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JJMLL 
أدب إسبانيا الوسيطةو سياسةية بني يهودالشخصية ال  

  أحـالم صبيحات

  المملكة األردنية الهاشمية/الجامعة األردنية/ قسم اللغات األوروبية

  6/3/2012: تاريخ قبول البحث        25/7/2011: تاريخ استالم البحث

  ملخص

 فــي العصــور الوســطى ة بلغـة قشــتالة صــوص األدبيــة المكتوبــالن صــورة اليهـودي فــي إعــادة دراســة ل البحــث يقـدم  

التـي  لبحـوث غيـر العربيـة    ا نسـعى إلـى إضـافتها إلـى تلـك      التـي  ،هودية الوسيطة من وجهة نظـر عربيـة  لتقديم الشخصية الي

مــن  عــددل لمــدى تطابقهــا وتنافرهــا واتفاقهــا واختالفهــا مــع صــورة اليهــودي فــي  صــن حتــى ،ضــت فــي هــذا الموضــوعخا

 المصـــورة العربيـــة الدراســات  ليهــودي فـــي صـــورة ا ومقــدمًا لبحـــوث مقارنــة حـــول   وع ذاتـــهالمراجــع الباحثـــة فــي الموضـــ  

  .للشخصية اليهودية في الثقافات اإلنجليزية والروسية

 .يهود، العصور الوسطى، الصورة العربيةدراسات صورة، أدب مقارن،  :الكلمات المفتاحية

  أهـداف البحث .1

يفرض التي و جعهم صورة اليهودي في األدبين اإلنجليزي والروسيكان أشهر ما تناوله العرب في بحوثهم ومرا

فقد صور اإلنجليز . اومشاربه اعلى اختالف منابته ةليهوديلشخصية اغالبها على خيال المتلقي صورًة متقاربة ل

" Matthew Paris ماثيو باريس"اليهودي مثاًال للشر والبخل في أعمال خالدة مثل أعمال  وألجيال مختلفة

 Johnجون سبيد"و، )م1400-؟1340" (Geoffrey Chaucerتشوسر جيفري "و )م1259 -؟1200(

Speed " )1552-1629م(ليوتجورج إ"، و George Eliot) "1819-1880التاجر " شايلوك"وبقي . )م

انب هو األقوى حضورُا في الذاكرة العالمية إلى ج" تاجر البندقية" )م1616-1564(المرابي في مسرحية شكسبير 

األديب  رائعة" فر تويستيأول"الذي يتزعم عصابة تسّخر األطفال للنشل في رواية " فاجن"صورة العجوز البخيل 

حظها الوافر في  وأما في األدب الروسي، فنالت الشخصية اليهودية .)م1870-1812( "كنزيتشارلز د"اإلنجليزي 

السيطرة و خيانةوال غدرياستها وتصرفاتها المبنية على الس انتقدت فيها النصوص والمقاالت واألعمال األدبية، حيث

أدبيات تلك المرتبطة ب خاصًةالروس العديد من جوانب الشخصية اليهودية  اب والروائيينكبار الكت نقلو .الجشعو

ر نموذج االضطهاد، وخيأساسًا من اإلحساس بالدونية و ةالنابع ونصوصهم التوراتية بنزعتها العنصرية المتعالية اليهود

نطون أل "كمان روتشيلد"و، )مIvan Turgenev) "1818-1883 إيفان تورجنيف" ـل "قصة اليهودي" على ذلك

- 1821( "Dostoyevsky يلديستوفسيك "المسألة اليهودية"و ،)مAnton Chekhov )1860-1904 تشيخوف

  ). م1881
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 عدد من بحوثالنماذج التي تقدمها بقة والسا العربية مدخًال لدراسة مقارنة بين النماذج البحث ويقدم هذا

من القرون الوسطى في محاولة للبحث عن مدى  رة اليهودي في نصوص أدبية قشتاليةمع صو الغربيين الباحثين

ويجب التشديد على أن الدراسة لم تكن لتضم كل ما كتب حول األعمال البحثية . تطابقها وتنافرها واتفاقها واختالفها

يهود إسبانيا لهذه المرحلة الزمنية لغزارتها ومعالجة غالبها للقضية انطالقًا من فرضية معاداة التي تناقش صورة 

السامية، خاصًة بعد نجاح اإلعالم الصهيوني في توظيف قضيتي المحرقة ومحاكم التفتيش التاريخية الستعطاف العالم 

ا باألدب اإلسباني، هو نظرة من زاوية عربية لم وما نحاول إضافته، اعتمادًا على خبرتن. بهدف تحقيق مكاسب سياسية

  . تلوثها البروباغندا الصهيونية لصورة اليهودي في المجتمع اإلسباني الوسيط

  محـددات البحث .2

حتى اكتشاف  م476رغم أن القرون الوسطى في إسبانيا تمتد بين مرحلة سقوط اإلمبراطورية الرومانية سنة 

لذي يتزامن مع خروج المسلمين واليهود من الجزيرة اإليبرية، وام1492القارة األمريكية عام 
1

، غير أن الدراسة لن 

وبدايات القرن الثالث عشر ) بداية القرون الوسطى(تتطرق إلى المرحلة الواقعة بين القرنين الخامس الميالدي 

ا وجبل طارق ومناطق ضيقة ورأن إسبانيا، التي شكلت في القرون الوسطى إلى جانب البرتغال وأندذلك  الميالدي،

، عرفت الالتينية األدبية لغًة للكنيسة الكاثوليكية والبالط الملكي ولغًة "الجزيرة اإليبيرية"ما كان يطلق عليه  أخرى

والطب واألدب، للقانون
2

بين  )Lingua Franca(وبقيت أيضًا حتى القرن الثامن عشر الميالدي، لغة تواصل مشترك  

نما انتشرت اللهجات الالتينية العاميةفئات المثقفين، بي
3

. بين طبقة الشعب والعبيد والجنود منذ القرن السابع الميالدي 

ورغم قول عدد من الباحثين أن تاريخ األدب اإلسباني الرومانسي يبدأ من القرن العاشر الميالدي
4

وذلك استنادًا إلى  

mozárabe( 5( أول مخطوطة وجدت محفوظة باللهجة المستعربة
وتمثل خرجة إلحدى الموشحات 

6
إال أنها ال . 

                                                            
1  Hooper, Nicholas; Bennett, Matthew. Atlas ilustrado la guerra en la Edad Media: 768-1492. Madrid: 

AKAL, 2001. 
2  Mantello, F. A. C.; Rigg, A. G.. Medieval Latin: an introduction and bibliographical guide. Washington 

DC: The Catholic University of America Press, 1996, ps. 93, 123-124. 

ية، والتي كانـت بـذرة والدة اللغـات    نية العامية إلى اللهجات المحلية المحكية في المقاطعات التابعة لإلمبراطورية الرومانييشير مفهوم الالت   3

  الخ...الرومانسية أو األوروبية الحديثة ذات األصل الالتيني مثل الفرنسية واإلسبانية واإليطالية والبرتغالية

4  Canonica-De Rochemonteix, Elvezio. El poliglotismo en el teatro de Lope de Vega. Kassel: Edition 
Reichenberger, 1991, p. 12. 

 Garfild, Evelyn Picon; Schulman, Iván A.. Las literaturas hispánicas: introducción a su estudio. Volume 
1, USA: Wayne State University Press, 1991, p. 103. 

رومانيـة  % 60مـن أصـول كلماتهـا شـرقية و    % 40اللغة األندلسية، وحسب إحـدى الدراسـات فـإن    لغة المسيحيين الذين تبنوا الثقافة و   5

 :، أنظر)التينية(
Sola-Solé, Josep María. Corpus de poesía mozárabe; las harǧa-s andalusíes. Barcelona: Ediciones  
Hispam, 1973. 

6  Jiménez Benítez, Adolfo. El cancionero popular sefardí y la tradición hispánica. San Juan de Puerto 
Rico: Ediciones Zoé, 1994, p. 55. 

 Arroyo, Ciriaco Morón. Antología de la lírica medieval castellana. España: Publicaciones del Colegio de 
España, 1989, p. 36. 
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"Cantar de mio Cidأنشودة السيد "تقدم، أدبًا إسبانيًا نقيًا الختالطه باللغة العربية، لذا ستعتبر 
7

، مطلع اآلداب 

الذي قد يقع بين نهايات القرن الثاني عشر  نظمهاق منها، علمًا بأن هناك خالفًا على تاريخ اإلسبانية التي سننطل

 Rodrigo Díaz deرودريغو دياث دي بيبار "وتعكس األنشودة مفاخر النبيل اإلسباني . وبدايات القرن الثالث عشر

Vivar) "1041خاضعة للحكم اإلسالمي، وهو )م1099-؟ حكم دام ثمانية قرون من  في إعادة احتالل أراض

  . م711الحروب الدامية مع الكاثوليك اإلسبان الذين سعوا إلعادة احتالل إسبانيا منذ أن فتحها طارق بن زياد عام 

وألن الدراسة تستهدف النصوص الرومانسية اإلسبانية فإنها ستستبعد أيضًا النصوص المكتوبة باللغات 

إلى النصوص الكاتالنية والغاليغية والباسكية، وهي لغات رسمية أخرى ما زالت األندلسية غير الرومانسية باإلضافة 

ألنها تعكس  لتي كتبها يهود اإلسبان السفاردكما ستستبعد النصوص ا. محكية في مقاطعات إسبانية حتى يومنا هذا

