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 لخصم

واحد م  املستشرقن االسبان يف القرن الثام  عشـر الـ ي عـاش  عمل ه ا البح   سلي الضوء عل 
كمـــا  ســـلي الضـــوء علـــ  املـــدارس  عد ـــدة معلمـــا يف مدرســـة الفرانثيســـكان يف املد نـــة،يف دمشـــ  ســـنوات 

 التبشري ة يف الشرق االوسي.
 هلـــوالء الطـــالب الـــ    كـــانوا  درســـون يف تلـــك املـــدارس،وهـــو املستشـــرق كـــانيس فقـــد وضـــ  معجمـــاً 

عسـكر ة ومدنيـة يف  وقد حف، لنـا كـانيس املصـطلحات الفميـة مـ  وكانت مراك  تبشري ة يف ه ه املناط ،
واحـدى املصـطلحات السياسـية احلد ثـة جـداً، ةاشـار طر ـ  اىل الوقد رسم النا كانيس خارطـة  بالد الشا ،

هبـا اىل آليــات معاجلـة املشــاكل واجلـدو  الــ مين الـ ي تســتغرقه، أمـا أن  كــون الفعلـ  يف االنتقــا  مـ  د نــة 
مـ  مد نـة لقنـت يف اسـبانيا مـرورا  سلكه ابتـداء ال ياىل أخرى تلبس للفظة خارطة حاجة لفظها )طر  ( 

 مبرسيليا وك لك املدن الي تق  يف تونس والقاهرة والعواصم العربية االخرى.
عليه مـ  معلمـ  العربيـة أسـالفهوصيدا وغريهـا حـا وصـوله اىل الشـا ، كمـا ذكـر لنـا  اوقد ذكر لنا عك

بـاملفردات العربيـة العاميـة يف بـالد الشـا  جنبـا اىل  ومبشري املراك  املسيحية يف الشرق، واحتف، لنـا كـانيس
جن  م  العربية الفصح  واالسبانية باعتباره رجل د   اسباين، كما زودنا باملفردات الالتينيـة، مـ  خـال  

                                                       
 جامعة كربالء / كلية الرتبية للعلو  اإلنسانية- 2



 
 

176 

 الساد  عشر ال  د

 

معجمه سلطنا الضوء عل  حياته التعليمية يف اسبانيا ودوره احلضاري والتعليم  يف مدرسة دمشـ  املعروفـة 
 قافة االسبانية.وتلقيحها بالث

Abstract 
This research sheds light on one the Spanish orientalists in the eighth 

century who lived in Damascus for many years and was a teacher at the 

school of (Fraciscaniss) in the city.It also highlights the missionary school 

in the Middle East. 

Canis has put his dictionary to those students who were studying in that 

schools which were regarded as a missionary centersin in these areas. 

Canis has Kept to us most technical terms of military and civilian in the Levant ،
has been drawing us، and he map of the path traveled by starting from the city of 

Alicante in Spain through Marseilles، as well as the cities that are located in Tunis، 
Cairo and other Arabian capitals. 

Hetold us about Acre ،Sidon and other cities even arriving in the Levant Ashe 
mentioned tous by former teachers and Arab Evangelist Christian centers in the cast. 
He kept to us vocabulary colloquial Arabic in the Levant along classlcal Arabic and 

Spanish as a Spanish cleric، and also he provided us the vocabulary of Latin. 
Through the lexicon we highlighted on his educationallife in Spain and 

his role in the famous culturaland educational School in Damascus which 

vaccinated by the Spanish culture. 

 األب كانيس  (Cains) 0371-0371العربي  -الالتيني -ومعجمه األسباني

بـل وملوقعهـا  الت حمي أنظار الشرق والغرب لـيس فقـي لثرواهتـا وخرياهتـا الكثـريةكانت بالد الشا  وماز 
تصـــا  بـــن الثقافـــات امليتلفـــة والعقائـــد الد نيـــة املتوراثـــة ولكو ـــا مهـــبي فهـــ  حلقـــة اال هـــماألســـرتاتيج  امل

 ــاد ن  تطلــ  اليهــا الأرض املقدســات وعلــ  العــام أفهــ   ،األبــدي اإلهلــا الرســاالت الســماو ة ومصــدر 
سـبحان الـ ي )): قاعدة ومؤسسة يف األرض الي بورك م  حوهلا كما  صفها القـرآن الكـرمي يف قولـه تعـاىل

وحـو  بيـت املقـدس  (1)((أسرى بعبده لي  م  املسـجد احلـرا  اىل املسـجد األقصـ  الـ ي باركنـا مـ  حولـه
املعـىن كـان العـام القـدمي  سـم  عل  ه ا األسـاس وهـ ا . واملسجد األقص  تق  بالد الشا  مبعناها الواس 

