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 في أعقاب الفتح اإلسالمي في األندلس صورة المرأة في الزواج المختمط
 في ضوء بعض الكتابات الغربية الحديثة

 سحر السيد عبدالعزيز سالم  /د.أ                                             
 أستاذ التاريخ والحضارة اإلسالمية                                                 
 جامعة االسكندرية -كمية اآلداب                                               

ُتعد ىذه الدراسة ىي الرابعة التي نقّدميا في مجال التأريخ لظاىرة الزواج  
"بنو خطاب بن عبد الجبار دلس، فقد سبق أن صدر لنا كتاب بعنوان: المختمط في األن

، 8مٜٜٛٔفي سنة  أسرة من المولدين في األندلس في العصر اإلسالمي" -التدميري
ثم َنشرت كمية اآلداب بجامعة محمد الخامس بالمممكة المغربية بحثا لنا بعنوان: 

دراسة أدبية  -األندلس "الجوانب اإليجابية والسمبية في الزواج المختمط في
، كما نشرت مجمة كمية اآلداب بجامعة كفر الشيخ ، بحثًا 2مٜٜ٘ٔفي عام  إجتماعية"

ليون  -"جوانب من تاريخ أبناء األقمية المسممة في ممكمة أشتوريسثالثًا بعنوان: 
 .3مٕٕٔٓفي عام  م"142هـ/221حتى نهاية عهد الممك الفونسو العفيف 

الدراسة التي سنحاول أن نتعرض من خالليا لصورة المرأة وتأتي اآلن ىذه   
المي لألندلس، في التي انخرطت في مثل ىذا النوع من الزواج، مع بواكير الفتح اإلس

من القرن العاشر  ة في العصر الحديث التي دونت بدءاً ت الغربيضوء بعض الكتابا
. وسنحاول أن نتتبع اليجري/ السادس عشر الميالدي وحتى القرن الحادي والعشرين

طبيعة ىذه الصورة التي رسمتيا ىذه الكتابات الغربية لممرأة اإلسبانية التي تزوجت من 
                                                           

 .ٜٜٛٔمؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، نشر  -ٔ
منشورات أعمال مؤتمر )الغرب اإلسالمي والغرب المسيحي خالل القرون الوسطى، تنسيق من  -ٕ

-ٖٖ، صٜٜ٘ٔد الخامس، الرباط، د. محمد حمام، كمية اآلداب والعموم اإلنسانية، جامعة محم
ٜٚ). 

 .ٕٕٔٓيناير، عدد   -ٖ
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مسمم من الفاتحين، أو العكس، صورة المرأة المسممة التي أقدمت عمى الزواج من 
( Imageإسباني، وبالطبع، يقتضي منا ذلك أواًل تحديد المفاىيم التي تتعمق بالصورة)

 اية دراستنا.في بد

المصطمح الدال عمى الصورة، فيناك من  إستخداميختمف الباحثون في  
، وىناك من يستخدم مصطمح "Mental Imageالصورة الذهنية "يستخدم مصطمح 
مصطمح  إستخدام، بينما ىناك فريق ثالث يفضل "Stereotypeالصورة النمطية "
 ؛ وُيعّد كل"الصورة المقموبة"مصطمح  مإستخدا، وفريق رابع يفضل "الصورة الُمْنَطِبَعة"

 من المصطمحين األخيرين بمثابة مرادف لمصطمح الصورة النمطية)الخاطئة(.

فيي مجموعة من االنطباعات التي تتكون في "الصورة الذهنية" وفيما يتعمق بـ 
األذىان كنتاج تفاعمي مع عناصر المعرفة واإلدراك، وىي عممية مركبة تراكمية، ليا 

ة أبعاد، ُبعد معرفي وآخر وجداني وثالث إجرائي، وتتسم بقدرتيا عمى التغير طبقا ثالث
لمظروف، فالصورة الذىنبة متغيرة ومتأثرة بالبيئة المحيطة، ومتخطية لحدود الزمان 

 .8ثابتة اً والمكان، وديناميكية وليست ليا خصائص

فيي تمك التي ترتبط بتعقيدات العالقة بين الذات  "الصورة النمطية"أما  
بة، وتأخذ أحيانًا مواآلخر، وىي فعل ثقافي ذىني، وغالبًا ما تكون ُمسَبقة وسمبية ومتص

، ونادرًا ما تكون إيجابية، وىي غالبًا وثيقة الصمة بالعنصرية والتعصب وصمطابع ال
                                                           

والفارق  ،وسماتيا ،وأنواعيا ،جتماع المتباينة والمتعددة حول الصورة الذىنيةعن آراء عمماء اإل -ٔ
 :إلى رجع عمى سبيل المثال، إوبين الصورة النمطية ،بينيا

Cardwell .Mike, Sterotypes Psychology ,Chicago,1999  

؛ ٜٕٓٓالصورة النمطية لإلسالم في المتخيل الغربي سوء فيم أم مركب جيل،  ناجية أقجوج، -
-ٕٕٓص  ٕٛٔٓناىض فاضل زيدان الجواري: العالقة العامة والصورة الذىنية، سمسمة بحوث 

ازوري لمنشر والتوزيع، لمنظمات المجتمع المدني، دار الي ؛ جردان ىاري ىايل، الصورة الذىنيةٖٕٕ
 .ٚٔد.ت، ص 
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موضوعي، في حين أن الصورة  ، وتتسم بالقولبة، وال ترتكز عمى أساس عممي8والتحيز
الذىنية تقوم عمى أساس الحقائق الموضوعية العممية أما النمطية فإنيا تأخذ شكل 

 .2الفكرة العقائدية الثابتة

وتيتم ىذه الدراسة بتتبع صورة المرأة في الزواج المختمط في األندلس في ضوء  
ذا ما كانت ىذه الصورة ن مطية ثابتة أو ذىنية متغيرة، أىم الكتابات الغربية الحديثة، وا 

وأىم التغيرات التي طرأت عمييا في ىذه الحالة طبقا لممعطيات التاريخية ولمفيوم 
مل ىذه الكتابات الغربية الحديثة عمى كل من تالتطور الثقافي واالجتماعي. وتش

حت ما الكتابات األدبية والتاريخية، فالتاريخ في بداياتو األولى عند المسممين قد إندرج ت
 .3يسمى باألدب، كما أن كتب األدب إنما ُتعّد من أىم مصادر المؤرخ

                                                           
الصورة النمطية لمعالم العربي اإلسالمي في صحيفتي تايمز  ،تحسين محمد أنيس شرادفة -ٔ

نظرية  ،؛ زينب عبد الستار مجيد الصفارٖ، ص ٕ٘ٔٓوواشنطن بوست دراسة تحميمية، األردن، 
شكالية العالقة مع التنميط، مجمة الباحث اإلعالمي، العدد  ، ٛٔٔ-ٚٔٔص، ٘الصورة الذىنية وا 

ٖٕٔ . 
دور الصورة الذىنية لممنظمات  ،؛ عبد اهلل مصطفى عبد اهلل الفرإٖٔمرجع السابق، ص ال -ٕ

 كمية التجارة، ء العالقات اإلستراتيجية مع جميور المستفيدين، رسالة ماجستير،ااألىمية في بن
 .ٔٔ، صٕٛٔٓالجامعة اإلسالمية، غزة، 

، الفصل ٕٜٚٔاألدب والتراجم، بيروت، مصادر التراث العربي في المغة والمعاجم و  ،عمر الدقاق -ٖ
وما يمييا؛ السيد عبد العزيز سالم، التاريخ والمؤرخون العرب، مؤسسة شباب  ٖٛالثاني، ص 

 الكتابة التاريخية عند المسممين الفصل الخامس الخاص بتطور ،ٕٕٔٓالجامعة، اإلسكندرية،  
 ،الزمة لممؤرخ؛ دبابسية عبد الحفيظوالفصل الخاص بكتب األدب والشعر ضمن المصادر المكتوبة ال

-ٕٙٙىـ/ٕٖٔ-ٔٗجتماعي والعممي لمدولة األموية)ادر األدبية في دراسة التاريخ اإلأىمية المص
، ٔ، رقم ٖٗم( كتب األمالي أنموذج، مجمة جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلنسانية، مجمد ٓ٘ٚ
 .ٜ٘ٓ-ٜ٘ٛص
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وسنتخير في ىذه الدراسة، شخصيتين، كأنموذجين، تدور حوليما ىذه  
الكتابات، األولى لسيدة إسبانية تزوجت من قائد مسمم من أىم قادة فتح إسبانيا، وىي 

م( اإلسبانية، وىي ٗ٘ٚ)عام ة يا في مدونإسمكما ورد  "Egilonaإيخيمونا "السيدة 
يا في المصادر العربية، أرممة الممك إسمكما ورد  2"أيمة"و 8"أم عاصم"

عبد العزيز بن موسى بن آخر مموك القوط، التي تزوجت من  "Rodrigoلذريق"
سميا في الكتابات الثانية فيي لمسيدة المسممة التي ورد إ؛ أما الشخصية 3نصير

ممك أشتورياس  " Mauregato"مورجاتو، وىي والدة Sislada"4"اإلسبانية عمى أنو 
"Asturias" (ٔٙٚ-ٖٔٚ/وابن الممك األشتوري ٜٛٚ-ٖٛٚىـ ،)ألفونسو م

 م(.ٚ٘ٚ-ٜٖٚىـ/ٓٗٔ-ٕٕٔ) "Alfonso Iاألول"

وبيذا االختيار فإننا نكون قد قسمنا الدراسة إلى مبحثين رئيسيين األول  
الكتابات الغربية الحديثة ومدى تطور طبيعة ىذه  اإلسبانية في إيخيمونايتعرض لصورة 

                                                           
 .ٔٔ، ص ٕٜٙٔنشره دون خوليان ريبيرا،  مدريد، تاريخ افتتاح األندلس،  ،ابن القوطية -ٔ
؛ ٕٓ، ص ٕ، جٜٓ٘ٔالبيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب، بيروت،  ،ابن عذاري -ٕ

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر لسان الدين ابن الخطيب، تحقيق محمد محيي  ،المقري
 .ٖٕٙ، ص ٔ، جٜٜٗٔالدين عبد الحميد، القاىرة، 

تاريخ المسممين وآثارىم في األندلس، مؤسسة شباب الجامعة،  ،د عبد العزيز سالمالسي -ٖ
 .ٓٗٔ، صٜٕٔٓاإلسكندرية، 

ىذه المحظية المسممة والدة مورجاتو إال أن كال من  إسملم تذكر المصادر اإلسبانية  -ٗ
Fernandez de Bethencourt  وEusebio Martinez de Vela  يا عمى أنو إسمقد أورد

 Eusebio Martinez de Velaسيسيالدا، وذكرا أنيا كانت أسيرة بربرية . لممزيد راجع بحث 
 ؛ وأيًضا: مٖٙٛٔ عام  المنشور في  مجمة المتحف العممي بإسبانيا

Fernandez De Bethencourt, Historia genealogyica y hiridica de la monarquia 

Española, ,Madrid, 1897, vol  I, p167. 
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الصورة، والمبحث الثاني يتعمق بصورة والدة الممك مورجاتو، المسممة، في الكتابات 
 الغربية كذلك.