اليهودي " اآلخر" اإلسباني المسيحي الوسيط مقابل" األنا"صورة الذات بينما تهدف الدراسة إلى إبراز صورة 

  .اإلسباني الوسيط

اإلطار السياسي لليهود في القرون الوسطى .3
8

  

يشهد التاريخ السياسي للقرون الوسطى اإلسبانية منذ القرن الثاني عشر محاولة العديد من ملوك اإلسبان سن 

الوقت الذي بادرت فيه  اإلسبان السفارد وممتلكاتهم حتى نهاية القرن الخامس عشر، في قوانين لحماية حقوق اليهود

م، 1354م و1306فقد أجلي اليهود اإلشكناز من فرنسا مرتين عام . دول أوروبية أخرى بإجالء اليهود من أراضيها

م، ويليها من مناطق إيبرية 1492من إسبانيا عام  دم، بينما صدر قرار إجالء اليهود السفار1397وفي ألمانيا عام 

  .م1498ونافرا عام م، 1496أخرى مثل البرتغال عام 

وكان من أسباب إخراجهم من غالب هذه الدول ثراؤهم الفاحش مما أثار طمع ملوك أوروبا بثرواتهم التي 

شعرت الطبقات الرفيعة وأفراد الكنيسة السلطة والجاه الذي تاس، كما جمعوها بسبب التنافس اليهودي االقتصادي

تعايشوا واختلطوا  نوعلى عكس السفارد الذي. ى الملوك إلخراجهموصل إليه اليهود في أراضيهم فقاموا بالضغط عل

شكناز االجتماعية وتعاليهم الديني والعرقي والثقافي النابع من تعاليم ، فقد ساهمت عزلة اليهود اإلاإليبيرية مع الشعوب

  . التلمود في تأجيج مشاعر الكراهية لهم من طبقات الحكم وطبقات الشعب على حد سواء

عبد الوهاب المسيري ويقول
9

يصرون  كانوا السفارد نإ، "موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية"، صاحب 

وأخذت . على االحتفاظ بمسافة بينهم وبين اإلشكناز، الذين كانوا يتسمون بقدر كبير من العزلة والتخلف الحضاريين

                                                            
7  González López, Emilio. Historia de la literatura española: Edad Media y Siglo de Oro. New York: Las 

Américas Pub. Co., 1972, p. 31. 
 Smith, Colin. La creación del "Poema de mío Cid". Barcelona: Editorial Crítica, 1985. 
 Sola-Solé, Josep María. Corpus de poesía mozárabe; las harǧa-s andalusíes. Barcelona: Ediciones 

Hispam, 1973, p. 19. 
 Cano Aguilar, Rafael. El español a través de los tiempos. Madrid: Arco/Libros, 1988, p. 13. 

  : أنظر 8

 Bel Bravo, María Antonia. Sefarad. Los judíos de España. Madrid: Sílex, 2001. 
 Beinart, Haim. Los judíos en España. Madrid: Editorial Mapfre, 1992. 
9  http://www.elmessiri.com/encyclopedia/JEWISH/ENCYCLOPID/MG2/GZ2/BA1/MD3/M0042.HTM 
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مختَلط من اإلشكناز، حتى أن السفاردي الذي هذه المسافة شكل مؤسسات دينية وتعليمية مستقلة، ورفض الزواج ال

لسماح ا السفارد يضطر وحينما كان. يتزوج من إشكنازية كان يطرد من الجماعة السفاردية وال يدَفن في مدافنها

 ونحتفظي السفارديم كانو. وراء حاجز خشبي ةصالال كان يشترط عليهم، معهملبعض اإلشكناز بحضور الصلوات 

في الدولة العثمانية، حين امتزج اليهود الروم  ،سبيل المثال ،ما حدث على وهو ،َتفوقالب محساسهوبإ مباستقالله

  .هي اللغة السائدة بينهم ،، لغة سفارديم اإلسبانواليهود المستعربة باليهود السفارد، فأصبحت الالدينو) الرومانيوت(

شكناز، فإن مرحلة ما قبل إجالء السفارد، واإللعدائية الثابتة بين السفارد وعلى عكس ما نرى في العالقة ا

فرغم أن القوانين اليهودية كانت تمنع الزواج المختلط بين . تكشف عن تضارب بين تعايش مع اإلسبان وعدائية لهم

م، إال أن 306عام  )Concilio de Elvira(إلفيرا الكنسي  سيحية خاصًة في مجمعالم أيضًا األديان، وهو ما حرمته

يمنع الزيجات المختلطة، التي ستؤكد الحقًا على اختالط الدماء اليهودية بالمسيحية إلى الدرجة التي تقول فيها  ذلك لم

والدة الملك الكاثوليكي فرناندو الثاني وزوج إيزابيل األولى كانت يهودية أبحاث إن.
10

ويجدر الذكر أن تأريخ مجمع  

أما الوثائق . ثبت قطعية وجود اليهود كتجمعات في إسبانيا الوسيطةلفيرا الكنسي هذا يعد الوثيقة األولى التي تإ

القليلة األخرى
11

 .يهودي شحيح أو فردي في إسبانيا، فإنها تكشف عن وجوٍد تي يرد فيها إشارات عن وجود يهود، ال

إسبانيا قبل في  هوتاريخ الوجود اليهودي وما انفك المؤرخون يخوضون، استنادًا لمضمونها، في خالف حول طبيعة

  . لفيرا الكنسيمجمع إ

أما المشاعر المعادية لليهود في إسبانيا الوسيطة فيرى البعض أنها ولدت في العصر القوطي الغربي قبيل 

القرن الثامن الميالدي بسبب تحالف اليهود اإلسبان مع المسلمين األندلسيين الذين استقبلهم اليهود كمحررين بعد 

دينهم الكاثوليكيبتثبيت فقد رغب هؤالء . حكام القوط معاناة طويلة من اضطهاد
12

اتخذوا ف على مدى قرنين أو يزيد، 

يسهل تفريقهم لعلى لبس شارات خاصة  اليهود قوانين تعسفية أجبرت ن، وصدرتديال هذا مع مخالفي قاسيةأساليب 

، المسيحيين نمن التزواج مو ًة،سيصب رئاامن تولي من ، ومنعواسكن في أحياء خاصةجبروا على الن المسيحيين، وُأع

ومن بناء الكنس واقتناء العبيد المسيحيين وغيره من القوانين القاسية األخرى التي تصنف اليهود كفئات دونية رغم 

 ،Sisebuto الملكوكان الجالء األول لليهود بقرار من . النظرة العلوية الذاتية لليهود المنبثقة عن التعاليم التلمودية

، أي بعد وفاته بما م675ها عام يلإعادوا  بيد أنهم ،لعرشل ، الذي أمر بطردهم من مملكته بعد اعتالئهم612عام 

وعلى عكس ما ناله اليهود من ملوك القوط فقد قدر المسلمون األندلسيون لليهود مناصرتهم لهم . يقارب نصف قرن

                                                            
10  Feierstein, Ricardo. Historia de los judíos argentinos. Buenos Aires: Editorial Galerna, 2006, p. 25.  
 Domínguez Nafria, Juan Carlos; Fernández-Turegano, Carlos Pérez. Isabel la Católica: homenaje en el 

V centenario de su muerte. Madrid: Librería-Editorial Dykinson, 2005, p. 33. 
11  Beinart. Los judíos, p. 30. 

مــيالدي، اعتنــق ملكهــم ريكــاردو الكاثوليكيــة وحــاول بــدأ الوجــود القــوطي بالــدين المســيحي األريوســي ثــم، وفــي نهايــة القــرن الســادس ال    12

  .فرضها بالقوة على أتباع الكنائس المسيحية األخرى وعلى غير المسيحيين
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إلسالمي وتبؤوا مناصب رفيعة وازدهرت أشهر المدن وحفظوا لهم عهودهم، فتمتع اليهود بمكانة خاصة في ظل الحكم ا

  . التي عاشوا فيها مثل إشبيلية وغرناطة وطليطلة

رضت عليهم منذ العزل القوطي، أما في الجانب اإلسباني فقد احتفظ اليهود بتجمعاتهم السكنية التي يبدو أنها ُف

وقد تنوعت . الحاكمة فكانت تعاليم التلمود أما شريعتهم. ، وهي أشبه ما تكون بقرى صغيرة"aljama"وكانت تسمى 

" القبالة"ردود فعل بعض ملوك اإلسبان بين القبول والرفض والتردد في قبول التلمود والمذهب الصوفي اليهودي 

لخضوعها لتفسيرات حاخامات اليهود وليس لمرجعية دينية شبيهة بمرجعية البابا في الكنيسة الكاثوليكية
13

بينما اتفقوا  

  .بول شريعة التوراة باعتبارها جزءًا من الكتاب المقدس المسيحيعلى ق

فرناندو الثالث "ووجدت كتابات بعضها بالعبرية وأخرى بالالتينية تظهر حضورًا لليهود في بالط ملوك إسبانيا 

.)م1267-1327( "Jaime IIخايمة الثاني "و )مFernando III El Santo" )1199-1252 القديس
14
 

كتاب القوانين "إنصاف اليهود حين أمر بوضع  )مAlfonso X" )1221-1284ألفونسو العاشر "وحاول الملك 

Libro de las Leyes "الفقرات السبعة "الشهير بـSiete Partidas"
15

وهو يعد أهم النصوص القانونية في . 

