويف دول املغرب -حول ما ينبغي ترجمته من العربية مل�صلحة اجلماعة .مِناملحتمل �أن يكون الفقهاء هم من يقبعون وراء تلك الت�سا�ؤالت ...وهو ما يقودنا �إىل �أ�سئل ٍة
�أخرى مازالت تنتظر �أجوب ًة قاطعة :كيف قادوا جماعتهم يف ظروفها اخلا�صة؟ ما الدور
الذي كانت ت�ؤديه تقاليد املعرفة الإ�سالمية يف «�أراغون» عند و�صولها �إىل فقهاء القرن
ال�ساد�س ع�شر؟ ومبا �أن التجان�س بني الن�صو�ص الأعجمية كافة �أم ٌر ميكن ُمالحظته ،فهل
كان للجماعات املوري�سكية املختلفة �أنظمة تعليمية م�ستقلة؟ �أم على العك�س كان هناك
إجماع بني الفقهاء حول تعليم املوري�سكيني؟
� ٌ

(((

Ignacio Ferrando, «¿Un cejel andalusí-aragonés del siglo XVI?», Estudios de
dialectología norteafricana y andalusí, EDNA, no. 1 (1996): 177-195; Ferrando,
“Andalusi Arabic in Post-islamic North of Spain: The Language of Aragon›s
Mudejars and Moriscos”, in Proceedings of the Third International Conference of the
Association Internationale de Dialectologie Arabe (AÏDA), edited by Manwell Mifsud
(Malta, 2000): 195-200.

(((	�آراء «مارثيديث جارثيا �أرينال» ،انظر:

M. García Arenal, “Musulmanes arabófonos y musulmanes aljamiados”, Al-Qanṭara
31, no. 1 (2010): 295-310.
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�أم ٌر ثانٍ يتعلق مبجموع الن�صو�ص الأعجمية ،وهو �أننا جند �أنف�سنا �أمام جماع ٍة جتتهد حثيثًا
م�ضاعف من �أجل ممار�سة
جهد
ٌ
ب�شكل بالكامل للدين الإ�سالمي ،وهو ٌ
حتى تظل منتمية ٍ
هذا الدين بالطريقة الأكرث �صواباً ( )vide ortodoxaوالأكرث اً
كمال على قدر الإمكان،
فاحل�ضور الوا�سع ل�شتى جماالت احلياة الدينية للإن�سان امل�سلم يف الن�صو�ص الأعجمية،
وعمو ًما يف املجموع الذي حفظه املوري�سكيون ،ي�ؤدي بنا �إىل الت�أكيد على وجود -كما يف
ٍ
أمن ،وبعي ًدا
جماعات �أخرى -الإ�سالم الف َّعال واملعي�ش بينهم ،وذلك بدرج ٍة عالي ٍة ومب� ٍ
عن هذه ال�صورة للإ�سالم امل�ست�ضعف التي نالت ن�صي ًبا واف ًرا من االنت�شار؛ رمبا ب�سبب
الت�أثري القوي للجدل املثار حول «التخفي» الديني للموري�سكيني ،ورمبا بداعي املعيارية
الإ�سالمية ،ونتيجة لإ�صرار حماكم التفتي�ش على القيام بال�شعائر الدينية((( ،و�صل احلد
�إىل وجود اندثا ٍر ٍ
�شديد للمعارف واملعتقدات الإ�سالمية بينهم((( .وعلى الرغم من ذلك،
ففي نهايات القرن ال�ساد�س الع�شر وبدايات القرن ال�سابع الع�شر ،ا�ستمر ن�سخ الن�صو�ص
الدينية وال�شرعية ،واملدائح النبوية ،واملالحم التي ُت�ص ِّور الإ�سالم ِ
املنت�صر ،فقد كان ُيعاد
ن�سخ هذه الن�صو�ص لأنها كانت تنفد من كرث ِة الطلب عليها((( .هل كان املوري�سكيون
الأراغونيون خمتلفني عن نظرائهم البالنثيني ،املعروفني رمبا بكونهم الأكرث ً
مت�سكا بالإ�سالم
يف �شبه جزيرة �إيبرييا؟ من حيث ا�ستخدامهم للغة العربية ،نعم؛ وفيما يتعلق بالفقهاء،
بالت�أكيد؛ وذلك رمبا يف مدى ارتباطهم ال�شديد بجماعتهم؛ لكن بالطبع ،ال ،فيما يتعلق
مبعارفهم الإ�سالمية.
((( ُيق�صد هنا ال�شعائر الدينية امل�سيحية( .املرتجم)
((( Luis F. Bernabé Pons, “Aspectos lingüísticos árabes y religions islámicos en los estudios

(((

sobre mudéjares y moriscos (1975-2005)”, in Actas del X Simposio Internacional
de Mudejarismo: 30 años de Mudjearismo, memoria y future [1975-2005] (Teruel:
Centro de Estudios Mudéjares, 2009): 297-329.
Jacqueline Fournel-Guerin, “Le livre et la civilisation écrite dans la communauté
morisque aragonaise (1540-1620)”, Mélanges de la Casa de Velázquez 15, no. 15
(1979): 241-259.
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َ�س َعى الفقهاء الأراغونيون �إىل الإبقاء على عالقاتهم اخلارجية« :غرناطة» ،خالل القرن
ب�شكل دائم ،ومن خالل هذه االت�صاالت ،وعلى قدر
اخلام�س ع�شر؛ واملغرب و«بالنثيا»ٍ ،
الإمكان ،بطرقهم اخلا�صة ،املليئة باحلياة الإ�سالمية ،كتلك املوجودة يف �أماكن �أخرى يف
دار الإ�سالم؛ قاموا بتدعيم وب�سط عقيدتهم الإ�سالمية(((.
وهذه الطبيعة الإ�سالمية املحورية تكمن حقيق ًة يف كل ظواهر الن�صو�ص الأعجمية
ٍ
حديث
التي كتبها املوري�سكيون� .إنَّ هذا االختيار الإجباري للغة الق�شتالية ،لإجراء
عقائدي ،يتطلب �سل�سلة من الأفكار الدينية التي حتاول �ضمان طابعها غري العربي؛ فالفكر
ممتد من تزويد امل�ؤمنني ب� ٍ
آليات منا�سب ٍة �إذا ما وجدوا �أنف�سهم يف
تقليد ٌّ
الإ�سالمي لديه ٌ
آليات ميكن �أن ت�ؤدي بهم �إىل خرق القاعدة م�ؤق ًتا� ،أو على الأقل ،هل هي
حالة �ضرورةٌ � ،
تبنى حلولٍ بديلة .وعلى الرغم من تردد املوري�سكيني الوا�ضح حول عدم ا�ستخدام اللغة
العربية �-آ�سف �أنَّ هذا موجو ٌد �أي�ضً ا ب�سهولة هذه الأيام بني امل�سلمني الذين ال يتحدثون
العربية -ف�إنَّ املوري�سكيني ح�سموا «�أمرهم» ٍ
بثبات فيما يتعلق بال�ضرورة الفكرية امل�ؤ�سفة
التي وجدوا �أنف�سهم �أمامها ،والتي �أجربتهم على رفع �أيديهم عن اللغة التي ن�ش�أوا عليها:
ب�شكل خا�ص �أن �أح ِّول بع�ض ًا من القر�آن ون�صو�ص ًا من ال�شريعة من
«طلبوا مني
ٍ
العربية �إىل الأعجمية ( )....و�س�أذكر هنا جز ًءا منها حمو ًال �إياها �إىل الأعجمية وفق ًا
للأر�ض (للمكان) ،وذلك لأنه من الأف�ضل �أن يفهمها الكبار وال�صغار عن اهلل».
«مكتوب باحلرف امل�سيحي ( ).....ولكونه بهذا احلرف يرجو ويدعو �أال يجعله
ٌ
بدرجة �أقل مما كان عليه؛ لأنه هكذا يكون قد مت �إي�ضاحه ،و�أ�صبح �أكرث مطالع ًة من قبل

(((

Kathryn A. Miller, Guardians of Islam: Religious Authority and Muslim Communities
of Late Medieval Spain (New York: Columbia University Press, 2008).
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امل�سلمني الذين يقر�أون احلروف امل�سيحية ولي�س حروف امل�سلمني؛ لأنه من امل�ؤكد �أن
النبي (�ص) قال � َّإن �أف�ضل لغ ٍة هي تلك التي ميكن فهمها».

املدجنني واملوري�سكيني الذين عا�شوا يف ِّ
ظل املمالك الإ�سبانية تت�ضاعف
يف حالة َّ
اللحظة املزعجة التي ُيبتعد فيها عن اللغة التي نزل بها الإ�سالم والتي �شكل الإ�سال ُم
بها حياة امل�ؤمنني به ،وذلك ال�ضطرارهم �أن يتحدثوا بلغة هذه املمالك .ويف تغ ٍري داليل
يت�شابه جزئ ًّيا مع م�صطلح « ،(((»Algarabíaحتولت الق�شتالية ،بالن�سبة للموري�سكيني ،من
لغ ٍة للتوا�صل �إىل لغ ٍة �آثمة للحديث عن معتقداتهم �شديدة اخل�صو�صية(((؛ حيث مل يبق
لهم و�سيلة �أخرى ال�ستخدامها ك�ضرورة للتوا�صل.
على الرغم من ذلك� ،سيحاول املوري�سكيون التقليل قدر الإمكان من هذا االبتعاد
الغريب عن �أفكارهم االجتماعية اللغوية واالجتماعية الدينية ،امل�صبوغة على نح ٍو ما
ب�صبغة �أ�سطورية ،و�سيقومون قبل �أي �شيء ب�صبغة ن�صو�صهم ب�صبغ ٍة عربية؛ وذلك من
خالل:
�أو ًال� :إق�صاء الأحرف الالتينية اخلا�صة بالق�شتالية (�أو اخلا�صة بامل�سيحية) وا�ستبدالها
بالأحرف العربية .فا�ستخدام الأبجدية العربية لكتابة الأ�صوات الق�شتالية تمُ ثل
للموري�سكيني �صورة �أولية وا�ضحة للطابع الإ�سالمي .وعلى الرغم من �أنَّ عملية فقدان
اللغة العربية كانت قد بد�أت قبل ذلك بكثري ،وبالت�أكيد ،قبل اللجوء �إىل الكتابة
الأعجمية؛ فابتدا ًء من عام � 1526أ�ضاف املوري�سكيون الأراغونيون �صبغة الكتابة العربية
امل�ضطهدة ،وبهذا اكت�سب هذا اال�ستخدام للكتابة العربية طاب ًعا لي�س فقط ا�سرتجاع ًّيا،
ولكن �أي�ضً ا مقا ِو ًما .ففي الربع الثاين من القرن ال�ساد�س ع�شر ،ويف �إطار هذا الو�ضع املعقَّد
((( هو اال�سم الذي كان يطلقه امل�سيحيون على اللغة العربية بعد �سقوط الأندل�س( .املرتجم)
((( José María Perceval, “Algarabía: ¿Lengua o alboroto callejero?”, Manuscrits: Revista
d›història moderna 3 (1986): 117-127.
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عمل ُيبذل لدعم
للم�ؤمنني الذين كان البد لهم من �أن يحتاطوا يف �إخفاء عقيدتهم ،ف�إنَّ �أي ٍ
عد عملاً
نقا�شات بني املوري�سكيني
ممدوحا .فنحن نعلم �أن «�أراغون» كان فيها
الإ�سالم ُي ُ
ٌ
ً
حول الأعمال الدينية التي كان يجب �أن تظل حمفوظة لإبراز هويتهم كم�ؤمنني ،ف�ضلاً
عمل لن يكون قر�آنُنا
عن كونهم م�سلمني )...(« .لي�س كما يقولون :النية ،النية ،فبدون ٍ
واجلهر فقط لن ينقذا �أحد ًا» ،هكذا يقول el
الكرمي �آم ًنا؛ ولن يبذل �أح ٌد ق�صارى جهده ...الني ُة
ُ
( Mancebo de Arévaloفتى �أريبالو) يف �إحدى خمطوطاته املوجودة يف هذا العر�ض.
�إنَّ اال�ستخدام املنظم للأحرف العربية البد �أن ُينظر �إليها يف هذا الإطار .فمن خالل
بوعي مع جماعة امل�ؤمنني امل�سلمني املوجودة يف زمانهم
هذه احلروف ارتبط املوري�سكيون ٍ
ارتباطهم ذاته باملا�ضي الإ�سالمي القوي الذي �شعروا �أنهم فيه �شركاء(((.
ثانياً :التحكم بعناية يف ترجمات الن�صو�ص املعيارية الإ�سالمية العربية� .إنَّ جز ًءا كب ًريا
من الن�صو�ص الأعجمية ،وكذلك قدر ال ب�أ�س به من الن�صو�ص التي كتبها املوري�سكيون
ترجمات و�/أو تعديالت لن�صو�ص �أ�صلية بالعربية من �أ�صولٍ
يف املنفى ،هي يف جوهرها
ٌ
طابع عقائدي ومعياري .فهي � ٌ
أعمال عربية التفكري والتطوير ،بلغت
�إ�سالمية ذات ٍ
بالعربية �أوج تطورها العقائدي والداليل ،ويمُ ثِّل ترجمة هذه الأعمال للق�شتالية حتديثًا
�ضخ ًما م�صحوبًا ببع�ض ال�سوابق املماثلة ،وبالرغم من ذلك ،ت�شتمل هذه العودة للغة
الأم على خماطر ٍة جدير ٍة بالذكر :فحيث �إنَّ الق�شتالية لغ ًة ترتبط مالحمها العقائدية
�صحيحا عن
منذ بدايتها بامل�سيحية ،فمن املفرت�ض وجود بع�ض ال�صعوبات للتعبري تعب ًريا
ً

(((

Hegyi, “El Uso del alfabeto árabe”: 147-164; Hegyi, “Minority and Restricted Uses
of the Arabic Alphabet: The Aljamiado Phenomenon”, Journal of the Asiatic and
Oriental Studies 99 )1979): 262-269; Maria Jesus Viguera, “Un cuaderno aljamiado
de deudas (Medinaceli, siglo XVI). Ms. Junta XXXVII-8”, Homenaje a Don J. M.
Lacarra en su jubilación 5 (1982): 213-268.
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بع�ض احلقائق العقائدية الإ�سالمية التي اكت�سبت �شكلها الداليل يف العربية((( .من ث ََّم،
�سي�أخذ املوري�سكيون حذرهم عند ترجمة تلك امل�صطلحات الإ�سالمية التي من املمكن
حتكم تقليدي
�أن حتتوي على �صبغة م�سيحية عند حتويلها �إىل الق�شتالية .ويتمثل ذلك يف ٍ
طابع ديني جعل املوري�سكي يذكر كلمة « almalakesاملالئكة» اً
بدل من ا�ستخدام
ذي ٍ
اللفظ الإ�سباين “� ،”ángelesأو الفعل «َ ḫalecarخ َلق» اً
بدل من “).”crear (Dios
فالألفاظ الدينية للأدب الأعجمي ،العربية من الناحية الإ�سالمية والق�شتالية من الناحية
ب�شكل منا�سب هذه املالءمة التي �أجراها املوري�سكيون
املورفولوجية (ال�صرفية) ،تعك�س ٍ
يف ن�صو�صهم بني ما هو عربي وما هو ق�شتايل .وفقط عندما ال يكون هناك خطورة يف
الديني ،يرتجم املوري�سكي مبا�شر ًة امل�صطلح العربي �إىل
االلتبا�س �أو «التداخل» بني
نْ
مقابله الإ�سباين؛ فهذه امل�صطلحات اخلا�صة امل�ستخدمة يف الن�صو�ص الأعجمية ،وهذه
خا�صا،
الكلمات املحددة ذات الأ�صول العربية التي متنح هذه امل�صطلحات بنا ًء لغو ًّيا ًّ
أدب �إ�سالمي ال ُيعرب عنه الآن بالعربية((( .ومع �أنه ال منا�ص من
م�صحوب ٌة ب�إراد ٍة دينية ل ٍ
االعتماد على الرتجمات ال�سيئة للموري�سكيني ،ف�إنَّ اال�ستخدام الوا�سع للم�صطلحات
والرتاكيب العربية ينطلق يف �أغلبه من الرغبة من عدم االنحراف عن الر�سالة الدينية
الأ�صلية ،وحتديد الر�سالة الداللية للق�شتالية مب�صطلحات عربية �إ�سالمية(((.
(((

(((
(((

Míkel de Epalza, “Un manuscrito narrativo normativo árabe y aljamiado: problemas
lingüísticos, literarios y teológicos de las traducciones moriscas”, in Actes de la première
table ronde du C.I.E.M. sur la littérature aljamiado-morisque: hybridisme lingyistique
et univers discursif, edited by Abdeljelil Temimi (Túnez: Centre de Recherches en
Bibliothéconomie et Sciences de l’Information, 1986): 35-45.

وللرتجمة العربية  ،انظر :املرجع ال�سابق.47-39 :

Míkel de Epalza, «Le lexique religieux des Morisques et la littérature aljamiado
morisque», in Les Morisques et l’Inquisition, edited by Louis Cardaillac (Paris, 1990):
51-64.
Álvaro Galmés de Fuentes, et al., Glosario de voces aljamiado-moriscas, ill. ed.,
Biblioteca Árabo- Románica (Oviedo: Universidad de Oviedo, 1994).

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/30/2018 6:06 AM via NAJRAN UNIVERSITY
; AN: 1168341
,
;.
:
Account: ns153310

Copyright © 2015. Bibliotheca Alexandrina. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted
under U.S. or applicable copyright law.

70

ُ
التراث الموريسكيُّ المخطوط

Copyright © 2015. Bibliotheca Alexandrina. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted
under U.S. or applicable copyright law.

71

كنصوص إسالمية
المخطوطاتُ األعجمي ُة
ٍ

71

ِّ يف
ظل هذا اال�ستخدام املكثف للكلمات ذات الأ�صول العربية والرتكيبات النحوية
 يكون للغة اخلا�صة امل�ستخرجة من الن�صو�ص الأعجمية،العربية املتداخلة مع الق�شتالية
 يف احل�ضور البارز للكلمات-الأكرث وجاهة-  وتتمثل اخلا�صيتان الأخريان.خا�ص َّية مميزة
جدا
ًّ  وهي مهمة،الأراغونية املوجودة يف اللغة الق�شتالية املكتوبة بها هذه املخطوطات
،خا�ص ًة على امل�ستوى املعجمي الذي من خالله تظهر يف بع�ض الأحيان �شواهد وحيدة
 والتي لي�س لها �صلة بلغة القرن،هذا بالإ�ضافة �إىل االحتفاظ بالأ�شكال املهجورة للق�شتالية
.((( الناجتة رمبا عن عملية الرتجمة بالإ�ضافة �إىل عمليات الن�سخ املتعاقبة،ال�ساد�س ع�شر
قد يكون من اخلط�أ مماثلة هذه اللغة التي حتتوي عليها هذه املخطوطات الأعجمية مع اللغة
 تلك املعروفة من خالل �شواهد،التي كان يتكلمها املوري�سكيون يف القرن ال�ساد�س ع�شر
�أخرى تبتعد عما هو موجود يف هذه الن�صو�ص(((؛ حيث تدخل اللغة الواردة يف هذه
 ولكن،أ�سباب حمددة
ٍ املخطوطات يف �إطار اللغات اخلا�صة امل�ستخدمة داخل جماع ٍة ما ل
(((
»دون �أن ُتعيد �إنتاج حالة لغ ٍة م�ستخدمة؛ فقد تكون هذه اللغة «بديلاً �إ�سالم ًّيا للإ�سبانية

Álvaro Galmés de Fuentes, “La lengua española de la literatura aljamiado morisca
como expresión de una minoría religiosa”, Revista Española de Lingüística 16, no. 1
(Jan 1986): 21-38.
Mercedes Sánchez, and Antonio Vespertino Rodríguez, «Algunas observaciones
sobre la lengua de los moriscos», in Actes de la première Table Ronde du C.I.E.M. sur
La Littérature aljamiado morisque: hybridisme linguistique et univers discursif (Túnez:
Centre de Recherches en Bibliothéconomie et Sciences de l’Information, 1986):
117-130.
Ottmar Hegyi, “Una variante islámica del español: la literatura aljamiada”, in
Homenaje a Álvaro Galmés de Fuentes, vol. 1 (Madrid: Editorial Gredos; Oviedo:
Universidad de Oviedo, 1985): 647-656; Mercedes Sánchez Álvarez, “Sobre la
variante islámica del español del siglo XVI”, in Actas del I Congreso Internacional de
Historia de la Lengua Espanola, vol. 2 (Madrid: Editorial Arco Libros, 1988): 13551363.
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ا�ستخدمه املوري�سكيون بقد ٍر من التبجيل -كما لو كانت لغة عبادة -لالقرتاب من واقعهم
الديني امللمو�س ،تاركني �إياها جان ًبا يف توا�صلهم اليومي.
ثالثًا :القيام ب�إدراج عد ٍد كب ٍري من املو�ضوعات الإ�سالمية يف الأعمال التي �أرادوا
حفظها .يف هذا الإطار ،تمُ ثل املخطوطات الأعجمية منتخ ًبا �ضخ ًما ووا�س ًعا ،حيث تعتربه
جماعةٌ ،باخل�صائ�ص التاريخية واالجتماعية للموري�سكيني ،و�سيل ًة خا�ص ًة لتنظيم حياتهم
كم�ؤمنني م�سلمني .فبد ًءا من القر�آن الكرمي ،حتى بع�ض الأمور الدقيقة حول كيفية �أداء
ق�ص�ص بطولي ٍة �أو �أخالقية ،اعتنت الن�صو�ص الأعجمية
ال�صالة ،مرو ًرا بر�سائل �شرعي ٍة �أو ٍ
واملوري�سكية مبا يجب على امل�سلم ال�صالح �أن يعرفه على وج ٍه خا�صُّ .
فكل حمو ٍر من هذه
عد املخطوطات الأعجمية،
كمل ،من وجه ِة نظرهم ،الفرد امل�سلم .و ُت ُّ
املحاور املو�ضوعية ُي ِّ
امل�ستخدمة داخل اجلماعات الأراغونية التي �أفرزتها ،مبثابة الدليل الذي انتهجه الفقهاء يف
ٍ
كعالمات
تعاليمهم من �أجل ا�ستمرار حياة اجلماعةُ ،معلنني العقيدة والذاكرة الإ�سالمية
على �إثبات هوية هذه اجلماعة.
يف احلقيقة ،من ال�صعب الإ�شارة ،يف جمموع الرتاث الأعجمي واملوري�سكي� ،إىل ٍ
رابط
وا�ضح بني الأعمال ذات الطبيعة واملق�صد الديني والأعمال الأخرى .لي�س فقط �أنَّ الر�ؤية
ٍ
ٍ
لرتجمات �أخرى غريبة يف
العاملية الإ�سالمية ُت�ضفي �صبغ ًة ديني ًة �إىل مالمح تبدو بالن�سبة
نظام
�إطار احلديث الديني ،ولكن �أي�ضً ا الإرادة العقائدية املوجودة وراء تبني وا�ستخدام ٍ
عمل و�أي تعليقٍ  ،عر�ض ًّيا كان �أو دنيو ًّيا ،قابلاً لأن ُيحكم
�أعجمي من �ش�أنه �أن يجعل �أي ٍ
عليه يف �إطار اجلهد الف َّعال للم�ؤمن امل�سلم من �أجل احلفاظ على عنا�صر هويته الدينية
والثقافية .وكنت قد اقرتحت منذ عدة �سنوات ت�صنيفًا مو�ضوع ًّيا عا ًّما للن�صو�ص الأعجمية
واملوري�سكية يعتمد على التمييز بني الن�صو�ص الدينية والن�صو�ص غري الدينية((( ،واليوم
(((

Luis F. Bernabé Pons, “La asimilación cultural de los musulmanes de España:
mudéjares y moriscos”, in Chrétiens et musulmans à la Renaissance. Actes du 37e
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اً
انف�صال كب ًريا ،فبنا ًء على ما �سبق و�أخ ًذا يف االعتبار �أي�ضً ا �أنَّ
ن�صو�صا
يبدو يل هذا رمبا
ً
ٍ
مو�ضوعات مثل ال�سحر والتنجيم والط َّل�سْ مات –التي كان يدرجونها
كتلك التي تتناول
�سطح ًّيا حتت الت�صنيف اخلاطئ للأعمال اخلا�صة بـ«اخلرافات» -حيث يبدو من ال�صعوبة
مماثل فيما
مبكان ف�صلها عن �أ�صلها و�إطارها الديني الإ�سالمي .وميكن الإ�شارة �إىل �شي ٍء ٍ
يتعلق باحل�سابات اخلا�صة :ملاذا يتكلف املوري�سكي ،الذي يجيد الكتابة بالق�شتالية ،عنا َء
ا�ستخدام احلروف العربية يف كتاباته اخلا�صة ،ذات اال�ستخدام �شديد اخل�صو�صية؟ هل
ن�صا مثل Los Amores de Paris y
�سيكون ذلك �أي�ضً ا هو الدافع الذي من �أجله ُي ُّ
عد ًّ
«( Vianaباري�س» و«بيانا») ،وهو ذو جذو ٍر دنيوي ٍة غربي ٍة قوية ،من بني الن�صو�ص الأعجمية؟
عند �أخذ هذه اال�ستثناءات يف االعتبار ،و�أي�ضً ا عند تذكُّر الطابع املختلط لكثري من
املخطوطات الأعجمية ،التي ت�ضم بداخلها موا َّد ذات مو�ضوعات خمتلفة ،تبدو يف كث ٍري
معد ٌل
ت�صنيف
من الأحيان دون عالق ٍة وا�ضحة ،وميكن �أن يكون فيما يلي
ٌ
مو�ضوعي َّ
ٌّ
للأدب الأعجمي:
 .1علوم القر�آن
 .1-1قر�آن
 .2-1تف�سري
 .3-1قراءات
 .2علوم احلديث
(((

 .1-2جماميع

Colloque International du CESR, edited by Bartolomé Bennassar and Robert Sauzet
(París: Honoré Champion Éditeur, 1998): 317-335.

((( لعل �صاحب املقال ي�شري هنا �إىل متون الأحاديث نف�سها( .املرتجم)
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(((

 نقد داخلي.2-2
 اللغة واملعاين.3
 خُ َطب.4
 جمادالت.5

) ن�صو�ص قانونية (فقهية.6
 ن�صو�ص قانونية (فقهية) مذهبية.1-6
 خمت�صرات.1-1-6
 ف�صول.2-1-6
 ُ�ص َور توثيقية.2-6
 ُ�ص َور عقود.3-6
جماب عنها
ٌ  م�سائل.4-6
 �أدب ديني.7
 قواعد الزهد والأخالق.1-7
 �شعائر دينية.2-7
 �صالة.2-2-7
 تقومي �إ�سالمي.3-2-7
 طهارة.4-2-7
) (املرتجم.»((( لعل �صاحب املقال َيق�صد فن «اجلرح والتعديل
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 معامالت.5-2-7
 نبوءات.3-7
 �أدب روحي.4-7
 خُ ُطب روحية.1-4-7
» «حممد.2-4-7
» «�أنبياء.3-4-7
 مغازي.5-7
 ق ََ�ص�ص �أخالقي.6-7
 ق ََ�ص�ص �أُخروي.7-7
 �شعر ديني.8-7
 �سحر وكِ هانة.8
 َو َ�صفات طبية و�صحية.9
 ق ََ�ص�ص الرحالت.10
 �أوراق ذات ا�ستخدام خا�ص.11
 �أدب دنيوي.12
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ب�صرف النظر عن التداخالت الأدبية والتاريخية واالجتماعية� ،إلخ ،(((.ي�ضم هذا
أ�سا�سا -الفهر�س الذي َع َّده املوري�سكيون الأراغونيون ،و�أي�ضاً موري�سكيو
الت�صنيف ً �-
بو�ضوح الأبعاد
فهر�سا �أ�سا�س ًيا لتعليم احلياة الإ�سالمية ال�صحيحة؛ حيث تظهر
املنفىً ،
ٍ
املختلفة للحياة الإ�سالمية ،امل�صبوغة باخل�صو�صية االجتماعية والتاريخية للمجتمع
وب�شكل تخطيطي ،والبد �أن ُتفهم بطريق ٍة ديناميكية ،للتوفيق
املوري�سكى ،يف هذا التعليم
ٍ
بني عدة فقرات من الت�صنيف .وبالطريقة نف�سها ،حتتوى بع�ض الأعمال مثل الأعمال
اخلا�صة بــ � El Mancebo de Arévaloأو �أعمال ُك َّتاب املنفى ذات الوحدة واملو�ضوعية
امل�سجلة �أعاله.
والن�صية منذ البد ِء يف ت�أليفها فيما بينها؛ على العديد من العنا�صر َّ
بعده
كما يف حياة �أي فر ٍد م�سلم ،ي�ؤدي القر�آن دوراً حمورياً يف اعتقاد املوري�سكيني ِّ
دليلاً على الوحي الإلهي .وكمعجز ٍة �إلهي ٍة ،ذات طبيع ٍة غري م�ؤ َّلفة ،يحتل الن�ص القر�آين،
عد حفظه ،ولو
يف علم الظاهرة الإ�سالمي ،الدور الذي لعبه امل�سيح يف امل�سيحية؛ حيث ُي ُّ
ب�شكل جزئي� ،أم ًرا واج ًبا على ِّ
ن�ص قر�آين
كل م�سلم .وكما هو معروف ،ال ُيحتفظ ب�أي ٍ
ٍ
كامل يف املجموعات الأعجمية الأرجوانية ،با�ستثناء خمطوط طليطلة رقم  ،235املحفوظ
ٍ
بحروف
ن�ص «�أُعيد ن�سخه»
يف مكتبة «كا�ستييا المانت�شا»  ،Castilla - La Manchaوهو ٌّ
ن�صو�ص �أخرى – �إال
أعجمي �سابق .من املمكن �أن يكون هناك
التينية من خالل ٍّ
ٌ
ن�ص � ٍّ
أ�شخا�ص ُكث– لكن اليوم
�أنَّ ن�صاً قر�آن ًّيا كام ًال لي�س بال�شيء الذي ميكن �أن يقوم بحمله � ٌ
(((

Álvaro Galmés de Fuentes, “La literatura española aljamiado morisca”, in Grundriss
der Romanischen Literaturen des Mittelalters, edited by Walter Mettmann, vol. 9, La
littérature dans la Peninsule Ibérique aux XIVe et XVe siècles, pt. 1, Les genres lyriques
(Heidelberg: Carl Winter, 1985): 117-132; pt. 2, Les genres narratifs (1986): 103112; Alberto Montaner, “Aproximación a una tipología de la literatura aljamiadomorisca aragonesa”, in Destierros aragoneses: ponencias y comunicaciones, vol. 1, Judíos
y moriscos (Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1988): 313-326; Zachary
David Zuwiyya, “A Tipological Approach to Aljamiado-Morisco Literature”,
Qurtuba 6 (2001): 187-212.
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هذا هو الن�ص الوحيد الذى نعتمد عليه .بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،أنهى االكت�شاف احلديث
لأجزاء من القر�آن الذى ترجمه «عي�سى بن جابر»  ،Yçe de Gebirاملفتي الأكرب مل�سلمي
«ق�شتالة»  ،Castillaوالكاردينال «خوان دي �سيغوبيا»  Juan de Segoviaيف منت�صف
القرن اخلام�س ع�شر؛ َّ
ال�شك امل ُـثار حول الن�ص القر�آين الطليطلي((( .البد �أن ن�ضيف
�إىل ذلك �أي�ضً ا الن�صو�ص القر�آنية العربية التي َّمت تداولها بني «�أراغون» و«بالنثيا» ،التي
مع كونها مهم�ش ًة يف كث ٍري من الأحيان� ،إال �أنها كانت مبثابة م�ؤ�شر على �أن قراءة الكتاب
املقد�س (القر�آن) بالعربية كانت نَ�شِ طة(((.
يرجع اختيار ال�سور القر�آنية التي كانت بحوزة املوري�سكيني ،كما قيل يف �أحيانٍ كثرية،
�سمى باملكية .هذه ال�سور ،املنتمية �إىل املرحلة الأوىل من
�إىل فرتة الوحي التي عاد ًة ما ُت َّ
بعثة النبي حممد� ،أي قبل الهجرة ورحيل النبي �إىل املدينة عام  622ميالدية ،عاد ًة ما
كانت تت�صف ب�أ�سلوبها املبا�شر والوا�ضح يف دعوة الإن�سان امل�ؤمن ،وبر�سالتها التي ال َل ْب َ�س
فيها من اليقني باحلقيقة الإلهية الواردة على ل�سان الر�سول .ففي مقابل ال�سور املت�أخرة،
التي يظهر فيها جل ًّيا ال�ضرورة �إىل تنظيم الدولة الوليدة ،تدعو ال�سور املكية �إىل الإميان باهلل
وحده يف مقابل �أعدائه ،وميكن االعتقاد ب�أن هذه اخلا�صية تكفي لتربير وجود هذه الأجزاء
املتفرقة من القر�آن يف مقابل مناذج حمددة ،ومما ال�شك فيه �أنها البد �أثرت كث ًريا ،لكن
ال يجب �أي�ضً ا �أن ننحي جان ًبا �أ�شياء ،منها �أن هذه ال�سور بالتحديد هي الأكرث تكرا ًرا يف
(((
(((

Ulli Roth, and Reinhold F. Glei, “Die Spuren der lateinischen Koranübersetzung
des Juan de Segovia–alte Probleme und ein neuer Fund”, Neulateinisches Jahrbuch 11
(2009): 109-154.
Fournel-Guérin, “Le livre et la civilisation écrite dans la communauté morisque
aragonaise“: 241-259; Carmen Barceló Torres, and Ana María Labarta, Archivos
moriscos: Textos árabes de la minoría islámica Valenciana 1401-1608 (València:
Universitat de València, 2009): 177.
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الأدعية وال�صلوات� ،أو �أنه من الع�سري حمل واقتناء ن�سخ ٍة كامل ٍة من القر�آن� ،أو ال�صعوبة
كتاب بحجم القر�آن.
الأكرب املتمثلة يف �إخفاء �أو نقل ٍ
ومن خالل هذه الن�صو�ص القر�آنية ميكن �أن يتم ب�أف�ضل ما يكون تقييم الإ�شكالية التي مت
طرحها �أعاله حول الرتجمة .و�إذا كان املوري�سكيون يولون عاد ًة عناي ًة كبرية ب�أال يتم حتريف
احلقائق الإ�سالمية خالل عملية حتولها �إىل الق�شتالية ،ف�إنه يف الرتجمات الأعجمية للقر�آن
ب�شكل كب ٍري يف
ت�صبح هذه ال�ضرورة �أم ًرا قاط ًعا .ولي�س فقط ا�ستخدام امل�صطلحات العربية ٍ
هذه الرتجمات التي ُي�ست�شعر فيها بخطورة حتريف احلقيقة القر�آنية� ،إال �أنَّ التم�سك بالن�ص
ملمح �آخ ٌر مه ٌم
القر�آين �أدى �إىل َح ْرفي ٍة �شديد ٍة حتولت �إىل لغ ٍة مطابقة للأ�صل((( .وهناك ٌ
يف هذه الن�صو�ص القر�آنية املرتجمة وهو �أن املرتجم يحاول �أن يحل �أي نوع من الغمو�ض
من املمكن وجوده موجو ًدا يف الن�ص الأ�صلي ،فيحتوي القر�آن على كث ٍري من الفقرات
غري الوا�ضحة التي حتتاج �إىل تف�س ٍري لتو�ضيح فهمها املحتمل واملحدود من قبل الب�شر.
والعالمِ يف الأمور الدينية� ،أو �أي �شخ�ص م�سلم لديه املعرفة الكافية ،عنده من الأدوات
التي يوفرها التقليد الإ�سالمي ،خا�ص ًة فيما يتعلق بعلم التف�سري ،كتفا�سري بع�ض الأعالم
من علماء الإ�سالم .بالرغم من ذلك ،ف�إنَّ جماع ًة مثل اجلماعة املوري�سكية يبدو �أنه مل
يتوفر لديها املراجع ،املادية �أو الثقافية ،ذات اال�ست�شارة املنهجية لدى ال�سلطات الدينية.
بهذا ال�شكل ،ف�إن الذين قاموا بهذه الرتجمات جل�أوا �إىل املنهج القائم على ا�ستخدام علم
التف�سري داخل الرتجمة� ،سواء با�ستبدال امل�صطلح الغام�ض ب�أحد امل�صطلحات الواردة يف
الرتاث الإ�سالمي� ،أو �إدراج التف�سري الذي �أورده العلماء على �شكل حا�شية ،لكن بدون

(((

Consuelo Lopez-Morillas, “Hispano-Semitic Calques and the Context of
Translations”, Bulletin of Hispanic Studies 67, no. 2 (Apr 1990): 111-128.
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وحيد املعنى  ،خالٍ من الغمو�ض والإبهام .قر�آنٌ
ن�ص ُ
تغيري((( .بهذا ال�شكلُ ،منِح للمتلقي ٌّ
ذو � ٍ
آيات وا�ضحة وخالٍ من ال�شكوك(((.
بهذا ال�شكل ا�ستطاع املوري�سكيون �أن ميتلكوا جز ًءا �أ�سا�س ًيا من ر�سالتهم املقد�سة ،تلك
التي تربطهم ب�شدة بالوحي املنـ َّزل على النبي منذ �أكرث من �ستمائة �سنة ومع اجلماعة التي
ن�صو�ص �أخرى �ساعدت املوري�سكيني كم�ؤمنني م�سلمني
ت�شاطرهم الر�سالة نف�سها ،وهناك
ٌ
على ت�أطري وتكملة الن�ص القر�آين يف �إطار ر�ؤية �إ�سالمية �شاملة :مثل الأحاديث ،التي هي
يف الأ�صل عبارة عن �أفعال �أو �أقوال النبي� ،أو الأعمال والأقوال التي قيلت يف ح�ضرته،
والتي انتقلت عرب �سل�سل ٍة من الروا ِة الثقات ،و ُتعد م�صد ًرا مه ًّما للغاية من م�صادر الت�شريع.
طابع
وقد احتفظ املوري�سكيون بعد ٍد غري حمد ٍد من الأحاديث التي هي يف عمومها ذات ٍ
�أخالقي ودعوة للم�ؤمنني للمقاومة الدينية؛ وقد ا�س ُتبعِد منها الإ�سناد الذي ي�ضمن �صحة
املنت ،كما لو كان النبي حممد� ،أو املتلقي الأول لتلك الر�سالة ،قد انتقل مبا�شر ًة �إىل
املوري�سكيني .بالطبع ،يف حالة املوري�سكيني ،ف�إن ه�ؤالء مل يكونوا يف ٍ
ظروف متكنهم من
تناول الفوارق العديدة والدقيقة التي يطرحها علم احلديث فيما يتعلق ب�سال�سل الرواة.
يف هذا الإطار هناك �أي�ضً ا الن�صو�ص املعجمية ،والن�صو�ص املتعلقة بالنطق ،والن�صو�ص
املتعلقة بالنحو العربي ،كتلك التي �س ُتعر�ض يف هذا العر�ض .وهذه الن�صو�ص ا�س ُتقبلت
يف العامل الإ�سالمي على �أنها مكمالت م�ساعدة للعلوم الدينية من حيث �إن املعرفة
((( من خالل منظو ٍر معا�صر ،انظر:
(((

Mikel de Epalza, Joep V. Forcadell, and Joan M. Perujo, El Corán y sus traducciones:
propuestas (Alicante: Universidad de Alicante, 2008).
Consuelo Lopez-Morillas, The Qur’an in sixteenth century Spain: Six morisco
versions of Sura 79 (London: Tamesis Books, 1982): 102; Luis F. Bernabe Pons,
“Interferencias entre el árabe y el romance en los textos coránicos aljamiados”, in
Lenguas en Contacto: El testimonio escrito, edited by Pedro Bádenas et al. (Madrid:
CSIC, 2005): 106-129.
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حمتمل
الكاملة بها ال غنى عنها لعلم التف�سري ،ف�ضلاً عن ا�ستخدامها الوا�ضح يف تع ُّل ٍم
ٍ
ٍّ
وم�ستقل على نح ٍو للغة العربية .وكذلك من القر�آن والرتاث الن�صي للرتاث الإ�سالمي
ظهرت اخلطب والن�صو�ص اجلدلية .فمن وجهتني خمتلفتني لنف�س احلقيقة ،مار�سوا الدين
لي�س فقط بو�صفه كيانًا عقائد ًّيا ،ولكن يف �إطار قابليته للتف�سري يف املجتمع؛ فا ُخل َط ُب هي
التي جتعل من العقيدة حقيق ًة تمُ ار�س يف اجلماعة عندما تكون جمتمعةً ،عام ًة عندما ت�سنح
الفر�صة ،وخا�ص ًة يف �أيام ا ُجل َمع يف امل�سجد �أو حيث ُتقام ال�صال ُة املخ�ص�ص ُة لهذا اليوم.
و�سي�ستخدم املوري�سكيون اخلطب املرتجمة التي و�صلت �إليهم من خالل تراثهم ،خا�ص ًة
«ا ُخل َطب املتوقدة» البن نباتة امل�صري((( .من جانبها �أظهرت الن�صو�ص اجلدلية ،خا�ص ًة
الن�صو�ص املعادية للم�سيحية ،و�أي�ضً ا املعادية لليهودية ،اجلانب الهجومي للدين(((؛ فمن
خالل �إنكار معتقدات ومذاهب الديانات الأخرى ،حاول امل�سلمون املوري�سكيون �إظهار
�أباطيل وزيف امل�سيحية� .شي ًئا ف�شي ًئا �ستمرر املو�ضوعات الكال�سيكية للجدل املعادي
للم�سيحية ،كما ت�شكلت يف الغرب الإ�سالمي ،من خالل الن�صو�ص املوري�سكية((( :حيث
�شكلت املعتقدات الالمنطقية مثل التثليث (التي جتعل امل�سيحيني �أقرب �إىل امل�شركني)
القدا�س �أو عبادة ال�صور �أو الأ�سرار
�أو ادعاء �ألوهية امل�سيح� ،أو الأعمال املنحرفة مثل َّ
امل�سيحية ،والولع ب�أ�شخا�ص كالبابوات والأ�ساقفة والق�ساو�سة الذين �أ�صبحوا و�سطاء بني
اهلل والإن�سان؛ الأعمد َة الرئي�سة للهجوم.
((( �صاحب «ا ُخل َطب املتوقدة» لي�س ابن نباتة امل�صري كما �أورد امل�ؤلف ،ولكنه �أبو يحي عبد الرحيم بن حممد بن �إ�سماعيل بن نُباتة
الفاروقي ،املتوفى �سنة  374هجرية ( 984ميالدية)؛ انظر� :شم�س الدين حممد بن احمد بن عثمان الذهبى ،ت  748هــ� ،سري
�أعالم النبالء ،حتقيق �شعيب االرن�ؤوط ،مج( 10 .بريوت :م�ؤ�س�سة الر�سالة227 :)1984 ،؛ عمر ر�ضا كحالة ،معجم امل�ؤلفني :تراجم
م�صنفى الكتب العربية ،مج( 2 .بريوت :م�ؤ�س�سة الر�سالة( .135 :)1993 ،املرتجم).
((( Louis Cardaillac, Moriscos y cristianos: Un enfrentamiento polémico (1492-1640),
(((

translated by Mercedes García-Arenal, introduction by F. Braudel )Madrid: Fondo
de Cultura Economica, 1979).
Mikel de Epalza, “Notes pour une histoire des polemiques antichretiennes dans
l’occident musulman“, Arabica 18, no. 1 (1971): 99-106.
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خ�صو�صا يف الن�صو�ص
من بني هذه الن�صو�ص ،هناك مو�ضوعان جدليان مت تناولهما
ً
املوري�سكية :امل�سيح ،وحتريف ُ
الك ُتب امل�سيحية املقد�سة .فيما يخ�ص املو�ضوع الأول،
الذي يمُ ثِّل املحور املركزي للجدل على مدى تاريخه ،يتهم امل�سلمون امل�سيحيني باملغاالة
يف حتويل امل�سيح (عي�سى بن مرمي) �إىل �إله ،وهو �أحد �أعظم الب�شر و�أقربهم �إىل اهلل ،لكنه
فقط ب�شر ،كمحمد .و�إذا كان الإ�سالم يحمل تقدي ًرا كب ًريا للم�سيح ،ال لهذا ال�شخ�ص
الذي يظهر يف املعتقدات امل�سيحية املح َّرفة ح�سب الأهواء الب�شرية ويخ�ضع للتعذيب
وال�صلب من نظرائه ،ويتعر�ض للإهانة الرتباطه باهلل؛ بل للنبي الذي �أودعه ُ
اهلل يف َر ِحم
مرمي العذراء ،والذي قام باملعجزات ودعا �إىل �صراط اهلل امل�ستقيم((( .من جانبهُ ،يعد
الك ُتب التي �أر�سلها ُ
االتهام بتحريف ُ
اهلل للنا�س واح ًدا من املو�ضوعات الأكرث كال�سيكية
يف اجلدل املعادي لليهودية وامل�سيحية يف الفكر الإ�سالمي؛ لذلك �أر�سل اهلل الر�سالة
نف�سها �إىل النا�س ،لكن ال�شر الب�شري ح َّرف هذه الر�سالة ،ما جعل من ال�ضروري ظهور
ٍ
ر�ساالت جديدة .بهذا ال�شكل ،يعتقد امل�سلمون �أن الكتاب الوحيد الذي ظل �سلي ًما منذ
البداية هو القر�آن .ولدى ُ
ر�صيد من ال�صدق بقدر ا�شرتاكها
الك ُتب اليهودية وامل�سيحية ٌ
مقد�سا ،فقد
يف امل�صدر الإلهي نف�سه ،لكن يف حالتها احلالية من امل�ستحيل ُّ
عدها ًّن�صا ً
اجتهد اليهود والن�صارى يف حتريف هذه الن�صو�ص ومدلولها ،خا�صة تلك الفقرات التي
ُتنبئ عن قدوم «حممد»؛ لذا ف�إن هذه الن�صو�ص كانت البد �أن تكون مرفو�ضة من وجهة
النظر القر�آنية.
هذه ا ُحلجج التي ُق ِّ�سمت �إىل �أخرى �أكرث حتدي ًدا ،ا�س ُتخدِ مت يف الن�صو�ص املوري�سكية،
خا�ص ًة تلك التي ُكتِبت يف املنفى ،حيث �أقام الأمهر من بني ه�ؤالء املوري�سكيني ،العارفني
بامل�سيحية ،ب�شحذ حججهم لدح�ض العقيدة الإ�سبانية ،ولكىي يظهروا لأبناء دينهم �أنهم
(((

