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 ســرة متقاطعــة لنيكــوالس كليــرد:راهــب وفقيــه
ومحمــد بــن خــروف
Monk and Faqih: An Intersecting Biography of
Nicholas Kleinard and Muhammad bin Kharouf
 إعادة بناء ســرة كل من الراهب البلجييك نيكوالس كليرند والفقيه، متوســلة باملنهج البيوغرايف،تحاول هذه الدراســة
. مع الرتكيز عىل كشــف حيثيات اللقاء الذي جمع بينهــا يف غرناطة ثم انتقالهام إىل فاس،التونــي محمد بن خروف

 وغادر بالده يف رحلة طويلة قادته إىل غرناطة،وكان كليرند قد قرر دراســة اللغة العربية معتمدًا عىل جهده الشــخيص
ِ ُ وكان قد أ،حيث التقى بابن خروف أحد أعالم الثقافة اإلســامية
س أثناء الحملة اإلســبانية عىل تونس ثم نُقل إىل إســبانيا
مح إىل استعامل ذلك يف الجدل الديني
َ  وط، وساهم هذا اللقاء يف اتساع معارف كليرند عن اإلسالم.وبيع يف أسواقها

 كونه أســفر عن حالة من التثاقف والتقارب، تجنح الدراســة إىل القول إن هذا اللقاء كان حدث ًا فريدًا وقتئذ.ضد املســلمني

. نقيض حالة الرصاع والكراهية التي وسمت العالقة بني العاملني اإلسالمي واملسيحي،علَمني
َ العاطفي بني هذين ال
. فاس، غرناطة، محمد بن خروف، نيكوالس كليرند، البيوغرافيا:كلامت مفتاحية

This study attempts to reconstruct the biography of the Belgian monk Nicholas Kleinard and the Tunisian Faqih
Muhammad bin Kharouf, focusing on uncovering the circumstances of their meeting in Grenada and subsequent
move to Fez. Kleinard had resolved to study Arabic through his own efforts, and left his country on a long
journey which took him to Grenada. There he met Ibn Kharouf, one of the great figures of Islamic culture, who
had been imprisoned during the Spanish campaign against Tunis and then transported to Spain and sold as a slave
in its markets. In the course of this meeting he helped to teach Kleinard more about Islam, information the latter
hoped to use in religious disputation. The study suggests that this meeting was probably unique in its time, since
it resulted in a kind of mutual education as well as an emotional closeness between these two great men – the
opposite of the general atmosphere of strife and hatred that was then characteristic of the relationship between
the Christian and Islamic worlds
Keywords: Biography, Nicholas Kleinard, Muhammad bin Kharouf, Grenada, Fez.
.* باحث يف التاريخ من املغرب

Moroccan historian.
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متهيد
هل نحن يف حاجة إىل تأكيد القول بأهمية السرية يف كتابة التاريخ؟ إن العالقة بني السرية والتاريخ ليست مسألة حديثة ،بل

تعود إىل لحظة ميالد التاريخ نفسه الذي لم يكن يف طفولته سوى مجموعة من السري .والشعور بعدم الثقة تجاه نصوص السرية هو

وليد الفرتة املعارصة ،فقد هيمنت األيديولوجيات الجماعية ،فنأى معظم املؤرخني بأنفسهم عن السرية ،زاعمني غلبة الطابع التخيييل

عليها وافتقارها إىل املوضوعية .ولكن السري عادت مجد ًدا بقوة إىل الواجهة واكتسحت ميدان الكتابة التاريخية ،وبالخصوص بعد
ثمانينيات القرن العرشين؛ إذ دافع الكثري من املؤرخني الجدد عن البيوغرافيا ليك تأخذ مكانتها ضمن هذه الكتابة ،باعتبارها من
املجاالت األكرث خصوبة يف البحث التاريخي ،بل إن أفق التاريخ اتسع بفضل املقاربات املعرفية املتعددة التي سعت إىل التقريب بينها،

ً
حقول معرفية متداخلة(((.
وبني السوسيولوجيا واألنرثوبولوجيا والنقد الثقايف ،باعتبارها

حقيقيا للقراء والباحثني ،إذ توقعهم يف رشاك سحر أحداثها ،وتحرك فضولهم لالطالع
أصبحت سري حياة األشخاص تمارس إغراء
ً

عىل التفاصيل الحميمية واألرسار املمتعة لحيوات شخوصها .وال أنكر وقوعي تحت سطوة بعض من هذا السحر عندما التقيت
صدفة بسرية الشخصيتني ،موضوع هذه الدراسة ،حني مطالعتي إحدى ُك ّناشات املؤرخ املغريب محمد بن عيل الدكايل (،)1945-1868

وهو ،حسبما نعتقد ،أول من اهتدى إىل الربط بني هاتني الشخصيتني ،بعد اطالعه عىل مقالة((( نرشها األب اليسوعي هرني المنس
ملخصا للكتاب الذي صدر ببلجيكا يف السنة التي قبلها حول سرية الراهب نيكوالس كليرند
 .(((Henri Lammensقدم خاللها
ً

 Nicolas Clénardالذي يعد أول مستعرب بلجييك سعى لتعلم اللغة العربية .وعندما وقف الدكايل عىل حديث كليرند عن أستاذه العريب
الذي ع َّلمه اللغة العربية اكتشف أن هذا األستاذ هو الفقيه التونيس الشهري محمد بن خروف(((.

كان هذا اإلغراء حاف ًزا إلنجاز هذه الدراسة التي تسعى للكشف عن أرسار اللقاء الفريد واملثمر الذي جمع بني راهب وفقيه يف

أواخر العصور الوسطى ،حني كانت العالقة بني العاملني اإلسالمي واملسيحي يطبعها الكثري من العداء والكراهية ،كما تسعى للبحث

يف طبيعة العالقة املعرفية واإلنسانية التي جمعت بينهما ،ومحاولة الكشف عن أجوبة ألسئلة ما زال يلفها الغموض من قبيل الظروف
التي ساهمت يف لقاء َع َلمني من ثقافتني مختلفتني ،وطبيعة العالقة التي جمعت بينهما يف ضوء مفارقة غريبة :سيد /تلميذ وعبد /أستاذ،
ومدى قدرة أحدهما عىل التأثري يف اآلخر.

يمكن القول إن تجربة اإلنيس((( البلجييك نيكوالس كليرند فريدة يف بابها ،فهو أول راهب أورويب قرر دراسة اللغة العربية وقصد

موهوبا
شخصا
املغرب لهذا الغرض ،يقوده حلم إنشاء كريس لتدريس اللغة العربية بجامعة لوفان  Leuvenيف بلجيكا .وقد كان ،بحق،
ً
ً

كرس اثنتي عرشة سنة من حياته لتحقيق مرشوعه الطموح ،يف ضوء غياب تام للوسائل الداعمة واإلمكانات املساعدة .وألجل ذلك
مهما من الدراسات حول حياته وأعماله ،أهمها البيوغرافيا التي
حظي باهتمام واضح يف األوساط العلمية األوروبية التي أنجزت عد ًدا ً

أنجزها ،بالتعاون ،املسترشق فيكتور تشوفني  Victor Chauvinوعالم الالتينيات ألفونس رورش  Alphonse Roerschبعنوان "دراسة
 1ملزيد من التفصيل حول عالقة السري بالتاريخ انظر :خالد طحطح ،البيوغرافيا والتاريخ (الدار البيضاء :دار توبقال للنرش.)2014 ،

 2هرني المنس" ،درس العربية بأوروبا يف القرن السادس عرش" ،املرشق ،العدد  15( 22ترشين الثاين /نوفمرب  ،)1901ص 1033-1029؛ هرني المنس" ،درس العربية
بأوروبا يف القرن السادس عرش" ،املرشق ،العدد  15( 24كانون األول /ديسمرب  ،)1901ص .1120 - 1115
3
4

هرني المنس ( ،)1937-1862مسترشق بلجييك املولد فرنيس الجنسية .من علماء الرهبان اليسوعيني .عاش معظم حياته يف بالد الشام.
محمد بن عيل الدكايل ،كناشة مخطوطة ،ميكروفيلم رقم  ،22الخزانة العامة بالرباط ،ورقات من رقم  17إىل رقم .22

 5نسبة إىل الحركة اإلنسية ،وهي حركة ثقافية وفنية أوروبية تعود إىل عرص النهضة .وتتميز بإيمانها باإلنسان ،واالهتمام بجميع أشكال املعرفة ،وإعادة اكتشاف األدب
القديم ،إضافة إىل االعتناء بدراسة اللغات القديمة.
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ويلوي  /زومتزومت

حول حياة وأعمال نيكوالس كليرند"((( ،والتي شكلت املصدر األساس لهذه الدراسة .ويف الصورة املقابلة نجد أن ابن خروف لم يكن
وطموحا ،إذ رحل إىل املرشق وتزود من علوم املنطق واألصول والكالم التي كانت قد اندرست معاملها يف املغرب الكبري ،وشكل
أقل ِه َّمة
ً
نادرا لفقهاء أواخر العصور الوسطى الذين لم يغرقوا يف تفاصيل الفروع ،ولم يشيحوا بوجوههم عن غريها من العلوم.
بذلك
ً
نموذجا ً
يتعلق األمر إ ًذا بعلمني كبريين ساقهما القدر إىل لقاء تاريخي أسفر عن حالة من التثاقف غري معهودة يف ذاك العرص .ومع ذلك فقد
ً
مجهول بالنسبة إىل الثقافة األخرى ،فكليرند لم يحظ بأي عناية يف الدراسات العربية((( عكس األوروبيني الذين أنجزوا
ظل كل منهما
مهما من الدراسات واألبحاث .ونفس األمر حصل مع ابن خروف الذي لم ينل أي اهتمام من الدارسني الغربيني .وحسبما
عنه عد ًدا ً

وقفنا عليه ،فإننا نرجح أن الورقة التي قدمها فان كونيكسفيلد يف الندوة الدولية التي نظمتها مؤسسة التميمي للبحث العلمي واملعلومات
بتونس سنة  ،1998هي الدراسة األوروبية الوحيدة التي خصصها باحث أوريب البن خروف(((.

نفسيا عميقًا ،رغم الشقة التي تمتد بينهما عىل مسافة تاريخية طويلة من
تقاربا
إن اللقاء الذي جمع بني كليرند وابن خروف أحدث ً
ً

وحضاريا.
دينيا
اختيارا والثاين
الرصاع والكراهية .لقد أقاما عىل تخوم ثقافتني متصارعتني ،وتنقال ،واحد
ً
ً
ً
إجبارا ،بني عاملني متناقضني ً

ومن املؤكد أن هذا الوضع أثر عميقًا يف صياغة مواقفهما النفسية وتشكيل رؤاهما الفكرية .لكن من الطبيعي أن العيش عىل الحدود
ُيو ّلد الكثري من الحذر وعدم الثقة ،وهو ما يدفع املرء إىل إعمال مبدأ التقية ،فيفصح عن نيات ومعتقدات ويضمر أخرى ،فتحجب
واضحا
وخصوصا أفكاره الحميمة ومعتقداته الشخصية .وهذا ما جعلنا نالحظ اختال ًفا
كثريا من تفاصيل حياته،
ً
الغيوم أمام الدارس ً
ً
بني روايتي الرجلني اللتني رسداهما ألهل ِم َّل ِت ِه َما :الراهب يتحدث عن مرشوعه التنصريي الذي يريد أن ُيج ِّند له كل وسائل الدعم ،أما
تجنبا لسقوطه يف أتون املحرقة.
الفقيه فيخرب بإسالم النرصاين ،وأنه اضطر إىل إخفاء إيمانه ً

نيكوالس كليرند :رحلة البحث عن درس العربية
ولد كليرند ،كما أخرب يف إحدى رسائله ،يف  5كانون األول /ديسمرب سنة  1493أو  1494يف دييست Diest؛ قرية صغرية غرب مدينة

صبيا إىل مدينة
برابنت  Brabantيف األرايض املنخفضة ،من عائلة غنية متنفذة وذات يد مع أصحاب السلطة .وأرسلته أرسته حني كان ً
متخصصا يف اللغات القديمة والرشقية :الالتينية واإلغريقية والعربية والكلدانية.
لوفان ملتابعة تعليمه ،فأنهى دراسته الجامعية بتفوق
ً

ومثل أغلب الطالب آنذاك التحق بالدراسات الالهوتية لينخرط يف سلك رجال الدين ،لكنه لم يكن يميل إىل املناصب الكنسية ،فقد

متأثرا بالجو العام يف
كان طموحه متعلقًا بمزيد من التحصيل العلمي ،وخاصة دراسة اللغات القديمة التي كرس لها كل جهوده(((،
ً
Victor Chauvin & Alphonse Roersch, Étude sur la vie et les travaux de Nicolas Clénard (Bruxelles: Hayez, 1900).