، 7ونجد في الفقرة . الفلسفيةبعض من النواحي الدينية واألخالقية وبعضهم بألنها نظمت حياة الناس وعالقتهم كاستيا 

االعتداء  ويمنع، أنه يحرم على المسيحيين االعتداء على الكنس ألن اسم الرب يمجد فيها، 4، القانون 24العنوان 

  .على حق اليهود في الراحة يوم السبت، كما يمنع إلحاق أذى شخصي أو مادي بهم

ليطلة، عاصمة مملكة كاستيا في ط" المترجمين مدرسة"وبرز دور اليهود في المؤسسات الثقافية من خالل 

في عهد ألفونسو العاشر، حيث ترجموا ونقلوا المعارف والعلوم الالتينية والعربية والعبرية إلى اإلسبانية  آنذاك

وقد سجل للملك ألفونسو العاشر هذه المبادرة، إلى جانب إيعازه بكتابة دائرة المعارف باإلسبانية . الرومانسية

لعب دورًا هامًا ومتميزًا في فرض اإلسبانية  ره على ملوك إسبانيا الوسيطة ألنهانسية، فذاع صيته وتفوق في ذكالروم

  .الرومانسية على الدولة كلغة رسمية وأدبية بعد أن كانت لهجة محلية

ت حوليا( Primera Crónica Generalوهناك إشارات كثيرة لليهود في كتب تاريخ إسبانيا الوسيطة مثل 

 Crónica del rey donو )حوليات الفونسو الحادي عشر(Crónica de Alfonso XIو) أولية عامة

Pedro)حوليات الملك دون بيدرو(
16

أو رأسمالي أو حافظ لخزينة  مراٍب لنموذج اليهودي فيها في صورةويبرز ا. 

يحصل اليهود على  Crónica del rey don Pedroوفي كتاب . الدولة أو تاجر ماهر أو يهودي اعتنق المسيحية

حين يرسل الملك رجاله لحماية اليهود في إشبيلية وقرطبة  -وهو امتياز يمنح من الملك فقط -حماية الملك

                                                            
13  Bel Bravo. Sefarad, p. 115. 
14  Muñiz-Huberman, Angelina. La Lengua florida: antología sefardí. México: Universidad Nacional 

Autónoma de México, 1989, p. 24. 
 Obediente Sosa, Enrique. Biografía de una lengua: nacimiento, desarrollo y expansión del español. 

Mérida: Universidad Los Andes, 1997, p. 176. 
  http://www.scribd.comالنسخة المنشورة على موقع    15

  .هناك خالف فيما إذا ألف الكتابان في القرن الرابع عشر أو السادس عشر 16
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.وطليطلة
17

هم على المسيحيين، موا بالمال حتى ثبت غدرهم واعتداؤويبدو أن اليهود قد تمتعوا بمناصب رفيعة وتنع 

اليهود ثم أجالهم من الجزيرة العربية  -السالمالصالة عليه -الذي حارب فيه الرسول  ويتشابه هذا مع التاريخ اإلسالمي

  .بسبب مبادرتهم بالغدر والخيانة رغم المعاهدات الموقعة بينهم وبين المسلمين

إلى أن معظم األعمال  ،فقط اإلسباني الوسيط ال األدب ،اإلسباني تاريخالوقد تعود وفرة ظهور اليهود في كتب 

دبية تدور في أجواٍء دينية مسيحية أو ملوكية أو أرستقراطية مع إشارات قليلة سنأتي على ذكرها لليهود، أما األ

كما أن ما وصلنا من غالب كتب تاريخ إسبانيا . ها ألبحاٍث أخرىالتي تقدم صورة العرب فيها فسنرجئاإلشارات 

اسة واالقتصاد على أيدي مستشارين من البالط الملكي الرومانسية الوسيطة، وهي ليست كثيرة، هو ما ٌكتب في السي

، أما بالنسبة لألدب فقد تمحور Pedro López de Ayalaلهيمنة اليهود على الملك من أمثال  عداؤهمعرف عنهم 

وثقافات أخرى غير معادية لليهود أو مواضيع تعكس الشخصية اإلسبانية المتدينة، وألن  آداٍبإنتاج جله حول إعادة 

الصهيوني ضد الكنيسة يقود إلى عدائية اليهود، فإننا نشهد اليوم حربًا يقودها اإلعالم األمريكي  كان التدين الكاثوليكي

 The Golden" ارت جدًال واسعًا حول الكنيسة الكاثوليكية مثلخاصًة في صناعة السينما، فنرى أفالمًا أث الكاثوليكية

Compass "و"The Da Vinci Code "و"Day of Wrath".
18
   

ورغم أن كثيرًا من الدراسات حول هذه المرحلة الزمنية والتي رجعنا إليها في بحثنا هذا تدور حول نزعة 

يهود في التجارة والحسابات ونظام اإلجارة والجباية واإلقراض معادية لليهود في كتب التاريخ أو األدب غير أن مهارة ال

ية في البالد وقربتهم من البالط الملكي هم على اإلدارة االقتصادية والمالهمت في فرض سيطرتسأوإدارة خزينة الدولة 

 Bel Bravoالكاتبة وبهذا نختلف مع . واألمراء والنبالء ورجال الدين الذين توددوا لليهود لجني مكاسب مادية أيضًا

M. Antoniaأن اليهود كانوا ضيوفًا ولم  ، مرجعنا األول في التاريخ السياسي لليهود في القرون الوسطى، في زعمها

، فالسياسة ترتبط ارتباطًا وثيقًا باالقتصاد "سياسية"كلمة ما تعني  جب توضيح، حيث يتويشغلوا مناصب سياسية

عها في أن حماية الملوك الكاثوليك لليهود كانت بسبب مردود الضرائب المرتفعة الكلي والجزئي للبلد، كما نختلف م

التي كانت تدفعها التجمعات اليهودية،
19

وهذا ما يتناقض مع دور اليهود الرأسماليين في حث الملوك على فرض مزيد  

  .كما سنرىتحصيلها من الشعب الفقير البائس  من الضرائب والتسابق أمامهم للحصول على امتيازات

وبما أن دور اليهود كان رئيسيًا إلى جانب الملوك والنبالء في إدارة خزينة الدولة اإلسبانية، فقد أثار غضب 

بين طبقة  لكراهية اليهود ٍدوّلوكانت الدوافع االقتصادية أكبر م. طبقات الشعب على سيطرة اليهود على أموال البالد

نت النقود كلها تصب فكا. بسبب تعاطيهم الربا بصورٍة فاضحة وذلك غربية عامًة،أروربا الفي إسبانيا، بل وفي  الشعب

                                                            
قد تضع هذه األحداث حدا للجدل الدائر حول تاريخ هذا الكتاب ألن إقصاء اليهود جاء في نهاية القرن الخامس عشـر ممـا يتعـارض مـع      17

  .ادر التي تقول بكتابته في القرن السادس عشرالمص

 Carrasco, Juan. “Luces y sombras de la Judería europea (siglos XI-XVII)”, en Actas de Primeros 
Encuentros Judaicos de Tudela: Luces y Sombras de la judería Europea (siglos XI-XVII), Pamplona, 
1996, p. 97. 

  .http://www.arabworldmedia.netأنظر مقاالتنا المنشور على موقع  18

19  Bel Bravo. Sefarad, p. 187. 
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بين الطبقة النبيلة وطبقة الشعب، ومما زاد كراهية الشعب ) يهوديُا(يتطلب وسيطًا  في أيديهم كون النظام اإلقطاعي

أن الكنيسة، بعد أن حرمت رأت  ،متدينةالشخصية الذات  ،وهذه الطبقة. لهم أنهم دمروا كل فرد عاجز عن الدفع

لجأ إليهم الباباوات ف ها بين براثن اليهود المرابين،نفسأوقعت التعاطي بالفوائد وأصدرت أحكامًا صارمًة بحق مرتكبيها، 

ستجدت تشريعات باباوية تحلل الفائدة المبررة بالهدف الذي يقترض المال ألجله وليس فا واألمراء لالقتراض بالربا،

وحتى  .ينيتغير المفهوم ذاته عند المسيح احتفظ اليهود بالمفهوم التقليدي لمعنى المال في الوقت الذي ألصله، وبذلك

كان قد اقترض ستمائة مارك ليدفع  ،Rodrigo Díaz de Vivar" السيد"البطل القومي اإلسباني وبطل أنشودة 

رواتب جنوده وليمول حربه ضد العرب والمسلمين
20

أما ما يثبت تأزم . يني سياسي بال ريب، وهي حرب ذات طابع د

توالي الشكاوى على البالط الملكي من ربوية اليهود التي  فهو االحتقان الشعبي في القرنين الرابع عشر والخامس عشر

ضدهم الشعبية دت الكراهية والعدائيةصع،
21

ول للدين ذين القرنين قد شهدا ادعاء عدد من اليهود التحرغم أن ه 

 صاحب شعار) مSan Vicente   Ferrer)1350-1419خاصًة في زمن القس البلنسي  من البطش المسيحي خوفًا

.م1391ينسب إليه المذبحة المدبرة لليهود في فالنسيا عام ، وهو من "إما التعميد أو الموت"
22

وال يعني هذا عدم  

ذين ي لعبه اليهود المعتنقون خالل هذاعتناق أقليات قليلة من اليهود للمسيحية قبل هذه المرحلة، غير أن الدور ال

