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إُػػػػػػػسإء

إسلس هلل رب إًـاملني و إًطالة و إًسالم ؿىل إرشف إملصسَني
إُسي ُشإ إًـمي إىل
إىل من رتدين و أانرت دريب و أؿاهدين ابًطَوإت و إدلؾوإت إىل أكىل إلوسان
يف ُشإ إًوحود أسم إذلحُدة
إىل من معي جىس يف سخًِل و ؿَمين مـىن إًىفاح و أوضَين إىل ما أان ؿَََ
أيب إًىصمي أدإمَ هللا يل
و حتَة ذاًطة ًلك من ساؿسين لجناز ُشإ إًـمي
إًِػػػػػػػػػػػػػػػػػام

إُػػػػػػػسإء

إسلس هلل رب إًـاملني و إًطالة و إًسالم ؿىل إرشف إملصسَني
إُسي ُشإ إًـمي إىل
إىل من رتدين و أانرت دريب و أؿاهدين ابًطَوإت و إدلؾوإت إىل أكىل إلوسان
يف ُشإ إًوحود أسم إذلحُدة
إىل من معي جىس يف سخًِل و ؿَمين مـىن إًىفاح و أوضَين إىل ما أان ؿَََ
أيب إًىصمي أدإمَ هللا يل
و حتَة ذاًطة ًلك من ساؿسين لجناز ُشإ إًـمي
حىِػػػػػػػػػم

لكمػػػػػػػة شىػػػػػػػص
ثسم هللا إًصمحن إًصحمي
إسلس هلل إذلي أانر ًيا درب إًـمل و إملـصفة ،ووفلٌا يف إجناز ُشإ إًـمي .....
هخوخَ جبزًي إًشمر و الامذيان ،إىل إلس خاذة إملرشفة "مداريك ُاحص"إًيت مل
ثحزي ؿََيا تخوحهياهتا و هطاحئِا إًلمية ،إًيت اكهت ؾوان ًيا يف إمتام ُشإ إًححر
،و وسال هللا أن جيازهيا جلك ذري.
شىصإ

ملسمػػػػػػػػػػة

إمللسمػػػػػػػػػة

ًـس إلدب إًربثلايل أدب هل اترخي ظوًي كري أن إلكسام إلدتَة يف تالدان ل ثـعي هل
إلطمَة إملعَوتة ًىٌَ أدب قين و هل اترخي ظوًي و ؿالكة ابلدب إًـصيب ،ذما ٌشلي ابل ؿسًس من
إًحاحثني إملـادضٍن .
و ما ًثري الاهدداٍ يف ُشإ إملوضوع ُو كةل إدلرإسات يف إلدب إًربثلايل و ًـي ُشإ ما
جشـيا إىل إًححر فَِ ،حِر جنس إكَة إًلسإزم حتسزوإ ؾن اترخي إلدب إًربثلايل إًعوًي من
تسإايثَ إملََئة ابلحذاللت و الاس خـٌلرإت مثي نخاتيا إذلي إذرتانٍ إلدب إًربثلايل اترخيَ و
ثعورٍ ًطاحدَ ؿًل ميك .
مفـؼم إدلرإسات إنخفت تسرإسة اترخي إًربثلال و من ُيا ًثري إًححر إًـسًس من إًدساؤلت مهنا:
 ما ُو إلدب إًربثلايل ؟
 هَف ثبثص ابٌَلة إًـصتَة ؟
حاوًت إدلرإسة إلخاتة ؿىل إًىثري من إًدساؤلت من ذالل درإسة نخاب إلدب
إًربثلايل اترخيَ و ثعورٍ و كس فصضت ظحَـة إملوضوع أن حىون دعة إًححر فَِ نٌل ًًل :
لكس دططيا إًفطي إلول إملوسوم مبسإذي أوًَة ًفِم إًىذاب .و ًيعوي ؿىل زالزة مداحر ،خاء
إملححر إلول حتت ؾيوإن إًسرية إذلإثَة ٌَاكثة َلود ؿىل ميك  ،أما إملححر إًثاين دططياٍ
ٌَخـصًف ابًىذاب و ذهص أضم إرلعوإت إملهنجَة فَِ ٌَلصإءة ،و إملححر إًثاًر ؾيوانٍ مبياكشة
إًىذاب من ذالل مضموهَ و ًلخَ .
أما إًفطي إًثاين إملوسوم تخبزري إٌَلة إًـصتَة ؿىل إٌَلة إًربثلاًَة فَلس إحذوى يف درإس خَ
ؿىل زالزة مداحر اكليت ،إملححر إلول حتت ؾيوإن إًخـصًف ابلدب إًربثلايل و وشبثَ و
تسإايثَ،أما إملححر إًثاين ثياوًيا فَِ مفِوم إٌَلة إًـصتَة و إًربثلاًَة ًلة و إضعالحا و ذهص أضم
أ