6

تناول املؤلفان سرية حياة كليرند ومراحل تعلمه اللغة العربية ،إضافة إىل بيبليوغرافيا كاملة ألعماله .وقد استطاعا إعادة بناء سرية كليرند انطال ًقا من رسائله املكتوبة بالالتينية ،والتي
كان يرسلها ألصدقائه يف أنحاء أوروبا .وكانت هذه الرسائل قد جمعت بعد وفاته ونرشت يف خمس مناسبات منفصلة يف الفرتة  .1606- 1550ثم أعاد ألفونس رورش نرشها يف:

Alphonse Roersch, Correspondance de Nicolas Clénard, vol. 3 (Bruxelles: Palais des Academies, 1940-1941).

أربعا وستني رسالة ،أربع عرشة منها لم يسبق نرشها .ثم أنجز دراسة شاملة لهذه الرسائل
حيث قام بتحقيق هذه الرسائل وترجمتها إىل الفرنسية .وبلغ عدد الرسائل التي نرشها ً
التي تغطي الفرتة .1542 - 1528
 7الغريب أن الدراسات باللغة العربية حول هذه الشخصية منعدمة ،باستثناء املقال الذي نرشه األب هرني المنس (وهو ليس بعريب) ،واملشار إليه سابقًا ،انظر :المنس .أما
يف مصادر التاريخ املغريب فال نكاد نعرث عىل أي أثر لكليرند رغم أنه أقام يف فاس أكرث من سنة ونصف.

8 P.S. Van Koningsveld, "Mon Kharouf: quelques remarques sur le maître tunisien du premier arabisant néerlandais, Nicolas Clénard
(1493-1542)," in: Abdeljelil Temimi (ed.), Nouvelles approches des relations islamo-chrétiennes a l’epoque de la Renaissance (Zaghouan:
Fondation Temimi pour la Recherche Scientifique et l'Information, 2000), pp. 123 - 141.
Chauvin, p 7.
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األرايض املنخفضة حيث كانت أفكار الحركة اإلنسية قد اخرتقت املدارس والكليات ،وكان ديديي إيرازم( Didier Érasme ((1املنتقد
وخصوصا تعليم اللغات القديمة.
واسعا يمقت حياة الرهبان ،ويؤمن بأهمية التعليم،
فكريا
تيارا
ً
ً
ً
العنيف لسلوك رجال الدين قد أوجد ً

حصل كليرند سنة  ،1520وهو ما زال يف ريعان شبابه ،عىل إذن لتدريس اللغتني اإلغريقية والعربية يف أحد املعاهد ،وهي املهمة

عول عليها العلماء فجعلوها رك ًنا للتعليم يف املدارس والكليات ،وبقيت
تفوق فيها عىل أقرانه ،بل "ص َّنف يف أصول هذه اللغات ُك ًتبا َّ
التي َّ
بعد مؤ ِّلفها نحو مئة سنة ُيرجع إليها دون غريها"( .((1ثم ُر ِّسم كاه ًنا سنة  ،1527غري أنه ُأجرب ،منذ ذلك الحني ،عىل مواجهة محاكمات
طويلة ومؤملة(.((1
وكان قد بدأ يف هذه املرحلة تعلمه الذايت للغة العربية ،وشعر بجاذبية شديدة نحوها كما رصح يف بعض رسائله .وبدأت قصته مع

هذه اللغة بالضبط سنة  ،1521حسبما أكده رورش يف مقدمة كتابه املذكور سابقًا ،بعد حصوله عىل نسخة مطبوعة ألجزاء من الكتاب
املقدس (مزامري داوود) مكتوبة بخمس لغات هي اليونانية والعربية والكلدانية والعربية ،إضافة إىل ترجمة التينية .ومنذ النظرة األوىل
أحدا يقرأها أو يتكلم بها .ويف لحظة نشوة
تماما أبجدياتها ،ولم يكن قد سبق له قط أن سمع ً
أثارته هذه اللغة الجديدة ،فقد كان يجهل ً
وإعجاب ،قرر أن يتعلم هذه اللغة.

كان النص املكتوب بخمس لغات وسيلة فعالة بيد كليرند لتحقيق هدفه .ويرشح يف رسالته التي بعثها من غرناطة إىل اإلمرباطور

اإلسباين شارل الخامس  Charles Vسنة  ،1542تفاصيل الجهود املضنية التي بذلها لتعلم هذه اللغة( .((1لقد الحظ أن أسماء األعالم
تقريبا بنفس الكيفية يف اللغتني العربية والكلدانية ،وافرتض أن األمر كذلك يف اللغة العربية ،بما
واألماكن الجغرافية تكتب وتنطق
ً

فتوسل بهذه
أنها تشرتك مع اللغتني السابقتني يف األصل السامي .ثم الحظ أن قراءة العربية تكون من اليمني إىل اليسار مثل العربية،
َّ

جيدا وبني العربية ،اختار املزمور الثالث
األخرية التي ظ َّنها قد تنري له بداية الطريق .ولتصبح املقارنة ممكنة بني اللغات التي كان يتقنها ً
والثمانني( ،((1الذي تعددت فيه أسماء األعالم ،ليكون نقطة االنطالق لفك شيفرة هذه اللغة الغريبة ،فجعل يقابل بني كلمات اآليات
متسلحا باملثابرة املستميتة ،ومواصلة العمل ليل نهار ،حتى عرث عىل ما سماه "كنزه" الذي لم يكن سوى كلمة "إسماعيليني"
وحروفها،
ً

والتي بفضلها َّ
تمكن من التعرف إىل بعض الحروف الهجائية األوىل( ((1مثل "السني والالم وامليم" .ثم استطاع قراءة بعض الكلمات
التي تشبه مثيالتها يف العربية ،من حيث نطقها وعدد حروفها مثل" :نفس ،وسالم ،ولسان" ،بل اكتشف بعض القواعد البسيطة لهذه

فحصل معارف كثرية ،مكنته من
دينيا ،وقام برحالت كثرية يف أوروبا
 10ديديري إيرازم ( ،)1536-1469عالم الهوت هولندي من أشهر رواد النهضة األوربية .تلقى
ّ
ً
تعليما ً
أن يلقب بأمري اإلنسيني .ومن أهم كتبه "مدح الحماقة" الذي كتبه سنة .1511
11

كتابا حول اليونانية ،انظر :المنس ،ص .1030
كتابا يف قواعد العربية أعيد طبعه أكرث من ست وعرشين طبعة ،ونَرش يف نفس السنة ً
ألف كليرند ابتداء من سنة ً 1529

12 Abel Lefranc, "Nicolas Clénard, Humaniste Belge, et les Commencements du Collége de France," Humanisme et Renaissance, vol. 7, no.
3 (1940), pp. 253 - 269.

 13ملزيد من التفصيل حول الجهود الشخصية التي قام بها كليرند لتعلم اللغة العربية ،انظر املقال الذي أنجزه كودفروا دو كاالتاي أستاذ الدراسات العربية واإلسالمية
بمعهد الدراسات الرشقية بالجامعة الكاثوليكية يف لوفان:

"Godefroid de Callatay, "Apprendre l’arabe en autodidacte est possible: Nicolaus Clenardus l’a fait au 16ème siècle et il nous explique comment,
Acta Orientalia Belgica, XXV (Bruxelles & Leuven: Société Belge d'Etudes Orientales, 2012), pp. 9-30, accessed on 1/4/2019, at:
http://bit.ly/2WaFYZH

 14يقول املزمور ،بحسب النص العريب املنشور يف الكتاب الذي اعتمده كليرند" :اللهم ال تصمت ،ال تسكت ،وال تهدأ يا اللهَ .ف ُه َو ذا أعداؤك يعجون ومبغضوك قد رفعوا
عهدا.
بعد اسم إرسائيل .تآمروا
الرأس عىل شعبك .مكروا مؤامرة وتشاوروا عىل أحميائك .قالوا تعالوا نبدهم من األمم وال ُيذكر ُ
جميعا متفرقني بقلوبهم ،وتعاهدوا عليك ً
ً
أنصارا لبني لوط".
وصاروا
ساعدوهم.
أشور
ا
وأيض
صور.
مساكن األدوميني واإلسماعيليني ،مؤاب والهاجريون .جابال وعمان وعماليق .فلسطني مع ساكني
ً
ً

" 15هناك ،يف هذا املزمور ،حشد من الكلمات التي ستكون مفيدة يل :إرسائيل ،األدوميون ،اإلسماعيليون ،مؤاب ،الهاجريون ،وشعوب أخرى أصبحت تابعة اآلن
يوما ضدهم وذبحهم بسيفهم" .من رسالة إىل املسيحيني كتبها كليرند بفاس سنة  ،1541انظر:
ملحمد .اعتقدت أنها يمكنها مساعديت يف تعلم اللغة العربية ،الستخدامها ً

Callatay, p. 16.
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ضاربا الصفح عن
"وكثريا ما كان يكتفي بالنظر إىل تركيب الكلمة
اللغة .غري أنه كان ما يزال يجهل قواعد استخدام هذه الكلمات
ً
ً

حركاتها مثله يف ذلك مثل األخرس الذي يدرك معنى اليشء بمجرد نظره إليه ولو لم يعرف النطق به"(.((1

املشجعة ،اقتنع كليرند برضورة البحث عن أستاذ متمكن يفتح له مغاليق هذه اللغة ،فرحل إىل فرنسا
بعد هذه النجاحات الشخصية
ِّ

متأخرا ألن يف سنة  1519كان فرانسوا األول François I
جدا؛
جدا أو
سنة  1530لهذا الغرض ،غري أنه "وصل إىل باريس
مبكرا ً
متأخرا ً
ً
ً
ً

قد استدعى من جنوة األسقف أوغسطني جوستنياين  Augustin Justinienلتعليم اللغتني العربانية والعربية يف أحد معاهد باريس ،لكن
رسميا يف كوليج
ومبكرا ألن كريس العربية لم يتم اعتماده
األسقف املذكور لم يقم يف فرنسا إال سنتني ثم عاد إىل موطنه سنة ]...[ 1522
ً
ً
دي فرانس  College de Franceإال يف سنة  1587من طرف هرني الثالث  .((1("Henri IIIوملا لم يجد مبتغاه عاد من رحلته الفرنسية

فقط ببعض املال من عائدات بيع كتبه.