والتي تزوجت بعد مقتل زوجيا لذريق من  إيخيموناأما فيما يتعمق بالسيدة  
كانت قد صالحت عمى نفسيا بن موسى بن نصير، فقد إالقائد المسمم عبد العزيز 

وأمواليا وقت الفتح، وبادرت بالجزية، وأقامت عمى دينيا في ظل نعميا، حتى تزوجت 
. وكان عبد العزيز بن موسى من أىم الشخصيات 8من القائد المسمم عبد العزيز

و بفتح األندلس، فإليو يرجع الفضل في إسترداد مدينة إسماإلسالمية التي اقترن 
 بعد انتفاضة أىميا، مع ما انضم إلييم من بقايا جيش القوط. Sivilla"2إشبيمية "

م(، حتى قام بحممة ٗٔٚىـ/ٜٓ٘كما أنو ما كاد أن يتولى إمارة األندلس ) 
ولم تزودنا المصادر العربية بالكثير  -البرتغال حالياً  -إلستكمال فتح غرب األندلس
ن كان  يابرة عمى بيذه الحممة قام يرى أنو  "Saavedraسافدرا"عن ىذه الحممة، وا 

"Evora" " وشنترينSantarem" وقممرية "Ciombra" موسى"، قبل رحيل والده" 
. ثم توجو عبد العزيز بعد ذلك إلى جنوب شرق األندلس، وىو القسم الذي 3إلى دمشق

أوريولة ، وحاضرتو "Murciaمرسية "كان قد تبقى من أراضي إسبانيا، فدخل إقميم 
"Orihuela"تدمير بن عبدوش "مع حاكميا  4فتتحيا صمحاً ، واTeodmiro B. 

Ergobado" دون فرنسيسكو كوديرة ". ويؤكدCodera"  أن عبد العزيز قد شارك

                                                           
 .ٓٗٔتاريخ المسممين، ص  ،السيد عبد العزيز سالم -ٔ
 .ٖ٘ٔالمرجع نفسو، ص  -ٕ

3
- Edoardo Saavedra, Estudio Sobre la invasion de los Arabes en Espana 

Madrid, 1892, p 127.  
 )وما بعدىا ٖٚٔتاريخ المسممين، ص  ،يل في )السيد عبد العزيزراجع التفاص -ٗ
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وذلك طبقًا لما ورد في إحدى المخطوطات  "Narbonnaأربونة "في حممة حتى بمغ 
 .8العربية

دارة شئونيا. ى تنظيم تجو إلكمل عبد العزيز فتح األندلس، ثم إاست  البالد وا 
 Santaرفينة "أو  2ربينةستقر في إشبيمية في جانب من كنيسة فييا يقال ليا وا  

Rufina"رابطة أو  مسجد رابطة عنبر إسم، وىي نفس المسجد الذي سمي فيما بعد ب
 ، وىو المسجد الذي سيتم إغتيالو فيو أثناء صالتو.3باب عنبر

بد العزيز ووالده موسى إنما يرجع إلى صل عويذكر كتاب أخبار مجموعة أن أ 
"عموج" أصابيم خالد بن الوليد في "عين التمر" وىي بمدة قريبة من األنبار غربي 

رىن وأنيم من بكر بن وائل، فصار ُنْصير وصيًفا لعبد العزيزبن ن أنيم م إّدعوالكوفة، 
 .ٗىـ( عمى إفريقة وما خمفياٛٚ)سنةمروان، الذي أعتقو وبعثو وعقد لو 

 DariÓ"ويمتقط بعض المؤرخين الغربيين ىذا الخبر، ومن أىميم المؤرخ  
Fernandez Morera"  بجامعة بنسمفانيا "األستاذPennsylvania 

University"  بن نصير وبنيو، وبالتالي فيو يرجح اليؤكد األصول المسيحية لموسى
بن ال عبد العزيز تجاه وميإصحة ما ورد من أخبار متناثرة في المصادر العربية عن 

                                                           
 ظ:ٕٙٔ، ورقة ٖٙٛٔذكر كوديره أن ىذا المخطوط في مكتبة الجزائر رقم  -8

- Francisco Codera, Narbona Gerona y Barcelona bajo la domination 

Musulmana, Estudios Criticos de la historia Arabe Espanola, Madrid, 1917, 

vol III , p 293. 
بتني عمى ىذه الكنيسة مع زوجتو أم عاصم، وا  يذكر ابن القوطية أن عبد العزيز كان يسكن في  -ٕ

 (.ٔٔتاريخ افتتاح األندلس، ص ،بابيا المسجد الذي قتل فيو.)ابن القوطية

؛ السيد عبد العزيز ٜٖ، صٖٜٛٔكتاب صمة الصمة، تشر ليفي بروفنسال، باريس،  ،ابن الزبير -ٖ
 .ٜٖٔمين، صتاريخ المسم ،سالم

أخبار مجموعة في فتح األندلس وذكر أمرائيا رحميم اهلل والحروب الواقعة بينيم، تحقيق  ،مجيول -ٗ
 .ٗ، صٜٜٓٔإبراىيم اإلبياري، درا الكتاب المصري ودار الكتاب المبناني، 
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رتدادًا منو إلى  موسى إلى التنصر، بناًء عمى مطمب من إيخيمونا بعد زواجيا منو، وا 
ال يكتفي بذلك فيرجع الكثير من القادة  "Morera"أصولو المسيحية األولى بل إن 

 .ٔإلى األصول المسيحية "طريف"والجند البربر الذين شيدوا فتح األندلس ومنيم 

قنعت عبد العزيز بوضع تاج سالمية تشير إلى أن إيخيمونا قد أإوىناك روايات  
عتراضو في بقي عندىا من جوىر وذىب ، ورغم إ عمى رأسو، قامت بصنعو لو مما

لكنيا حببت إليو الفكرة وزينتيا لو، وجعمتو األمر ألنو ليس من قيم اإلسالم، بداية 
وكانت قوطية  -بن النابغة التميمي"زياد يضعو سًرا في خمواتو، فمما رأتو زوجة القائد "

أخبرت زوجيا، الذي نشر الخبر، فتأكدت لذلك شائعة تنصر عبد العزيز، كما  -أيًضا
بد العزيز بأن يقيم زوجيا عإيخيمونا  كذلك أقنعتقيل في بعض الروايات اإلسالمية، 

فيظة أمامو مما أثار ح ٕبابًا صغيرًا قبالة مجمسو، إذا ما دخل الناس منو إنحنوا
مين فاإلنحناء ال يكون إال هلل وحده، فثاروا عميو وقتموه، بتيمة التنصر واإلتجاه مالمس

 إلى االنفصال عن الخالفة األموية .

وتتمثل أىم الكتابات األدبية ذات الصبغة التاريخية عن رودريجو أو لذريق  
جديد، انيا القوطية، وبداية عصر ممك القوط، وما ترتب عمى ذلك من سقوط إسب

 Pedroبيدرو دي كوريل"ختمطت فيو األعراق الشرقية بالغربية، فيما بدأه اإلسباني إ

                                                           
1

- Dario Fernandez Morera, The Myth of the Andalusian Paradise, Muslims, 

Christians and Jews under Islamic rule in Medieval Spain, I S I book, 2007, 

p22-24. 
، ٔنفح الطيب، ج ،؛ المقرئٗ، صٕالبيان، ج ،؛ ابن عذاريٕٓأخبار مجموعة، ص -ٕ

 .ٖٕٙص



(    ةثيدحلا ةيبرغلا تاباتلكض ابعءوض يف لسندألا يي فمسالإلا تحلفا ابعقي أف لطختالمج اوزلا يف ةأرملا ةروص)
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De Correl"  في منتصف القرن الخامس عشر الميالدي في مدونتو الشييرة عن دون
 .ٔرودريجو

ب والمؤرخ ، الطبيب والكات"Miguel De Lunaميجيل دي لونا"وتاله  
سادس والسابع عشر الميالديين والذي كان يعمل في والمترجم اإلسباني في القرنين ال

وقام بنشر قصة الممك  ٕم(ٜٛ٘ٔ-ٙ٘٘ٔ) "Philipe IIفيميب الثاني"بالط الممك 
م( والتي تعرض فييا ليزيمة إسبانيا ٕٜ٘ٔ)سنة رودريجو وضياع إسبانيا في مدونتو

يش ولشخصية رودريجو أو لذريق، ولجرائمو العديدة وقصة مقتمو، كما وصف الج
البربري الفاتح إلسبانيا، وأشار لسيرة ىذا الممك بكثير من التفصيل، وكذلك ألصول 

 .ٖاألمة اإلسبانية

                                                           
أشيرىا م، ونشرت بعد ذلك بسنوات في إشبيمية وطبعت عدة طبعات كانت ٖٗٗٔكتبيا عام  -ٔ

ن ىذه المدونة لكوريل ارجع وع  (James Donald fogeLquistم، التي نشرىا )ٚٛ٘ٔطبعة عام 
 إلى:

- Pedro De Correl, Chronicle of King Don Rodrigo ( Sarracina Chronicle) 

ed. James Donald FogeLquist, Madrid Castalia, 2001,2 Vols. 

 الماجستير:وارجع كذلك إلى رسالة  -
- Allan, H, Stevenson, Astudy of Rodrick Legend in English Poetry by Scott, 

Landor and Sowthey, The Rice Institute, Houston, Texas, 1926, p9-110. 