القرنين على الساحة اإلسبانية، وتزايد عددهم أدى إلى تضاؤل التجمعات اليهودية ووهن نفوذهم االجتماعي مما أشعر 

االرتداد عن المسيحية، كما عاد بعض ضهم إلى محاولة إقناع المعتنقين المحافظين على دينهم بالتهديد، فسعى بع

وتضاؤل أعداد اليهود في مقابل تزايد أعداد . بالمسلمين في شمال إفريقيا في القرن الخامس عشر قادتهم لالتصال

المعتنقين قد يفند أقوال الباحثين القائلين إن حماية ملوك اإلسبان لليهود كان بسبب مردود الضرائب الكبير الذي كان 

لوك اإلسبان كان احتفاظ اليهود بديانتهم على اعتناق من الصالح المادي لم نيه الملوك من تجمعات اليهود، إذ إيجن

  .الدين المسيحي

كما ولدت مشاعر معادية لليهود تحت حكم اإلسبان تفجرت من صميم الشعب ذاته الذي نهض ضدهم وأهدر 

، وذكرها المستشار Ferrán Martínezدماءهم في مذبحة يدعي باحثون أنها مدبرة من رجل الدين المسيحي 

Pedro López de Ayala  في كتابهPrimera Crónica General.
23

خالفات دينية أو وتعود هذه العدائية إما ل 

ثم  م1391فقد تفجر غضب شعبي عارم شهده القرن الرابع عشر بدأ في إشبيلية عام . بسبب جرائم ارتكبها اليهود

ون بقتل اليهود وتدمير يامتد بعدها إلى مناطق أخرى في جنوب إسبانيا وقشتالة وبرشلونة، قام خاللها المسيحي

                                                            
20  Llorca Vives, Bernardino; García Villoslada, Ricardo; Montalbán, Francisco Javier. Historia de la iglesia 

Católica en sus cuatro grandes edades: antigua, media, nueva, moderna. Volume 2, Madrid: Biblioteca 
De Autores Cristianos, 1960, p. 820. 

  :أنظر الدراسة 21

 Tello, Pilar León. "Legislación sobre judíos en las Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla", vol. 
2, in 4th World Congress of Jewish Studies, Jerusalem, 1965, pp. 55-63. 

22  Sanchis Y. Sivera, Jose. Historia de San Vicente Ferrer. South Carolina: BiblioBazaar/ LLC, 2009. 
23  De Ayala, Pedro López. Crónicas de los Reyes de Castilla, 2: Don Pedro, Don Enrique II, Don Juan I, 

Don Enrique III. Madrid: Imp. de Antonio de Sancha, 1780, pp. 390-391. 
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.ه لحماية اليهودر الملك إلى إرسال جنودتجمعاتهم، مما اضط
24

اعتدوا معتنقين  ًايهود أخرى تروي أن قصةوفي  

ملوك  رغم ذلك فقد كانت ردود فعلو ،ضدهم المسيحيين ثارأمما  م1467عام  في طليطلة كاتدرائيةعلى  بالسالح

.يةيهودبناء ما دمره الشعب من تجمعات  أن حاولوا إعادة اإلسبان
25
   

ر فيه م لحماية اليهود تذّك1477األولى مرسومًا في مملكتها كاستيا عام  وأصدرت الملكة الكاثوليكية إيزابيل

.الشعب بالقوانين المحلية التي تحمي الطائفة اليهودية وأمالكهم وبأن من حقهم التمتع بالعدالة
26

وأصدر زوجها الملك  

م،1481فرناندو الثاني مرسومًا لحماية اليهود في مملكته أراجون عام 
27

رار إجالء اليهود بأحد أي قبل صدور ق 

ونص  ، م1492 آذار 31مرسوم الحمراء في  ،إيزابيل األولىوفرناندو الثاني  :وّقع ملوك الكاثوليكعشر عامًا، حيث 

آب  2، تم تمديده حتى منتصف ليلة م1492تموز  31طرد قبل أو ال تخيير اليهود بين اعتناق المسيحية على

ًا شبيهًا بحق اليهود في مملكة أراجون، فاضطر عدد منهم إلى اعتناق ، تاله توقيع فرناندو الثاني مرسومم1492

  .المسيحية وآثر اآلخرون الجالء إلى شمال إفريقيا ودول البلقان وتركيا وهولندا

الذي يدعي اليهود  م1478ن حتمًا مع تاريخ تأسيس محاكم التفتيش عام رسومين المويتعارض إصدار هذي 

ر أن المراجع تؤكد على أنها نصبت في عهد ملوك الكاثوليك بأمر من البابا لتعذيب نصبها لردهم عن دينهم، غي

المسيحيين الحائدين عن رأي الكنيسة الكاثوليكية أو لتعذيب المتمردين السياسيين في حقبتنا الزمنية التي عرفت 

.هليةأ متوالية ومتزامنة من بينها حرب بالعصيان واالنقالبات السياسية وشهدت حروبًا
28
   

جدًال لقرون طويلة هو إن كان ملوك الكاثوليك قد أدخلوا اليهود تحت حمايتهم فلماذا  أقاموالسؤال الذي 

وراء قرار إجالئهم؟ وهنا تتباين الدراسات في تقديم تحليل متفق عليه، فبعضها يقول إن اليهود  أنفسهمكانوا هم 

يديهم على أمالك اليهود الواسعة فكان قرار اإلجالءكانوا من أثرى الناس وأراد ملوك الكاثوليك وضع أ
29

، وقد يكون 

لالستحواذ على أموال اليهود المنقولة  م1306عام " فيليب العادل"القرار تقليدًا لقراٍر مماثل أصدره الملك الفرنسي 

صار رجال السياسة من انت H. Kamenوال تبتعد هذه الفرضية عما يقوله  .وغير المنقولة لسد العجز في خزينة دولته

                                                            
  .المصدر السابق 24

25  Martz, Linda. A network of converse families in early modern Toledo: assimilating a minority. USA: 
University of Michigan Press, 2003, pp. 30-31. 

 26  Suárez Fernández, Luís. Los Reyes Católicos: La expansión de la fe. Madrid: Ediciones Rialp, 1990, 
pp.77-78. 

  :القرار باإلسبانية هو نص

 "Todos los judíos de mis reinos son míos y están bajo mi amparo y protección y a mi pertenece de los 

defender y amparar y mantener en justicia". 
  .المصدر السابق 27

  :أنظر 28

 Martínez Millán, José (dir.). La corte de Carlos V. Volume 1, Madrid: Sociedad Estatal para la 
Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000. 

29  Donath, Revah; Karina, Renée; Enríquez Andrade, Héctor Manuel. Estudios sobre el judío-español en 
México. México: Instituto Internacional de Antropología e Historia, 1998, p. 35. 



الوسيطة الشخصية اليهودية بين سياسة وأدب إسبانيا  

 
77 
 

.المسيحيين اإلقطاعيين على الرأسمالية التجارية اليهودية
30

 .Mأما رأي الباحثين اإلسرائيليين فنجده جليًا في أبحاث  

Kriegel وH. Beinart .خروج اليهود من إسبانيا إلى االضطهاد الديني الذي خير اليهود بين محاكم  انعزووهما ي

،التفتيش أو اعتناق المسيحية
31

ى نزعة صهيونية وهذه الدراسة تدعم الفرضية المطروحة في صفحاتنا األولى إل 

وقد يطالب معها اليهود الشعب اإلسباني باالعتذار عن هذه المذابح كما . تحقيق مكاسب سياسيةالستعطاف العالم ل

  .م1915كبة عام مطالبة تركيا باعتذار عن مذبحة األرمن المرت ياألرمن حق الشعب تدعم سياستهم الحالية

  صورة اليهود في أدب القرون الوسطى  .4

من البديهي اإلشارة إلى صورة اليهودي في إسبانيا الوسيطة المسيحية من وجهة نظر دينية، غير أننا سنأتي 

لى تين العبرية والالتينية وُترجمت إلكون نصوصه األصليه كانت قد كتبت باللغ "العهد القديم"على استثنائها في 

غير أنه من . بانية الرومانسية، وستركز الدراسة على الصورة الدينية المصورة في النصوص األدبية المسيحيةاإلس

وهو مفهوم يحمل في . للدين اليهودي لما له من ارتباط وثيق مع نتائج بحثنا "اإلنجيل"مفهوم  المرور علىالضروري 

 جزء المشترك بين اليهودالويمثل ، العهد القديم ل، من جانٍبفالدين اليهودي يمّث :مضمونه تناقضًا واضحًا

وتظهر . ، بينما يسم المسيحيون، من جانٍب آخر، اليهود بتهمة تسليم المسيح وصلبهين في الكتاب المقدسالمسيحيو

في  Paulino Rodríguez Barral هذه الصورة الدينية جلية في الدراسة المستفيضة التي أجراها الباحث اإلسباني

"صراع بين المسيحية واليهودية في الفنون المرئية القوطية: صورة اليهودي في إسبانيا الوسيطة" كتابه
32

وفيها . 