عاد إىل لوفان إ ًذا من دون أن يخطو خطوة جديدة يف مرشوعه .وكانت األجواء املحيطة به غري مريحة ،يف ضوء تنامي العداء

ومدريس اللغات .وشعر أنه لم يعد هناك ما يربطه ببلده ،إذ تزايدت سطوة محاكم التفتيش ،التي انتقد انتهاكاتها
لإلنسيني والربوتستانت
ِّ
أحكاما بالغة القسوة ضد الربوتستانت ،والذين كان
أبدا مع املنشقني ،وأصدر
بمرارة ،يف ظل حكم شارل الخامس الذي لم يكن يتساهل ً
ً

منهم الكثري من معارف كليرند وأصدقائه .ثم كان لحرمانه من الحصول عىل منصب يف كلية اللغات الثالث  Collège trilingueبسبب
ً
بسيطا ،يف حني أن نجاحه الباهر يف التدريس ومنشوراته
معارضة عميدها ،أثر عميق يف شعوره بأنه لم ينل ما يستحقه؛ فقد ظل محارضًا
كرسيا يف كلية بوسليدين  Busleidenخلفًا لكامبنسيس  Campensisالذي استقال،
حول اليونانية والعربية ،كانا يذكيان طموحه لينال
ً

وع ّي مكانه أستاذ آخر كان أقل شهرة من كليرند .كل هذا ،إىل جانب رغبته يف درس العربية ،سيدفعه إىل اختيار االغرتاب والرحيل نحو
ُ

تدرس العربية.
إسبانيا التي كان قد بلغ إىل مسامعه أن بعض كلياتها ّ

لقد ارتبط اختيار كليرند إسبانيا وجهة لرحلته بسببني :أولهما أن أحد طلبته كان قد أخربه أن كلية سالمنكا Salamanque

كرسيا لتدريس اللغة العربية .وثانيهما لقاؤه الحاسم بفرناند كولومب ( Fernand Colombابن املكتشف كريستوف كولومب
خصصت
ً

 )Christophe Colombالذي كان يسعى إىل إنشاء مكتبة كبرية يف إشبيلية ،فعرض عىل كليرند اإلرشاف عىل تنظيمها ضمن عقد مدته
ثالث سنوات(.((1

رحل كليرند مع كولومب يف اتجاه إسبانيا سنة  .1531وبدل إشبيلية ،اتجها إىل سالمنكا ،وما إن دخالها حتى توجه كليرند إىل
كليتها ينشُ د درس العربية ،لكنه لم يجد ضالته ،إال أنه ُأخرب أن أستاذ اإلغريقية نونيوس  Noniusمهتم بالعربية والكلدانية والعربية.
مصمما عىل تعلم هذه اللغة مهما
معلما له ،ورغم أن هذا األستاذ حاول ثنيه عن مرشوعه ،فإنه ظل
ً
فقصده عىل وجه الرسعة ليتخذه ً

تجشم يف سبيلها من صعاب.

فخاري عريب يف إشبيلية ،إال أنه كان قد أهملها منذ مدة طويلة .وكانت خزانته تتوفر عىل بعض
كان نونيوس قد تعلم العربية عىل يد ّ

ً
وانكب عىل مطالعة
مضبوطا بالشكل الكامل ،فكان يف يده أثمن من الكنز يف يد البخيل.
الكتب العربية ،فأعار تلميذه كتاب اإلنجيل
َّ

وتعرف الحركات والضوابط كالهمزة
الفصل األول منه ،حيث سلسلة نسب املسيح التي تورد عد ًدا من األعالم .فاكتشف حروف العلة َّ

تعرف تراكيب األلفاظ وبعض قواعد ترصيف األفعال.
أخريا من القراءة .واستمر
والشدة ،وتمكن
َّ
ً
ً
مثابرا عىل املطالعة والدرس حتى َّ
16

المنس ،ص .1032
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Chauvin, p. 16.

17

Ibid., p. 23.

18

تاـسارد

راهب وفقيه :سرية متقاطعة لنيكوالس كليرند ومحمد بن خروف

ثم بدأ مع أستاذه دراسة "اآلجرومية" التي كان نونيوس قد اعتمدها يف دراسته القديمة ،وحاول أن يفرسها لتلميذه ،لكن كليرند أدرك
املـ َف َّصل لل ّزمخرشي الذي عرث عليه بني كتب
َّ
أن هذا الكتاب إذا كان يصلح للعرب ،فهو ً
قطعا غري مفيد لألوروبيني ،وآثر عليه كتاب ُ
نونيوس .ولم يقترص عىل ما يتلقاه من أستاذه ،بل اعتمد عىل جهوده الخاصة ومساعدة بعض البلجيكيني املقيمني باملدينة يف ترجمة
بعض الرشوحات باللغة اإلسبانية التي كان كليرند يجهلها .ومع كامل امتنانه ألستاذه ،الذي عرب عنه يف رسائله ،فإنه َو ِثق يف جهوده
الخرس (الحروف والكلمات) .وتابع دراسته وحده مدة تسعة أشهر ،فعكف عىل نص اإلنجيل يفك رموز اللغة
الشخصية ويف معلميه ُ
قاموسا بالكلمات الواردة يف اإلنجيلَّ ،
وفكر
ويستخلص قواعدها ،حتى وجد من نفسه القدرة عىل تدريس هذه اللغة يف املدارس ،ووضع
ً

يف وضع كتب مدرسية لتعليم األوروبيني ،فاقرتح عىل بعض أصحاب املطابع إنشاء حروف عربية تمكنه من نرش أعماله(.((1

وبعيدا عن جهود كليرند لتعلم اللغة العربية ظلت حياته يف سالمنكا غامضة .فكل ما ذكره يف رسائله أنه سارع إىل التخيل عن عقده
ً

مع كولومب واختار االستقرار يف املدينة ،وأنه ّ
دروسا خصوصية
تول تعليم ابن شقيق ملك نابويل مدة لم يحددها بدقة ،ثم رشع يعطي
ً
جديدا جعلها تحظى بإقبال كبري .وأمام هذا النجاح ُعرض عليه منصب بكلية سالمنكا ،لكن يف هذا الوقت
أسلوبا
معتمدا
يف اليونانية
ً
ً
ً

عرضا من ملك الربتغال جون الثالث  John IIIليقوم بوظيفة تعليم أخيه األمري هرني  Henryالذي سيصبح الحقًا
بالضبط كان قد تلقى ً

ملك الربتغال .وكان ناقل هذا العرض يعرف نقطة ضعف كليرند ،فأع َلمه أن يف مدينة إيفورا  ،Évoraحيث مقر األمري ،يقيم طبيب عالم
بالعربية ،اسمه أنطونيوس فيليبوس  ،Antonius Filipposكان يقرأ لألطباء العرب بلغتهم األصلية(.((2

يف الربتغال ،تعمقت دراسة كليرند للغة العربية ،فهناك بدأ كتابة الحروف وتمكن من إثراء معجمه اللغوي .وال شك يف أنه وجد

الوقت الكايف ملمارسة هوايته ،فدروس األمري كانت تقترص عىل ساعة واحدة يف اليوم ،هذا إضافة إىل أيام األعياد واملناسبات ورحالت

األمري للصيد ،التي كانت أيام عطل بالنسبة إىل كليرند .كان يجد ضالته عند أنطونيوس ،وبالرغم من كرب سن هذا األخري وثقل سمعه،

فقد توطدت صداقتهما وعكفا عىل دراسة كتب ابن سينا يف الطب .وكان لهذه النجاحات والحماسة صدى يف مراكز التعليم بأوروبا،
فعرضت عليه جامعة فيينا إنشاء كريس للغة العربية ،لكنه رفض العرض ألنه كان ينوي الرجوع إىل لوفان وتأسيس الدراسات العربية
ً
كاردينال ،بل
هناك( ،((2بعد أن يحصل عىل تكوين لغوي عميق .وألجل ذلك لم تغره األخبار التي تحدثت عن إمكانية ترشيحه ليصبح
كان يضحك من األمر ً
قائل" :ال يمكن الحصول عىل يشء من روما"(.((2

ومهما كان دور أستاذيه األوروبيني ،نونيوس وأنطونيوس ،فإن معلوماتهما حول اللغة العربية كانت ال تتجاوز حد املبتدئ ،وهو

جيدا قواعد هذه اللغة ويحسن نطقها .وكان هذا املسلك
حد لم يكن لرييض كليرند الذي أخذ يبحث بجد عن أستاذ عريب أصيل يعرف ً

عربا لهذا الغرض(.((2
معرو ًفا لدى بعض األوروبيني آنذاك ،فقد سبق لبعض املهتمني بتعلم العربية أن اتخذوا ً
عبيدا ً

قرر كليرند الرحيل للبحث عن هذا املعلم املفرتضُ ،
متضلعا باللغة العربية .ورغم محاولة األمري
عربيا
وأخْ ِب أن يف رسقسطة ً
ً
عبدا ًّ

مقرتحا عليه إنشاء كريس للعربية بكلية كومربي  ،Combreفإنه اعتذر عن ذلك وقرر املغادرة باتجاه رسقسطة
الربتغايل ثنيه عن املغادرة
ً
Ibid., pp. 122-123

19

Ibid., p. 29.

20

Ibid., p. 126.

21

Ibid., p. 36.

22

 23يمكن أن نذكر يف هذا الصدد ريمون لول  ،Raimond Lulleوهو فيلسوف وراهب فرانشسكاين كتاالين شديد اإليمان باملسيحية إىل حد الهلوسة الدينية .كانت تحدوه
عربيا وأرغمه عىل تعليمه العربية والدين اإلسالمي مدة تسع
رغبة جامحة يف تحويل املسلمني إىل املسيحية ،فقرر تعلم اللغة العربية لتحقيق مرشوعه التنصريي ،واشرتى ً
عبدا ً
"جدف هذا العبد بحق املسيح" ،فكان مصريه املوت ،ملزيد من التفاصيل يمكن العودة إىل:
سنوات .وكان يرضبه ويهينه ،ويف أحد األيام وأثناء نقاشهماَّ ،
Ernes Renan & Haureau Barthelemy, Histoire littéraire de la France, vol. 29 (Paris: G. p. Gaston and L.D. Léopold Delisle, 1885).
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رأسا
يف ترشين الثاين /نوفمرب  .1538ويف طريقه َع ِلم أن ّ
الفخاري العريب الذي ع َّلم أستاذه األول نونيوس ما زال عىل قيد الحياة ،فاتجه ً

الفخاري أعرض عنه وتجاهله ،ولم يكن يجيب عن أسئلة زائره خو ًفا
إىل إشبيلية حيث يعيش والتمس منه أن يعلمه العربية ،غري أن ّ
من إثارة انتباه محاكم التفتيش التي كانت تحيص األنفاس عىل بقايا العرب خالل تلك الفرتة الحرجة .فما كان منه إال أن قصد سوق
العبيد فوجد بينهم ً
معلما له مقابل أجرة معلومة .غري أن خيبته كانت
رجل
تونسيا يزعم معرفته الجيدة بهذه اللغة ،فابتاعه كليرند واتخذه ً
ًّ

َ
ُّ
التلميذ ُمع ِّل َمه .ولكن هذا املعلم قبل رحيله،
وه من أرسه ،وحرموا بذلك
كبرية ألنه بعد ثمانية أيام أرسل أهل هذا التونيس فديته
وافتك ُ
َّ
جدا يف العلوم الدينية واللغوية.
دل كليرند عىل عبد تونيس آخر يعيش يف أملرية ،وزعم له أ ّنه من كبار العلماء ،وأنه متمكن ً

كانت األيام الثمانية التي قضاها كليرند مع معلمه العريب األول كافية ليستيقن دور مثل هذا املعلم لتطوير دراسته العربية ،فرحل

عىل عجل إىل غرناطة ،وقدم نفسه لنائب امللك باملنطقة ،لويس دي مندوزا  Luis de Mendozaحاكم املورسكيني (مركيز املوندخار)،
ً
جيدا ،ووافق عىل مساعدته لرشاء "عبد أملرية" .وكان أصحاب هذا العبد قد حددوا سعره بمئة دوقة.
الذي رحب به واستقبله
استقبال ً

وقرر كليرند السفر بنفسه إىل أملرية ،عىل الرغم من قساوة الجو يف ذلك الشتاء االستثنايئ ،وخطورة الوقوع يف أيدي املوريسكيني الثائرين

يف شعاب تلك الجبال الوعرة .وهناك وجد أن أصحاب العبد رفعوا سعره إىل ثالثمئة دوقة .ولحسن الحظ فإن املركيز وابنه كانا يرغبان
يف تعلم اليونانية ،فأعانه عىل رشاء العبد برشط أن يبقى كليرند يف غرناطة من أجل تعليمه وابنه اليونانية(.((2