بنة يميان فمورندا وكان ذلك مفتاحًا لقصة إيخيمونا مع عبد العزيز وقد إىتم دي كوريل بقصة لذريق وا  
 بعد.فيما 

نجمترا فيما بين عامي إسبانيا ونابولي وصقمية كما حكم إتولى فيميب الثاني حكم كل من  -ٕ
 م(.ٙ٘٘ٔ-ٗ٘٘ٔم(، وتشيمي من )ٜٛ٘ٔ-ٓٛ٘ٔم(، والبرتغال)ٛ٘٘ٔ-ٗ٘٘ٔ)

 عن مدونة دي لونا ارجع إلى :  -ٖ
- Ana Menenfez Oliver, “translating” The Origins of the Spanish Nation in 

Miguel De Luna’s Verdadera, Historia del Rey Don Rodrigo, Canadian 

review of Comparative Literature,2017. 



(    ةثيدحلا ةيبرغلا تاباتلكض ابعءوض يف لسندألا يي فمسالإلا تحلفا ابعقي أف لطختالمج اوزلا يف ةأرملا ةروص)
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كانت من أبرز  "Mary Pixماري بيكس"غير أن الكاتبة واألديبة اإلنجميزية  
 من بدأ بالحديث المفصل في روايات أدبية تحولت فيما بعد إلى أعمال مسرحية

عن إيخيمونا وركزت في روايتيا عمى أثر المرأة في إسقاط إسبانيا،  ٔم(ٜٙٙٔ)سنة
بنة إ فمورنداوأكدت عمى أن ىناك اثنتان من السيدات، قد خانتا قضية إسبانيا ىما 

يخيمونا أرممة رودريجو "لذريق""Julianيميان"  .ٕ، وا 

 Maria Rosaماريا روزا جالفز"وكذلك كان حال الكاتبة والشاعرة اإلسبانية  
Galvez"  مالقة"التي ولدت فيMalaga" (ونشرت ثالثة أعمال سفرية ٛٙٚٔعام )م

م( وأشارت فييا إلى عاطفة فمورندا تجاه القائد اإلسباني ٗٓٛٔ)سنةعن فمورندا 
 .ٖ، وعالقة رودريجو بفمورندا، وأثر كل ذلك عمى زوجتو إيخيمونا"Pelayoبالي"

 "C.M. Trigueros"لتيريجوراسم( ُنِشرت رواية ٛٙٚٔوفي سنة ) 
باإلسبانية عن إيخيمونا، أرممة الممك رودريجو التي تزوجت من القائد المسمم عبد 

بن أخيو الرغم من أن كل من بالي، وأيًضا إالعزيز، فُتوجت ممكة عمى إسبانيا، عمى 
نتحرت وماتت بعد نا يرغبان في الزواج منيا وأنيا إكا -طبًقا ليذا العمل األدبي -

                                                           
م(، ىي أديبة وكاتبة مسرحية إنجميزية، من أىم ٜٓٚٔ-ٙٙٙٔ) Mary Pixماري بيكس  -ٔ

م( ورواية اإلستيالء عمى إسبانيا ٜٙٙٔ" التي دونتيا عام)Spanish Wivesأعماليا رواية "
"Conquest of Spain( التي نشرتيا عام "ٔ٘ٓٚ.)م 

2
- Elizabith Drayson, Reinveting The Legend of King Roderick, Gertudis 

Gomez De Avellaneda’s, Egilona, Romance Studies, U.K, University of 

Cambridge, November, 2014, P3-5.                                                              
3
- op.cit, P6-7.                                                                                                                               

 : م( ارجع إلىٙٓٛٔ-ٛٙٚٔولممزيد من التفاصيل عن ماريا جالفز) -
- Daniels. Whitaker, An enlightened Premiere, The Theater of Maria Rosa 

Galvez, published by Michigan state University Press, Vol 19, no 1-2, 1993, 

p21-32. 



(    ةثيدحلا ةيبرغلا تاباتلكض ابعءوض يف لسندألا يي فمسالإلا تحلفا ابعقي أف لطختالمج اوزلا يف ةأرملا ةروص)
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 "Walter Savadgeچ "والتر سافد؛ أما رواية الكاتب اإلنجميزي ٔالعزيزمقتل عبد 
م( عن الكونت يميان والد فمورندا والتي تحولت إلى عمل مسرحي أيًضا، ٕٔٛٔ)سنة

 .ٕفقد درات حول جميع ىذه األحداث

أنتونيو وفي أواخر القرن الثامن عشر كتب األديب اإلسباني  
واية عن إيخيمونا أرممة لذريق نشرت في ر " Antonio Valladaresياداراس"ڤ

خرتروديس دي ؛ أما الكاتبة الكوبية ٖم(ٜٔٛٔ)سنةم( وكذلك في ٜٓٚٔ)سنة
، والتي عاشت في إسبانيا وكتبت رواية "Gertrudis De Avellanedaيانيدا"ڤأ

م(، فقد أشارت فييا إلى ٘ٗٛٔ)سنةأدبية عن إيخيمونا، تحولت إلى عمل مسرحي 
عاشتو إيخيمونا بين العاطفة والواجب بسبب زواجيا من عبد العزيز بن الصراع الذي 

موسى، وكان محور الرواية ينصب حول ما إذا كانت إيخيمونا ضحية أم خائنة 
 .ٗإلسبانيا

                                                           
 :م(ٔٓٛٔ-ٖٙٚٔ")Candido Maria Triguerosراجع عمل كانديدو ماريا تيريجوراس" -8

“La Egilona, Viuda del rey Don Rodrigo; en tres actos, Vol ,5, no 17, 1800”؛ 

 :وارجع إلى

- Elizabith Drayson, Reinventing the Legend of King Rofrick, p7-8؛ 

إلى  ٛٔطرق تجسيد العنصر العربي في الدراما التاريخية اإلسبانية من القرن  ،أحمد عمي حشاد  
 .ٖٛ، صٕٙٔٓ، ٖالقرن العشرين، المجمة العربية لدراسات وبحوث العموم التربوية واإلنسانية، عدد

2
- Elizabeth Drayson, Reinventing,p 8.                                                             

 .ٖٚطرق تجسيد العنصر العربي، ص ،أحمد عمي حشاد -ٖ
 رجع إلى:إ م(ٖٚٛٔ-ٗٔٛٔ") Gertrudis Gomez De Avellaneda عن حياة " -ٗ

- Gomez de Avellaneda, Gertrudis,”Autobiography” Translated by Scott, 

Nina, M, University of Texas press, 1993, p 1-23؛ 

 وأيًضا إلى:
- Elizabith Drayson, Reinventing, p 8-11. 



(    ةثيدحلا ةيبرغلا تاباتلكض ابعءوض يف لسندألا يي فمسالإلا تحلفا ابعقي أف لطختالمج اوزلا يف ةأرملا ةروص)
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مانويل أيًضا كتابات لمكاتب البوليفي الميالدي وشيد القرن التاسع عشر  
نا، وعبد العزيز، ولذريق، في عن المثمث الشيير، إيخيمو  "Manuel Cortézكورتس"

محاولة منو لمناقشة إذا ما كان زواج إيخيمونا من ىذا القائد المسمم قد حدث من أجل 
م ضد ىذا الزوج المسمم، أم أنيا خدمة قضايا وطنيا وقوميا، وأنيا قد تآمرت معي

 .ٔرتبطت بعبد العزيز نتيجة لعاطفة صادقةإ

ي تحولت في معظميا إلى أعمال مسرحية تلونالحظ أن ىذه الكتابات األدبية ا 
قد جنحت إلى الخيال، دون التحقق الموضوعي من األحداث التاريخية وال إلى تحميميا، 

ورودريجو "لذريق"[ إلى ما يشبو  –عبد العزيز  –بحيث أنيا حولت مثمث] إيخيمونا 
 األسطورة.

عالقة ن الفالسفة عبر التاريخ اإلنساني تبحث حول وقد عاشت أجيال م 
يخ بكل من األدب واألسطورة. ويرى أحد أىم كبار المؤرخين في دراسة قيمة لو التار 

، أن ىذه العالقة البد وأن تتسم بكونيا عالقة تكامل وليس ٕعن عالقة التاريخ باألدب
تفاضل، ألن كال منيما يتعمق باإلنسان. أما األسطورة فيي ليست كميا خرافة، ويرى 

كينونتيا من رحم التاريخ، في حين يرى البعض اآلخر العكس،  البعض أنيا قد إشتقت
وأن التاريخ ىو الذي ولد من رحم األسطورة. ويؤكد ىذا الفريق األخير رأيو بأن 

. "يسطرون"ومن فعل  "سطور"العربية، و "سطر"مة ميا من كإسماألسطورة قد إشُتق 
بمعنى تاريخ في  "Historia"ستوريا" و"إستوريا" "وقد تحرفت كممة أسطورة، لتصبح 

غة العربية السامية إلى المغات األوروبية من خالل منتقمت من الأوروبا، بعد أن إ

                                                           
 ،م( ارجع إلى: أحمد عمي حشاد٘ٙٛٔ-٘ٔٛٔ") Manuel Cortéz عن الكاتب البوليفي " -ٔ

 .ٓٗ-ٗٔطرق تجسيد العنصر العربي، ص
 .ٕٚٓٓبين التاريخ واألدب، نشر دار عين، القاىرة،  ،قاسم عبده قاسم -ٕ



(    ةثيدحلا ةيبرغلا تاباتلكض ابعءوض يف لسندألا يي فمسالإلا تحلفا ابعقي أف لطختالمج اوزلا يف ةأرملا ةروص)
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الذين نقموىا إلى بالد اليونان ومنيا إلى كل أوروبا، فيكون بذلك  ٔالفينيقيين الساميين
 .ٕالتاريخ ىو الذي ولد من األسطورة

دائرة التي ال نياية ليا، والتي الإن ىذه القضية معقدة، وفمسفية وىي بمثابة  
فة رتبط فييا التاريخ باألدب الذي يعبر عن الخيال، وباألسطورة التي عرفيا الفالسإ

 رتباطًا ال نيائيًا. بأنيا الروح، إ

ونرى، أنو ليس كل ما في األسطورة خرافة فيي مستفادة من كثير من  
ن كان قد حّرفيا الخيال، فإرتبطت باألد ب، كما أن ليس كل التاريخ حقيقة، الحقائق، وا 

فيو ليس بعيدًا عن اليوى، طالما أن من يدونو ويسطره ىو اإلنسان، وطالما أن ىناك 
سمطة ييواىا ىذا اإلنسان، وأيديولوجيات يعتنقيا، وعرق ينتمي إليو ويتعصب لو، فمن 