يقدم وثائق من الفنون المرئية إلسبانيا بين القرنين الحادي عشر والخامس عشر مثبتًا بالوثائق اإليقونوغرافية 

  .البروباغندا المسيحية الغنية بالعدائية الدينية لليهود

ورغم مساهمة المترجمين اليهود في رمَنسة
33

النصوص اإلنجيلية، وهي ترجمات إسبانية عرفت في القرون  

"الفولغاتا"الوسطى لنصوص إنجيلية ٌنقلت كاملة أو مجزوءة من العبرية وليس من 
34

الالتينية، غير أن الباحثين  

اإلسبان أو أنها إنتاج يهودي لالستخدام المسيحي يترددون في تحديد إن كانت الترجمة قد تمت بالتعاون بين اليهود و

وعلى ما يبدو فقد بقيت هذه الترجمات أفضل المراجع اإلسبانية للنصوص  .أو الستخدام اليهود أنفسهم خارج الكنس

، في القرن Luis González de Guzmánاإلنجيلية منذ القرن الثالث عشر إلى أن أوعز القائد العسكري والديني 

                                                            
30  Kamen, Henry. La Inquisición española: una revisión histórica. Barcelona: trad. esp., 1999, p. 23. 
31  Belmonte Diaz, José; Leseduarte, Pilar. La expulsión de los judíos: auge y ocaso del judaísmo en 

Sefarad. Bilbao: Ediciones Beta, 2007. 
32  Rodríguez Barral, Paulino. La imagen del judío en la España medieval: el conflicto entre cristianismo y 

judaísmo en las artes visuales góticas. Barcelona: Edicions Universitat Barcelona, 2009. 
الــذي لــم يــدرج لألســف حتــى فــي قــواميس اللغــة اإلســبانية     Romanceamientoذه الترجمــة للمصــطلح اللغــوي اإلســباني  اقترحنــا هــ   33

اإلجـراءات اللغويـة والطويلـة وغيـر الخاضـعة لقواعـد محـددة التـي         "وُتعرف علـى أنهـا   . الكبرى مثل قاموس مجمع اللغة اإلسبانية الملكي

  ".تينية للتحول باتجاه اللغات الرومانسيةنتج عنها فرض تغييرات قادت اللغة الال

 http://html.rincondelvago.com/etimologia.html 
 عـام الـذي كلفـه البابـا دماسـوس األول      جيـروم أنتجهـا  . هي نسخة الكتاب المقدس المعروفة منذ القرن الخامس المـيالدي باللغـة الالتينيـة      34

  .الكنيسة الكاثوليكية، وأصبحت الحقًا النص الرسمي المقبول في الترجمات الالتينية القديمةبمراجعة  م382
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، بترجمة اإلنجيل من العبرية إلى اإلسبانيةMoisés Arragel عشر، إلى الحاخامالخامس 
35

وسُتستثنى هذه . 

  . يهودية ال إسبانية نا ألنها تقدم أدبيات أنجزت بأيٍدالترجمات من دائرة بحث

قلبت القرون الوسطى اإلسبانية قد  إذا كانت العصور القديمة قد شهدت مشاعر يهودية معادية للمسيحية فإن

موشى (كانت تعد إهانة وتهمًة في الوقت ذاته فإن معتنق المسيحية بيدرو ألفونسو " يهودي"كلمة  وألن. األدوار

 Judío¡مثل هذا فألكن يهوديُا إن أنا اقترفت: "كان يلجأ للقسم المعهود )م؟1140-؟1062( )سفاردي سابقًا

seré yo si hago semejante cosa!".
36

ليهودي في النصوص األدبية التالية، علمًا بأن وقد وردت صورة ا 

غالبها ما زال موضع بحث وتحليل بسبب ضبابية نوايا الكتاب األصليين سواًء في تأليف الكتاب عامًة أو بمشاعرهم 

  :تجاه اليهود

من  "Rachel e Vidas"أول ظهور يعد أدبيًا لليهود، كان في نهايات القرن الثاني عشر، في مشهد ) أ

"El mio Cidالسيد "ودة أنش
37

ويروي المشهد قصة احتيال أحد ضباط . )م1207-1195( التي كتبت بين 

وفيه يظهر اليهوديان من الطبقة النبيلة، فاحشي . على يهوديين القتراض النقود ليمول بها حربه ضد العرب" السيد"

ويبدو من األبيات الشعرية أن . لمرابيا الحوارات شخصية امدرجة أنهما يعيشان في قصر، وتضفي عليه الثراء إلى

 ،معهما سابقًا قد تعاطى الربا" سيدال"إما أن  :وبين اليهوديين مما يضع فرضيتين" السيد"هناك معرفة قديمة بين 

ويبرز في المشهد دور رئيسي للمرأة اليهودية مساويًا للرجل . أو لمعرفة وثيقة بهما لكونهما قريبين من البالط الملكي

 Louiseفي جميع األبيات، ونختلف بذلك مع " فيداس"قبل " راحيل"دي إلى الحد الذي يذكر فيه اسمها اليهو

Mirrer الذي يرى أن االسمين لرجلين
38

، أوًال، أن االثنين من األسماء النمطية المتكررة االختالف، وما يدفعنا لهذه 

رة الصورة النمطية على أدبيات إسبانيا الوسيطة في رسم في اآلداب اإلسبانية للداللة على اليهود، وثانيًا، هو سيط

، هي أم النبي يوسف وزوجة النبي يعقوب )29:17(اليهودي استنادًا للمرجعية الدينية، فراحيل، حسب سفر التكوين 

وهناك فرضية أخرى ال بد أن نطرحها هنا من أن . أو إسرائيل الذي يتردد اسمه في بعض نصوصنا المدروسة هنا

سم قد يكون اسقاطًا شعبيًا ولد من قصة عشق دامت سبعة أعوام، ورددتها أصداء كاستيا وكتب التاريخ، بين اال

زوج ملكة كاستيا آنذاك ليونور  )م1214-1155(والملك ألفونسو الثامن " Rahel la Fermosaراحيل الحسناء "

ك وصل اليهود لمناصب رفيعة في البالط مما عاشت راحيل في طليطلة، وبسبب تأثيرها على المل. اإلنجليزية األصل

.أثار حنق النبالء ورجال الكنيسة
39

تاريخ األنشودة فقد يكون الهدف  ب التاريخي بين القصة الحقيقية معونظرًا للتقار 

                                                            
35  Carrasco, Juan. Luces y sombras, p. 93. 

  بالالتينية   36

  (A christianis iurando dicitur, cum aliquid quod nolunt facere rogantur; iudaeus sim ego, si faciam)  
 LLORCA VIVES. Historia de la iglesia, p. 740. 

  http://www.cervantesvirtual.com: المكتبة اإللكترونية النسخة المحدثة والمنشورة على) 196-88(األبيات من    37

38  Mirrer, Louise. Women, Jews, and Muslims in the texts of reconquest Castile. USA: University of 
Michigan Press, 1996, p. 67. 

39  http://en.wikipedia.org/wiki/Rahel_la_Fermosa 
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األساسي من استعارة اسم راحيل هو االنتقام بصورة ساخرة من سطوة راحيل في بالط ألفونسو الثامن من خالل 

فيها عما هو متعارف عليه  مبالغ إلضفاء صورة عدة مرات" السيد"وجعلها تقبل يد  ،"السيد"يل في شخصية راح

فقد تكون  فيداس وأما استباق اسمها السم زوجها .من تقبيل أيدي النبالء وذلك لخلع صفة الذل والمهانة عليها آنذاك

لمًا بأن تعاليم التلمود تقوم على احتقار المرأةعلى الملك ألفونسو الثامن، ع "راحيل الحسناء" تلميحًا لسيطرة
40
 

على  "راحيل الحسناء"عرب يقارنون تأثير الكتاب ال من ًاعدد أن وجدير بالذكر. على خالف ما نراه في هذا المشهد

البالط الملكي اإلسباني بملكة اليهود إستير في العهد البابلي
41

 .  

Arcipreste de Talavera42االفيرا ينقل على لسان أسقف توفي المثل اإلسباني، 
 ،)م؟1470- ؟1398( 

المرأة فاليهودي  :هي شعبية على االنتقاص من ثالث فئاٍت فيه األسقف ويأتي أحد أشهر األمثلة المتضمنة ذكرًا لليهود،

 ,Que para mujer, judío nin abad non debe hombre mostrar rostro, nin esfuerzo :"ثم القس

nin cometer, nin ferir, nin sacar armas, que son cosas vençidas e de poco esfuerço "

، وال يمكن )ألنهم ضعفاء وليسوا أندادًا له ًاأو راهب ًاال يجب على الرجل أن يواجه أو يهدد امرأة أو يهودي: ترجمتها(

متع باحترام الرجل وحمايته، وقد تت" يدالس"الجزم أن المثل يدعو لكراهية المرأة واليهودي والراهب ألن المرأة في 

على حمل السالح في المجتمع اإلسباني كما نرى في األنشودة، فهم يمولون الحرب  المثل إلى عدم جرأة اليهود شيري

لتاجر اليهودي إيجابية ل مقارنًة مع صورة سلبيةوفي مثل إسباني آخر يظهر القس في صورة . وال يخرجون إليها

اليهودي للتجارة والقس : ترجمتها" (judío para la mercadería y fraile para la hipocresía: "الماهر

  ). للنفاق

وال تذكر . ، إلى جانب كل ما سبق، أن اليهودي قد يستغفل من المسيحي النبيل"السيد"وتظهر أنشودة 

، جاعهاريؤكد على إست Primera Crónica General األنشودة البتة إعادة النقود لصاحبيها رغم أن كتاب التاريخ

وقد يدعم هذا المشهد الفرضية المقدمة سالفًا من أن النبالء اإلقطاعيين كانوا وراء الضغط على ملوك الكاثوليك 

  .لتوقيع قرار الجالء

، )Hagiography( وتظهر عدائية دينية ممزوجة بعطٍف سماوي في الكتب التي تعالج حياة القديسين) ب

"Milagros de Nuestra Señora السيدة العذراءمعجزات : "أهمها
43

 Gonzalo de Berceo ، للشاعر

ة في تنقيح اللغة اإلسبانية كلغة يأشهر كّتاب القرن الثالث عشر لمساهمته الرئيس Berceoويعد . )م1197-1264(

                                                                                                                                              
 Poliakov, Léon. The History of Anti-Semitism: From Mohammed to the Marranos. USA: University of 

Pennsylvania Press, 2003, p. 125. 
  .9-8.، ص…المرأة في اإلسالم والمرأة    40

http://s1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single2/ar_women_in_islam_and_women_in_the_jewish_an
d_christian_faith.pdf 

  استير وفرموزا: خبر وذاكرةعادل األسطى،    41

 http://www.diwanalarab.com/spip.php?article14240 
42  Rogerio Sánchez, José (ed.). Reprobación del amor mundano o Corbacho. Madrid: Castalia, 1982, p. 