إمللسمػػػػػػػػػة

دطائص إٌَلة إًـصتَة و إٌَلة إًربثلاًَة ،أما إًثاًر فمتثي يف ؿالكة إٌَلة إًربثلاًَة ابًشـص و إًيرث
و ثياوًيا فَِ مَرص إًىذاب .
أما ذامتة إًححر فِيي إسدشفاف و ثوضَح لضم إًيخاجئ إًيت ثوضَت إٍهيا إدلرإسة و
إًخـصض ًحـظ إًلضااي إًيت أشار إٍهيا إًححر
أدص حمعة ٌَححر تَان ٌَمطادر و إملصإحؽ إًيت أسست تًِان إًححر ،فلس إؾمتسان يف
درإسدٌا ؿىل كامئة من إملطادر و إملصإحؽ إًيت هورت ظصًق ُشإ إًححر من تُهنا نخاب إلدب
إًربثلايل اترخيَ و ثعورٍ ٌَاكثة َلود ؿًل ميك و نخاب إًـصب و إًربثلال يف إًخارخي ٌَاكثة فاحل
حٌعي
و كريُا من إملطادر و إملصإحؽ و إملوإكؽ الاًىرتوهَة إًيت أسِمت يف إثصإء ُشإ إًححر
إن اكن مسموحا إذلسًر ؾن إًطـوابت إًيت وإهجت إًححر فَن هخحسث إل ؾن إًـائق
إًوحِس إذلي لزم إدلرإسة ،و ُو معق إملوضوع كةل إدلرإسات إملِمتة ابلدب إًربثلايل
دذاما هخلسم خباًص إًشىص و ؾؼمي الامذيان ًلس خاذة ''مداريك ُاحص'' إًيت أرشفت ُشإ
إًححر تخوحهياهتا إًطحَحة و مساحة إذلصًة إًيت مٌحهتا ًيا ًخلسمي ُشإ إًححر