 .ٖتوجد إذن حقيقة تاريخية كاممة مجردة

ال األدبية والمسرحية إليخيمونا كانت في إن الصورة التي رسمتيا ىذه األعم 
حينيا منذ أواخر القرن الخامس عشر الميالدي وحتى أواخر القرن التاسع عشر، تعد 
بمثابة الصورة التي  تتيميا بالخيانة لزواجيا من عبد العزيز بن موسى، وبعض ىذه 

ريق" ريجو"لذواج إنتقامًا من زوجيا روداألعمال رأت أن إيخيمونا أقدمت عمى ىذا الز 
 بنة يميان.ا، ولعل أشيرىا عالقتو بفمورندا إلكثرة خياناتو لي

                                                           
األسطورة توثيق حضاري، جمعية التجريد الثقافية واالجتماعية، دار كيوان، البحرين،  ،راجع كتاب -ٔ

 ، وما يمييا.ٕٔ، صٜٕٓٓ

؛ ٘٘، ٗٗ، صٜ٘ٚٔ، ٔاألساطير دراسة حضارية مقارنة، مكتبة الشباب، ط ،أحمد كمال زكي -ٕ
األسطورة ،  ،؛ ك.ك. رانفينٔٔ، ٜ، د.ت، صٕالميثولوجيا السورية أساطير آرام، ط ،وديع مبشور

 .ٓٔ-ٜ، صٜٔٛٔترجمة جعفر صادق الخميمي، بيروت، باريس، 

ب الروائي واألساطير دره قوال حاكم األفالق دالتاريخية لأل األصول ،سحر السيد عبد العزيز سالم -ٖ
لميالدي أنموذًجا، أحد بحوث كتاب تغريدات تاريخية من الخامس عشر ا -في القرن التاسع اليجري 

 .ٕٙٙ، صٕٕٕٓالعصر اإلسالمي، مؤسسة الفتح لمنشر والتوزيع، اإلسكندرية، 



(    ةثيدحلا ةيبرغلا تاباتلكض ابعءوض يف لسندألا يي فمسالإلا تحلفا ابعقي أف لطختالمج اوزلا يف ةأرملا ةروص)

(ملاس زيزعلا دبعيد لسر اسح /د.أ)                                                           

 

14 
 

تممح إلى  -كما سبق أن أشرنا-وفي البعض اآلخر نجد تفسيرات أخرى 
عاطفة حقيقية قد ربطت بين إيخيمونا وعبد العزيز، وأنيا كانت تدافع عن وطنيا من 

ورغم تعدد اآلراء إال أن معظم ىذه . ٔخالل زواجيا بالقائد المسمم تمييدًا لمتخمص منو
 "لذريق". ٕاألعمال قد وصفت إيخيمونا بأنيا كانت الزوجة الخطأ لرودريجو

نيا ، ألولكننا ال نستطيع أن نصف ىذه الصورة بأنيا نمطية، متصمبة ومتقولبة 
قد بدأت في التغير في كل من القرن العشرين والواحد والعشرين في الكتابات الغربية 

بتعاد تحميل والموضوعية التاريخية، واإلثة؛ حيث بدأت ىذه الكتابات تميل إلى الالحدي
عن التيويل والخيال األدبي الجانح إلى األساطير، ولعل أىم ىذه اآلراء ىو رأي 

" األستاذ بجامعة Joseph F. Ocallghanان"االخجوزيف أوكالمؤرخ 
"Fordham" م( عمى أن زواج ٜ٘ٚٔ) ، فقد أكد في كتابو المنشور سنةبنيويورك

كان تجسيدًا لمنزعة اإلنسانية، فيي عمى حد رأيو تزوجت  ،إيخيمونا من عبد العزيز
لويس شوارث ، أما المؤرخ اإلسباني الكبير ٖلتظل ممكة، ورغبة منيا في "التممك"

فقد حمل ىذا الزواج المختمط، وأبعاده في  "Luis Suarez Fernandezفرناندث"
إذا ما جاز لنا  جماتياً"ا"بر م( بما يعني أنو كان زواجا ٜٙٚٔة )كتابو الصادر سن

ىذا التعبير، فعبد العزيز نفسو كان ييدف من ىذه الزيجة إلى مزيد من  إستخدام
 .ٗالتوسع والتمدد في األراضي اإلسبانية

                                                           
 .ٔٗ-ٓٗطرق تجسيد العنصر العربي، ص ،أحمد عمي حشاد -ٔ
2

- Elizabith Drayson, Reinventing, p 11-15                                                       

                             
 :راجع كتابو -ٖ

Hstoriy of Medieval Spain, Cronell University press, 1975, p 94 
 راجع كتاب لويس شوارث فرناندث: -ٗ

A Historia de Espana Antigua y Media, Madrid, 1976, p 136                                       
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أستاذ تاريخ  "Roger Collinsروجر كولنز"ىتم المؤرخ البريطاني الشيير وا   
في كتاباتو المختمفة، وخاصة في  "Edinburghإدنبرج"ي جامعة العصور الوسطى ف

، بالتأكيد عمى ٕ(ٕٕٔٓ)سنة، وأيًضا في كتابو الصادر ٔم(ٜٜٛٔ)سنةكتابو المنشور 
نتماء لطبقة الخاصة جيما عمى اإلل زواالحرص كل من إيخيمونا وعبد العزيز من خ

يا لتظل زوجة الممك، أما عبد ، فإيخيمونا صنعت تاًجا لزوج3"اإليميت"التي أسماىا بـ 
قد تزوجوا من نبيالت قوطيات أمثال: فالعزيز وكثير من القادة المسممين الفاتحين 

نتماء ليذه الطبقة " ىن، حرًصا عمى الثروة والجاه ولإلإيخيمونا، وسارة القوطية وغير 
وتوارث اإليميت" خاصة وأن من تبقى من بقايا طبقة نبالء القوط في معظم األحيان 

 -ن عمى الزواج منين ليتم نقل ىذه الثروات مالكيم كن سيدات، مما شجع المسمميأ
 .ٗزيجات المختمطة طبقة أرستقراطية جديدةلمن خالل ىذه ا إلييم فشكموا –طبًقا لرأيو 

ويبدو أن ىذا اإلتجاه الذي ظير في كتابات المؤرخ البريطاني  روجر كولينز  
المدرسة البريطانية لمتاريخ األندلسي بوجو عام، ألننا نجد  كان ىو اإلتجاه السائد في

أستاذ تاريخ  "Simon Bartonسيمون بارتون"أن كل من المؤرخ البريطاني 
ريتشارد ، وزميمو المؤرخ "Exeterبجامعة إكستر"العصور الوسطى وعصر النيضة 

مع  في نفس الجامعة، قد إتفقا في ىذا الرأي" Richard Hitchcockهيتشكوك"
 كولنز.

                                                           
 راجع كتاب روجر كولنز:  -ٔ

The Arab Conquest of Spain710-797, Oxford: Basil Black well, 1989, p 37-

38. 
 راجع كتاب روجر كولنز:  -ٕ

Caliphs And Kings, Spain, 796-1031, John Wiley Sons publication, 

Chichester, 2012, p6 
3

- op.cit, p6                                                                                                                                 
4

- Ibid, p6-7                                                                                                                                  
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فيما في كتاباتيما المختمفة، قد أكدا عمى ما ذكره ىذا المؤرخ الكبير، فسيمون  
 بارتون عمى سبيل المثال، قد ذكر في دراستو عن الزواج عبر الحدود، الصادرة في

، أن الزواج المختمط بين األسياد المسممين واإلسبانيات القوطيات، قد ٔم(ٕٔٔٓ)سنة
تحين الجدد، عمى الرجال القوط، في وقت كانت ال تزال أعداد أدى إلى تسيُّد الفا

المسممين فيو في إيبيريا قميمة. وكان عبد العزيز يرغب في إقامة ُممك أرستقراطي 
لنفسو، فتزوج من إيخيمونا، التي كانت ترغب بدورىا في الجاه والحفاظ عمى ممتمكاتيا، 

طبًقا لرأي  -عبد العزيز لإلستيالء  فإلتقت رغبتيا ونزعتيا البشرية، تمك، مع نزعات
عمى ثروات ىذه النبيمة اإلقطاعية الزراعية، لتصبح ِممكًا قانونيًا لو  –ىذا المؤرخ 

 وألبنائو، وال تكون األراضي التابعة لو، من خالل "العنوة" فقط.

عن الغزاة  ٕم(ٕٙٔٓوقد كرر بارتون ىذا المعنى في كتابو الصادر عام) 
مؤكًدا في الفصل األول منو، أن ىذا الزواج قد أسبغ عاًرا عمى رجال  والزواج المختمط

إسبانيا القوط، ومشيًرا في الفصل الثالث إلى وجوب النظر إلى النساء اإلسبانيات في 
 ىذه الحالة كضحية، ومن بينين إيخيمونا بالطبع.

م( ٕٙٔٓ)سنة أما المؤرخ ريتشارد ىيتشكوك، فقد أشار في دراستو الصادرة في 
"، ولذلك Wittizaالممك "عن المستعربين إلى إحتمال رجوع إيخيمونا بأصميا إلى أسرة 

ممكو من خالل ىذا الزواج، وىذا ما فعمو أيًضا  ويفقد تزوجيا رودريجو "لذريق" ليق
وألمح إلى حرص إيخيمونا عمى مصمحتيا الشخصية، ورجح أنيا قد  .عبد العزيز

                                                           
 راجع كتاب سيمون بارتون: -ٔ

Marriage across Frontiers, Sexual mixing, power and identitying Medieval 

Iberia, Journal of Medieval Iberian Studies, vol 3, no I, 2011, p1-25. 