250. 
  http://www.cervantesvirtual.com: النسخة القديمة المنشورة على المكتبة اإللكترونية 43



 أحالم صبيحات

 
80 
 

لرئيسية الهادفة ، إحدى األجناس ا"Mester de Clerecía القصائد الكنسية"أدب شعرية مطوعُا إياها في كتابة 

لتثقيف الشعب دينيًا في القرون الوسطى اإلسبانية، وفيها ال يعبر الشاعر عن رأي شخصي بل يعيد إنتاج صورة 

اليهودي في قصص شعبية شفوية رويت بالالتينية
44
.  

من  ، تروي قصة تدخل العذراء إلنقاذ طفل يهودي"الطفل اليهودي"المعنونة  ةففي المعجزة السادسة عشر

دعوه للذهاب إلى الكنيسة فاستجاب لهم،  )Borges(في مدينة بورخس الفرنسية  حرق ألن زمالءه في المدرسةال

وحين رأى تمثال العذراء وقف مسمرًا في مكانه حيرًة وإعجابًا بجمالها، وبعد عودته روى ما حدث لوالده الذي 

اليهودي الغاضب بالشيطان، وفي النهاية يعتنق األب ويقارن الشاعر مالمح وجه األب . استشاط غيظًا فرماه في النار

تكريمًا ون حفًال ي، يقيم المسيحي"يهود طليطلة"وفي المعجزة الثامنة عشرة المعنونة . الكاثوليكية وتسامحه العذراء

قتل ، فيسمعون صوتًا ضعيفًا متألمًا آتيًا من السماء هو لمريم العذراء تعلن غاضبًة أن الشعب اليهودي للعذراء

المسيح، وتتجه الجموع حيث تشير لهم لتجد جسدًا من شمع على هيئة المسيح مصلوبًا في الحي اليهودي 

"judería ." وتستعمل العذراء صفات تنعت فيها اليهود بقساوة القلب لقتل ابنها، وبأنهم شعب فوضوي، وبأن

.والدتهم كانت شرًا، وبأنهم مزيفون وخونة
45
   

قصة البرجوازي الذي كان " التاجر األمين"أو " الدين المدفوع"ن المعنونة والعشرو وتروي المعجزة الثالثة

يتصدق ويقرض المحتاج نقودًا، ويأتي اليوم الذي يحتاج هو فيه للنقود فيستقرضهم ويطالبهم باسترداد نقوده غير 

قتصاديًا فال ينسى أن يعيد المال أنهم يتنصلون، فيلجأ إلى يهودي يقرضه ماًال، وبعد مرور سنوات ينتعش البرجوازي ا

المقترض الذي ما أن يستلمه اليهودي حتى يعترض البرجوازي منكرًا إياه ويطالبه بإرجاعه، بيد أن البرجوازي يخبره 

ت إليه بأن اليهودي كاذب، ويعتنق هذا األخير الكاثوليكية فتسامحه العذراءأن العذراء أسر .  

، قصة رجل يدعى تيوفيلو "كيف عمل تيوفيلو رسالة مع الشيطان" وتروي المعجزة األخيرة المعنونة

"Teofilo "ح الشعب تيوفيلو بديًال  م المساعدة ألسقف المدينة، ويتوفىدائله ولكنه يرفض، هذا األخير فيرش

يعمل على إقصاء تيوفيلو عن مهمته كمساعد، مما يثير حنق األخير ويلجأ إلى يهودي ساحر  فيسمون رجًال آخر

"Beelzebub"ينصحه بالعودة ليًال ليقابل ملكه الشيطان " judería"كذاب خائن يقطن في الحي اليهودي 
46

 ، الذي

ها من الرب والعذراء ليعيده لمنصبه، وهو ما يحصل في اليوم التالي، ويهبط المسيح يطلب إليه أن يكتب رسالة يتبرأ في

. العذراء الصفح الذي ال تتردد في منحه إياه قبل أن يموتوالعذراء لتوبيخه على اتفاقه، فيعود لرشده ويسأل 

                                                            
44 Maqua, Isabel. Gonzalo de Berceo. Obra Completa. Madrid: Espasa-Calpe, 1992, ps. 47, 555. 

  .64-62. ، صhttp://www.cervantesvirtual.com: النسخة القديمة المنشورة على المكتبة اإللكترونية 45

 لمسـيحية واإلنجيليـة المتـأخرة   فـي المصـادر ا  ويصـور  . إله سامي كان يعبد في مدينة إكرون في فلسطين القديمة خالل العصـر الحديـدي   46

ــر       ). 3:22مــرقس (ء جهــنم الســبعة  كشــيطان وكأحــد أمــرا   ــوب، أمي اتهــم الفريســيون المســيح بتســخير الشــياطين باســتخدام قــوة بيليب

 //:http" 10:25متـى  "ويظهر كذلك في  ."19-11:15,18لوقس "و" 12:24،27متى "في نسخة  ويظهر االسم أيضًا. الشياطين
www.wikipedia.org.  

طين في أفالم الرعب الحديثة التي تحكي سيطرة الشيطان، ويمكن رؤية صوره منتشرة علـى  ملك الشيا" بيلزيبوب"صورة  استعيرتوقد     

  .جوجل
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"El Conde Lucanor"ويالحظ مدى التشابه بين هذه القصة والقصة الخامسة واألربعين من كتاب 
47

ما "المعنونة  

-Juan Manuel )1228وهي رواية كتبها األمير ". حصل للرجل الذي صادق الشيطان وأصبح من أتباعه

ة في أدب القرون الوسطى اإلسبانية التي تعتمد في نسيجها على إعادة إنتاج قصص يالكتب الرئيس، وتعد من )م1348

وقد يدل ذلك على عدم وجود أية نزعة . ثقافات أخرى من بينها الثقافة اليهودية، ورغم ذلك لم يرد أي ذكر لليهود فيه

المجتمعات الحاضنة لليهود في التاريخ اإلسباني،  ي معادية لليهود رغم والدته في مدينة طليطلة إحدى أكبراولدى الر

   .ورغم أنه أمير ورجل سياسة وابن أخ ألفونسو العاشر وحفيد فرناندو الثالث القديس

هم أتباع للشيطان عدا في قصة الطفل " Milagros de Nuestra Señora"وجميع يهود كتاب 

اليهودي،
48

 والمثير للتساؤل ِلم د على ممارسة السحر في جميع النصوص األدبية، رغم أن يرد أي عقاب لليهو لم

القانون السابع من قوانين ألفونسو العاشر السبعة، والتي تنظم العالقات مع األديان األخرى، كانت تنص صريحًة على 

  إنزال أشد العقوبة على ممارس السحر؟ 

لوسطى اإلسبانية هو اإلشارات الدالة على عند دراسة أدب العصور ا التي تناولناها وما ال تتطرق إليه األبحاث

شيطان في بالد الرافدين مرورًا وهو االرتباط الذي أشرنا إليه في مقاالت عدة بدءًا بعبادة ال .عبادة اليهود للشيطان

)أو الشيطان(ربط القرآن اليهود بعبادة الطاغوت ب
49

أثبتها الباحثان العربيان محمود  التي وانتهاًء بهذه العالقة 

".الجذور التاريخية لعبدة الشيطان" الموسوم لشوبكي ويحيى الدجني في بحثهماا
50

وتقدم هذه المعجزة األخيرة  

إشارة واضحة لعبادة اليهود للشيطان منذ القرون الوسطى التي تطورت في القرون الالحقة حتى ظهرت حديثًا تحت 

في  وهم من أوائل من حكموا اليهود ،"قوطيين" تعنيو" Gothics" ، أو األمريكي"Satanismo"المسمى الالتيني 

، "Cantigas de Santa Mariaأناشيد العذراء "ويجدر الذكر أنه وفي  .إسبانيا الوسيطة كما أشرنا سابقًا

.ال يؤذي اليهود فيجيب الشيطان ألن اليهود خدامه العاشر، يسأل اليهودي الشيطان ِلمأللفونسو 
51

  

، "Libro de Buen Amorكتاب الحب الجيد "كتب القرن الرابع عشر وهو النص التالي هو أحد أهم ) ج

52 ).مJuan Ruiz )-?12841351الذي كتبه األسقف 
واستفاد في نظم أبياته من اإلرث الثقافي الالتيني والشرقي 

دروسًا في الحب الجيد، غير أن الدراسات لم تتوصل بعد لمعرفة إن كان هذه والخرافات واألساطير المعروفة معطيًا 

  .الحب إلهيًا أم دنيويًا

                                                            
  النسخة المنشورة على 47

 http://213.0.4.19/servlet/SirveObras/scclit/01383897522571623867802/index.htm  
48 http://www.vallenajerilla.com/berceo/pratferrer/mundorelatosenlosmilagrosberceo.htm 

 http://www.arabworldmedia.netأنظر موقعنا اإللكتروني  49
  http://uqu.edu.sa/page/ar/60736البحث منشور على المكتبة اإللكترونية  50

51 Mettmann, Walter. Afonso X, o Sábio, Cantigas de Santa María. 5 vols, Tomo 1, Vigo: Ediciones Xerais 
de Galicia, 1981, p. 412.  