)Mikel de Epalza, Jesús entre judíos, cristianos y musulmanes hispanos (siglos VI-XVII
(Granada: Universidad de Granada, 1999).
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 وخا�ص ًة، هناك يف املغرب العربي.(((كانوا حمظوظني عندما ا�ستطاعوا الهروب من برا ِثنِهم
 خا�ص ًة، �سيجدون �أنف�سهم مر ًة �أخرى �أمام جمموعة من خرية الن�صو�ص اجلدلية،يف تون�س
» (التحفة)((( للق�س املايوركي الذى اعتنق الإ�سالم «عبد اهلل الرتجمانTuḥfa ن�ص الـ
 حيث �سيقومون ب�إعادة �إعداده خالل القرن ال�سابع ع�شر،Anselm Turmeda /
.)(امليالدي
 ن�ستطيع �أن جند بني الن�صو�ص الأعجمية جمموعة،أدب منبثقٍ من القر�آن
ٍ � ك،يف النهاية
ِّ كبرية من الن�صو�ص القانونية ُت
�شكل واحدة من املجموعات الأكرث ات�سا ًعا من املادة
 يحتل، من بني النماذج ذات الطابع املذهبي.املحفوظة من قبل املوري�سكيني الأراغونيني
 فهو بال �شك العمل الديني، مكان ًة خا�صةYÇe de Gebir »كتاب «عي�سى بن جابر
 و«املخت�صر. املكتوب بالق�شتالية يف الع�صر احلديث، فيما يتعلق بتطوير الإ�سالم،الأهم
جمموع خمت�ص ٌر
 هو، كما ُيع َرف به هذا العمل للفقيه الق�شتايل،Breviario sunní »ال�سني
ٌ
ن�ص حظي ب�أهمي ٍة
ٌّ  وهو، من املنظور الفردي واجلماعي،للمبادئ ال�شرعية يف احلياة الإ�سالمية
 من الوا�ضح �أنه. وذلك نظ ًرا للنماذج املحفوظة منه،كبرية ومكان ٍة عالية لدى املوري�سكيني
ُ Ibn al-Ǧallāb  ف�إنَّ الن�صو�ص ال�شرعية البن غ َّالب،1526 حتى عام
al- والطليطلي
 ف�ضلاً عن املعرفة الدينية؛ كان ُي�ستعان، والتي ُترجِ مت ومت حفظها، و�آخرينṬulaytuli
Juan Penella, “El sentimiento religioso de los moriscos espanoles emigrados: Notas
para una literatura morisca en Túnez”, in Actas del Coloquio Internacional de
Literatura Aljamiada y Morisca (Madrid: Editorial Gredos, 1978): 447-474; Luis
F Bernabé Pons, El cántico islámico del morisco hispanotunecino Taybili (Zaragoza:
Institución Fernando el Católico, 1988); Ridha Mami, “La polémica en la literatura
morisca del exilio”, in Actas del XI congreso de estudios moriscos (sobre: Huellas literarias
e impactos de los moriscos en Túnez y en América Latina), edited by Abdeljelil Temimi
(Túnez: FTERSI, 2006): 151-176.
M. de Eplaza, La Tuḥfa, autobiografía y polémica islámica contra el cristianismo, de Abd
Allāh al-Tarǧumān (fray Anselmo Turmeda) (Roma: Accademia Nazionale dei Lincei,
1971).
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بها لتطبيقها يف امل�سائل ال�شرعية التي كان �أفراد جماعة امل�سلمني (املوري�سكيني) ال يزالون
قادرين على حلها فيما بينهم� ،أو للعمل بها يف املحاكم امل�سيحية يف حالة ال�ضرورة .وبعد
مطروحا.
عام  ،1526متى �أ�صبح اال�ستعانة بهذه الن�صو�ص غري ممكن؟ هذا �س� ٌؤال مازال
ً
عادةً ،كان البد من االحتفاظ بالن�صو�ص التي كانت بحوزتهم لبع�ض الوقت ،لكن هل
كان البد من ن�سخها عند حتولهم �إىل امل�سيحية؟ هل رمبا �أملاً يف �أنهم قد يعودون �إىل
االحتكام �إىل �شرائعهم اخلا�صة يو ًما ما؟ �أم هي رغب ٌة �شديد ٌة يف معرفة قوانينهم كمواطنني
م�سلمني يف � ٍ
أوقات �صعب ٍة للغاية؟
َّ
�شكلت �سل�سل ٌة من الأدب الديني جز ًءا �آخر كب ًريا من الأدب املوري�سكي ،والتي
توجه تد ُّين امل�ؤمن من
دون �أن ُتقدم نف�سها
ٍ
كن�صو�ص دينية ٍ
ب�شكل مبا�شر� ،أرادت حقًّا �أن ِّ
خالل بع�ض القواعد احليوية والنماذج الأخالقية التي ت�ساعد على ن�ش�أة م�سلمني �صاحلني
ٍ
خمطوطات تتناول القواعد
و�أ�صحاب ف�ضيلة .بهذا ال�شكل ،وعلى الرغم من �أنَّ هناك
أنا�س من �أ�صحاب الديانات الأخرى،
الأخالقية عمو ًما ،والتي من املمكن �أي�ضً ا �أن تكون ل ٍ
ف�إنه فيما يخ�ص القواعد املتعلقة باملمار�سات الدينية للموري�سكيني عاد ًة ما كان يتم حظر
ق�سم العقيدة الإ�سالمية الفرو�ض �إىل ق�سمني :هناك الفرو�ض
املخطوطات املوري�سكيةُّ .ت ِّ
اخلا�صة بالعبادات ،والفرو�ض املتعلقة باملمار�سات االجتماعية (املعامالت) .بالرغم من �أن
وا�ضحا ،فهناك خ�صائ�ص للفرو�ض التعبدية حتمل �أبعا ًدا اجتماعية والعك�س
التق�سيم يبدو ً
بالعك�س .وعمو ًما ،هناك �إجماع على �أنَّ الق�سم الأول يتمثل يف ال�صالة املفرو�ضة وال�صيام
والزكاة واحلج ،يف حني تقع بقية املمار�سات (اخلتان ،الذِ كر ،العمرة ،ت�سمية الأبناء )...يف
الق�سم الثاين(((ِّ .
تنظم جميع هذه الفرو�ض حياة امل�سلم يف ِّ
كل مكان ،وذلك حتى يتكون
متجان�س للزمن الديني يف حياته .احتلت فري�ضة الطهارة مكان ًة خا�ص ًة وذلك
عنده مفهو ٌم
ٌ
((( بع�ض الأمور التي �أدرجها امل�ؤلف يف الق�سم الثاين (فرو�ض املعامالت) هي لي�ست من الفرو�ض البتة ،بل تُعد من الأمور
امل�ستحبة �أو التطوعية ،وذلك مثل العمرة ِّ
والذكر وت�سمية الأبناء( .املرتجم)
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�صفحات �أعجمي ٌة كثري ٌة يف كيفية �أداء الو�ضوء من
بنية �أداء الفرو�ض؛ حيث خُ ِّ�ص�صت
ٌ
�أجل الو�صول �إىل حالة الطهارة� ،أو ما هو ال�صحيح �إذا ما مل ي�ستطع الفرد امل�ؤمن ا�ستخدام
املاء عالنيةً ،وهو �شي ٌء دون �شك ذو �أهمية بالغة بالن�سبة للموري�سكيني.
أ�سا�سي �أي�ضً ا فيما يتعلق
َج َمعت املخطوطات الأعجمية لقرائها ومن يتلقاها ما هو � ٌّ
أيام بعينها على مدار العام ،مع
بالتقومي الإ�سالمي و�شهوره القمرية و�أعياده املوزعة على � ٍ
خا�ص ل�شهر رم�ضان الذي يمُ ثِّل �صيامه حال ًة روحاني ًة مكثف ًة للإن�سان امل�ؤمن ،و ُيعد
ذك ٍر ٍ
بالن�سبة للموري�سكيني -بنا ًء على مئات احلاالت املعروفة -واح ًدا من الفرو�ض التي على
درجة كبرية من الأهمية((( ،وكذلك توقيت وكيفية �أداء ال�صلوات املفرو�ضة على مدار
وا�ضح للآيات التي يجب �أن ُتتلى
اليوم ،وكذلك طريقة �أداء الأذكار التطوعية ،مع ذك ٍر ٍ
يف ٍّ
ب�شكل خا�ص احلياة اليومية للم�ؤمن امل�سلم ،وهي كما حدث
ق�سم ال�صالة ٍ
كل منهاُ .ت ِّ
�أي�ضً ا مع املوري�سكيني ،عالم ٌة يف الوقت نف�سه على اخل�ضوع هلل وااللتحام اجلماعي(((.
املدجن -واملوري�سكي �أي�ضً ا ،وفقًا لظروفه -يحدد �إيقاع يومهُ ،مقي ًما نظا ًما
من خاللها كان َّ
حدد كذلك من خالل �سل�سلة من الأعمال
�إ�سالم ًيا يف حياته اليومية ،هذه احلياة �س ُت َّ
با�سم
غري اليومية ،لكنها مهمة �أي�ضً ا من منظورهم الإ�سالمي :مثل ت�سمية املولود اجلديد ٍ
(((
(((

Luis F. Bernabe Pons, Un tiempo para los moriscos: el calendario islámico del Rubiera
(Madrid: Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y
Carlos V, 2001): 91-102.
Consuelo Lopez-Morillas, “La oración como dialogo en un comentario morisco
sobre la fātiha”, Nueva Revista de Filología Hispánica 30 (1981): 168-173; Reem F.
Iversen, “En busca de una alfombra de oracion: una carta desesperada de un morisco
de Tortoles”, in Actes du VII Symposium International d’Etudes Morisques sur: Famille
Morisque: Femmes et Enfants, edited by Abdeljelil Temimi (Zaghouan: FTERSI,
1997): 167-175; Nuria Martinez de Castilla, “Cohesion y control: La oracion de
los moriscos a traves del ms. T 19 (RAH). Documentos escogidos”, in Actas de la
IX Simposio Internacional de Mudejarismo (Teruel: Centro de Estudios Mudejares,
2004): 165-179.
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�إ�سالمي ،وتطبيق �شعرية العقيقة التي كانت ُتقام عاد ًة بعد �أن يتم تعميد املولود وت�سميته
اقتناع مبحو �آثار ال�سر امل�سيحي؛ واخلِتان الذي يفتح للطفل امل�سلم
ٍ
با�سم م�سيحي ،مع ٍ
دخوله �إىل حياة الن�ضج ،وقد مت ممار�سته عاد ًة بني املوري�سكيني؛ والزواج املن�ضبط بقواعد
�صارم ٍة جمموع ٍة يف ال�شريعة ،وي�ستدعي �أداء مه ٍر و�سل�سلة من ال�شروط املقبولة من قبل
املتعاقدين؛ ويف النهاية كل ما يتعلق باملوت من القواعد التي يجب �أن ُت َّتبع لطهارة وتكفني
اجلثمان حتى مثواه الأخري يف القرب ،مع و�ضع الوجه �أو اجل�سد يف �إجتاه القبلة .حول ِّ
كل
ٍ
إر�شادات يف الن�صو�ص التي اقتناها املوري�سكيون ،وذلك لإخبارهم كيف
جند �
هذه الأمور ُ
�ستحد ُد حياتهم على نح ٍو �إ�سالمي(((.
يجب �أن يك ِّيفوا -على الأقل نظر ًّيا -الأعمال التي ِّ
أدب �إ�سالمي ،هناك جمموعة جديرة بالذكر متثلها
يف هذا الأدب الأعجمي الديني ،ك� ٍ
ب�شكل
و�ضوحا؛ فهي ٍ
�سل�سل ٌة من الن�صو�ص التي ُيعد طابعها النموذجي خا�صيتها الأكرث ً
ن�صو�ص فكرية و�سردية و�شعرية تبحث عن �إظهار اليقني باهلل وال�سلوك املثايل
عام عبارة عن ٍ
أ�سا�سي للتكامل الإ�سالمي للإن�سان امل�ؤمن .و�إذا
واحلياة املنظمة والتدين عمو ًما
ٍ
كح�صن � ٍّ
كان هناك خُ َط ٌب طويلة تتناول بال�شرح ف�ضائل هذه احلياة الإ�سالمية ،ففي جمموعة كبرية
كامل مع مراحل تطور
من الق�ص�ص جند �أف�ضل ما يف هذا الأدب النموذجي � .اًأول ،بتوافقٍ ٍ
كمثل �أعلى للم�سلم
الأدب الروحي الإ�سالمي يف املناطق الأخرى ،ومع النبي حممد ٍ
ال�صالح((( ،م ِرب ًزا لي�س فقط ف�ضائله النبوية ومعجزاته (من خالل كتاب((( القا�ضي عِ يا�ض
(((
(((

Pedro Longas, Vida religiosa de los moriscos (Madrid: Imprenta Ibérica, 1915).
Reimpresión en Granada, Universidad de Granada (col. ARCHIVUM), 1990, con
( estudio preliminarمع درا�سة �أولية) de Darío Cabanelas.
Consuelo López-Morillas, Textos aljamiados sobre la vida de Mahoma: el profeta de los
moriscos (Madrid: CSIC-AECI, 1994).

((( هو كتاب «ال�شِّ فا بتعريف حقوق امل�صطفى» ،وهو كتاب يف �شمائل النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،كتبه القا�ضي عيا�ض،
عد من �أح�سن الكتب املُع ِّرفة بالنبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،انظر� :أبى الف�ضل القا�ضى عيا�ض بن مو�سى ،ت  544هـ،
و ُي ّ
ال�شِّ فا بتعريف حقوق امل�صطفى( .املرتجم)
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على ر�أ�س املراجع ذات ال�صلة باملعجزات النبوية) ،ولكن �سلوكه الإمياين القومي والب�سيط
مو�ضوع مه ٌّم ،هو
يوحد بينهم .ويف هذا ال�سياق هناك
ٌ
الذي َي�ش ُع ُر كث ٌري من امل�سلمني �أنه ِّ
�إبراز ال�ساللة النبوية ٍ
ملحمد من خالل عالقته ب�سابقيه من الأنبياء ،بداي ًة من �آدم .وقد
جت�سد هذا املو�ضوع يف الكتاب ال�شهري املعروف با�سم « Libro de las Lucesكتاب
الأنوار ،للبكري» (القرن الثالث ع�شر امليالدي) ،وهو الكتاب الذي �سيقوم املوري�سكيون
ٍ
ترجمات خا�ص ٍة له((( .بنف�س الطريقة� ،سيعمل املوري�سكيون من �أجل التع ُّلم
بعمل
النموذجي من حياة و�أعمال ور�ساالت باقي الأنبياء املذكورين يف الإ�سالم ،وعمو ًما من
كل ه�ؤالء الرموز الذين ميكن �أن ي�ساهموا بتقدمي حال ٍة مثالي ٍة للقارئ� .سيظهر �أنبياء مثل
�إبراهيم ومو�سى و�سليمان ونوح ويو�سف و ،بالطبع ،عي�سى؛ يف �سل�سل ٍة من الق�ص�ص ومن
خالل اخل�صائ�ص اخلا�صة التي �أ�ضفاها الإ�سالم عليهم عند ر�سم �صو ٍر ذهنية لهم (مو�سى
الذي يتكلم مع اهلل ،و�سليمان الذي يحل الألغاز ،و�إبراهيم الذي يحطم �أ�صنا َم والده...
�إلخ)ُّ .
كل هذه الروايات ،التي ي�أتي الكثري منها من الأحاديث ،وبع�ضها من قَ�ص�ص
الأنبياء ،والبع�ض الآخر مل يتم حتديده بعد ،مت توجيهها لإظهار �أنَّ عظماء الأنبياء من
الب�شر كانوا �أي�ضً ا مناذج لل�سلوك الب�شري ،دون �أن يكون لطبيعتهم الب�شرية التي حددها
خا�صا((( .ت�ستحق الروايات املتعلقة بالرمز الكبري
لهم اهلل ما يجعلهم ي�ستحقون امتيا ًزا ًّ
للبحر املتو�سط القدمي ،الإ�سكندر الأكرب ،مكان ًة خا�صة ،ف�صورته جاذب ٌة للإ�سالم على نح ٍو
ال ميكن مقاومته �أي�ضً ا؛ حيث ر�سم الإ�سالم �صورته متجاو ًزا بها مالمح الفاحت العظيم �إىل
الرجل �صاحب احلكمة والدهاء الكبري.

(((
(((

María Luisa Lugo Acevedo, El Libro de las Luces: leyenda aljamiada sobre la genealogía
de Mahoma: Estudio y edición crítica (Madrid: Sial, 2008).
Rodríguez, Leyendas aljamiadas y moriscas.
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على نف�س �شاكلة هذا القَ�ص�صَّ ،ركزت الق�ص�ص املثالية التي ميثلها رمو ٌز غري الأنبياء
على دافع الإميان الإ�سالمي؛ وذلك من خالل اكت�ساب التعاليم املالئمة للحكمة
وال�سلوك القومي؛ فحاولت هذه الق�ص�ص البناءة �أن تقدم لنا ،يف الدنيا كما يف الآخرة،
وحدوا ب�أمان ٍة اختيارهم للنبي حممد والإ�سالم.
دليلاً للف�ضائل التي تزين �أولئك الذين َّ
ن�صو�ص مثل �( Buluqiya، La doncella Arcayonaأركايونا البتول) �أو la ciudad
�أوردت
ٌ
( de alambreمدينة النحا�س)� ،أو خا�ص ًة ( Libro de Samarqandíكتاب ال�سمرقندي)
الرتجمة الأعجمية لكتاب «تنبيه الغافلني ب�أحاديث �سيد الأنبياء واملر�سلني» لأبي ليث
ق�ص�صا ُ�صبِغ بع�ضها ٍ
بهاالت عجيبة
ال�سمرقندي (املتوفى  373هجرية  1003 -ميالدية)؛ ً
البع�ض الآخر بحِ َكم القدماء؛ حيث َتعر ُ
و ُز ِّين ُ
ِ�ض لبع�ض املواقف ال�صعبة التي حتدث
للم�ؤمن امل�سلم ،والذي بف�ضل �إميانه واعت�صامه باهلل ي�ستطيع �أن يتغلب عليها تدريج ًّيا،
ودائ ًما ما تنتهي باالنت�صار النهائي لهذا مل�ؤمن ال�صالح.
هذا هو املنظور نف�سه الذي مت تبنيه يف عد ٍد كب ٍري من الق�ص�ص الأعجمية كما هو احلال
فيما يتعلق باملرويات املتعلقة باملعارك الإ�سالمية يف املرحلة الأوىل من الفتوحات .ف�أدب
املغازي العربي الإ�سالمي هو الذي يظهر فيه املحاربون العِظام يف �أوج بهائهم ك�أبطالٍ
للإ�سالم الذي �سيخرجون ر�سالة النبي حممد من تخوم مكة واملدينة؛ فمن خالل
�شخ�صية علي بن �أبي طالب التي ال ُتقهر ،على ر�أ�س ه�ؤالء الأبطال ،ت�ستح�ضر هذه
الق�ص�ص �إىل ذهن املوري�سكيني انت�صارات �أبطال الإ�سالم العِظام((( .لي�س هناك �ضرورة
من ٍ
تف�سريي لفهم ما كانت هذه الق�ص�ص ت�ستطيع �أن تطرحه يف ظل هذه احلالة التي
جهد
ٍ
كان يعي�شها املوري�سكيون :التذكرة امل�ستمرة ب�أن دينهم كان (و�سيكون) هو الدين ِ
املنت�صر،
و�أنَّ اال�ضطرابات التي يعانون منها يف الوقت احلا�ضر البد �أن تختفي �أمام قوة اندفاع
(((

De Fuentes, El libro de las batallas; Alberto Montaner, El recontamiento de Al Miqdād
y Al Mayāsa (Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1988).
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الإ�سالم ،وهو �شعو ٌر ا�ستمد ارتباطه ال�شديد مع الواقع من خالل مظاهر ال�سعادة التي
كانت ت�صاحب املوري�سكيني الأراغونيني عندما حتل �أية هزمية باجليو�ش الإ�سبانية .والأمل
يف االنت�صار هو ما يكمن دائ ًما يف هذه الن�صو�ص؛ فبداي ًة من التذكرة بانت�صارات الإ�سالم
حدد املوري�سكيون ت�صورهم للم�ستقبل .ويف نهاية
القوي (�أو �إعادة خلق هذه احلالة)َّ ،
الأمر ،كما تو�ضح الن�صو�ص النبوية والعقائدية التي تناولها املوري�سكيون ،كانوا هم �أي�ضً ا
م�شاركني يف هذا «اجلهاد» الذي ا�ستطاع �أن يبقي على الإ�سالم خارج حدوده الأوىل.
يف هذا الإطار الأخري ،كان للموري�سكيني عالق ٌة مبا�شر ٌة مع عقيدتهم اخلا�صة .بع�ض
ُ
الك ُتب التي ذكرناها والتي اقتناها وتداولها املوري�سكيون -القا�ضي عِ يا�ض ،كتاب الأنوار،
وكتاب ال�سمرقندي -مثلت احلياة غري العلمية للدين؛ حيث قوبلت هذه ُ
الك ُتب كلها
ٍ
إ�سالم يحتوي على �أمو ٍر غري
بعدم
اكرتاث من قبل العلماء الذين ر�أوا فيها مقدم ًة ل ٍ
�شرعية ،ومع ذلك ،فقد ا�ستطاعت �أن حترك م�شاعر التد ُّين لدى كث ٍري من امل�ؤمنني على نح ٍو
ب�سيط ولكنه مكثَّف .ويف القرن ال�ساد�س ع�شر ،ا�ستخدم املوري�سكيون من �أجل الإبقاء
نف�س امل�صادر التي ا�ستخدمها معا�صروهم من املغاربة ،م َّتبعني َ
منط
على م�شاعرهم الدينية َ
حيا ٍة م�شاب ٍه ل�شعورهم الإ�سالمي.
جمموعة �أخرية من املخطوطات الأعجمية ال��واردة يف هذا العر�ض ميثلها بع�ض
الن�صو�ص ذات الطابع العملي ،والتي على نح ٍو ما ميكن ف�صلها عن الن�صو�ص ال�سابقة� ،أو
�أنَّ �إدراجها للخطاب الديني يكون حمل نقا�ش (با�ستثناء ا�ستخدام احلرف العربي)� ،أو
نفعي فقط .واجلزء ذو االرتباط الأكرب بالف�ضاء
�أنها تنتمي لإطا ٍر دنيوي� ،أو �أنها ذات ٍ
طابع ٍ
الديني قد يكون هو اجلزء اخلا�ص بن�صو�ص ال�سحر والتنجيم؛ على الرغم من �أن هذه
الن�صو�ص حتاول تغيري القوانني امل� ِّؤ�س�سة لهذا الف�ضاء((( .وعلى الرغم من �أن ال�سحر كان له
(((

)Ana Labarta, Libro de dichos maravillosos (misceláneo morisco de magia y adivinación
(Madrid: CSIC, 1993).
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عالق ٌة جدلي ٌة مع الإ�سالم ،ف�إن �أبعا ًدا مثل الطل�سمات �أو التنجيم �أو اخل�صائ�ص الإعجازية
لبع�ض �سور القر�آن ترتبط ارتبا ًطا وثيقًا بكال الف�ضاءين .من جانبها ،ف�إن الن�صو�ص الطبية
�أو العالجية �أو ال�صحية التي ا�ستعان بها املوري�سكيون واحلا�ضرة يف املخطوطات الأعجمية،
ومع �أنها حتتوي على عنا�صر خا�صة باملطببني املوري�سكيني ،فهي ال تختلف كث ًريا عن
العنا�صر التي ا�ستخدمها الأطباء امل�سيحيون يف هذه الفرتة ،خا�ص ًة يف اال�ستعانة بالأدوية
ٍ
و�صفات �سيتم الإ�شارة �إليها(((.
أمرا�ض حمددة ،وهي جمموع ٌة يف
الطبيعية
كعالج ل ٍ
ٍ
و ُت�شكل املجموعة الأخرية من الن�صو�ص املوجودة يف هذا العر�ض ،املجموعة اخلا�صة
ب�أدب الرحالت ،جز ًءا مه ًّما يمُ كن الوقوف فيه على �صلتها املبا�شرة مع اجلوانب الدينية،
ففيه تت�شابك ق�ص ُة رحل ٍة لأداء فري�ضة احلج بالأماكن املقد�سة يف مكة واملدينة -وهي رحل ٌة
البد �أن ُت�ؤ َّدى مر ًة واحد ًة يف العمر ،تارك ًة �أثـ ًرا ال ينمحي يف امل�ؤمن الذي يقوم ب�أدائها -مع
رحلة اخلروج الآمن من �إ�سبانيا �صوب �أر�ض امل�سلمني .جند يف الأ�شعار اجلميلة للحاج
«بواي مونثون»((( � Puey Monzónأوىل هذه احلاالت التي تعك�س بو�ضوح احلالة النف�سية
لذلك املوري�سكي الذي مل ي�ستطع -يف الواقع -القيام بهذه الرحلة ال�شاقة واملكلفة� .أما
احلالة الثانية التي لدينا فهي حول الرحلة الواردة يف املخطوط رقم  774باملكتبة الوطنية
بباري�س ،والتي نعرف �أن املوري�سكيني الأراغونيني كانوا يتداولونها حتى ليلة الطرد �سنة
(((
 1610ميالدية.
(((

(((
(((

Juan Carlos Villaverde Amieva, “Recetarios medicos aljamiado-moriscos”, in Alle
radici dell’Europa. Mori, giudei e zingari nei Paesi del Mediterraneo occidentale, edited
by Felice Gambin, vol. 2, secoli XVII-XIX: Atti del Convegno Internazionale (Verona,
14, 15 e 16 febbraio 2008) (Firenze: SEID, 2010): 299-318.
Ramon Zuniga López, “Las Coplas del Alhichante de Puey Moncón: (Peregrinación
a la Meca de un morisco aragonés a finales del siglo XVI)”, in Miscelánea de Estudios
Árabes y Hebraicos, vol. 37, 38 (Granada, 1988-1989): 449-479.
Luce Lopez-Baralt, and Awilda Irizarry, “Dos itinerarios secretos de los moriscos
del siglo XVI”, in Homenaje a Álvaro Galmés de Fuentes, vol. 2 (Madrid: Editorial
Gredos; Oviedo: Universidad de Oviedo, 1985): 547-582.
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يف بع�ض املنا�سبات �أُ ِّكد على عن�صر ترجمة الأدب الأعجمي واملوري�سكي ،وعلى
جانب ،يجعل هذا
�صبغتها الإ�سالمية
كانعكا�س لأ�صولها العربية التي ن�ش�أت عنها .فمن ٍ
ٍ
أ�صلي من
من ال�صعوبة مبكان �أن ُي�صنف �أدب املوري�سكيني يف جممله على �أنه � ٌ
أدب � ٌّ
الناحي ِة املو�ضوعية .فقد كانت املو�ضوعات التي و�صلت للموري�سكيني كافي ًة لكي يتمكنوا
من �أن يكونَ لديهم الأدوات املنا�سبة لتعاليمهم الإ�سالمية .على الرغم من ذلك ،ف�إنَّ
واع من الناحية العقائدية،
هذا اجلهد املبذول يف الرتجمة �إىل الق�شتالية ٌ
جهد ،نكررٍ ،
ن�صو�صا ذات طبيع ٍة خا�ص ٍة حتاول �أن ُتك ِّيف� ،أو تحُ ِّدث ،علم الداللة الإ�سالمية
جعل لدينا ً
جانب �آخر ،حاولت بع�ض املالءمات ال�شرعية �أي�ضً ا ،مثل تلك
مع لغ ٍة غريب ٍة عنها .ومن ٍ
اخلا�صة بـ «عي�سى بن جابر» � ،Yçe de Gebirأن ت�ضع القواعد التقليدية للفقه الإ�سالمي
يف ال�سياق الزمني لإ�سبانيا يف القرنني اخلام�س ع�شر وال�ساد�س ع�شر :فمن ال�شك �أن
يكون هذا الن�ص �شديد الأهمية متطابقًا كل ًّيا مع بع�ض املدار�س الفقهية الإ�سالمية يف
ذلك الزمن.
يف النهاية ،نعم هناك م�ؤلفون مروا بطريق الإبداع عند ت�أليف �أعمالهم� ،سوا ًء يف املنفى
املغاربي �أو يف �إ�سبانيا؛ وحيث �إنه قد مت التعر�ض يف هذا العر�ض لعملني من �أعمالهم،
�سيكون من اجليد �أن ننهي هذه ال�صفحات بالإ�شارة �إىل �أحد �أكرث م�ؤلفني الأعجمية �إلغا ًزا
و�إثارةً ،وهو «فتى �أريبالو» ((( .Mancebo de Arévaloوهو ق�شتايل �أقام منذ الع�شرينيات
من القرن ال�ساد�س ع�شر يف �أراغون ،و ُيعد كتابه ا�ستثنا ًء الف ًتا لالنتباه يف الأدب الأعجمي،
ور�سائله الثالث الطويلة حول العقائد الإ�سالمية -اثنان منها مت عر�ضهما هنا ،-املكتوبة
لأبناء دينه من �أهل «�أراغ��ون» ،ت�شتمل ،من ناحية الت�صوير البياين ملالمح الروحانية
(((

Harvey, “El mancebo de Arévalo y la literatura aljamiada”: 20-41; Harvey, “El
mancebo de Arévalo and his Treatises on Islamic Faith and Practice”, Journal of
Islamic Studies 10, no. 3 (1999): 249-276.
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الإ�سالمية ،على �سل�سل ٍة من املواد النادرة التي تعتمد على جتربته احلياتية يف �شتى �أنحاء
�إ�سبانيا .زار «فتى �أريبالو»  ،Mancebo de Arévaloكل تلك الأماكن التي علم �أن فيها
أنا�سا ميكن �أن يعلموه �أوج ًها خمتلفة للإ�سالم ،ومن خاللهم ك�شف لنا عن �إ�سبانيا التي مل
� ً
نكن نعرفها؛ وذلك عن طريق جوا�سي�س موري�سكيني متخفني ،وبالتعاون بني موري�سكيني
ومتحولني �إىل اليهودية ،ومن خالل م�سيحيني متدينني قريبني من املوري�سكيني .وجز ٌء
كبري من الدين الإ�سالمي الذي جمعه  Mancebo elونقله لنا ،يتميز مما ال �شك فيه
باجلانب الروحاين ،كما يبدو ِ
معا�ص ًرا لإ�سبانيا القرن ال�ساد�س ع�شر على نح ٍو يدعو
لال�ستغراب .وعلى الرغم من �أنَّ كتاب  de Arévaloحاول �أن ي�ؤثر فينا با�ستمرا ٍر من
ٍ
ا�ست�شهادات ذات مرجعي ٍة �إ�سالمي ٍة كبرية ،ف�إنَّ مراجعه الأ�صلية ،كما ُو ِ�صفت يف
خالل
وقتها((( ،كانت �أكرث قربًا :فكات ُبنا ُ
ينقل ويك ِّي ُف كتاب ( La imitación de Cristoتقليد
امل�سيح) لـ«توما�س دي كمبي�س»  Tomás de Kempisوكذلك جز ًءا من مقدمة La
روحاين
خطاب
ٍّ
 ،Celestinaم�ضف ًيا عليهما الطابع الإ�سالمي؛ ليتمكن من الو�صول �إىل ٍ
يقبله م�سيحيو ع�صره.
هذا الرجل ،الذي َّف�سر �سور القر�آن من خالل تف�سريه اخلا�ص كم�صد ٍر وحيد ،دون
�أي اعتما ٍد على املف�سرين القدامى� ،سيبد�أ طريقًا غري م�سبوقٍ للإ�سالم الأندل�سي الذي
�سينتهي معه هو نف�سه ،طريقًا ذا بني ٍة خا�ص ٍة ،لكنه �شديد التم�سك بقواعد الإ�سالم.

(((

Antuña, Sumario de la relación y ejercicio; Maria Teresa Narváez, “El mancebo de
Arévalo, lector morisco de La Celestina”, Bulletin of Hispanic Studies 72, no. 3
(1995): 255-272.
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اكتشافات ،ومجموعات ،وقوائم ،وبياناتٌ أخرى

(((

خوان كارلوس بِيابِردى أميابا Juan Carlos Villaverde Amieva

(جامعة أوبيِدو )Universidad de Oviedo

ٍ
منا�سبات خمتلفة كانت املخطوطات الأعجمية-املوري�سكية حمل
لعدة �أ�سباب ويف
للمدجنني واملوري�سكيني مت
اعتبار؛ ومن �أجل معرفة الإنتاج الن�صي باللغة الرومانثية
َّ
�إعداد جمموعة من القوائم التي حتمل �شواهد مهمة يف الدرا�سات الأعجمية.
ُي َع ُّد «�إدواردو �سائبيدرا» � Eduardo Saavedraأول من قام بعمل قائمة حل�صر الإنتاج
الن�صي الأعجمي ،حيث كان ذلك مبنا�سبة التحاقه بالأكادميية امللكية الإ�سبانية Real
 Academia Españolaيف نهايات �سنة  .1878وعند ن�شر حما�ضراته يف تلك ال�سنة،
عام للأدب الأعجمي» قام فيه بتعريف
�أثرى هذا الأكادميي اجلديد م�شاركته
ٍ
بـــ«فهر�س ٍّ
ٍ
حينئذ ،حمد ًدا �أماكن وجودها يف بع�ض املكتبات العامة ويف
للمخطوطات املعروفة
اً
جمهول يف حينها(((� .ضمت
املجموعات اخلا�صة التي تقتني �أدب املوري�سكيني ،الذي كان
القائمة  135بيانًا م�شري ًة �إىل املخطوطات التي مت فهر�ستها �آنذاك .و�أُعيد ن�شر حما�ضرة
(((

Juan Carlos Villaverde Amieva, “Los manuscritos aljamiado-moriscos: hallazgos,
colecciónes, inventarios y otras noticias”, in Memoria de los moriscos. Escritos y relatos
de una diáspora cultural (Madrid: Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales,
2010): 91-128.

((( حما�ضرات �أُلقيت �أمام الأكادميية امللكية الإ�سبانية  Real Academia Españolaيف اال�ستقبال العام لفخامة ال�سيد
«�إدواردو �سائبيدرا»  Eduardo Saavedraيف التا�سع والع�شرين من دي�سمرب �سنة  ،1878مدريد ،دار الن�شر Compañía
� ،de Impresores y Librerosسنة � 191 ،1878صفحةَ .لقِيت حما�ضرة «�إدواردو �سائبيدرا» اً
قبول من قبل «�أنطونيو
كانوبا�س ديل كا�ستييو»  ،Antonio Cánovas del Castilloالذي مل تكن امل�سائل الأعجمية بعيد ًة عنه ،وذلك لقرابته
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«�سائبيدرا» �سنة  ،1889حيث �أ�ضاف خمطو ًطا جدي ًدا من املكتبة الوطنية ،وهو الذي م َّر
عليه يف بداية الأمر دون �أن يلتفت �إليه((( .يبدو كذلك �أن فكرة حتديث بياناته ،وهي املهمة
ٍ
خمطوطات جديدة
التي مل ينجزها بالفعل ،البد و�أنها قد خطرت على باله بعد اكت�شاف
يف بلدة «�أملوناثيد» �سنة .(((1884
مل يتم حتديث البيانات اخلا�صة بفهر�س «�سائبيدرا» حتى �سنة  ،1958وذلك من خالل
املقدمة �إىل كلية «ماغدالني»
ر�سالة الدكتوراه التي �أعدها «هاريف»((( َّ ،L. P. Harvey
( )Magdalen Collegeبجامعة �أوك�سفورد ،لكنها غري من�شورة مع الأ�سف؛ �إال �أنَّ
الزميل الربيطاين �أتاح تداولها بني دار�سي الأدب الأعجمي يف �أوروبا و�أمريكا �آنذاك.
باتخاذ فهر�س «�سائبيدرا»((( كنقطة للبدء ،ومع �أخذ املخطوطات الناجتة عن اكت�شاف
«�أملوناثيد» يف االعتبار (التي اقتنتها فيما بعد Junta para Ampliación de Estudios
«جمل�س تطوير الدرا�سات» ،ثم ذهبت بعد نهاية احلرب الأهلية �إىل  ،)CSICوب�إ�ضافة
ٍ
خمطوطات �أخرى مت التع ُّرف عليها وحتديد هويتها على مدار هذه العقود ،خا�ص ًة يف

(((

(((

العائلية من «�سريافني �إ�ستيبانيث كالديرون»  ،Serafín Estébanez Calderónويف بيته حدث التعارف بني «كانوبا�س»
و«�سائبيدرا».

Eduardo Saavedra, “Discurso que el Excmo. Sr. D. Eduardo Saavedra leyó en Junta
publica de la Real Academia Española, el día 29 de diciembre de 1878, al tomar
posesión de su plaza de Académico de numero”, Memorias de la Real Academia
Española 6 (1889): 140-320.
Manuela Marin, and Cristina de la Puente González, Los epistolarios de Julián Ribera
(Tarragó y Miguel Asín Palacios. Introducción, catálogo e índices (Madrid:خطاب �إىل
«خوليان ريبريا» بتاريخ � 92أكتوبر �سنة CSIC, 2009): 590. )8881
Harvey, The Literary Culture of the Moriscos.

)(3
((( ا�ستخدم «هاريف» الطبعة الثانية من فهر�س «�سائبيدرا»؛ وباعتبار �أن هذا الفهر�س نُ�شر لأول مرة �سنة  ،1878تبددت ظنونه ومل
يعد هناك جمال لل�شك حول خمطوط الـ  Juntaرقم  ،XXVIIIالذي على الرغم من وجوده يف «�أملوناثيد» �سنة ( 1876كان
هذا املخطوط ينت�سب �إىل جمموعة ( Pablo Gilبابلو خيل) عندما قام «�سائبيدرا» بفهر�سته بعد ذلك بعامني) ،ف�إنه ال ميكن
الظن ب�أن هذا املخطوط جاء من االكت�شاف الكبري للمخطوطات املوري�سكية �سنة .1884
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حمدثًا �أدرج فيه املخطوطات التي
فهر�سا َّ
املكتبات اخلارجية؛ ا�ستطاع «هاريف» �أن يقدم ً
اكت�شفت �آنذاك ببلدة «�سابينيان» �( Sabiñánسرق�سطة) .كنتيجة لهذا التحديث ،بلغت
عدد املخطوطات عند «هاريف»  114خمطو ًطا� ،أ�ضاف �إليها ع�شرات الن�صو�ص العربية التي
حتمل حوا�شي �أعجمية.
أعد «�أنور �شيخنا»((( بيانًا بالن�صو�ص الأعجمية؛ وحديثًا يف �سنة  ،1988وبهدف
� َّ
تو�ضيح ت�أريخ الن�صو�ص الأعجميةَّ ،قدم «�أنطونيو بي�سبريتينو رودريغيث» قائمة((( على هيئة
جداول ،قام فيها بتحديث عدد املخطوطات املعروفة ،عار�ضً ا الأرقام امل�سل�سلة املعمول بها،
بالإ�ضافة �إىل املقابلة بني الفهار�س املختلفة((( والبيانات املتعلقة مب�ضمونها ،خا�ص ًة ما يتعلق
بت�أريخها .و�صل عدد املخطوطات يف هذه القائمة �إىل  221خمطو ًطا ،على الرغم من �أن
«بي�سبريتينو» يعرتف ب�أن هناك خمطوطات �أكرث(((.
فرو�ض �أخرى ،وباتخاذ الدرا�سة ال�سابقة لـ «بي�سبريتينو» نقط ًة للبدء� ،أ�سهمت
من خالل ٍ
(((
بعمل يف الق�سم البحثي
«كون�سويلو لوبيث-مورييا�س» ٍ Consuelo López-Morillas
املحدثة للدرا�سات الأعجمية
خ�ص�ص للمخطوطات مبجلة «القنطرة» للتعريف باملراجع َّ
امل ُـ َّ
يف العقد الأخري من القرن الع�شرين ،وذلك يف �إ�شارة �إىل املخطوطات املعنية .وهكذا
(((

Anwar G. Chejne, Islam and the West: The Moriscos: A cultural and Social History
(Albany: New York University Press, 1983).

((( مت ترجمة هذه القائمة البحثية �ضمن جمموعة الأبحاث املرتجمة يف هذا الكتاب( .املرتجم)
((( قام �أي�ضً ا مبعاجلة الطبعة الأوىل من فهر�س «�سائبيدرا» ،وترك ذكر املخطوط رقم  CXXXVIيف �سجله (وهو الرقم الذي يتفق
مع الرقم  ،4963الرقم احلايل باملكتبة الوطنية مبدريد) الذي عر�ضه ،كما �أ�شرت ،يف طبعته الثانية.
((( Antonio Vespertino Rodríguez, “Una aproximación a la datación de los manuscritos
aljamiado-moriscos”, Estudios románicos, no. 5 (1987-1989): 1419-1439.

(((

(مبنا�سبة االحتفاء بالأ�ستاذ «لوي�س روبيو»).

Consuelo López Morillas, “Los manuscritos aljamiados”, Al-Qanṭara: Revista de
Estudios Árabes 19, no. 2 (1998): 425-444.
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 ويف الوقت ذاته تو�سعت،»تكون امل�ؤلفة قد �أكملت البيانات الواردة يف قائمة «بي�سبريتينو
.يف قائمة املخطوطات بنا ًء على بع�ض االكت�شافات التي ظهرت يف هذا العِقد
لن يفوتني �أن �أذكر الأعمال الأخرى التي اهتمت بالإنتاج الأعجمي املخطوط يف
 مثل امل�ساهمة التي قدمها «غاملي�س دي فوينتي�س» يف �إطار العمل املو�سوعي حول،جممله
الآداب الرومانية(((؛ وعلى الرغم من غياب جز ٍء ال ب�أ�س به من الن�صو�ص ذات الطابع
 ف�إنه اهتم يف فهر�سه بفهر�سة جز ٍء كب ٍري من الإنتاج الأعجمي،»الديني يف طرح «غاملي�س
ُ بنا ًء على
. وذلك بالإ�شارة �إىل املخطوطات ح�سب �أماكنها،الك ُتب �أو امل�ؤلفني
: ن�ستطيع �أن نذكر فهار�س مثل، وباالعتناء مبالمح جزئي ٍة ومعايري �أكرث تقيي ًدا،باملثل
 �أو فهر�س الن�صو�ص الأعجمية القر�آنية يف �إطار الرتاجم،(((فهر�س ن�صو�ص املنفى التون�سي

Álvaro Glames de Fuentes, ”La literatura española aljamiado-morisca”, in Grundriss
der romanischen Literaturen des Mittelalters, IX: La littérature dans la Péninsule
Ibérique aux XIV et XV siècles, edited by Walter Mettman, vol. 1, facs. 4 (Heidelberg:
Carl Winter, 1985): 117-132; vol. 2, fasc. 4: 105-112.

(((

: انظر،مت �إدراجها الآن يف الف�صل الرابع («ر�ؤية عامة للأدب الإ�سباين الأعجمي املوري�سكي») يف عمله الذي ُن�شِ ر بعد وفاته

De Fuentes, “Visión de conjunto de la literatura española aljamiado-morisca”, in
Estudios sobre la literatura española aljamiado-morisca (Madrid: Fundación Ramón
Menéndez Pidal, 2004): 71-113.
Luis Fernando Bernabe Pons, “La literatura en español de los moriscos en Túnez”, in
Mudéjares y moriscos. Combios sociales y culturales, Actas IX Simposio Internacional de
Mudejarismo (Teruel: Centro de Estudios Mudéjares, 2004): 449-464.
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 �أو العر�ض،((( �أو قائمة الأعمال املوري�سكية املكتوبة باحلرف الالتيني،(((املختلفة للقر�آن
ٍ �احلديث ملجموعة الن�صو�ص الأعجمية مع ت
.(((خا�ص على �أ�صلها الأراغوين
ٍّ أكيد
 وتبقى هذه، مازال هناك بع�ض الأخطاء حتى اليوم،على الرغم من هذه الفهار�س
 لذلك ف�إن هدفنا هو �إعداد �سجل يكون من �ش�أنه التعريف بالعدد.الفهار�س غري �أكيدة
، وبيان فهار�سها و�أرقامها ون�شراتها،الدقيق للمخطوطات املوجودة وحتديد هويتها و�أماكنها
.(((وكذلك املعلومات التي قد تكون مرتبطة ارتبا ًطا كب ًريا بهذا الإنتاج ال َّن�صي
- �سنقت�صر على التطواف عرب جمموعات املخطوطات الأعجمية، وح�سب احلالة،م�ؤق ًتا
 يف مكتبات و�أر�شيفات العامل؛ كما �سن�سلط ال�ضوء، كما �سرنى،املوري�سكية التي تتوزع
 دون �إغفال تقدمي بيانات �أخرى حول تاريخ،خ�صو�صا على هويتها و�أماكنها وفهار�سها
ً
 مع جتنب املراجع الببليوجرافية للن�شرات، خا�ص ًة االكت�شافات،وم�صدر املخطوطات
. �إال �أن تكون ذات �صلة،(((نوع كانت
ٍ والدرا�سات الأخرى من �أي
Mustafa Nejat Sefercioğlu, World Bibliography of Translations of the Holy Qur’an
in Manuscript form I (Turkish, Persian and Urdu Translations Excluded) edited and
introduced by Ekmeledsin İhsanoğlu (Estambul: IRCICA, 2000): 5-22.
Xavier Casassas Canals, “La literatura islamica castellana: Siglo XIII-XVII (Catálogo
de textos mudejares y moriscos escritos en caracteres latinos)”, Al-Andalus Magreb 16
(2009): 89-113.
Maria Jose Cervera Fras, Manuscritos moriscos aragoneses, ill. ed. (Zaragoza: IEIOP,
2010).
Albertomontaner Frutos, “Literatura aljamiada”, in Diccionario filológico de literatura
medieval española. Textos y transmisión (Madrid: Castalia, 2002): 1035-1042.

(((
(((
(((
(((

» (ظهرLiteratura aljamiada en la geografía aragonesa« (((	�أتقدم بال�شكر لـ«ماريا خو�سيه ثيبريا» لإمدادي بعملها
:)م�ؤخ ًرا يف
José Manuel Latorre Ciria et al, Bibliografía para el studio de los moriscos aragoneses
(Teruel: Centro de Estudios Mudéjares, 2010): 25-63.

. وقد �أتاح يل هذا العمل بع�ض املعلومات،وهي تطرح فيه قائمة مبكتبات وجمموعات املخطوطات
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المكتبة الوطنية بإسبانيا (مدريد)

جمموعة املخطوطات الأعجمية باملكتبة الوطنية ب�إ�سبانيا ،التي ُتعرف يف الأ�صل
باملكتبة امللكية ،كانت هي �أول جمموعة تت�شكل من هذا النوع من الن�صو�ص .يف الواقع،
يبدو �أن املجموعة الأ�صلية للمخطوطات العربية باملكتبة امللكية القدمية مت �إدراجها �إجمال ًّيا
أ�صل موري�سكي ،فعد ٌد كب ٌري منهم كان �أعجم ًّيا.
من خالل خمطوطات ذات � ٍ
نحن ال نعلم تفا�صيل تكوين هذه املجموعة ،ولكن على �ضوء بع�ض املعلومات وبع�ض
امل�ؤ�شرات املنطقية ،يجدر بنا الت�شكك حول الطريقة التي ت�شكلت بها هذه النواة الأوىل
قريب من ت�أ�سي�س املكتبة امللكية على
تاريخ ٍ
خالل القرن الثامن ع�شر .يفرت�ض �أنه يف ٍ
يد فيليب اخلام�س� ،سنة  ،1712جاء �إليها بع�ض املخطوطات .وقد يكون هذا هو حال
املخطوطات امل�سجلة ب�أرقام الت�سل�سل القدمي  ،Gg. 179الذي كان قبل ( Gg. 73وحال ًّيا
هو  ،)5302و�سرنجع �إليه الحقًا .وترجع هذه املخطوطات �إىل املجموعة املكت�شفة يف
بلدة «بِلت�شيتى» �( Belchiteسرق�سطة) ،يف ٍ
ظروف تواىل ،منذ حينها ،اكت�شافات الكتب
املوري�سكية.
وا�ضحا �أنَّ �أغلب املخطوطات� ،إال يف بع�ض املخطوطات التي ترجع �إىل حماكم
يبدو ً
التفتي�ش ،تعود �إىل عمليات �إخفا ٍء �سبقت الطرد ،وقد اكت�شفت �صدف ًة وبكرثة يف منطقة
«�أراغون» �أثناء القيام ببع�ض الأعمال يف بع�ض املنازل القدمية .وقد �أو�ضح «خو�سيه �أنطونيو
كوندي»  )1820-1776( José Antonio Condeهذا الأمر ،عندما قال« :يعود ما تبقى
من هذا الأدب املوري�سكي املجهول �إىل هذه الأ�شياء التي كانت �أُخفيت ،واك ُت�شفت مع مرور

الوقت الذي ك�شف كل �شيء»(((؛ هذا ما ذكره عند قيامه بعمل تو�صيف ملجموعة ُ
الك ُتب

“Noticia de la literature

عمل مه ٍّم لـ «كوندي» ،والذي �أ�شار �إليه «بيدرو روكا» با�سم
((( يرجع هذا اال�ست�شهاد �إىل ٍ
( ”aljamiada. – Su descubrimientoفهر�س الأدب الأعجمي – .اكت�شافه) ،يف كتابه «حياة وم�صنفات خو�سيه
�أنطونيو كوندي»� ،سل�سلة من �أربعة �أجزاء يف ،انظر:
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التي اك ُت�شفت �سنة  1719يف بلدة «ريكال»  Riclaمبدينة �سرق�سطة ،وواحد من هذه
الك ُتب البد �أن يكون بال �شك �أحد ُ
ُ
الك ُتب الأعجمية املحفوظة اليوم يف املكتبة الوطنية،
ن�سخه
خطابَ ،
ومن بني �صفحات هذا املخطوط الذي ُنق َِل �آنذاك �إىل املكتبة الوطنية ،وثمة ٌ
«كوندي» ،وفيه �إ�شارة �إىل هذا االكت�شاف:
«ال�سيد املبجل :لكوين �صدف ًة يف بلد ِة «ركال» التي تبعد ثمانية فرا�سخ عن هذه املدينة
والتابعة لوالية املاركيز «دي كامارا�سا»  ،De Camarasaعرث �صديقٌ يل يف بيت �أحد رجال
الدين على هذا الكتاب املرفق طيه ،وقد �أكد له �أنه من ٍ
وقت لي�س ببعيد اك ُت ِ�شف هذا الكتاب
بالإ�ضافة �إىل بع�ض ُ
الك ُتب الأخرى املكتوبة بنف�س الأحرف عند هدم �أعمدة �أحد املنازل،

وذلك يف و�سط العمود ،يف الفجوة التي �شكلتها قراميد ُح َ�ض�ض((( ناميةُ ،
والك ُتب مغلفة يف

�أقم�شة من ِ
الك َّتان وبها الكثري من �أحجار امللح ،وذلك حلمايتها من الرطوبة .ولي�س هناك من

يفهم �أحرف هذا الكتاب يف �سرق�سطة ،ول َّأن يف مدريد هناك من يقر�ؤها ف�س�أر�سلها �إليكم لعلها
املبجل ،ويف هذه
حتتوي على �شي ٍء جدي ٍر بالذكر ي�ستحق �أن يكون موجو ًدا يف مكتبة ملكنا َّ
احلالة ميكن �أخذ التدابري الالزمة جلمع ُ
الك ُتب الأخرى املوجودة مع هذا الكتاب �أو تلك التي

من املمكن �أن يتم العثور عليها ،والتي ال يزال بع�ضها يف «ركال» و»�أملونيا» ،وف ًقا للأخبار التي

علي �أن �أبلغكم بهذا الأمر لعلك ترغب يف �أن تر�سله
متكنت من احل�صول عليها ،لذا فقد وجب َّ
Pedro Roca, «Noticia de la literatura aljamiada.- Su descubrimiento», under «Vida
y escritos de D. Jose Antonio Conde», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 8
(1903): 378-394; 9 (1903): 58-469; 10 (1904): 27-42; 12 (1905): 139-148.