                                                                        
 راجع الفصمين األول والثالث من كتاب سيمون بارتون:  -ٕ

Conquerors Brides and Concubines: Inter Medieval Iberia ( The Middle ages 

series) Philadelphia University press, 2015.                                                      
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ب حرص مماثل من قبل عبد العزيز عمى الثروة أشيرت إسالميا طواعية، إلى جان
 .ٔوالُمْمك

بجامعة أستاذ التاريخ  "Daniel Dawsonدانييل داوسون"أما  
فقد فّسر زواج إيخيمونا من  "Virginia Commonwealth Universtyفيرجينيا"

التي  ،عبد العزيز ودافع عنيا من خالل دراستو عن المرأة في ظل الشريعة اإلسالمية
ىاجم قوانينيا، وأشار إلى قضية الميراث، وحق الزوج في ضرب الزوجة، وتحدث عن 

نتشاره بصورة كبيرة في األندلس، وأكد ت، الذي أباحو اإلسالم، رغم عدم إتعدد الزوجا
عمى أن الشريعة اإلسالمية قد عاممت المرأة كمواطن من الدرجة الثانية، مبرًرا زواج 

ضى ىذا الزواج الحصول عمى حقوق مسمم بأنيا كان يمكنيا بمقتالمرأة المسيحية من 
 .ٕمتيازات، لم تكن لتحصل عمييا بدون ىذا الزواجوا  

الموسوعة النسوية وفيما يتعمق بالدراسات األدبية فقد إتخذنا مما ورد في  
الصادرة في الواليات المتحدة األمريكية عن األدب اإلسباني أنموذًجا تجاه  األدبية
إيخيمونا في مجال األدب في القرن الحادي والعشرين. وقد أكدت ىذه الموسوعة  صورة

ى الصراع الشديد الذي وقعت فيو إيخيمونا من جّراء زواجيا من عبد العزيز ما بين مع

                                                           
 راجع دراسة ريتشارد ىيتشكوك: -ٔ

Mozarabes in Medieval and Early modern Spain Identities and influences, 

Rotledge, 2016, p13-14.                                                                                    

                                                            
 راجع دراستو بعنون: -ٕ

Women under the law in Islamic Spain 770-1492, Virginia Common wealth 

University, Armstrong under graduate Journal of history, vol, 5, Issue2, 

2015, p2-8.                                    
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ا يشير إلى ترجيح ىذه نحوه، مم ووالئيا لزوجيا وعاطفتيا ،واجبيا نحو وطنيا
 .ٔإيخيمونا تجاه زوجيا المسمم تمال وجود مشاعر صادقة منالموسوعة إح

ومما سبق عرضو يتبين لنا أن صورة إيخيمونا في الكتابات الغربية الحديثة، لم  
نما كانت متغيرة طبًقا لمتطور ومقتضيات المناخ الثقافي منذ  تكن صورة نمطية، وا 

وجيا المسمم والعشرين. ولكن فيما يتعمق بز  س عشر وحتى القرن الحاديالقرن الساد
بن نصير، فقد كانت صورتو في معظم الكتابات، نمطية د العزيز بن موسى عب

متصمبة؛ فإذا كانت إيخيمونا في كتابات القرون من السادس عشر حتى القرن العشرين 
ىي "الزوجة الخطأ" لرودريجو، والخائنة لقضية وطنيا، فإنيا قد تغيرت في القرن 

ة وموضوعية وواقعية، فيي إنسانة ليا العشرين والحادي والعشرين لتصبح أكثر منطقي
نزعات بشرية تحاول التمسك بالجاه والمال، بكل الوسائل الممكنة، وكان زواجيا من 

 عبد العزيز، وسيمة لتحقيق أىدافيا وفي ذلك إلتماس أعذار لشخصية إيخيمونا.

صاحب الصورة النمطية التي التتغير في معظم ىذه  د العزيز فيوأما عب 
عات في األراضي اإلسبانية الكتابات، فيو الحاكم الغازي الطامع في مزيد من التوس

تخذ من زواجو بإيخيمونا، سممًا لموصول إلى األمالك واإلقطاعيات القوطية والذي إ
ى الطبقة بطرق قانونية، وجعل قادتو يحتذون حذوه ليذا الغرض ولموصول إل

األرستقراطية أو " اإليميت"، كما أنو في بعض الكتابات كان خائًنا لقضية دينو، 
ة األولى ولذلك فقد تنصر، وضرب بعرض الحائط الوالء لمخالفة يحيألصولو المس

 األموية، محاواًل اإلستقالل عنيا.

وأغفمت ىذه الكتابات أن قضية األصول المسيحية آلل نصير تبقى مجرد  
ة تاريخية تحتمل الصواب أو الخطأ، فكثير من الشخصيات التاريخية الشييرة قد جدلي

إختمفت في أصوليا األولى مثل طارق بن زياد عمى سبيل المثال وعمرو بن العاص، 

                                                           
1

-  The Feminist Encyclopedia of Spanish Literature, edited by Maureen 

Ihrie, Janet perez, printed in united States of America, 2002, p189            
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ختمف حول أصميما في وحتى بالي ولذريق"رودريجو" فقد إ وطريف بن مالك، ويميان،
األصول األولى لبني نصير كانت مسيحية، فترضنا أن إالكتابات الغربية . وحتى لو 

فإن ىذا ال يدينيم، فاإلسالم يجب ما قبمو، والعبرة بالخواتيم، وكم من قبائل إرتدت عن 
قد شاركت بعد ذلك في حركة الفتوحات اإلسالمية بعد  --اإلسالم بعد وفاة النبي

 عودتيا إلى صحيح اإلسالم من جديد.

وقد فات عمى أصحاب ىذه الكتابات التاريخية أن الزواج المختمط كان وسيمة  
من أىم وسائل التعريب ونشر اإلسالم في األقطار المفتوحة، ولعل ىذا ما مّيزالعرب 

 عن غيرىم من اإلمبراطوريات التي حكمت ىذه البالد قبل اإلسالم. 

نا نجد أن العرب ثال، فإنفإذا إتخذنا من مصر إنموذًجا عمى سبيل الم 
ختالطيم ومصاىرتيم باألقباط، قد نجحوا في تعريب مصر، بعكس البطالمة بإ

والرومان، الذين ظموا بمثابة طبقة حاكمة معزولة عن األىالي، لم يتصاىروا معيم إال 
ستمرار المغة المصرية القديمة منذ دخول اإلسكندر  نادًرا، ولعل ىذا ىو سر بقاء وا 

، فالمغة الفبطية تنحدر من المغة المصرية القديمة، وكان ذلك بسبب وحتى الفتح العربي
؛ أما العرب ٔاإلنفصال اإلجتماعي بين الحكام المحتمين والمصريينىذا ىذه العزلة و 

                                                           
غريق في مصر مع المصريين وكان زواجيم منيم شائًعا، ولكن ىذا إلالدنيا من ا الفئات اختمطت -ٔ

 .الزواج المختمط حرم عمى مواطني المدن الثالث في مصر بيدف الحفاظ عمى نقاء الدم اإلغريقي
لبردية توضح وجود تزاوج مع المصريين ولكن من واىد المبكرة في وثائق زينون اشوىناك بعض ال

حتقار لممصريين ىو السائد)لمزيد من ، كان اإللكن بوجو عامو جانب الطبقات اإلغريقية الدنيا. 
جوانب من الحياة في مصر في العصرين  ،التفاصيل ارجع إلى: محمد السيد محمد عبد الغني
، ٕٔٓٓتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، البطممي والروماني في ضوء الوثائق البردية، المك

 وما يمييا. ٕٚص
ق.م إلى سنة ٖٔأما الرومان فقد قسموا سكان مصر من الناحية القانونية منذ أن فتحيا أغسطس  -

عتبر اإلسكندريون طبقة ممتازة من المصريين قسمين أساسيين رومان ومصريين. وا   م إلىٕٔٔ
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فقد أنفوا من أن يكونوا مجرد حمقة جديدة من حمقات اإلحتالل في مصر، فمجأوا إلى 
ريب البالد. ولعل ىذا ىو أحد أسباب شيوع التصاىر مع األقباط لتمتزج الدماء ويتم تع

المغة العربية بعد حوالي ثالثة قرون من الفتح العربي لتصبح المغة الرسمية والشعبية 
أيًضا في مصر، ويكون العرب بذلك ىم أول من نجح في تعديل اليوية المصرية 

 القديمة من خالل المغة، لتصبح مزيًجا بين الماضي والحاضر.

واج المختمط سياسة عربية نحو التقرب، وليست سياسة تيدف إلى إذن كان الز  
فمن يمتمك القوة  -طبقًا ليذه اآلراء الغربية -ضم المزيد من األراضي واإلقطاعيات

                                                                                                                                                     

إذ أعفي منيا الرومان واإلسكندريون ودفعيا  ،الفصل اىذوجاءت ضريبة الرأس بمثابة عالمة عمى 
مظاىر الحياة في مصر في العصر الروماني إجتماعيا  ،باقي السكان في مصر) آمال محمد الروبي

داريا، اليئية المصرية العامة لمكتاب،  قتصاديا وا  (. وكان من الممكن حدوث زواج ٜ، صٜ٘ٚٔوا 
(، ٙٔجنود الرومان من الخدمة العسكرية)المرجع السابق، صبين الرومان والمصريين بعد تسريح ال

( ولكن الزواج بين المصريين ٖٔوقد تزاوج اليونان مع المصريين في العصر الروماني)نفسو، ص
 (.ٕٖوالرومان فقد منع من حيث المبدأ)نفسو، 

قديمة رغم القبطية بمثابة الوليد المباشر لمغة المصرية ال وفي العصر البيزنطي كانت المغة -
تاريخ مصر وحضارتيا في الحقبة البيزنطية  ،استعارتيا الحروف اليونانية )ليمى عبد الجواد إسماعيل

(، وقام القديس شنودة بتيذيبيا وتخميصيا ٘ٔٔ، صٕٚٓٓالقبطية، دار الثقافة العربية، القاىرة،  –
نية صالحة لمكتابة من التأثيرات اليونانية البيزنطية حتى استوت عمى يديو لغة قومية وط

 (.ٙٔٔ-٘ٔٔوالخطابة)المرجع السابق، ص
مصري في العصر البيزنطي يتكون من اليونانيين وىم يشكمون الطبقة لوكان المجتمع ا -

من ضريبة الرأس وشراء األراضي التي  عفاءاألرستقراطية التي تتمتع بكثير من اإلمتيازات مثل اإل
ييود الذين اشتغموا بالتجارة وبنوك األموال، والمصريين ، حرم منيا المصريون أصحاب البالد، وال

ذين كانوا يتحدثون المغة القبطية تعبيرًا عن قوميتيم ولكنيم كانوا في نظر اإلمبراطورية البيزنطية لا
تاريخ مصر في العصر البيزنطي، نشر  ،صبري أبو الخير سميم أقل شأنًا من العنصرين السابقين)

 وما يمييا(. ٔٔٔ، صٕٔٓٓوالبحوث اإلنسانية واالجتماعية، القاىرة، مؤسسة عين لمدراسات 
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والسيادة ويجمس عمى كرسي الحكم، لن ييتم أبدًا بشرعية قانونية أو خالفو، فيو بالعنوة 
رض الحائط قوانين قوطية قد عفا عمييا يستطيع أن يضم ما يريد من أراضي ضاربًا بع

الزمن. والواقع يفرض نفسو، ولذلك فنحن ال نميل إلى تأييد ىذه اآلراء التي وردت في 
ىذه الكتابات الغربية التي عرضناىا، ونرجح أن الزواج المختمط بين المسممين 

  واإلسبان في األندلس في بداياتو كان بيدف التعريب.