ورصح كليرند بأنه عرث عىل كنز ال يقدر بثمن( ،((2ألن هذا العبد الذي لم يكن يف النهاية سوى العالم التونيس محمد بن خروف،
ّ

كثريا يف مرشوعه ،فقد ع ّلمه كيف يتحدث اللغة العربية بطالقة ،وكيف يكتبها بشكل صحيح ،ونسخ له املخطوطات العربية بما
ساعده ً
تعرف بمساعدته إىل القرآن واإلسالم أكرث فأكرث .فمن
أنه لم يكن يف إمكانه رشاؤها بسبب مصادرتها من قبل محاكم التفتيش .كما ّ
هو ابن خروف؟ وكيف وصل إىل إسبانيا؟

محمد بن خروف التونيس :محنة األرس والعبودية
خصوصا يف ضوء غياب الرتاث املكتوب الذي
كثريا يف استعادة تفاصيل سرية محمد بن خروف التونيس،
ال تسعفنا املصادر العربية ً
ً

كثريا من مسار حياة هذا الفقيه الذي انتقل بني عوالم مختلفة
خ َّلفه هذا العالم الكبري .واملعلومات التي تضمنتها هذه املصادر ال تنري ً
أساسا عىل ما ورد يف أربعة
املعول
ً
أكسبته ،ال شك ،ثقافة غزيرة .ومع أن ترجمته وردت يف عدد كبري من كتب الفهارس والرتاجم ،فإن َّ

منها ،ألن ما سواها ال يتجاوز النقل الحريف عن هذه املصادر األربعة ،وهي :فهرسة أحمد املنجور( ،((2وفهرسة عبد الواحد الحسني
السجلمايس( ،((2وكتاب جذوة االقتباس البن القايض( ،((2ثم نرش املثاين ملحمد بن الطيب القادري(.((2

درسها،
خص املنجور ،وهو تلميذ ابن خروف ،شيخه برتجمة متوسطة ضمت معلومات مفيدة حول هذا الشيخ ،والعلوم التي َّ
إضافة إىل معلومات انفرد بها عن فرتة أرسه وقدومه إىل فاس .بينما أورد السجلمايس نص إجازة ابن خروف لوالده ،وهي وثيقة
Chavin, p. 127.

24

Ibid., p. 128.
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أحمد املنجور ،فهرس أحمد املنجور ،تحقيق محمد حجي ،سلسلة الفهارس ( 1الرباط :مطبوعات دار املغرب للتأليف والرتجمة والنرش ،)1976 ،ص .71 - 69 ،15

28
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27
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ذات أهمية كربى ،لكونها أحد النصني اليتيمني اللذين نتوفر عليهما اآلن مما خلفه ابن خروف ،إىل جانب النص الثاين الذي ورد
ً
منقول عن رحلة ابن خروف املفقودة .يف حني انفرد محمد بن الطيب القادري
يف إحدى كناشات املؤرخ املغريب محمد بن عيل الدكايل

بمعلومة مفادها أن ابن خروف اتخذ بفاس دكا ًنا للشهادة من أجل كسب قوته .وذكر ابن القايض أنه "كان إذا كتب إىل املريني

(املقصود السلطان أحمد الوطايس الذي افتكه من األرس) وراسله كتب إليه :معتق إيالتكم خروف .قلت (أي ابن القايض) :وملا اتفق
يل أرس وخلصني منه أحمد املنصور الرشيف الحسني (السعدي) خلد الله ملكه ،ونظم يف الصالحني سلكه ،مثل ما اتفق لهذا الرجل

فاقتديت به ،ورصت أكتب يف مخاطبايت له ولغريه :معتق إيالة موالنا أيده الله بمنه"( .((3أما باقي املؤلفات التي ذكرت ابن خروف فهي

تكتفي بنقل ما ورد يف هذه املصادر األربعة وال تقدم أي إضافة.

ً
متصل
وبحسب بعض املصادر فإن ابن خروف خلف كتابني عبارة عن فهرسة ورحلة .ويذكر عبد الحي الكتاين أن له سند رواية

بالكتابني ،فهو يرويهما "من طريق القصار واملنجور وابن عبد الجبار الفجيجي الثالثة عنه (أي ابن خروف)" ،ولكنه يشري إىل أنه وقف

فقط عىل "بعض" من كتاب الرحلة التي يصفها بأنها "رحلة واسعة"( ،((3يف حني ال يذكر معرفته بالفهرسة .ومن املعلوم أن رواية الكتاب
يف الثقافة اإلسالمية ال تعني بالرضورة اطالع الراوي عىل الكتاب ،وإنما قد يكون ُأخرب به فقط من قبل شيوخه .ونصوص اإلجازات
تحمل الكثري من العبارات الدالة عىل هذا املعنى .ولذلك فإن ما هو مؤكد عندنا هو اطالع الكتاين عىل كتاب واحد فقط البن خروف نعته

بـ "الرحلة" .والراجح أنها نفس الرحلة التي وقف عليها محمد بن عيل الدكايل بعد استعارتها من الكتاين .هذا ما يدل عليه قول الدكايل:
غدرا ،وأرسه يف جملة من
"وقال ابن خروف يف رحلته بعد كالم سبق له يف كيفية دخول اإلسبان ملدينة تونس وكيفية االستيالء عليها ً
ُأرس بعدما َّأمنهم ملكها الحسن الحفيص ها هناك ما نصه ."]...[ :ثم أضاف الدكايل ]...[" :من خط املؤلف من مبيضة رحلته رحمه
الله املسوقة من فاس إىل سال حرسها الله بمنه"( .((3ولعل هذه القطعة هي التي أشار محمد املنوين إىل وجودها بالخزانة العامة بالرباط،
والتي قال بخصوصها يف كتابه املصادر العربية" :فهرسة خروف التونيس ] [...املوجود قطعة منها ب خ ع (أي الخزانة العامة ،وهي
حاليا) ،تحت رقم :ح  .135ومن موضوعاتها حديث املؤلف عن أرسه ثم افتكاكه عىل يد أيب العباس الوطايس ،حيث أقام
املكتبة الوطنية ً

بفاس يفيد ويستفيد"( .((3وكان ابن خروف أشار إىل فهرسته هذه ضمن إجازته والد عبد الواحد السجلمايس صاحب كتاب "اإلملام"،

فذكر أنه صنف فهرسة كربى ضاعت أثناء احتالل اإلسبان لتونس فكتب أخرى ملخصة سماها بـ "العجالة"(.((3

نعتقد إ ًذا أن األمر يتعلق بكتاب واحد ال بكتابني ،وإنما جاء الخلط بسبب وصف هذا الكتاب تارة بالفهرسة وأخرى بالرحلة .ومهما

بمدنا بمعلومات قد تكون نفيسة
تعد اآلن يف حكم املفقود .وهذا من سوء حظنا ألننا فقدنا
مصدرا ثمي ًنا كان قمي ًنا ّ
يكن ،فإن هذه القطعة ّ
ً

حول سرية صاحبه ،ولم يبق بأيدينا سوى مصادر قليلة وغري ذات قيمة كبرية .وقد أرشنا سابقًا إىل أن الرتجمة التي قيدها أحمد املنجور

غنى من حيث املعلومات املفيدة لنا يف محاولة إعادة بناء هذه السرية .ووصف املنجور أستاذه
تلميذ ابن خروف ،تظل هي املصدر األكرث ً

30

املكنايس ،ص .323

32
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 31عبد الحي بن عبد الكبري الكتاين ،فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت ،اعتنى به إحسان عباس ،ج  ،1ط ( 2بريوت :دار الغرب
اإلسالمي ،)1982 ،ص .376 - 375
 33محمد املنوين ،املصادر العربية لتاريخ املغرب من الفتح اإلسالمي إىل العرص الحديث ،ج ( 1الرباط :جامعة محمد الخامس منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،
صحيحا ،وأن محاوالته املتكررة ،بمساعدة
 ،)1983ص  .123غري أن الباحث البلجييك فان كونكسفيلد الذي أنجز دراسة عن ابن خروف أكد أن الرقم الذي ذكره املنوين ليس
ً
بعض أصدقائه املغاربة ،للبحث عن املخطوطة بالخزانة العامة باءت بالفشل ،انظر:

Koningsveld, p. 127.

" 34فأخذت علم الحديث عن خلق كثري يطول ذكرهم ،قد ذكرناهم يف فهرستنا املسماة بالعجالة التي كتبتها من حفظي بمحروسة فاس أتأنس بها .وأما الفهرسة الكربى
فضاعت يف جملة الكتب حني ُأخذت تونس" .انظر :السجلمايس ،ص .83
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وأيضا "شيخنا املعقويل األديب املتفنن الحاج الرحال أبو عبد الله محمد
بـ "الشيخ الفقيه النحوي البياين األصويل الكالمي املفرس األديب"ً ،

بن خروف األنصاري التونيس"( .((3وهذه األوصاف تتكرر يف جميع املصادر األخرى التي ترجمته أو ذكرته يف سياق ترجمات أخرى .لقد

اشتهر ابن خروف بتمكنه من علوم املعقول واألصول كاملنطق وعلم الكالم وأصول الفقه والتفسري ،إضافة إىل علوم اللغة من نحو وبيان

وأدب .ويف الوقت الذي اقترص فيه أغلب فقهاء فاس حينئذ عىل فقه الفروع ،كان هو من بني العلماء املعدودين الذين اهتموا بعلوم األصول
واملنطق والبيان ،بفضل رحالته إىل املرشق حيث كانت سوق هذه العلوم نافقة وتجارتها رابحة ،فدرس عىل يد شيوخ كبار يف بالد مرص

وأرض الحرمني أمثال الشيخ نارص الدين اللقاين املرصي وأخيه شمس الدين ،والشيخ شمس الدين الحطاب الطرابليس ،وشهاب الدين
النشييل القايض بمكة ،وأيب الحسن البكري ،وشمس الدين محمد بن عراق ،وطاهر بن زيان القسنطيني املديني ،وكمال الدين الطويل

قايض قضاة مرص ،وغريهم كثري .هذا إضافة إىل شيوخه التونسيني كأيب عبد الله محمد بن مغوش ،والفقيه القايض أيب العباس سليطن،

والفقيه الرشيف بن عيل ،والفقيه املفتي أيب محمد حسن الزنديوي ،والفقيه املعقويل الصويف أيب عبد الله محمد الخونجي .ويف سنة 1535

ام ُتحن باألرس بعد حملة شارل الخامس عىل مدينة تونس واستباحتها ،ف ُنقل إىل إسبانيا حيث مكث ست سنوات ،قبل أن يتم فداؤه من
ِ
تفرغ للدرس والتدريس ،فحرض مجالس كبار العلماء وذاكرهم وأخذ عنهم ،مثل عبد الواحد
طرف سلطان املغرب .فقدم إىل فاس وهناك ّ
الي ِّسيتني وعيل بن هارون ،وعبد الوهاب الزقاق ،وغريهم(.((3
الونرشييس ،وزين الدين عبد الرحمن سقني ،ومحمد َ
انتصب للتدريس بفاس بعد افتكاكه من األرس ،واعتنى أكرث بالعلوم العقلية ،كما ذكر املنجور يف فهرسته" :قرأت عليه تلخيص

املفتاح ،ومخترص السعد التفتازاين ،وإيسغوجي ،والرسالة الشمسية يف املنطق للكاتبي ،وبعض جمل الخونجي ،وجمع الجوامع للسبيك،
مرارا نضع رضوب األشكال
ومحاذي ابن هشام ختمته وأعدته إىل اإلضافة ،وجملة من القطب عىل الشمسية ،وختمت عليه إيسغوجي ً

املنتجة والعقيمة من االقرتاين ما تركب من الحمليات ومن الرشطيات متصلة أو منفصلة أو متنوعة ،أو من الحميل والرشطي ومن