يطرح ما �ص َّنفه «كوندي» ،الذي �أ�ضاف املحقِّق عنوانه على �سبيل االحتمال (ومل يحدد مكانًا له �سوى �أن �أ�صله يعود �إىل
املكتبة الوطنية) ،ر�ؤي ًة فاح�ص ًة ملجموع الأدب الأعجمي (الأوىل) مع ٍ
تعريف بالن�صو�ص الرئي�سة يف جمموعة املكتبة امللكية،
بالإ�ضافة �إىل بع�ض الن�صو�ص من جمموعته اخلا�صة التي �س�أتناولها الحقًا ،وامللحقة يف اجلزء الثالث� ،ص ( 38-35اال�ست�شهاد
ن�ص �آخر لـ «كوندي» ،بعنوان “”Poema árabe de José el Patriarca
�ص  .)36قام «بيدرو روكا» �أي�ضً ا بالإ�شارة �إىل ٍّ
رائد �أي�ضً ا فيما يتعلق بالق�صيدة ال�شهرية Poema
(الق�صيدة العربية ليو�سف البطريرك) (امل�صدر ال�سابق� ،ص  ،)39وهو عملٌ ٌ
( de Yuçufق�صيدة يو�سف) ،التي قام �أي�ضً ا بعمل تو�صيف لن�سختها النرثية.
((( نباتات خ�شبية معمرة تنمو �إىل �أن ت�صل �إىل ارتفاع  1مرت( .املرتجم).
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99

�إىل �أب االعرتاف �أو �إىل من يهمه� ،أو لعله ي ُع ُّن لك �أن تُو َدع هذه ُ
الك ُتب يف املكتبة امللكية.
ٍّ
ك�سجل يف هذا الكتاب ،وهي مكتوبة بنف�س الأحرف.
هذه الوريقة املنف�صلة كانت تُ�ستخدم
َ�س« ،جوزيف بالثكيث
حفظكم اهلل� .سرق�سطة يف الرابع من يونيو ،1720 ،عبدُ ك الفقري الق ّ

�إي لينا�س»  – D. Joseph Velázquez y Linasال�سيد املحرتم  /جوزيف رودريغو �إي
بييالباندو .(((»Sr. D. Joseph Rodrigo y Villapando

للأ�سف ،ال نعرف ٍ
بيانات �أخرى عن الكتاب الذي ُعثرِ بداخله على اخلطاب ال�سابق،
بحيث ال يت�سنى لنا �أن نعرف �إىل � ٍّأي من املخطوطات احلالية ي�شري .يذكر «كوندي» �أي�ضً ا
�أنه بني �صفحات هذا املخطوط كان هناك «وريقة مطوية مكتوبة بلغ ٍة عربي ٍة �أكرث حد ًة
و�أقل �أناق ًة من تلك التي ُكتِب بها الكتاب»؛ وقد �أتاحت لنا ن�سخته التي ن�سخها بيده
�شخ�ص ُيدعى «عمر» ،من
خطاب من ٍ
للن�ص حتديد هوية هذه «الوريقة» :فهي عبارة عن ٍ
َع َج ِم «داروكا» � ،Darocaإىل �آخر ُيدعى «مو�سى» ،فقي ٍه من «كاتااليود» ،Calatayud
(((
وقد قام ٌّ
كل من «فرنانديث �إي غونثاليث»(((  Fernández y Gonzálezو«هونرباخ»
 Hoenerbachبن�شره ،وهو ي�شكل جز ًءا من املخطوط رقم  ،5452الذي هو عبارة عن
ملف ي�ضم عدة وثائق موري�سكية بالإ�ضافة �إىل هذا املخطوط (القطعة رقم .((()11
ٍّ

((( يف الكتاب ال�سابق ذكره ،انظر:
)(2
)(3
)(4

Roca, “Noticia de la literatura aljamiada”: 36-37.
González, Estado social y político de los mudéjares de Castilla: 441-442, apéndice 2, no.
XCVI.
Hoenerbach, Spanisch-islamische Urkunden: 352-353, no. 45, lams. LXXXIIILXXXIV.
Robles, Catálogo de los manuscritos árabes existentes: 53.
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بالإ�ضافة �إىل هذه البيانات التي ميكن جمعها ،وبع�ض ال�شواهد التي ميكن �أن تزودنا بها
الفهار�س القدمية وجمموعة وثائق �أر�شيف املكتبة امللكية((( حول ظروف هذه املخطوطات،
وكذلك الن�شاط الذي مار�سه املكتبيون امل�ستعربون يف القرن الثامن ع�شر حولها ،يظهر
جل ًّيا �أنَّ –تقري ًباُ -ج َّل املخطوطات الأعجمية التي تقتنيها املكتبة الوطنية اليوم كانت
ُت ِّ
�شكل جز ًءا من املجموعة الأ�صلية التي مت �إثرا�ؤها خالل ذلك القرن ُ
بالك ُتب الناجمة
عن �أعمال ك�شفية مثل تلك التي �سبق ذكرهاُ .
نعرف من هذه املجموعة من املخطوطات
الأعجمية التي كانت حمفوظة يف خزانة املخطوطات العربية ،وعلى ر�أ�سها خمطوط
«الكتاب» لل�سمرقندي� ،أرقا َمها القدمية (�سل�سلة  ،((()Ggوكان قد ُح ِّددت هويتها �آنذاك
كما ُتظهِ ر املالحظات املتكررة لـ«خوان �إيريارتي»  ((()1771-1702( Juan Iriarteالتي
ت�شري �إليها(((؛ وهي تتناول املالحظات التالية:
((( للأهمية ينبغي التع ُّرف على فهر�س املخطوطات العربية� ،إذا ما كان حمفو ًظا ،الذي �أعده «كوندي» و�أخرب عنه «غايانغو�س»:
خطاب �إىل «با�سيليو �سيبا�ستيان
بفهر�س دقيقٍ من �إعداد «كوندي»» ،ويف
«حل�سن احلظ ُيحتفظ يف هذه (املكتبة الوطنية)
ٍ
ٍ
كا�ستايانو�س دي لو�سادا»  Basilio Sebastián Castellanos de Losadaبتاريخ  26مايو �سنة  ،1841ذكرته «كري�ستينا
�ألباريث مييان» ،انظر:
Cristina Álvarez Millán, “A proposito de dos cartas enviadas a la Real Academia de la
Historia: Pascual de Gayangos (1809-1897) y el patrimonio bibliográfico español”,
Pliegos de bibliofilia 24 (2003): 16.

(لعل امل�شار �إليه هنا هو

Índice de los Manuscritos Árabes de la Real Biblioteca de S. M., ms. BNM 19114,
;)fols. 51-81
Julian Martin Abad, Manuscritos de interés bibliográfico de la Biblioteca Nacional de
España (Madrid: Arco Libros, 2004): 244-245, no. 584.

(((	�أ�شار �إليها «�سائبيدرا» يف «فهر�سه».
((( التحق «خوان دي �إيريارتي» بالعمل
ككاتب يف املكتبة امللكية �سنة  ،1729وقد عمل مكتب ًّيا من �سنة  1723وحتى وفاته �سنة
ٍ
 ،1771انظر:

Justo Garcia Morales, “Los empleados de la Biblioteca Real (1712-1836)”, Revista de
Archivos, Biblioteca y Museos 73 (1966): 49-50.

((( من الأرقام التي �أخرب عنها ) Guillén Roblesغيني روبلي�س) يف فهر�سه.
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مكتوب باللغة الق�شتالية ب� ٍ
أحرف عربية ،يحتوي على
«كتاب م�ؤلفه جمهول  ،بدون تاريخ،
ٌ
ٌ

عدة مواعظ �أخالقية للمحمديني((( كما وردت يف �شريعتهم .يف نهايته هناك ٌ
بيان عن ال�صلوات
التي ُت�ؤدى خالل �أيام الأ�سبوع ال�سبعة ،بالإ�ضافة �إىل ٍ
بيان ب�أ�سماء الأ�شهر القمرية مع الطاعات
وال�صيام الذي يف كل �شه ٍر قمري يكون �أدا�ؤها �إجبار ًّيا ،وكذلك العفو والغفران الذي يتحقق
ا�سم للنا�سخ».
من خالل هذه الأمور ،اخلط
ٌ
وا�ضح ويخلو من ٍ
تاريخ �أو ٍ

على الرغم من �أنَّ بع�ض البيانات الو�صفية كهذه البيانات (اخلا�صة باملخطوط احلايل
رقم  )BNM 5354قد تبدو لنا غري كافية ،ف�إنها ال تدع اً
جمال لل�شك يف �أنَّ هذه املخطوطات
كان �أمرها معروفًا ،و�أنَّ كتابتها تبعد عن كونها �شي ًئا غام�ضً ا �آنذاك يف املكتبة امللكية.
وفيما يتعلق بعدد املخطوطات الأعجمية يف املجموعة الأ�صلية للمكتبة الأعجمية،
يبدو الت�أكيد الذي �أورده «كوندي» يف خطابه ال�شهري لـ«�سيلف�سرت �سا�سي» Silvestre
 de Sacyمبالغًا فيه ،وذلك عندما ذكر له �أنه َّاطلع على «�أكرث من مائتي جملد»((( ،وهو
أكيد رمبا يجب �أن ُيفهم يف �إطار جمموع الت�صانيف املكتوبة ب� ٍ
أحرف عربية يف املكتبة؛
ت� ٌ
بينما يبدو الإقرار الذي بد�أ به عمله الرائد حول املخطوطات الأعجمية �أكرث رجاحة« :من
بني املخطوطات القيمة والنادرة يف املكتبة امللكية  .Biblioteca de S. Mهناك ت�صانيف

مكتوبة باللغة الق�شتالية املمزوجة �أحيانًا بكلمات وتعابري عربية»(((.

فهر�س من�شو ٍر للمخطوطات الأعجمية« ،الفهر�س» الذي طرحه
يف الواقع ،ف�إنَّ �أول ٍ
�سجل
«�إدواردو �سائبيدرا» يف حما�ضرته لالن�ضمام �إىل «الأكادميية امللكية الإ�سبانية»َّ ،
((( هكذا كان يطلق بع�ض الإ�سبان هذا اللفظ بديلاً عن :امل�سلمني( .املرتجم)
)Josef Antonio Conde, “Quatre lettres de Josef Antonio Conde a Silvestre de Sacy», (2
)(3

edited by Hartwig Derenbourg and L. Barrau-Dihigo, Revue Hispanique 18 (1908):
258-278.
Roca, “Noticia de la literatura aljamiada”: 35.
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�إحدى وخم�سني قطع ًة من املكتبة الوطنية (الأرقام  I-Lو  )CXXXVIوهي التي َّاطلع
عليها «كوندي» عنما كتب �إىل امل�ست�شرق الفرن�سي ،با�ستثناء املخطوطات التي �س ُي�شار
�إليها الحقًا.
وب�شكل خا�ص �إىل املخطوطات
من ناحية �أخرى ،بالرغم من �أننا ن�شري حتى الآن
ٍ
ٍ
بحروف عربية ،فالبد �أن ن�أخذ يف االعتبار �أن «كوندي» يحاول ،مبعايري جيدة،
املكتوبة
جامع هذه املخطوطات ،وكذلك الت�صانيف املكتوبة ب� ٍ
أحرف التينية.
�أن يتناول ٍ
ب�شكل ٍ
من بني هذه الت�صانيف الأخرية اهتم «كوندي» بكتاب ( Breviario çunniاملخت�صر
ال�سني) ،حيث �أعطى �إىل «دي �سا�سي» ٍ
بيانات تف�صيلية حوله ،خم ًربا �إ َّياه �أنَّ هذا العمل
«كان الأ�سطورة املعتادة مل�سلمي((( ق�شتالة»((( دون �أن يغفل املخطوطات ذات الأ�صول
التون�سية(((.
خارج هذه املجموعة الأ�صلية للمخطوطات املوري�سكية التي قمنا ببيانها ،هناك خمطوط
�أعجمي واحد فقط من املخطوطات التي تقتنيها حال ًّيا املكتبة الوطنية ال ينتمي �إىل هذه
املجموعة القدمية؛ �أ�شري هنا �إىل املخطوط رقم  ،BNM 4987وقد �أثبته الأر�شيفي وامل�ؤرخ
«�إنريكي باي�ستريو�س» � Enrique Ballesterosسنة  .1887يحتوي هذا املخطوط (الذي
ينق�ص منه الف�صل الأخري) على «خمت�صر الطليطلي» ،وقد �أُ�ضيف �إليه ف�صالن حول

((( ا�ستخدم «كوندي» لفظ  Morosولي�س «’( »musulmanesم�سلمني) ،وهو ٌ
لفظ كان ُيطلق على م�سلمي الأندل�س حتى
قبل ال�سقوط من قبل الإ�سبان امل�سيحيني ،وعلى امل�ستوى الداليل فيه �إ�شارة للتحقري من �ش�أنهم( .املرتجم)
Conde, “Quatre lettres de Josef Antonio Conde a Silvestre de Sacy»: 262-263.
)(2
Roca, “Noticia de la literatura aljamiada”: 37.
)(3
املحدث يف Inventario general de
	�أعطى �سائيدرا تعريفًا لها ،وميكن االطالع على و�صفها الكوديكولوجي َّ
( manuscritos de la Biblioteca Nacional de Madridالفهر�س العام ملخطوطات املكتبة الوطنية
مبدريد) ،وقد ن�شرته املكتبة الوطنية �سنة .1953
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�شعائر اجلانُ ،ين�سب الأول بال �شك �إىل ( Mancebo de Arévaloفتى �أريبالو)((( ،بينما
للج َزري.
يرجع الثاين �إىل احل�صن احل�صني َ
قام «غيني روبلي�س»((( بفهر�سة جميع املخطوطات الأعجمية املوجودة يف املكتبة الوطنية،
وكما هو معروف ،هو �أي�ضً ا من �أوائل الذين قاموا بتحقيق الن�صو�ص الأعجمية .يحتوي
خا�ص� ،سابقٍ على الرتقيم احلايل الذي �أُعطي جلميع
ترقيم ٍ
فهر�س (غيني روبلي�س) على ٍ
املخطوطات يف نهايات القرن التا�سع ع�شر ،عندما انتقلت املكتبة الوطنية �إىل مكانها احلايل
يف �شارع «با�ساييو ديل الريكوليتو�س» ُ .Paseo del Recoletosي�ستثنى من هذا الرتقيم
العام -ال�ساري حال ًّيا -بع�ض املخطوطات املعرو�ضة يف الواجهات الزجاجية «الفرتينة»،
وكذلك جمموعة �أخرى منتقاة ُت�سمى خمطوطات «حفظ» ،ويق�صد بها بع�ض املخطوطات
التي ُي َّقدر �أنها ق ِّيمة وحتتاج �إىل حالة ٍ
حفظ خا�صة؛ من هذه املجموعة الأخرية هناك
خمطوطتان �أعجميتان :خمطوط Sumario de la relacion y ejercicio spiritual
( del Mancebo Arévaloخمت�صر العالقة واملمار�سة الروحية لـ el Mancebo de
 )Arévalo) (Res. 245, olim Gg. 40وخمطوط ( Poema de Yúçufق�صيدة يو�سف)
(.)Res. 247, olim Gg. 101

على هام�ش هذه املخطوطات البد �أن نذكر حالة املخطوط رقم  XLIمن اخلزانة
أعجمي يتناول طبيعة امل�سيح» ،ووفقًا
رقم  ،18585-18584واملو�صوف على �أنه ٌّ
«ن�ص � ٌّ
ومكتوب بعناية»((( .يف احلقيقة ،املخطوط عبارة عن ن�سخة
للمفهر�سني ،فهو «وا�ضح اخلط
ٌ
(((
)(2
)(3

خمطوطات �أخرى �صادرة من  scriptoriumالذي ي�أتي منه � ٌ
ٍ
أعمال �أخرى لـMancebo
خط هذا املخطوط هو نف�س خط

( de Arévaloفتى �أريبالو).
Robles, Catálogo de los manuscritos árabes existentes.
Rene Dagorn, Teresa Losada and M. Victoria Villuendas, “Un nuevo fondo de
manuscritos árabes fragmentarios de la Biblioteca Nacional de Madrid”, Al-Andalus
42, no. 1 (1977): 129.
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ٍ
خمطوطات �أخرى
ترجع �إىل القرن التا�سع ع�شر لبع�ض الن�صو�ص الأعجمية امل�أخوذة من
يف املكتبة الوطنية :ي�ضم الق�سم الأول منه جز ًءا خمت�ص ًرا من ق�ص ٍة حول «Isà y el fijo
( »de una viejaعي�سى وابن املر�أة العجوز) م�أخوذة من املخطوط  ،BNM 5313يف حني
ٍ
خمطوط حول اجلدل املعادي للم�سيحية
�أن الق�سم الأكرب عبارة عن �أجزا ٍء من�سوخة من
 .BNM 4944ونحن ال نعرف من هو م�ؤلف هذه الن�سخة احلديثة التي ترجع �إىل فهر�س
«غايانغو�س» ،ما يجعلنا نعتقد �أنها قد تنتمي �إىل جمموعات مكتبته اخلا�صة والتي ُ�ض َّمت
الحقًا �إىل املكتبة الوطنية.

c

األكاديمية الملكية للتاريخ (مدريد)

حتتفظ الأكادميية امللكية للتاريخ ،كما هو معروف ،باملخطوطات الأعجمية-املوري�سكية
اخلا�صة بـ«با�سكوال غايانغو�س» ( ،((()1897-1809والتي ُ�ض َّمت يف نهايات القرن التا�سع
ع�شر �إىل مكتبة هذه امل�ؤ�س�سة التي حفظتها بعناية بالغة .وقد �شكلت هذه املخطوطات
جز ًءا من املجموعة ال�شرقية الرثية التي كان «غايانغو�س» قد ك َّونها ،وقد اقتنتها احلكومة
الإ�سبانية �سنة  1896مقابل  60.000بي�سيتا�س(((.

((( حول «غايانغو�س» ،انظر:

)(2

Miguel Angel Ramos and Cristina Álvarez Millán, Los viajes literarios de Pascual
Gayangos (1850-1857) y el origen de la archivística española moderna (Madrid: CSIC,
2007); Cristina Álvarez Millán and Claudia Heide, eds., Pascual de Gayangos: A
Nineteenth-Century Spanish Arabist, ill. ed. (Edimburgo: Edinburg University Press,
2008).
Cristina Álvarez Millán, “El Fondo Oriental de la Real Academia de la Historia:
datos sobre su formación y noticia de algunos hallazgos”, la España Medieval 32
(2009): 359-388.

(هو جزء فرعي من العنوان ُيق�صد به «خا�ص ًة فيما يتعلق بظروف االقتناء»)
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زمن ،حيث قام
�إن جمموعة «غايانغو�س» للمخطوطات الأعجمية معروف ٌة منذ ٍ
ٍ
�سنوات قليل ٍة قام «غاملي�س دي فوينتي�س»((( بعمل
«�سائبيدرا»((( بالتعريف بها ،ومنذ
فهر�س لها �أكرث حتدي ًدا وحتديثًا ،حيث �أ�ضاف ملحتوى هذه املجموعة الرثية واملهمة �أفكا ًرا
ٍ
�أكرث دقة .وبالرغم من �أن «غاملي�س» �أق َّر بعمل ٍ
و�صف للمخطوطات «دون االهتمام باتباع
ترتيب خا�ص» ،فمن الوا�ضح �أنه اتبع الرتتيب الذي �أعده «�سائبيدرا» ،الذي يحرتم يف
ٍ
املق�سمة على
الوقت نف�سه الرتتيب الذي كانت حتمله املخطوطات يف مكتبة «غايانغو�س»َّ ،
ِ
ثالث �سال�سل � :اًأول ال�سل�سلة  ،Sوحتتوي على خم�سة خمطوطات((( ،ثم ال�سل�سلة  Tوت�ضم
ت�سعة ع�شر كتابًا ،و�أخ ًريا ال�سل�سة V؛ حيث يبدو مما ال �شك فيه �أن هذا التق�سيم الثالثي
ي�ستجيب لبع�ض خ�صائ�ص املخطوطات :حتتوي ال�سل�سلة  Sعلى الت�صانيف املكتوبة
أحرف التينية ،وال�سل�سلة  Tاملخطوطات املكتوبة ب� ٍ
ب� ٍ
أحرف عربية ،يف حني ت�ضم ال�سل�سلة
ت�سل�سل �أخرى ،رمبا
 Vالق َِطع والأوراق املنف�صلة .وبعد �أن �أخذت هذه ال�سال�سل �أرقام
ٍ
نتيج ًة لتنقلها وتغيري �أماكنها ،ت�ضم حال ًّيا الأرقام � 9393/11إىل  ،9416/11التي تتفق
)(1
)(2

E. Saavedra, “Índice general de la literatura aljamiada”, Memorias de la Real Academia
Española 5 (1889), no. LXX, CXXV.
Álvaro Galmes de Fuentes, Los manuscritos aljamiado-moriscos de la Biblioteca de la
Real Academia de la Historia (Legado Pascual de Gayangos) (Madrid: Real Academia
de la Historia, 1998).

حول كتاب «غاملي�س» ،انظر مقايل � ،)1999( 11 ،Aljamíaص  ،118-110حيث �أ�سوق بع�ض التدقيقات و�أقدم بع�ض
املالحظات ،من بينها عدم تنا�سب م�صطلح “�( ”legadoإرث) ،حيث ،كما ُي�شار هناك� ،إن اقتناء جمموعة «جاينجو�س» مت
بال�شراء ولي�س بالو�صية.
عد يف
((( من بينها ،املخطوط رقم  ،S1بنف�س خط خمطوطتي طليطلة  T 232و T 235؛ وكذلك املخطوط رقم  ،S4الذي ُي ُّ
املدجن املعروف بـ �( Leyes de Morosشرائع املورو) الذي
احلقيقة واح ًدا من العديد من الن�سخ املوجودة من الن�ص َّ
كانت ن�سخته الأ�صلية موجودة يف مكتبة  Colegio Mayor de San Ildefonsoيف �( Alcaláألكاال) ثم اقتناها
ال�سويدي Gunnar Tilander؛ وهي حمفوظة اليوم مع خمطوطاته يف The Royal
�أحد متخ�ص�صي اللغات الرومانثية
ُّ
لفت انتباه
( ،Library, National Library of Swedenاملكتبة الوطنية ال�سويدية) يف ا�ستكهومل .منذ عدة �سنوات ُّ
ٍّ
(كنت �أول من ذكر ذلك من متخ�ص�صي الدرا�سات الأعجمية) �إىل وجود
كل من «غاملي�س دي فوينتي�س» و«�أنطونيو بي�سبريتينو» ُ
هذا املخطوط املهم.
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مع املخطوطات يف ال�سال�سل الثالثة الأ�صلية ،با�ستثناء رقم الت�سل�سل الأخري الذي يتفق
مع االثنني والثالثني خمطو ًطا التابعة لل�سل�سلة .V
م�ؤخ ًرا� ،أ�صبحت هذه املخطوطات حمل اهتمام «نوريا مارتينيث دي كا�ستييا» Nuria

(((Martinez de Castilla؛ حيث ت�شري �إىل االختالفات بني فهار�س «�سائبيدرا»
و«غاملي�س» للرتكيز على فهر�ستها هي للمخطوط رقم  ،T 19الذي كان مو�ضوع �أطروحتها
لنيل درجة الدكتوراه .ولي�س من امل�ستغرب �إ�صرارها على عدم معرفتها مب�صدر خمطوطات
«غايانغو�س» («�أين َو َجد ...هذه املخطوطات ذات الأحجام املختلفة؟»« ،ما هو م�صري
(((
جيد ُ
كمولع ٍ
بالك ُتب� ،إىل اقتناء �أف�ضل
املخطوطات �سيئة احلالة؟» )� .سعى «غايانغو�س»ٍ ،
املخطوطات ،ومع ذلك مل يتجاهل �أي ورق ٍة �أعجمية ،حتى لو كانت غري مهمة :الثالثون
قطعة التابعة لل�سل�سلة  Vتزيل �أي �شكوكٍ فيما يتعلق بهذا الأمر.
وجند �أي�ضً ا يف املجموعة ذاتها �إجاب ًة عن �أ�سئل ٍة �أخرى؛ حيث ُتعد مالحظات «غايانغو�س»
ق ِّيمة فيما يتعلق مبكان اكت�شاف املخطوطات وبع�ض البيانات الأخرى ،وقد ن�شر ٌّ
كل من
«�سائبيدرا» و«غاملي�س» بع�ضً ا من هذه املالحظات .وبذلك عرفنا �أن بع�ضها جاء من بلدة
«موري�س»  Morésمثل املخطوطتني رقمي ( T1و� ،)T2أو من بلدة «�أوريا دي غايني»
 Urrea de Gaénمثل املخطوط رقم (� ،)T12أو من بلدة «ال مانت�شا» La Mancha
مثل املجموعة ( .)V5فيما يتعلق باملخطوط رقم ( ،)T12عرفنا من «غايانغو�س» نف�سه خرب
)(1

Nuria Martinez de Castilla, “Manuscritos aljamiados de la Real Academia de la
Historia de Madrid”, in Los manuscritos árabes en España y Marruecos: Homenaje de
Granada y Fez a Ibn Jaldun: Actas del congreso internacional, edited by M. J. Viguera
and C. Castillo (Granada: Fundacion Legado Andalusi, 2006): 235-253.

((( �أكدت الكاتبة �أي�ضً ا« :للأ�سف ،ال نعرف �أغلب التاريخ اخلارجي للمخطوطات» �أو «نحن نوا�صل دون �أن نعرف :من �أين
ا�شرتى (غايانغو�س) �أغلب املخطوطات ،ما هو م�صدرها ،من هم مالكها ال�سابقون؟» ،انظر :املرجع ال�سابق.253-235 :
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اكت�شاف خمطوطات بلدة «موري�س»((( ،كما روى هو �أي�ضً ا ظروف ظهور املخطوط رقم (T

 )18يف بلدة « ْبروخا» � Brojaسنة  ،1842م�ضيفًا �آرا ًء مهمة حول هذه االكت�شافات(((.

وعرفنا �أي�ضً ا وقائع املخطوطات الأخرى .فاملخطوط  ،T 8الذي كان موجو ًدا يف املكتبة
تاريخ مه ٌّم� ،سن�ؤجل روايته �إىل منا�سبة قادمة .وفيما يخ�ص
اخلا�صة لـ «كوندي» ،لديه ٌ
املخطوطات الأخرى يف جمموعة «غايانغو�س» ،التي مرت بني يدي «كوندي» ،لدينا
�أخبا ٌر من «فهر�س» �سائبيدرا؛ ولكن ،بخالف املخطوط ال�سابق ،ف�إن املخطوطتني اللذين
�سنذكرهما الآن كانا ينتميان �إىل املكتبة امللكية ،ففي �سنة � ،1841أخرب «غايانغو�س» عن
الك ُتب اخلا�صة «كوندي»((( من �إ�سبانيا وبيعها يف لندن؛ من بني هذه ُ
ظروف خروج ُ
الك ُتب
هناك بع�ض ُ
الك ُتب التي تتتمي �إىل مكتبة الإ�سكوريال ،وكذلك املكتبة امللكية ،ومن بينها
�أي�ضً ا بع�ض املخطوطات املوري�سكية التي �سيقتنيها «غايانغو�س» بعد ذلك بعدة �سنوات.
كما هو احلال مع خمطوط ( Breviaro Çunniاملخت�صر ال�سني) اخلا�ص باملكتبة امللكية،
والذي و�صفه «كوندي» بالتف�صيل لـ«�سليف�سرت �سا�سي»((( (رقم الت�سل�سل احلايل ،)S 3
وقد مت اقتنا�ؤه يف لندن �سنة  ،1873مع املخطوط ال�شهري لل�شخ�ص املوري�سكي الذي جل�أ
�إىل تون�س ،والذي كان ينتمي �أي�ضً ا �إىل تلك املكتبة (رقم الت�سل�سل  ،)Cc. 172امل�شهور
قمت بجمع ٍ
بيانات خمتلف ٍة حول تاريخ وظروف هذا املخطوط
بـرقم الت�سل�سل  ،S 2وقد ُ
أر�سلت نتيجة هذه
عند الإعداد لتحقيقه ،وهو التحقيق الذي مل يكمله «غاملي�س»؛ و� ُ
الأبحاث �إىل «لوثي لوبيث-بارالت»  ،Luce López-Baraltوقد �أ�شارت هي �إىل هذه
((( يف مالحظات و�إ�ضافات الن�سخة الإ�سبانية لـ (تيكنور) «تاريخ الأدب الإ�سباين» ،انظر:

G. Ticknor, Historia de la literature Española, vol. 4 (Madrid, 1856): 422.

((( املرجع ال�سابق.423 :
املهم نْي لـ «غايانغو�س» التي قامت «كري�ستينا �ألباريث مييان» بالتعريف بهما ،انظر:
((( حول هذا الأمر انظر الدرا�سة واخلطابني َّ
)(4

Millán, “A proposito de dos cartas enviadas a la Real Academia de la Historia”: 3-32.
Conde, “Quatre lettres de Josef Antonio Conde a Silvestre de Sacy“: 262.
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فت
الأبحاث يف درا�ستها الأولية لذلك التحقيق الذي قام به �أك ُرث من �شخ�ص((( .و�أَ�ضَ ُ
كذلك �إىل هذه البيانات التي قمت بجمعها بع�ض ال�شواهد حول خمطوط «كوندي»(((،
بالإ�ضافة �إىل � ٍ
إثبات لن�سخة من نف�س املخطوط �أر�سلها «غايانغو�س» �إىل «تيكنور» Ticknor
ومكان وجودها يف ( Biblioteca Pública de Bostonاملكتبة العامة ببو�سطن)(((.
فيما يتعلق مبمجوعة «غايانغو�س» البد من ذكر بع�ض البيانات املكملة ملجموعة
خمطوطاته الأعجمية؛ بالإ�ضافة �إىل ذكر �أعمالٍ مثل La Lumbre de la fe contra
( el Alcoránجذوة الإميان يف مقابل القر�آن) للق�س «مارتني فيجاروال» Martín de
 Figuerolaو�أعمالٍ �أخرى مت�صلة بهذا العمل ،مثل ن�سخة باحلروف الالتينية للـ»الفتوى»
ملفتي «وهران» �( Oránسائبيدرا ،رقم  ،)CXXVIوقد مت ا�سرتداد هذه املخطوطات
م�ؤخ ًرا((( ،ونقوم الآن ب�إعداد ٍ
بيانات حول اقتنائها يف لندن((( .لن يفوتني �أي�ضً ا الإ�شارة
((( انظر ف�صل ( »”El manuscrito S 2 de la Colección Gayangosاملخطوط  S 2من جمموعة «غايانغو�س)
من الدرا�سة الأولية لـ « لوثي لوبيث-بارالت» يف ( Tratados de los dos caminosر�سالة الطريقني)El .
 ،manuscrito S 2 de la Colección Gayangosحتقيق ومالحظات لغوية ومعجم لـ Álvaro Galmés
� ،de Fuentesأعده للطبع ( Juan Carlos Villaverde Amievaخوان كارلو�س بييابريدي �أميابا)� ،أوبييدو
– مدريدUCM – Seminario de Estudios Árabo-Románicos, CLEAM 14, 2005, PP.،
.93-79
(((	�أي يف املرجع الذي �سبق ذكره ،انظر ، Roca, “Noticia de la literatura aljamiada”: 36 :املالحظة الأوىل،

)(3
)(4
)(5

ويف ال�صفحة التالية ،حيث ي�شري �إىل �أنه ن�سخ عملاً نرث ًيا و�شعر ًيا يتحدث عن «و�صف لإحدى ليايل ال�صيف يف �إحدى املدن
الإ�سبانية» حيث قام بكتابته «لإعطاء فكرة عن ذوق ه�ؤالء املوري�سكيني املطرودين فيما يخ�ص ال�شعر الق�شتايل» (�ص ،37
املالحظة الأوىل)

De todo ello, “así como de una carta desconocida de Gayangos a Ticknor, da noticia
Teresa Soto González”, Aljamía 20, 21 (2008-2009). en prensa.
Elisa Ruiz García, “Ante la próxima edición de dos tratados antialcoránicos: Juan
Andrés (ed. 1515) y Joan Martin Figuerola (ms. inédito de la RAH)”, Aljamía 15
(2003): 89-92.
Millán, “A proposito de dos cartas enviadas a la Real Academia de la Historia”: 19,
30-31.
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،بن�ص قر�آين كبري احلجم ي�أتي من مكتبة «غايانغو�س»((( ويف النهاية
ٍ �إىل االكت�شاف املتعلق
ِّ من املنا�سب كذلك �أن ُن
ذكر ب�أنَّ من بني املجاميع العربية يف جمموعة «غايانغو�س» هناك
.(((حوا�ش �أعجمية
ٍ  يحتوي بع�ضها على،خمطوطات من �أ�صل موري�سكي بال �أدنى �شك
ٌ
Tomás Navarro Tomás، CSIC

»مكتبة «توماس نابارُّو توماس
)(مدريد

 التابعة ملركز العلوم الإن�سانية واالجتماعية،»حتتفظ املكتبة احلالية «توما�س نابا ُّرو توما�س
 باملخطوطات العربية والأعجمية القادمة من،)باملجل�س الأعلى للأبحاث العلمية (مبدريد
 التي اقتنت،) (جمل�س تطوير الدرا�ساتJunta para Ampliación de Estudios
 �إىل «بابلو خِ يل، كما هو معروف، تنتمي هذه املخطوطات.يف زمانها هذه املجموعة املهمة
 و�أغلبها ترجع �إىل االكت�شاف اخلا�ص مبنطقة «�أملوناثيد،Pablo Gil y Gil »�إي خِ يل
 وذلك �أثناء القيام،) التابعة ل�سرق�سطةAlmonacid de la Sierra »د�س ال�سيريا
» وقد �أ�شار «فران�سي�سكو كوديرا،1884 ترميم لأحد البيوت القدمية يف �صيف �سنة
ٍ بعمل
: �إىل هذه التفا�صيلFrancisco Codera

Cristina Álvarez Millán, “Un Corán desconocido de Don Pascual de Gayangos en la
Real Academia de la Historia”, in La memoria de los libros: estudios sobre la historia del
escrito y de la lectura en Europa y América, vol. 2 (Madrid: Centro Internacional de
Investigación de la Lengua Española (Cilengua); Instituto de Historia del Libro y de
la Lectura, 2004): 367-383. este manuscrito contiene alguna palabra en aljamiado en
su colofón.
Elías Terés Sádaba and Emilio García Gómez, Los manuscritos árabes de la Real
Academia de la Historia. La “Colección Gayangos”: Discurso leído en el acto de su
recepción pública (Madrid, 1975): 56.
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خ�شبي زائفُ ،م َّ
ٍ
ركب ًا
«خُ ِّبئت هذه املخطوطات يف
عادي وطابقٍ
مكان يقع ما بني طابقٍ
ٍّ
ٍّ
مبهارة ،بحيث مت �إخفاء ُ
الك ُتب املوجودة يف حال ٍة جيدة بني الطابقني ملدة ثالثة قرون دون �أن
ي�شعر �أح ٌد بوجودها».

وقد �أ�ضاف �أي�ضً ا:
«للأ�سف ،يبدو � َّأن الب َّنائني وال ُع َّمال اعتقدوا � َّأن هذه املخطوطات لي�س لها �أي قيم ٍة ،مما
جعلهم يلقونها بني الأنقا�ض �أو يرتكونها لتكون من ن�صيب من ي�أتي �أو ًال ،كما تَ�س ّلى ال�صبيان
بتقطيع الأوراق وحر ِقها ،فمزقوا �أكرث من ثمانني جملدً ا وحرقوا رمبا بالكامل عد ًدا لي�س
بالقليل».

كما �أ�شار قائلاً :
مر بهذه البلدة ،يف اليوم التايل �أو بعد يومني من االكت�شاف ،ال�سيد
«كان من ح�سن احلظ � ْأن َّ

املبجل «ب .فيريو»  ،P. Fierroمن املدار�س الدينية ب�سرق�سطة ،والذي ا�شرتى على الفور
َّ

جملدً ا �أو جملدين ُعر�ضا عليه ،وقد كان ذلك مراعا ًة لعدم �إتالف ما �سيظهر منها �أو جلمع ما

�أخذه الأطفال .وعند علمه باالكت�شاف ،توجه مرا�سلنا «بابلو ِخيل»  D. Pablo Gilعلى
ريا مما مل يتم حرقه وجنح يف جمع عد ٍد
الفور �إىل مكان االكت�شاف ،وا�ستطاع �أن يقتني جزء ًا كب ً

معت ٍرب من املخطوطات»(((.

وبعد روايته لتفا�صيل �أخرى يختتم «كوديرا» كالمه قائلاً :

«يف تقديري ،مل تكن

املخطوطات املوجودة تنتمي للمكتبة بوج ٍه خا�ص ،لكنها �شكلت املجموع اخلا�ص مبخزن
تاجر ُك ُت ٍب موري�سكي» ،فمع هذه املخطوطات ُعثرِ على �أدوات التجليد.

)(1

Francisco Codera, “Almacén de un librero morisco descubierto en Almonacid de la
Sierra”, Boletín de la Real Academia de la Historia 5 (1884): 269-276.
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فهر�س يتعدى 142
فح�ص «كوديرا» خمطوطات هذا االكت�شاف مبا�شرةً ،وقام بعمل ٍ
بطاقة((( ما بني املخطوطات اخلا�صة بـ«بابلو خِ يل» واملخطوطات التي ا�شرتاها الأب «فيريو»،
�أو اخلم�س وع�شرين قطعة التي اقتناها يف رحل ٍة �أخرى �إىل «�أملوناثيد».
ٍ
�سنوات من هذا االكت�شاف ،قام «ميجيل �آثني»  Miguel Asínبفح�ص
بعد
خمطوطات كلتا املجموعتني والت�أكد من �أن �أجزا ًء غري كامل ٍة من املجلدات قد تفرقت بني
هاتني املجموعتني ،فاقرتح ،وهو ما حدث بالفعل ،تكمل َة املجلدات املن�سوبة لـ«بابلو خيل»
بالأجزاء التي كان ميتلكها �أفراد املدر�سة الدينية ،مقابل �أن يعطيهم هو بع�ض النماذج
الكاملة.
بالرغم من ذلك ،قبل اكت�شاف «�أملوناثيد»� ،ضمت جمموعة خمطوطات «بابلو خِ يل»
أكيد على ذلك من
بع�ض املخطوطات الأعجمية ،على الأقل ثالثة خمطوطات ،ولدينا ت� ٌ
خالل «الفهر�س» لـ«�سائبيدرا» (الأرق��ام  .)CXXIX, CXXX, CXXXIمن جهة
ٍ
خمطوطات من م�صادر �أخرى.
�أخرى ،يبدو �أن «خِ يل» اقتنى ،بعد هذا االكت�شاف،
ٍ
ب�سنوات قليلة� ،أُ�شري �إىل بع�ض املخطوطات املن�سوبة
بعد اكت�شاف هذه املخطوطات
�إىل منطقة «�أملوناثيد» يف ن�شر ٍة طريفة مطبوع ٍة بطباع ٍة حجرية� ،أعادت �أحيانًا �إنتاج نف�س
خط املخطوطات((( .قدم «خِ يل» فيما بعد بيانًا مبخطوطاته الأعجمية ،التي بلغت �أربعني
منوذجا(((؛ ومل يت�ضمن هذا التقرير املخطوطات التي باللغة العربية .حول هذه املخطوطات
هناك ٌّ
�سجل� ،أ�شار �إليه «فهر�سي» (اخلا�ص وال�شخ�صي) ،من �إعداد «�آ�سني باالثيوث»
((( املرجع ال�سابق.272 :
)(2
)(3

Pablo Gil, Julian Ribera and Mariano Sanchez, Colección de textos aljamiados
(Zaragoza: Tip. de Comas Hnos, 1888).
Pablo Gil y Gil, “Los manuscritos aljamiados de mi colección”, in Homenaje á D.
Francisco Codera en su jubilación del profesorado (Zaragoza, 1904): 537-549.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/30/2018 6:07 AM via NAJRAN UNIVERSITY
; AN: 1168341
,
;.
:
Account: ns153310

Copyright © 2015. Bibliotheca Alexandrina. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted
under U.S. or applicable copyright law.

111

المخطوطات األعجمية-الموريسكية

111

112

 ،Asín Palaciosويتفق ترقيمه اتفاقًا كب ًريا مع الرتقيم الذي حملته املخطوطات الحقًا
عندما اقتناها لدى «املجل�س» (جمل�س تطوير الدرا�سات والأبحاث العلمية) .ومل يتم
�إدراج القِطع ال�صغرية والأوراق املنف�صلة� ،إذ بع�ضها كان قد ُن�شِ ر يف الكتاب ال�سابق.
بعد وفاة «بابلو خِ يل» ،وب�إ�صرا ٍر من «ريبريا» و«�آ�سني» ،وو�ساط ٍة من «ماريانو دي بانو �إي
رواتا»  ،Mariano de Pano y Ruataيف يونيو من �سنة  ،1910ا�شرتى «جمل�س تطوير
الدرا�سات والأبحاث العلمية» من �أرملة «بابلو خِ يل» جمموعة املخطوطات اخلا�صة به مببلغ
«كعمل خا�ص
 4.000بي�سيتا�س((( .وقد مت فهر�ستها �آنذاك حتت �إ�شراف «ريبريا» و«�آ�سني»:
ٍ
فح�ص وفهر�س ٍة للمخطوطات العربية
بالإعداد اللغوي والكتابات القدمية ،مت عمل [ٍ ]...
والأعجمية التي اقتناها (املجل�س)»((( ،وقد �أُ�سندت هذه املهمة للطلبة ال�شباب بق�سم
اللغة العربية يف «مركز الدرا�سات التاريخية» ،حيث كان ُيحتفظ باملخطوطات .فتوىل هذه
املهمة ٌّ
أ�سا�سا باملخطوطات
كل من «ويثي»  Huiciو«�أالركون»  ،Alarcónاللذين اهتما � ً
العربية(((� ،أما «كانديدو جونثاليث» � ،Cándido Gonzálezأي «�أنخيل جونثاليث بالنثيا»
 ،Ángel González Palenciaفقد قام بفهر�سة �أغلب املخطوطات الأعجمية ،و ُن�شِ ر هذا
الفهر�س بعد عامني من اقتناء هذه املجموعة(((.

((( «مت اقتناء خمطوطات مهمة ،مثل املجموعة العربية والأعجمية املن�سوبة لـ «بابلو خِ يل» ،والتي مت �شرا�ؤها ب�أربعة �آالف بي�سيتا�س،
ليتم بذلك �إنقاذها من الأطماع اخلارجية» ،انظر:

Junta Para Ampliacion de Estudios é Investigaciones Científicas (JAEIC), Memoria
correspondiente á los años 1910 y 1911 (Madrid, 1912): 206.

((( املرجع ال�سابق.143 :
((( فهر�س «ويثي مرياندا»  Huici Mirandaاملخطوطات الأعجمية رقم  XXIVورقم  ،XXVIوفهر�س «ماك�سيميليانو
�أالركون �سانتون»  Maximiliano Alarcón Santónاملخطوطات التي حتمل الأرقام التاليةXIV, XXII, XXV, :
.XXX, XL, XLIV, LIX, L, LI
Ribera and Asín, Manuscritos árabes y aljamiados de la Biblioteca de la Junta.
)(4
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من ناحي ٍة �أخرى ،البد من الأخذ يف االعتبار �أنه لي�س كل املخطوطات التي كانت
ُت ِّ
�شكل جمموعة «بابلو خيل» ذهبت �إىل «املجل�س» .فاملخطوط رقم  22من التقرير الذي
�أ�شار �إليه «خِ يل» (يتفق مع رقم  XXXIIIيف فهر�سه اخلا�ص) والذي و�صفه على �أنه «ر�سالة
و�سطِ ٍ
جملد ي�ضم عدة �أعمال
عمر (اخلليفة) �إىل �إمرباطور الق�سطنطينية» ،وقد ُوجِ د يف َ
مكتوبة بالعربية ،وكان قد مت بيعه م�سبقًا:
«عند موت املالك و�صل �إىل ِع ْل ِم �أحد جتار املقتنيات القدمية �أن �أرملته عر�ضت املخطوطات

للبيع ،ف�سعى يف حماول ٍة منه للح�صول على �صفقة رابحة؛ لكن لقلة خربته يف متييز قيمة
ٍ
مبجلد
ومدفوعا فقط نحو املظاهر اخلارجية (التي عاد ًة ما تكون خادعة)� ،أُعجب
املخطوطات،
ً

مرتفع للغاية دومنا حتقيق �أي مك�سب»(((.
بثمن
ُمبرَ َق ٍ�ش فا�شرتاه ٍ
ٍ

بدون �شك تتفق هذه «املظاهر اخلارجية» مع احلالة اجليدة للمخطوط وجتليده الأنيق من

نقو�ش بارز ٌة جميلة ،يظهر من خاللها ِ�شعا ُر � ٍ
ٌ
أ�سد ،بني خمالبه
«�أغلفة من اجللد الأبي�ض عليها

ب�شكل خا�ص هي «الر�سوم
الأمامية حرف »M؛ بيد �أنَّ ما �أثار �أطماع تاجر املقتنيات القدمية ٍ
الطريفة» التي تظهر حكاية الفخ والطائر وال�صائد التي هي من جمموعة القِ�ص�ص التي من
املفرت�ض �أن يت�ضمنها املخطوط(((.