ب

الفصــــــــل األول:
مداخـــــــــــل أولية لفهم الكتــــــــــــاب

إًفطي إلوملسإذي أوًَة ًفِم إًىذاب

إملححر إلول  :إًسرية إذلإثَة ٌَاكثة "َلود ؿًل ميك"
أ -إًخـصًف ابملؤًف :
ودل َلود ؿًل ميك يف حمافؼة كٌا تطـَس مرص ،ختصج من لكَة إلدب جبامـة إًلاُصة س ية .1949
حتضي ؿىل إدلنخورإٍ س ية ، 1955ؿاد إدلنخور َلود ؿىل ميك إىل مرص ًفرتة كطرية ًَمت إدذَارٍ
مَحلا زلافِا يف إس حاهَا وًَلوم يف إًوكت هفسَ ابًخسرٌس يف خامـة مسرًس ملسة ؾرش س يوإت
اكمةل ،مث ًَـود تـسُا إىل إملىس َم أس خاذ زإئصةٌدلرإسات إًـََاًَ ،خوخَ تـس ؿامني إزيني إىل
خامـة إًىوًت س ية  1971أس خاذ إلدب إًـصيب وإلهسًيس ملسة مثاين س يوإت اكمةلًَ ،ـود تـسُا
دلامـخَ إلم خامـة إًلاُصة أس خاذ إًـصتَة وؾضوإ يف ٍلؽ إٌَلة إلس حاهَة يف مسرًس وؾضوإ يف نثري
1
من إدلامـات إلوروتَة وإًـصتَة.
انل درخة إٌَُساوس يف س ية 1949ه وؿىل ذكل أرسي يف حبثَ أرسَِا إدلنخور ظَ حسني إىل
إس حاهَا ،اكهت حبثَ مىوهَ من مخسة ظالب إىل إؿسإد رساةل إدلنخورإٍ ُياك واكن الاجتاٍ إىل
إس حاهَا شُئا خسًسة ابًًس حة ٌَجامـةحِر اكن ثفىري إدلنخور ظَ حسني حنو إوشاء مـِس
ٌدلرإسات إلسالمِة مبسرًس واكن ُشإ أول إثطال تني زلافذيا إًـصتَة وإس حاهَا يف إًـرص إذلسًر.
وكس أمت إدلنخور ميك رساةل إدلنخورإٍ وؿاد إىل مرص يف مسة كطرية ،مث تـر مصة أدصى إىل
إس حاهَا ًيك ٍىون مَحلا زلافِا.
ويف إًوكت هفسَ اكن ًسرس يف خامؽ مسرًس ،حِر كيض يف ُشإ حنو ؾرش س يوإت من 1955م
اترخي حطوهل ؿىل إدلنخورإٍ يف 1965م تـس ذكل ؿاد إىل مرص ًَخوىل إدإرة إًرتمجة وإًًرش يف
وزإرة إًثلافة ،مث إس خـارثَ لكَة إملىس َم ٌدلرإسات إًـََا أس خاذإ زإئصإ فليض فهيا أنرث من س يدني
1حصَفة إًلسس إًـصيب 8 ،سخمترب  –2018حصَفة ؾصتَة مس خلةل
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وتـس ذكل دؾخَ خامؽ ة إًىوًت ٌَـمي فهيا س ية 1971م وكيض فهيا حىت 1978م أس خاذإ ًلدب
إًـصيب  ،وإلدب إلهسًيس ذاضة.
ومؽ ذكل ؾصضت خامـة إًلاُصة ؿَََ أن ًـود إٍهيا فـاد حىت ثلاؿسٍ س ية 1989م ،مث إهخرة
ؾضوإ يف نثري إجملامؽ إلوروتَة وإًـصتَة ودرس أس خاذإ زإ رئإ وإشرتك يف ؿسد من إملؤمتصإت وورش
ؿسد من إًىذة وإمللالت سوإء مهنا إملؤًفة أو إملرتمجة أو إدلرإسات إلدتَة إملخيوؿة يف أدتيا
إملرشيق وإلهسًيس وإمللصيب وأدتيا إذلسًر أًضا.
ًلول ميك حِامن نظَؽ ؿىل اترخي الاسدرشإق إلس حاين جنس أن ُشإ الاسدرشإق ُو إًساتق يف
إًؼِور وذكل لهَ مٌش فذح إًـصب ش حَ حزٍصة إًحرياي ( إس حاهَا وإًربثلال ) حسث إمزتج ؿسد هحري
تني إًفاحتني وأُي إًحالد فذودل ؾن ذكل جممتؽ مودل من لك إًـيادض إىل هوهخَ.

ب  -أضم أؾٌلهل:










إًش َؽ يف إلهسًس.
ؿَوم إًلصأن يف إلهسًس حىت هناًة إًلصن إًسادس إًِجصي.
إًشـص إلس حاين إملـادض يف إس حاهَا وأمصٍاك إًالثًَِة.
أثص إًـصب وإلسالم يف إذلضارة إلوروتَة.
حصحٌلت ؾن إلس حاهَة يف إذلضارة إلوروتَة.
درس نخاب إًزُصإت إملًشورة يف ىىت إلددار إملًشورة .
حصمج روإًة إًس َسة ابرابرإ ٌَصوإيئ وإًس َايس إًفزنوًًل روموًو خاجيوس ورشت
ابًلاُصةس ية .1965
حصمج روإًة إًس َس إًصئُس ابلس حاهَة ٌَ El Senorاكثة مِلي أخني،
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ت  -حمارضإثَ:
(إحملارضإت مذاحة ؿىل شلك أسعوإهة)
 إًفجص إلهسًيس
 إلسِام إلهسًيس يف ؿَوم إدلٍن
 إًفىص إٌَلوي وإًفَسفي يف ؿَوم إدلٍن
 إًفىص إٌَلوي وإًفَسفي وإًـاسم
 إلدب إلهسًيس
 إلسِامات إًخارخيَة وإدللصإفِة
1
 إلثص إلهسًيس