االستثنايئ وهو رامز التناقض والعكس ،يف لوح االستمالء حتى ُتفهم هنالك .وعىل يده فتح الله بصرييت يف تلك العلوم"( .((3وكان دوره
عظيما يف إحياء هذه العلوم بفاس بعدما كانت قد اندرست" ،فهو مجدد سند تعليمها بها ،وعنه ُأخذت عىل الحقيقة"( .((3وقال املحبي
ً
ً
فضل عن سائر
كاسدا بفاس
يف خالصة األثر عند ترجمة محمد بن قاسم القصار (تلميذ ابن خروف) ]...[" :وكان سوق املعقول
ً
كاسدا من سوق األصلني ،واملنطق ،والبيان ،وسائر العلوم ألن أهل املغرب كانوا ال يعتنون بما عدا
أقطار املغرب ،فنفق يف زمانه ما كان
ً
الي ِّسيتني إىل املرشق فأىت بيشء من ذلك ،ثم ورد الشيخ خروف
النحو والفقه والقرآن مما يوصل إىل الرئاسة الدنيوية [ ]...إىل أن رحل َ

التونيس ،وكان إمام ذلك كله واملقدم فيه"( .((3أما القصار فقد نعت شيخه ابن خروف بـ "املنفرد باملنطق والكالم وأصول الفقه والبيان

بفاس"( ،((4ومقابل ذلك كانت براعته أقل يف علوم الفروع ،وكان طالبه الذين يحرضون حلقاته لتدريس مخترص خليل ،يالحظون كم

يشق عليه ذلك "إذ لم يكن له كتب يف الفقه مما حفظ وال درس"(.((4
ّ

ابن خروف أكرث طلبة فاس ،رغم غزارة علمه ،ولم ينتفع من علومه إال شيوخ معدودون أمثال القصار واملنجور .أما سبب
تجنب َ

هذا التجايف فيرشحه املنجور ً
قريبا من سنتني إثر قدومه ،وتج ّنبه أكرث الطلبة لوقفة كانت يف لسانه شبه العجمة ،وما زال
قائل" :الزمته ً
35
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يقدرونه
البعض منها إال بعد مدة ،وألنهم ما ِألفوا تلك الفنون وال عرفوا قدرها"( .((4ويؤكد املحبي أن هذه األسباب جعلت أهل فاس ال ّ

االنتفاع به يف بضعة طالب( .((4وال شك يف أن هذه العجمة التي استولت عىل لسانه ،ثم زالت بعد فرتة ،كانت بسبب
قدره ،وحرصت
َ
محرما يف شبه
طول املدة التي قضاها يف بالد اإلسبان ،فدرج لسانه عىل الحديث بلغة أخرى غري العربية التي أضحى التكلم بلسانها
ً

الجزيرة اإليبريية.

مستعبدا يف أملرية قبل أن يشرتيه كليرند وينتقل معه إىل
لقد دامت فرتة أرسه ست سنوات ،ال نعرف عنها سوى أنه كان
ً

مهتما بهذه املرحلة من حياته ،بعد وقوفه عىل
يدون شي ًئا عن حياته يف األرس ،فالدكايل الذي بدا
غرناطة .ونعتقد أن ابن خروف لم ِّ
ً

مقالة األب المنس يف مجلة املرشق ،بحث عن رحلته /فهرسته حتى حصل عليها ،من صديقه الكتاين كما نظن ،ولكنه لم يعرث

النص الذي قيده الدكايل يف كناشته ،والذي لم يتجاوز فيه ابن خروف جملة واحدة عند حديثه
فيها عىل طائل .ويدل عىل ذلك
ُّ
ً
عن فرتة أرسهً ،
فضل من الله ،له الشكر عىل ذلك،
قائل" :هذا وكانت مدة أرسي ستة أعوام غري قليل ،محفوظ فيها ديني وبدين

ً
جميل عىل يدي مالكها (يعني فاس) موالي السلطان املؤيد أيب العباس أحمد الوطايس ،أجمل
خالصا
إىل أن خلصني الله تعاىل
ً
الله خالصه ،فبذل يف فدايئ ً
كثريا يقرب من األلف دينار بعد محاولة عظيمة يطول ذكرها ،وعاملني بعد الخروج بما ال ُأحيص
مال ً
عده ،جعله الله تعاىل له ُع َّدة .وأول يوم قابلته فيه ،وذلك يف أول رجب الفرد عام سبعة وأربعني وتسعمائة ،وقد خلع عيل من أحاسني
َّ
(((4
مالبسه"  .ولو عرث الدكايل عىل معلومات إضافية حول فرتة األرس لكان قد دونها بالتأكيد ألنه كان بصدد البحث عن العالقة
غريبا بالنسبة
بني كليرند وابن خروف .وهو أول باحث عريب ،فيما وقفنا عليه ،اكتشف هذه العالقة كما أرشنا سابقًا .وال يظهر األمر ً

محبذ إال يف مجال العلم والتعلم ،وما عدا ذلك يدخل تحت طائلة الرياء املنهي
إلينا ،فالحديث عن الذات عند علماء املسلمني غري ّ
عنه رشعاِ ،
وذ ْك ُر بعض األحداث مما عارصه املؤلف يكون من باب أخذ العربة فقط ال من باب تسجيل التفاصيل التي ال طائل
ً
من ورائها .هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فحري به أن ينىس معاناة األرس والعبودية بدل َت ُّ
ذكر ما قد ينكأ الجروح النفسية التي
أسريا يف إسبانيا ،يف زمن محاكم التفتيش وحمالت التنصري القرسية التي
عبدا
لم تكد تندمل .فنحن نتصور أن إقامة ابن خروف ً
ً

تنصه ،وإن لم يكن األمر كذلك فهي عىل األقل أجربته عىل إخفاء إيمانه
شملت بقايا املسلمني هناك ،قد تكون أكرهته عىل إظهار ُّ

والتخيل عن ممارسة شعائره.

غدرا ،وأرسه يف جملة من
ويف املقابل تحدث ابن خروف يف رحلته عن "كيفية دخول اإلسبان ملدينة تونس وكيفية االستيالء عليها ً

ُأرس بعدما َّأمنهم ملكها الحسن الحفيص"( ،((4واملقصود هنا الحملة اإلسبانية التي قادها شارل الخامس بنفسه عىل مدينة تونس سنة

ً
طالبا مساعدته يف اسرتجاع ملكه من األتراك الذين طردوه من تونس.
،1535
مستغل لجوء السلطان الحسن الحفيص إليه ً

كانت السلطة الحفصية قد وصلت إىل حالة من التدهور الشديد يف بداية القرن السادس عرش ،وأصبحت بالد تونس منطقة

رصاع بني القوات اإلسبانية والعثمانية التي استغلت ضعف سلطة الحفصيني ،وانحسار نفوذ السلطان الحفيص الحسن بن محمد يف
الشمال الغريب من البالد ،بعد خروج جل القبائل واملدن الكربى عن طاعته .وبعد أن سيطر األتراك بقيادة األخوين عروج وخري الدين

عىل الجزائر ،مدوا أنظارهم إىل تونس قبل أن تسقط يف يد اإلسبان الذين كانوا يرغبون يف احتالل البالد لوقف التوسع العثماين غرب
حوض البحر املتوسط.
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وتمكن خري الدين من قيادة حملة تركية دخلت تونس يف آب /أغسطس  ،1534وألحقتها إىل جانب الجزائر بالخالفة العثمانية،

فلجأ الحسن الحفيص إىل اإلمرباطور شارل الخامس يستعطفه ويتعهد له بالتبعية إن هو ساعده عىل اسرتجاع ملكه .واستغل اإلمرباطور

ً
ضخما يتألف من أربعمئة قطعة بحرية ،بمشاركة قوات إسبانية وإيطالية وأملانية وبرتغالية فيما يشبه
أسطول
هذه االستغاثة ليقود بنفسه
ً
حملة صليبية حقيقية ،قدر قوامها بأربعة وعرشين ألف جندي( .((4وبعد مواجهات كبرية بني الحملة اإلسبانية وقوات املسلمني بقيادة

خري الدين ،دخل جيش اإلمرباطور مدينة تونس يف  21تموز /يوليو  ،1535واستباحوها ،فقتلوا األنفس ونهبوا األموال واغتصبوا الحرائر
وهدموا املساجد وحرقوا الكتب .ويف الجملة كانت مقتلة عظيمة لم ينج منها إال من َق َدر عىل الفرار ،أما من أدركه اإلسبان قبل ذلك

فكان بني مقتول ومأسور .وعنها قال ابن أيب دينار" :وهذه الواقعة هي املعرب عنها بمخطرة األربعاء ،وكان السلطان الحسن أباح البالد
للنصارى ثالثة أيام [ ]...وقيل يف هذه الواقعةُ ،أرس الثلث ،ومات الثلث ،وهرب الثلث .وسمعت من شيوخ البلد من يقول عدد كل ثلث
ستون ألفًا ،والله أعلم بكل ذلك .وكانت هذه الواقعة سنة إحدى وأربعني وتسعمائة"(.((4

كانت الواقعة مفاجئة ألهل املدينة ومنهم ابن خروف ،فقد كان الحسن الحفيص وعدهم باألمان ،وأخربهم أن دور اإلسبان

سيقترص فقط عىل طرد األتراك ومساعدته السرتجاع ملكه املسلوب من دون أن يدخلوا املدينة ،غري أن املشاركني يف الحملة قدموا
تجسيدا لتلك الروح الدينية املتعصبة التي
بدوافع صليبية تحدوهم املشاركة يف حرب مقدسة ضد "الكفار" .ولم يكن القتل واألرس إال
ً

تحكم عالقة املسيحيني باملسلمني يف غرب املتوسط حينئذ .ويروي ابن أيب الضياف بمرارة هذه الخديعة ً
قائل" :وذلك أن الصبنيول
اشرتط عىل هذا السلطان الحسن استباحة املدينة ثالثة أيام ،والتزم بذلك ،وال علم ألحد من أهلها ،فبينما الناس يف سكون وعافية،

واغرتار بطلب ذلك األمان ،وأسواقهم مفتوحة ،فهجم عليهم عسكر الصبنيول عىل حني غفلة ،وامتدت أيديهم الغتيال النفوس ،ونهب
األموال ،وفر إىل جبل زغوان من أمكنته الفرصة بنفسه وأهله .يقال يف هذه الواقعة مات الثلث من أهل تونس ونجا الثلث ُ
وأرس الثلث،

وتغريت البالد ،وطمست أعالمها"(.((4

كان مصري ابن خروف من الثلث املأسور .ومع شديد األسف فإننا ال نتوفر عىل أي معلومة تتعلق بظروف أرسه ونقله إىل بالد

األندلس ،التي بيع يف أحد أسواق عبيدها .كما ال نعرف شي ًئا عن عمره لحظة أرسه ،وطبيعة األعمال التي ُك ِّلف بها من طرف أسياده،

وحيثيات هؤالء األسياد .وكل ما نعرفه هو ما حكاه كليرند يف رسائله ألصدقائه .فهو يذكر أنه ملا سمع خرب ابن خروف ،وعلم أنه عالم
متمكن يف فنون اللغة العربية ،رحل برسعة إىل غرناطة حيث أقنع املركيز نائب امللك يف مملكة غرناطة بمساعدته لرشاء هذا العبد ،ثم
أرص عىل مرافقة جنود املركيز بنفسه إىل أملرية رغم بعد املسافة وخطورة تلك الجبال املأهولة باملوريسكيني املعادين .وحني علم أسياد ابن
مرغما عىل دفع املبلغ الجديد ألنه
خروف بحرصه هذا رفعوا السعر من املئة دوقة التي اقرتحوها يف البداية إىل ثالثمئة دوقة .وكان كليرند
ً
غري مستعد لتضييع هذه الفرصة الثمينة ،ولذلك طلب مساعدة املركيز الذي دفع مئة وثمانني دوقة من ثمن العبد مقابل بقاء كليرند مدة

بغرناطة لتعليم املركيز وابنه اللغة اليونانية.