كذلك مل يدخل �ضمن جمموعة «املجل�س» املخطوط رقم  ،40الذي من بني بياناته
رقم يف فهر�سه) �أنه يحتوي على منظومتني وبع�ض احل�سابات؛
التي �أ�شار �إليها مالكه (بدون ٍ
ٍ
خمطوط باحلروف الالتينية ُعثرِ عليه يف منطقة «�أملوناثيد» ،لكنه ال يرجع
وهو عبارة عن
�إىل العملية الك�شفية اخلا�صة ب�سنة  .1884وظل هذا املخطوط بدون ٍ
لزمن طويل،
بيانات ٍ
ونحن نعرف �أنه موجو ٌد اليوم يف مكتبة «كاتالونيا»  ،Catalunyaكما �سرنى الحقًا.
((( املرجع ال�سابق.9 :
)(2

Gil y Gil, “Los manuscritos aljamiados de mi colección”: 544-555.
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يف املقابل ،اقتنتى «املجل�س» املخطوطات الأخرى التي �أتت من اكت�شاف �سنة 1884
واملن�سوبة لـ «خِ يل»؛ وكذلك املخطوط رقم  ،XXVIIIالذي ُعثرِ عليه يف «�أملوناثيد»
(يف اكت�شاف �آخر� ،سنة  ،)1876هذا بالإ�ضافة �إىل املخطوط الذي �سبق ذكره املكتوب
ٍ
بحروف التينية؛ وقد �أ�شار «�سائبيدرا» �إىل كليهما (حتت رقم  CXXXIو CXXXعلى
الرتتيب) .وهي نف�س حالة املخطوط ال�شهري  la Tafçiraلـ Mancebo de Arévalo
(فتى �أريبالو) ،والذي ُعثرِ عليه يف منطقة «�ألكاال دي �إبرو»  ،Alcalá de Ebroوالذي
�أ�شار �إلية «�سائبيدرا» �أي�ضً ا (رقم � .)CXXIXأما خمطوط ( Breviario çunniاملخت�صر
ٍ
بحروف التينية (املجل�س رقم  ((()LXفال ُيعلم م�صدره .وبال �شك ،قد
ال�سني) املكتوب
يكون هذا املخطوط ،ورمبا خمطوطا «املجل�س» رقم  LIIورقم  ،(((LVمن املخطوطات التي
اقتناها «خِ يل» وذلك بعد اقتنائه ملخطوطات اكت�شاف «�أملوناثيد».
عند �ضم هذه املجموعة �إىل «مركز الدرا�سات التاريخية»
ٍ
درا�سات
والقيام بن�شر الفهر�س ،تولىَّ الطالب املقبولون باملركز �آنذاك البدء مبا�شر ًة يف عمل
حول هذه املجوعة الق َّيمة ،من بني ه�ؤالء الطالب «بيدرو لوجنا�س»  ،Pedro Longásالذي
كان يعد درا�سة حول احلياة الدينية عند املوري�سكيني((( ،و«خو�سيه �أوجو�ستو �سان�شيث
برييث»  ،José Augusto Sánchez Pérezالذي كان َي ْدر�س املواريث (املخطوطتان رقما
Estudios Históricos

((( ُي�شار �إىل ذلك بو�ضوح ،انظر:

Ribera and Asín, Manuscritos árabes y aljamiados de la Biblioteca de la Junta: 213.

((( غري موجودين يف جمموعة (خِ يل �إي خيل) ،انظر:

Gil y Gil, “Los manuscritos aljamiados de mi colección”.

ِ
املخطوطات رقم ،)IV, VIII, IX, XIV, XXIII y XXVIII( :انظر:
((( تناولت هذه الدرا�سة

Junta Para Ampliación de Estudios É Investigaciones Científicas (JAEIC), Memoria
correspondiente á los años 1910 y 1911: 144-145.

حول هذا الكتاب ،انظر الرتجمة العربية :بدور لونغا�س ،حياة املوري�سكيني الدينية ،ترجمة وتقدمي جمال عبد الرحمن ،امل�شروع
القومى للرتجمة ( 1628القاهرة :املركز القومي للرتجمة( .)2010 ،املرتجم)
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 LIXو  ،)LXIو «�إيجناثيو جونثاليث يوبريا»  ،Ignacio González Lluberaالذي اهتم
باملخطوط رقم .(((XLVII
زمن اختفى
لكن عانت هذه املجموعة من بع�ض امل�ؤثرات الزمنية والفقدان ،فمنذ ٍ
املخطوط رقم  ،XXVIIومل ُيعرف مكانه ،فهل اتبع نف�س الوجهة التي �سلكها خمطوط
�آخر ا�ستطعنا ،على العك�س� ،أن ن�ستعيد م�ساره الطويل؟ �أ�شري هنا �إىل الوثيقة رقم  1من
املجلد رقم  ،XCVIIIواملو�صوف كما يلي:
«ثالث لوحات ،حمفوظة بحال ٍة ال ب�أ�س بها ،مكتوبة بالأعجمية احلاخامية ،واللهجة
ٍ
ح�سابات للنفقات العامة لأحد
الأراغونية ،وتعود �إىل القرن اخلام�س ع�شر؟ حتتوي على
الأحياء اليهودية ،رمبا يكون �أحد �أحياء مدينة (داروكا) .(((»Daroca

�أعيد ن�سخ الورقة الأوىل من هذه الوثيقة يف اللوحة رقم ( )a.18من ال ُن َ�سخ طبق
الأ�صل امللحقة بالفهر�س ،وهذه الوثيقة موجودة اليوم يف مكتبة اجلامعة العربية بالقد�س
(�إ�سرائيل) ،حيث مت �ضمها �سنة � 1969ضمن وثائق «�إبراهام �س .يهودا» Abraham
 ، S. Yahudaومفهر�سة برقم ت�سل�سل  ،YAH Heb 242الذي ميكن �أن نراه على
ر�أ�س الورقة الأوىلُ .ت�ستخدم ن�سخة من هذه الوثيقة كخلفية لغالف جملة Hispania
 ،Judaica Bulletinوذلك منذ �سنة  ،1998وقد ع َّرفها «خو�سيه رامون ماجدالينا نوم
دي داو» � José Ramón Magdalena Nom de Déuآنذاك خط�أً على �أنها �أراغونية؛
ون�شرتها تلميذته «مرييتك�سيل بال�سكو»  Meritxell Blascoيف هذه املجلة((( ،وكذلك
)(1
)(2
)(3

Junta Para Ampliación de Estudios é Investigaciones Científicas, Memoria
correspondiente á los años 1912 y 1913 (Madrid, 1914): 240.
Ribera and Asín, Manuscritos árabes y aljamiados de la Biblioteca de la Junta: 251.
Meritell Blasco Orellana, “A Manuscript from the XVth Century in HebrewAragonese Script (JNUL, Yah.ms.Heb.242)”, Hispania Judaica Bulletin 4 (2004):
152-165.
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أحد منهما على �أنها
«خابيري كا�ستانيو»  Javier Castañoيف جملة  ،(((Sefaradومل ينتبه � ٌ
وثيقة قد َّمت تعريفها و�أنها معلومة امل�صدر .من الوا�ضح �أنَّ «�إبراهام �س .يهودا» قام ب�إخراج
هذه الوثيقة من ملفها ومل يتم �إعادتها �أب ًدا �إىل «مركز الدرا�سات التاريخية»؛ وكان «�إبراهام
�س .يهودا» قد عُينِّ �أ�ستا ًذا باملركز ثم مدي ًرا للق�سم الذي اهتم ،من بني �أ�شيا ٍء �أخرى،
بـ»امل�صادر العربية يف التاريخ والأدب والفل�سفة احلاخامية الإ�سبانية» .يف هذا الق�سم مت يف
�سنة  1916قراءة وا�ستن�ساخ بع�ض الوثائق الأدبية «و�أي�ضً ا وثائق للم�سلمني واليهود الذين
كانوا يعي�شون يف �إ�سبانيا �آنذاك �سيتم ن�شرها عند اكتمال �إعدادها»((( .ومن الوا�ضح �أن
هذه الوثيقة تنتمي للمجموعة الإ�سبانية ،التي �أخرجها منها ال�سيد «يهودا»((( ،وكان البد
�أن يتم �إعادتها �إليها.
بني �سنتي  1983و  ،1984عندما كانت هذه املجموعة حمفوظة يف معهد «ميجيل
�آ�سني» ،مت عمل ن�سخة ميكروفيلمية ملخطوطات «املجل�س» ،فلم يظهر فيها ،بالإ�ضافة �إىل
املخطوط رقم  ،XXVIIاملخطوط رقم  ،XVIIالذي مل يتم عمل ن�سخة ميكروفيلمية منه
�آنذاك ،وكذلك املخطوط رقم  ،LXIالذي مل ُيعلم مكانه .ويف الن�سخة الرقمية املكونة
من �أربعة �أ�سطوانات ،والتي َّمت ن�سخها �سنة  1998باالعتماد على الن�سخة امليكروفيلمية
)(1

)(2

Javier Castano, “Un registro contable de pagos de la aljama de Tarazona (1406 y
1407) en la colección Yahuda”, Sefarad 64 (2004): 316-340, fasc. 2.

وهو من قام بعمل ن�سخة فوتوغرافية للورقة رقم  1من الوثيقة؛ مل ُ
تخل �إجابته من غراب ٍة عندما ت�ساءل عن م�صدر هذه الوثيقة،
م�ش ًريا �إىل «يهودا» «املعروف باهتمامه اخلا�ص با�سرتجاع الرتاث املخطوط والبيبليوغرايف الإ�سباين-اليهودي ،ونعلم �أنه قام
ٍ
برحالت يف �شتى �أنحاء البالد ،من بينها �أراغون .وميكن �أن يكون قد اقتنى القطع املدرو�سة هنا يف �إحدى هذه ال�سفريات»،
انظر :املرجع ال�سابق.317 :

Junta Para Ampliacion de Estudios é Investigaciones Científicas, Memoria
correspondiente á los años 1916 y 1917 (Madrid, 1918): 126.

((( حول قدوم «�إبراهام يهودا» و�إقامته فيها وخروجه منها ،انظر:

Marin and González, Los epistolarios de Julián Ribera Tarragó y Miguel Asín Palacios:
314-347.
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ال�سابقةَّ ،مت �إدراج املخطوط رقم  .XVIIIحل�سن احلظ ،وب�سبب نقل املكتبة من �شارع
«ميديناثيلي» � Medinaceliإىل مقرها احلايل ،ظهر ال َّرق اخلا�ص باملخطوط رقم  .LIو�أخ ًريا،
بع�ض القطع ال�صغرية ،رمبا غري املوجودة ،مل يتم التعرف على املكان الذي ذهبت �إليه ،كما
هو احلال بالن�سبة للقطعة رقم واحد من خمطوط «املجل�س» رقم  XLIVالتي مل تظهر يف
الن�سخة الرقمية ولكن قام ( R. Kontziرينولد كونتزي) بتحقيقها �سنة .(((1981
م�شروع بني �شبكة مكتبات  CSICومعهد لغات وثقافات البحر
منذ �سنة  2010هناك
ٌ
املتو�سط وال�شرق الأدنى (Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterraneo
 )y Oriente Proximoلعمل ٍ
و�صف بيليوجرايف وكوديكولوجي جلميع املخطوطات،
ولرتميم وعمل ن�سخة رقمية ملونة لها ،ما من �ش�أنه حت�سني احلفظ الوقائي وا�ستخدام
الباحثني لها ا�ستخدا ًما جي ًدا(((.
المكتبة الملكية (مدريد)

حتتفظ املكتبة امللكيةـ ،املعروفة �أي�ضً ا مبكتبة جاللة امللك اخلا�صة �أو مكتبة الق�صر،
بقطعتني �أعجميتني (�أرقام الت�سل�سل احلالية  II3225و)II3226؛ ت�أتي كلتاهما من منطقة
ٍ
بحروف من القرن الثامن ع�شر يف �صفحتي
مكتوب
«ريكال»  ،Riclaوذلك وفقًا لتعليقٍ
ٍ
و�ضوحا هو التعليق املوجود يف املخطوط الأولُ :
الوقاية ،والأكرث
«ك ُت ٌب موري�سكية ُعثرِ
ً
جتويف ب�أحد �أعمدة ٍ
ٍ
بيت مبنطقة ريكال �سنة  .»1728عند قيام «غايانغو�س» بفح�ص
عليها يف
هذه املخطوطات الحظ وجود تعليقٍ يف حافظة املخطوط الأول ،ن�سخة من «كتاب الأنوار»:
)Reinhold Kontzi, “Observaciones acerca del fragmento 41.1 de la Biblioteca de la (1
Junta. Allah: gua-ldahu / bilehi”, in Homenaje a Álvaro Galmés de Fuentes, vol. 2
(Madrid: Universidad de Oviedo; Gredos, 1985): 529-545.
(((	�أتقدم بال�شكر لـ «بيالر مارتينيث �أوملو»  ،Pilar Martínez Olmoمديرة مكتبة ،Tomás Navarro Tomás

للبيانات التي �أتاحتها يل حول التاريخ احلديث لهذه املجموعة.
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ٍ
 تنق�ص، يحتوي على �سرية حممد،بحروف عربية
مكتوب باللغة الق�شتالية
«هذا الكتاب
ٌ

 وذلك وف ًقا للكثري،ين
 البد � َّأن م�ؤلفه،بع�ض الأوراق من �أوله و�أو�سطه و�آخره
ٌّ موري�سكي �أراغو
ٌّ

 احلروف والورق يبدو.من الألفاظ والعبارات املقروءة يف فيه والتي تُ�ستخدم يف تلك اململكة

.»1858  دي�سمرب17 ، مكتبة الق�صر.�أنها تعود �إىل نهاية القرن ال�ساد�س ع�شر
،)LII  وLI �أدرج «�سائبيدرا» خمطوطتي مكتبة امللك اخلا�صة يف «فهر�سه» (�أرقامهما
 ثم �أُدرجا بعد، بفهر�ستهماGonzález Palencia (((»والحقًا قام «جونثاليث بالنثيا
 وم�ؤخ ًرا وردا �ضمن الفهر�س اجلديد،(((ذلك يف الفهر�س العام ملخطوطات هذه املكتبة
.(((للمخطوطات العربية
ن�ص �أ�صله من
ٌّ  وهو،II/1767  البد �أن نذكر �أي�ضً ا املخطوط رقم،من ناحي ٍة �أخرى
(((
Rafaela » وقد �أ�شارت �إليه «رافائيال كا�سرتييو، يرجع �إىل القرن الثامن ع�شر،تون�س
» الذي ن�سخه الثالوثي «فران�سي�سكو خيمينيث، وي�ضم هذا املخطوط.Castrillo
 عدة ن�صو�ص كانت ُتتداول بني، يف العقود الأوىل من هذا القرنFrancisco Ximénez
Tratado de los dos caminos, Discurso de la luz de( املوري�سكيني التون�سيني
Angel Gonzalez Palencia, “Noticias y extractos de algunos manuscritos árabes y
aljamiados de Toledo y Madrid”, in Miscelánea de Estudios y Textos Árabes (Madrid:
Centro de Estudios Históricos, 1915): 140-145.
Spain. Real Biblioteca, Catálogo de la Real Biblioteca: tomo XI: Manuscritos, vol. 3
(Madrid: Editorial Patrimonio Nacional, 1996): 482-483.
Ricardo Gonzalez Castrillo, “Los manuscritos árabes de la Real Biblioteca de
Madrid”, in Los manuscritos árabes en España y Marruecos, edited by Viguera and
Castillo: 73-89.
Rafaela Castrillo Marquez, “Un manuscrito de tema morisco en la Biblioteca del
Palacio Real de Madrid”, Anaquel de Estudios Árabes 1 (1990): 35-48; Spain. Real
Biblioteca, Catálogo de la Real Biblioteca: tomo XI: Manuscritos, vol. 2 (Madrid:
Editorial Patrimonio Nacional, 1995): 271.
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 بالإ�ضافة،) حديث النور((( ملحمد ر َب�ضان،((() (ر�سالة الطريقنيMohamed Rabadán
ٍّ �إىل بع�ض الن�صو�ص الأعجمية الأخرى التي يرجع م�صدرها بال
�شك �إىل �شبه جزيرة
.(((�إيبرييا
)مكتبة دير اإلسكوريال الملكي (مدريد

حتتفظ مكتبة دير الإ�سكوريال امللكي �أي�ضً ا ببع�ض املخطوط املهمة فيما يتعلق بالهدف
 الذي َّقدم،1880  رقم، الأعجمي، فالبد �أن نذكر يف البداية املخطوط،الذي ن�صبو �إليه
 �إفادة مبكرة عند ن�شر بع�ض ن�صو�صهMarcos José Müller »له «ماركو�س خو�سيه مولر
Luce Lopez-Baralt, “Noticia de un nuevo hallazgo: un códice adicional del Kāma
Sūtra español en la Biblioteca de Palacio de Madrid (ms. 1767)”, Sharq al-Andalus
12 (1995): 549-559.

(1)

: انظر،وعلى وجه اخل�صو�ص

López-Baralt, “Estudio preliminar”, in Tratado de los dos caminos por un morisco
refugiado en Túnez (ms. S 2 de la Colección Gayangos, Biblioteca de la Real Academia
de la Historia), edieted by Á. Galmés de Fuentes (Oviedo: Instituto Universitario
Seminario Menéndez Pidal (UCM); Universidad de Oviedo. Seminario de Estudios
Árabo-Románicos, 2005): 86-93.
M. Luisa Lugo Acevedo, “Las sorpresas de la literatura morisca: un nuevo códice de
Mahomet Rabadan perteneciente al siglo XVIII español (ms. 1767 de la Biblioteca
de Palacio Real de Madrid)”, in Actes du VII Symposium Internacional d’Études
Morisques sur: Familia morisque, femmes et enfants, edited by Abdeljelil Temimi
(Zaghouan: CEROMDI, 1997): 186-193; Acevedo, “Mohammad Rabadán, poeta
morisco-aragonés, lector del Libro de las luces, estudio comparativo (Ms. Palacio Real
1767 y Edición critica del Libro de las luces)”, in Morada de la palabra. Homenaje a
Luce y Mercedes López-Baralt, edited by William Mejías López, vol. 1 (Rio Piedras:
Universidad de Puerto Rico, 2002): 989-1002.
Charla Ilham

(2)

» والتي قامت ب�إعدادها «ت�شارال �إلهام �ألباريث دوبيكو،((( انظر ا�ستمارة العر�ض اخلا�صة بهذا املخطوط
Álvarez Dopico
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 ن�سخ املالحظة التي،ال�شعرية(((؛ ففي الوقت الذي �أ�شار باخت�صار �إىل حمتوى املخطوط
:يف املخطوط والتي ت�شري �إىل م�صدر هذا املخطوط
 ُعثرِ َ يف جتويف �أو كوة �أحدAgreda » مبدينة «�أجريدا1795 «عند تهدم �أحد املنازل �سنة
ِ ُ �أ،احلوائط على كتابني عربيني
،Josef Perez »ر�سل �أحدهما �إىل ال�سيد «خو�سيف برييث
) توقيع (بوانابيتورا بينتورا. وهو الذي �أعطاين هذا الكتاب،ع�ض ٍو معترب ب��وزارة املالية

.»Buenaventura Ventura

) م�ش ًريا �أي�ضً اLIII من جانبه �أدرج «�سائبيدرا» هذا املخطوط يف فهر�سه (حتت رقم
 وذلك بنا ًء على،�إىل التعليق اخلا�ص باكت�شافه و ُم�سهِ ًبا يف ذكر تفا�صيل حول حمتواه
ٍ
» كما �أ�شار «دارنبورج.»معلومات كان قد �أمده بها «فران�سي�سكو فرنانديث �إي جونثاليث
 معت ًربا �إياه ال�شاهد الأعجمي الوحيد يف، �إىل هذا املخطوط �إ�شار ًة عابرةDerenbourg
 «براوليوBraulio Justel Calabozo  وحديثًا قام بفهر�سته،(((جمموعة الإ�سكوريال
.(((»خو�ستيل كاالبوثو

Müller, “Deri Morisco Gedichte: 201-253.
Hartwig Derenbourg, Les manuscrits arabes de l’Escurial, vol. 1 (Paris, 1884): 62.
Braulio Justel Calabozo, “Catalogación del fondo complementario de códices árabes
de la Real Biblioteca de El Escorial”, Al-Qanṭara 2, no. 1 (1981): 44-47.

(1)
(2)
(3)

: انظر، بالرباط1992 ا�شتغل هذا امل�ؤلف مر ًة �أخرى بهذا املخطوط يف امل�ؤمتر الذي ُعقِد �سنة

Calabozo, “El manuscrito aljamiado de El Escorial n.o 1880“, in Le manuscrit arabe
et la codicologie. Colloque international, Rabat 27-29 fevrier 1992, edited by AhmedChouqui Binebine (Rabat: Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences
Humaines, 1994): 83-88.

: انظر،	�أُ�شري �إىل ن�ص م�شاركته يف هذا امل�ؤمتر يف �إ�صدا ٍر �سابقٍ على �أعمال هذا امل�ؤمتر

Calabozo, “El manuscrito aljamiado de El Escorial n.o 1880”, Lamalif. Al-Andalus 5
(1992): 95-98.
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يجب �أن نذكر ثان ًيا املخطوط رقم  ،1668الذي فهر�سه «غزيري»  Casiriفهر�س ًة
ٌ
مكتوب
خمطوط موري�سكي امل�صدر،
منقو�ص ًة (حتت رقم  ،((()MDCLXIIIوهو بدون �شك
ٌ
ٍ
ٍ
ومقطع كب ٍري بالأعجمية .وعند تع ُّرف «ميكيل دي
بحروف عربية ويحتوي على
تعليقات ٍ
�إيبالثا»  Míkel de Epalzaعلى هذا املخطوط يف �سنة َّ 1984قدم طاب ًعا جدي ًدا مبالغًا فيه
بع�ض ال�شيء((( ،حيث �إنَّ هذا املخطوط ،ح�سبما �أ�شار «�إيباالثا» نف�سه ،قام بدرا�سته «ف.
باريخا»  F. Parejaدرا�س ًة جزئية ون�شر تعليقاته الأعجمية((( ،لكنه كان معروفًا ال �سيما منذ
�أن اعتنى به «�إميليو غارثييا غوميث»  Emilio García Gómezيف �أطروحته للدكتوراه(((.
وبالرغم من �أنَّ «�إميليو غارثييا غوميث» اعتنى فقط بالقِ�ص�ص الواردة يف املخطوط ،ف�إنه
قام �آنذاك بتقدمي ٍ
و�صف لهذا املجلد ،وهو الو�صف الذي �أمده به «نيمي�سيو موراتا»
 ،P. Nemesio Morataمنب ًها �إىل طابعه املوري�سكي الذي ال يقبل ال�شك ،وم�ش ًريا يف
�أكرث من منا�سبة �إىل وجود املقطع الأعجمي(((.
)(1

Michael Casiri, Biblioteca arabico-hispana escurialensis: sive Librorum omnium Mss,
vol. 1 (Matriti: Antonius Perez de Soto imprimebat, 1760): 69.

ٍ
أعجمي جديدٍ منذ �شهرين »...جعله ُيعدِّ ل م�شاركته يف امل�ؤمتر الذي َّقدم فيه اكت�شافه ،انظر:
((( لدرجة �أن «اكت�شاف
خمطوط � ٍّ

Epalza, “Un manuscrito narrativo normativo árabe y aljamiado”: 35-45.

)(3

وعلى الرغم من �أن الإ�صدار يحمل �أرقام اال�ستدعاء ،ف�إنه ينق�صه املالحظات الهام�شية ،لذا فال ميكننا معرفة تفا�صيل اقرتاب
«�إيبالثا»  Epalzaمن هذا املخطوط الذي ازدادت �أهميته.

Felixmaria Pareja, “Un relato morisco sobre la vida de Jesus y Maria”, Estudios
Eclesiásticos 34 (1960): 859-871.

من جانبه ،قام «لوي�س كارديياك»  LOUIS CARDILLACبربط الن�سخة املوري�سكية من خمطوط الإ�سكوريال الذي ن�شره
«باريخا»  Parejaمع الن�سخة الرومانثية من املخطوط رقم S 1 .مبجموعة:

)(4

Cardaillac, Moriscos y cristianos: 242-243.
Emilio García Gómez, “Un cuento árabe, fuente común de Abentofáil y de Gracián”,
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 68 (1926):1-67, 241-269.

هناك �أي�ضا ن�شرة (مدريد ،)1926 ،وهي التي اقتب�ست منها.
((( املرجع ال�سابق.62 ،8 :
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وبالرغم من �أنَّ مكتبة الإ�سكوريال كانت تقوم بت�شكيل جماميعها من املخطوطات
ٍ
خمطوطات
العربية بالتزامن مع وجود املوري�سكيني يف �إ�سبانيا ،فمن الطريف �أنها ال متتلك
�أعجمية �أخرى �سوى املخطوطني اللذين �سبق ذكرهما ،واللذين مت �إدراجهما يف ٍ
وقت
مت�أخر(((.
مكتبة «كاستييا ال مانشا» ( )Castilla-La Manchaبطليطلة ()Toledo

حتتفظ املكتبة احلالية «كا�ستييا ال مان�شا» بثالثة خمطوطات �أعجمية-موري�سكية:
ٍ
ٍ
ٍ
بحروف التينية (رقمي  232و ،)235
بحروف عربية (رقم  )505وخمطوطني
خمطوط
وتنتمي هذه املخطوطات �إىل املكتبة الإقليمية القدمية –املكتبة العامة فيما بعد -بطليطلة،
والتي و�صل �إليها جمموعة املكتبة الأ�سقفية امل�سماة مبجموعة «بوربون-لورينثانا»(((.
�أ�شار «�سائبيدرا» يف «فهر�سه» �إىل هذه املخطوطات الثالث (�أرقام  LXIVو LXVو
 )LXVIمن خالل ٍ
بيانات �أتاحها له «غايانغو�س» .قام «غونثاليث بالنثيا» بفهر�سة هذه
ٍ
خمطوطات �أخرى باللغة العربية �ضمن هذه املجموعة؛ وهي
املخطوطات((( ،بالإ�ضافة �إىل
((( ينبغي على الرغم من ذلك �أن ن�شري �إىل �أن بني املجاميع الأولية لهذه املكتبة كان هناك ن�سخة قر�آنية من جملدين ،على �شكل
ثالثة �أعمدة ،العمود الأول للن�ص العربي ،والثاين لنف�س الن�ص بالق�شتالية ،والثالث للرتجمة الالتينية ،انظر:

(((
)(3

Nemesio Morata, «Un catálogo de los fondos árabes primitivos de El Escorial», Al(.باللغة العربية) Andalus 2 (1934): 180, 143.
ومع �أننا يف البداية ذهب تفكرينا �إىل الن�سخة القر�آنية اخلا�صة بـ»خوان دي �سيجوبية»  ،Juan de Segoviaيبدو �أن هذه
الن�سخة ميكن �أن تكون �أقرب لن�سخة “ ”Alcorán en dos cuerpos romanceاخلا�صة بـ «�إيرناندو دي تاالبريا»
Hernando de Talavera؛ ونتيجة لنق�ص البحث حول بيانات هذا املخطوط ،رجعنا �إىل الن�سخة احلديثة لـ:
Consuelo López-Morillas, El Corán de Toledo. Edición y estudio del manuscrito 235
de la Biblioteca de Castilla–La Mancha, vol. 5 (Gijon: Trea; Bibliotheca AraboRomanica et Islámica, 2011).
هل تعود هذه املخطوطات �إىل � ،Francisco Javier de Santiago Palomaresش�أنها �ش�أن العديد من جمموعة
Lorenzana؟ .Comp. infra, nota 90
Palencia, “Noticias y extractos de algunos manuscritos árabes”: 120-140.
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�شرقي و�أحدها بال �شك موري�سكي((( .وعلى الرغم
خمطوطات جمهولة امل�صدر ،بع�ضها ٌّ
من وجودها يف �سجل «�سائبيدرا» ،ف�إن «جونثاليث بالنثيا» مل ُيدرِج املخطوط القر�آين
ال�شهري (رقم  ،)235لأنه يف ذلك الوقت كان قد انتقل بدون �شك �إىل املكتبة الوطنية
(حيث حمل رقم  ،)19473وهو نف�س ال�شيء الذي حدث �أي�ضً ا مع Alquiteb de la
( tafríaخمطوط رقم  ،)232الذي انتقل يف ذلك الوقت �أي�ضً ا �إىل املكتبة الوطنية (حتت
رقم  ،)19474لكنه ،يف املقابل ،ورد يف فهر�س «جونثاليث بالنثيا».
وقام «�إي�ستيبي باربا» ( )Esteve Barbaالحقًا ،مبعاونة «بيدرو لوجنا�س» ،بعمل فهر�سة
ت�سل�سل جديدة((( ،وعاد م�ؤخ ًرا لعمل تقري ٍر حول
محُ َّدثة ،معط ًيا جميع املخطوطات �أرقام
ٍ
هذه املجموعة من املخطوطات الأعجمية والعربية(((.
األرشيف األُس ُقفي (كوينكا )Cuenca

من بني وثائق حمكمة التفتي�ش مبدينة «كوينكا» املحفوظة يف الأر�شيف الأُ�سقُفي بهذه
املدينة ُيحتفظ بوثيقة من الدعوى املوجهة �ضد «خريونيمو بينتور» Jerónimo Pintor
(رزمة رقم  ،237خمطوط رقم )3072؛ حيث ينتمي لهذا املوري�سكي جمموعة من
كرا�ستيُ ،عثرِ عليهما �سنة  1568يف خزانة حائط �أحد منازل منطقة «�أركو�س» Arcos
نْ
مبدينة «�سوريا»  .Soriaت�ضم َ
ٍ
بحروف التينية
ن�صو�ص خمت�صرة ،مكتوبة
الك َّرا�ستان ثالثة
ٍ
)(1

El núm. II de los catalogados por González Palencia fue mostrado por Palomares a
Casiri en 1769 para su identificación.

انظر:

)(2
)(3

Palencia, “Noticias y extractos de algunos manuscritos árabes”: 124, no. 2.
Francisco Esteve Barba, Catálogo de la colección de manuscritos Borbón–Lorenzana
(Madrid, 1942): 183, 185, 398-399.
Marlene Cotto Andino, “Los manuscritos árabes y aljamiados de la Biblioteca de
Castilla-La Mancha”, Tulaytula 4, no. 7 (segundo semestre 2001): 59-72.
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ن�ص
(فيما عدا ا�سم اهلل مكتوب باحلروف العربية) ،ويبدو �أن هذه الن�صو�ص منقولة من ٍّ
ٍ
من�سوب �إىل
وحديث
مكتوب بحروف عربية .حتتوي هذه الن�صو�ص على تقو ٍمي،
�أ�صلي
ٍ
ٍ
علي بن �أبي طالب ،وق�صة لإبراهيم (عليه ال�سالم) .وقد َّقدم «هاريف»((( ()L. P. Harvey
تعريفًا لهذا املخطوط املهم ،حيث ُيعد واح ًدا من املخطوطات القالئل الباقية من الدعاوى
اخلا�صة مبحاكم التفتي�ش.
ورثة السيد «إيسيدرو دي الس كاخيغاس» D. Isidro de las Cagigas

و�صلت �إىل املكتبة اخلا�صة بامل�ستعرب والدبلوما�سي «�إي�سيدرو دي ال�س كاخيغا�س»
( )1956 – 1891وثيق ٌة �أعجميةٌ ،عبارة عن خطاب ،كانت تنتمي �إىل جمموعة «بابلو
خِ يل»(((؛ الذي افرت�ض ،عند ن�شرها� ،أنها عبارة عن وثيقة غرناطية(((� ،إال �أن «�آنا البارتا»
 Ana Labartaعند �إعادة حتقيق الوثيقة �ص َّوبت مزاعم �أ�صلها اجلنوبي(((.
اكتشاف «أوكانيا» ( Ocañaطليطلة)

تدخل خمطوطات هذا االكت�شاف ،الواقع يف �شتاء �سنة  1969يف املنطقة امل�سماة
بـ«كا�سا دي ال �إنكومياندا»  Casa de la Encomiendaمبدينة «�أوكانيا» Ocaña

)(1

L. P. Harvey, «Leyenda morisca de Ibrahim», Nueva Revista de Filología Hispánica 30
(1982): 1-20.

((( قام ٌّ
ٍ
بحروف عربية  ،انظر:
كل من  PABLO GILو  JULIAN RIBERAو  MARIANO SANCHEZب�إعادة ن�سخِ ِه
)(3
)(4

Gil, Ribera and Sanchez, Colección de textos aljamiados: 135-137.
Isidro de las Cagigas, “Una carta aljamiada granadina”, Arabica 1 (Sep 1954): 272275.

هناك ت�صوير فوتوغرايف للوثيقة.

Ana Labarta, “Sobre la mal llamada “Carta aljamiada granadina”, Al-Qanṭara 9 (Jan.
1988): 137-149.
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Rafael del » «رافائيل ديل �آغيال غويكوئيت�شيا/ �ضمن امللكية اخلا�صة لل�سيد،)(طليطلة

.)Luisa Tejerina( » «لوي�سا تيخريينا/ وزوجته ال�سيدةÁguila Goicoechea
ٌّ  �أ�شار1972 يف �سنة
Juan Martínez Ruiz كل من «خوان مارتينيث رويث
 كما، �إىل هذا االكت�شافJoaquina Albarracín Navarro »و«خواكني �ألبا َّراثني نابا ُّرو
ُ �أ�شارا �إىل �سبع ٍة من
ٍ الك ُتب التي ُعثرِ عليها من خالل
و�صف خمت�ص ٍر ملحتواها ولأمناطها
 و�أخرى ثنائية اللغة من خالل لغ ٍة رومانثية وحروف، و�أعجمية، عربية:الكتابية واللغوية
 وم�ؤخ ًرا.(((التينية(((؛ وفيما بعد ن�شر امل�ؤلفان عدة �أعمال �أ�شارا فيها �إىل هذه الن�صو�ص
 الذي در�س وحقق �إحدى هذه،Iris Hofmann Vannus »قام «�إيري�س هوفمان بانو�س
ُ  مع �أننا مازلنا ال نعرف بو�ضوح حمتوى هذه،((( بعمل فهر�س ٍة لها،املخطوطات
.الك ُتب

Juan Martinez Ruiz and Joaquina Albarracín Navarro, “Libros árabes, aljamiado
mudéjares y bilingües descubiertos en Ocaña (Toledo 1969)”, Revista de filología
española 55 (1972): 63-66.
Joaquina Albarracín Navarro, “Los manuscritos en árabe de Ocaña (Toledo)”, in Los
manuscritos árabes en España y Marruecos, edited by Viguera and Castillo: 55-59.

(1)
(2)

: انظر،مف�صلاً عن الإ�صدارات املتعلقة مبخطوطات
َّ يورد تقري ًرا

Iris Hofman Vannus, «Los manuscritos de Ocaña: paradigma de peripecias y
peculiaridades de la memoria escrita”, in Colecciónes madrileñas. Transmisiones
moriscas. Actas: Jornadas sobre manuscritos árabes, edited by N. Martínez de Castilla et
al. (Madrid: Universidad Complutense. anejo I. Serie de monografías de Anaquel de
Estudios Árabes, 2008): 63-76.
Iris Hofman Vannus, «El manuscrito mudéjar-morisco de Ocaña», Anaquel de
estudios árabes 14 (2003): 119-127.
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 سرقسطة،Catedral del Pilar »األرشيف الكنسي لكاتدرائية «ديل بيالر

 و�صفه،ي�ضم الأر�شيف الكن�سي لكاتدرائية «ديل بيالر» ب�سرق�سطة خمطو ًطا �أعجم ًّيا
» موجو ٌد اليوم يف مكتبة «كاتالونيا، كما �سرنى الحقًا، وهو،)LVIII «�سائبيدرا» (حتت رقم
.)Biblioteca de Catalunya(

ينتمي �أي�ضً ا �إىل هذا الأر�شيف جمموعة من الوثائق القانونية العربية التي تعود �إىل
 وهي ذات �أهمية، يحتوي بع�ضها على مقاطع �أعجمية ق�صرية مت �إدراجها،املدجنني
َّ ع�صر
ٍ  وقد ُن�شِ رت منذ.كبرية ملعرفة �أ�صول هذا النظام من الكتابة
.(((وقت طويل
)المدارس الدينية (سرقسطة

،1884  �سنة،»تعود هذه املدار�س �إىل االكت�شاف الكبري مبنطقة «�أملوناثيد دي ال �سيريا
 و ُيحتفظ يف هذا الأر�شيف، كما �أ�شرنا �آنفًا،الذي كان للأب «في ُّريو» دو ٌر كب ٌري يف �إنقاذه
 وعند اقتناء «جمل�س تطوير الدرا�سات» خمطوطات «بابلو.ببع�ض املخطوطات الأعجمية
»بنا ًء على املالحظات التي �أوردها «رامون غارثييا دي ليناري�س-  مت،خِ يل» والقيام بتعريفها
» فهر�سة �أربعة جملدات من جمموعة «املدار�س الدينية-Ramón García de Linares
.(((1994  مت عر�ضهما �سنة، مع �أنه يثبت اليوم وجود جملدين فقط،((()A, B, C, D( وهي
Ramon Garcia de Linares, «Escrituras árabes pertenecientes al archivo de ntra. sra. del
Pilar de Zaragoza”, in Homenaje a D. Francisco Codera en su jubilación del profesorado:
estudios de erudición oriental con una introducción de D. Eduardo Saavedora, edited by
Eduardo Saavedora (Zaragoza: Mariano Escar, 1904): 171-197.
Ribera and Asín, Manuscritos árabes y aljamiados de la Biblioteca de la Junta: 263-268.
Juan Carlos Lozano López and Francisco J. Aísa, 250 años de la Provincia Escolapia
en Aragón. El Fundador y las Fundaciones (Zaragoza, 1994): 145, no. 89, 90. que
parecen corresponder a los ms. D y B, respectivamente, del catálogo de Ribera y Asín.
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مكتبة جامعة سرقسطة

حتتفظ مكتبة جامعة �سرق�سطة مبخطوطني يعودان الكت�شاف «�سابينيان»
ب�سرق�سطة يف �سبتمرب �سنة  ،1957وقد ظهرا عند تفكيك �أحد الأ�سطح� .أ�شار «بو�سك
بيال»((( � Bosch Viláإىل هذين املخطوطني؛ وهما عبارة عن ن�سخة خمت�صرة من القر�آن(((،
ون�سخة جمز�أة من «خمت�صر الطليطلي».

Sabiñán

أرشيف البروتوكالت القانونية (سرقسطة)

من بني جمموعات هذا الأر�شيف هناك ٌ
ؤرخ بتاريخ �سنة
توكيل حمر ٌر باللغ ِة العربية وم� ٌ
 ،1451يحتوي بداخله على فقرة من �أربعة �أ�سطر ُكتبت باللغة الأعجمية(((.
أرشيف محاكم «أراغون» (سرقسطة)

اقتنى �أر�شيف حماكم «�أراغون» �سنة  1995املخطوطات العربية والأعجمية الثمانية
التي َّمت اكت�شافها يف مايو �سنة  1988عند هدم منزلٍ مملوك لل�سيد  /مانويل �إي�سبادا D.
 ،Manuel Espadaيف بلدة «كاالندا»  Calandaمبدينة «تريويل»  .Teruelوقد َّمت ت�صويرها
�آنذاك على ن�سخة ميكروفيلمية واح ُتفِظ بهذه الن�سخة يف مكتبة جامعة �سرق�سطة .ويف �سنة
 ،1992وب�سبب القيام بعدد من الفعاليات حول الأدب الأعجمي الأراغوينُ ،عرِ�ضت

)(1

Vilá, “Dos nuevos manuscritos y papeles sueltos de moriscos aragoneses”: 463470.

((( مت عر�ضها يف ( Centro Cultural de la Villa de Madridمركز دي البييا الثقايف مبدريد) �سنة  ،2000انظر:
)(3

Centro Cultural de la Villa de Madrid, Aragón. Reino y Corona (Zaragoza: Gobierno
[ .de Aragón e Ibercaja, 2000): 437, no. 263قامت  María José Cerveraبعمل ا�ستمارة لها].
Ana Labarta, “La aljama de los musulmanes de Calatorao nombra procurador
(documento árabe de 1451)”, Al-Qanṭara 9 (1988): 505-510.
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 بعمل البطاقاتMaría José Cevera (((» وقامت «ماريا خو�سيه ثيبريا،هذه املخطوطات
ٍ  وهي نف�سها التي قامت الحقًا بعمل فهر�س،الو�صفية لها
،(((واف لنف�س املخطوطات
.(((وكذلك طرحت م�ؤخ ًرا ن�سخ ًة خمت�صرة منه
)االكتشافات الحديثة والمجموعات الخاصة (أراغون

على مدار العقود الأخرية من القرن املا�ضي توالت االكت�شافات يف عدة �أماكن
 بالإ�ضافة �إىل اكت�شاف بلدة.من «�أراغون» ما �سمح بزيادة ن�سبة املخطوطات الأعجمية
ٍ
،خمطوطات جديدة
 قدمت االكت�شافات الأخرى، الذي �سبق ذكره،Calanda »«كاالندا
،Teruel » مبدينة «تريويلLa Puebla de Híjar »مثل اكت�شاف بلدة «ال بويبال دي � َإيخر
Sr. Lorenzo  لورينثو ملبايا/  والذي كان يف ملكية ال�سيد، بقليل1980 الواقع قبل �سنة
ِ �أو الورقة الأعجمية التي ُعثر،((( ومت �إيداعه يف املتحف الإقليمي ب�سرق�سطةLambea
 وهي ُمو َدعة حال ًّيا يف متحف املجل�س،1988  �سنة،Novallas »عليها يف بلدة «نوبايا�س
،ب�شكل عام يف �أيدي بع�ض الأفراد
البلدي لهذا املكان(((؛ و�أوراقٌ �أخرى ُيحتفظ بها
ٍ
María José Cevera, Jornadas de Literatura Aljamiada Aragonesa (Zaragoza: Biblioteca
de Aragón. Departamento de Cultura y Educación, 1992).
Maria Jose Cervera Fras, “Descripción de los manuscritos mudéjares de Calanda
(Teruel)”, Aragón en la Edad Media 10, 11 (1993): 165-188. [= Homenaje a la
profesora emérita María Luisa Ledesma Rubio]
Maria Jose Cervera Fras, “Los manuscritos de Calanda (Teruel)”, Aljamía 17 (2005):
143-149.

(1)
(2)
(3)

: انظر،(((	�أعيد ن�سخه

Gran Enciclopedia Aragonesa I (Zaragoza, 1981): 150. (S. V. Aljamía).
María José Cervera Fras, “Papel aljamiado de novallas y documento árabe del Cinto
(Tarazona)”, in El Moncayo, Diez años de investigación arqueológica (Tarazona: Centro
de Estudios Turiasonenses, 1989): 171-173; Fras, “El papel aljamiado de Novallas”,
La Toque 8 (Sep 2008): 4-5.
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 قبل �سنةTorrellas »كما هو احلال بالن�سبة للورقة التي ُعثرِ عليها يف بلدة «تو ِّريا�س
،1984(((  �سنةTórtoles » والأوراق التي ُعثرِ عليها يف بلدة «تورتولي�س،((( بقليل1981
Urrea de Jalón »�أو املجلد الأعجمي املهم الذي ُعثرِ عليه يف بلدة «�أوريا دي خالون
(((
Morata de Jalón »؛ �أو الأوراق التي ُعثرِ عليها يف بلدة «موراتا دي خالون1984 �سنة
.(((بيانات غري مبا�شرة �أو بحاجة �إىل ت�أكيد
ٌ  بالإ�ضافة �إىل �أوراقٍ �أخرى عليها،1993((( �سنة
)مكتبة كاتالونيا (برشلونة

- ثالث َة خمطوطات �أعجمية، املعروفة �أي�ضً ا باملكتبة املركزية،متتلك مكتبة كاتالونيا
ٍ �وواحد ب
ٍ � اثنان ب: على الأقل-موري�سكية
.أحرف التينية
ٌ (((أحرف عربية
عمل
ٍ  هو مقط ٌع من �إحدى ع�شرة ورقة تمُ ثِّل جز ًءا مما ال�شك فيه من680 املخطوط رقم
»مهم؛ فقد كان هذا املخطوط يف حوزة ال�سيا�سي وامل�ؤرخ «�سلبادور �سانبريي �إي ميكيل
 وقد مت عر�ضه وتعريفه يف املعر�ض الذي �أُقيم �سنة، Salvador Sanpere I Miquel

Labarta, “Una página aljamiada hallada en Torrellas (Tarazona)”: 227-233.
Cervera, “Los talismanes árabes de Tórtoles”, Tvriaso 7 (1987): 227-274.
Cordoba, Relatos píos y profanos del ms. aljamiado; María Jesús Viguera Molins,
“Apuntes diversos en el manuscrito aljamiado de Urrea de Jalon”, Aragón en la Edad
Media 10, 11 (1993): 895-906. [= Homenaje a la profesora emérita María Luisa
Ledesma Rubio].
María José Cervera Fras, “Las adoas de Morata de Jalon (Zaragoza)”, in Actes du VI
symposium international d›etudes Morisques sur: Etat des études de Moriscologie durant
les trente dernières années (Zaghouan: Fondation Temimi, 1995): 85-95.
Fras, Manuscritos moriscos aragoneses: 67.

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)
: انظر،((( «�أنور �شيخنا» هو �أول من �أ�ضاف هذين املخطوطني التابعني للمكتبة املركزية �إىل القوائم التقليدية للن�صو�ص الأعجمية

Chejne, Islam and the West: 232.
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أ�صل �أراغوين ،رمبا خرج من ور�شة
 2002يف بر�شلونة والإ�سكندرية((( .واملخطوط من � ٍ
«�أملوناثيد» ،وهو بنف�س خط خمطوط رقم .Junta VIII
ينتمي املخطوط رقم  ،1420كما �أ�شرنا� ،إىل الأر�شيف الكن�سي لكاتدرائية «ديل بيالر»
ب�سرق�سطة ،حيث ُعثرِ عليه عندما فهر�سه «�سائبيدرا» (حتت رقم  ،)LVIIIالذي �أبرز فاتور ًة
يف حال ٍة جيدة كان يحتوي عليها املخطوط ،كما عر�ض يف الوقت نف�سه التعليق املوجود
على �صفحة الوقاية الأوىل:
«عند فح�ص هذا الكتاب يف  31مار�س �سنة ، 1758بنا ًء على قرا ٍر مني ،ذكر يل رجل
تعليمي
كتاب
دين من «جممع �سرق�سطة» ،كان عبدً ا وخاد ًما مللك املغرب �سنة � ،1756أنه
ٌ
ٌّ
للم�سلمني �أو ن�سخ ٌة خمت�صر ٌة من القر�آن مليئة بال�سباب والكراهية .قمت بعمل هذا التعليق يف
�سرق�سطة يف الأول من �إبريل �سنة  .1758د .بيدرو �أثبورو»(((.

بينما ُي ِّ
تعليق �آخر ورد يف �صفحة الوقاية الأخرية بال�صعوبات التي واجهتم من
ذكرنا ٌ
�أجل فهم هذه املخطوطات:
كتاب عربي ولي�س هناك من يفهمه يف �سرق�سطة .عاد ًة ما يكون هناك يف «رهبان
«هذا
ٌ

الأخوية» �أح ٌد ممن ذهب �إىل اجلزائريني �أو املغاربة وتعلم هذه اللغة ،حيث يوجد هناك من يفهم
العربية وهو الأ�ستاذ /مارين يف مدينة «كاالتايود»  Calatayudمن (جماعة امل�سيح)».

نحن ال نعرف ظروف اختفاء هذا املخطوط من �أر�شيف «ديل بيالر» (حيث مل يكن
موجو ًدا هناك يف منت�صف القرن املا�ضي)((( وال الأمور التي �أدت به �إىل مكانه احلايل� .أ�شار
)(1
)(2
)(3

José Giralt et al., eds., Joyas escritas. Los fondos bibliográficos árabes de Cataluña
(Barcelona: Institut Català de la Mediterrània, 2002): 198-199, no. 20.
Saavedra, “Índice general de la literatura aljamiada”: 278-279.
«Missing according to a letter from the librarian Leandro Aina Naval, Canonigo
»Bibliotecario de la Sta. Iglesia Metropolitana, Zaragoza, dated 30-11-55

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/30/2018 6:07 AM via NAJRAN UNIVERSITY
; AN: 1168341
,
;.
:
Account: ns153310

Copyright © 2015. Bibliotheca Alexandrina. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted
under U.S. or applicable copyright law.