 1مصنز إخملعوظاتhttp://www.bibalex.org/Manuscriptscenter/ar/event/details.aspx?id=12
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ح  -إدلوإئز وإلومسة:
 وسام أًفووسو إًـارش ؿام 1967
 وسام إًخفوق إملسين من إذلىومة إلس حاهَة ؿام 1977
 وسام إزلِورًة مبياس حة حطوهل ؿىل خائزة إدلوةل إًدشجَـَة يف إلدإب مٌاجملَس إلؿىل
ٌَثلافة ؿام 1968
 خائزة إملكل فِطي إًـاملَة ًلدب إًـصيب ؿام .1988
 إًوشاح إلنرب ًالس خحلاق إملسين تَلة فارس من مكل إس حاهَا .1962
 خائزة إدلوةل إًخلسٍصًة يف إلدإب من إجملَس إلؿىل ٌَثلافة .1994
1
 خائزة إدلوةل إًدشجَـَة.
ثويف ؾن معص ًياُز أرتـة ومثاهني ؿاماً ،وم  07أقسعس  2013ثسخة مصض ،دفن مبلاجص
إملسَمني مبسرًس إس حاهَا

1مؤسسة ؾحس إًـزٍز ابظيني سـود إًثلافِة ( مؤسسة ؿَمَة)/https://www.albabtaincf.org
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إملححر إًثاين:
أ  -إًوضف إرلاريج ٌَىذاب
 نخاب إلدب إًربثلايل اترخيَ وثعورٍ ٌَاكثة َلود ؿًل ميكکخاب ضلري إذلجم.
 کخاب ًوهَ :أتَضوإًىذاتة ابلسود وإًلالف ابلزرق.
 ؿسد ضفحاثَ :زالثة وس خون ضفحة . 63
وُو من مًشورإت إجملَس إلؿىل ٌَثلافة إملخوإخسة يف إًلاُصة مبرص.
 رمق إتسإؿَ حتت. 2002/15945:
 إًًسزة إًيت تني أًسًيا يه إًعحـة إلوىل إملخوإخسة مبىذحة لكَة إلدب إًـصيب وإًفٌون
جبامـة ؾحس إسلَس جن ابدٌس مس خلامن حتت رمق. 29/800
 ؿىل كالف إًىذاب ويف أؿالٍ يف إًوسط دون إملؤًف ؾيوإن نخاتَ تَوهني إلتَظ
وإلدرض وحبجم مذفاوت حِر حـي لكمة إلدب إًربثلايل أنرث جصوزة وكس مزيُا ابٌَون
إلتَظ وإرلط إًـصًظ ٌَخـحري ؾن حمخوى إًىذاب.
 أما إًـيوإن فاكن ابًطَلة إًخاًَة (إلدب إًربثلايل اترخيَ وثعورٍ).
 يف أسفي إًىذاب ويف إًوسط دون إملؤًف إمسَ مشرية إىل رثخذَ إًـَمَة إملمتثةل يف کوهَ
دنخور إلدب.
دون يف إلسفي دإر إًًرش إًيت حلكفت ابدصإج ُشٍ إًعحـة وإًس ية إًيت أدصحت فهيا أًضا.
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يف إًطفحة إًثاهَة من كالف إًىذاب دون مَرص يف إلذري ٌشري إىل تسإايت الادب إًربثلايل
"تسإًة إلدب إًربثلايل كوًة مبا فهيا من ثيوع وحفوةل وإن إجسمت مبا حىون ؿَََ إًحسإايت دإمئا من
1
دشوهة وتسإوة ".
فاًاكثة َلود ؿًل ميك مشي مصإحي إلدب إًربثلاٍمييس تسإايثَ