أل اد مراك  ومدارس تبشري ة يف املنطقة ليس مـ  أجـل طموحـات سياسـية واقتصـاد ة ود نيـة فحسـ  بـل 
مــ  اجــل بســي ظــواهر أجتماعيــة وثقافيــة متنوعــة تــؤدي يف النها ــة اىل حتقيــ  طموحــات توســعية وجغرافيــة 
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حـــدى املؤسســـات الد نيـــة او أاءهـــا دولـــة كـــربى   دنيو ـــة تقـــف ور ألتلـــك املؤسســـات ســـواء أكانـــت د نيـــة 
ـــة تلـــك  (7) .الكـــربى الواســـعة األنتشـــار يف الغـــرب او الشـــرق ـــد نا معلومـــات دقيقـــة عـــ  بدا  اذن ليســـت ل

األرساليات التبشري ة الي وصلت اىل املشرق ووضعت حجر األساس لتنفي  النشـاطات الثقافيـة والتعليميـة 
طوعيـة تتيـ   أ حلـروب الصـليبية سـواء كانـت هـ ه األرسـاليات فرد ـة والد نية،لكنها كانت بال شك من  ا

طابعــن جتار ــن أحيانــا ودبلوماســيان احيانــا أخــر او استكشــافيا ودبلوماســين يف أخــرى كمــا يف رحــالت مــاركو 
املظاهر صفة تاجر  بح  ع  األحجار الكرميـة واألفاو ـه  او كالبييو او غري ا وتتوارى خلف ه ه، بولو

 حاج قد  م  بالد بعيدة  نوي أداء الفر ضه مثل احلاج مونثـون او علـ  بيـك العباسـ  وأوالتوابل والعطور 

و ــد ، ــد مكانــه وســي أهلــه وحمبيــه مــ  بَّ الــ ي عمــل جاسوســن لنــابليون يف بدا ــة القــرن التاســ  عشــر.و 
فيصـبد واحـدآ ، لفلسفةدارس تؤو ه وحتتضنه فيدرس علو  العربية والفقه واألصو  والعقائد واملمدرسة م  ا

و مخسـن سـنة فـال  عـود أقامتـه أربعـن اوقـد تطـو   ،و هناكأهنا اإلقامة م  ابناء البلد فيقيم ما طالت له 
م كراتـه و ومياتـه ورسـائله انـه كـان  تجسـس  غـريب نكتشـف بعـد ذلـك هو تـه .حياته كلهاهله أاىل بالده و 

ا ميلونــه عليــه ملعرفــة امل  ــد عــ  املســلمن وعــ  كــل علــ  عــورات املســلمن و كتــ  اىل تلــك الــدوائر كــل مــ
 .منشوراً  أ  اً خمطوطسواء ما بق  منها مسالك الطرق الي توصلهم اىل مبتغاهم م  خال  اعماله املدونه 

 صـورة ب سـاهم يف رسـم خطـي املسـتقبل حسـ أ علـ واجبـه  ادى موطنـه وقـد اىل كثري م  هؤالء عاد
 اىل يف رحلتـه Doming Badia)(  (6)باد ـا دومينغـو العباسـ  وامسـه يـكب الالحقـة كمـا فعـل علـ  لالجيـا 

دمشــ  اســتفاد منهــا اجلــيش  اىل للطر ــ  ارطــةوقــد وضــ  خ. بــالد العــرب وفلســطن ولبنــان وســور ة وتركيــا
 اسـس علـ  اإلسـالم  وهكـ ا بــدأت دراسـة الشـرق والعـام.قلـ  املد نـة القدميـة اىل الفرنسـ  للـدخو 

أحيانـا ضـم  هـ ا احلقـل  فـراد متطوعـون خدمـة ألوطـا م ومعتقـداهتم ورغبـة يف املغـامرةأ هبـا ونظر ـات قـا 
القـرنن الثـاين عشـر  االيف يـاً رمساً طابعـ م تتيـ  االرسـالياتو  لكـ  مـدارس التبشـري .االوىل التبشريي بالدرجة
األسـالم ،   املشـرق اىل املراكـ  الد نيـة والتعليميـة للوافـد   وكـان بيـت املقـدس ودمشـ  اهـم. والثالـ  عشـر

 املؤلفـات الـي تناولـت اىل ونظـرة واحـدة .الغـربن خملصـن للتجـار والرحالـة اوال ك لك كان العـاملون عليهـا
تعطينـا صـورة  ناوربيـ أ  هـ ه الدراسـات مقدمـة مـ  بـاحثن عـرب اكانـت ودراسـة الشـرق سـواء األستشراق
دس ودورها الر ادي يف تعليم اللغة العربيـة للطـالب املدارس املوجودة يف دمش  وبيت املق ا ية واضحة ع 