، ابن ألفونسو ة المسممة والدة الممك األشتوري مورجاتووفيما يتعمق بالسيد 
لسواء، قد األول، فإن الصورة الواردة عنيا في الكتابات الغربية القديمة والحديثة عمى ا

رتبطت بصورة إ أيًضا، بل إننا نالحظ شحة الكتابات حوليا عند  مورجاتوبنيا إقترنت وا 
بق في المصادر العربية عن سيرتيا. اإلسبان القدامى والحديثين، في مقابل صمت مط

ممك مورجاتو، بحيث أننا يمكننا أن لبنيا اورتيا قد ألقت بظالليا عمى سيرة إولكن ص
 بنيا مورجاتو في ىذه الكتابات.ح صورة األم من خالل مالمح صورة إنحدد مالم

ويعد ألفونسو األول والد مورجاتو ىو أول مموك مممكة أشتورياس التي ستعرف  
الممك ألفونسو الثاني فيما بعد إعتباًرا من عيد  "León مممكة ليون"م بإس

"ALFONSO II"  بالعفيف"الممقبEl casto"(ٔٚ٘-ٕٕٛ/وتتسم ٕٗٛ-ٜٔٚىـ .)م
الحروب بين المسممين في األندلس وبين اإلسبان في أشتورياس بأنيا بدأت تتخذ 

، "El Católicoبالكاثوليكي"الطابع الديني منذ عيد ألفونسو األول ىذا الذي تمقب 
بعد أن كانت ذات طابع قومي سياسي قبل ذلك منذ بدايات ظيور المقاومة اإلسبانية 

 كوفادونجا "، الذي ىزم المسممين في موقعة "Pelayoبالي"عمى يد 
Covadunga"8 اإلسترداد المسيحية" حركة. وتعد ىذه اليزيمة ىي فاتحة la 

                                                           
ىـ، دمشق، ٜٚٛ-ٕٜالتاريخ األندسي من الفتح حتى سقوط غرناطة  ،عبد الرحمن عمى الحجي -ٔ

 .ٜٕٙ، صٜٙٚٔ
جدير بالذكر أن المدونات اإلسبانية تعتبر ىذه الموقعة التي لم تيتم بذكرىا المصادر ومن ال -

 ممكية اإلسبانية الجديدة في أشتورياس.مالبداية الرمزية لالعربية ىي 
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Riconquista" نكراء حمت بالمسممين عمى يديو أيًضا في ، وأعقبيا ىزيمة
م( بسبب فتنة أبي الخطار، وثوابة، وتمكن بالي من إخراج المسممين ٓ٘ٚىـ/ٖٖٔعام)

، وظل بعض المسممين ىناك ٔكميا، وتنصر من تنصر "Galicia جميقية"من منطقة 
 .ٕفي خضوع وذل لحكم اإلسبان

بالي فإكتسح األراضي  وتولى ألفونسو األول مواصمة حركة اإلسترداد بعد 
تي كانت بمثابة الحدود الفاصمة بين األراضي األندلسية لوا ،اإلسالمية المجاورة لحدوده

ىـ(، رحل الكثير من ٖٖٔوالمسيحية. وعندما ضربت المجاعة ببالد األندلس في عام)
ألفونسو ستولى إ المسممين عن ىذه المناطق فإزدادت قوة المممكة اإلسبانية الناشئة. ثم

ىـ( بالتزامن مع ىجرة األىالي ٖ٘ٚىـ/ٖٙٔعمى المزيد من األراضي اإلسالمية في )
مستغاًل الجوع والمحل الذي عصف باألندلس،  ٖالمسممين إلى طنجة وأصيمة بالمغرب

وىي  Extramadura"4إسترامادورة"وقام بحرق األشجار واألراضي الثغرية في 
                                                           

أخبار مجموعة في فتح األندلس وذكر أمرائيا رحميم اهلل والحروب الواقعة بيا  ،مؤلف مجيول -ٔ
تاريخ بطميوس اإلسالمية أو  ،؛ سحر سالمٕٙ، صٚٙٛٔبينيم، نشر الفونتي الكنترا، مجريط، 

تاريخ  ،؛ عبادة كحيمةٜٕٚ، صٕ، جٜٜٔٔغرب األندلس في العصر اإلسالمي، اإلسكندرية، 
 .ٚٙ-ٙٙ، صٖٜٜٔالنصارى في األندلس، القاىرة، 

وىناك غموض في تاريخ ىذه الفترة من تاريخ أشتورياس فيما ذكره صاحب األخبار المجموعة فيو  -
ختالف الروايات المسيحية وأعمال ألفونسو األول من بعده، إلالعسكرية  قد خمط بين أعمال بالي

 والمدونات في ذكر وفاة كل منيما. ولمزيد من التفاصيل انظر: 
Aguado Bleye, Manuel De la Historia De Espana, T. I, p478.                          

                               
 .ٜٙاريخ النصارى، صت ،عبادة كحيمة -ٕ

 .ٕٙ-ٔٙأخبار مجموعة، ص -ٖ

 رجع إلى:اضي إسترامادورة وحرقو األراضي. إعن غارات الممك ألفونسو األول عمى أر  -ٗ
Manuel Torren Albarran, El Solar De los Aftasies, Badazoz, 1953, p94.         
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لتصبح حاجًزا طبيعيًا بما يشبو  ٔراضي المحروقةالخطة المعروفة في لغة الحروب باأل
 شممنقة"الصحراء بين الطرفين. ثم أحرز عدة إنتصارات عمى المسممين نواحي 

Salamanca"وسمورة " Zamora". 

لقد أدى توسع اإلسبان في الشمال عمى حساب المسممين باألندلس في  
إلى إمتالكيم نحو ثمث شبو  أخريات عصر الوالة، ثم في بدايات عصر الدولة األموية،

الجزيرة األيبيرية، في حين إختص المسممون بالثمثين في ىذه الفترة المبكرة من التاريخ 
األندلسي، وترتب عمى ذلك أن أضيف إلى عناصر المجتمع في مممكة أشتورياس 
الناشئة، عنصر جديد وىو المسممون، الذين كانوا ممن آثروا البقاء في أراضييم التي 

تولى عمييا اإلسبان إلرتباطيم بمصالح إقتصادية، أو أنيم كانوا من األسرى إس
، أو من المتمردين والمنتزين الفارين من الحكم ٕالمسممين الذين وقعوا في أيدي اإلسبان

 اإلسالمي في األندلس.

سم عاشوا في أشتورياس في البدايات بإوقد أطمق عمى ىؤالء المسممين الذين  
بمعنى  "Mauri Captiموري كابتي"ثم تطور المسمى ليصبح ، "Mauriموري"

، ثم تطور ليصبح بداية من القرن الرابع اليجري/ العاشر الميالدي المسمم األسير
"Mauri Pacis " وأيًضا "المسممون المستأمنون"أي ،"Mauri Regis"  أي

لمسممون وىم أحرار، ثم تطور المسمى بعدىا ليتسمى ا "المسممون التابعون لمممك"
 .Mudejares"3بالمدجنين"

                                                           
 وما يمييا. ٜٜٕ، صٕتاريخ بطميوس، ج ،سحر سالم -ٔ
ليون حتى نياية عيد -ية المسممة في مممكة أشتورياسمجوانب من تاريخ أبناء األق ،سحر سالم -ٕ

م()أحد بحوث كتاب تغريدات تاريخية من العصر ٕٗٛىـ/ٕٕٛالممك ألفونسو الثاني العفيف)
 وما يمييا. ٜٖٗص ،ٕٕٕٓاإلسالمي، موسسة الفتح لمنشر والتوزيع، اإلسكندرية، 

3- Nevil Barbour, Actos de IV Congreso estudios, Arabes e Islamico, 

Coimbra, lisboa, 1968, p 25, 197, 269. 
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وليست لدينا معمومات وافية عن ىؤالء المسممين، األوائل، ولكنيم إندرجوا  
نصر شراء لحريتو وحرية أبنائو، ضمن طبقات العبيد في المجتمع األشتوري إال من ت

نتقموا بذلك من طبقة العبيد إلى الطبقة الوسطى التي عمل أفرادىا كصناع وتجار وا  
 .ٔوحرفيين مما ساىم في إنعاش المجتمع األشتوري وبناء نيضتو

وفي ظل ىذه الظروف التاريخية ظيرت قضية السيدة المسممة التي إقترن  
يا بالممك ألفونسو األول، والتي أنجبت لو إبنو مورجاتو الذي سيتولى حكم إسم

 م(.ٖٛٚىـ/ٚٙٔأشتورياس في سنة )

ذكر قصة إرتباط ىذه المسممة بألفونسو  وتصمت المصادر العربية تمامًا عن 
ن كانت بعض المصادر قد ذكرت إاألول سم الممك مورجاتو بن ألفونسو األول ، وا 

 .ٕعمى أنو مورقاط، وشرحت ظروف صعوده إلى الحكم

وكانت المدونات اإلسبانية ىي التي أشارت إلى كْون مورجاتو ابنًا لسيدة  
بنة ألفونسو م( زوج إٖٛٚ-ٗٚٚىـ/ٚٙٔ-ٛ٘ٔ) "SILO سيمو"مسممة، وكان الممك 

كذلك ابنًا لسيدة مسممة  -والذي حكم أشتورياس في فترة سابقة عمى مورجاتو -األول 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                           

            

 .ٛٙتاريخ النصارى، ص ،عبادة كحيمة
 ٜٖٚانب من تاريخ أبناء األقمية المسممة، صو ، جلمزيد من التفاصيل. ارجع إلى: سحر سالم -ٔ

 يمييا. وما

العبر وديوان المبتدأ  ،؛ ابن خمدونٜٚ، صٙ، جٜٙٙٔالكامل في التاريخ، طبعة  ،ابن األثير -ٕ
 .ٛٔ، صٗ، جٜٛٙٔوالخبر، طبعة بيروت، 
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طبًقا لما ورد في ىذه المدونات، ولعل ىذا يفسر عمى حد ذكرىم حالة السمم التي 
 .ٔسادت بين المسممين في األندلس واإلسبان في عيدىما