  .6. ، صhttp://www.cervantesvirtual.com: النسخة المنشورة على المكتبة اإللكترونية 52
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وألن كاتبها كان سجينًا فإن توظيف اليهود سيظهر في سياق ديني وعبر صلواته الموجهة لإلله لينقذه من 

بهيجة مليئة بالحيوية والحميمية والصداقة  ه أنه يقدم هذه األبيات في أجواَءويقول هو نفسه في مقدمة كتاب. السجن

.لليهود والمسلمين
53

ويستهل أبياته بالتضرع إلى الله أن ينقذه كما أنقذ اليهود من اضطهاد فرعون وأخرج دانيال  

ليهودوك ا، ويعبر عن رضاه بقضاء الله في شاؤول أول مل)بختنصرينبعد السبي ال(اليهودي من بابل 
54

ويشير في . 

لى تسليم يهوذا المسيح للصلبمكان آخر إ
55

تشبث الرجال بالبقاء حول منزل المعشوقة  مكان آخر يقارن فيهوفي . 

بتشبث اليهود بتوراتهم أو بالتواجد داخل كنسهم
56

  اورغم وجود إشارة في بيت واحد لتعاطي اليهود للرب. 

“el judío al año da tres por cuatro” )اليهودي يستردها بعد عام أربعة الثالثة التي يقرضهاإن  :ترجمتها(
57

 ،

غير أنها جاءت في سياق المقارنة مع لعبة النرد التي يسعى فيها الالعب إلحراز مكاسب آنية في حين ال يسعى 

وقد وضع ألفونسو العاشر، . اليهودي، وهو من أمهر تجار ذلك العصر، لمثل هذا السلوك ويكتفي بزيادة أرباحه سنويًا

هذا الكتاب، قوانين للعبة النرد هذه الختالطها بالنصب واالحتيال قبل قرن من تأليف
58

ولم يضع قوانين مماثلة لربوية  

  . اليهودية

" judería"ليدخل حي اليهود " صيام"كيف هرب من السيد " جسدي"وفي مكان آخر يشير إلى السيد 

ح المسيحيورغم إدخالهم إياه لملحمتهم في عيد الفص. الذين استقبلوه أحسن استقبال
59

الذي يحرم أكل اللحم غير  

أرسل  والسؤال هنا ِلم. م نهارًا جميًالأنه يشير في البيت الالحق أنهم جاؤوه بخبز بسيط وقدموه له وأمضى معه

إلى حي اليهود ولم يرسله إلى العرب؟ ربما لوجود عالقات وطيدة بين اليهود والمسيحيين، " جسدي" الكاتب السيد

لفصح اليهودي يأتي قبيل عيد الفصح المسيحي بأيام قليلة جدًا وقد رغب الكاتب أن يشير إلى وربما ألن عيد ا

اختالف التقاويم بينهما كأحد الطقوس الدينية التي يسعى الكاتب إلى تدوينها عبر قصيدته، أو ربما يحاول أن يقول 

د بإعطائهم قطعة خبز بسيطة للمسيحي رغم أن اليهود يفسدون دين الكاثوليك أو أن يشدد على صفة البخل عند اليهو

  . أنه دخل ملحمة

ه البهيجة والحميمة معلنًا أنه ينظم قصائده الغنائية لليهود والعرب الشاعر في اإلشارة األخيرة ألجوائويعود 

ولمن يتذوقها
60

سطى ، وهي التقسيمات الثالثة للفئات الدينية التي ما يفتأ يذكرها الكاثوليك لمجتمع العصور الو

                                                            
53  Ruiz, Juan (Arcipreste De Hita). El libro del buen amor. Spain: RED Ediciones, 2008, p. 11. 

  .62. ص، http://www.cervantesvirtual.com: على المكتبة اإللكترونيةالنسخة المنشورة  54

  .259، 172-170. صالمصدر السابق،  55

  .13أنظر مالحظة رقم . 26-25. المصدر السابق، ص 56

  .97. صالمصدر السابق،  57

58  Menéndez Pidal, Gonzalo. La España del siglo XIII: leída en imágenes. Madrid: Real Academia de la 
Historia, 1987, p. 248. 
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  .237. صالمصدر السابق،  60
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رومية (الذي تذكره " شعب إسرائيل" بمعنىمرة واحدة في الصالة المستهلة " إسرائيل"ووردت كلمة . اإلسبانية

العهد / 23:1إنجيل متى (، و)العهد القديم/ 14:7سفر إشعيا (، وسوف ينقذه المسيح المبشر بقدومه في )11:26

 El nombre profetizado fuer grande Hemanuel /Fijo de: ، وكالهما وردا في البيتين التاليين)الجديد

Dios muy alto Salvador de Israel61
.  

كتاب الفارس سيفر "أما في ) د
62El Libro del caballero Zifar) " يأتي الكاتب ): م1300حوالي

المجهول على ذكر اليهود في مواضع قليلة يستهلها بتقسيم المجتمع الديني في طليطلة إلى مسيحي وعربي 

ويهودي
63

وتغلب اإلشارات الدينية من نقل روايات اليهود لقصة نوح وأبنائه. 
64

إلى دورهم في تسليم المسيح  

واضطهاد المسيحيين، وهناك تكرار لصورة الشر التي تمًال الشخصية اليهودية حسب العهد الجديد
65
من ميلهم  ،

الناس والجري بالشائعات وانتشار الفرقة بينهم،  لتكسير كالم الملوك واألمراء، وميلهم للخديعة وإشاعة الفوضى بين

.هي الفريسية والصدوقية واآلسية) القرن الثاني قبل الميالد(ويشير إلى انقسامهم إلى ثالث فرق دينية سياسية في 
66

 

كما أن هناك استعمالين للمصطلح . 155في الفصل ) بكسر الراء(وهناك إشارات لصورة اليهودي المرابي المقرض 

، لغة النصوص الدينية التي ترجمت في مدرسة طليطلة، ولم للداللة على اللغة العبرانية" hebraicoعبري "قديم ال

،تربط في كل النصوص التي درسناها بلغة يهود إسبانيا
67

فيرد كرديف السم النبي " Israel"أما اسم إسرائيل  

.يعقوب
68
   

 Pedro López de، لمؤلفه المستشار"Rimado de Palacio من القصر قواٍف" وفي كتابنا األخير ) هـ

Ayala )1332-1407تظهر فيه . ، يرسم فيه لوحة صادقة ومفصلة عن الوضع السياسي واالقتصادي لعصره)م

المرابي شخصية اليهودي الرأسمالي الثري
69

أن حق إجارة أمالك العائلة  ،Ignacio González Álvarez ويضيف. 

شعب من وطأة وعانى ال. واليهود حسب المناطق، بينما حق الجباية كان بيد اليهودحيين يالمالكة كان بيد المس

.بها اليهود دماء الشعب الفقير لتقديمها للملوك صالضرائب التي كان يم
70

كما كان يتنازع اليهود فيما بينهم أمام  

وكان يترتب على من اية، الملوك في عرض عقود تضمن أكبر نسبة من الفوائد للملك للحصول على امتيازات الجب

                                                            
  .12. ص صدر السابق،الم 61

  http://www.scribd.com/doc/7222254/Libro-Del-Caballero-Zifar-Anonimoالنسخة المحدثة المنشورة على  62

  .9. ص ،المصدر السابق 63
  .39. ص ،المصدر السابق 64

  .35، 2:27، 1الملوك  65

. ص ،http://www.scribd.com/doc/7222254/Libro-Del-Caballero-Zifar-Anonimoالنســـــخة المحدثـــــة المنشـــــورة علـــــى  66

253-255.  