130

ُ
التراث الموريسكيُّ المخطوط

«�أنور �شيخنا» � Anwar Chejneإىل هذا املخطوط ونَ�شَ ر جز ًءا منه((( ،كما مت عر�ضه �أي�ضً ا
يف معر�ض الإ�سكندرية وبر�شلونة(((.
تقتني هذه املكتبة اليوم خمطو ًطا �آخر ظل خمتف ًيا ٍ
لوقت طويل ،وهو املخطوط رقم
ا�س خمت�صر من  23ورقة مكتوبة بحروف التينية ،ويحتوي
 ،1574وهو عبارة عن ُك َّر ٍ
على ن�سخ ٍة �شعري ٍة من ق�صة ذبح �إ�سماعيل ،بعنوان ( La degüella de Ybrahimذبيح
�إبراهيم) ،بالإ�ضافة �إىل ت� ٍ
أليف حول التقومي القمري «منظوم على وزنٍ ق�شتايل» ،وبع�ض
حل�ساب يرجع ل�سنة  .1603وكما ُذكر �آنفًاُ ،عثرِ على هذا ُ
الك َّرا�س� ،سنة ،1876
التعليقات
ٍ
يف «�أملوناثيد دي ال �سيريا» ،وذلك مع املخطوط احلايل رقم « Junta XXVIIIعند معاجلة
ٍ
مطبخ منزلٍ فقري» (قبل االكت�شاف الكبري للمخطوطات الأعجمية مبنطقة
جتويف يف ِ
�سرق�سطة بثماين �سنوات) وهو يعود �إىل «بابلو خِ يل»؛ وقد فهر�سه «�سائبيدرا» (حتت رقم
 )CXXXIو�أعد قائم ًة مبخطوطاته ن�ش َرها ُ
مالكها(((؛ ومنذ ذلك احلني ُاعتبرِ املكان الذي
�آل �إليه املخطوط جمهول((( .وقد و�صل املخطوط ،على ما يبدو يف �سنة � ،1946إىل مكتبة
كاتالونيا؛ وهو يوجد اليوم �ضمن جماميعها مجُ َّل ًدا ومكتوبًا عليه ٍّ
بخط يعود �إىل القرن
الق�صيدتي .وهناك �أعاد «خوان كارلو�س بو�ستو كورتينا»
التا�سع ع�شر ،وهو نف�س خط
نْ
 Juan Carlos Busto Cortinaاكت�شاف املخطوط وتعريفه ،وهو نف�سه الذي �أ�شار �إيل
انظر:

)(1
)(2
)(3
)(4

Harvey, The Literary Culture of the Miorscos: 62.
Anwar G. Chejne, “Plegaria bilingüe árabe-aljamiada de un morisco”, in Homenaje a
Álvaro Galmés de Fuentes, vol. 3 (Oviedo: Universidad de Oviedo; Madrid: Editorial
Gredos, 1987): 621-647.
Giralt et al., eds., Joyas escritas: 196-197, no. 19.
Gil y Gil, “Los manuscritos aljamiados de mi colección”: 549.
Harvey, The Literary Culture of the Moriscos: 66; Rodríguez, “Una aproximación a la
;datación de los manuscritos”: 1435; Canals, “La literatura islamica castellana”: 103
Fras, Manuscritos moriscos aragoneses: 76.
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132
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نف�س املخطوط يف امل�ؤمتر احلادي ع�شر للم�ؤمترات املوري�سكية بزغوان (تون�س) يف مايو �سنة
.(((2003
مكتبة جامعة برشلونة

حتتفظ مكتبة جامعة بر�شلونة مبا ُي�سمى «قر�آنٌ �أعجمي» (خمطوط رقم  ،)1794على
الرغم من �أنَّ الن�ص الأعجمي يقت�صر يف احلقيقة على اخلم�سة �أ�سطر القليلة لإحدى �أوراق
الوقاية (اللوحة رقم  )1والتي تدور حول تاريخ �أعياد الف�صح .من بني عدة تعليقات،
مهم حول م�صدره:
يحتوي املخطوط يف النهاية على تعليقٍ ٍّ
جتويف على �شكل خزانة حائط يف ٍ
ٍ
مكان
«عثرِ على هذا الكتاب خالل �سنوات  1680يف
ُ
أربع وع�شرين كتا ًبا �آخر ،مكتوبة بنف�س احلروف ولها نف�س احلجم:
على �ضف ِة نهر «�إيربو» مع � ٍ

وعند و�صوله �إىل �أيدي «خو�سيه غرا�سي�س»  ،Jose Grasesتاج ٍر من مدينة « ِر ُو�س» ،Reus

�أهداه �إىل مكتبة «�سان جوزيف» برب�شلونة �سنة .»1687

ُعر�ض هذا املخطوط يف معر�ض �إ�سكندرية وبر�شلونة �سنة .(((2002
األرشيف التاريخي لمدينة (برشلونة)

ا�ش ي�ضم عدة �أوراق ور�سائل عربية
يحتفظ الأر�شيف التاريخي مبدينة بر�شلونة ُبك َّن ٍ
و�أعجمية ،من املحتمل �أن يكون قد �أهداها الدبلوما�سي الكاتالوين «�إدوارد تودا �إي غويل»
وفهر�سها م�ؤخ ًرا «مري�سيه
 ،)1941 - 1855( Eduard Toda i Güellوقد �أ�شار �إليها َ
بيالدري�ش»((( .Mercé Vildarich
(((	�أ�شكر زميلتي ،التي قامت بتحقيق ودرا�سة هذا املخطوط ،على البيانات التي �أتاحتها يل عنه.
Giralt et al., eds., Joyas escritas: 194-195, no. 18.
)(2
)Mercè Viladrich, “Un conjunto documental misceláneo árabe-aljamiado-morisco de (3
l’Archiu Històric de la Ciutat de Barcelona”, Aljamía 17 (2005): 140-142.
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معهد الدراسات الليريدية((( (مدينة ليريدا)

يحتفظ معهد دار البلدية مبدينة «لرييدا» مبجموعة من الوثائق املكت�شفة �سنة 1985
عند هدم �أحد املنازل يف منطقة «�سريو�س» (( )Seròsمبدينة لرييدا)؛ ومن بني هذه الوثائق
يربز خمت�ص ٌر يحتوي على تعليقٍ لدعا ٍء بالأعجمية .متت الإ�شارة �إىل هذا املخت�صر �سنة
 1988يف معر�ض «الإ�سالم وكاتالونيا» ( ((()L’Islam i Catalunyaومعر�ض بر�شلونة
والإ�سكندرية �سنة .(((2002
المكتبة العامة (مدينة ليريدا)

حتتفظ املكتبة العامة مبدينة لرييدا مبخطوطتني �أعجميتني ترجعان �إىل اكت�شاف منطقة
«�أيتونا»  Aitonaيف ال�ساد�س والع�شرين من يوليو �سنة  ،1961والذي حدث عند هدم
منزلٍ ب�شارع «مايور» (َ .)Majorف ْه َر َ�س «بابلو �إيثكيريدو»  Pablo Yzquierdoكلتا
ٌ
وخمطوط مه ٌم يف القِ�ص�ص الدينية والدنيوية،
املخطوطتني ،وهما ن�سخ ٌة قر�آني ٌة خمت�صرة
وذلك مبنا�سبة عر�ضهما يف معر�ض «الإ�سالم وكاتالونيا» ((( ،L’Islam i Catalunyaثم
بعد ذلك يف معر�ض بر�شلونة والإ�سكندرية(((.
((( ن�سبة �إىل مدينة لرييدا الإ�سبانية( .املرتجم)
)Museu d’Historia de Catalunya, L’Islam i Catalunya (Barcelona: Lunwerg; Institut (2
)(3
)(4

Europo de la Mediterrània, 1998): 140-144, no. 106.
مع ا�ستمارة تف�صيلية لـ .Pablo Izquierdo
Giralt et al., eds., Joyas escritas: 204-205, no. 23.
Museu d’Historia de Catalunya, L’Islam i Catalunya: 146-147, 147-149, no. 109,على
الرتتيب 110.

حول حمتوى هذا املخطوط ،انظر:

)(5

Pablo Roza Candás, “Un códice aljamiado-morisco inédito conservado en la
Biblioteca Pública de Lérida”, in Actes XI Symposium Internacional Études Morisques
(Tunis: Fondation Temimi, 2005): 93-101.
Giralt et al., eds., Joyas escritas: 200-201, 202-203, no. 21, 22.
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])Tarragona( ») [إقليم «تارَّاغوناAscó( »اكتشاف بلدية «أسكو

ٍ
خمطوط موري�سكي؛ ُاعتقِد يف
ُعثرِ يف بلدية «�أ�سكو» التابعة لإقليم «تا َّراغونا» على
ّ كما بين، وهو يف احلقيقة عبارة عن جمموعة من الأدعية والأذكار،البداية �أنه ن�سخة قر�آنية
. الآنXavier Casassas Casals (((»«خابيري كا�سا�س كا�سال�س
)المكتبة الوطنية الفرنسية (باريس

 من بني املجموعات:حتتفظ املكتبة الوطنية بباري�س بعدة خمطوطات �أعجمية موري�سكية
 ومن املخطوطات،1163((( و774 و447 و425 و410  هناك املخطوطات رقم،العربية
ٍ
251  رقمي الت�سل�سل،1860  منذ �سنة،بحروف التينية هناك خمطوطان يحمالن
املكتوبة
.((( على التوايل397 و.Esp
ٍ اهتم «�سليف�سرت دي �سا�سي» منذ
.طويل ببع�ض هذه املخطوطات يف عدة منا�سبات
ٍ وقت
ٍ
»خمطوط يرجع �إىل الدير القدمي مبنطقة «�سان جريمان دي بريه
 �أ�شار �إىل1797 ففي �سنة
 (يحمل حال ًياRanaudot » كان قد �أهداه للدير «رانودو،Saint-Germain-des-Prés
وف�صل حمتوى املخطوط
َّ ،)(((؛ حيث �أ�شار �آنذاك �إىل نظام الكتابة الأعجمية774 رقم
 وكذلك نظام كتابة، ويف الوقت نف�سه �أ�سرف يف تفا�صيل حول لغة املخطوط،ون�سخ فقرتني
Xavier Casassas Canals, “Un devocionario aljamiado-morisco procedente de
Cataluna: el Corán de Ascó”, Aljamía 20, 21 (2008-2009).
Le Baron de Slane, Catalogue des manuscrits arabes (Paris: Imprimerie Nationale,
1883-1895): 122, 124, 127, 168, 225. [de la Bibliothèque Nationale].
Alfred Morel-Fatio, Catalogue des manuscrits espagnoles et des manuscrits portugais
(Paris, 1892): 10, no. 38, 39. [de la Bibliothèque Nationale].
A. L. Silvestre De Sacy, “Notice d’un manuscrit espagnol ecrit en caracteres arabes“,
Journal des Savans 7 (avr. 1797): 205-213.
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(1)
(2)
(3)
(4)

ٍ
بحروف عربية((( .بعد ذلك بقليل� ،أعاد ن�شر بيانات هذا املخطوط مع بيانات
الإ�سبانية
وتو�سع يف بحثه
ن�سخة قر�آن بالأعجمية (حتمل حال ًّيا رقم  ،425املكتبة الوطنية الفرن�سية)َّ ،
حول الن�صو�ص الأعجمية و�أ�ضاف ترجمة اخلطاب ال�شهري لـ «كوندي»  Condeوالذي
�أ�شار فيه الأخري �إىل املخطوطات الوافرة التي و�صلت �إليه يف املكتبة امللكية مبدريد((( .وقد
ٍ
بحروف التينية ،ومن �أمثلة ذلك
ظل «دي �سا�سي» مهت ًما بالن�صو�ص املوري�سكية املكتوبة
«ر�سالة» لـ«حممد دي بريا»((( .Mohanmad de Vera
ورد م�صدر املخطوطات الباري�سية الأخرى يف التعليقات املوجودة على �صفحات
الوقاية لبع�ض املجلدات؛ حيث �أودع «رينو»  Renaudيف �صفحة الوقاية الثانية للمخطوط
�1163 .Arأن املجلد ُي ِّ
�شكل جز ًءا من خمطوطات «يورنتي»  .Llorenteوفيما يتعلق بهذا
البيان يجب �أن ن�ضيف �أن املكتبة الوطنية بباري�س حتتفظ بوثيقة ( )ms. Esp. 93حتتوي
على �إقرارات ال�شهود يف الق�ضية املرفوعة يف حمكمة �سرق�سطة �ضد «رودريغو الروبيو»
 ،Rodrigo el Rubioمن مدينة «�ألبيتا»  ،Albetaمالك املخطوط الأعجمي ،والتي حتمل
((( من الوا�ضح �أن هذا يدح�ض الفكرة -ال�شائعة على �أنها خاطئة� -أن  ،José Antonio Condeاملكت�شف املفرت�ض للأدب
الأعجمي ،هو من قام بتدري�س نظام كتابة املخطوطات الأعجمية للم�ست�شرق الفرن�سي ،انظر:

Manuela Manzanares de Cirre, “Nota sobre aljamía”, Anuario de Estudios Medievales
5 (1968): 479-481.

)(2
)(3

لي�س هناك مت�سع للتو�سع حول هذه الق�ضية التي حتتاج �إىل مراجعة.

A. L. Silvestre De Sacy, “Notice de deux manuscrits arabico-espagnols: nos 208 de
la Bibliothèque Nationale, et 290 de celle de Saint-Germain-des-Pres“, Notices et
extraits des Manuscrits de la Bibliothèque Nationale 4 (1798-1799): 642-647.
Silvestre De Sacy, “Notice d’un manuscrit espagnol écrit pour l’usage des Maures
d’Espagne et contenant un Traite de la croyance, des pratiques et de la morale des
Musulmans“, Notices et extraits des Manuscrits de la Bibliothèque du Roi et d’autres
bibliothèques 11, 12 (1827): 311-333.

	�أ�شار �أي�ضً ا (�ص� )333-327 .إىل املخطوط الأعجمي الذي كان قد اقتناه قبل ذلك بقليل والذي َّ
�شكل جز ًءا من جمموعته
اخلا�صة ،و�سنعود �إليه الحقًا.
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لنا �شهادة ا�ستثنائية حول املخطوط نف�سه .ومن بني املاثلني الآخرين للح�ضور يف املحكمة،
�شخ�ص ُيدعى بامل�سيحي اجلديد «فيلي ِّبي دي لو ِّبي» ،من «ميديانا» (ٌ ،)Mediana
«رجل
ٌ
واطالع يف قراءة وتف�سري الكتابات والأ�شياء املوري�سكية (املغاربية) ،وقد �أ�شار
ذو خرب ٍة
ٍ
�إىل حمتوى هذا املخطوط؛ حيث �إ َّنه مبثابة خب ٍري عا ٍمل بحروف هذه الوثائق ،ويت�ضح ذلك
خ�ص َ�ص ف�صلاً جاء فيه ٌّ
خمتلف عن اخلط الذي �أعاله»� ،أو يف منا�سب ٍة �أخرى:
«خط
ٌ
عندما َّ
«وذلك ٍّ
ٍ
خمتلف عن قلم الف�صل ال�سابق ذكره»� ،أو يف النهاية:
وبقلم
بخط �أقدم ٍ
«كل ما هو مكتوب �إىل هنا يقول �إنَّه بنف�س القلم ونف�س اخلط ،ويبدو �أنه قد ُكتب منذ ٍ
وقت
قريب يف �أراغون� ،أو بالأراغونية ،لأنه لو كان من ٍ
مكان �آخر ل ُعرف ذلك جيدً ا» (الورقة  3ب).

حتليل لهذه ال�شهادة اال�ستثنائية ،بيد �أنَّ عالقة هذه
الآن ال ن�ستطيع �أن نتوقف على ٍ
(((
الوثيقة اخلا�صة مبحكمة التفتي�ش ال�سرق�سطية مع املخطوط رقم  ،Ar. 1163املحفوظتني
اليوم يف املكتبة الوطنية الفرن�سية واللتني و�صلتا هناك مع وثائق �أخرى كثرية كانت بني
يدي «خو�سيه �أنطونيو يورينتي»  ،)1823-1756( José Antonio Llorenteقد زادت
من قيمة ٍّ
كل منهما� .أتاحت لنا حياة «يورينتي» امل�ضطربة بني �إ�سبانيا وفرن�سا خالل
الفرتة املتوترة التي عا�شها ،ودوره البطويل واملميز يف املرحلة النهائية من حمكمة التفتي�ش
الكهنوتية ،وكذلك م�صري �أوراقه وجمموعته الوثائقية ،التي قام يف النهاية ببيعها للمكتبة
(((
ريا «مينينديث بياليو» Menéndez
الوطنية بباري�س ،البيع الذي ت�أ�سف عليه كث ً
((( مت و�صف املخطوط يف ،انظر:

Morel-Fatio, Catalogue des manuscrits espagnoles: 28, no. 78.

تناول  L. CARDILLACعالقة هذه الوثيقة التفتي�شية (ن�سبة �إىل حماكم التفتي�ش) مع املخطوط الأعجمي يف ،انظر:

(((

Cardaillac, Moriscos y cristianos: 68.
كامل لعمله حول حماكم التفتي�ش«َ ،ح َمل � Llorenteإىل فرن�سا
بعد ان�سحاب الفرن�سيني من �إ�سبانيا �سنة  ،1813ويف �إ�صدا ٍر ٍ

قليل
املالحظات والبيانات التي كانت لديه ،وكذلك الأوراق الأ�صلية لأر�شيف حماكم التفتي�ش مبنطقة «�أراغون» ،والتي مع ٍ
من ال�ضمري متلكها ثم باعها دون حت ُّرج �إىل املكتبة الوطنية بباري�س ،وهي موجودة بها الآن» ،انظر:
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 وذلك يف مقابل املبالغات التي،حتديد رحلة هذا املخطوط يف �إطار هذا ال�سياق
َ ؛Pelayo
 مبنا�سبة،» يف ملخ�صه «�سياقات االكت�شافVincent Barletta »�ساقها «فين�سنت بارليتا
.(((التحوالت التي مر بها هذا املجلد الأعجمي بني �سرق�سطة وباري�س
 �أي�ضً ا ببع�ض املخطوطاتEugenio de Ochoa »اهتم «�إيوخينيو دي �أوت�شوا
 حيث �أدرج يف فهر�سه املخطوطني املوري�سكيني الأعجميني اللذين،املوري�سكية بباري�س
 بالرغم.((( مقت�ص ًرا على تكرار ما ذكره الأخري،كان «�سليف�سرت دي �سا�سي» قد �أ�شار �إليهما
ًا
ٍ
Discurso de la luz :جمهول �آنذاك
خمطوط �آخر كان
 �أ�شار «�أوت�شوا» �إىل،من ذلك
 والتي �أعطاها،((()Esp. 251, olim 81622( (حديث النور) وق�صائد ملحمد ر َب�ضان
.1867(((  للمكتبة امللكية يف �سنةAntoine Galland »«�أنطون غالون
�ضم «�سائبيدرا» يف «فهر�سه» �ستة خمطوطات من املكتبة الوطنية بباري�س
َّ ،من جانبه
 وذلك بنا ًء على «فهر�س» «�أوت�شوا» والبيانات التي �أعدها،)LIX-LXIV (حتت رقم
 ال يتفق مع �أيLXIII «غايانغو�س»؛ �آخ ًذا يف االعتبار �أنَّ املخطوط امل�شار �إليها برقم
Marcelino Menéndez Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles, vol. 2 (Madrid:
Biblioteca Homo Legens, 2007): 543.
Vincent Barletta, Gestos clandestinos: la literatura aljamiado-morisca como práctica (1)
cultural (Zaragoza: IEIOP, 2005): 109-113.
Eugenio de Ochoa, Catálogo razonado de los manuscritos españoles existentes en la (2)
Biblioteca Real de París: seguido de un suplemento que contiene los de las otras tres
bibliotecas públicas (del Arsenal, de Santa Genoveva y Mazarina) (Paris: Imprimerie
Royale, 1844): 6-21, no. 2, 3.
: انظر، الذي �سبق ذكرهDe Sacy »الذي هو يف الواقع ترجمة املقال «دي �سا�سي
De Sacy, “Notice de deux manuscrits arabico-espagnols».
de Ochoa, Catálogo razonado de los manuscritos españoles: 57-58, no. 27.
(3)
 املوجود يف لندن ومو�ضوعات �أعجميةRabadán »انت�شر بعد ذلك مع انتقال خطاب «غايانغو�س» حول خمطوط « َر َب�ضان
Morel-Fatio, Catalogue des manuscrits espagnoles: 7.

.)64-58 �أخرى (�ص
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 من فهر�سه (حال ًياLX  �إال �أن املخطوط امل�شار �إليه هناك يتفق مع املخطوط رقم،خمطوط
 مل يدرج «�سائبيدرا» �أي�ضً ا مقالة «حممد دي، من جانب �آخر.)Ar. 774 حتت رقم
 وال ن�سخة القر�آنTratado de Mohamad de Vera (Esp. 397( »)بريا (البريي
ٍ
ن�سخها «�إبراهيم
التي حتمل ترجمة �إ�سبانية مكتوبة
َ  والتي،بحروف التينية بني ال�سطور
 والتي يرجع �أ�صلها،1569 ) يف «�سالونيكا» �سنةYbrahim Isquierdo( »�إي�سكيريدو
.(((» والتي و�صلت �إليها �أي�ضً ا من خالل «�أنطون جالون،�إىل املكتبة امللكية
 خا�ص ًة فيما يتعلق باجلوانب،حمدثة حول املخطوطات الأعجمية الباري�سية
َّ هناك بيانات
 وكلها تنتمي �إىل،((( وخا�ص ًة املخطوطات القر�آنية،((( يف الفهار�س املت�أخرة،الكوديكولوجية
.(((جمموعة املخطوطات العربية
Aix-

) (منطقة أكس أون بروفونسMéjanes( »مكتبة «ميجان
)en-Provence

ٍ
 وقد و�صل هذا،)olim 1223( 1367 مبخطوط �أعجمي رقم
»حتتفظ مكتبة «ميجان
،Auguste Pécoul »املخطوط �إىل املكتبة عن طريق الإهداء الذي قدمه «�أوغو�ست بيكول
Francois Deroche, “Les manuscrits du Coran: Du Maghreb à l’Insulinde“, in
Catalogue des manuscrits arabes, deuxième partie, Manuscrits musulmans, vol. 1, pt. 2
(Paris: Bibliothèque Nationale, 1985): 39, no. 312.
G. Vajda, and Yvette Sauvan, Catalogue des manuscrits arabes, deuxième partie,
Manuscrits musulmans, vol. 2 (Paris: Bibliothèque Nationale, 1978): 126-127, no.
774; vol. 3 (1985): 32-33, no. 1163.
Francois Deroche, Catalogue des manuscrits arabes, pt. 2, Manuscrits musulmans,
vol. 1, 2, Les manuscrits du Coran: Du Maghreb à l’Insulinde (Paris: Bibliotheque
Nationale, 1985): 39, no. 312, 40, no. 314, 41, no. 316.
.Ar. 7090 من بني مقتنياتها احلديثة يبدو �أنه ُعثرِ �أي�ضً ا على ورقة �أعجمية يف املخطوط رقم
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 �إىل هذه املكتبة1906  �سنة،دبلوما�سي يف مدريد وع�ضو �شريف يف الأكادميية امللكية للتاريخ
: مت فهر�سة املخطوط �آنذاك على الرغم من عدم معرفة اللغة املكتوب بها.البلدية
 يحتوي على مقتب�سات من القر�آن و�أدعية و�أورا ٍد بالعربية،«كتاب يف الأدعية الإ�سالمية
ٌ

ٍ
.(((»بحروف عربية
وبلغ ٍة �أخرى مكتوبة

 بالتف�صيل �إىل هذا املخطوط امل�ؤرخ ب�سنةJean Cantineau (((»وقد �أ�شار «جون كانتينو
 واملخطوطBNM 530  واملكتوب بنف�س خط خمطوط املكتبة الوطنية مبدريد رقم1609
.BNM 4908  وجزء من كتاب ال�سمرقندي رقمT19 رقم
)المكتبة البريطانية (لندن

: ُيحتفظ مبخطوطني، املتحف الربيطاين �سابقًا،من بني جمموعات املكتبة الربيطانية
Joseph ») ملحمد َر َب�ضان الذي ا�شرتاه «خو�سيف مورغانHarl. 7501( املجلد ال�شهري
((( من حلاَّ ق يعمل باجلراحة وينحدر1719  يف منطقة « ِت�سترُ » (تون�س) �سنةMorgan
 اهتم «غايانغو�س» بهذا املخطوط يف �أكرث.(((»بي�سي�سة
ٍ � من
ِّ أ�صل موري�سكي ُيدعى «حمودة

«Manuscrits de la Bibliothèque d’Aix, deuxième supplément», Catalogue général des
manuscrits des Bibliothèques publiques de France, vol. 45 (Paris: Librairie Plon, 1915):
402.
Jean Cantineau, «Lettre du moufti d’Oran aux musulmans d’Andalousie», Journal
Asiatique 210 (janv.-mars 1927): 1-17.
“In the Kingdom of Tunis, where resided several years, I purchased a M.S. Anno
1719. written anno Dom.1603”
Joseph Morgan, and Muhammad Rabadan, Mahometism Fully Explained, vol. 1 :انظر
(Londres, 1723): 7.

(1)
(2)
(3)

.22 :((( املرجع ال�سابق
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ٍ
.)LXIII  وكذلك «�سائبيدرا» يف «فهر�سه» (رقم،(((مقتطفات مط َّولة
من منا�سبة ون�شر منه
،(((ب�شكل خمت�صر
ٍ  مت تعريفه �آنذاك،متتلك هذه املكتبة �أي�ضً ا خمطو ًطا يف ال�شعائر الدينية
ٍ ) يفL. P. Harvey( »وقد فهر�سه وو�صفه «هاريف
.(((وقت الحق
مكتبة جامعة كمبريدج

ٍ
 مبك ًرا عندماReland » �أ�شار �إليه «رِالند،مبخطوط مهم
حتتفظ مكتبة جامعة كمربيدج
 �أ�ستاذ اللغة العربية يف جامعة،Henri Sicke »كان ينتمي املجلد �إىل مكتبة «هرني �سيك
 «املقالة:ب�ضمه يف فهر�سِ ه
ً  حتول «�سائبيدرا» �إىل.(((كمربيدج
ِّ �صدى ملا �أورده «رِالند» وقام
: انظر،((( بداي ًة يف مقالته

Pascual de Gayangos, «Language and Literature of the Moriscos”, British and Foreign
Quarterly Review: Or European Quarterly Journal 8, no. 15 (Jan 1839): 63-95.
.1715  �أنه قد ا�شرتاه يف �سبتمرب، يف املخطوطMorgan  وفقا ملالحظة لـمورجان،التي ُي�شري فيها �إىل �أحد املقاطع ويو�ضح
 الذي �أعاد ن�سخه،Ochoa »خطاب �أر�سله �إىل «�أوت�شوا
ٍ مف�صلاً عن املخطوط الإجنليزي من خالل
َّ �أورد «غايانغو�س» �أي�ضً ا بيانًا
Historia de la literatura española de G. TICKNOR,  كذلك يف ترجمة.64-59  �ص،يف فهر�سه
) مع �إ�شارة لـ»غايانغو�س» حول326-275  الذي �أعاد ن�سخ الأنا�شيد الأربعة الأوىل (�ص،1856 ,vol. IV, Madrid
: انظر، باحل�صول على ن�سخة من الق�صيدةTicknor » اهتم «تيكنور، قبل ذلك بعدة �سنوات.)423-422 املخطوط (�ص
G. Ticknor, Letters to Pascual Gayangos, edited by Clara Louisa Penney (New York,
1927): 24. carta de 28 de diciembre de 1841.
A. G. Ellis and E. Edwards, A Descriptive List of the Arabic Manuscripts Acquired by
the Trustees of the British Museum Since 1894 (London: British Museum, 1912): 16.
(<Or. 6640. A Muhammadan prayer-book, partly in Arabic, partly in“Aljamia”, i. e.,
Spanish in the Arabic Character. Fols. 108. XVIIth century>).
L. P. Harvey, «A Morisco Prayer-Book in the British Museum”, Al-Andalus 29
(1963): 373-376.
Adriaan Reelant, De religione Mohammedica libri II (Utrecht, 1705): 74. (existe otra
edicion de 1717).

ُ من بني
:الك ُتب امل�ستخدمة �أورد

<Ex bibl. Henri ci Sike ms. Hispanicum de religione Mohammedica sed charactere
arabico consignatum, quod totam religiones Mohammedicam uberrime exponit,
cuius admirando mori hoc habe>,

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/30/2018 6:07 AM via NAJRAN UNIVERSITY
AN: 1168341 ;
,
.;
:
Account: ns153310

(2)

(3)
(4)

Copyright © 2015. Bibliotheca Alexandrina. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted
under U.S. or applicable copyright law.

141

الموريسكية-المخطوطات األعجمية

141

 كما �أخرب،)CXXXIII الثانية للعقائد التي يجب على امل�سلم ال�صالح �أن ي�ؤمن بها» (رقم
يف الوقت نف�سه عن الرتجمة �إىل الالتينية والفرن�سية والإجنليزية التي قام بها ون�ش َرها
.«خو�سيف مورجان» الذي �سبق ذكره
على الرغم من �أنَّ «�سائبيدرا» افرت�ض �أن مكان هذا املخطوط جمهول (ينتمى
، ف�سيتم التعريف به الحقًا،) �إىل املكتبة امللكية بكمربيدج،1715  منذ �سنة،املخطوط
El  مع الإ�شارة �إىل عنوانه (ال�سنة هي املخت�صر اجلامع ل�شريعتنا املقد�سة،ب�شكل منقو�ص
ٍ
.((() يف فهر�س خمطوطات كمربيدجbreve compendio de nuestra Santa Ley es sona
 و�أ�شار يف الوقت،)بيد �أنَّ «هاريف» هو من قام بالتعريف بهذا املخطوط وم�ؤلفه (م�ؤلفيه
ٍ
 ُملمِ ًحا �إىل تفا�صيل عن تاريخ هذا املخطوط،مقتب�سات منه
نف�سه �إىل حمتواه ون�شر بع�ض
. والذي َخ َّ�ص َ�ص له فيما بعد عدة درا�سات،Mancebo de Arévalo((( املهم املن�سوب �إىل
)) (أكسفوردWadham( »جامعة «وادهام

، مبكتبة جامعة «وادهام» ب�أك�سفورد،)Godolphin( »حتتفظ جمموعة «غودولفني
ٍ
ٍ
 وقد مت الإ�شارة �إليه،)sign. A. 10. 10( بحروف التينية
مكتوب
مبخطوط موري�سكي
ٍ
(((
Luz y certezas  ر�سالة: على الرغم من �أن «هاريف» هو الذي ع َّرف حمتواه، باخت�صار
ٍ
:بحروف عربية وقد ا�ستن�سخه كما يلي
وا�ستمر الن�ص

<i. e. Tratado segundo de los articlos que todo buen mustim está obligado a creer y
tener por fe> (pp. 285-286 en la ed. de 1717).
Edward G. Browne, A Hand-List of the Muhammadan Manuscripts: Including All
those Written in the Arabic Character, Preserved in the Library of the University of
Cambridge (Cambridge, 1900): 291.
L. P. Harvey, “Manuscrito aljamiado en la Biblioteca de la Universidad de
Cambridge”, Al-Andalus 23, no. 1 (1958): 51-74.
H. Coxe, Catalogus codicum mss. qui in collegiis aulis Oxoniensibus: Hodie adservantur
(Oxford, 1852), no. LXVI.
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( …del conocimientoنور املعرفة ويقينها ،)...وهي ن�سخة م�ؤرخة بتاريخ �سنة ،1620
وكتبها يف العا�صمة اجلزائرية املوري�سكي املنفي حممد الربثي Muhamad el Barçhi
بنا ًء على ت�صنيف ال�سنو�سي(((.
الحقًا ،ووفقًا ملا تقدمت بذكره عند الإ�شارة �إىل املخطوط ال�سابق ،ا�ستطاع «هاريف» حتديد
مكان خمطوط �آخر يف هذه املكتبة ( )A. 18. 15والتعريف به ،وهو بعنوان Espejo de cristal
en el qual se ve a la clara la santidad de los profetas nunca manchada

(املر�آة الزجاجية التي ُيرى من خاللها القد�سية الوا�ضحة وغري امللطخة للأنبياء)؛ واملخطوط
منفي
�شخ�ص
مت فهر�سته �أي�ضً ا منذ وقت طويل(((َ .ك َتب هذا العمل يف مدينة فا�س ٌ
موري�سكي ٌّ
ٌّ
مو�ضحا �أنه عبارة
كان ذا حظوة لدى موالي زيدان؛ وقد قام «هاريف» بو�صفه با�ستفا�ضة(((ً ،
عن ن�سخة �أخرى من اجلدل املعادي للم�سيحية لـ«حممد الوزير» ،Muhammad Alguazir
وهي الن�سخة املعروفة الآن باملخطوط رقم .BNM 9074
مكتبة جامعة «أوبساال» (( )Uppsalaالسويد)

حتتفظ مكتبة جامعة «�أوب�ساال» بثالثة خمطوطات موري�سكية ،ح�صل عليهم
«�سباروينفيلد»  ،J. G. Sparwenfeldيف تون�س �سنة  ،1691و�أهداها لتلك املكتبة �سنة
ٍ
بحروف عربية (ُ )ms. II y IIIوكتِب الثالث
ُ .1705كتبا اثنان من هذه املخطوطات
بالالتينية ( ،)ms. XLوهذه املخطوطات مت الإ�شارة �إليها باخت�صار يف فهر�س «�سيل�سيو�س»

)(1
)(2
)(3

L. P. Harvey, “Morisco manuscript in the Godolphin Collection at Wadham
College, Oxford”, Al-Andalus 27, no. 2 (1962): 461-465.
Coxe, Catalogus codicum mss, no. LI.
L. P. Harvey, “A Second Morisco Manuscript at Wadham College, Oxford: A
18.15”, Al-Qanṭara 10 (1989): 257-272.
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ُ E. Benzelius » و«بنزيليو�سO. Celsius
.((()1706( للك ُتب اخلا�صة بهذا الإهداء
» كما �أدرجها «�سائبيدرا،1849(((  يف فهر�سه ل�سنةTornberg »والحقًا �أوردها «تورنبريغ
 بالعالقاتZetterstéen » اهتم «زيرت�ستني.)LXVI, LXVI, LXVII يف «فهر�سه» (�أرقام
 اهتم «بول،1916  �سنة، بعد ذلك.(((الداخلية بني هذه املخطوطات يف حتقيقاته لها
ٍ
.(((باحلروف الالتينية
 �أي�ضً ا باملخطوط املكتوبPaul Högberg »هوغبريغ
عد املخطوطان رقما
ُّ  ُي، فمن ناحية.ت�ستحق هذه املخطوطات قليلة ال�شهرة اهتما ًما �أكرث
�شاهدي ثقة فيما يتعلق بتداول الن�صو�ص املكتوبة باحلروف العربية بني موري�سكيي
III  وII
ْ
ٍ
، وثيق ال�صلة باالثنني الآخر ْين،بحروف التينية
 املكتوب،XL  ومبا �أن املخطوط رقم،املنفى
 الأوراق الع�شرون:فهو لي�س �أقل �صل ًة باملخطوطات التون�سية املعروفة باملجموعات الأخرى
متعارف عليه يف عبادة
 التي حتتوي على ر�سالة خمت�صرة يف العبادات («ما هو،الأوائل
ٌ
 جميعها لها نف�س م�ؤلف،»واملوجهة �إىل «الأخوة الأندل�سيني
َّ اهلل») وفقًا للمذهب احلنفي
 الذي هو يف ذات الوقت، وبنف�س اخلط،» من جمموعة «غايانغو�سS 2 املخطوط ال�شهري
O. Celsius and E. Benzelius, Catalogus centuriae librorum rarissimorum manuscript. &
partim impressorum, arabicorum, persicorum, turcicorum, graecorum, latinorum, &c.:
qua anno MDCCV bibliothecam publicam Academiae upsalensis auxit & exornavit
(Latinorum: John Henr. Werner, 1706).
C. J. Tornberg, Codices arabici, persici et turcici: Bibliothecae Regiae Universitatis
Upsaliensis (Uppsala: Impensis Reg.; Universitatis Upsaliensis, 1849): 250, no.
CCCLXXXV, CCCLXXXVI, 269, no. CCCCXIV.
Kart Vilhelm Zettersteen, «Notice sur un rituel musulman en langue espagnole,
en caractères arabes et latins», in Centenario della nascita di Michele Amari, vol. 1
(Palermo, 1910): 277-291; Zettersteen, «Ein Handbuch der religiösen Pflichten der
Muhammedaner in Aljamia», Le Monde Oriental 5 (1921): 1-174.
Paul Hoergerg, «Manuscrits espagnols dans les bibliotheques suedoises», Revue
Hispanique 36 (1916): 377-474.
.436 و435  انظر ال�صفحتني رقميSp. 40 فيما يخ�ص املخطوط رقم
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رقمي  9653و
نف�س خط ن�سخة �( Cántico de Taybiliأن�شودة الطيبيلي)
نْ
واملخطوطي ْ
مكتوب بنف�س خط املخطوط رقم 9074
 9654باملكتبة الوطنية الإ�سبانية .بقية املخطوط
ٌ
باملكتبة الوطنية مبدريد.
مكتبة جامعة بولونيا (إيطاليا)

ٍ
مبخطوط موري�سكي ،تون�سي الأ�صل ( ،)D 565ينتمي �إىل
حتتفظ مكتبة جامعة بولونيا
«حممد روبيو»  ،Mohammad Rubioمن �سكان مدينة «بيالفيليت�شي» ،Vilafeliche
والذي كان قد َك َّلف �أحد الأ�شخا�ص برتجمة بع�ض الن�صو�ص املوجودة يف هذا املجلد
أقالم خمتلفة) ،كان قد �أ�شار �إليها «�سائبيدرا»
املختلط؛ الذي يحتوي على عدة �أعمال (ب� ٍ
(رقم  ،)LXIXبنا ًء على البيان الذي ا�ستخرجه من الأ�صل «�أنطونيو غوميث» (Antonio
 ،)Gómezتلميذ «�سان كليمنتي دي بولونيا» (.)San Clemente de Bolonia
مكتبة كازانيتنسي (روما)

حتتفظ مكتبة كازانيتن�سي باملخطوط رقم  1976الذي يحتوي على
(الأن�شودة) للطليطلي «�إبراهيم طيبيلي» («�إليا�س خوان برييث»  ،)alias Juan Pérezالتي
(((
مت ت�أليفها يف « ِت�سترُ » وانتهى منها �سنة 1628؛ وقد قام «�إيجناثيو دي ماتيو» (Ignacio
 )Di Matteoبالتعريف بها ،وتناولها «لوي�س فرناندو برنابيه»((( (Luis Fernando
 )Bernabéبالدرا�سة والن�شر.
el Cántico

)(1
)(2

Ignazio Di Matteo, Un codice espagnuolo inedito del secolo XVII d’Ibrahim Taybili
(Palermo: Tipografía Domenico Venna, 1912).
Pons, El Cántico islámico del morisco hispanotunecino Taybili.
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المكتبة الرسولية بالفاتيكان (روما)

حتتفظ مكتبة الفاتيكان� ،ضمن جمموع املخطوطات البورخية((( ،مبجموعة مهمة
ت�ضم واح ًدا وع�شرين خمطو ًطا� ،أ�صولها �إ�سبانيا ،وهي موري�سكية بال �شك .وتنتمي هذه
املخطوطات �إىل الكاردينال «كامييو ماك�سيمو»  ،Camillo Máximoالذي كان �سف ًريا
بابو ًّيا يف املقر املقد�س مبدريد بني �سنة  1654و .1658وهي عبارة عن جمموعة خمطوطات
ن�صو�ص عربية يوجد منها ن�سخة �أعجمية ،ويقدم بع�ضها
ذات �أهمية كبرية الحتوائها على ٍ
(((
ٍ
وتعليقات �أعجمية؛ وقد قام «ليفي دييا فيدا» (Levi della
�شروحا
يف الوقت نف�سه ً
 )Vidaبعمل ٍ
تف�صيلي جلميع هذه املخطوطات.
و�صف
ٍّ
جملد موري�سكي
يف �سنة  1935و�صل مكتبة الفاتيكان ،دون �أن ُيعرف م�صدره املبا�شرٌ ،
مكتوب ٍ
تعليقات يف الهام�ش بالق�شتالية
بحروف التينية (خمطوط رقم  ،)14009عليه
مه ٌّم
ٌ
ٌ
ٍ
عمل يف اجلدل املعادي للم�سيحية؛ وقد
بقلم
خمتلف ،و�أي�ضً ا بالعربية .يحتوي املجلد على ٍ
ٍ
(((
قام «ليفي دييا فيدا» �أي�ضً ا بو�صفه والتعريف به ،كما در�س «�إيبالثا» ( )Epalzaهذا
�شخ�ص ُنفي مبك ًرا ُيدعى
املخطوط ،وتناول امل�شكالت املتعلقة بت�أليفه ،حيث ن�سبه �إىل ٍ
«�أحمد احلنفي»(((.

((( ن�سبة �إىل الكادرينال �ستيفانو بورخيا( .املرتجم)
)G. Levi Della Vida, “Manoscritti arabi di origine spagnola nella biblioteca vaticana”, (2
in Collectanea Vaticana in honorem Anselmi M. Card. Albareda, vol. 2 (Citta del
Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana, 1962): 148-175.

((( املرجع ال�سابق.189 ،184-181 :
)Mikel de Epalza, «Arabismos en el manuscrito castellano de morisco tunecino Ahmad (4
al-Hanafi», in Homenaje a Álvaro Galmés de Fuentes, vol. 2 (Oviedo: Universidad de
Oviedo; Madrid: Ed. Gredos, 1995): 515-527.
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المكتبة الوطنية المركزية (فلورينسيا)

تعتمد املكتبة الوطنية املركزية بفلورين�سيا� ،ضمن جمموعاتها ،على ن�سخة قر�آن
�أعجمية خمت�صرة (املخطوط رقم  ،)II. IV. 701ن�سخها (يف �سالونيكا؟) «حممد َر َب�ضان»
� Mohammad Rabadánسنة  ،1612ومن خالل م�صدر هذه الن�سخة ن�ستطيع �أن
نعرف بع�ض البيانات .ونحن ندين لـ«�أدريني بربريغر»  Adrien Berbruggerبالبيانات
التي قدمها حول هذا املخطوط من خالل املالحظة التي �أوردها� ،سنة  ،1855يف جملة
«�أخبار»((( Akhbar؛ فنحن نعلم �أنه كان حمل �شك البارون «دي �سالن» ،De Slane
الذي �أُر�سِ ل �إليه �صفحتان لتف�سريهما (حيث مل يكن معلو ًما ب�أي لغة ُكتِبت الورقتان)؛ ما
و�ضعه يف الطريق ال�صحيح لتف�سري الن�ص الأعجمي .قام «بربريجر» بعد ذلك� ،سنة ،1860
ب�إدراج هذه البيانات يف ( Revue Africaineاملجلة الإفريقية)((( مع بع�ض الإ�ضافات
التي �سنهتم بها عند تناول خمطوطات اجلزائر .ونعرف �أن املخطوط قام ببيعه يف القاهرة
�شخ�ص مغربي �إىل الدكتور «بريون»  ،Perronمدير مدر�سة الطب بالإ�سكندرية ،م�ستعرب
ٌ
وع�ضو بالـ«اجلمعية الأ�سيوية بباري�س»  Société Asiatique de Parisو«اجلمعية امل�صرية
بباري�س»((( .Société Egyptienne de Paris

((( (Adrien Berbrugger, «Une langue perdue retrouvée», Akhbar (15 Feb 1855
	�أورد  Louis-Jacques Bresnierذلك يف �إطار حما�ضراته النظرية والتطبيقية للغة العربية باجلزائر العا�صمة �سنة .1855
)Adrien Berbrugger, «Manuscrits espagnols en caractères arabes», Revue Africaine 4 (2
(1860): 297-303.

((( بالإ�ضافة �إىل �أعماله وترجماته ،انظر:

Perron and Yacoub Artin, Lettres du Docteur Perron du Caire et d’Alexandrie à M.
Jules Mohl à Paris, 1838-1854 (Le Caire: Diemer, 1911).
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 حيث اقتنته مكتبه فلورين�سيا؛،((( ُعرِ�ض املخطوط للبيع يف باري�س1891 يف �سنة
.((( ثم �إدراجه يف قائمة املخطوطات يف �إيطاليا،(((ومبا�شر ًة مت التعريف به
)مكتبة «برجر» (برن

، �ضمن جمموعة املخطوطات العربية،حتتفظ مكتبة «برجر» مبدينة «برن» ال�سوي�سرية
 الذي �أهداه لهذه املكتبة الكاتب ومت�سلق اجلبال الأمريكي «هرني،788 باملخطوط رقم
ٌّ ؛ وقد قامHenry F. Montangnier »مونتانيي
Beatrice »كل من «بياتري�س �شميد
 بو�صف املخطوط والتعريف مبحتواه يفMonika Winet » و«مونيكا فاينيتSchmid
.2003((( �سنة
المكتبة الوطنية بمالطا

معر�ض حول التجليد ظهر فيه خمطوط
ٍ  بعمل1999 قامت املكتبة الوطنية مبالطا �سنة
 فيما.(((» ولكن مع الإ�شارة �إىل �أنه «�أعجمي، دون ذكر العنوان واملحتوى،481 يحمل رقم
«Coran arabe et espagnol. Quelques sourates du Coran, en arabe accompagnées d’une
traduction, en espagnol, écrite en caractères arabes», in Catalogue de livres anciens et
modernes n° 4 - Arab, turc et persan : 1ère partie langue et littérature arabes (Paris:
Maisonneuve, 1891), no. 4336.
Emilio Teza, “Di un compendio del Corano in spagnolo con lettere ebraiche:
filologia / 2 ago. 1891”, Atti della Reale Accademia dei Lincei. Rendiconti 7, fasc. 3
(1891): 81-88.
Giuseppe Mazzatini and Fortunato Pintor, Inventari dei manoscritti delle Biblioteche
d’Italia, vol. 11 (Firenze: Biblioteca Nazionale Centrale; Forlì, 1901): 115.
Beatrice Schmid and Monika Winet, “El códice aljamiado-morisco 788 de la
Burgerbibliothek en Berna”, Aljamía 15 (2003): 82-85.
John Edward Critien, Maroma Camilleri and Joseph Schiro, Fine Bookbindings from
the National Library of Malta and the Magistral Palace Library and Archives, Sovereign
Military Order of Malta, Rome (Valletta: M. Demajo Group, 1999): 10.
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بعد َّقدم «جريار فيجريز»  Gerard Wiegersو�صفًا وبيانًا تف�صيل ًّيا ملحتوى لهذا املخطوط
املالطي املختلط(((.
المكتبة الوطنية بالجزائر (الجزائر العاصمة)

فهر�سهما
(رقمي  614وَ ،)1944
حتتفظ املكتبة الوطنية باجلزائر مبخطوطني �أعجميني ْ
(((
«�إدموند فاغنان»  Edmond Fagnanفهر�سة ناق�صة �سنة ((( ،1893ثم فهر�سها «هاريف»
فهر�س ًة �أكرث تف�صيلاً  .رمبا قد �أ�شار «بربريجر» �إىل هذين املخطوطني� ،سنة  ،1860عندما قام
مر ًة �أخرى بعمل فهر�سة للمخطوط القر�آين الذي �سبق ذكره مبكتبة فلورين�سيا:
«وقع بني �أيدينا خمطوطان من نف�س الطبيعة ،يرجع الأول �إىل الإهداء الذي قدمه «دانييل
رو»  ،M. Daniel Rouxملحق باملكتب العربي الإقليمي ،والآخر اقتنته املكتبة م�ؤخ ًرا»(((.

ٍ
بحروف التينية(((؛ يتفق هذا املقطع مع
م�ستن�سخا �إياه
وقد �أ�ضاف مقط ًعا �أعجم ًّيا
ً
الأوراق من � 55vإىل  58vيف املخطوط رقم  614من املكتبة الوطنية باجلزائر ،وهو مقطع
ٍ
بحروف عربية،
م�ستن�سخا ،كلم ًة كلمةً� ،أ�سفل الن�ص املكتوب
ُوجِ د يف املخطوط الأ�صلي
ً
حيث من املفرت�ض �أن يكون ذلك بخط «بربريجر».

)(1
)(2

Gerard A. Wiegers, “Un manuscrito aljamiado en la Biblioteca Nacional de Malta”,
Aljamía 15 (2003): 85-89.
Edmond Fagnan, Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de
France. Départements, vol. 18 (Paris: Librairie Plon, 1893): 167-168, 555-556.