 القادمن م  بالد بعيدة وتسهيل مهمتهم كما تقو  عل  نشر الثقافة الغربية والشرقية عل  حـد سـواء بـن
 .ه ه البالد ابناء

ملتوسـط  الثقافـة كمـا سـاعدت علـ   ادبيـة نشـطت هـ ه املـدارس بوضـ  كتـ  تعليميـة ومنتجـاتلقـد 
 (الفرنسـية واألسـبانية -الالتينية)اإل طاليـة معـاجم عربيـة ذات فائـدة عاليـة للدارسـن بلغـاهتم  القيا  بتـأليف

وســو  اقتصــر يف هــ ا البحــ  علــ  ذكــر بعــ  املعــاجم العربيــة . الروســية او األملانيــة واالهللي  ــة واىلأ
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لبـدرو  2515اطـة معجـم عـري اسـباين يف غرن او  فقـد ظهـر .هـ ا البحـ  مـ األسـبانية للعالقـة القائمـة 
، وكــان قــد درس العربيــة يف طليطلــة 2699الــ ي عــاش يف تلــك املد نــة ســنة  ( Pedro Alcalaالقلغــ )
للوسـاطة بـن املور سـكن واملسـيحن  طـةم  رئيس أساقفتها سان خريونيمـو الـ ي جـاء اىل غرناطا وبإ عاز
 اعتمــد بالدرجــة االوىل ه،طلبــري  دي فرنانــدو اىل معجمــه هـ ا الكــاال بـدرو فقــد أهـدى .(5)2699يف 

، وقـد قـا  بتأليفـه بـاجلم  2695التيـين ألنطونيـو دي نـربة الـ ي نشـر سـنة -املستعرب عل  معجم اسباين
ألـف كلمـة وحظـ  بعنا ـة اجلميـ  وأعيـد  11بن عامية األندلس واللغة العربية الفصيحة وضم ه ا املعجم 

((  ونشـر Patriciode latorreاتر نيو دي التـوره بعنا ـة بـ 2815طبعه مرات عد دة كان م  بينهـا طبعـة 
. كمـا الـف 2931فيسـت يف امسـرتدا  سـنة و ،وعـ  هـ ه الطبعـة اخـ  بطر قـة األ2887يف جوتنج  سنة 

عـربي( مـازا  -التيـين-وامسـه احلسـ  بـ  حممـد الـوزان الفاسـ  معجمـن)عري ليون األفر ق  وهو م  غرناطـة
وقـد ظهـر يف اسـبانيا .  ك  هـ ا املعجـم بعيـدآ عـ  عـن كـانيس ،م598خمطوطن يف األسكولاير حتت رقم 

فجاهــدوا لتحصــيلها وبــ لوا قصــاري جهــدهم  كثــريا، واإلســالميةعلمــاء وروحــانيون شــغلتهم الثقافــة العربيــة 
ورحلـــوا اىل الـــد ار  ،واإلســـبانيةتينيـــة الالاىل لفهمهـــا ومعرفتهـــا وقـــاموا برتمجـــة عشـــرات الكتـــ  مـــ  العربيـــة 

صو  عل  ه ه املعرفة والت ود بكت  الفلسفة والعقائد وتفانوا يف مجـ  املصـنفات الـي وضـعها املقدسة للح
مدارســها هنــا أنتشــرت يف املســالك واملــ اه  امليتلفــة الــي  االصــراطعلمــاء املســلمن فكــان البــد هلــم مــ  

الــي تأسســت يف  ومــ  بــن أشــهر املــدارس.فرانســكانين وكرمليــة وارثدوكســية ودومنيكيــة و ســوعية يفوهنــاك 
هلــا ومنهــا انطلقــوا اىل فلســطن وســور ا ولبنــان  مقــراً مصــر مــ  وقــت مبكــر مدرســة الفرانسيســكان واختــ ت 

ودميـــــــاط ســـــــتة  2119وكانـــــــت مدارســـــــهم قـــــــد نشـــــــأت يف القـــــــدس ســـــــنة.وكـــــــ لك يف الـــــــيم  واحلبشـــــــة
.وكانـــت مدرســـة بـــاب تومـــا بدمشـــ  مـــ  2532،وحلـــ 2191، وصـــور 2192.ونيفوســـيا ســـنة 2119
وخصــوا العربيــة مبصــنفات يف النحــو ، هبــات الفرانسيســكانرااملــدارس الــي ســا ت يف تعلــيم العربيــة لل أشــهر

عصرها ال هم يف القرن السـاب  عشـر علـ   ـد األب او بتشـيين  شهدو  .والصر  وتأليف القواميس العربية
فكــان  ،كان حلــ علــ  د ــر األبــاء فرانسيســ 2427وقــد عــن هــ ا ســنة  ،(4) 2471األ طــايل املتــويف ســنة