ات اإلسبانية الحديثة اتي أشارت إلى األصول اإلسالمية ولعل أول وأىم الكتاب 
لوالدة مورجاتو ممك أشتورياس أعتماًدا عمى المدونات المسيحية اإلسبانية التي ترجع 

أمبروسيو دي إلى عيد ألفونسو الثالث تتمثل فيما اورده عالم اآلثار والمؤرخ اإلسباني 
ذي أشار إلى أصول م( الٜٔ٘ٔ-ٖٔ٘ٔ) "Amberosia De Moralesمورالس"

 CRÓNICA GENERAL DE "أم مورجاتو المسممة في مدونتو المسماة 
ESPAÑA"  األب كارفالو"، وتاله في ذلك ٕم(ٗٚ٘ٔ)عاموالمنشورة فيAlfonso 

De Carvallo"(ٔ٘ٚٔ-ٖٔٙ٘ الذي كان كاىًنا ومؤرًخا أشتوريًا، فيو قد أكد عمى )م
غير شرعي من عبدة مسممة، وىو الممك بًنا ممك ألفونسو األول قد أنجب إأن ال

 مورجاتو فيما بعد، وىو في ذلك يقول:

                                                           
أن سيمو قد أقّر حالة من السمم بينو وبين عبد الرحمن   "Albeldenseنسي"تذكر مدونة البمد -ٔ

بناء عمى رغبة أمو مما جعل ىذه المدونة تؤكد " أي Com Spania ob causam matrisالداخل "
 أن أم الممك سيمو كانت مسممة.

Chronica Albeldense, Patrologia Latina, vol, 129,( Col 11378, p55.                

                           

 ارجع إلى:  وعن سيمو،
Luis Alfonso De Carvallo, Antiguedades y cosas memorables del principado 

De Asturias, 1695, p147-149 

 رجع إلى:وعن أصول والدة الممك مورجاتو، إ
Cronica General De Espana, De Ambrosio De Morales, Madrid, 1695, vol, 

VIII, Libro XIII.     

2-    Ambrosio De Morales, Cronica General De Espana, Madrid, 1574, vol 

VIII, Libro XIII 
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"Rey Maurgato hijo bastardo del rey D. Alfonso el Católico, 
habido en tiempo de su mocedad en una esclava mora de 
nacion "1  

 الشرعي ىذا من بن الممك ألفونسو األول غيرولعل ذلك ىو الذي جعل إل 
سًما لو عالقة بالمسممين، فقد فّسر أحد أىم المؤرخين الحديثين العبدة المسممة، إ

عمى أنو يشمل عمى مقطعين المقطع  "Maurgato "سموإ "Luis Suarezوىو"
 "Capatae"وىو تحريف من كممة "Gato"، والثانيالمسممةبمعنى  "Maure"األول

بن األسيرة "إبالمغة األشتورية القديمة، وىذا يعني أنو سمي تاريخًيا بـ األسيرةبمعنى 
 .2المسممة"

وىنا تظير أولى مالمح صورة أم مورجاتو المسممة في الكتابات اإلسبانية  
أو بالعبدة كما ورد فيما ذكره دي  إسم ابنيا،ا من نيا األسيرة الذليمة وذلك إنطالقً بأ

ا مورجاتو الذي سمي في التراث اإلسباني بالعبد، فقد كارفالو، وىو ما لقب بو أيضً 
، ووصف مورجاتو في المدونات والكتابات ٖنظرت إليو الكنيسة األشتورية بإحتقار
 اإلسبانية قديًما وحديثًا بالخادم والغاصب.

كما أشار األب كارفالو إلى األسطورة التي ُألصقت بشخص الممك مورجاتو  
مساعدة المسممين زمن عبد الرحمن ى حكم اشتورياس إال بيصعد إل الذي يرى أنو لم

، "Cien Doncellasبجزية المائة فتاة أشتورية"الداخل، وىي األسطورة المعروفة 
تتمثل في وىي عبارة عن إتاوة سنوية كان مورجاتو يقدميا إلى المسممين في األندلس 

لعامة، وخيواًل وأسمحة، ن من اسين محاربًا من النبالء وخممائة فتاة أشتورية وخمسي

                                                           

1 - P. Luis Alfonso De Carvallo, Antiguedades y cosas memorables del 

principado De Asturias, 1695, p267                                                    

2 - Luis Suarez Fernandez, Historia De Espana, p165      
 .ٗٚتاريخ النصارى، ص ،عبادة كحيمة -ٖ
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نظير مساعدتيم لو في الوصول إلى الحكم، والتي ظمت تُقدم إلى المسممين كل عام 
الذي أبطميا بعد  م(ٓ٘ٛ-ٕٗٛىـ /ٖٕٙ-ٕٕٛ)"Ramiro I راميرو األول"حتى عيد 

م(؛ وفي ذلك ٗٗٛىـ/ٖٕٓ) "Clavijo كالفيو"إنتصاره عمى المسممين في معركة 
 يقول لوبس ألفونسو دي كارفالو:

"Y por la paz, per petua maurgato y los fuce ffores en el reyno a 
via de der Abderramen y los que defpues de el pucedie ffen en 
el reyno de cordova cada año de fuedo y fuero por pemo cien 
doncellas, christianas, les cincuenta nobles y las cincuenta de 
gente common "1  

وقد إستقى دي كارفالو أخبار أسطورة جزية المائة فتاة من الكتابات اإلسبانية  
الوسيطة التي ظيرت في القرن السابع اليجري/ الثالث عشر الميالدي، وخصوًصا في 

كانت لو مدونة تحمل م( و ٜٕٗٔسنة) المتوفي "Lucas De Tuyاألسقف"كتابات 
تحميمو لمواقف مموك اإلسبان في العصور الوسطى وموقفو من حركة اإلسترداد 

 ، وذكر فييا حادثة جزية المائة فتاة أشتورية إلى المسممين.ٕوتطورىا

ختمطت مالمح صورة والدة مورجاتو بمالمح صورتو ىو، فإذا كانت ىي وا   
ذا كا نت ىي المسممة فيو الغاصب الذي إنتزع عرش العبدة األسيرة فيو الخادم، وا 

أشتورياس بعد قيامو بثورة عمى الممك ألفونسو بمساعدة أقربائو المسممين في األندلس 
 تحت إمارة عبد الرحمن الداخل.

وبدأ الخيال في االمتزاج بالحقيقة التاريخية ليصيغ كتابات أدبية ذات طابع  
التي شاعت في المجتمع اإلسباني، حول  تاريخي، وصمت إلى حد ما يشبو األسطورة

                                                           

1 - P. Luis Alfonso De Carvallo, Antiguedades, p268, 269.                                                                   
 .ٕٕٗجوانب من تاريخ األقمية، ص ،سحر سالم -ٕ
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في نفس الوقت. وظيرت معالميا في  مورجاتوبنيا ة مورجاتو المسممة، بل وحول إوالد
إيوسيبيو القرن التاسع عشر الميالدي بوضوح في كتابات كل من 

م( الذي كان كاتبًا صحفًيا ومؤرًخا ٖٜٛٔ-ٖٙٛٔ)"Eusebio Martinezمارتينيث"
فرانسيسكو وأديًبا إسبانًيا، وكذلك في كتابات المؤرخ واألديب والكاتب اإلسباني 

-ٓ٘ٛٔ)"Francisco Fernandez De Bethencourtفرناندث دي بيثنكورت"
سم ىذه السيدة المسممة والدة مورجاتو، عمى أنو فقد أورد إ (ٜٙٔٔ

 ، وىو مالم يذكر من قبل في المصادر اإلسبانية."Sisladaسيسيالدا"

سيسيالدا في ذكر قصة  "Eusebio Martinez"وقد فّضل المؤرخ والكاتب 
و األول، وذكر أنيا كانت أسيرة إفريقية)بربرية مغربية( وعالقتيا بالممك ألفونس

م(، وعاشت معو في ٖ٘ٚىـ/ٖٚٔ-ٖٙٔإمتمكيا سنة) "Suero De Buyersلدون"
ىو  حتى إلتقت بفارس أزرق العينين أحبتو، وأنجبت لو ولًدا، وكان ىذا الفارس قمعتو،

 .ٔبن فكان ىو الممك مورجاتو فيما بعدالممك ألفونسو األول، أما اإل

بنيا ا وحديثًا بوصف والدة مورجاتو وا  ولم تكتف الكتابات اإلسبانية قديمً  
؛ بل أن المؤرخين ٕألسرى، فحسببصفات الدونية والضعة والذل، فيما الخدم والعبيد وا

أيًضا، فديانتو عمى الرغم من أنو  "المهرطق"والكتاب اإلسبان وصفوا الممك مورجاتو بـ
ا مصدر كان كاثوليكًيا عمى مذىب الكنيسة الغربية، إال أن إيمانو المسيحي كان دائمً 

أبوه، بقدر وقيل بأنو لم يكترث لمديانة التي منحيا لو  شك، ألن والدتو كانت مسممة،
"التبني" إىتمامو بديانة األم المسممة العبدة، خاصة مع تزامن إنتشار بدعة 

"Adoptioism"  نقسام المجتمع األشتوري والسيما بين في أشتورياس في عيده، وا 
                                                           

راجع بحثو المنشور في مجمة  "Eusebio Martinez"عن والدة الممك مورجاتو في كتابات  -ٔ
 م. وارجع كذلك إلى: ٖٙٛٔالمتحف العالمي بإسبانيا سنة 

Fransisco Fernandez De Bethencourt, Historie genealogica y heridica de la 

monarquia Espanola, 1897, vol I, p167. 
 وما يمييا. ٘ٓٗجوانب من تاريخ األقمية، ص ،لمزيد من التفاصيل ارجع إلى: سحر سالم -ٕ
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رجال الدين حوليا. وكان أول من أثار قضية التبني اإلسبانية ىو مطران 
 ،ٕالذي كان تحت الحكم اإلسالمي ،ٔ"Elipandusإليباندوس" "Toledoطميطمة"

نتقمت أفكاره إلى أشتورياس، فأ ، أسقف ٖ"Felixفميكس"يدىا رجل الدين وا 
بيتوس ، وقيل أنيا كانت بتأثير من أفكار اإلسالم، وتصدى ليا الراىب "Urgelأرقمة"

 في أشتورياس، مما أثار جداًل دينًيا كبيرًا. ٗ"Beato De Leibanaأوف ليبانا"

ُتيم مورجاتو بتشجيعو بدعة التبني المتأثرة بالفكر اإلسالمي، وبأنو كان وراء   وا 
ىذه الفتنة المذىبية المسيحية ىو وأمو بصورة ما، رغم أنو كان متديًنا كمسيحي، حتى 
أن بيتوس دي ليبانا قد أنصفو في الكتاب المنسوب إليو، بأنو حامي الدين والمسيحية، 

 ما ورد في نص ىذا الكتاب بالمغة األصمية:وىو في ذلك يقول طبقا ل

"O Raex Regum Pium Mauegatum A exaudi cui prove oc tuo 
amore preve”5 

ورغم ماذكره دي ليبانا إلنصاف مورجاتو من تيمة اليرطقة وتشجيع ىذه البدعة الدينية 
 فقد ظل مورجاتو يوصم بيذه الوصمة في الكتابات اإلسبانية.