((( املرجع ال�سابق.
)(4
((( املرجع ال�سابق.303-300 :

Berbrugger, «Manuscrits espagnols en caractères arabes»: 300.
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) جامعة سيدني (أستراليا،Fischer مكتبة فيشر

Evangelio de » َذ َكر «�إجنيل برنابيه،من بني الأعمال التي قام «�سائبيدرا» بح�صرها

 وهي ترجمة لن�سخة �إيطالية قام بها «م�صطفى دي،)CXXXIV  (رقمSan Bernabé
 يفG. Sale » كان قد ذكره «�سيل،�شخ�ص �أراغوين
،Mustafá de Aranda »�أراندا
ٌ
مو�ضحا �أن املخطوط كان يف حوزة الدكتور
،)1836 ،ترجمته الإجنليزية للقر�آن (لندن
ً
)Hamshire  (هام�شايرHeadley » رئي�س جامعة «هيدالي،Rev. Dr. Holme »«هومل
 مت اكت�شاف ن�سخة من هذا الإجنيل يف مكتبة «في�شر» بجامعة.(((و�أن مكانه مل يكن معلو ًما
.1976  بتعريفها يف �سنةJ. E. Fletcher (((» وقد قام «فليت�شر،�سيدين
)األرشيف الوطني العام (المكسيك
Breviario çunní ُيحتفظ يف الأر�شيف الوطني العام باملك�سيك بن�سخ ٍة من كتاب

» وقامت بتعريفه «ماريا خوديث فيليثيانو2011 (املخت�صر ال�سني) الذي مت اكت�شافه �سنة
.(((Judith Feliciano M.a

Saavedra, “Índice general de la literatura aljamiada”. (ms. 134).
J. E. Fletcher, “The Spanish Gospel of Barnabas”, Novum Testamentum 18 (Oct
1976): 314-320.
M. Judit Feliciano Chaves, “Yça Gidelli y la Nueva España: un manuscrito del
Breviario sunni en el Archivo General de la Nación (México DF)”, Aljamía 13
(2001): 48-51.
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المكتبة الوطنية (قطر) [؟]

يف �سنة  1992باعت دا ُر املزادات اللندين «برنارد كارتيت�ش» ()Bernard Quartich
جمموع ًة عظيم ًة من ُ
فهر�س ا�ستثنائي((( ي�ضم خمطو ًطا �أعجم ًّيا
الك ُتب التي مت ح�صرها يف ٍ
كان قد بيع قبل ذلك ب�سنوات من خالل دار الن�شر «بريل» ( )Brillبـ« َل ْيدِ ن» (.)Leiden
على الرغم من �أن م�صدر املخطوط غري م�ؤكد ،لكن من املفرت�ض �أن يكون املخطوط قد
�أتى من تون�س .قام «هاريف» الحقًا بو�صف املخطوط والتعريف به با�ستفا�ضة(((.
وقد ح�صل �أم ٌري قطري على املخطوط� ،ش�أنه �ش�أن جميع ُ
الك ُتب التي بيعت معه.
الك ُتب يف لندن ،ف�إن هذا املخطوط �س ُي ِّ
وبح�سب البيانات املتاحة من بع�ض جتار ُ
�شكل
جز ًءا من مقتنيات املكتبة الوطنية بقطر ،غري �أن هذه املعلومة بحاج ٍة �إىل ت�أكيد.
بعد هذا التطواف يف املكتبات والأرا�شيف التي حتتفظ باملخطوطات والتي ُتبينِّ �أنَّ
ب�شكل
الرتاث الوثائقي الأعجمي املوري�سكي قد بلغ القارات اخلم�س ،ن�ستطيع �أن نتو�سعٍ ،
خمطوطات �أخرى كان وجودها م�ؤك ًدا يف ٍ
ٍ
وقت ما ،لكننا جنهل م�آلها.
نهائي ،يف اعتبار
ب�شكل نهائي �أو �أنها تنتظر
وال ن�ستطيع �أن نعرف ما �إذا كان يتحتم علينا �أن نعدها مفقودة ٍ
اللحظة املنا�سبة لتظهر مر ًة �أخرى ،كما ر�أينا يف بع�ض احلاالت.

)(1

)(2

Bernard Quaritch, The Arabs in Spain: A Aollection of Antiquarian and Scholarly Books
about Arab and Islamic Civilisation in Spain, Bernard Quaritch Catalogue 1167
(London, [199-]): 15-19.

ُيعر�ض يف هذا الفهر�س ثالث �صفحات من املخطوط .يحتوي الفهر�س �أي�ضً ا على «مقدمة» لـ»هاريف» (�ص  )7-5الذي �شارك
يف عمل ٍ
و�صف للمخطوط.

L. P. Harvey, “Un libro manscripto de ensalmos en aljamía”, Aljamía 5 (1993): 2833.
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ولقد نحينا جان ًبا بع�ض البيانات عن ق�صد :الفهار�س التي ترجع �إىل ع�صر املكتبات
املوري�سكية(((� ،أو بع�ض االكت�شافات البارزة لكنها �أقل توثيقًا ،مثل اكت�شاف «مي�سوني�س»
( )Mesonesب�سرق�سطة(((� ،أو اقتفاء �أثر املجلدات الأعجمية يف �شمال �إفريقيا(((.
وبدون رغب ٍة يف التو�سع �سن�ستدعي ،مع ذلك ،بع�ض احلاالت .فعلى الهام�ش البد
عمل مثل Peregrinación del Mancebo de Arévola
�أن � َّ
أغ�ض الطرف رمبا عن ٍ
(رحلة حج «فتى �أريبوال») ،الذي ذكر «غايانغو�س» �أنه موجو ٌد يف املكتبة امللكية((( ،لأنه
تلميح لكتاب Sumario de la relacion y ejercicio
من املحتمل �أال يكون �سوى ٍ
( spiritualخمت�صر العالقة والتدريب الروحي) ()BNM Res. 245؛ وبنف�س الطريقة،
الن�سخة املخت�صرة من القر�آن رقم ( 1462رقم  Iيف فهر�س «�سائبيدرا») ،فمن املحتمل �أن
تكون هي �إحدى ُن َ�سخ ( Breviario Çunniاملخت�صر ال�سني) املوجودة باملكتبة الوطنية
مبدريد .يف املقابل ،ينبغي الإ�شارة �إىل ٍ
ٍ
وبحروف
مكتوب باللغة الق�شتالية
�ضخم
ٍ
جملد ٍ
وب�شكل
التينية ،يرجع �إىل �سنة  ،1615ويحتوي على ر�سال ٍة يف اجلدل املعادي للم�سيحية
ٍ
عمل لـ «عبد الكرمي بن علي برييث»
�أدق اجلدل املعادي ملحاكم التفتي�ش ،وهي عبارة عن ٍ
Abdelquerim ben Aly Pérez؛ وقد ر�أى «خو�سيف مورجان» (الذي ا�ستن�سخ بع�ض
�شخ�ص م�سيحي [«خيمينيث الثالوثي»؟ (¿el
فقراته) هذا العمل يف تون�س يف حوزة
ٍ
 ،])?trinitario Ximénezحيث كان قد �أعاره له حفيد امل�ؤلف� .أدرج «�سائبيدرا» هذا
املجلد يف «فهر�سه» (حتت رقم  .)CXXXIIIامتلك «�سيلف�سرت دي �سا�سي» يف مكتبته
)(1

Carmen Barcelo and Ana Labarta, “Las bibliotecas de dos alfaquies borjanos”,
Anaquel de estudios Árabes 11 (2000): 355-367.
Gil, Ribera and Sanchez, Colección de textos aljamiados: 6.

)(2
ٍ
خمطوطات موري�سكية مزعومة ،يبدو �أن يف بالد
((( ف�ضلاً عن بع�ض الإ�شارات الغام�ضة التي ترجع �إىل القرن التا�سع ع�شر حول
�شروح �أعجمية يف مكتب ٍة خا�ص ٍة باملغرب.
املغرب هناك ً
منوذجا ملوط�أ الإمام مالك عليه ٌ
Gayangos, «Language and Literature of the Moriscos”: 78-79.
)(4
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اخلا�صة خمطو ًطا �أعجم ًّيا �أ�شار هو نف�سه �إليه وعر�ض منه بع�ض الفقرات((( .وال تقل
و�ضوحا الفهر�سة التي �أعدها «غايانغو�س» حول هذا العمل Guía de salvación,
ً
compuesto por Abdelkarim Juan del Rincón, para uso de sus hermanos

(((( los muslimesدليل الإنقاذ ،من ت�أليف «عبد الكرمي خوان ديل رينكون» ،لفائدة
�إخوانه من امل�سلمني) ،وقد عر�ض مقط ًعا منه .ويبدو �أن م�ؤلفه ،الذي يرجع �أ�صله �إىل مدينة
«وي�سكا»  ،Huescaقد كتبه يف املنفى .ويف الفرتة التي �أ�شار فيها «غايانغو�س» �إىل هذا
املخطوط ،كان هذا املخطوط موجو ًدا يف مكتب ٍة خا�ص ٍة مبدريد .ال ُيعرف �أي�ضً ا م�آل ُك َّرا�سة
احل�سابات التي كانت يف حوزة «فران�سي�سكو كوديرا» ،والتي �أ�شار �إليها «�سائبيدرا» (حتت
رقم  ،)CXXVIIIوكذلك خمطوط الأب «�أنطونيو فرنانديث كابريه» Padre Antonio
 ،Fernández Cabréالذي فهر�سه «�سائبيدرا» �أي�ضً ا (حتت رقم  .)CXXVIIميكن اقتفاء
�أثر عناوين �أخرى يف نف�س املخطوطات التي و�صلت �إلينا ،خا�ص ًة يف بع�ض خمطوطات
املنفى التون�سي التي ُتورِد عدة �أعمال ُكتبت من قِبل ومن �أجل �أولئك النا�س الذين
حري بنا �أن نذكر Cinco pilares de la santa
تعر�ضوا للمحنة .ولإ�ضافة حالة �أخريةٌّ ،
ٌ
خمطوط ُكتب يف تون�س �سنة  ،1627وقد ُكتب بنف�س
�( Leyأركان ال�شريعة اخلم�س) ،وهو

(((

كتاب �صغري يف ال�شعائر الدينية الذي ي�ضم ،بالإ�ضافة �إىل قواعد الو�ضوء (قريب للغاية من الن�ص رقم BNM
عبارة عن ٍ

)(2

De Sacy, “Notice d’un manuscrit espagnol écrit pour l’usage des Maures d’Espagne»:
327-333.
Gayangos, «Language and Literature of the Moriscos”: 79-80.

ن�صو�صا �أخرى مثل «حديث متيمة وما كان من خربها» ،الذي قام با�ستن�ساخ �أوله ،انظر:
ً ،)4963

بعمل �آخر ذكره «غايانغو�س» (يف املالحظات والإ�ضافات الواردة يف الن�سخة الإ�سبانية من
ميكن �أن يكون هذا العمل ذا �صلة ٍ

 )Historia de la literatura Española, G. Ticknor, Madrid, 1856, tomo IV, p. 420بعنوان
 ،Compendio ó suma breve de los dogmas y preceptos de la religión musulmanaل�سنة

 ،1602مع �أنه يبدو �أي�ضً ا �أنه ُكتِب يف املنفى ،ويف هذا العمل ي�سعى امل�ؤلف �إىل» فتح طريق اخلال�ص للم�سلمني امل�ؤمنني».
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(((

خط املخطوط ( S 2واملخطوطات التي من نف�س جن�سه) .ا�ستطاع «خاميي �أوليفري �آ�سني»
(((
� Jaime Oliver Asínأن َّ
يطلع عليه ،حيث كان يف حوزة «د .تيوفيلو �إرناندو» Dr.
.Teófilo Hernando

كل هذه املخطوطات ،التي مل يبق منها الآن �سوى ٍ
بيانات متال�شي ٍة ،وتلك التي مت
ب�شكل ٍ
جيد �أو �سيئ ،هي �شهو ٌد على ٍ
تراث
اليوم حتديد �أماكن تواجدها وفهر�ستها �سواء ٍ
فريد ،ت�شابك فيه الإ�سالمي مع الإ�سباين ً
ٍ
مكوني �إرثًا �س َّلمته
ت�شابكا مل يحدث من قبل ،نْ
لنا �صدفة االكت�شافات و َترك ًة دفعتنا �ضرورة معرفتها �إىل تنظيمها.

)(1

Jaime Oliver Asín, «Un morisco de Tunez, admirador de Lope. Estudio del Ms. S. 2
de la Colección Gayangos», Al-Andalus 1 (1933): 414.

(((	�أريد �أن �أ�شكر ال�سيدة ماريا هريناندو  Da María Hernandoعلى لطفها يف الرد على ا�ستف�ساراتي وكذلك على ا�ستقبالها
ٍ
خمطوط من بني ما تبقى من مكتبة والدها .ويبدو من
يل يف منزلها ،حيث كنا نبحث منذ ب�ضع �سنوات ،بدون جدوى ،عن
املنطقي افرتا�ض �أن املخطوط قد اختفى خالل ما تعر�ضت له تلك املكتبة �أثناء احلرب الأهلية الإ�سبانية.
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أنطونيو بيسبيرتينو رودريغيث Antonio Vespertino Rodríguez

(جامعة أوبييدو )Universidad de Oviedo

ت�سل�سل زمني حمتمل للإنتاج الأعجمي،
قام «�إيبالثا»  M. de Epalzaم�ؤخ ًرا بعمل
ٍ
حيث �أ�شار �إىل الإطار الزمني للن�صو�ص التي كتبها املوري�سكيون ،م�ستن ًدا �إىل «�سو�سيولوجيا
الأدب الأعجمي املوري�سكي� ،آخ ًذا يف االعتبار علم التاريخ ،وعلم االجتماع الإ�سباين،
(((
وق�سم ،بالتايل ،مراحل �إنتاج هذا الأدب �إىل خم�س مراحل
والدين ،واللغة ،والأدب» َّ .
�أو فرتات:
 )1مراحل الن�ش�أة الق�شتالية ،التي تبد�أ من منت�صف القرن اخلام�س ع�شر ،خا�ص ًة يف
ال�ستينيات من هذا القرن.
 )2املرحلة الق�شتالية ،ومتتد من بدايتها �إىل فرتة التن�صري الق�سري يف املناطق الق�شتالية
(.)1502 – 1501
 )3املرحلة الأراغونية ،بداي ًة من بدايات القرن ال�ساد�س ع�شر حتى �سنة 1525؛ ال�سنة
التي و�صل فيها �أي�ضً ا التن�صري الق�سري للمدجنني يف �أراغون �إىل املوقف املوري�سكي.

)(1
)(2

Rodríguez, “Una aproximación a la datación de los manuscritos”: 1419-1439.
M. de Epalza, «A modo de Introducción. El escritor Ybrahim Taybili y los escritores
musulmanes aragoneses», in El Cántico islámico del morisco hispanotunecino Taybili,
written by L. F. Bernabé Pons (Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1988):
5, 10ss.
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(((

 )4مرحلة التن�صري الإ�سباين ،متتد بداي ًة من �سنتي  1525و 1526حتى تاريخ الطرد
(.)1614-1609
أ�سا�سي يف �شمال
 )5مرحلة النفي؛ الن�صف الأول من القرن ال�سابع ع�شر،
ٍ
ب�شكل � ٍ
�إفريقيا.
ال �أ َّدعي �إنكار هذا الت�صنيف املقرتح� ،إال �أنه مع الرغبة يف التقدم قليلاً يف هذه املهمة
التعمق �أكرث يف هذه الفرتات من الإنتاج الأعجمي� ،سمحت
ال�ضرورية ،ومع امليل �إىل ُّ
ِ
املخطوطات
لنف�سي القيام ببع�ض املالحظات حم ِّللاً  ،خارج ًّيا فقط يف معظم احلاالت،
ٍ
جملدات و�أوراقٍ
الأعجمي َة التي فهر�سها «�سائبيدرا»((( ،والتي ت�ضم  135خمطو ًطا (بني
منف�صلة) ،وتلك التي فهر�سها ٌّ
كل من«ريبريا»  J. Riberaو«�آ�سني»(((  ،M. Asínاللذين
�ص َّنفا املخطوطات التي ُعثرِ عليها يف �أملوناثيد ،والبالغ عددها الكلي  77خمطو ًطا �آخر
ٍ
ٍ
وملفات من م�صادر خمتلفة) .يكتمل هذا التحليل مع املراجع التي قدمها
جملدات
(بني
(((
«غيني روبلي�س» يف فهر�سه  ،والتي ،من ناحي ٍة �أخرى ،مل ت�ضف جدي ًدا على البيانات
التي �ساقها «�سائبيدرا» فيما يتعلق باملخطوطات الأعجمية ،وفيما يتعلق بـ«خيل» ،P. Gil
الذي فهر�س بع�ض املخطوطات التي انتقلت فيما بعد �إىل مكتبة «املجل�س»  .la Juntaيف
القائمة الالحقة ُي�ضاف �أي�ضً ا خمطوطات �أعجمية �أخرى ظهرت م�ؤخ ًرا.

)(1
)(2
)(3

E. Saavedra, “Índice general de la literatura aljamiada”, in Discursos leídos ante la Real
Academia Española (Madrid, 1878): 103ss.
Ribera and Asín, Manuscritos árabes y aljamiados de la Biblioteca de la Junta.
Robles, Catálogo de los manuscritos árabes existentes; Gil y Gil, “Los manuscritos
aljamiados de mi colección”: 537-549; Palencia, “Noticias y extractos de algunos
manuscritos árabes”: 115-145.
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 وذلك بعد،و�ضوحا �أنَّ الأدب الأعجمي ن�ش�أ يف الع�صر املدجن
يبدو اليوم �أكرث
ً
 من الوا�ضح �أنَّ االختالف.(((» و«�إيبالثاL. P. Harvey »الأعمال التي قدمها «هاريف
 لكنه �أي�ضً ا اختالف ذو طابع ديني وقانوين،املدجن واملوري�سكي لي�س زمن ًّيا فقط
َّ بني
 لأنه يف حني كان املدجن ي�ستطيع �أن، هذه االختالفات هي يف غاية الأهمية.واجتماعي
 بل حتى يف بع�ض،ميار�س دينه الإ�سالمي ُبحرية ويتحدث بلغته العربية �إذا كان يعرفها
، كان املوري�سكي، على النقي�ض من ذلك،املنا�سبات يكون ذا مكانة اجتماعية مرموقة
 ومل يكن يتمتع بالتعاطف، ي�شعر داخل ًيا فقط �أنه م�سلم،املتعمد ق�س ًرا واملتن�صر خارج ًّيا
 هذا التغيرُّ يف.على الأقل من الطبقة ال�سيا�سية والدينية احلاكمة يف �شبه اجلزيرة الإيبريية
املدجن واملوري�سكي انعك�س
 الذي حت َّول،انعكا�سا طبيع ًّيا يف الأدب الأعجمي
َّ املوقف بني
ً
.(((وخفي وم�ضطهد
ٍّ أدب
ٍ � من ث ََّم �إىل
ٍّ �سري
واملالئم لل�صوتيات
عد
ُّ امل ُـ- املرجح �أن يكون هذا الأدب ورمبا نظام الن�سخ
َّ  فمن،�إذن
ُ
املدجنة �أو الن�صو�ص البالنثية
َّ الرومانثية يف مقابل الن�صو�ص ال�سابقة امل�ستعربة �أو
Harvey, The Literary Culture of the Moriscos; Harvey, “El mancebo de Arévalo y la
literatura aljamiada”: 21-48, 25ss; «... el mufti de Segovia, Içe de Gebir, fue fons et
origo de la literatura aljamiada», 35;
: املرجع ال�سابق:انظر
M. de Epalza, “Trabajos actuales sobre la comunidad de los moriscos refugiados en
Túnez, desde el siglo XVII hasta nuestros días”, in Actas del Coloquio internacional
sobre literatura aljamiada y morisca (Madrid: Editorial Gredos, 1978): 428ss; Epalza,
“Un manuscrito narrativo normativo árabe y aljamiado”: 35ss; Epalza, “L›identite
onomastique et linguistique des morisques”, in Actes du IIme Symposium du C.I.E.M.
sur religion, identite et sources documentaires sur les morisques Andalous, vol. 1 (Tunez,
1984): 269ss.

(1)

ُ ((( كما هو معروف مت منع ا�ستخدام اللغة العربية املنطوقة واملكتوبة وكذلك اقتناء
،»نوع كانت
ٍ الك ُتب العربية «من �أي
ٍ �شكل �أو
:انظر
M. García Arenal, Los Moriscos (Madrid: Editora Nacional, 1975): 47.
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ب�شكل حيوي يف منت�صف القرن اخلام�س ع�شر من خالل توافق
املعا�صرة -قد ن�ش�أ
ٍ
جمموعة من العوامل ،كما �أ�شار �إىل ذلك «�إيبالثا»((( .وعلى الرغم من �أنه من املمكن
حا�سم يف «تقعيد»
تتبع �شواهد �سابقة((( ،فال �شك �أنَّ العوامل التالية �ساهمت ٍ
ب�شكل ٍ
الأدب الأعجمي :ال�صورة اجلليلة ملفتي «�سيغوبيا» « ،Segoviaعي�سى بن جابر» Içe de
 ،Gebirوعمله مع الكاردينال «خوان دي �سيغورا» Juan de Segura؛ احلاجة �إىل تعليم
العقائد الدينية للمدجنني والق�شتاليني و�آخرين يف �شمال �شبه اجلزيرة الإيبريية من الذين
ال يعرفون اللغة العربية؛ النفوذ الرتكي يف ال�شرق ،الذي كان يعمل على بث الأمل يف
وجود وحدة �إ�سالمية يف حو�ض البحر املتو�سط؛ حيوية اللغة الق�شتالية واالهتمام بق�ضايا
دينية على «اجلانبني» (ترجمات الكتاب املقد�س والقر�آن� ،إلخ).
�أُنتجت هذا الأعمال الأعجمية ب�سال�سة حتى �أوائل القرن ال�ساد�س ع�شر� ،أي حتى
التن�صري الق�سري مل�سلمي غرناطة وق�شتالة ( .)1502-1501كما ا�ستطاع هذا الإنتاج �أن
مناخ من احلرية حتى �سنة  1525يف «�أراغون» ،وهو املكان الذي
ميتد �إىل فرتة �أطول يف ٍ
جل�أ �إليه هذا الأدب واملكان الذي �أُنتِج فيه ،بال �شكٌ � ،
أعمال جديرة بالذكر ،مثل «ق�صيدة
يو�سف»  Poema de Yúçufواملخطوط رقم  T. 12املوجود بالأكادميية امللكية للتاريخ
)(1
إنتاج
ل
ا
انعكا�س
تكون
أن
�
ميكن
التي
املنف�صلة
أوراق
ل
ا
بع�ض
هناك
التواريخ.
لهذه
ال�سابقة
ال�شواهد
من
القليل
هناك
أن
�
احلقيقة
(((
ً
ٍ
كب ٍري يف هذه الفرتة �أو للمحاوالت الأوىل لتثبيت النظام الكتابي الأعجمي .انظر املخطوط رقم ( 95ورقة منف�صلة من قطع ال ُّربع،
يرجع اخلط والورق �إىل القرن الرابع ع�شر .جزء من حديث نبوي ،مرتج ٌم كلم ًة بكلمةٍ)؛ واملخطوط رقم ( 100خم�س ورقات
ن�صو�ص يف اجلدل)  ،واملخطوط رقم ( 105ورقتان من قطع
من قطع ال ُّربع ،يرجع اخلط والورق �إىل القرن الرابع ع�شر� .أجزاء من ٍ
ٍ
بحروف
ال ُّربع ،يرجع اخلط والورق �إىل منطقة «�أراغون» ،منت�صف القرن الرابع ع�شر .جز ٌء من خطب مرتجمة �إىل الق�شتالية
التينية ،با�ستثناء لفظ اجلاللة الذي احتفظ باحلروف العربية) ،ورمبا املخطوط رقم �( 107أربع �أوراق من قطع الثُّمن ،يرجع الورق
من القرن الرابع ع�شر �إىل القرن اخلام�س ع�شر ،انظر:
Epalza, «A modo de Introducción. El escritor Ybrahim Taybili”: 10-14.

Saavedra, “Índice general de la literatura aljamiada”: 170, 171, 173.
ولعل املخطوطات رقم  107 ،86 ،29 ،18 ،11وخمطوطات �أخرى من خمطوطات «املجل�س»  Juntaرقم  =( J.9رقم ،)141
ورقم =( J.68رقم � ،)180إلخ ترجع �إىل بدايات القرن اخلام�س ع�شر� ،أو حتى قبل ذلك.
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( ،)RAHو�أعمال �أخرى كما �أُ�شري �إىل ذلك يف املالحظة رقم  8و�سيتم الت�أكيد عليها
الحقًا.
يقول «�إيبالثا»« :لي�س هناك �أي � ٍ
إثبات قاطع -ال وثائقي وال لغوي� -أنَّ الرومانثية ُكتِبت
ٍ
ن�صو�ص �إ�سالمية قبل القرن ال�ساد�س ع�شر».
بحروف عربية �أو التينية يف
يف «�أراغون»
ٍ
�أعتقد �أن هذا العمل ال�صغري الذي قام بتحقيقه «مينينديث بيدال» ،Menéndez Pidal
والذي �أرجعه لنهايات القرن الرابع ع�شر ،ميكن �أن يت�أخر حتى بدايات القرن اخلام�س
ع�شر ،ولكن لي�س حتى منت�صف القرن ال�ساد�س ع�شر((( .هناك ،من ناحي ٍة �أخرى ،العديد
من املخطوطات �أو املقاطع التي حتتوي على ٍ
ب�شكل
كلمات ذات �أ�صولٍ �أراغونية التي ميكن ٍ
كب ٍري �أن تكون قد ُكتبت قبل �سنة  ،1500كما �سنحاول �إثبات ذلك الحقًا.
يعد الأ�ستاذ «�إيبالثا» �أنَّ الفرتة من ثالثينيات القرن ال�ساد�س ع�شر حتى تاريخ الطرد
هي فرتة «تقهقر كبري من ال�صعب فيها االحتفاظ بالإنتاج الكتابي ال�سابق» ،حيث �إنَّ هذه
الن�صو�ص كانت «دليلاً ذا �صبغ ٍة �إ�سالمي ٍة وا�ضح ٍة و�إدان ٍة قوية».
لكن تبدو وجهة النظر هذه ،ح�سبما �أرى ،متناق�ضة مع ت�أريخ املخطوطات الأعجمية
–اخلارجي و�أحيانًا الداخلي -التي تقدمه لنا الفهار�س امل�شار �إليها �سابقًا .على الرغم من
�أنه من وجهة النظر اللغوية ي�ص ُعب للغاية حتديد تاريخ �إنتاج هذه املخطوطات بدقة ،على
الأقل يف اللحظة الراهنة ،هناك يف املقابل جمموعة من املعلومات اخلارجية لنف�س الن�ص
((( �سائبيدرا ..ي�ؤرخ ورق اجلزء الأقدم يف املخطوط بالقرن الرابع ع�شر ،ولغة الن�سخة جتعل ذلك منطق ًّيا؛ فغياب الت�أثري الق�شتايل
القوي الذي ميكن مالحظته يف الكتابات الأراغونية يف القرن اخلام�س ع�شر م�ؤ�ش ٌر على ذلك ،وم�ؤ�ش ٌر �آخر هو االحتفاظ باحلرف
القطعي يف نهاية ال�ضمري املخاطب للجمع يف الأفعال� ...أقول هذا م�ستبع ًدا ال�صيغة الأكرث قد ًما والأكرث ارتبا ًطا باللهجة التي
دائ ًما تك�سو الأدب الأعجمي باملقارنة مع الأدب امل�سيحي ،لذا ميكننا �أن ن�ؤرخ هذا املخطوط �سواء يف نهايات القرن الرابع ع�شر
�أو الن�صف الأول من القرن اخلام�س ع�شر» ،انظر:

Pidal, Poema de Yuçuf: 11-12.
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 التي ميكن �أن ت�شري، �إلخ، مكان املخطوط،((( ا�سم النا�سخ، نوع اخلط، احلرب،مثل الورق
 بدون �أي هام�ش من، ويف هذا الإطار ميكن الت�أكيد.ب�شكل تقريبي لت�أريخ هذه املخطوطات
، �أن عد ًدا كب ًريا من املخطوطات الأعجمية املحفوظة تعود �إىل القرن ال�ساد�س ع�شر،اخلط�أ
 من خالل.1525  بعد �سنة، وبالأحرى،وبتحديد �أكرث الن�صف الثاين من هذا القرن
حتليل خارجي للمخطوطات املعا�صرة ميكن اخلروج ببع�ض النتائج حتى لو كانت م�ؤقتة
ٍ
 وكذلك، وفهر�ستها،و�ضوحا حول املخطوطات الأعجمية
للح�صول على ر�ؤية عامة �أكرث
ً
ًت�أريخها املحتمل؛ �أُقدِ م ا
 مور ًدا مالحظات ميكن،جدول تو�ضيح ًيا ومقا ِرنًا للفهار�س املختلفة
.�أن تكون �أكرث �أهمية يف هذه احلالة التي نحن ب�صددها

C. López Morillas, “Copistas y escribanos moriscos”, in Actes du II Symposium du
C.I.E.M. sur: Religion, Identite et Sources Documentaires sur les morisques Andalous,
vol. 2 (Túnez, 1984): 71-78; Morillas, “Más sobre los escribanos moriscos”, in
Actes de la première Table Ronde du C.I.E.M. sur La Littérature aljamiado-morisque:
hybridisme lingyistique et univers discursif, edited by Abdeljelil Temimi (Túnez: Centre
de Recherches en Bibliothéconomie et Sciences de l’Information, 1986): 105-107.
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(1)
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قائمة المخطوطات األعجمية
الت�سل�سل

فهر�س “�سائبيدرا”

1

)I(D. 113

2

)II(G. 138

3

)III(Q. 193

4

)IV(Aa 168

فهر�س “غيني
روبلي�س”

الرقم احلديث
للمخطوط

مو�ضوع
املخطوط

BNM

1

[املكتبة الوطنية
مبدريد (مفقود)]
BNM
2.076

BNM
6.016

BNM
9.074

قر�آن مرتجم

معلومات حول
التاريخ املحتمل
للمخطوط
املخطوط مفقود .بدون
تاريخ .حروف التينية.1

يرجع اخلط �إىل نهايات
القرن ال�ساد�س ع�شر.
Breviario
«( çunniاملخت�صر من�سوخ من ن�سخة
بتاريخ  .1426حروف
ال�سني»)
التينية.
يرجع اخلط �إىل القرن
Brev. Çunni/
ال�ساد�س ع�شر .حروف
«( Otrosاملخت�صر
التينية .لعله من�سوخ
ال�سني»/
من ن�سخة بتاريخ
مو�ضوعات �أخرى)
.1426
حروف التينية .يرجع
اخلط �إىل القرن ال�سابع
�أدب اجلدل
ع�شر .امل�ؤلف :حممد
الوزير.

عندما ال يتم الإ�شارة �إىل م�صدر البيانات الواردة ُيفهم من ذلك �أنها تظهر يف الفهار�س اخلا�صة بها.
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.حروف التينية
 �إبراهيم:امل�ؤلف
.2بولفاد
 مل يرد.حروف التينية
.3به تاريخ ن�سخ
،بخط الجئ التون�سي
.4ُكتِب بعد الطرد
يرجع اخلط �إىل نهايات
القرن ال�ساد�س ع�شر �أو
بدايات القرن ال�سابع
.5ع�شر
 يرجع،حروف التينية
اخلط �إىل القرن ال�سابع
 لعله ُكتِب يف.ع�شر
.6تون�س

مقارب ٌة نحو تأريخ المخطوطات األعجمية الموريسكية

تف�سري قر�آين
فقه مالكي
ت�شريع �إ�سالمي

�أدب اجلدل

خمتلط

BNM
9.653
BNM
9.534
BNM
9.654
BNM
9.655

BNM
9.067

161

V(Cc 169)

5

VI(Cc 170)

6

VII(Cc 171)

7

VIII (Cc 173)

8

IX(Cc 174)

9

 بالأكادميية امللكية للتاريخS.2  وهو �أي�ضً ا م�ؤلف املخطوط رقم،الجئ يف تون�س
ٌ  هو،Saavedra » وفقًا لـ «�سائبيدرا،امل�ؤلف
: انظر، لتفا�صيل �أكرث.Cardaillac » وفقًا لـ»كارديياك،BNM  باملكتبة الوطنية مبدريد9.654  واملخطوط رقمR.A.H

Asín, «Un morisco de Tunez, admirador de Lope”: 416 n. 3; Cardaillac, Moriscos y
cristianos, op. cit., pp. 168-180, 459-461.
Penella, “El sentimiento religioso de los moriscos espanoles emigrados”: 453.
)»Mohamed Alguaçir  ملحمد الوزير،4 («يحتوي على نف�س نوع اخلط الوارد يف املخطوط رقم
Cardaillac, Moriscos y cristianos, op. cit., pp. 168ss; L. Cardaillac, «Morisques et
protestants», Al-Andalus 36, no. 1 (1971): 32-33.

.املرجع ال�سابق
املرجع ال�سابق؛

Rodriguez, Leyendas aljamiadas y moriscas: 65, 69-70, 76, 326ss. (Años de 16111627).
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يرجع اخلط �إىل القرن
.7ال�ساد�س ع�شر
يرجع اخلط �إىل القرن
.8اخلام�س ع�شر
يرجع اخلط �إىل القرن
.ال�ساد�س ع�شر
يرجع اخلط �إىل
،القرن اخلام�س ع�شر
لغة الن�ص تعود
�إىل منت�صف القرن
.9ال�ساد�س ع�شر
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كتاب ال�سمرقندي
كتاب التفريعة
خطاب �إىل «مو�سى
Muçe »كاالبريا
Calavera

خمت�صر ملخطوط
Mancebo de
Arévola

BNM
4.871
BNM
4.870

I

X(Gg 1)

10

II

XI(Gg 2)

11

XII(Gg 38)

12

BNM
5.043

BNM Res.
245

162

XLI

13

: انظر، رمبا يف القرن ال�ساد�س ع�شر،«قام بهذه الرتجمة موري�سكيون �أراغونيون

Robles, Catálogo de los manuscritos árabes existentes, op. cit., p. 1.
Oviedo »أعد �أطروحته للدكتوراه يف جامعة «�أوبييدو
َّ �  الذيJ. Busto Cortina يبدو بالفعل �أنه �أراغوين كما بينَّ يل
 �أنه ُ«كتِب يف تاريخ غري م�ؤكد ميكن �أن يكون يفM. Manzanares  فيما يتعلق بتاريخه ترى الأ�ستاذة.حول هذا املخطوط

7

: انظر،»نهايات القرن ال�ساد�س ع�شر

Manuela Manzanares de Cirre, “El capítulo de las racontaciones del «LIbro de
Samarkandi»”, in Actas del Coloquio internacional sobre literatura aljamiada y morisca
(Madrid: Editorial Gredos, 1978): 237.
: انظر، �أن تاريخه يعود �إىل بدايات هذا القرنHarvey »يرى «هاريف
Harvey, The Literary Culture of the Moriscos, op. cit., p. 357.

8

: انظر، يعتقد «غايانغو�س» �أنه يعود �إىل القرن ال�ساد�س ع�شر،يف املقابل

Pascual de Gayangos, “Leyes de Moros: Códice del Siglo XIV”, in Memorial Histórico
Español, vol. 5 (Madrid, 1853): 9 n. 2.
 التي ترجع �إىل نهايات القرن ال�ساد�سJ.33  ُيرى �أنه م�ستخرج من املخطوط رقمAsín » و«�أ�سنيRibera »يف فهر�س «ريبريا

: انظر،ع�شر

Ribera and Asín, Manuscritos árabes y aljamiados de la Biblioteca de la Junta: 132.

«املالحظة الواردة على الغالف تن�سب اخلط �إىل القرن اخلام�س ع�شر؛ يرى «غايانغو�س» �أنه يعود �إىل بدايات القرن ال�ساد�س
: انظر،»ع�شر؛ ترجع اللغة �إىل القرن ال�ساد�س ع�شر
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ورقة منف�صلة بداخل
 بدون.املخطوط ال�سابق
.تاريخ
«اخلط مغربي ويرجع
�إىل القرن ال�ساد�س
10
»ع�شر
يرجع اخلط �إىل
منت�صف ونهايات القرن
.11ال�ساد�س ع�شر
يظهر يف املخطوط
تواريخ ميالد بني �سنة
.1584  و�سنة1564
هناك مالحظة ت�شري �إىل
.121429 تاريخ �سنة
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ورقة مالحظات

خمتلط
Libro de
Alixandre

)(كتاب الإ�سكندر
خمتلط
�شرح كتاب يف
الأخالق

BNM Res.

XIII(Gg 40)

14

XLVII

XV(Gg 47)

15

XLVIII

XVI(Gg 48)

16

LI

XVII(Gg 51)

17

245
BNM
5.313
BNM
5.254
BNM
5.228
BNM
5.319

163

LXII

XVIII(Gg
66)

18

Saavedra, “Índice general de la literatura aljamiada”, op. cit., p. 114; Hoenerbach,
Spanisch-islamische Urkunden: 298-301; R. Kontzi, “La polyglossie chez les
morisques”, in Actes de la Premiere table ronde du C.I.E.M. sur la littérature aljamiadomorisque: Hybridisme linguistique et univers discursif, edited by Abdeljelil Tamimi
(Tunez, 1986): 88; G. Antuña, Sumario de la relación y ejercicio espiritual;

. من هذه القائمة129 انظر �أي�ضً ا املخطوط رقم
. و�أنه من �أ�صل �أراغوين، من خالل التحقيقات اجلزئية التي �أُعدت حول هذا املخطوط ُيرى �أنه يعود �إىل القرن ال�ساد�س ع�شر10
: انظر.من ناحية اللغة هناك تكرار للكلمات ذات الأ�صول الأراغونية
De Fuentes, El libro de las Batallas, op. cit., vol. 1, pp. 10-11, 152-183; vol. 2, est.
lingüístico; Rodriguez, Leyendas aljamiadas y moriscas, op. cit., pp. 148-160 y est. Ling.

: انظر،1588  هناك ورقة بها تاريخ �سنة11

Robles, Catálogo de los manuscritos árabes existentes, op. cit., p. 23; Nykl, “EI
Rrekontamiento del Rrey Ališandre”, op. cit., pp. 409-611.

.هناك الكثري من املالمح الأراغونية
: انظر،) ميالدية1429=(  هجرية832  انتهى ن�سخه يف �شعبان �سنة، «وفقًا ملا ورد يف نهاية املخطوط12

Robles, Catálogo de los manuscritos árabes existentes, op. cit., p. 30.
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ورقة واحدة فقط
بالأعجمية مخُ َّيطة يف
 بدون.112 الورقة رقم
.تاريخ
 ورقة54 يحتوي على
.13بدون تاريخ
«بالأحرى يرجع
التاريخ �إىل بعد
اخلم�سينيات من القرن
ال�ساد�س ع�شر �أكرث منه
.14»قبلها
يرجع الورق �إىل نهايات
.القرن اخلام�س ع�شر
لغة قدمية حتتوي على
حتويرات لغوية �إقليمية
 القرن ال�ساد�س.متميزة
.15ع�شر

الو�ضوء

خمتلط

خمتلط

�سور قر�آنية

�أدب اجلدل

BNM
5.310
BNM
4.937

BNM
4.953

BNM
4.938
BNM
4.944

164

?LXIII

XIX(Gg 68)

19

LXIV

XX(Gg 69)

20

LXV

XXI(Gg 70)

21

LXVII

XXII(Gg 72)

22

LXX

XXIII(Gg 75)

23

13
. تبدو الكلمات ذات الأ�صول الأراغونية وا�ضحة14

Kontzi, “La polyglossie chez les morisques”, op. cit., pp. 96ss.

Hegyi, Cinco leyendas y otros relatos morisco, op. cit., pp. 10-11.

: انظر،» وهو «مليء بالكلمات ذات الأ�صول الأراغونية،)» (لعله يف بداياته... «يبدو �أنه يرجع �إىل القرن ال�ساد�س ع�شر15

D. Cardaillac, “Algunos problemas lingüísticos evocados a partir de los Ms.
Aljamiados 4944 de la Biblioteca Nacional de Madrid y V7 de La Real Academia de
La Historia”, in Actas del Coloquio Internacional sobre Literatura Aljamiada y Morisca
(Madrid: Editorial Gredos, 1978): 413-414; Cardaillac, «‹Alqayçi et le moine de
Lerida›, ou comment affirmer une identité islamique en milieu chrétien», in Actes du
II Symposium International du C.I.E.M.: Religion, Identité et Sources Documentaires
sur les Morisques Andalous, edited by Abdeljelil Temimi, vol. 2 (Túnez: Institut
Supérieur de Documentation, 1984): 129-137; R. Kontzi, Aljamiado Texte, vol. 2
(Wiesbden, 1974): 777-798.
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جمموعة من الأوراق
املنف�صلة التي ترجع
�إىل القرن ال�ساد�س
.16ع�شر
الن�صف الثاين من
17
. القرن ال�ساد�س ع�شر
نف�س خط املخطوط رقم
BNM Res.( 13
 هل هو القرن.)245
.18ال�ساد�س ع�شر؟

خمتلط

املواعظ والأخالق

حمتوى ديني
Libro de las

) مكرر28(

.

بدون تاريخ

 (كتابluces
)الأنوار

BNM
4.908
BNM
5.267
BNM
5.252

BNM
4.955
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LXXII

XXIV(Gg 77)

24

LXXII

XXV(Gg 81)

25

LXXVII

XXVI(Gg 82)

26

LXXIX

XXVII(Gg
84)

27

: انظر،1515  يظهر فيه وثيقة عربية بالنثية تعود �إىل �سنة16

González, Estado social y político de los mudéjares de Castilla, op. cit., pp. 442-443.
 وكما،1534 ،1522 ،1511 ،1507  هذه التواريخ،Hoenerbach » التي ن�شرها «هونرباخ،يظهر يف وثائق هذا املخطوط
: انظر، هناك تكرار للكلمات ذات الأ�صول الأراغونية. وموري�سكيني �آخرينMuça Calavera »يظهر ا�سم «مو�سى كاالبريا
Hoenerbach, Spanisch-islamische Urkunden, op. cit., pp. 181-184, 185-188, 189193, 203-220, 221-226, 289-291.
«Memoria seya de cuando me case yo Mohamad de Zean con Axa de Amad, y fue a
quinze días del mes de agosto del año mil y quinientos y noventa y çinco a cuenta de los
.Saavedra, “Índice general de la literatura aljamiada”, op. cit., p. 122 : انظر،descreyentes»

17

: انظر،يظهر فيه �أ�سماء عدة موري�سكيني

Robles, Catálogo de los manuscritos árabes existentes, op. cit., p. 37; Hoenerbach,
Spanisch-islamische Urkunden, op. cit., pp. 197-198.

ٍ
: انظر،»بحروف ق�شتالية تعود �إىل القرن ال�ساد�س ع�شر
 «يوجد يف البداية مالحظات18

Robles, Catálogo de los manuscritos árabes existentes, op. cit., p. 38; Kontzi, Aljamiado
Texte, op. cit., vol. 2, pp. 877-885.
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28

29

30
31

XXVIII(Gg
)85

)XXIX(Gg 98

XXX(Gg
)101
XXXI(Gg
)102

LXXX

LXXXIX

XCII

XCIII

BNM
5.306

BNM
5.378

BNM Res.
247
BNM
5.385

166

خمتلط

هناك اكتتاب بتاريخ
 ،1589وهناك كتابة
ٍ
بحروف التينية على
الظهر ترجع �إىل القرن
ال�سابع ع�شر.19

خمتلط

هناك تاريخ �سنة
 .1424هناك �أي�ضً ا
كتابة بالالتينية ترجع
�إىل بدايات القرن
ال�ساد�س ع�شر.
يحتوي املخطوط على
كلمات ذات �أ�صولٍ
ٍ
20
كاتالونية .

Poema de

( Joséق�صيدة
يو�سف)
خمتلط

يرجع الورق �إىل
منت�صف القرن
ال�ساد�س ع�شر.
دجن
مجُ َّل ٌد بتجليدٍ ُم َّ
(«غيني روبلي�س»).

املرجع ال�سابق.837-799 :

 28مكرر
19
َ 20ك َتب «غيني روبلي�س» يف فهر�سه� ،ص« :44 .قيد الفراغ مم َّزق؛ لكن به حروف ميكن من خاللها ا�ستنتاج �أنه ُكتِب �سنة � 818أو
� 1415 ،28أو � 918 ،24أو � 1512 ،28أو  :1521تبدو هذه الأرقام الأخرية هي الأكرث دقة» ،انظر:
يرجعه ل�سنة  ،1424ولكن يحوم حوله ال�شكوك.
Morillas, “Más sobre los escribanos moriscos”, op. cit., p. 107.

Harvey, The Literary Culture of the Moriscos, op. cit., p. 357.
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.21بدون تاريخ
«يرجع الورق واخلط
�إىل القرن ال�ساد�س
.22»ع�شر
ثالث ورقات فقط
 بدون.بالأعجمية
.تاريخ
 وردت.�أوراق منف�صلة
،1496 هذه التواريخ
.1506 ،1503
يرجع اخلط �إىل القرن
،ال�ساد�س ع�شر
.23ونهاياته
مت االنتهاء منه �سنة
 («حممد1577
»كورديلريو

Mohamad
24
. )Cordilero

�أدعية و�أوراد
)املعارك (املغازي

�سور قر�آنية

وثائق موري�سكية

�أدعية و�أوراد

BNM
5.377
BNM
5.337

XCIV

XCVI

167

XXXII(Gg
103)
XXXIII(Gg
105)

BNM

XCVII/

XXXIV(Gg

4.907

?CIV

121)

BNM
5.452

BNM
5.223

CVII

CXV

XXXV(Gg
122)

XXXVI(Gg
137)

32
33

34

35

36

ٌ
ٍ خمطوط يحتوي على
: انظر، كلمات ذات �أ�صول �أراغونية
 يبدو �أنه21

Rodriguez, Leyendas aljamiadas y moriscas, op. cit., pp. 240-241. (y además ivantalla, fillo)

: انظر،» قام بتحقيق املخطوط «غاملي�س دي فوينتي�س22

De Fuentes, El Libro de las Batallas, op. cit., pp. 9, 103ss. y est. Lingüístico.

.هناك تكرار للكلمات ذات الأ�صول الأراغونية

Hoenerbach, Spanisch-islamische Urkunden, op. cit., pp. 176-180, 199-202, 326،24  الذي ورد يف املخطوط رقم،» من بينهم «مو�سى كاالبريا، تظهر فيه �أ�سماء لعدد من املوري�سكيني،333, 352-353.

23

. من خالل لغة املخطوط يبدو �أنه �أراغوين.يعود ملنت�صف القرن ال�ساد�س ع�شر
.) (غري من�شور1988  قام «�سري حممد عبد اللطيف» بدرا�سة املخطوط يف ر�سالته للدكتوراه يف جامعة مدريد �سنة24
;875-Kontzi, Aljamiado Texte, op. cit., vol. 2, p. 839 : انظر،حول هذا املو�ضوع

R. Kontzi, “La ascensión del profeta Mahoma a los cielos en manuscritos aljamiados y
en el ms. árabe M. 518”, in Actes du II Symposium International du C.I.E.M.: Religion,
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. ورقة بالأعجمية18
.بدون تاريخ
�أوراق من مكتب عدل
دجني ترجع �إىل
َّ ُم
.القرن اخلام�س ع�شر
وردت هذه التواريخ
،1468 ،1467
25
. 1494 ،1492
 بدون، ورقة مفيدة17
 احل�سن: امل�ؤلف.تاريخ
.بن عبد اهلل بن غفار
�إذا كان املخطوط رقم
)BNM 4.944(
يرجع �إىل القرن
 ف�إن هذا،ال�ساد�س ع�شر
BNM( املخطوط
) الذي نَ َ�سخ5.302
املخطوط ال�سابق البد
، على نح ٍو ما،�أن يرجع
.26�إىل نف�س القرن

ُ
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Puyamiento
de Muham.

وثائق قانونية

تعاويذ/قر�آن

Historia

 (ق�صةde Içe
)عي�سى

BNM
5.053

BNM
5.073

CXLII

CLIV

BNM

CLV

5.081

BNM
5.302

CLVI

168
XXXVII(Gg
164)

XXXVIII(Gg
177)

XXXIX(Gg
178)

XL (Gg 179)

37

38

39

40

Identité et Sources Documentaires sur les Morisques Andalous, edited by Abdeljelil Temimi,
vol. 2 (Túnez: Institut Supérieur de Documentation, 1984): 45-54.

 انظر بع�ض مقاطع من هذا املخطوط يف25

Hoenerbach, Spanisch-islamische Urkunden, op. cit., pp. 135-175, 236-258, 276283, 340-342.