  والقـدس 2424للعربية والسر انية والقبطية لسنوات طو لة حا اتس  نفوذه ليشـمل د ـاربكر سـنة  اً استاذ
 . . وهب ا نستطي  ان نصل أ ية املدرسة الي جاء اليها وانتم  هلا األب كا نس2411سنة 

و بـــدو انـــه ( BeniDorm)  يف مد نـــة بـــين دار  2371ولـــد فرانثيســـكو كـــا ينيس ســنة  يف القــرن التـــايل
هـ ه  ققـتوحت ،الشـرق والـد ار املقدسـة هااصرط يف سلك الرهبنة من  صغره وتطل  اىل رحلة علمية  رى في

أ لـو  مـ   3ه يف تـار خ نَّ أ.(3) صف ه ه الرحلة يف مقدمة معجمهو . وعشر   ربيعن ةاألمنية وهو اب  مخس
وهــ  مد نــة مقابلــة للج ائــر علــ  الشـــاطئ ( Ali cante)أقلعــت الســفينة مــ  مرســ  لقنـــت  2355عــا  
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كان معه يف هـ ه الرحلـة جمموعـة مـ  رجـاالت الـد   الكبـار وبعـ  املبشـر   املسـافر   اىل الـد ار  ،خراآل
ومـ  هنـاك اجتهـت اىل مينـاء عكـا او ما سـم  مبينـاء سـان خـوان دي  رسيليا،مبوقد مرت الباخره . املقدسة
وم  عكا واصـل كـا نس رحلتـه اىل  افـا . يف الشرق ءشهر املواينأد حأوهو ( San Juaunde Acre)اكري

وقد واصـل السـري اىل بيـت املقـدس الـي تبعـد سـبعة  ومنها اجته اىل الرملة وه  تبعد ارب  ساعات ع   افا،
 .2355د سمرب 17وقد دخلها يف  و  . فراسخ م  الرملة املد نة الي تضم أماك  مقدسة عد دة

ه نَـّأ اىل واحـدة إشـارة جـدأ وم للعلـم واملعرفـة، طلبـن بيـت املقـدس سـنتن متتـاليتن بقـ  هـ ا الشـاب يف
اذ م أعثــر علــ  شــك يف ذلــك فيمــا وقــ  بــن  ــدي مــ  مصــادر، كــدوائر املعــار  خــر آ مكــان اىل غادرهــا

امليتلفــــة أو البيلوعرافيــــات االســــبانية، ولعــــل اال ــــا  تكشــــف عــــ  ذلــــك فيمــــا لــــو خرجــــت لنــــا مــــ كرات، 
م  أنَّ وجهتــه   و بــدو. لومــات الــي بــن  ــدي مســتقاة مــ  معجمــه فقــي وكتابــه يف قواعــد اللغــة العربيــةواملع

والعربيــة  اإلســبانية دمشــ  خاصــة حيــ  توجــد مدرســة اســبانية لتعلــيم اللغــة  كــ  بيــت املقــدس،امنا كــانَّ 
 علـم و ـتعلم حـا يف مد نـة دمشـ   عامـن أربعـة عشـر كـا نيس باأل وقـد قضـ  .للمبشـر   وغـري املبشـر  
املـرة الـي قضـاها  ان الكالسيكية )الفصح ( بل اللهجة احمللية وهو  عرت  لنـاالعربية أتق  ليس فقي اللغة 

 .هـ ه الـبالد وفقـن لتعبـريه اىل منـه القـادمون ألفادتـه بأسـتيدامه يف الشرق كافية لوضـ  معجـم باللغـة العربيـة

 الـــ     قـــدمون لباشـــا صـــيدا (Metuala)املتاولـــة وبـــن هـــاتن البلـــدتن بيـــت املقـــدس ودمشـــ   عـــيش
ومـ  بيـت املقـدس .يف ذلـك الوقـت ا ضـن وهـ ا التعبـري  طلـ  عـادة علـ  الشـيعة يف لبنـان والسـعود ة.األتاوة

حيـ   توالهـا  دمشـ  املد نـة املكتظـة بالسـكان اىل هلـ ه الرحلـة سـببن األرض الـي كانـت اىل واصـل املسـري
وقــد حتولــت اىل دار  ( Conversion Pablo) رســة اســبانية حتــت اســم باشــا اخــر.ويف دمشــ  توجــد مد

اللغـة ب املتضـلعن . وفيها حينص  سبعة م  املبشر   البارعن2993للمسنات وقد زر ا عند باب توما سنة 
ذلــك  يفنســمة  اآل  ســتة اكــان  بلــغ عــدده  الــيالعربيــة وكــانوا  رعــون الطائفــة الكاثوليكيــة يف دمشــ  و 

 .ألف نسمة 27اىل  ارتف  ه ا الرقموقد ،الوقت
  Conventodeللكبوتشـــين ) رمدرســـة لألخـــوة الفرانثيســـكان ود ـــيف دمشـــ  توجـــد فيمـــا بعـــد 

Capuchias ) ملنفعة الد انـة الكاثوليكيـة لبنان،وهوكما هو احلا  يف جبل  لال تا  جئوهناك توجد مال. 