 Luis Suarezلويس شوارث فرناندث"اإلسباني الكبير ويعد المؤرخ  
Fernandez"  من أىم من أكد عمى مالمح األسر والعبودية وذلك قي كتابو السابق

                                                           

1- Simonet, Historia de los Mozarabes de Espana, Madrid, 1897, p272-274; 

Francisco Rico, La Clerecia del mester, Hispanic Review, vol 53, no.2 , 

dpring 1985, p127-150; Cullen, J, Chadler, Heresy and Empire, the Role of 

Adoptionist controversy in Charlemgne’s conquest of the Spanish march, the 

international history Review, vol 24, 2002, p505-527.          
   .ٜٕٔتاريخ النصارى، ص ،عبادة كحيمة -ٕ

 .ٜٕٔالمرجع السابق، ص -ٖ

4 - Luis Suarez Fernandez, Historia De Espana, p172-174                                                             

5 - Obras Completatas De Beato De Liebana, Madrid, 1195, p674-675.                                      
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ىذا الممك  إسمم(، عند رسمو صورة مورجاتو ووالدتو، بداية من ٜٙٚٔذكره الصادر)
الذي رأى شوارث أنو استقاه من وضع أمو االجتماعي وأكد عمى أن عيد مورجاتو كان 

 األكثر قتامة وسواًدا في تاريخ ىذه المممكة اإلسبانية وىو في ذلك يقول:

"Mauregato (maure captae) se ha supuesta haya sido hijo de 
una cautiva musulmana. La memoria de mauregato es la mas 
sombria de las que corresponder a los monarcas asturianos…" 1 

أشتورية كوصمة في تاريخ مشيًرا إلى عار اإلتاوة أو ما يعرف بأسطورة المائة فتاة 
 بن المسممة، وتاريخ أشتورياس كمو.مورجاتو إ

قسم التاريخ األستاذة ب "Emily Francomaniإيميمي فرانُكمانو"أما الدكتورة  
في  " George town Universityبجامعة جورج تاون"اإلسباني والبرتغالي 

م(، لمورجاتو ٕٚٓٓواشنطن، فقد تعرضت في دراسة فيمة ليا صدرت في عام )
وقصة الجزية التي قدميا لممسممين الممثمة في المائة فتاة أشتورية، كرمز لتبعيتو ليم 

ن كان ما قدمتو وتقديًرا منو لمساندتيم لو في الو  صول إلى الحكم، وتعرضت لتاريخو وا 
 .ٕيتسم بموضوعية أكثر من الكتابات السابقة

ومما سبق، يتبين أن الصورة التي حرصت الكتابات اإلسبانية الحديثة عمى  
ليست سوى صورة نمطية رسميا لوالدة الممك مورجاتو المسممة ولمورجاتو نفسو، 

. وظمت ليما مًعا، ولم تخضع لمتغيير عبر الزمنإتسمت بالوصم ، متقولبة متصمبة
بمثابة وصمة عار في  شبو األسطورة،"قصة المائة فتاة أشتورية" التي تحولت إلى ما ي

                                                           

1 - Luis Suarez Fernandez, Historia De Espana, p166                                                                     

2 - Emily, C.F, Francmano, The legend of tribute de la cien doncellas Women 

as Wareavers and the cion of Salvation, revista candiense de Estudios 

Hispanicos, vol 32, no I, Otoño 2007, p9-25 
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التاريخ اإلسباني وظل عيد مورجاتو ىو األكثر غموضًا واصطراًبا وسواًدا في مراحل 
 تاريخ إسبانيا كمو.

انكمانو تتسم األخرى مثل دراسة إيميمي فر وربما كانت ىذه الكتابات الغربية  
ن لم تخل أيًضا من روح بشيء من الموضوعية أ كثر من تمك الكتابات اإلسبانية، وا 

 التعصب تجاه الممك مورجاتو ابن السيدة المسممة.

 نتائج الدراسة:

اختمفت الصورة في الكتابات الغربية الحديثة تجاه المرأة اإلسبانية التي إنخرطت  -ٔ
زواج من مسمم، عن تمك الصورة تجاه المرأة المسممة التي إقترنت بإسباني، فبينما في 

وجدنا أن صورة المرأة اإلسبانية كانت متغيرة غير نمطية، تتطور مع التطور الثقافي 
واإلجتماعي ومع الزمن. وجدنا أن الصورة تجاه المرأة المسممة كانت ثابتة، راسخة، 

أنواع التغيير، تحمل في طياتيا إنطباع مسبق من  قة التخضع ألي نوع منُمسبَ 
 اإلتيام والوصم.

إختمطت الحقيقة التاريخية لكل من إيخيمونا وسيسيالدا والدة مورجاتو بالخيال  -ٕ
 فتحولت سيرتيما إلى أعمال أدبية سرعان ما أصبحت أشبو باألساطير.

إلجابات وفي ختام دراستنا نطرح بعض التساؤالت، وسنحاو تقديم بعض ا 
ثالثية بين كل من األسطورة والتاريخ واألدب وأييما أكثر صدًقا، لعمييا، حول العالقة ا

ذا م الحقيقة في حين أن األسطورة ىي الخرافة أما األدب فيو  ا كان التاريخ ىووا 
ة لمثمث يتمركز ه الثالثية ما ىي إال زوايا ثالث. وفي تصورنا أن ىذٔضرب من الخيال

 ن الذي ال يستطيع أن يخرج خارج إطاره.بداخمو اإلنسا

                                                           
 .ٕٔاألسطورة توثيق حضاري، ص ،راجع كتاب -ٔ
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سميا من كممة سطر العربية وسطور يرى البعض أن األسطورة قد إشتقت إو  
ومن فعل يسطرون، وأن كممة أسطورة قد تحرفت لتصبح ستوريا أو إستوريا 

"Historiaت من المغة العربية السامية م" بمعنى تاريخ في أوروبا، وذلك بعد أن إنتق
ين الذين نقموىا إلى بالد اليونان، روبية من خالل الفينيقيين السامياألو إلى المغات 

 .ٔسم التاريخ ومعناه بذلك قد ولد من رحم األسطورة. فيكون إومنيا إلى قارة أوروبا كميا

وتُقّسم بعض المدارس التاريخية، التاريخ إلى عصرين، أسطوري وتاريخي. وال  
ال يمثل التاريخ الحقيقي لإلنسان، فالتاريخ وحدة  نميل إلى األخذ بيذا التقسيم، ألنو

 متكاممة، وما تجزئة التاريخ إال تسطيح لو، فيو سمسمة متصمة الحمقات.

وممتدة ومتواصمة وال تقتصر  التاريخ واألسطورة فيي ال نيائية،أما العالقة بين  
عمى عصر دون آخر أو عمى فترة زمنية محددة، فإذا كانت األسطورة مصدًرا من 
مصادر التاريخ، فإن كثيًرا من األساطير قد خمقت في العصر الذي يسمونو بالتاريخي 

في العصر الحديث من رحم التاريخ، فاإلنسان ىو الذي  لبشر بأيدييمأيًضا، خمقيا ا
بعض الثوار كغاندي وتشي جيفارا ومانديال أساطيًرا، كما جعل من بعض  جعل من

ما حول البعض اآلخر مثل " الحكام كيوالكو وىتمر وموسوليني وتشاوشيشكو وحوًشا، ك
 .ٕحاكم ترانسمفانيا "األفالق" ضمن األساطير القومية دراكوال"

تو. وقد اإلنسان ىو الذي يخمق من وحي التاريخ أساطيره، وأنصاف آلي 
ال. فمن أساطير السومريين وجمجامش إلى ت األساطير منذ بدء الخميقة بالخيإختمط

 إيزيس، إلى أساطير اإلغريق، وآليتيم، ظير األدب.

                                                           
األساطير دراسة حضارية مقارنة، مكتبة  ،كمال زكي دوما يمييا؛ أحم ٕٕمرجع السابق، صال -ٔ

 ،؛ ك.ك رانفينٔٔ-ٜالميثولوجيا السورية، ص ،؛ وديع مبشر٘٘، ٗٗ،، صٜ٘ٚٔ، ٔالشباب، ط
 .ٓٔ، ٜاألسطورة، ص

 .ٕٚٙ-ٕٗٙاألصول التاريخية لألدب الروائي واألساطير، ص ،سحر عبد العزيز سالم -ٕ
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دارت األسطورة ومعيا كل من التاريخ واألدب في فمك األنسان فالتاريخ ىو  
 خيال.الذاكرة واألسطورة كما عرفيا الفالسفة ىي الروح واألدب ىو ال

وجميعيم يشكمون جوىر اإلنسان. وليس كل ما في األسطورة خرافة، فيي  
نم قد حّرفيا الخيال فارتبطت باألدب، وليس كل كان  ستقاة من كثير من الحقائق، وا 

التاريخ حقيقة، طالما أن من سّطره ىو اإلنسان، وطالما أن ىناك سمطة ييواىا ىذا 
 ٌق ينتمي إليو، فمن توجد ىناك حقيقة مؤكدة.اإلنسان، وأيديولوجيا يعتنقيا، وِعر 

 وهكذا كان حال كل من إيخيمونا وسيسيالدا، 

 فصورتهما كانت عنوانًا لمثالثية المتكاممة المرادفة إلبداع اإلنسان،

 األسطورة..والتاريخ..واألدب. 

 