. بالإ�ضافة �إىل بع�ض املالمح اللغوية اخلا�صة باللهجة الأراغونية،هناك �أ�سماء �أماكن �أراغونية

Cardaillac, Moriscos y cristianos, op. cit., pp. 151-152.
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، ورقة مفيدة13
 يبدو �أن.بدون تاريخ
املخطوط يرجع �إىل
القرن ال�ساد�س ع�شر
ٍ ويحتوي على
كلمات
.27ذات �أ�صولٍ �أراغونية
 يرجع. ورقة مفيدة21
�إىل القرن ال�ساد�س
.28ع�شر
 بدون، ورقة مفيدة14
.تاريخ
.بدون تاريخ
لعله يرجع �إىل القرن
.29ال�ساد�س ع�شر
تظهر هذه التواريخ
.301518 و1517

حديث و�أدعية

كتاب احلظ
�أدعية
�أحكام حممدية
�أحاديث خمتلفة
/�سور قر�آنية
و�صفات

BNM
5.301

BNM
5.300
BNM
5.287
BNM
5.354
BNM
5.305
BNM
5.078

169

CLVII

XLI(Gg 180)

41

CLVIII

XLII(Gg 181)

42

CLIX

XLII(Gg 182)

43

CLXXI
CLXXIII
CLXXIV

XLIV(Gg
194)
XLV(Gg 196)
XLVI(Gg
197)

Labib, “Spanische Lautentwickfung und arabisch-islamischer”: 37-109; María R.
Suarez Pinera, “La leyenda de los dos amigos en la literatura española aljamiadomorisca: Su relación con otras versiones”, in Atti del XIV Congresso internazionale di
linguistica e filologia romanza, vol. 5 (Nápoles, 1981): 555-562.
: انظر،K. I. Kobber Vig »حتديده يف هذا القرن يرجع �إىل «كوبر فيج
Kobbervig, El Libro de Las Suertes, op. cit., pp. 15, 115ss.

44
45
46
27

28

.هناك تكرار للكلمات ذات الأ�صول الأراغونية
: انظر، الكلمات ذات الأ�صول الأراغونية متواترة يف هذا املخطوط29

Rodriguez, Leyendas aljamiadas y moriscas, op. cit., pp. 235ss, 251ss, 272ss, 342ss,
est. Ling.; Pinera, “La leyenda de los dos amigos en la literatura española aljamiadomorisca”: 555-562.
Hoenerbach, Spanisch-islamische Urkunden, op. cit., pp. 368-370.

.املقطع لي�س كب ًريا مبا يكفي حتى يت�سنى لنا ا�ستنباط �أي نتائج حول �أ�صلها الأراغوين
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رمبا يرجع �إىل الن�صف
الثاين من القرن
.31ال�ساد�س ع�شر
هناك خط من القرن
ال�ساد�س ع�شر على
.ظهر ورقة بها دعاء
 حممد بن:النا�سخ
.�إبراهيم
يرجع اخلط �إىل نهايات
.القرن ال�ساد�س ع�شر
 ورقة بالعربية48
 بدون.والق�شتالية
.تاريخ
يرجع اخلط والورق �إىل
،القرن ال�ساد�س ع�شر
واملخطوط ملوري�سكي
.32�أراغوين
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ق�صة يعقوب
ويو�سف

BNM

�صلوات ومقاطع
قر�آنية

BNM

�شعائر دينية
خمتلط
Libro de las

 (كتابluces
)الأنوار

5.292

5.238

BNM
5.374
BNM
5.380

CCXX

CCXXIV

CCXLIX

CCLXI

170
XLVII(Gg
244)

XLVIII(Gg
258)

XLIX(Gg
273)
L(Gg 286)

B.P.R.

LI(BSM

3.225

2.G.6)

47

48

49
50

51

: انظر، هناك تكرار ملالمح �أراغونية.Klenk, U » وفقًا لـ«كلينك31

Ursula Klenk, “La Leyenda de Yusuf”, in Aljamiado text, Beihefte zur Zeitschrift
für romanische Philologie 134 (Tubingen, 1972): 7-9, 1ss; Klenk, “El tasdid en la
Leyenda de Yusuf, manuscrito aljamiado”, in Actas del Coloquio Internacional sobre
literatura aljamiada y morisca (Madrid, 1978): 402.
Palencia, “Noticias y extractos de algunos manuscritos árabes”, op. cit., pp. 118, 140. 32

 �ص،»(يف هذا الكتاب هناك بيانٌ لـ«غايانغو�س» يرى فيه �أنَّ «م�ؤلفه ينبغي �أن يكون موري�سك ًّيا �أراغون ًّيا وذلك بح�سب اللغة
.1728  �سنةRicla » مت العثور عليه يف «ريكال.)140
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52

LII(BSM

B.P.R.

)2.G.6

3.226
Bibl. Esc.

�أحاديث

53

)LIII(B.E

54

LIV

B.P.T.1

55

LV

B.P.T.7

( tafríaكتاب
التفريعة)

56

LVI

B.P.T

ترجمة القر�آن

1.880

خمتلط
علوم دينية
Kiteb de la

اخلط مغربي ويرجع
الورق �إىل القرن
ال�ساد�س ع�شر .بدون
تاريخ.33
املخطوط م�ؤرخ بتاريخ
�سنة .341568
حروف التينية .القرن
ال�ساد�س ع�شر .بدون
تاريخ.35
حروف التينية .ورد
يف الورقة  286ب �أنه
مت االنتهاء منه �سنة
.361607
«بخط م�سيحيني .مت
االنتهاء منه الثالثاء
 11يوليو �سنة
.37»1606

 33وفقًا لـ«جونثاليث بالنثيا»« :من امل�ؤكد �أنه يعود �إىل القرن ال�ساد�س ع�شر ،تقري ًبا نهاياته» ،انظر :املرجع ال�سابق.145-144 ،118 :
وقد و�صفه
De Fuentes, El libro de las batallas, op. cit., vol. 1, pp. 10-11, 326, 344. est. lingüístico.
Kontzi, Aljamiado Texte, op. cit., vol. 2, pp. 765-776; Calabozo, “Catalogación del 34
fondo complementario de códices árabes»: 44-47; Epalza, “Un manuscrito narrativo
normativo árabe y aljamiado”, op. cit., pp. 35ss.
 .123-120 :Palencia, “Noticias y extractos de algunos manuscritos árabes” 35لعله ب�سبب حمتواه

(قواعد و�شعائر وممار�سات دينية) ميكن �أن يكون قد ُكتِب قبل الطرد.
 36هناك خمطوطان �أعجميان �آخران بنف�س املحتوى ،املخطوط رقم  11واملخطوط رقم  158من هذه القائمة ،انظر :املرجع ال�سابق:
 ،140-128حيث يظهر هناك فهار�س للمحتوى الأخالقي والفقهي لهذا املخطوط.
�	37أدرج «�شِ يخنا» � Chejneأي�ضً ا خمطو ًطا �آخر من مكتبة طليلطلة الإقليمية رقم ( )BTP 9بعنوان «كتاب الأنوار ،للبكري
 ،»Kitāb al-anwār by al-BakrانظرChejne, Islam and the West, op. cit., p. 235. :
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172

Arch.

57

LVII

58

LVIII

59

LIX

60

LX

61

LXI

62

LXII

63

LXIII

Toledo

(�أر�شيف
طليطلة)
B. Igl.
Pilar
B.N.P.
1.844

B.N.P. 744

B.N.P.
8.162
B.N.P
Árabe 410
B.N.P
Árabe 774

حوليات طليطلية

خمتلط
�سور قر�آنية

خمتلط
Discurso de

( la Luzخطبة
النور)
قر�آن وو�صفات

خمتلط

172
مييل �سائبيدرا
�إىل اعتباره ت�أليفًا
موري�سك ًّيا .38حروف
التينية.
بدون تاريخ .هناك
م�ؤ�شرات ت�شتبه يف �أن
املخطوط �أراغوين.39
يحتوي على  115ورقة
بدون تاريخ.
نهايات القرن اخلام�س
ع�شر �أو بدايات القرن
ال�ساد�س ع�شر ،على
40
الأقل ب�شكل جزئي .
حروف التينية ،بدايات
القرن ال�سابع ع�شر.
قر�آن وو�صفات �أعجمية
يف نهاية املخطوط.
بدون تاريخ.
حكاية ف�ضائح �آخر
الزمان يف جزيرة
�إ�سبانيا .بدون تاريخ.

�	38أي �أنه لي�س عملاً مرتج ًما( .املرتجم)
 39انظر �أ�صوا ًتا مثل  …ivantalla, aprèsالتي تظهر يف «فهر�س» �سائبيدرا.
 40من خالل البيانات التي تظهر يف  ،...el Rakontamiento de los escándolosيعتقد «�سان�شيث �ألباريث» �أنه ُكتِب قبل �سنة
 )El manuscrito misceláneo 774 de la Biblioteca Nacional de Paris, Gredos CLEAM, 5( 1500هناك
كلمات ذات �أ�صول �أراغونية.
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64

LXIV

65

LXV

66

LXVI

67

LXVII

68

LXVIII

B.N.P
1.163

خمتلط

تظهر هذه التواريخ
،1566 ،1563
.411567

B. Univ.
Upsal

(مكتبة جامعة
�أوب�ساال)

قر�آن و�أدعية

بدون تاريخ.

B. Univ.
Upsal

(مكتبة جامعة
�أوب�ساال)

قر�آن و�أدعية

B. Univ.

( Upsalمكتبة �أوامر قر�آنية
جامعة �أوب�ساال)
British

41

Museum

(املكتبة
الربيطانية)

Libro de las
luces

(كتاب الأنوار)

بدون تاريخ.
مما ال �شك فيه �أنه
ُكتب خارج �إ�سبانيا.
لعله من �شمال �إفريقيا
(�أبو حنيفة).42
حروف التينية .يرجع
اخلط والورق �إىل
القرن ال�سابع ع�شر
(1603؟) .من �شمال
�إفريقيا؟.43

M. N. Ben Jemia, La langue des derniers musulmans de L’Espagne (Tunis: Université
de Tunis, 1987).
 ,Penella, “El sentimiento religioso de los moriscos espanoles emigrados‘‘:453.حيث

42
يعطي بيانًا خمت�ص ًرا للمخطوطات التي من �أ�صل تون�سي .
 43هذا املخطوط الذي يعود خطه وورقه �إىل القرن ال�سابع ع�شر مت �شرا�ؤه يف «تاثاتوري�س» � Tazatoresسنة � .1715أنا الآن ب�صدد
حتقيق هذا املخطوط وكذلك املخطوط رقم  61من هذه القائمةُ .ي�ستدل من بع�ض املقاطع �أن املخطوط مت كتابته يف �شبه اجلزيرة
[�شبه جزيرة �إيبرييا] قبل الطرد� .إذن ،فمن املحتمل �أن تكون هذه املخطوطات هي ن َُ�سخ من املخطوط الأ�صلي الذي يعود ل�سنة
 ،1603وهي نف�س ال�سنة التي يقر فيها كاتبه« ،حممد َر َب�ضان» � ،Muhammad Rabadánأنه �ألفه فيها.
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174
 القرن.حروف التينية
 توجد.ال�سابع ع�شر
،1012 هذه التواريخ
 هجرية1049 و1044
،1634 ،1612=(
.44) ميالدية1639
 م�ؤرخ.حروف التينية
 هجرية929 ب�سنة
45
. ) ميالدية1522=(
 امل�ؤلف.حروف التينية
 القرن.الجئ يف تون�س
.46ال�سابع ع�شر
 يرجع.حروف التينية
اخلط والورق �إىل القرن
 هل.ال�ساد�س ع�شر
ُكتِب املخطوط قبل
.47الطرد؟

ُ
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خمتلط

B. Univ.
Bol. D. 565
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LXIX

69

خمتلط

RAH S.1

LXX

70

خمتلط

RAH S.2

LXXI

71

RAH S.3

LXXII

72

Breviario

 («املخت�صرçunni
)»ال�سني

Penella, “El sentimiento religioso de los moriscos espanoles emigrados”, op. cit., pp.
447-473; Cardaillac, Moriscos y cristianos, op. cit., pp. 186-187.

44

.10 انظر �أي�ضً ا املالحظة رقم
ٍ
 يدعو ذلك لالعتقاد ب�أنه ميكن �أن يكون هذا املخطوط، ميالدية1522 خمطوط ُكتِب بحروف التينية وم�ؤرخ بتاريخ
 عند تناول45
 وعلى الأرجح هذا التاريخ هو تاريخ املخطوط الأ�صلي العربي املوري�سكي،ن�سخة �أعادت ا�ستخدام نف�س تاريخ املخطوط الآخر
:9  انظر املالحظة رقم،الذي ُن�سِ خ منه
Cardaillac, Moriscos y cristianos, op. cit., p. 379; Rodríguez, Leyendas aljamiadas y
moriscas, op. cit., pp. 71ss.
Asín, «Un morisco de Tunez, admirador de Lope”, op. cit., pp. 409-456; Cardaillac,
Moriscos y cristianos, op. cit., pp. 168-180; Rodríguez, Leyendas aljamiadas y moriscas,
op. cit., pp. 71ss; 247 y ss.
،Villafeliche »تن�ص ًرا وي�سكن مبدينة «بيالفيليت�شي
ِّ  ف�إنه ُعثرِ على «خوان لوبيث» ُم،«ح�سبما ورد يف �أحد �أوراق الكِ تاب
Saavedra, “Índice general de la literatura aljamiada”, op. cit., p. 155.

: انظر،»ويرتدي ُج َّبة

. ميكن ا�ستنتاج �أن املخطوط ُكتِب قبل الطرد النهائي،من ث ََّم
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Leyes de

73

LXXIII

RAH S.4

74

LXXIV

RAH S.5

75

LXXV

RAH T.1

قر�آن و�أدعية

76

LXXVI

RAH T.2

خمتلط

�( morosشرائع
املور «امل�سلمني»)
Hundidor
de cismas

حروف التينية .ن�سخة
من خمطوطات �أخرى
ترجع �إىل �أوائل القرن
الرابع ع�شر.48
حروف التينية .لعله
ُكتِب يف الق�سطنطينية
�سنة .491606
يرجع الأ�سلوب �إىل
القرن ال�ساد�س ع�شر،
والورق من القرن
اخلام�س ع�شر �إىل القرن
ال�ساد�س ع�شر .يف ورقة
احلماية الأخرية هناك
تاريخ يرجع �إىل �سنة
.501554
ورق من ُمث�شاق ،من
51
القرن اخلام�س ع�شر .

 48مع �أن «غايانغو�س» يف� ,Memorial Histórico Español, vol. 5 (Madrid, 1853): 3 :أ�شار �إىل �ضياع املخطوط
الأ�صلي ،ف�إن «تيالندير»  G. Tilanderذكر �أن املخطوط يف حوزته ،وفقًا ملالحظ ٍة �أوردها Enciclopedia Lingüística
« :Hispánica, vol. 2 (Madrid: C.S.I.C., 1967): 457يف �سنة � 1951أ�سعدين احلظ بالعثور على املخطوط،
حيث ا�ستطعت اقتناءه ملكتبتي اخلا�صة».
 49ذكره «غايانغو�س» يف «
50

“Suma de los principales mandamientos...”, in Memorial Histórico Español, op. cit.,
vol. 5, pp. 282, 283, 309, 319.
�شخ�ص مغربي قال له �إ َّنه
ا�شرتاه «غايانغو�س» يف مدينة «العرائ�ش» [مدينة يف �شمال �شرق املغرب( .املرتجم)]  Laracheمن ٍ

ورث املخطوط عن �أجداده ،انظر:

Saavedra, “Índice general de la literatura aljamiada”, op. cit., p. 156.

فمما ال �شك فيه �أن املخطوط انتقل بعد الطرد �إىل املغرب.
« 51يف �أول املخطوط هناك ما يفيد �إىل �أن الكتاب انتقل �إىل «�أملاجرو» � Almagroسنة  1552عن طريق �أحد �سكان مدينة
«داميييل»  ،»Daimielانظر :املرجع ال�سابق.157 :
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176

176

77

LXXVII

RAH T.3

قر�آن و�أدعية

ورق �صقلي من القرن
ال�ساد�س ع�شر .خط
قدمي( .اللغتان العربية
والق�شتالية).

78

LXXVIII

RAH T.4

�شعائر حممدية

بدون تاريخ.

79

LXXIX

RAH T.5

كتاب ال�صالة

80

LXXX

RAH T.6

�سور من القر�آن
و�أدعية

81

LXXXI

RAH T.7

خمتلط

82

LXXXII

RAH T.8

خمتلط

يرجع الورق �إىل نهاية
القرن اخلام�س ع�شر
(العربية والق�شتالية).
ورد يف نهاية املخطوط
�أن كاتبه «عبد الرحمن
المورا» يف �سنة .1473
اخلط �سيء ويرجع �إىل
القرن ال�ساد�س ع�شر،
الورق من نف�س الفرتة
الزمنية �أي�ضً ا.
يرجع اخلط والورق
�إىل القرن ال�ساد�س
ع�شر ،وهما مطابقان
خلط وورق كتاب el
Mancebo de

.52Arévalo

« 52مت جتليده يف �إجنلرتا ،اخلط والورق مماثل خلط وورق خمطوط  ،M. de Arévaloالذي كان كتابه يف حوزة نف�س ال�شخ�ص
الذي ق َّيد يف الهام�ش بع�ض الكلمات» ،انظر :املرجع ال�سابق160 :؛

Rodríguez, “Las demandas de Muce”, in Leyendas aljamiadas y moriscas sobre
personajes bíblicos (Madrid: Editorial Gredos, 1983): 195-223.

تبدو الكلمات ذات الأ�صول الأراغونية وا�ضحة.
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83

LXXXIII

RAH T.9

و�صفات  /تعاويذ

84

LXXXIV

RAH T.10

�سور قر�آنية

85

LXXXV

RAH T.11

خمتلط

86

LXXXVI

RAH T.12

�أحاديث (يو�سف،
�إبراهيم)

87

LXXXVII

RAH T.13

خمتلط

88

LXXXVIII

خطاب حول
RAH T. 14
«كالبيخو»

53

يرجع الورق �إىل
منت�صف القرن
ال�ساد�س ع�شر.
يرجع الورق �إىل القرن
ال�ساد�س ع�شر.
يرجع اخلط والورق �إىل
القرن ال�ساد�س ع�شر.
الورق متنوع ،من
منت�صف القرن الرابع
ع�شر حتى بدايات
القرن ال�ساد�س ع�شر.53
يرجع الورق �إىل القرن
ال�ساد�س ع�شر .يظهر
هذان التاريخان 1563
و.541586
نوع
«�أعجمية من ٍ
جديد و�شكل حروف
�شبيه باحلروف
املطبوعة».

يوجد يف هذا املخطوط ،كما هو معروف جي ًدا ،وكما �أُ�شري يف املالحظة رقم  ،9بع�ض الن�صو�ص الأعجمية الأكرث قد ًما (El
وا�ضحا ت�أليفها املبكر،
« Poema de Yúçufق�صيدة يو�سف»« El Alhadiz de Ismel ،حديث �إ�سماعيل») ،يبدو ً

وكذلك كلماتها ذات الأ�صول الأراغونية ،انظر:
54

Rodríguez, Leyendas aljamiadas y moriscas, op. cit., pp. 71ss,141ss.
Longas, Vida religiosa de los moriscos, op. cit., pp. 305-307.
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الق�شتالية والالتينية
 يحتوي.والعربية
تواريخ
ٍ املخطوط على
 حتى1514 ابتدا ًء من
.1530
ورق �إيطايل من القرن
 هناك.ال�ساد�س ع�شر
1567 تاريخان
 من976ميالدية و
ميالد النبي (�صلى اهلل
.)عليه و�سلم
ورد يف نهاية املخطوط
�أن نا�سخه هو «علي
Alí Rojel ،»روخيل
»ابن «حممد روخيل
Mohamad

.Rojel
يرجع الورق �إىل القرن
 ينتمي.ال�ساد�س ع�شر
املخطوط �إىل اكت�شاف
55
. Morés »«موري�س
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 املمار�سة الطبيةRAH T. 15

LXXXIX

89

 رحالت/  و�صفاتRAH T. 16

XC

90

 (كتابluces RAH T. 17
)الأنوار

XCI

91

 خمتلطRAH T. 18

XCII

92

Libro de las

 حيث.de Fuentes, El libro de las batallas, op. cit., pp. 10, 184ss  انظر التحقيقات اجلزئية لهذا املخطوط عند55
.Cardaillac, Moriscos y cristianos, op. cit., pp. 413-418. ميكن مالحظة �أن مالمح اللهجة الأراغونية كثرية؛
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93

XCIII

 RAH T. 19خمتلط
Paris y

94

XCIV

RAH V.1

«( Vianaباري�س»
و«بيانا»)

95

XCV

RAH V.2

حديث نبوي

96

XCVI

RAH V.3

مقطع تاريخي

97

XCVII

RAH V.4

98

XCVIII

RAH V.5

يرجع الورق �إىل القرن
ال�ساد�س ع�شر.56
يرجع الورق �إىل
منت�صف القرن
ال�ساد�س ع�شر.57
ورقة منف�صلة من قطع
ال ُربع ،يرجع اخلط
والورق �إىل القرن الرابع
ع�شر.58
ورقة منف�صلة بدون
تاريخ.

Doncella
Carcayona

ورقة بدون تاريخ.

(كاركايونا البتول)
Poema de

( Joséق�صيدة
يو�سف)

يقول «�سائبيدرا» �أن
خط هذا املخطوط
مماثل للمخطوط رقم
( 30يرجع الورق
�إىل منت�صف القرن
ال�ساد�س ع�شر).

ِ�ص�ص �أعجمية).pp. 161 y ss; 242 y ss ،
 56يف اجلزء الذي قمت بتحقيقه من كتاب ( Leyendas aljamiadasق ٌ
واجلزء الذي حققه «كوبرفيج»  K. I. Kobbervigمن كتاب ( El libro de las suertesكتاب احلظ)pp. 67 y ،
بن�صو�ص �أخرى.
 .ssميكن مالحظة �أن مالمح اللهجة الأراغونية قليلة للغاية باملقارنة
ٍ
 57قام بتحقيق هذا املخطوط «غاملي�س دي فونتي�س» يف Historia de los amores de Paris y Viana, Gredos,
 .(CLEAM, 1), Madrid, 1970فيما يتعلق بتاريخ املخطوط ،يبدو �أن كلاً من اخلط وكذلك الورق يعودان �إىل
منت�صف القرن ال�ساد�س ع�شر» .عبارة عن ن�سخة من حتقيق «بورجو�س»  Burgosالذي يرجع ل�سنة .1524
« 58جزء من ٍ
حديث نبوي مع ترجم ٍة له كلم ًة بكلمة».
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180
99

XCIX

RAH V.6

100

C

RAH V.7

101

CI

RAH V.8

102

CII

RAH V.9

103

CIII

RAH V.10

104

CIV

RAH V.11

105

CV

RAH V.12

180

يرجع الورق �إىل
منت�صف القرن
�أدب اجلدل
ال�ساد�س ع�شر.
خم�س ورقات قطع
ال ُربع  .يرجع اخلط
�أدب اجلدل
والورق �إىل القرن الرابع
ع�شر.59
يحتوي على  11ورقة
�أعجمية ،يرجع الورق
�سور قر�آنية
�إىل «الثُلث الأخري من
القرن ال�ساد�س ع�شر».
ورقتان وقطعة من
�أخرى من قَطع ال ُربع،
�سور قر�آنية
بدون تاريخ.
�سبع ورقات بدون
�سور قر�آنية � /أخرى
تاريخ.
اثنا ع�شر ورقة ترجع
�إىل منت�صف القرن
كتاب ال�صالة
ال�ساد�س ع�شر.
ورقتان من قطع ال ُربع،
ينت�سب اخلط والورق
�إىل «�أراغون» ،ويرجعان
خُ َطب
�إىل منت�صف القرن
الرابع ع�شر.60

.Cardaillac, “Algunos problemas lingüísticos evocados a partir”, op. cit., pp. 413ss 59
ورد يف ال�صفحة رقم « :415لغة الن�ص ال تُنكر هذا التقدير (من جانب «�سائبيدرا») ،لكنها �أي�ضً ا ال ميكن �أن ت�ؤكده بيقني ..يبدو
ب�شكل كبري ،»...انظر:
�أنه ُكتِب يف زمنٍ مل تكن فيه كتابة الق�شتالية بحروف عربية قد مت ممار�ستها ٍ
Cardaillac, Moriscos y cristianos, op. cit., p. 151.
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106

CVI

RAH V.13

كتاب ال�صالة

107

CVII

RAH V.14

كتاب ال�صالة

108

CVIII

RAH V.15

خُ َطب

109

XIX

RAH V.16

و�صفات

110

CX

RAH V.17

تف�سري قر�آين

111

CXI

RAH V.18

تعاويذ

يرجع اخلط والورق �إىل
منت�صف القرن اخلام�س
ع�شر .يحتوي املخطوط
على �ست ورقات من
قطع ال ُربع.
الورق من القرن
الرابع ع�شر �إىل القرن
ال�ساد�س ع�شر� .أربع
ورقات فقط من قطع
ال ُثّمن.
 21ورقة ،يرجع الورق
�إىل منت�صف القرن
اخلام�س ع�شر.
ورقة مفيدة ،الورق من
القرن ال�ساد�س ع�شر.
ت�سع ورقات من قطع
الثُمن ،الورق من
القرن ال�ساد�س ع�شر.
ورقتان من قطع
الثُمن ،اخلط بقلم
الري�شة ،يرجع الورق
�إىل منت�صف القرن
ال�ساد�س ع�شر.

ٍ
بحروف التينية ،با�ستثناء ا�سم اهلل ،الذي ُكتِب بحروف عربية ،انظر:
« 60جزء من خطبة مرتجم ٍة �إىل الق�شتالية
Saavedra, “Índice general de la literatura aljamiada”, op. cit., p. 173.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/30/2018 6:07 AM via NAJRAN UNIVERSITY
; AN: 1168341
,
;.
:
Account: ns153310

Copyright © 2015. Bibliotheca Alexandrina. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted
under U.S. or applicable copyright law.

مقارب ٌة نحو تأريخ المخطوطات األعجمية الموريسكية

181

182

182

قائمة المخطوطات األعجمية (تكملة)
الرقم احلديث
للمخطوط

مو�ضوع املخطوط

112

CXII

RAH V.19

�صالح من تون�س
ر�ؤية ٍ

113

CXIII

RAH V.20

كيف ي�صبح ال�شخ�ص
ُمزخ ِرفًا؟

114

CXIV

RAH V.21

مفردات ا ُخل َطب

115

CXV

RAH V.22

مفردات ا ُخل َطب

ورقة .بدون تاريخ.

116

CXVI

RAH V.23

دعاء داوود

ورقة مفيدة بدون
تاريخ.

117

CXVII

RAH V.24

حرز

ورقة بدون تاريخ.

118

CXVIII

RAH V.25

وثائق �سحرية

ثماين ورقات ،يرجع
الورق �إىل منت�صف
القرن ال�ساد�س ع�شر.

الت�سل�سل

فهر�س
“�سائبيدرا”

فهر�س “غيني
روبلي�س”

معلومات حول
التاريخ املحتمل
للمخطوط
ورقة؛ الورق من
القرن ال�ساد�س ع�شر
�إىل القرن ال�سابع
ع�شر.
�أربع ورقات من
قطع الثُمن ،الورق
من منت�صف القرن
ال�ساد�س ع�شر.
ورقتان من قطع
ال ُربع ،الورق من
القرن اخلام�س ع�شر
�إىل القرن ال�ساد�س
ع�شر.
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119

CXIX

RAH V.26

خمتلط

120

CXX

RAH V.27

و�صفات �سحرية

121

CXXI

RAH V.28

و�صفة

122

CXXII

RAH V.29

و�صفة

123

CXXIII

RAH V.30

وثائق قانونية

124

CXXIV

RAH V.31

و�صفات

125

CXXV

RAH V.32

خطابات وم�س َّودات

61

 15ورقة ،الورق من
القرن اخلام�س ع�شر
�إىل القرن ال�ساد�س
ع�شر ،الذي مت
�إدخاله يف الن�صف
الثاين من القرن
ال�ساد�س ع�شر.61
ورقة مفيدة بدون
تاريخ.
ورقة من قطع ال ُّربع،
اخلط من القرن
ال�ساد�س ع�شر.
ٍ
بحروف
ورقة
التينية ،غري م�ؤرخة،
ُعثرِ عليها بداخل
املخطوط رقم .89
�أربع ورقات ،يرجع
الورق �إىل القرن
اخلام�س ع�شر.
قِط ٌع من �أوراق ،بدون
تاريخ.
ثالث ورقات
ٍ
بحروف التينية.
بدون تاريخ.

ب�أ�سفل بع�ض ال�صفحات هناك مالحظات تعود �إىل القرن ال�ساد�س ع�شر .يظهر يف الداخل تاريخ �سنة .1603
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184
ٍ
.بحروف التينية
1519 هناك تاريخان
910ميالدية و
1504=( هجرية
.)ميالدية
ٍ
بحروف التينية؟
القرن ال�سابع
.62ع�شر؟
هناك تاريخان
1540 و1539
)(حروف التينية؟
1525 الحق ل�سنة
.1557 و�سابق ل�سنة
هو نف�س املخطوط
 (رقمJ. 62 رقم
.63)176
ُعثرِ عليه يف
 بدون.»«�أملوناثيد
تاريخ (هو نف�س
J. املخطوط رقم
.)153 ) (رقم28

ُ
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Tratados“
contra el

” (ر�سائلCorán
)�ضد القر�آن

CXXVI

126

CXXVII

127

؟

Halecamiento

P. Antonio

del mundo

Cabré

وثيقة موري�سكية

F. Codera

CXXVIII

128

Junta 62

CXXIX

129

Junta 28

CXXX

130

Tafçira del M.
de Arévalo
M. de (تف�سري

)Arévalo

خمتلط

 �إنه قد قر�أ يف الورقة التي تنق�ص �إ�شار ًة �أعجمية حول-يف مالحظة-  الذي يقول،P. Artiga » ينتمي هذا املجلد �إىل «�أَرتيغا62
: انظر،1606  �سنة،Ángela » «�أنخيال،ميالد �إحدى الفتيات

Saavedra, “Índice general de la literatura aljamiada”, op. cit., p. 179.

 �أوEl Mancebo de Arévalo : وذلك لأنها لنف�س امل�ؤلف، تاريخٌ تقريبي132 ،129 ،82 ،13  لعل تاريخ املجلدات رقم63
.لنف�س النا�سخ
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131

CXXXI

132

CXXXII

بحروف التينيةُ .عثرِ
عليه داخل املخطوط
 Bibl. P. Gilخمتلط
ال�سابق .يظهر هذا
التاريخ .641603
ُكتِب يف تاريخ
Cambridge
B. Compendio
الحق على التن�صري
Dd949
M. Arévalo
(.65)34-1533

 64هذا املخطوط الذي ال ُيعلم مكانه ،هو نف�سه الذي و�صفه «خِ يل» يف فهر�سه حتت رقم  ،40والذي �أعيد هنا ن�سخه«ُ :ك َّرا�س من
مكتوب بحروف التينية ،يحتوي على منظومتني �شعريتني .تبد�أ املنظومة الأوىل مبا يلي:
 24ورقة ،قطع ال ُّربع ،جيد احلفظ،
ٌ

Aquí veras buen hermano
Amado de corazón
De las lunas un sermón

Puesto en metro castellano

	�أما الثانية ،التي بعنوان “( ”La Degüella de Ibrahimذبيح �إبراهيم) ،فهي تبد�أ مبا يلي:

Azarayel que entendio

Malac almauti es su nombre
Lo que Alá tiene ordenado
con humidad pregunto

.Ye mi Alá, si seré yo
على غالفيَْ هذا ُ
الك َّرا�س هناك جمموعة ح�سابات لتاجر �أقم�شة موري�سكي ،وذكر لأ�سماء قرى «فيغريويال�س» ،Figueruelas
«�ألبيتا�س»  Albitasوقرى �أخرى ،انظر:
Gil y Gil, “Los manuscritos aljamiados de mi colección”, op. cit., p. 349.

ٍ
بحروف التينية و�أنه مت العثور عليه يف «�أملوناثيد» ،مما يدل على �أنه حتى قبل الطرد ،يف
من املهم الإ�شارة �إىل �أن املخطوط ُكتِب
ٍ
بحروف التينية ،حيث كانوا يعرفون ال�شعراء الإ�سبان ويقلدونهم.
بدايات القرن ال�سابع ع�شر ،كان ُيكتب يف �إ�سبانيا �أعجمية
ٍ
بحروف التينية.
فلعلَّ هناك خمطوطات �أخرى ُكتِبت قبل الطرد
 65يقول «�سائبيدرا» �إن مكانه جمهول؛ بيد �أن «هاريف» �أثبت �أنه نف�س املجلد املوجود يف مكتبة جامعة «كمربيدج»ُ .يق�صد به
املخطوط الثالث املعروف لـ Mancebo de Arévalo: Breve compendio de nuestra ley y çunna
وال�س َّنة) ،الذي ُكتِب ما بني  1533و ،1534ح�سبما ذكر «هاريف» ،انظر:
(اجلامع املخت�صر يف الفقه ُ
Harvey, “Manuscrito aljamiado en la Biblioteca de la Universidad de Cambridge”,
op. cit., pp. 49-74.
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 قام.حروف التينية
«مورجان» بو�صفها
ب�شكل
ٍ ون�شرها
 هناك تاريخان.جزئي
.661615 و1610
.حروف التينية
مكانه غري
 هل يكون،معلوم
.67�أ�سرتاليا؟
خمطوطات عربية
مع مالحظات
 هناك.بالأعجمية
1480 تواريخ
.1542 و1518و
»فهر�س «ريبريا
» و«�آ�سنيRibera
» و«خِ يلAsín"
.68P. Gil

ُ
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?

CXXXIII

133

 (�إجنيلBernabé
)برنابيه

?

CXXXIV

134

خمتلط

?

CXXXV

135

�أدب اجلدل

Evangelio de

. فمع احتوائه على مو�ضوعات يف اجلدل مل يذكره «كارديياك» وال �أي كاتب �آخر، قد يكون املخطوط اختفى66
 من الإيطالية �إىل الق�شتاليةMustafa Aranda »	�ألي�س من املحتمل �أن يكون هذا املخطوط الذي ترجمه «م�صطفى �أراندا67
: انظر، يف �أ�سرتاليا؟Fletcher ») هو نف�سه الذي اكت�شفه «فليت�شر182  �ص،(�سائبيدرا

Fletcher, «The Spanish Gospel of Barnabas”, op. cit.

: انظر،»الذي ذكره «�إيبالثا

M. de Epalza, “Le milieu hispano-moresque de I’Evangile islamisant de Bernabé
(XVI-XVII siècle)”, Islamochristiana 8 (1982): 159-183.

: انظر،)C.S.I.C( » قام «خِ يل» �أي�ضً ا بو�صف بع�ض خمطوطات «املجل�س68

Gil y Gil, “Los manuscritos aljamiados de mi colección”, op. cit., pp. 537-549.
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فهر�س
“ريبريا”
و”�آ�سني”

امل�سل�سل

“بابلو ِخيل”
P. Gil
)(74

الرقم
احلديث
للمخطوط

مو�ضوع املخطوط
Breviario

136

J.1

1

«( çunniاملخت�صر
ال�سني»)

137

J.3

2

�سور قر�آنية � /أخرى

138

J.4

4

خمتلط

معلومات حول
التاريخ املحتمل
للمخطوط
م�ؤرخ ب�سنة .1462
عي�سى خبري.69
م�ؤرخ ب�سنة 1578
(يحمل �أي�ضً ا تاريخ
�سنة  .)1578خمطوط
ملحمد الكاتب
Mohamad
. escribano
70

نهايات القرن اخلام�س
ع�شر �أو بدايات
القرن ال�ساد�س ع�شر.
هناك تاريخان 1452
(الق�سطنطينية)
و.711479

 69رمبا ُيق�صد به ن�سخة الحقة .هكذا يرى �أي�ضً ا «هاريف» ،انظر:

Harvey, The Literary Culture of the Moriscos, op. cit., p. 357.

 70يف بع�ض املنا�سبات ُي�شار �إىل ملك الربتغال عند احلديث عن حرب مدينة «فا�س» ( ،)1578انظر:

Kontzi, “Aspectos del estudio de textos aljamiados”, op. cit., pp. 199-200.

والتحقيق الكامل للمخطوط يف:

Kontzi, Aljamiado Texte, op. cit., vol. 1, est. Lingüístico, op. cit., vol. 2, pp. 347-677.
edición del texto.

هناك تكرار للكلمات ذات الأ�صول الأراغونية يف هذا املخطوط ،انظر:

Morillas, “Copistas y escribanos moriscos”: 74.

 71ا�ستولوا للت ِّو على غرناطة ،ح�سبما ورد يف الورقة .180v
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188

Kiteb de

139

J.6

5

140

J.8

6

خمتلط

141

J.9

7

خمتلط

142

J.12

8

خمتلط

143

J.13

9

خمتلط

Samarkandi

(كتاب ال�سمرقندي)

188
م�ؤرخ ب�سنة 1601
كما ورد يف الورقة
( .377ن�سخة
حممد الكاتب
Muhámad
.72)escribano

 72حول هذا النا�سخ ،انظر:

القرن ال�سابع ع�شر.
رمبا نهايات القرن
ال�ساد�س ع�شر.73
حتى الورقة  167يف
الن�صف الأول من
القرن اخلام�س ع�شر،
اجلزء الباقي يرجع �إىل
القرن ال�سابع ع�شر.
القرن ال�ساد�س ع�شر.
بدون تاريخ.
القرن ال�ساد�س ع�شر.
هناك تاريخان من
� 1572إىل .1588
هناك �أ�سماء له�ؤالء
ال ُّن َّ�ساخ :حممد،
74
وميجيل ،ولوي�س .

Morillas, “Copistas y escribanos moriscos”, op. cit., pp. 76-77.

 73قام «فرنانديث فرنانديث» � ،FÉRNANDEZ FÉRNANDEZ, M. J., OVIEDOسنة  ،1987بدرا�سة وحتقيق هذا
املخطوط يف �أطروحته للدكتوراه .ورد يف املخطوط �أن هذا القر�آن جتاوز الـ�سبعمائة �سنة ،لكن بالت�أكيد هو عبارة عن ن�سخة للأ�صل
الذي وردت فيه هذه املعلومة ،وتظهر نف�س هذه الإ�شارة يف املخطوط رقم  J.9يف اجلزء الذي ُكتِب يف القرن الثامن ع�شر.
Kontzi, Aljamiado Texte, op. cit., vol. 1, 2, pp. 678-710; Montaner, El recontamiento 74
de Al Miqdād y Al Mayāsa, op. cit.

ٍ
بحروف التينية ،يظهر تواريخ ترجع لنهايات القرن ال�ساد�س ع�شر ،انظر:
يف الأوراق الأوىل من املخطوط،
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144

J.14

10

ر�سالة يف الفقه
املالكي

145

J.16

-

�سور قر�آنية

146

J.18

11

�سور قر�آنية

147

J.20

12

مو�ضوعات دينية

بدون تاريخ؛ بدايات
القرن ال�سابع ع�شر.
العربية والأعجمية
الدولية .النا�سخ
معروف.75
خمطوط عربي .يف
ورقة الغُفل هناك
وثيقة مهمة بتاريخ
.761533
القرن ال�ساد�س ع�شر.
بدون تاريخ.77
القرن اخلام�س ع�شر.
ورد يف ال�صفحة
الأخرية �أنه مت االنتهاء
من ن�سخ املخطوط يف
�سنة 88؟ (=هل �سنة
 888هجرية؟ =1483
ميالدية؟).

T. Fuente Cornejo, Poesía religiosa aljamiado- morisca (PhD diss, Universidad de
Oviedo, 1985); Morillas, “Copistas y escribanos moriscos”, op. cit., p. 77.
ا�سم النا�سخ «حممد» وهو نا�سخٌ يبدو ،وفقًا لـ«ريبريا» و«�آ�سني» ،هو نف�سه الذي ورد يف املخطوط رقم  ،J.3باحلروف والتاريخ.

 75ن�سخة من�سوبة لعي�سى (ابن �أحمد وعائ�شة) وفقًا لـ ،انظر:

Gil y Gil, “Los manuscritos aljamiados de mi colección”, op. cit., p. 542; Morillas,
“Copistas y escribanos moriscos”, op. cit., p. 76.

 76هو خمطوط عربي ،لكن يف ورقة الغُفل هناك وثيقة مهمة تتحدث عن التن�صري الق�سري للموري�سكيني يف «�أراغون» و»بالنثيا»،
وعن اال�ست�شهاد يف بع�ض احلاالت �أو الفرار من «ليبانتي»  Levanteيف حاالت �أخرى« .كتبها حممد ،...ابن حممد...،
الأمني ال�صالح» ،انظر:
77

Ribera and Asín, Manuscritos árabes y aljamiados de la Biblioteca de la Junta, op. cit.,
pp. 83-84.
قام «برينيت»  J. Vernetبدرا�سة هذا املخطوط ،انظر:
Vernet, “La exégesis musulmana tradicional en los coranes aljamiados”, op. cit., p.
123-145.
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190
.القرن ال�ساد�س ع�شر
.78بدون تاريخ
.القرن ال�ساد�س ع�شر
.بدون تاريخ
.القرن ال�ساد�س ع�شر
يظهر يف املخطوط
79
. 1157 تاريخ �سنة
.القرن ال�ساد�س ع�شر
.80بدون تاريخ
.القرن ال�ساد�س ع�شر
81
بدون تاريخ
هو نف�سه الذي
»فهر�سه «�سائبيدرا
مع املخطوط رقم
 (انظرCXXX
 يف هذه130 رقم
.)القائمة
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190

ر�سائل يف ال�سحر

13

J.22

148

دعاء اال�ست�سقاء

14

J.23

149

خمتلط

15

J.24

150

خمتلط

16

J.25

151

ق�صة ذي القرنني

17

J.26

152
]130[

خمتلط

18

J.28

«هكذا ورد
الت�سل�سل
في الن�سخة
.»الإ�سبانية
)(المترجم

 هذه الكتب التي تتناول العرافة �أو الكهانة كانت حم َّرمة خا�ص ًة من قِبل ال�سلطات الكهنوتية بداي ًة من منت�صف القرن ال�ساد�س78
: انظر، كما ي�شري،ع�شر

Kobbervig, El libro de las suertes, op. cit., pp. 30-33.

. امل�شار �إليه يف �صفقات الأغنام واملراعي الواردة هناك،1557  مايو �سنة30 : ي�شري «خِ يل» �أنه يظهر يف املخطوط هذا التاريخ79
M. L. Moraleda, Edición de un manuscrito morisco del Corán (Ms. 25 de la Escuela 80
de Estudios Árabes de Madrid) (Master’s Thesis, Universidad de Barcelona, 1965);
J. Vernet and M. Moraleda, “Un Alcorán fragmentario en aljamiado”, Boletín de
la Real Academia de las Buenas Letras 33 (1969-1970): 43-75; Vernet, “La exégesis
musulmana tradicional en los coranes aljamiados”, op. cit., pp. 132ss.
.Kobbervig, El libro de las suertes, op. cit., pp. 37ss, 67ss : انظر،الكلمات ذات الأ�صول الأراغونية وا�ضحة
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81

191

153

J.29

19

154

J.30

20

155

J.32

21

156

J.33

3

( Tafríaكتاب
التفريعة)

157

J.37

23

خمتلط

خمتلط

Kiteb de
rogar por

( aguaكتاب يف
اال�ست�سقاء)
خمتلط
Kiteb de la

القرن ال�ساد�س ع�شر.
يف ال�صفحة الأخرية
هناك �أغنية ق�شتالية،
ويقال �إنها ُكتِبت يف
.821591
نهايات القرن
ال�ساد�س ع�شر
(.83)1597
القرن ال�ساد�س ع�شر.
بدون تاريخ.
م�ؤرخ ب�سنة 993
هجرية (=1585
ميالدية).
�أوراق مفككة
ب�شكل عام
ومنف�صلةٍ .
القرن ال�ساد�س ع�شر.
هناك تاريخان 1459
(باللغة العربية) و
.841588

ٍ
بحروف التينية ،تظهر مالحظة يرد فيها تاريخ �سنة  ،»1597انظر:
�	82أ�ضاف «خِ يل»« :يف ال�صفحة الأخرية،

Gil y Gil, “Los manuscritos aljamiados de mi colección”, op. cit., p. 544.

« 83مت االنتهاء من كتابة كِ تاب دعاء اال�ست�سقاء وترجمته �إىل الرومانثية؛ وكان ذلك يف يوم اخلمي�س الرابع من ذي القعدة املوافق
ل�شهر يونيو �سنة  ،»1597انظر :املرجع ال�سابق.
 84انظر  ،FUENTE CORNEJO, T.الذي �أرجع تاريخ �أحد الكرا�سات �إىل نهايات القرن ال�ساد�س ع�شرPoesía religiosa ،
 .aljamiado-morisca, Oviedo, 1985حتت الطبع.
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192
.القرن ال�ساد�س ع�شر
.بدون تاريخ
خمطوط بدون
8  كرا�س من.تاريخ
.85ورقات
ملف من القرن
 بدون.ال�ساد�س ع�شر
.86تاريخ
ملف من القرن
 بدون.ال�ساد�س ع�شر
.تاريخ
ملف من القرن
 بدون.ال�ساد�س ع�شر
.تاريخ
ملف لن�صو�ص عربية
حتتوي على �أعجمية
.87بني ال�سطور
ملف من القرن
 بدون.ال�ساد�س ع�شر
.تاريخ

192

خمتلط

24

J.39

158

خمتلط

25

J.40

159

خمتلط

26

J.41

160

خمتلط

27

J.42

161

خمتلط

-

J.43

162

خمتلط

28

J.44

163

خمتلط

29

J.46

164

: انظر، مالمح اللهجة الأراغونيةM. J. Hermosilla » تعك�س هذه الك َّرا�سات التي قامت بدرا�ستها «�إرمو�سييا85

Hermosilla, “Dos glosarios de Corán Aljamiado”, op. cit., pp. 117- 149.
Kontzi, Aljamiado Texte, op. cit., vol. 2, pp. 711-716.
.)fuella, après…( لعله �أراغوين
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86
87

193

165

J.47

30

تف�سري قر�آين

166

J.51

31

تف�سري قر�آين

167

J.52

-

خمتلط � /أبيات
�شعرية

168

J.53

32

169

J.55

-

�أدعية

170

J.156

33

�أدعية

171

J.57

34

�أحاديث

Preicas y
exemplos

(مواعظ و�أخالق)

القرن ال�ساد�س ع�شر.
بدون تاريخ.88
القرن ال�ساد�س ع�شر.
بدون تاريخ .املخطوط
جميعه بالعربي تقري ًبا.
القرن ال�ساد�س ع�شر.
رمبا نهايته.89
القرن ال�ساد�س ع�شر.
(.90)1598
القرن ال�ساد�س ع�شر،
بدون تاريخ.
القرن ال�ساد�س ع�شر.
بدون تاريخ
نهايات القرن
ال�ساد�س ع�شر
(.91)1587

 88وفقًا لـ«�شِ يخنا»  A. Chejneهو عبارة عن خمطوط الـ  Tafsiraلـ  ، Mancebo de Arévolaانظر:

89

Harvey, “Manuscrito aljamiado en la Biblioteca de la Universidad de Cambridge”:
236; M. J. Hermosilla, “Una version aljamiada de Corán 89, 6-8 sobre Iram, la de
las columnas”, Al-Qanṭara 5 (1984): 33-62.
حتتوي ،من بني �أعمالٍ �أخرى ،على نف�س العمل رقم  ،J. 30وتنتهي بكتابة تاريخ �سنة  ،98الذي البد و�أنه �سنة � ،1598أو يكون
قد ُكتب بعد املخطوط رقم  J. 30ب�سنة ،انظر:
Ribera and Asín, Manuscritos árabes y aljamiados de la Biblioteca de la Junta, op. cit., p. 192.

 90مت االنتهاء من هذا املخطوط �سنة  ،1598وهو عملٌ قام بكتابته نا�سخان ويحتوي على العديد من الكلمات ذات الأ�صول
الأراغونية ،خا�ص ًة يف اجلزء الثاين� .أتاح «كارميلو موران �أريا�س»  Carmelo Morán Ariasبيانات حول هذا املخطوط،
حيث يقوم بدرا�سته وحتقيقه يف ر�سالته للدكتوراه.
 91ورد يف الورقة الأخرية بحروف التينية« :بد�أ يف الثاين ع�شر من ُجمادى الأوىل املوافق الواحد والع�شرين من �أبريل �سنة .»1587
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193

194
172

J.58

35

خمتلط

173

J.59

36

و�صفات

174

J.60

37

175

J.61

38

Brev. çunni

[]129

«هكذا ورد
الت�سل�سل
في الن�سخة
الإ�سبانية».
(المترجم)

(املخت�صر ال�سني) /
�أخرى
Mojtasar

(خمت�صر)
Tafçira del M.