واسعا للعبور نحو الثقافة اإلسالمية
بابا
ونعلم ً
أيضا أن كليرند حني عرث عىل ابن خروف كان كمن عرث عىل كنز ثمني فتح أمامه ً
ً

بس َ
مة القدر يف وجه ابن خروف التي فتحت الطريق إلنقاذه من العبودية وعودته
والتعمق يف الدراسات العربية .ويف املقابل كان هذا اللقاء ْ
مستعيدا مكانته كواحد من أكرب علماء أواخر العرص الوسيط باملغرب الكبري ،حيث استقر يف فاس َمرعي الجانب،
إىل بالد املسلمني،
ً
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ُم ً
منتصبا للتدريس بالقرويني وبمدرسة العطارين وغريها من مراكز التعليم
الحظا من قبل السلطان .وقىض أزيد من ثماين عرشة سنة
ً
خصيبا ،فاشتغلت مدة
يانعا وعيشً ا
مربعا ً
بفاس .وعن هذه املرحلة من حياته كتب" :فلما حططت رحيل فاس املحروسة ،أنست جنابهم ً
ً

إقامتي فيها بالقراءة بجامعها األعظم ،ومراجعة األفاضل واالستفادة واإلفادة حسب الطاقة"( .((4وبجانب اشتغاله بالدرس والتدريس
اتخذ دكا ًنا للشهادة إىل أن تويف بفاس عام 966ه املوافق سنة 1558م.

لقاء املغرتبَني :من غرناطة إىل فاس
مغرتبا عن بالده ،وبينما كان أحدهما يعيش حياة العبودية
سبق أن أرشنا إىل ظروف اللقاء بني كليرند وابن خروف .كالهما كان
ً

مثمرا
كرس له سنوات من عمره .كان اللقاء
ً
الجسدية واالضطهاد الديني والثقايف ،كان اآلخر يقوده الحماس الشديد لتحقيق مرشوع َّ
جديدا يف دراسته العربية واإلسالميةَّ ،
واطلع بفضله أول مرة عىل الدين
فتحا
ً
ً
جدا بالنسبة إىل كليرند ،فقد عرث عىل كنز عظيم م َّثل ً
مقصورا عىل تعلم العربية بل تعداه إىل أكرث من ذلك ،فقد أخذته الحماسة إىل
اإلسالمي وعىل القرآن الكريم ،ومن ثم لم يعد طموحه
ً
الرغبة يف دراسة اإلسالم والرد عليه .أما بالنسبة إىل ابن خروف فلم يكن األمر يعدو أن يكون استبدال عبودية بعبودية جديدة ،ومع ذلك

ّ
ويدل عىل ذلك التقدم الرسيع الذي أحرزه كليرند يف هذا
تفانيا صاد ًقا يف تلقني كليرند كل ما يحتاج إليه إلتقان اللغة العربية.
فقد أظهر ً
أيضا بما يف ذلك درس العقيدة والسرية النبوية.
املجال .ولم َيق ُْص درسه عىل اللغة فقط ،بل ضم إليه درس الدين ً

من املؤسف أن نسجل هنا غياب املصادر التي من شأنها أن تكشف لنا طبيعة العالقة املعقدة التي جمعت بني هذين املغرتبني يف

ضوء املفارقات العديدة التي طبعتها :السيد /العبد ،التلميذ /األستاذ ،املسيحي /املسلم ،الراهب /الفقيه .إن رسائل كليرند التي تعترب

املصدر الوحيد لسريته ال تقدم لنا اليشء الكثري يف هذا الشأن .كما ال تشجعنا عىل تصديق كل ما تحتويه من معلومات ،فهي يف النهاية

ُقدر أن كليرند كان يريد تلميع صورته لديها والظهور بمظهر األبطال الفاتحني .أما بالنسبة إىل املصادر
وجهة إىل أطراف مسيحية ،ن ّ
ُم ّ
كثريا مع ما أورده كليرند .وهو ما يطرح
العربية فإننا ال نتوفر إال عىل نص املنجور الذي يقدم معلومات شحيحة ،لكنها وللمفارقة تتناقض ً
مشكلة أخرى.

تقول الرواية اإلسالمية الواردة يف فهرسة املنجور" :ومنهم شيخنا املعقويل األديب املتفنن الحاج الرحال أبو عبد الله محمد ابن
خروف األنصاري التونيسَ .ق ِدم من أرض العدو حني اف َت َّكه سلطانها املريني أبو العباس أحمد من األرس يف حدود السبعة واألربعني ،قدم

املفصل للزمخرشي ليتوصل اآلرس املذكور إىل
طالبا أن ُيقرئه النحو كشأنه معه يف أرضهم ،فإنه كان يقرأ عليه هناك
َّ
به آرسه النرصاين ً

أسريه
فهم القرآن ،فإنه كان ينظر فيه ويتطلب فهمه ويفهم يف النحو بعض فهم ،فأفتى شيخنا اإلمام باملنع من ذلك بعد أن كان الفقيه ُ
ِ
يعده بذلك ،ولذا قدم معه .وشيخنا اإلمام هو السبب يف فدائه بإلحاحه عىل املريني ومدحه إياه له بعرفه بتلك البالد.
الكافر القرآن والخط العريب ألنهم يتوصلون بذلك إىل املصحف.
املسلم
قلت :وهو املذهب ،إذ قال مالك :ينهى أن يع ّلم
ُ
َ

(((5
طالبا للحق ً
مائل إىل اإلسالم يقرأ يف املصحف ويبيك،
كان هذا النرصاين من عظمائهم خنت املركش صاحب غرناطة .قيل كان ً

شيخنا
رتا عىل العامة وسياسة ألنه من قسيسيهم .حىك يل ذلك ُ
وإنه مات عىل اإلسالم ،وتفطن له النصارى وراموا حرقه ثم لم يفعلوا س ً
هذا عىل ما ُأ ِ
قبض فيه نحو
خب به .وكان يبحث عن أمره من يأيت من األندلس .وكان هذا القسيس ُيحسن إىل شيخنا املذكور ،ولكن َ
49
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تمكن من قلبه ،ولئال َّ
ألف أوقية ،فيحتمل أن ذلك لكون اإلسالم حينئذ لم يكن َّ
ورجوعه حينئذ إىل أرضهم لع َّله
يتفطن له النصارى.
ُ

ليأخذ شي ًئا من ماله .والله تعاىل أعلم بحقيقته"(.((5

هذه الرواية املخترصة التي من الواضح أن مصدرها ابن خروف نفسه ،ال تقدم الكثري من التفاصيل ،ربما بسبب إحجامه عن

الحديث لطالبه عن محنته يف األرس ،وما واكبها من املآيس التي قد يكون تعرض لها ،أو ربما القتصاد املنجور يف رواية هذه التفاصيل
أساسا بمسألة التعليم والتعلم .ومهما يكن فإن هذه الرواية تخالف ما أورده كليرند
ألنها مما يخرج عن قصده يف الفهرسة التي ُتعنى
ً
من عدة وجوه سنناقشها الحقًا.

خصوصا إذا علمنا أنها وردت يف سياق رسائله إىل جهات
أيضا،
كبريا ً
يقدم كليرند رواية أخرى ،ال يمكن االطمئنان إليها اطمئنا ًنا ً
ً

وجهها إىل ثالثة أطراف :بعض أصدقائه ،واإلمرباطور
كان يسعى إىل الحصول عىل دعمها .وهذه الرسائل التي كتبها يف غرناطة وفاس ّ

شارل الخامس ،ورسالة أخرى وجهها "إىل املسيحيني" .يف الرسالة التي بعث بها من غرناطة إىل صديقه التوموس Latomus

بتاريخ  12تموز /يوليو  ،1539يدافع عن فكرة التنصري السلمي للمسلمني  ،La croisade pacifiqueالتي بدأ يتحمس لها أكرث فأكرث
مستفيدا من سالحه اللغوي الذي قىض سنوات يف شحذه .فقد أصبح يرى أن التحويل السلمي للمسلمني إىل املسيحية عن طريق
ً

الجدل الديني سيكون أشد فاعلية وأقل تكلفة من الحروب ومحاكم التفتيش .ومن املالحظ أن هذه الفكرة لم تكن واردة ضمن
أهداف مرشوعه لتعلم العربية قبل هذه اللحظة.

كيف اقتنع بهذه الفكرة؟ ال نعرف بالضبط ،لكن فكرة الجدل ضد املسلمني بدأها الالهوتيون العرب ثم اليونانيون يف املرشق ،ولم

تستمر يف أوروبا بسبب الجهل بلغات املسلمني ومذاهبهم .وعندما انتقلت املجادالت الدينية املرشقية إىل بالد األندلس انترشت ظاهرة
املناظرات والجدل الديني .وأصبحت املناظرة ً
للدفاع عن الدين اإلسالمي أمام
معرفيا
حقل
ويدرب عليه العلماء ِّ
إسالميا ُت َّ
قعد له القواعد َّ
ً
ً

املسيحيني .وكان هؤالء قد ترجموا أجزاء من القرآن الكريم إىل الالتينية ،وظهر مسيحيون مخلصون وهبوا أعمارهم لتقعيد
شبهات
ّ

مسلما ليعلمه العربية ،ثم ألف عدة رسائل للرد
عبدا
هذا الجدل الديني ضد املسلمني ،مثل ريمون لول  Raymond Lolالذي اتخذ ً
ً
عىل اإلسالم.

تعد املصدر الوحيد لسريته ،كما أرشنا ،تخلو
من املؤكد أن كليرند لم يكن يحمل هذه الفكرة قبل وصوله إىل غرناطة ،فرسائله التي ّ

من أي انتقاد للدين اإلسالمي أو رغبة يف تنصري املسلمني قبل مرحلة غرناطة .وبعد لقائه بابن خروف اطلع عىل القرآن الكريم وأخذ

خصوصا أن القرآن يعرتف باإلنجيل ،وهذا
يدرس العقيدة اإلسالمية ،فالحظ أن هذا الدين من السهل التشكيك فيه وتحطيم أسسه،
ً
يوفر قاعدة صلبة للمسيحية .كما اعترب أن بعض أفكار املسلمني سخيفة مثل اعتقادهم أن الجنة بها عدد كبري من النساء ،وأن الرجل
هناك سيتزوج ما ال حرص له منهن .ومع ذلك يعتقد كليرند أن من الخطأ مهاجمة دين واسع االنتشار ،لكن من املالئم مناقشة املسلمني

يف قضايا العقيدة ضمن رشوط تضمن النجاح .وهذه الرشوط حددها فيما ييلً :
أول املعرفة والفهم ،أي قراءة القرآن وأصول العقيدة
اإلسالمية ،ألنه من الغباء مهاجمة ما ال تفهمه" ،وسيكون من األفضل أن نبقى صامتني من أن نبدو سخيفني حني ندافع عن قضية

مقدسة بشكل خاطئ" .الرشط الثاين لهذا النجاح يتمثل يف املعرفة الجيدة باللغة العربية وقواعدها ،إذ إن الجدل لن يخدم أي غرض
مكتوبا بالالتينية التي يجهلها املسلمون .أما الرشط الثالث فهو رضورة التمييز بني الدين املرفوض والناس الذين يؤمنون به
إذا كان
ً

والذين يجب أن نُظهر لهم كامل املودة(.((5
51

املنجور ،ص .70 - 69

Chauvine, pp. 132 - 133.
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أيضا :ما يجب القيام به هو أن يصبح عىل دراية جيدة بطبيعة
إن املشكلة واضحة بالنسبة إىل كليرند والحل الذي اقرتحه واضح ً

اإلسالم ،ثم يؤسس درس العربية بلوفان صحبة أستاذه العريب لتدريب تالمذته عىل املحادثة واملمارسة ،فيمكنه ،بعدها مع طالبه،

وانتشارا يف جميع بالد الرشق(.((5
نجاحا
حاسما ،مع أمل أن يحقق ذلك
ترجمة القرآن والكتب الدينية ،والرد عليها ر ًدا
ً
ً
ً

لقد بدأ كليرند تنفيذ مرشوعه رغم الصعوبات التي كان يعلم أنه سيواجهها .وكانت أوىل الصعوبات عدم وجود مخطوطات عربية

ّ
مرارا االتصال ببعض الجهات من أجل التوسط لدى محاكم التفتيش
تمكنه من دراسة الدين اإلسالمي بعد أن منعتها الكنيسة .وحاول ً

يك تسلمه املخطوطات التي تحتجزها يف انتظار حرقها ،ووعده املركيز بمساعدته يف البحث عنها ،وإحضارها ليستنسخها أستاذه العريب،

بمدرس فيليب الثاين  Philip IIسيليكوس Silicaeus
لكن من دون جدوى .ثم حاول الحصول عىل دعم الحكومة اإلسبانية واتصل
ِّ

الذي كان قد عرفه يف سالمنكا ،والذي كان بحسب ما قال ،يشاطره أفكاره .ولم يرتدد هذا األخري يف تشجيعه ،ووعده بالدعم العظيم

من إسبانيا ،ولكنه طلب منه أن ّ
ينظم ملتقى يف غرناطة لتنصري املسلمني الذين يعيشون يف األندلس ،حتى يقتنع امللك بدعم مرشوعه.