املوجـودة يف  البطر اركيـة عا ـةر حتـت  بـابلو نللمـارونين مقابـل مدرسـة سـا خور ـة ويف دمشـ  توجـد كنيسـة
 مـ  اعتـىن بالعربيـة او  وهـم طائفـة قدميـة وكـانوا البنـدكتن كنيسـة لليونـان ويف دمشـ  توجـد. جبـل لبنـان

 اىل نسـبة  (Revue Benedectine)وهلـم جملـة تنشـر فيهـا أحـاثهم وامسهـا.وتصـنيفن وترمجـة تعليمـن

 عمومـن وهـؤالء  هتمـون كاسـينو جبـل   يف519بـانيتهم عـا  ره اسـس الـ ي بنـد كتوس الراهـ  القـد س

وكنيســة  ،اقبــةعالي او وتوجــد كنيسـة أخــرى للسـر ان .انطاكيــة ومقرهـا بطر اركيتهــا باللغـات الشــرقية مـ 
الشـرق األوسـي اىل البحـر  نشـاطها التجـاري كـل التجـارة، و غطـ يف  كثـريآ وهـ ه الطائفـة تنشـي لألرمـ ،

 .ند الشرقيةاهل اىل األمحر حا تصل
بدمشـ  انـه عــاش ثـالث مـرات وعلــم فيهـا ثـالث ســنوات  إقامتـه حد ثـة عــ  كــا نس  واصـل األب
 املد نـةخـال  هـ ه املـدة الـي قضـاها يف هـ ه .آللـد ر ورئـيس خور ـن وشـغل بـاق  املـدة،  ـدرس اللغـة العربيـة
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 اختـ ها لغـة لـهو قافـة ومعرفـة وث وهلجـه نطقـن  كتسـ  اللغـة العربيـة ان كمـا  قـو  اسـتطاع  عامـا24 وهـ 

 .ن ر نفسه م  أجلها طوا  حياته وعم 

 2331ســبتمرب مــ  عــا   14بلــده اســبانيا يف بعــد هــ ه الســنوات الســتة عشــرة شــد رحالــه عائــدآ اىل 
نــوفمرب مــ  نفــس العــا   14: وصــلت اىل مارســيليا يف اذ قــا اقل  مــ  مينــاء عكــا باجتــاه العــودة اىل بلــده فــ

مغادرته عكا. وم  مارسيليا واصـل رحلتـه اىل أرضـه حـا وصـل بل سـية حيـ   اي بعد شهر   كاملن م 
واتصـــل مبرفســـيه فطلبـــوا اليـــه التوجـــه اىل قر ـــة بـــين غـــاا التابعـــة ملقاطعـــة ســـان  2332 نـــا ر  22دخلهـــا يف 

اي  2335( وفيهـا مدرسـة الرسـولن.ومك  كـانييس فيهـا حـا سـنة San Juan Bautitaخـوان باونيسـتا)
انك  خالهلا عل  القراءة والتأليف وتدو   كل ما مجعه م  مواد لغو ة خـال  رحلتـه الطو لـة  سنوات  ارب

بكتـاب القواعـد  أ قو : من  ذلك الوقت عملت دراسة مفيدة للرسولين ال اهبن اىل الد ار املقدسة مبتـد
ك وخدمـــة هـــ ا القـــاموس وكـــان ذلـــك بـــأمر امللـــ اســـمب واصـــل العمـــل    2335العربيـــة الـــ ي نشـــر ســـنة 

ة الــي كتبهــا كــانييس نعــر  انــه انتقــل اىل لــر القليو مــ  خــال  الســط.للعــاملن علــ  نشــر الد انــة املســيحية
املقـربن مـ  السـلطة وقـد افـاد كثـريآ مـ  العـام اخلبـري  فـرادمدر د ونشر مؤلفاته هناك بتشجي  م  بعـ  األ

فقــد رافقــه كــا نس مــدة غــري قصــرية ملراجعــة بامليطوطــات العربيــة اللبنــاين اجلنســية األب مييائيــل الغ  ري،
األوىل يف لبنتهــا وضــ  ســباين كــان قــد ن هــ ه الكتــ  اللغو ــة واملــواد األوليــة للقــاموس االأوالواقــ  . اعمالــه
  .2341هو ان مالد ه م  كت  لغو ة كان قد مج  موادها واكتسبها يف مدرسة دمشـ  عـا   زاد دمش ،