J.62

39

de Arévalo
(تف�سري M. de

)Arévalo

194
القرن ال�ساد�س ع�شر
�أو ال�سابع ع�شر ،بدون
تاريخ.
القرن ال�ساد�س ع�شر،
بدون تاريخ.92
حروف التينية.
م�صدر املخطوط
جمهول ،يف املقابل،
بقية املخطوطات تعود
93
�إىل «�أملوناثيد».
عربي و�أعجمي .بدون
تاريخ.
هو نف�سه الذي
فهر�سه «�سائبيدرا»
مع املخطوط رقم
( CXXIXانظر
رقم  129يف هذه
القائمة).

92
 93رمبا ُكتِب بعد الطرد ،حيث �إنَّ اخلط يبدو �أنه يرجع �إىل منت�صف القرن ال�سابع ع�شر.
 94هذه املجلدات من الأوراق املفككة تعود �إىل «كراتني من التجليد املوري�سكي لبع�ض املخطوطات التي كانت مكونة من �أوراق
ُك ُتب و�أوراق وثائق �أكرث قِد ًما» ( .)Cat., pp. XXV-XXVIبع�ضها يحتوي على مالمح اللهجة الأراغونية ،مما يدل على قِدمها
الن�سبي (� ،)s. XVIأو على الأرجح �أنَّ الأراغونية كانت لهجة من لهجات الأعجمية ( .)Cat. XXIV-XXV
Kontzi, Aljamiado Texte, op. cit., vol. 2, pp. 717-747.
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195

176

J.6494

177

J.65

178

J.66

179

J.67

180

J.68

181

J.69

182

J.70

ورقتان ٍّ
بخط يرجع
�إىل القرن ال�ساد�س
ع�شر.95
جميعه بالعربي تقري ًبا.
بدون تاريخ.
 10ورقات ٍّ
بخط
ق�شتايل يرجع �إىل
القرن ال�ساد�س ع�شر.
�أوراق منف�صلة .لغة
عربية و�أعجمية .بدون
تاريخ.
ن�صو�صا
جملد ي�ضم ً
عربية و�أعجمية.
نهايات القرن
ال�ساد�س ع�شر .هناك
العديد من الكلمات
ذات الأ�صول
الأراغونية.
�أوراق عربية و�أعجمية
بدون تاريخ.
�أوراق بدون تاريخ.

ل�شخ�ص موري�سكي �أراغوين من القرن اخلام�س ع�شر .قام
ن�ص عربي �ضمن جمموعة ح�سابات
ٍ
 95يظهر فيه تاريخ �سنة  1474يف ٍّ
«هورنرباخ»  W. Hoernerbachبن�شر مقطع �آخر ينتمي �إىل �شكل من �أ�شكال «مدينة �سامل»  ،Medinaceliانظر:

Hoenerbach, Spanisch-islamische Urkunden, op. cit., pp. 230-235, 284-288.

هناك �أي�ضً ا ق�صيدة موري�سكية �شديدة التك ُّلف ت�شري �إىل نهايات القرن ال�ساد�س ع�شر ،انظر:

Cornejo, Poesía religiosa aljamiado-morisca, op. cit., Kontzi, Aljamiado Texte, op. cit.,
vol. 2, pp. 749-764.
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195

196

183

J.72

184

J.73

185

J.75

186

187

J.76

J.77

196
 12ورقة تعود �إىل
القرن ال�ساد�س ع�شر،
حالتها �سيئة ،تنتمي
�إىل ُغالفيَْ املخطوط
رقم .J.8
�أوراق عربية
و�أعجمية بدون
تاريخ .بع�ضها يرجع
�إىل القرن اخلام�س
ع�شر ،بالالتينية
والأراغونية.96
�أوراق عربية و�أعجمية
بدون تاريخ .بع�ضها
يرجع �إىل القرن
اخلام�س ع�شرُ .كتِبت
ب�أقالم خمتلفة.
خم�س ورقات تنتمي
�إىل ُغالفيَْ املخطوط
رقم  ،J.12بالعربية
والأراغونية� .أحدها
ٍّ
بخط يرجع �إىل القرن
اخلام�س ع�شر.
جملد ي�ضم عدة
�أوراق تنتمي �إىل
ُغالفيَْ املخطوط رقم
.J.13

 96يظهر فيه بع�ض التواريخ من بينها تاريخ �سنة .1450
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197

ينتمي املخطوط
�إىل ُغالفيَْ املخطوط
رقم  ،J.14بالعربية
والأعجمية .بدون
تاريخ .ك�شف ح�ساب
ل�شخ�ص موري�سكي
ٍ
يحتوي العديد
من الكلمات ذات
الأ�صول الأراغونية.
ينتمي املخطوط
�إىل ُغالفيَْ املخطوط
رقم  ،J.15بالعربية
والأعجمية .بدون
تواريخ.

188

J.78

189

J.79

190

J.80

ينتمي املخطوط �إىل
ُغالفيَْ املخطوط رقم
 ،J.16ورقة �أعجمية
و�آخر ق�شتايل يرجع
�إىل القرن ال�ساد�س
ع�شر .الباقي بالعربية

191

J.81

ينتمي املخطوط �إىل
ُغالفيَْ املخطوط رقم
 .J.17بع�ض �أوراقه
بالأعجمية ويعود �إىل
القرن ال�ساد�س ع�شر
ٍّ
وبخط �أراغوين.
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197

198

192

J.82

193

J.83

194

J.84

195

J.85

196

J.86

198
ينتمي املخطوط �إىل
ُغالفيَْ املخطوط رقم
 .J.18بدون تاريخ.
هناك خطاب يرجع
�إىل القرن اخلام�س
ع�شر و�آخر �إىل نهايات
القرن ال�ساد�س ع�شر
ينتمي املخطوط �إىل
ُغالفيَْ املخطوط رقم
 .J.19بدون تاريخ.
بع�ض �أوراقه بخطٍ
�أراغوين ويعود �إىل
القرن ال�ساد�س ع�شر.
هناك فقرات �أعجمية
بحالة �سيئة ،بدون
تاريخ .برومانثية
ق�شتالية تعود �إىل
القرن ال�ساد�س ع�شر.
من بني �أوراقه ،هناك
 4ورقات بالق�شتالية
تعود �إىل القرن
ال�ساد�س ع�شر ،حتتوي
على جمموعة من
احل�سابات.
ورقتان فقط
بالأعجمية .بدون
تاريخ.
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199

197

J.89

198

J.90

199

J.91

200

J.93

201

J.94

202

J.95

203

J.96

204

J.98

ورقة م�ؤرخة ب�سنة
.1499
ثالث ورقات فقط
بالأعجمية ،لعلها من
�أراغون.
�أوراق عربية و�أعجمية
بدون تاريخ.
مقاطع �أعجمية من
القرن ال�ساد�س ع�شر
وخط �أراغوين.
خط �أراغوين من
القرن ال�ساد�س ع�شر
يف بع�ض الأوراق.
 12ورقة بالق�شتالية
من القرن ال�ساد�س
ع�شر.
�أوراق عربية و�أعجمية.
بدون تاريخ.
ملف من الأوراق
العربية والأعجمية
يحتوي على هذين
التاريخني 1582
و 1583وا�سم «لوي�س
�إي�سكريبانو (لوي�س
النا�سخ)»Luis 97
.Escribano

ٍ
خمطوطات �أخرى بـ«الأعجمية احلاخامية» ،لذا ينبغي �أن تكون قد ُكتِبت قبل �سنة  ،1492تاريخ طرد اليهود.
 97يحتوي على
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200
 مقطع،من بني �أوراقه
من وثيقة بتاريخ
.1495
،عدة �أوراق �أعجمية
 لعلها،بدون تاريخ
ترجع �إىل نهايات
98
. القرن اخلام�س ع�شر
.القرن ال�ساد�س ع�شر
1551 «يف �سنة
ُولِدت �أنا لوي�س
�إي�سكريبانو» (الورقة
 امل�ؤلف يف.)391 رقم
جز ٍء من املخطوط هو
99
»«حممد �إي�سكريبانو

ُ
التراث الموريسكيُّ المخطوط

�أدعية

200
J.99

205

J.101

206

J.A (PP. EE.
)Zaragoza

207

Muhammad
.Escribano

 بدون.جملد �أعجمي
. خط مغربي.تاريخ

�أدعية

J.B (PP. EE.
)Zaragoza

208

 وكذلك اال�ستيالء على غرناطة وم�صائب،1501  هناك �أنباء يف �إحدى الأوراق عن م�صائب كبرية حدثت يف �إ�سبانيا �سنة98
: انظر،1474 و1470 ن�ص عربي ل�سنتي
ٍّ  هناك تواريخ �أخرى يف.ال�شعب اليهودي

Hoenerbach, Spanisch-islamische Urkunden, op. cit., pp. 259-26, 271-275, 394-397.
Morillas, “Copistas y escribanos moriscos”, op. cit., p. 77; Morillas, “Más sobre los
escribanos moriscos”, op. cit., pp. 105-107.

.227 نَ َ�سخَ بع�ض الأوراق «حممد النا�سخ» وفقًا ملا ورد يف الورقة رقم
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201
خمطوط م�ؤرخ يف
910 خامتته ب�سنة
100
. )1495=( هجرية
لعله يرجع �إىل نهايات
القرن اخلام�س ع�شر
�أو بدايات ال�ساد�س
 من املمكن،ع�شر
ن�سبته �إىل «عي�سى
Iça 101»�إي�سكريبانو

J.C (PP. EE.

فقه مالكي

)Zaragoza

J.D (PP. EE.

مو�ضوعات �أخالقية

)Zaragoza

201

209

210

Escribano

.ك�سابقه

: انظر، على الأقل يف جز ٍء منه،» النا�سخ هو عي�سى «النا�سخ100

Morillas, “Copistas y escribanos moriscos”, op. cit., p. 76.

. املرجع ال�سابق: انظر، على الرغم من �أنه ميكن �أن يكون هناك نا�سخان خمتلفان101
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202
معلومات حول التاريخ
املحتمل للمخطوط

خمطوطات �أعجمية �أخرى

202
امل�سل�سل

.102املدجنني
َّ ع�صر

Ocaña »خمطوط «�أوكانيا

211

.103نهايات القرن اخلام�س ع�شر

22  رقمP. Gil »خمطوط «خِ يل

212

1668 الإ�سكوريال

213

104

1522 م�ؤرخ ب�سنة

مقطع من
ٍ يحتوي املخطوط على
لغتني (العربية والق�شتالية) ترجع
الق�شتالية �إىل نهايات القرن ال�ساد�س
.105ع�شر
.106منت�صف القرن ال�ساد�س ع�شر

Palma de »خمطوط «باملا دي مايوركا

214

128  رقمMallorca
) (بر�شلونة1420قر�آن رقم

215

Ruiz and Navarro, “Libros árabes”: 63-64; Ruiz and Navarro “Glosas aljamiadas
romances en un manuscrito árabe inédito de Ocaña (Toledo)”, in XIV Congreso
Internazionale di Lingüistica y Filologia Romanicas, vol. 2 (n.p.: Palma de Mallorca;
Edit. Moll, 1985): 165-178; Ruiz and Navarro, “Un nuevo texto aljamiado: el
recetario de sahumerios en uno de los manuscritos árabes de Ocaña”, in Revista de
Dialectologia y Tradiciones Populares 30 (1974): 1-17.
ُ �أُدرج هنا
J.33 (Mensaje de Omar —el califa— al الك َّرا�س الذي كان موجو ًدا داخل املخطوط رقم
 ال يبدو �أنه.)1447(  هجرية815  مع التاريخ الوارد يف �إحدى الر�سائل وهو،)Emperador de Constantinopla

102

103

: انظر،ورد يف املراجع �أن «ريبريا» و»�آ�سني» قد �أ�شارا �إىل هذا املخطوط

Gil y Gil, “Los manuscritos aljamiados de mi colección”, op. cit., pp. 544-545.
Epalza, “Un manuscrito narrativo normativo árabe y aljamiado”, op. cit., p. 35.

. �أي قبل التن�صري الق�سري للمدجنني الأراغونيني،الذي �أو�ضح �أنه م�ؤ َّرخ بهذا التاريخ

M. de Epalza, «Deux récits bilingues (arabe et espagnol) de voyageurs vers l’Orient qui
passent par Tunis (XVe est XVIe siècles)», Les Cahiers de Tunisie 16 (1978): 35-52.

104
105

:	�أُعيد ن�شره بالإ�سبانية يف

Hesperis: archives berbères et bulletin de l’Institut des hautes études marocaines 20, 21
(1982): 25-1112.
Chejne, “Plegaria bilingüe árabe-aljamiada de un morisco”, op. cit., pp. 621-647.

 رمبا ُكتبت يف منت�صف القرن ال�ساد�س. ما ي�شري �إىل �أن تاريخ ت�أليف الن�ص مت�أخر، يحتوي على قليل من املفردات القدمية...«
.623 :»ع�شر
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ُكتب يف نهايات �أو بدايات القرن
 يحتوي على كلمات.ال�سابع ع�شر
.107ذات �أ�صول �أراغونية
 امل�ؤلف الجئ يف،حروف التينية
.1081629  ُكتِبت نحو،تون�س
 القرن ال�سابع ع�شر.حروف التينية
.109)1637(
------يحتوي على �أركان الإ�سالم
 ُكتِب يف تون�س �سنة.اخلم�س
.110 حروف التينية.1627
.مقالة فقهية كبرية بالأعجمية
 بدون.تبدو من اخلط �أنها �أراغونية
.111تاريخ

203

) (�سرق�سطةSabiñán »خمطوط «�سابينيان

216

14.009 خمطوط مكتبة الفاتيكان رقم

217

Casanetense »خمطوط مكتبة «كازانتين�سي
1.976 (روما) رقم

)مكرر118(»خمطوط «�أوريا دي خالون
Teófilo »خمطوط الدكتور «تيوفيلو �إيرناندو
Hernando

» من فهر�س «غيني روبلي�س581 خمطوط رقم

218
219
220

221

Vilá, “Dos nuevos manuscritos y papeles sueltos de moriscos aragoneses”: 463ss;
vid. ahora María José Cervera Fras, La plegaria musulmana en el “Compedio de alTulaytuli: Transcripción del manuscrito de Sabiñán (Zaragoza) (Zaragoza: Institución
Fernando el Católico, 1987).
Cardaillac, Moriscos y cristianos, op. cit., pp. 181-186; Epalza, «Arabismos en el
manuscrito castellano de morisco tunecino Ahmad al-Hanafi”, op. cit., pp. 515-527.
Cardaillac, Moriscos y cristianos, op. cit., pp. 187- 190; Pons, El Cántico islámico del
. حيث مت درا�سة وحتقيق هذا املخطوطmorisco, op. cit., hispanotunecino Taybili
las Segundas jornadas de Cultura  وفقًا ملا �أو�ضح يف،» مكرر يقوم بدرا�سته وحتقيقه الأ�ستاذ «كوريينتي118
.Islamica, Teruel, 22-25 de Sept, de 1988
 (رقمS.2  هو نف�س خط املخطوط رقم،J. Oliver Asín » وفقًا لـ»�أوليبري �آ�سني، اخلط.خمطوط غري محُ قق وتاريخه جمهول
: من كلية الطب مبدريد مت ا�ستخراج هذه البيانات من،Teófilo Hernando » «تيوفيلو �إرناندو. ميتلك هذا املجلد د.)72
Asín, «Un morisco de Tunez, admirador de Lope”, op. cit., p. 414.

107

108
109

110

.1878  وهو ما ال يعرفه «�سائبيدرا» بالت�أكيد عند قيامه بعمل فهر�سه �سنة،1887  مت �شرا�ؤه من «�إنريكي باي�ستريو�س �سنة111
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مخطوطات أخرى

204

(((

أ�سا�سا من فهار�س
بالإ�ضافة �إىل هذه املخطوطات الأعجمية التي ا�س ُتخرجت � ً
«�سائبيدرا» والفهار�س املوجودة يف مكتبة املجل�س الأعلى للأبحاث العلمية ميكن �إ�ضافة
خمطوطات �أخرى ،مثل تلك التي ا�ستعر�ضها «غونثاليث بالنثيا»(((� ،أو املخطوط رقم ،J.7
الذي مت االنتهاء من ن�سخه �سنة � ،1601أو خمطوط �آخر من «اليدِ ن»(((  Leidenم�ؤرخ
�سنة ُ ،1593كتِب ُك ُّله بالعربية ،لكنه رمبا يعك�س الن�شاط الأدبي للموري�سكيني يف فرتة
التخفي واال�ضطهاد .ومن الطبيعي �إدراج �أو اعتبار خمطوطات �أخرى كانت يف حوزة
املوري�سكيني ،والتي تظهر يف فهر�س «غيني روبلي�س» ،واملوجودة حال ًّيا يف املكتبة الوطنية
ٍ
تعليقات
مبدريد .وهذه املخطوطات العربية ذات الأ�صل املوري�سكي ،والتي حتمل �أحيانًا
ٍ
خمطوطات �أخرى ،فيما يلي :املخطوط رقم �( 66سنة )1579؛
�أعجمية ،تتمثل ،بني
املخطوط رقم « 88الذي ُكتِب يف �آخر احلكم الإ�سالمي يف �إ�سبانيا»؛ املخطوط رقم 90
((( مازال هناك اكت�شاف ملخطوطات �أعجمية �أكرث� .أ�ضاف «هاريف» يف ر�سالته للدكتوراه ،ال�سابق ذكرها ،املخطوطات التالية:
«املخطوط رقم  1223يف مكتبة «ميجان»  ،Mejanesمبقاطعة «�أك�س �إن بروفان�س» Aix-en-Provence؛ خمطوطتني
يف املكتبة الوطنية باجلزائر ()Algiers 614; Algiers 1944؛ خمطوط يف مكتبة املتحف الربيطاين (Or. 6640؛
حتتوي على  108ورقة ،بالعربية والأعجمية ،القرن ال�سابع ع�شر؛ خمتلط)؛ ر�سالة �أعجمية غرناطية ،ن�شرها «�إ�سيدرو دي ال�س
كاخيجا�س»  Isidro de las Cagigasيف ( .275-pp. 272 ,)1954( Arabica, Iالآن ،انظر:
A. Labarta, «Sobre la mal llamada carta aljamiada granadina”, Alcantara 9, no. 1
(1988): 137-149.
مما يثبت �أ�صلها ال�شمايل (رمبا «ال ريوخا»  )La Riojaوكتابتها املت�أخرة ،لعلها بني  1550و)1570؛ خمطوط يف املكتبة الوطنية

بفلورن�سيا (ن�ص قر�آين �أعجمي ،كتبه «حممد َر َب�ضان» ،ومت االنتهاء منه �سنة  1012هجرية  1612 /ميالدية) .لتفا�صيل �أكرث،
انظر:

Harvey, The Literary Culture of the Moriscos, op. cit., pp. 70-73.

(حتت يدي ن�سخة تف�ضل امل�ؤلف برتكها لق�سم اللغات الكال�سيكية والرومانية بجامعة �أوبييدو) .كما �أدرج «�شيخنا» خمطوطات
�أخرى �أكرث يف تقريره الوارد يف كتابه ،انظر:
)(2
)(3

Chejne, Islam and the West, op. cit., pp. 232-238.
Palencia, “Noticias y extractos de algunos manuscritos árabes”, op. cit., pp. 117ss.
Morillas, “Copistas y escribanos moriscos”, op. cit., p. 75.
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(يظهر فيه تاريخان �سنة  1542و�سنة )1545؛ املخطوط رقم ( 114يظهر يف اجلزء الأول
تاريخ �سنة  1484واجلزء الثاين تاريخ �سنة )1589؛ املخطوط رقم �( 124سنة )1605؛
املخطوط رقم �( 186سنة  1579وتواريخ �سابقة �أي�ضً ا)؛ املخطوط رقم �( 228سنة )1542؛
املخطوط رقم « 251كتاب للموري�سكيني من القرن ال�سابع ع�شر»؛ املخطوط رقم 559
(يظهر فيه تاريخان  1500و((()1564؛ املخطوط رقم « 569مت االنتهاء منه �سنة »1603؛
املخطوط رقم �( 570سنة )1540؛ املخطوط رقم  ،574يحتوي على وثائق بتواريخ �سنة
 1505و�سنة  1589و�سنة (((1603؛ املخطوط رقم �( 575سنة )1494؛ املخطوط رقم
�( 598سنة )1586؛ هذه املخطوطات كانت يف حوزة املوري�سكيني الذين عا�شوا يف
نهايات القرن ال�ساد�س ع�شر ،عندما كان اال�ضطهاد ،بال �شك� ،أكرث �شدة.
من هذه القائمة الطويلة من املخطوطات الأعجمية ،التي ميكن بال �شك تكملتها
وتو�سعتهاُ ،ي�ستنتج ،على الأقل م�ؤق ًتا� ،أنَّ عد ًدا كب ًريا من الن�صو�ص املوري�سكية تنتمي �إىل
فرتة التخفي لي�س فقط اخلا�صة بق�شتالة ،لكنها تنتمي �أي�ضً ا ملا بعد �سنة � ،1525أي ما بعد
املدجنني الأراغونيني .ومن ثم ،ميكن الت�أكيد على � َّأن عد ًدا كب ًريا من املخطوطات
تن�صري َّ
الأعجمية ُكتبت بداي ًة من الربع الثاين من القرن ال�ساد�س ع�شر ،ويف اجلدول التايل ميكن
مالحظة التوزيع الزمني التقريبي للن�صو�ص الأعجمية ،بيد �أنه البد من القيام بكل �أنواع
املحاذير والقيود يف حالة املخطوطات غري امل�ؤرخة �أو املخطوطات التي لي�س فيها تاريخ
م�ؤكد ،وهي لي�ست بالقليلة.

)(1
((( املرجع ال�سابق.360-358 :

Hoenerbach, Spanisch-islamische Urkunden, op. cit., pp. 361-367, 383-389.
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القرنان الرابع ع�شر
واخلام�س ع�شر

بدون تاريخ

القرن ال�ساد�س ع�شر
()1525-1500

206
القرن ال�ساد�س ع�شر
()1609-1525

الطرد

�سائبيدرا

34

23

21

11

8

22

42

34

11

املجل�س

16

3

16

6

1

25

18

17

1

�آخرون

-

املجموع

50

3
26

40

2
17

11

4
47

64

2
51

14

�إذا قمنا بطرح الأوراق املنف�صلة التي فهر�سها «�سائبيدرا» (رقم  )125-95والأوراق
املنف�صلة املوجودة يف «املجل�س» (رقم  ،)206-176قد يبقى لنا ،بال �شكٌ ،
جدول �أكرث
دقة و�أقرب للواقع الزمني (الأرقام الدائرية).
بو�ضوح الكث َري من
ح�سنا ،هذه املقاربة اخلارجية للمخطوطات الأعجمية ،التي تحُ ِّدد
ٍ
الفروق والتعديالت عند ن�شر الن�صو�ص وحتليل خ�صائ�صها اللغوية ،وكجميع �أنواع املراجع
التي ت�ساعد على حتديد ت�أريخ هذه املخطوطات ،تتفق كل ًّيا مع الر�أي الذي �أ�شار �إليه
«كونتزي»  R. Kontziيف �سنة  1970عندما ذكر �أنه «ميكن �أن ُيقال بكل ت�أكيد �إن �أغلب
املخطوطات الأعجمية ُكتبت يف الن�صف الثاين من القرن ال�ساد�س ع�شر»(((� ،أي يف فرتة
التخفي اخلا�صة بجميع املوري�سكيني الإ�سبان ،وذلك عندما حتول هذا الأدب �إىل و�سيلة
للإبقاء واحلفاظ على دين الأغلبية منهم ،الدين الإ�سالمي.
مل تكن «�أراغون» هي فقط «الأر�ض ذات الإنتاج الكبري من الن�صو�ص الأعجمية
من �أجل موقعها االجتماعي اللغوي الفريد يف بدايات القرن ال�ساد�س ع�شر» ،كما يذكر
«�إيبالثا» ،لكن �أي�ضً ا يف منت�صف ونهايات هذا القرن ،ويكاد يكون من امل�ؤكد �أي�ضً ا قبل
)(1

Kontzi, “Aspectos del estudio de textos aljamiados”, op. cit., p. 199.
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�سنة  ،1500حيث يوجد عينة �صغرية من املخطوطات حتتوي على �شواهد ذات �أ�صول
�أراغونية البد من اعتبارها �سابقة على القرن ال�ساد�س ع�شر .على �سبيل املثال ،من بني
هذه املخطوطات ميكن ذكر الأرقام التالية  184 ،182 ،180 ،105 ،86 ،60 ،38 ،35من
القائمة ال�سابقة.
ٍ
كلمات ذات �أ�صولٍ �أراغونية،
هي كثري ٌة �أي�ضً ا تلك املخطوطات التي حتتوي على
وحيث �إنها غري م�ؤرخة بدقة ،كان البد من ن�سبتها -وفقًا الفرتا�ض «�إيبالثا»� -إىل اخلم�س
والع�شرين �سن ًة الأوىل من القرن ال�ساد�س ع�شر ،كتلك التي ُعثرِ عليها يف «�أملوناثيد»،
تاريخا م�ؤك ًدا للت�أليف �أو
والتي على الرغم من �أنها ترجع �إىل القرن ال�ساد�س ع�شر ال حتمل ً
الن�سخ .ويبدو �أكرث منطقية ن�سبة هذه املخطوطات �إىل هذا القرن ،ولعلها ترجع �إىل منت�صف
�أو نهايات القرن �أكرث من بداياته.
من ث ََّم ،على الأقل من خالل التواريخ التي مت عر�ضها هنا ،يبدو �أنه كلما تقدم القرن
إنتاج بد�أ على نح ٍو ما بطريقة منتظمة يف منت�صف
ال�ساد�س ع�شر زاد الإنتاج الأعجمي ،وهو � ٌ
القرن اخلام�س ع�شر ،ويف ٍ
وقت مت�أخر ج ًدا من القرن ال�ساد�س ع�شر �أو بدايات القرن
ٍ
بحروف التينية؛ فاملخطوطات التي يبدو �أنها
ال�سابع ع�شر -قبل الطردُ -كتِب هذا الإنتاج
م�ؤرخة �أو مكتوبة قبل الطرد النهائي عديدة( .انظر الأرقام التالية ،127 ،72 ،55 ،54
 131من هذا التقرير) (انظر املالحظة رقم  .)73فمن خالل البيانات امل�ستخرجة من
الفهار�س ،وامل ُـع َّلق عليه يف القائمة ال�سابقة ،ميكن �أن ُي�ستنتج �أنه يف �شبه اجلزيرة الإيبريية
ٍ
بحروف التينية ثم ا�ستمر هذا يف املنفى .وميكن �أن يكون املخطوط رقم
بد�أ نظام الكتابة
 131اً
وا�ضحا على ذلك ،والذي ُعثرِ عليه داخل خمطوط �آخر يف «�أملوناثيد» .رمبا
مثال ً
�أدى ال�ضغط الديني امل�سيحي والق�شتايل ،الذي ُمورِ�س طوال القرن ال�ساد�س ع�شر� ،إىل
فقدان �أغلبية املوري�سكيني حتى معرفة احلروف العربية ،ما �أدى �إىل وجود درجة كبرية من
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 الذي من الطبيعي �أن يتم ممار�سته فيما بعد يف،) الق�شتايل-التهجني الثقايف (الإ�سالمي
ِّ  وعلى.فرتة النفي
 هي يف، ف�إنَّ هذا يمُ ثِّل م�شكل ًة معقدة ت�ستحق درا�سة م�ستقلة،كل حال
.طور الإعداد
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نوريا مارتينيث دي كاستييا مونيوث Nuria Martínez de Castilla Muñoz

(جامعة كومبلوتنسى )Universidad Complutense

منذ بدايات القرن ال�سابع ع�شر توالت اكت�شافات جمموعات من املخطوطات العربية
والأعجمية((( التي ترجع �إىل القرنني اخلام�س ع�شر وال�ساد�س ع�شر (خا�ص ًة القرن ال�ساد�س
ع�شر) ،وذلك يف الأ�سقف الزائفة وجدران املنازل ،يف �أماكن خمتلفة من «ق�شتالة»،
وخا�صةً�« ،أراغون»(((  . Aragónفيما يتعلق باكت�شاف ( Pastranaبا�سرتانا) ،يف عام
 1622ميالدية« :ك�سروا احلائط ووجدوا فيه ُحجرة كبرية حتتوي على � ٍ
أرفف ومكتب ٍة ُمرتب ٍة
جي ًدا ،وبني الكتاب والكتاب هناك �أوراقٌ بي�ضاء� ،أغلب هذه ُ
الك ُتب بالعربية� .إىل هنا
لكتاب مكتوب ٍ ٍ
بخط جيد (� .)...أوراق
ذكروا يل ،على �سبيل الإ�شارة ،قطع ًة من الورق ٍ
جيدة ،تبدو �أنها �صلوات ( )...غالية الثمن لكونها جميعها مكتوبة بخط اليد (ُ )...ك ُت ٌب
باللغة العربية مجُ َّلدة» (.)García-Arenal y Rodríguez Mediano, 2010: 612
((( ورد هذا البحث �ضمن م�شروع FF12009-13847 Manuscritos árabes y aljamiados en Madrid (II).
ٍ
((( مغاي ٌر رومانثي ق�شتايل بت� ٍ
املدجنني واملوري�سكيني ،يف منطقتي ق�شتالة
أثريات �أراغونيةُ ،كتب يف الأ�سا�س
بحروف عربي ٍة من قبل َّ
و�أراغون ،يف الفرتة من نهايات القرن الرابع الع�شر وحتى بدايات القرن ال�سابع ع�شر.
ملعلومات �أكرث حول اكت�شافات ومتلك ُ
ٍ
الك ُتب ،انظر:
(((

García Arenal, “La Inquisición y los libros de los moriscos”, in Memoria de los
moriscos. Escritos y relatos de una diáspora cultural (Madrid: Sociedad Estatal de
;Conmemoraciones Culturales, 2010): 1-57; Fras, Manuscritos moriscos aragoneses
Fournel-Guérin, “Le livre et la civilisation écrite dans la communauté morisque
aragonaise“: 243-245.
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عند الرغبة يف �إقرار �أنَّ و�صف املخطوطات التي تقدمها لنا الوثائق التاريخية املعا�صرة،
�صائب ،البد �أن ن�ستعني بهذا العِلم امل�ساعد
مثل تلك الوثيقة التي ذكرناها للتوٌ ،
و�صف ٌ
الذي هو «الكوديكولوجيا» ،والذي يتيح لنا عمل ٍ
مف�صل حول الطبيعة املادية
و�صف
ٍ
للكتاب� .سيقودنا هذا ،يف الوقت ذاته� ،إىل طريقني للعمل :فمن جانب� ،سي�سمح لنا
بطرح افرتا�ضية حول احلالة الأ�صلية للمخطوط (يف كثري من احلاالت ُفقِد بع�ض املواد مع
مرور الزمن واختل ترتيبها يف التجليدات الالحقة)؛ لكن �أي�ضً ا ،من ناحي ٍة �أخرى ،ف�إن ما
ُي�سمى بعلم �آثار الكتاب �سيجعل من املمكن �أن ن�صل �إىل نتائج �أكرث تقد ًما فيما يتعلق
بالبيئة الثقافية والعلمية التي �أُنتجت فيها هذه املخطوطات.
ما هو الطابع املادي اخلا�ص الذي جنده عندما ن�شري �إىل املخطوطات الأعجمية؟ لدينا
ٍ
ٍ
مكتبات �إ�سبانية خمتلفة ومكتبات
ب�شكل رئي�س -يفخمطوط ،موزع ٍة
حوايل مائتي
ٍ
ٍ�أجنبية ،عام ٍة وخا�صة ،تمُ ثِّل �أمنا ًطا متعددة :فهناك املخطوطات ذات احلجم (القطع)
ال�صغري� ،أي من ق َْط ٍع ن�صف ال ُثّمن ،وهناك املخطوطات ذات اللوحات الكبرية ،حيث
�إنَّ الأكرث �شيو ًعا منها مِن ق َْطع ال ُثّمن  in octavoوقطع ال ُّربع in quarto؛ فك َّرا�س
�صلوات واحدة ميكن �أن يحتوي حتى ت�سعمائة ورقة ،تكون ٍّ
واحد �أو ٍ
بخط ٍ
خطوط متعددة،
بكتابات ٍ
ٍ
ولغات خمتلفة (عربية/التينية) .بنف�س الطريقة ،ميكن �أن
وبجود ٍة خمتلفة؛ بل
ٍ
ٍ
رئي�س ،خمطوطات متنوعة .وهذا
وخمطوطات موحدة،
خمطوطات خمتلطة،
جند
وب�شكل ٍ
ٍ
معناه �أن هناك «كوديك�س» (جملدات) ذات �أ�شكالٍ خمتلفة ،لكن ميكن �أن تنق�سم �إىل
ٍ
وحوا�ش
وخطابات،
ِ�ص�ص
ٍ
�سخ �شخ�صي ٍة -وهي عاد ًة عبارة عن ق ٍ
جمموعتني رئي�سيتنيُ :ن ٍ
لن�س ٍاخ حمرتفني �أو �شبه حمرتفني -بقي �أن
خمت�صرة ( ،-)Montaner, 1988و ُن ٍ
�سخ َّ
�شخ�ص �آخر ،مثل �أحد ُن َّ�ساخ
نعرف ما �إذا كان ه�ؤالء ال ُن َّ�ساخ تناوبوا هذا العمل مع
ٍ
الفقهاء �أو مع ِّلمي املدار�س� .)Martínez de Castilla, 2010( -س�أهتم بهذا النوع الأخري
أ�سا�سا
من ال ُّن َ�سخ ،التي تمُ ثِّل ،من ٍ
جانب �آخر� ،أغلب املخطوطات املحفوظة ،حيث �س� ِّأركز � ً
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على جمموعة املخطوطات الأعجمية التي ترجع �إىل �أحد اكت�شافات منطقة «�أراغون»
 ،Aragónواملحفوظة مبكتبة «توما�س نابا ُّرو توما�س»  ،Tomás Navarro Tomásالتي
ت�ضم Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de
( Investigaciones Científicas de Madridمركز العلوم الإن�سانية واالجتماعية،
التابع للمجل�س الأعلى للبحوث العلمية مبدريد)(((.
الن�ص يف عمو ٍد ٍ
واحد
تعر�ض املخطوطات الأعجمية ،تب ًعا للتقاليد العربية ال�سابقةِّ ،
ي�شغل عر�ض اللوحة (الورقة) .وفيما يتعلق بج�سد الن�ص فمن املعتاد ا�ستخدام مدا ٍد
ٍ
واحد ،لكن بالن�سبة للزخارف الواردة بني الف�صول� ،أو اخلا�صة بالعناوين� ،أو العناوين
الفرعية� ،أو لتحديد كلم ٍة �أو جمل ٍة بعالم ٍة خا�ص ٍة ،فقد كانوا ي�ستخدمون مدا ًدا خمالفًا
�أو قل ًما غلي ًظا� ،سواء �أكان ذلك بزخارف �أو بدون زخارف .وللداللة على تغيرُّ ف�صول
نوع من �أنواع الزخارف ،فعاد ًّة ما كانوا يرتكون بيا�ضً ا
الكتاب ،ف�إن مل ي�ستخدموا �أي ٍ
(م�ساح ًة خالية).
عند وجود كرا�سات بها بيا�ض ،ندرك �أنَّ منهج العمل كان وفقًا ملا يلي :ت�ؤخذ الأوراق،
ويتم ثنيها وفقًا للحجم الذي يتم اختياره ،ويكون على الأرجح يف توافقٍ مع املحتويات
التي �سيتم و�ضعها يف هذ الك َّرا�س ،ثم ُت َّ
�سطر الأوراق .الت�سطري الذي وجدناه هو بتقنية
الطرف اجلاف (املنحتة) ،وهو بالأ�سا�س لتحديد �أ�سطر ال�ضبط الر�أ�سية؛ واملِ�سطرة ،تقنية
يدين بها املوري�سكيون للمخطوطات العربية ،وهي ت�ضمن قد ًرا �أكرب من التجان�س الناجت
عن تقنية الطرف اجلاف (املنحتة).
(((	�أقوم الآن بعمل فهر�س للمخطوطات الأعجمية املوجودة يف هذه امل�ؤ�س�سة ،والذي �سي�ضم جز ًءا كوديكولوج ًّيا ،و�سيكون
متاحا على الإنرتنت يف بدايات عام  .2011من خالل بوابة مكتبة  CCHSميكن االطالع كذلك على ن�سخ ٍة
االطالع عليه ً
رقمي ٍة ملونة من املخطوطات العربية والأعجمية التي �أتت من �إحدى اكت�شافات منطقة Almonacid de la Sierra
(�أملوناثيد دي ال�سيريا).
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منهجي يف هذا النوع من املخطوطات ،وال
فيما يتعلق بنوع الك َّرا�س ،لي�س هناك نظا ٌم
ٌّ
حتى داخل نف�س النموذج ،لكن الكرا�سات ال�سدا�سية وال�سباعية هي الأكرث اً
تداول.
ٌ
خمطوط ُيظهِر درج ًة عالي ًة من ا�ستخدام نف�س النوع من الكرا�س ،ف�إن
عندما يكون هناك
هذا ُي�س ِّهل عمل الباحث ،حيث ي�ساعدنا على حتديد املواد التي ُفقِدت كنتيجة لتغريات
املخطوط ،كما ي�سمح لنا ذلك يف عد ٍد ال ب�أ�س به من احلاالت ب�إعادة ترتيب املواد التي
ٍ
حاالت كثرية ،خا�ص ًة عند القيام بعملية التجليد يف القرن التا�سع ع�شر �أو
تفككت يف
بدايات القرن الع�شرين.
املدجنة واملوري�سكية ُتن�سخ على الورق �-إال يف بع�ض
كانت جميع املخطوطات َّ
احلاالت ،الوثائقية� ،شديدة اال�ستثناء ،كانت ُتن�سخ على ال َّرق((( ،وحتمل العديد من
ٍ
عالمات مائية ،ويف عد ٍد ال ب�أ�س به من هذه الأوراق تكون العالمات املائية عبارة
�أوراقها
�صليب جمدول ،ثُني خط
عن � ٍأيد مت�سِ ُك زهر ًة �أو جنمةً� ،أو ٍ
عنب �أو تيجانٍ �أو دوائر بداخلها ٌ
اعتدالها ناحية الأعلى لت�أخذ �شكل حلي ٍة هاللي ٍة يف اجلزء الأعلى .يف بع�ض احلاالت يظهر
�أي�ضً ا عالم ٌة مقابلةٌ� ،إال �أن هذا لي�س هو الأمر املعتاد؛ حيث ُتظهر كثري من املخطوطات ورقًا
ٍ
ٍ
بدون
عالمات مائية .-حتى ولو �شاعت
عالمات مائية �أو ورقًا عرب ًّيا �أي�ضً ا –�شرق ًّيا �أو بدون
ٍ
عالمات مائية ،مل يعد ُي�ستخدم يف نهايات القرن
فكرة �أن هذا الورق ،الذي ال يحمل
الرابع ع�شر ( ،)Ruiz, 2002: 78يف املجتمعات املوري�سكية يف �شبه اجلزيرة الإيبريية� ،إال
�أنه ظل اً
معمول به و�/أو كما ُيعتقد -كما عند «كارمن �إيداجلو» � -Carmen Hidalgoأنها
نتاج منز ٌّيل �صغ ٌري من
ِر َز ٌم من الأوراق الزائدة التي ترجع �إىل املا�ضي� ،أو بالأحرى ،هي ٌ
الأوراقٌ ،
خمتلط على نح ٍو ما ،وقد حتتوي على �أ�شكالٍ �-أ�سالكٍ نحا�سية -ولكنها ال حتمل
ٍ
عالمات مائية .تقودنا هذه الدرا�سة اخلا�صة بت�صنيف الورق �إىل االهتمام باالختالفات
((( فهر�س خمطوطات هذه امل�ؤ�س�سة –ب�شقه الكوديكولوجي -وكذلك رقمنة عد ٍد ال ب�أ�س به من هذه املخطوطات هي يف متناول
الباحثني على البوابة الإلكرتونية ملكتبة .CCHS

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/30/2018 6:10 AM via NAJRAN UNIVERSITY
; AN: 1168341
,
;.
:
Account: ns153310

Copyright © 2015. Bibliotheca Alexandrina. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted
under U.S. or applicable copyright law.

212

ُ
التراث الموريسكيُّ المخطوط

التي تقدمها هذه الدرا�سة فيما يتعلق باال�ستخدامات الورقية عند امل�سيحيني املعا�صرين،
وهي �أي�ضً ا مدعومة لكون مو�ضع العالمة املائية ال تتفق دائ ًما مع املكان الذي ُينتظر �أن
تو�ضع فيه :مبعنى �أن تكون يف و�سط الورقة يف الأوراق الـ ( in folioقطع الن�صف)؛
ومتمركزة يف ثنية الأوراق الـ ( in quartoقطع ال ُّربع) ،و يف اجلزء الأعلى �أو الأ�سفل
ٍ
حاالت قليلة ،جند العالمات
من الثنية يف الأوراق الـ ( in octavoقطع ال ُثّمن) .يف
املائية يف املخطوطات املوري�سكية يف اجلزء اخلارجي املركزي من الورقة ،ما يقودنا للتفكري
منظم ل ِر َزم
يف
ٍ
قطع ٍ
ا�ستخدام وق َْط ٍع للورق مبا ميكن �أن ن�سميه «بقايا» ،وهو لي�س نا ًجتا عن ٍ
الورق .وهذا اال�ستخدام الع�شوائي للورق كان ُيعمل به يف املجتمعات العربية ال�سابقة ويف
املخطوطات التي لي�ست لها قيمة كبرية.
التعقيبات ،املوجودة تقري ًبا يف ِّ
كل املخطوطات على ظهر �صفحة الورقة الأخرية من
كل ك َّرا�س((( ،تو�ضح لنا �ضرورة ترتيب الكرا�سات ،وهي على الأرجح بهدف جتليدها.
ٍ
حاالت
يف �أغلب الأحوال ،انتقلت املخطوطات الأعجمية بدون �أغلفة ،لكن لدينا بع�ض
بها البنية الداخلية للتجليد؛ مبعنى �أنه ميكن ر�ؤية ا ُحل ُبك وال ُغ َرز يف اجلزء الأعلى من
ثنية الكرا�سات ،التي توافق الكعب .يف جز ٍء كبري من احلاالت املتبقية التي ال ُتظهر
بنية التجليد هذه ،جند خي ًطا يف ال ُّث ُلث الأعلى و�آخر يف الأ�سفل مت خياطته يف اجلزء
الأو�سط للك َّرا�س ،وذلك ،على الأرجح ،بهدف احلفاظ على الرتتيب ال�صحيح للورق
املزدوج الذي يتكون منه كل ك َّرا�س .والتجليدات التي و�صلت �إلينا هي من اجللد والرق،
ومعظمها يف حمفظة ،تظهر فيها ا ُحل ُبك بو�ضوح ،وهي خا�صية تربطها بالتقاليد امل�سيحية،
حيث �إنَّ واحد ًة من خ�صائ�ص التجليد العربي هو غياب ال ُعقَد يف الكعب(((.
(((	�أغلب ال�سقط يمُ كن تربيره نتيجة للقطع.
(((	�أقوم يف الوقت احلايل بعمل � ٍ
أبحاث حول التجليدات املوري�سكية يف �إطار عالقتها بالتقاليد العربية وامل�سيحية.
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تقودنا ُّ
كل هذه املالحظات والنتائج اجلزئية �إىل التفكري مبا�شر ًة يف ال ُن َّ�ساخ املحرتفني
�أو �شبه املحرتفني ،الذين لديهم معرف ٌة بفنون الكتاب وعل ٌم بالأذواق اجلمالية والأعمال
احلرفية� ،سواء العربية الأندل�سية �أو امل�سيحية .بنا ًء على هذه ال�صورة ،ميكن �أن نفكر فقط
ٍ
بحروف عربية ،والتي يبدو
يف التكوين املهني لل ُن َّ�ساخ ،وكذلك يف جتارة الكِ تاب املكتوب
�أنها كانت ن�شط ًة للغاية يف �شبة جزيرة �إيبرييا يف القرن ال�ساد�س ع�شر ،وذلك على الرغم
من �إ�صدار قوانني تحُ رم اقتناء الكتب العربية وا�ستخدام لغتها.
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.BNM 4908  املكتبة الوطنية الإ�سبانية، لأبي الليث ن�صر بن حممد بن �أحمد بن �إبراهيم ال�سمرقندي،»�صورة ملخطوط «تنبيه الغافلني
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]Junta 33[ ،ب الب�صري املالكي

َّ لأبي القا�سم عبيد اهلل بن احل�سن بن غلا،El Quiteb de la Tafría »�صورة ملخطوط «كتاب التفريعة
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]Junta 1[ ، ملفتي �سيغوبيا عي�سى بن جابر،El Breviario Sunni »�صورة ملخطوط «املخت�صر ال�سني
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]Junta 62[ ،) (فتى �أريبالوMancebo de Arévalo  لـ،) (كتاب يف الفقهTafçira �صورة ملخطوط
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]Junta 47[ ،�صورة ملخطوط ي�ضم بع�ض ال�سور القر�آنية املرتجمة �إىل اللغة الأعجمية
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 وهو ما تبقى، وهو كتاب نبوءات وتكهنات،)" (كتاب ق�صة "ذو القرننيEl Alquitab del conto de du al-Qarnain �صورة ملخطوط
.]Junta 26[ من لعبة اال�ستهام عند العرب القدماء
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El Libro de las preicas y exemplos y doctrinas para maldecir el alma y amar la otra vida �صورة ملخطوط
 (كتاب املواعظ والأمثال والتعاليم التي حتث على ذم النف�س وحبy aborrecer este mundo o El Castigo para las gentes
.]Junta 53[ ،)الآخرة وكراهية الدنيا �أو وعظ النا�س
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.]Junta 23[ ،)” ((كتاب يف اال�ست�سقاءRogaria para rogar por agua“ �صورة ملخطوط
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.]Junta 22[ ،) (كتاب الأقوال العجيبةel Libro de los dichos maravillosos �صورة ملخطوط

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/30/2018 6:10 AM via NAJRAN UNIVERSITY
AN: 1168341 ;
,
.;
:
Account: ns153310

Copyright © 2015. Bibliotheca Alexandrina. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted
under U.S. or applicable copyright law.

.]Junta 8[ ،) َ’’ (خمطوط يف املواعظ وال ِعبرCastigos para las gentes‘‘ �صورة ملخطوط

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/30/2018 6:10 AM via NAJRAN UNIVERSITY
AN: 1168341 ;
,
.;
:
Account: ns153310

Copyright © 2015. Bibliotheca Alexandrina. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted
under U.S. or applicable copyright law.

.]Junta 14[ ، لأبي عبد اهلل حممد بن حممد الفَخَ ار ا َجل َذامي،»�صورة ملخطوط «مت�شية على خمت�صر �أبي احل�سن علي الطليطلي
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.»(((«دولة الإ�سالم يف الأندل�س

 الأعمال الفكرية. مكتبة الأ�سرة، الآثار الأندل�سية الباقية يف �إ�سبانيا والربتغال،8 . مج، دولة الإ�سالم يف الأندل�س،((( حممد عبد اهلل عنان
.9 :)-2001 ، الهيئة امل�صرية العامة للكتاب:]([القاهرة
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«دولة الإ�سالم يف الأندل�س(((».
((( حممد عبد اهلل عنان ،دولة الإ�سالم يف الأندل�س ،مج ،7 .نهاية الأندل�س وتاريخ العرب ،مكتبة الأ�سرة .الأعمال الفكرية ([القاهرة] :الهيئة
امل�صرية العامة للكتاب.29 :)-2001 ،
((( حممد عبد اهلل عنان ،دولة الإ�سالم يف الأندل�س ،مج ،7 .نهاية الأندل�س وتاريخ العرب ،مكتبة الأ�سرة .الأعمال الفكرية ([القاهرة] :الهيئة
امل�صرية العامة للكتاب.89 :)-2001 ،
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 �آخر ملوك بني،وثيقة معاهدة ال�صلح التي وقعها فريناندو الثاين (ملك �أراجون) و�إي�سابيل (ملكة ق�شتالة) مع امللك عبد اهلل ال�صغري
.((( �آخر املعاقل الإ�سالمية يف الأندل�س، ميالدية؛ والتي مبوجبها مت ت�سليم مملكة غرناطة1492  يف الثاين من يناير �سنة،الأحمر
.490 :)2005 ، الإبداع الفكري: التاريخ امل�صور (ال�صفاة: الأندل�س،((( طارق �سويدان
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