ولكن كليرند رفض العرض ألنه ،كما قال ،يرفض أن يحارب هؤالء العبيد الذين هم تحت رحمة محاكم التفتيش(.((5

وأمام عجزه عن الحصول عىل املخطوطات العربية التي ّ
قرر الذهاب بنفسه إىل إفريقية
تمكنه من دراسة اإلسالم عن قربّ ،

حيث سيتمكن ،إضافة إىل ذلك ،من التعمق يف فهم النظام الديني اإلسالمي .فرتك ُمع ِّلمه بغرناطة وغادر رفقة صديقه املخلص غيوم

ورصح بأن املسلمني ،الذين سيذهب إليهم ،سريجمونه
معا لوفان .وكان يدرك خطورة مرشوعهّ ،
 Guillaumeالذي لم يفارقه منذ غادرا ً
بالحجارة لو عرفوا خططه .ولذلك سيحرص عىل التكتم الشديد عىل مرشوعه .وكانت خطته هذه تعتمد عىل الكثري من الحكمة التي
ودائما ،إنه جاء إىل إفريقية لتعلم العربية من أجل تأسيس هذا التعليم يف أوروبا ،وامتالك
لم تكن تنقصه .وقرر أن يقول ،يف كل مكان
ً

أيضا ّأل يشارك يف أي مناقشة دينية ،وإذا بدأها أحدهم سريفض املساهمة فيها منذ البداية.
املخطوطات النحوية الالزمة لذلك .وقرر ً
كره هؤالء املسلمني ،فقد قيل له الكثري عن عدم الثقة باليهود واملسلمني ،وكان يعلم أن هذه الشعوب تكره
قرر ّأل َي َ
وإضافة إىل ذلك ّ

املسيحيني ،ولكنه كان يؤمن ،كما قال ،بأن الحب أقوى من الكراهية(.((5

محبا لإلسالم وال
غريبا ترصيح املنجور بإسالم هذا النرصاين ،فالرجل لم يكن ً
واستنا ًدا عىل هذه التفاصيل التي يقدمها كليرند يبدو ً

رصح بذلك ،هي تحويل املسلمني إىل املسيحية .وهذا يدل
راغبا يف التحول إليه ،بل عىل العكس من ذلك ،كانت نياته الحقيقية ،كما ّ
ً
عىل أن ابن خروف لم يكن يعلم شي ًئا عن نيات كليرند الخفية ،فقد تكتم هذا األخري عىل مرشوعه أمام أستاذه الذي كان يرى اهتمامه

الشديد بتعلم العربية وتعلقه بالدين اإلسالمي من دون أن يدري خططه الرسية .ولذلك عندما قرر كليرند الذهاب إىل املغرب زوده

خريا .وتظل مسألة عدم مصاحبة كليرند أستاذه /عبده يف رحلته إىل املغرب غري مفهومة،
أستاذه برسالة توصية إىل السلطان يوصيه به ً
علما أنه كان يف اإلمكان أن يم ّثل عو ًنا له يف تحقيق مآربه الخفية.
ً

فالبلدان وقّعا حدي ًثا معاهدة سالم مدة إحدى عرشة سنة.
كانت العالقات حينئذ بني الربتغال ومملكة فاس يف أفضل حاالتهاَ ،

وكان السلطان الوطايس األخري لجأ إىل مهادنة الربتغال بعد محارصته من طرف األرشاف السعديني ،الذين كانوا قد سيطروا عىل كل
البالد ولم يرتكوا له إال فاس ،والنواحي التي سقطت يف أيديهم سنة  .1550كانت املعاهدة تقيض بأن يتمتع الربتغاليون بحماية قنصل

تماما ليقوم بمغامرته،
بالدهم املقيم بفاس ،فأصبحت املدينة تعج بالتجار الربتغاليني .واعتقد كليرند أن األوضاع ُمطمئ َنة والجو مالئم ً
Ibid., p. 133.

 54يذكر مؤلفا سرية كليرند أنه ندم عىل هذا القرار فيما بعد.

Chauvine, p. 40.
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ويلوي  /زومتزومت

فعب من جبل طارق يف اتجاه سبتة التي وصل إليها يف  10نيسان /أبريل  .1540وبعد أربعة أيام من الراحة يف سبتة اتجه إىل تطوان التي
َ

يذكر أنه ناظر فيها أحد العلماء يف النحو العريب فغلبه ،رغم أن األخري درس خمس سنوات بفاس .ثم غادر تطوان يف  29نيسان /أبريل
نحو فاس التي وصل إليها يف  4أيار /مايو ( 28ذو الحجة 946هـ) .وكانت رحلة صعبة بسبب األمطار والجبال الوعرة ورضورة اإليواء

يف الخيام.

ً
طويل حول أهدافه من الزيارة ،فازداد
حياه بلغة عربية فصيحة ،ثم تناقشا
ويف فاس استقبله امللك بنفسه ،وأخذته الدهشة عندما َّ

ملكيا يرافقه أثناء تنقالته باملدينة .وقد
حارسا
وعي له
وعب له عن ترحيبه ومساعدته يف مقصودهَّ ،
ً
إعجاب امللك بفصاحته ونباهتهَّ ،
ً

شجعه ذلك عىل أن يستقر باملدينة أكرث مما كان يتوقع .ويذكر أنه اختار ّأل يقيم وسط التجار واملغامرين الربتغاليني الذين كانوا يستقرون
تجنبا إلثارة الشكوك حوله .ومع ذلك فإنه كان ال يس َلم من شتائم املسلمني بسبب هيئته ككاهن غريب
بـ "الديوانة" يف املدينة القديمة ً

كثريا برواية كليرند التي ال تخفي مظاهر املبالغة واالحتفاء بالذات ،فالصورة التي أراد أن يرسمها لنفسه
املظهر .وبالطبع ال يمكن الوثوق ً
يف عيون املسيحيني هي صورة مسيح مخلص جاء إلنقاذ املسلمني الذين يذكر أنه كان بالنسبة إىل بعضهم مشكلة تزعجهم باستمرار،

فبدل أن يرطن ببعض الكلمات بالعربية كما يفعل التجار ،كان هذا "الفلماين" يتحدث عربية أفصح من أبناء البلد ،ويستشهد بآيات من
القرآن الكريم ،ويعرف النحو أكرث من باقي علماء البالد(.((5

قىض كليرند يف فاس سنة من الحياة الهادئة الوادعة ،عكف خاللها يدرس العربية أكرث فأكرث ،واخرتق معارف املسلمني واستوعب

حصل عىل عدد كبري من املخطوطات النحوية وغريها .وخالل ذلك بدأت املساعي لتحرير ابن خروف من العبودية،
تعاليم ديانتهم ،و َت َّ

ٍ
مساع يلفها الكثري من الغموض يف ضوء تناقض املعلومات الواردة وتضاربها عند املنجور وكليرند .وإذا صدقنا هذا األخري فإن
وهي
املفاوضات حول تحرير ابن خروف بدأت منذ وصوله إىل فاس ،حيث وعده السلطان باملساعدة مقابل ترسيح ابن خروف الذي كان

مقيما بفاس .ويف رسالته املؤرخة يف  5تموز /يوليو 1540
يحظى بشهرة كبرية يف فاس .كما وعده بأن يبقى ابن خروف يف خدمته ما دام ً

التي بعثها إىل صديقه بارفوس  Parvusكتب ً
قائل" :لقد رسقت املور (املغاربة) [ ]...اشرتيت عبدي بـ  180دوقة( ((5وبعته للسلطان
دهاء لبعته بسعر أعىل بكثري .واآلن ماذا يمكن فعله أكرث من رشاء عبد آخر بدوقات معدودة وإعادة بيعه
بـ  500دوقة .ولو كنت أكرث
ً
باآلالف؟ سأنطلق من هنا مبارشة إىل غرناطة ،وبقليل من البحث سأعرث عىل عبد آخر .هناك واحد يف مالقة وآخر يف قرطبة وثالث يف
إشبيلية ،وكلهم تونسيون"(.((5

ولكن وصول ابن خروف إىل فاس لم يتم ّإل يف أواخر جمادى اآلخرة عام 947هـ( ،((5إذ ذكر أنه التقى بالسلطان يوم فاتح رجب

(يوافق  31ترشين األول /أكتوبر  .)1540فلماذا بقي يف إسبانيا كل هذه املدة إذا كان االتفاق قد تم قبل  5تموز /يوليو؟ هل رفض املركيز

جزءا من ثمنه ،إرساله إىل املغرب؟ ال نملك الجواب عن هذين السؤالني ،غري أن النص السابق يفضح جشع كليرند ورغبته
الذي كان دفع ً
يف استثمار هذه التجارة املربحة لتحقيق أغراض مادية بحتة .وهذا الجشع هو الذي حاول املنجور تربيره بقوله" :وكان هذا القسيس

يحسن إىل شيخنا املذكور ،ولكن قبض فيه نحو ألف أوقية ،فيحتمل أن ذلك لكون اإلسالم حينئذ لم يكن تمكن من قلبه ،ولئال يتفطن
له النصارى" .وهي مربرات تبدو ساذجة يف الظاهر ،غري أنها تستند وال شك إىل كثري من الوقائع التي يصعب تفسريها يف ضوء التناقضات
Ibid., p. 42.
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يف رسالة أخرى ذكر أنه اشرتاه بـ  300دوقة ،دفع منها دي مندوزا حاكم غرناطة  180دوقة.
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جدا ،ملاذا افتدى إ ًذا خمسة
الكثرية التي تحملها رسائل كليرند .فإذا كان يسعى إىل الربح املادي من خالل بيع ابن خروف بسعر مرتفع ً
ً
وسيطا بني السلطان واملركيز الذي كان قد ساهم يف رشاء ابن خروف؟
أرسى مسيحيني بفاس؟ هل يمكن القول إنه كان

يف الواقع يحوم حول فرتة إقامة كليرند يف فاس غموض كبري ،إذ يصعب تفسري رسالة التوصية التي كتبها ابن خروف لسلطانها،

ثم الرتحيب الذي لقيه بها والسماح له بالبحث عن الكتب ،بل وتخصيص حارس مليك له .كل ذلك يثري فضول الباحث .فهل استطاع
كليرند خداع ابن خروف بإظهار إسالمه(((6؟ أم أنه ً
فعل شعر بدرجة معينة من امليل نحو الدين الجديد؟ إننا ال نستطيع الجزم بأي من

ذلك ،ولكن من املؤكد أن مغامرة كليرند باإلقامة يف مجتمع آخر مناقض لعقيدته وثقافته ،ومحاولته اللعب عىل الحبلني من خالل
وجدانيا أوقعاه يف محنة سببت له الكثري
وتناقضا
كبريا،
الحرص عىل إرضاء املسلمني واملسيحيني يف نفس اآلن ،أحدثتا لديه رشخً ا
ً
نفسيا ً
ً
ً

من األلم واإلرهاق النفيس ثم الوفاة املبكرة.