عـدة  .. لقـد شـغل األب كـانيساً وتراثـ اً اه  بالثقافة العربية لغـة وادبـونستطي  ان ندرك مدى تعل  ه ا الر 
وألــف عــدة كتــ  لغو ــة وتار يــة : فقــد أصــبد عضــوآ يف اجملمــ  امللكــ  التــار  ،مناصــ  علميــة يف بلــده

 .ود نية أشهرها
 و2335. كتاب قواعد اللغة العربية 2
 و2383عري -التيين-. قاموس اسباين1
(ولـدي 5196مازا  خمطوطن وهو حمفول باملكتبـة الوطنيـة مبدر ـد حتـت رقـم ) عري-.قاموس اسباين7

 نسية مصورة منه.
 و2334. كتاب للمحادثة باألسبانية والعربية 6
 . الرد عل  البدع.5
 . كتاب يف اجلد .4

 سنة. 59ع  عمر  ناه   2389تويف األب كانيس سنة 
 :معجم كانيس

 املقدمة
 ج اء توزع صفحاته عليها عل  النحو األ : تألف ه ا املعجم م  ثالثة أ
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(؟ فيكـــــــون جممـــــــوع الصـــــــفحات الكلـــــــ  61( صـــــــفحة  ضـــــــا  )477اجلـــــــ ء االو  و تـــــــألف مـــــــ  )
معرفــة تلــك اللغــة كــان منــ  القــرن الثــام  وهــ  )) فتــتد األب كــانيس مقدمتــه قــائ : (صــفحة.... 435)

. اجلوار العري أدخـل شـيصن (( رة األ بري ةالزمة لألسباب ال     عيشون بن العرب احلاكمن عل  شبه اجل  
العلـو  والفنـون يف منـاح   عملكثريآ م  ال راعة اىل النظم العسكر ة والنظم السياسية والـنظم البحر ـة واسـت

هلــا جــ ور واشــتقاقات يف اللغــة العربيــة،  اً احليــاة امليتلفــة،وم  كــل هــ ه العلــو  وجــدت مفــردات كثــرية جــد
العرب بيننا ازدادت الكت  واملعار  امليتلفة.وكلها كانت اللغة العربيـة  هاالي عاشوخال  القرون الثمانية 

 الكتســــابوبعــــ  هــــ ه الكتــــ  كــــان مرتمجــــن مــــ  اليونانيــــة والالتينيــــة. وكــــان علينــــا ان نفقــــه هــــ ه اللغــــة 
اسـ  : كما ان العربية متتلك ناصية األدب وهو موضوع و االختصاصمعارفها،وم  ك  لد نا علماء يف ه ا 

حيتـاج اىل معرفـة وخيـا  وفهـم وادراك مفرداتــه أمـر ملـد وضـروري. وكانـت العربيــة قـد تعطلـت خـال  قــرنن 
هل ا كان علينا ان نـدرك مـدى أ يـة هـ ه  اسياً م  ال م  بعد سقوط غرناطة ألسباب كثرية بعضها كان سي

العربية، وأن دوآل أخرى كثـرية تـتكلم اللغة اذا عرفنا أننا حاجة ماسة اليها ألن جرياننا يف مراكش  تكلمون 
وال ميكننـــا ان ، يف تعلمهـــا وتعليمهـــا العربية،كـــ لك الدولـــة العثمانيـــة والفارســـية، ولـــيس لنـــا مـــ  ســـبيل اإل

ننشي لكس  مصاحلنا األ أن هلتهد يف أحياء العربية وكانت قد ضـعفت يف بالدنـا لألسـباب املـارة الـ كر 
ر قــــد ضــــعفت عــــربيتهم وظهــــرت اللغــــة األســــبانية علــــ  صــــعلــــ  التن العــــرب الــــ    أجــــربوا ىل أن أضــــافة ا

سبانية كانت حتتف، بعدد هائل م  املفردات العربيـة يف اجملـا  احلـريف، ووفـرة مـ  هـ ه إللسا م،لك  ه ه ا
الكلمات دخـل يف األسـبانية يف جمـا  ال راعـة والصـناعة والبنـاء وكـل مـا  تعلـ  باحلضـارة ومـا  تعلـ  بشـؤون 

يومية. هل ا السـب  كـان تـأليف هـ ا املعجـم مـ  تشـجي  جاللـة امللـك ورعا ـة القصـر وقـد حاولـت احلياة ال
فيـــه مراعـــاة الدقـــة يف العمل. تضـــم  هـــ ا املعجـــم لـــيس فقـــي اللغـــة العربيـــة الفصـــح  بـــل العاميـــة يف بـــالد 