  .346، 345. صالمصدر السابق،  67

  .400. صالمصدر السابق،  68

69  De Ayala, Pedro López; Martínez, H. Salvador. Rimado de Palacios. New York: Peter Lang, 2000, p. 
251. 

70  González Álvarez, Ignacio. El Rimado de palacio: una visión de la sociedad entre el testimonio y el 
tópico. Victoria-Gasteiz, Diputación Foral de Álava, Departamento de Cultura, 1990, p. 215. 
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.يتأخر في الدفع من الشعب الفقير مزيدًا من الفوائد
71

وُتبرز أبيات الشعر مدى ذكاء اليهود وما يطلون به لسانهم من  

ويعد الكتاب . 263-244حالوة أمام الملوك لتحقيق مبتغاهم، وتبدو كل هذه الصفات جليًة خاصًة في األبيات بين 

ف ليتحدث ّلء أن الكتاب ُأحيث يستشعر القارى لوسطى عدائية للسامية في المصطلح الحديثن امن أكثر نصوص القرو

عن تفاصيل حياة اليهود في إسبانيا وفي أوروبا ولرسم صورة اليهودي النمطية من عشق للمال، ونزعة للرأسمالية 

أبناء الطائفة اليهودية نفسها، وعلى  والربا، وتعارف المجتمع اإلسباني على ممارسة اليهود للسحر، وعلى التناحر بين

  . الخ..مشاعر الكراهية المسيحية تجاه اليهود المعتنقين

ويجدر في النهاية لفت النظر إلى بعض اإلشارات المثيرة لكثير من التساؤالت حول االستعمال اللغوي لكلمة 

الكثيرون مبررًا بأن  االذي قد يجد لهولسنا هنا بصدد الحديث عن التباين في الصورة اإلمالئية للكلمة ". يهودي"

ولكننا بصدد وضع التساؤالت التي  تغير مستمر حتى القرن الثامن عشر،اللغة اإلسبانية الرومانسية بقيت في تطور و

لم ترد في النسخ اإلنجليزية المترجمة عن الفولغاتا للعهد الجديد " يهودي"تثيرها دراسة منشورة تقول بأن كلمة 

.والسابع عشر عشر القرنين السادس المطبوع في
72

في " يهودي"إذن فالسؤال الذي يثير نفسه هنا، إذا لم ترد كلمة  

والرابع عشر  عشر النسخ القديمة للعهد الجديد فكيف يستخدم المسمى في أشعار إسبانية وردت في القرنين الثالث

أو " judería"تخدم في النصوص مسمى يس رت في القرنين األخيرين فقط؟ وِلمبالداللة الحديثة التي ظه

"jodería " للداللة على أحياء اليهود رغم أنها كانت تسمى"aljama"في  ؟ كما لم تذكر هذه التسميات البتة

هذا التناقض في النسخ القديمة يقودنا لوضع فرضيات تستحق دراسات الحقة مستفيضة منها أن ". السيد"أنشودة 

  .البتة إلى اليهود الحاليين وبذلك تنفى تهمة المعاداة للسامية عن هذه النصوصهنا ال تشير " يهودي"كلمة 

  النتـائج

 .تاريخ األمم واألنبياء في العهد القديم هناك صورة إيجابية لليهودي تبرز في النصوص الدينية من خالل سرد .1

ًا، وهو ناجح ورأسمالي تصاديًاإدرايًا واق رةاهمشخصية يهودية ب توحي إشارات هناكفي مختلف النصوص األدبية و

ومّكنه من حكم الدولة بصورٍة غير  ه مكانًا خاصًا بين طبقة النبالء وقربه من الملكيتمتع بلسان حلو أفرد لو وذكي

 .ةمباشر

اليهودي في بعض النصوص الدينية  قد تركز ذكرو .ي جميع النصوص اإلسبانية الوسيطةف ال يرد ذكر اليهود .2

 عشر ُذكر تفصيًال في كتب رجال الدولة والمستشارين، خاصًة خالل القرنين الثالث عشر والرابع المسيحية، بينما

 دب الشعبي، مع ضرورةبعض المشاهد والقصص في األ كر فياللذين استعرت فيهما الثورات ضد اليهود، وُذ

ة اليهودي فيها تذهب مع هذه القصص وثقافاتها األصلية للتأكد إن كانت صور مصادرلدراسة  إجراءب المطالبة

  .أم المعادية للسامية ال النزعة

                                                            
71  Caro Baroja, Julio. Los judíos en la España moderna y contemporánea. 3 vols, volume 1, Madrid: 

Ediciones AKAL, 2000, p. 83. 
72  http://www.overlordsofchaos.com/html/origin_of_the_word_jew.html 
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ه على معتنقيه ويحاول فيسعى إلفساد المسيحي، لدينالشرير والرافض لكاذب والخائن والاليهودي تتكرر صورة  .3

 .ردهم عن دينهم في أوقات أخرى

أن فرض الدين المسيحي بمشاعر سلبية تعود للتصادمات الواقعية مع المسيحيين، كما  حظي اليهودي المعتنق .4

على اليهود خوفًا من البطش سيكون له ارتداداته بال ريب على سلوكيات اليهود تجاه المسيحيين خاصًة أنها 

 .جاءت لتعيد إحياء االضطهاد القوطي المسيحي السابق للوجود اإلسالمي

البتعاد عن صورته تبتعد كل ا في معالجة سيكولوجية واجتماعية لشخصية اليهودي بينما األدبية انحصرت الصورة .5

بالشيطان في حالة العنف المنبثق من كراهية متبادلة بين  الجسدية إال في حالة واحدة حين شبه أحد الرجال

وغلب على بنية الشخصية اليهودية في  .المسيحية واليهودية معبرة عن صراع الديانات منذ العصور الوسطى

يكسب نقوده  وهو مراٍب ،رأسماليو ثريوفهو نبيل : المادية) 1: ثة صوراألدب اإلسباني الوسيط أن يظهر في ثال

فهو متهم بتسليم المسيح : الدينية) 2بالتقرب من البالط الملكي وقدرته على السيطرة على الملوك والنبالء، 

و خادم هوغير صادق، و هو معتنق للمسيحية مدع، وحسب التاريخ الديني المسيحي المدون في اإلنجيلوصلبه 

ذكي وداهيه ويسيطر على فهو  :السيكولوجية) 3 ،مخالفة للقانون والدين المسيحي للشيطان عابد له بطرائق

  .وشرير ومخادع وخائن وكاذب، وهو فوضوي أصحاب القرار بحالوة لسانه

ة اوجهة نظر معاد يغلب على المراجع اإلسبانية واإلنجليزية التي استشرناها هنا أن تعالج الصورة بالنظر إليها من .6

السامية، وهذه النظرية ستكون صحيحة في حال لو اعتمدت الدراسات على الصورة السلبية المنقولة عن الدين 

ويجب التأكيد على اعتماد أدباء العصور . المسيحي الذي يجرم اليهود بتهمة تسليم المسيح ومن ثم صلبه

لواتهم ساردين معجزات الرب ورحمته ألنبيائه من اليهود، الوسطى اإلسبان على التواصل مع الذات اإللهية في ص

غير أن األمانة العلمية تفرض علينا القول إن التبعية االقتصادية، ال الدينية، . يعقوب، وشاؤول، ودانيال: مثل

ي لملوك اإلسبان والكنيسة البابوية الكاثوليكية لرأس المال اليهودي كوسيط بين طبقة الملوك والشعب المسيح

أدت إلى اتساع قاعدة المتضررين من الشعب بسبب سياسات الدولة االقتصادية واالجتماعية بعد هيمنة طبقة 

وتمتع اليهود بحماية ملكية عسكرية رغم سياسات نهب . السماسرة والتجار وأصحاب رأس المال الربوي اليهودي

المادية، وبالنهاية تدميره إذا ما رفض الدفع، مما  خيرات الشعب وزيادة الفوائد عليه إذا ما تأخر في دفع التزاماته

خلق حالة من الفصام بين الشعب والحكام اإلسبان، وفقدت الدولة هيبتها بعد أن ُفرضت محاكم التفتيش على 

ى إلى حراك المسيحيين والمتمردين سياسيًا قبل أن ُتفرض بعد قرار الجالء على اليهود والمسلمين، مما أد

المستمرة على اليهود وانتهاًء بالثورات الغاضبة التي كانت ُتواجه بإرسال الملوك  بالشكاوىمجتمعي بدءًا 

جيوشهم لحماية اليهود وإعادة بناء تجمعاتهم، وقد تكون السبب الرئيسي في الضغط على ملوك اإلسبان فصدر 

الكاثوليك وطمعهم وقد استمد اليهود قوتهم االقتصادية هذه من ضعف ملوك . م1492قرار اإلجالء في 

وتورطهم بقصص عشق مع نساء يهوديات واختالط دماء ملوكهم بدماء يهودية ذات شريعة تلمودية تابعة 
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نزعاج الشعبي وانعكس اال. فسير النظام الضرائبيلتفسيرات الحاخامات التي انعكست على تفسيرات البابوات في ت

من فئات الشعب  جتماع واالقتصاد، وتحدث بها ثالثواال في بعض النصوص األدبية، ألن األدب هو مرآة السياسة

الواعية للضرر االجتماعية الحاصل، فرواها الحكواتي في طرقات المدينة، وأشار إليها بلغة دينية رجل الدين 

ورغم ذلك . المسيحي، ونقدها نقدًا الذعًا مصورًا تفاصيلها رجل السياسة لمراقبته عن كثب ليهود البالط الملكي

نها تعترف لليهود بمهارتهم في وضع النظم االقتصادية وإدراتها، وبمهارتهم بالتجارة والحساب ونظام اإلجارة فإ

  .والجباية واإلقراض وإدارة خزينة الدولة التي ما زالت ُتعرف عنهم حتى يومنا هذا
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Jewish Personality between Politics and Literature of Medieval Spain  
 

Ahlam Sbaihat 
 
 

Abstract 

The paper addresses a new study about the image of the Jews in medieval 

Castilian literary texts with the objective of analyzing the representation of medieval Jews 

from a mere Arab point of view to compare similarities, differences, agreements and 

disagreements with other non-Arabs foreign studies. It alsorefers to Arab comparative 

studies of the image of the Jews in English and Russian Literature with the Hispanic 

Literatures. 

Keywords: Image Studies, Comparative Literature, Jews, Middle Age, Arab 

Representation. 
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