رأسا عىل عقب ،بعد سنة من قدومه إليها ،وتحولت كل النجاحات التي حققها هناك إىل رساب،
لقد انقلبت حياة كليرند يف فاس ً
ُ
ومنع من الحصول عىل أخرى ،وقىض الشهور األخرية باملدينة يف حالة يرىث
فقد ُمنع من التعلم ،وأبعد عن أستاذه ،وصودرت مخطوطاته ُ
لها أشبه بالسجني .وقد أشار يف رسائله إىل كل ذلك ،ولكنه لسوء حظنا اعتمد يف رسد أحداث هذه املحنة عىل التلميحات فقط ،فذكر أن
الذي سبب له هذه املحنة هو "الوحش" الذي لم يكن ،بحسب تشوفني ورورش ،سوى القنصل الربتغايل بفاس(.((6

ويف ضوء غياب التفاصيل واملعطيات الكافية ،واستنا ًدا إىل مجريات األحداث التي استعرضناها سابقًا ،يمكن أن نعيد بناء ما حدث

بمدينة فاس كالتايل :يبدو أن كليرند ،ليك ينال رىض املسلمني بفاس ومعهم السلطان ،اضطر إىل إظهار ميله إىل اإلسالم .وبما أن
غرضه اكتشاف هذا العالم من أجل مهاجمته ،فقد كان عىل استعداد لتوظيف كل األسلحة التي كان يراها رضورية يف هذا املخطط.

خصوصا أن ابن خروف كان معرو ًفا عند
وهكذا اقرتح التوسط إلطالق رساح ابن خروف ،األمر الذي سيزيده حظوة عند املسلمني،
ً
اليسيتني الذي كان قد لقيه بتونس خالل رحلته إىل املرشق .ثم يبدو أن كليرند يف حواره مع املسلمني أبدى استعداده
علماء املدينة مثل ِّ

إلعالن إسالمه ،وترتب عن ذلك انتشار شائعات قوية جرت بفاس عن تحوله إىل اإلسالم( .((6وال نستبعد أن يكون قد أشهر إسالمه

ً
فعل للمقربني منه كأستاذه من باب الخداع ال غري .ولكنه فوجئ بما لم يكن يف حسبانه ،فقد وصل خرب إسالمه إىل القنصل الربتغايل،
َّ
فتمكن من التأثري يف األمراء الربتغاليني باستعمال وجهة
كثريا من الو ّد بسبب املكانة التي اكتسبها عند السلطان،
الذي لم يكن ُي ِّك ُن له ً

خصوصا أن هؤالء األمراء كانوا
كافيا للقضاء عليه،
ً
النظر الدينية ،خاصة يف ظل محاكم التفتيش ،فاتهام كليرند بامليل إىل اإلسالم كان ً

صارما ،فقد صادروا أمواله هناك ،وحرموه
يعلمون مواقفه تجاه حرية التفكري يف املسائل الدينية والالهوتية( .((6كان رد فعل الربتغاليني
ً

نظرا إىل تداعياته
من مستحقات املعاش املرتتب عن سنوات الخدمة يف تعليم األمري هرني .وال يمكن هذا الوضع أن يروق لكليرند ً

الخطرية عىل مستقبله عندما يعود إىل بالده ،فقد يصبح مهد ًدا بالحرمان الكنيس إىل األبد ،وهذا سيمنعه من العودة ألنه قد يتعرض

لحكم املوت حر ًقا( .((6وألجل ذلك حاول كليرند تدارك األمر ،فأرسل رفيقه غيوم إىل الربتغال لتكذيب اإلشاعة .وغادر غيوم فاس
ً
محمل بأخبار سيئة( .((6وبعد هذه الخيبة انتبه كليرند إىل خطئه
يف اتجاه الربتغال يف نيسان /أبريل  ،1541ثم عاد يف  5آب /أغسطس
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انظر نص املنجور وهو يف ذلك يروي عن شيخه.
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ذكر املنجور أن قومه حاولوا حرقه ً
مسلما.
فعل .ونعتقد أن مصدر هذه الفكرة هو كليرند نفسه الذي روج أنه مهدد بالحرق إذا ما عاد إىل بالده
ً

Chauvine, p. 44.
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الجسيم وشعر بخطورة املوقف ،وقرر أن يسابق الزمن لرأب الوضع ،ومنذ لحظة عودة رفيقه بدأ يف كتابة رسالته الشهرية "رسالة إىل
(((6
املرة رسالة مبارشة إىل تلميذه األمري هرني يوضح
املسيحيني"  .ثم إلزالة الشكوك قرر أن يرسل غيوم ثانية إىل الربتغال ُ
وي َح ِّمله هذه َّ

له فيها موقفه(.((6

وعىل مستوى آخر كانت الشكوك تتزايد وسط صفوف املسلمني تجاه نياته الحقيقية ،وتهمة الردة عن اإلسالم لو ثبتت ستقيض

مسلما وارتد عن دينه ليقتل بحسب تعاليم الرشيعة اإلسالمية( .((6وكان عالم فاس وإمامها
عليه ال محالة .فيكفي القول إن كليرند كان
ً

تحرم تعليمه العربية أو غريها من العلوم الدينية ،ألن ذلك ،يف نظره،
اليسيتني أكرث ً
حزما يف مواجهة هذا النرصاين ّ
املتلون ،فأصدر فتوى ّ
ِّ
مسلما يف خدمة نرصاين كافر .وتحت هذه الضغوط
مخالف ملا قرره إمام املذهب .واحتج عىل املوقف املتخاذل للسلطان الذي ترك عاملًا
ً

أمر السلطان بتجريد كليرند من مخطوطاته وإيقاف جميع نشاطاته.

يف الواقع سقط كليرند ضحية مغامراته ،وكاد أن يصبح منبو ًذا من العا َلمني اللذين اختار أن يقف عىل حدودهما ،ووجد صعوبة

كبرية يف التنصل من هذه الورطة التي لم تكن يف الحسبان ،ويف إثبات براءته من تلك االتهامات التي الحقته من الجهتني .ولم ينل ما

كان يأمله من الربتغال ،رغم طلباته املتكررة وامللحة .ولم يلق إلحاحه صدى عند األمري ،فقرر املغادرة نحو إسبانيا عىس أن يجد هناك
الدعم الذي يرجوه ملرشوعه .أما بخصوص الحجج التي قدمها بفاس لتربير رحيله فال نملك بشأنها أي معلومات ،غري أن قول املنجور:

مربرا للمغادرة والرحيل.
"ورجوعه حينئذ إىل أرضهم لعله ليأخذ شي ًئا من ماله" ،يؤكد أنه استخدم قصة ماله املحتجز لدى األمري الربتغايل ً
متجها إىل مدينة أصيلة ،التي وصلها يوم  8أيلول /سبتمرب  .1541وهناك ،ولسوء حظهُ ،كرست ذراعه
غادر كليرند فاس وحده
ً

ً
وصول إىل غرناطة ،حيث يبدو أنه نزل عند املركيز الذي كان
اليمنى بعد حادث سقوطه عن الحصان .ثم غادر يف اتجاه قادس ومالقة

يعول عىل دعمه .وال نعرف شي ًئا عن تفاصيل هذه الرحلة ،ألنه لم يصل إلينا عنها يشء يذكر .فقط يف  17كانون الثاين /يناير 1542
ِّ

نهائيا
نجده يف غرناطة ،وهو التاريخ الذي وقَّع فيه رسالته إىل شارل الخامس ،يخربه فيها بوصوله إىل املدينة قبل أيام .وبعد أن تأكد
ً

من املوقف الربتغايل شعر بخيبة أمل كبرية أمام هذا النكران للجميل .وهنا بىك كليرند عىل نفسه للمرة األوىل ،وأرسل رسالة إىل شارل
الخامس يستعطفه ويطلب مساعدته يف خططه(.((6

متحمسا إلتمام مرشوعه ،فهو عازم حسبما يخرب يف رسائله ،عىل البحث عن عبد آخر يف إسبانيا يساعده
ويف غرناطة يظهر كليرند
ً

عىل دراسته للعربية ،ومن ثم العودة إىل املغرب .وهذا يدل عىل أنه حافظ عىل عالقات جيدة بفاس .غري أن الهموم والسقام توالت عليه،
ُ
مية.
فسقط
ً
شيده ملوك األندلس من بني أ َّ
مريضا ومات بعدها بقليل ،و ُقرب يف قرص الحمراء الذي َّ
أما ابن خروف فقد استقر بفاس ،وحظي هناك بتقدير خاص من السلطان والعلماء وأهل املدينةُ ،
وكني بـ "جار الله" تيم ًنا بتحرره

من العبودية وعودته إىل دار اإلسالم .واشتهر برسوخه يف العلوم العقلية حتى أصبح إمامها املربز .وظل يستفرس عن مصري سيده وتلميذه
سببا لتحوله وهدايته إىل اإلسالم لينال الثواب األعظم.
الذي كان يرجو أن يكون ً

 66كتاب شهري لكليرند كتبه ما بني  5آب /أغسطس و 18أيلول /سبتمرب ،ولكنه لم ُيكمله .ويرى مؤلفا سريته أن السبب يف عدم إتمام الكتاب يعود إىل الكرس الذي أصيبت
به يده اليمنى مما منعه من الكتابة خاصة يف غياب غيوم .إال أننا نعتقد أنه بعد عبوره إىل إسبانيا لم يعد يف حاجة إىل مثل هذا الكتاب الذي كان يسعى من خالله إىل الدفاع
عن نفسه أمام أهل م ّلته وتكذيب اإلشاعات حول إسالمه.
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تاـسارد

راهب وفقيه :سرية متقاطعة لنيكوالس كليرند ومحمد بن خروف

خامتة
م ّثل لقاء كليرند وابن خروف ،بحيثياته ومالبساته ،حالة فريدة يف تاريخ العالقة بني املسلمني واملسيحيني يف الغرب اإلسالمي

خالل أواخر العرص الوسيط ،فقد وحدتهما الغربة واللغة رغم اختالفهما يف الثقافة واملعتقد .وإذا كانت مرحلة غرناطة طبعت هذه العالقة
ً
سيدا ً
مملوكا ،فإن مرحلة فاس اتسمت بحصول هذا التكافؤ بعد تحرر ابن خروف .ومن
عبدا
مالكا واآلخر ً
بعدم التكافؤ ،لكون أحدهما ً
املؤكد أن ً
ولكن شهادتيهما تؤكدان أن عالقتهما طبعها الكثري من الود والتقدير
كل منهما كان يحرص عىل تحويل اآلخر إىل دينه،
ّ
بغض النظر عن اختالف الدين.

كرها ،يف عالم غري عامله .وعاد كالهما إىل أهل
لقد عاش كل من الراهب كليرند والفقيه ابن خروف
طوعا أو ً
شطرا من حياتهً ،
ً

بعيدا عن وطنيهما ومسقطي رأسيهما .وانتهت مغامرتهما عىل حدود
ملته من دون أن يتمكن أي منهما من العودة إىل بلده .وماتا و ُقربا ً

تحفّها ألغام العداء والكراهية .وإذا كان ابن خروف قد تحقق رجاؤه يف النجاة من االستعباد واالنتقال إىل بالد املسلمني ،حيث قىض ما
ً
ومحاطا بإجالل طالبه ،فإن كليرند مات َك َم ًدا عىل فشله يف تحقيق حلمه بتأسيس كريس لتعليم
مرعيا بعناية السلطان
تبقى من عمره
ً

اللغة العربية يف لوفان ،يكون قوة ضاربة يف الجدل الديني ضد املسلمني .إال أن مرشوعه هذا لم ُيقرب بموته ،فبعد فرتة وجيزة عىل رحيله

وخرجت أعدا ًدا غفرية من املسترشقني ممن تجندوا لتنفيذ املرشوع
تأسست معاهد اللغة العربية يف العديد من العواصم األوروبية الكربىَّ ،
الذي لم يستطع كليرند تحقيقه قيد حياته.
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