مـا مياثلهـا الشا )فلسطن،سور اولبنان( وك لك مصـر.كما ضـمنه بعـ  األمثـا  املعروفـة يف تلـك الـبالد. و 
يف اللغة األسبانية والالتينيـة كمـا ان معجمـه حيتـوي علـ  مجـل يف العربيـة حيتاجهـا املسـافر اىل تلـك الـبالد، 

ضــافة اىل املفــردات املركبــة. إخمتلفــة للمفــردة الواحــدة  ولــيس فقــي اىل مفردات.كمــا احــتف، املعجــم مبعــانِ 
( وحتت رعا ـة جاللـة Antonio Sanchaنشا)  يف مطبعة السيد انطونيو سا2383طب  ه ا املعجم سنة 

 امللك.
( كتاب ترمجان اسبنيويل والطيـين وعـري. وهـو Diccionario Espanol-Latino-Arabigoوعنوانه:)

( صـــفحة والثالـــ  يف 555)ص(  والثـــاين يف61+477)يف ثـــالث جملـــدات مـــ  القطـــ  الكبـــري. األو  يف
اعط  امثاال ملفـردات اسـبانية ومـا  قابلهـا بالعربيـة صفحة.وهنا البد ان  2843صفحة واجملموع يف  477

فه ا المعىن،لكنها اتيه اىل أ ية ه ا املعجـم يف جمـا  اخـر فهـو  عطينـا معـىن جد ـدآ خمتلفـا عـ  اسـتيدا  
 املفردات يف معاجم أخرى فمث   قو .

و أنـا ذاهـ  اىل لكـ  املعـىن املـراد هـVoy ala plaza))-أنـا ذاهـ  اىل امليـدان -انـا ذاهـ  اىل السـاحة
مـ  ناسـيه،لك  املعـىن األخـر هـو  (Marcho con sugente ala ciudadالسـوق.هو ذاهـ  اىل املد نـة  )

 راحل بالعسكر اىل املد نة.
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 Esta gente rebelde Perturab ala pazوه ا الشع  املارد  سجس البلدان 
 de Yconcordia)الـي بـن النـاس و عـين: هـ ه النـاس املتمـردة تـ ع  السـال . وكلهـا و قلـ  املوافقـة 

todas Las Provincias( فاســتيد  كلمــة )gente و عــين هبــا اجلــيش وتعــين الشــع  يف ان واحــد كمــا )
ســـــجتس وتعـــــين أقلـــــ  وازع ،ومـــــ  املفـــــردات العاميـــــة يف تلـــــك املرحلـــــة   ((Perturbar)) كلمـــــة  ســـــتعملا

دنفـــت مـــ  الـــربد مبعـــىن خـــدرت  دمـــ  تقـــرس مـــ  اخلو ،وأنـــا (( مبعـــىن جتمـــد وقـــرس،Congelaeseكلمـــة
 اومنلت.

Lasangre se me congelo de miedo y yo quede aterido de frio  ).)   وقـد نبـه األب
كــانيس بــأن صــوتيات املفــردات اللغو ــة تتــداخل يف تغــري احلــرو  فيمــا بينهــا وأعطانــا أمثلــة يف ذلــك،مث  

أنسـة –و قولـون بثـو  بـدآل مـ  بتـو   Datil:elfruto de lapalmas)) قولون: امر بالثـاء و عنـون متـر بالتـاء
(Doncelo Doncella  كما  قولون ثتو   بدال م  تتو  )(Coronacion :  و قلبون الدا  طاء مث ،)

و غــريون الصــاد زا ــن  Azotado))د ( وكــ لك جملــوط بــدآل مــ  جملــو Elqueazota)مــ  جــالد جــالط بــدالً 
( مبعـىن Cermena especie de pera vy) olorosa ysuaveي ا ـاص سـكريأ –مثـل :اهلـاز سـكري 

                     جـــبس -( وحيصـــل التغـــري ا ضـــن بـــن الســـن والصـــاد مـــث : جـــب Algustoنـــوع خـــاص مـــ  الكمثـــرى )
((Alges،chebs،yeso ارغـون ومرسـية  عةاىل  ومنا ه ا يف مقاط عملةهلا أصل يف اليونانية والفارسية ومست

(.( وجربجـد Casado–مـ  متـ وج  ل التغيري بن احلر  ز، و،ج فيقولون جموز بدالً وبل سية،وك لك حيص
 Criso-Pacio Piedra Precioso)بدآل م  زبرجد

declor-entre Verde ymorado ًمـــ  أخـــر ( و ســـتبدلون الـــواو  ــ ة مثـــل: وخـــر بـــدالDilatar)-
diferir-retardar.) 

 .Cautividad سر)) -أسر وبن اهلم ة والياء:
 وغري ذلك. colaتصبد  سري. وح   بع  احلرو  مثل كلمة لية وأصلها ألية -أسريو 
 

 اىلشـياء يف عصـره فمـ  األمسـاء واأللقـاب الوظيفيـة كما وض  لنا األب كانيس قائمة مبصـطلحات األ
 السلطات حا الرعية فمث :

 Emperador،Emperadoraسلطان،سلطانة 
 Rey،reynaملك، ملكة   
 Losvasallos delreyرعية السلطان 

 Principeأمري   
 Primer ministroوز ر و عين رئيس الوزراء او ما  سم  بالوز ر األو  

 Virreyباشا او واىل 
 Secretaria del virreyكاخية أو سكرتري الوايل 

 =مالز  أو tenienteأو = 
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 Governadorمد ر  -متسلم-حاكم املد نة
 Consejero o consultorمشا ر  –مشري 

 Consejo realبالط  –د وان السلطان 
 Tesorero delas Arcas Realesدفرت دار 
 Tesoreroوز ر املالية  –قهرمان  –خ ندار 
 Embajadorسفري  -أجلية–أجل  

 Caballero-Nobleالشر ف     
 Senor de Lugarبيك 
 Juez ،eclesiasticoقاض  
 Juez secularمفا 

 Juezحاكم  
 Elcalde o ALcaidالقائد  

 ALcalde de varrioشبد احلارة   
 AL-guacil mayorصوباش.ثفكج  باش  الرائد 

 وحيل حمل وز ر الداخلية أو الدفاع.
 Procuradorنائ   –وكيل 
 Agente de nogociosاملباشر 
 ALguacil-corcheteحمضر قضائ   -حاج  -نقي 
 Pregoneroمناء 
 Verdugoجالد 

 ربية واألت احلرب:وهناك فصل يف وظائف احل
 Capitan generalسردار
 Coronelعقيد  –أغا 

 Capitanنقي  
 ALferezسنج  بريقدار –مالز  

 Maestro de campoمقد  اجليش 
 Ayudante –fargenteرئيس عرفاء وحدة/مد ر العسكر 

 Guardiaانكشاري 
 Soldados voluntariesجنود مطوعن  

 Soldados de pasoسفر بريل 
 Soldados miliciano، قوات خاصة فبقو 
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 Soldados de pieصنف املشاة –سيكماين 
 Soldado de acaballoسباه  –خيا  
 Soldado del Castilloقلعج  
 Centinelaناطور  –نوجب  

 Ronda o Patrullaدور ة العسس 
 Espia o Exploradorأم  
 Clarineroبواق  –تفار 

 Caia dela escopetaقندا   –مشج  
 Garitaمنظرة  –كشك الد دبان 

 Pelearمبعين حيارب  –بكاون 
 Artilleroمبعىن مدفع   –بواردي 

 ؟وهناك ألفال ومصطلحات الي  صع  علينا ذكرها يف ه ا البح 
 وتضم  املعجم كثريآ م  األمثا  واألقوا  املأثورة فمث :

 مبعىن ترك  قو :  (Abandonar)يف استيدا  الفعل
 الرذائل: تفضائل وتتبعملاذا تركت ال

Porque has abandoner las virtudes y vas en seguimento del vicio. 
 و أ  مبعىن رف : الترف  صد قك القدمي الن اجلد د رمبا ال  شبهه

No abandones atu amigo antiguo pues el nueuo no sera como el. 
 ليس احلمد حسنن يف فم اخلاط . محد قا :( مبعىن أثين أو ا  ALbanzaويف الكلمة )

La alabanza en laboca del picador no tiene gracia alguna. 
 ( مبعىن خبيل او خسيسAvariento)ويف الكلمة

Elavariento es como el Puerco que aninguno aprovecha sino muerto. 
 اال بعد موته. اً البييل مثل اخلن  ر ال ي م  نف  احد

كتف  هب ا البح  بنقل ما تضمنه املعجم الكبري لـألب الكبـري فرانشـيكو كـانيس الـ ي رحـل اىل هنا أ
فلــواله ملــا كــان هــ ا البحــ  وم  كــ  هــ ا املعجــم الــ ي رعــاه امللــك والقصــر   2389عــ  هــ ه الــدنيا ســنة 

ي امـن مكتبـة د ـر وراجعه العام اللبناين اخلبري بامليطوطـات العربيـة يف األسـكولاير الـدكتور مييائيـل الغ  ـر 
األســكولاير حينصــ ،ولك   بقــ  الســؤا  ملحــا وقائمــن  ملــ  وضــ  كــانيس هــ ا املعجــم لألبــاء الرســولين او 

 ؟األسبان ا  لنا    العرب لنعر  مالنا ولد نا م  حضارة وتراث وثقافة  عشقها اجلمي 
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