"فلس ودل يف دف ء إحذاكنَ ابلدب إًـصيب إلهسًيس إذلي أثصى ًلخَ إًوًَسة ووسؽ جمالثَ
إًخـحريًةوإس خفاد من جتصتة إلدب إلس حاين :إًلش خايل وإدلََلي إذلي اكن شلِلا هل وكاسِا إايٍ فامي
ؿسإٍ من روإفس ؾصتَة ،مث اكن وؾي إًشـة إًربثلايل إملزتإًس ثشرطَخَ ُو إذلي حـي ُشإ
إلدب مييض شُئا فشُئا يف ظصًق الاس خلالل تـس أن كسر هل حغ من إًيضج و إس خوي ؿىل
ساكَ .ؿىل أن إًلصن إًساتؽ ؾرش ل ٍاكد هيي حىت ًسذي ُشإ إلدب يف فرتة من إًرتإحؽ و إًصهود
2
جس متص ذالل إًلصن إًخايل وشعص من إًلصن إًخاسؽ ؾرش أًضا".
وُشإ إرلالف من إًطفحة إًثاهَة ٌَىذاب نخة تَس ُيس مسري مسوهَ ؿىل إًُرسى ٌَطفحة ويف
أسفي إًطفحة دون دإر إًًرش.
 هوع إًورق إملس خـمي مذوسط إدلودة تبرضَة تَضاء مسون ؿَهيا ابٌَون إلسود.
 كس إس خـمي هوع إرلط  Tradition Arabicجحم .16
 حِر تَف ؿسد إلسعص يف إًطفحة إًـادًة ما تني إًوإحس وؾرشون إىل أرتـة
وؾرشووسعص .
 حِر ثرتإوح ؿسد لكٌلت إًسعص إلول ما تني جسـة إىل إزيا ؾرش لكٌلت.
 حِر تَلت إملسافة ما تني إًسعور1.5
1ممحود ؿًل ميك – إلدب إًربثلايل اترخيَ و ثعورٍ – إجملَس إلؿىل ٌَثلافة – إًلاُصة – مرص – ط 2002 1ص 63
َ2لود ؿًل ميك – إلدب إًربثلايل اترخيَ و ثعورٍ ص 63
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ب  -إًحياء إدلإذًل ٌَىذاب
ملسمة إًىذاب:
دذي إملؤًف يف موضوؿَ مدارشة دون ملسمة ؿَمَة مـخادة كري أهَ رمس ملوضوؿَ تخوظئة اترخيَة
رنز فهيا ؿىل إلمس إًلسمي ٌَربثلال واترخي شـهبا والاحذاللت إًيت مصت هبا ولك ما خيص تسإايت
إلدب إًربثلاًَحَر أشار إىل إًدسمَة الاوىل ٌَربثلال ".الامس إًلسمي ٌَربثلال ُو ًوزًخاهَا
1
."Lusitania
واكهت مضن ٍلوؿة س َاس َة مؤسسة زلايفة ؿىل هجود تـظ إلفصإد إًحالط وإدلامـَني وإلساكفة
ورخال إدلٍن  ،و إشار ملؼاُص إًخعور إٌَلوي"الاس حاهَة و إًربثلاًَة ٌُل إنرت ُسٍ إٌَلات ثبثصإ
2
ابًـصتَة ،فلس ودلات وثعورات يف ػي إًوحود إًـصيب إلسالسم"
إًاكثة أدض ؿىل ثياول لك ما ُو مذـَق ابلدب إًربثلايل هون ُشإ إلدب كري مًرش.
فطوهل وؾياوًيَ:
كسم إًاكثة مؤًفَ إىل أرتـة فطول أو ؾياوٍن دون إلشارة إٍهيا وميىن ثَرَطِااكليت:
إًـيوإن إلول :ثياول فَِ ثوظئة اترخيَة تمض فهيا إًربثلال واترخيِا وإملمَاكت إًيت مسَت هبا :تـس
الاحذاللت إًيت مصت هبا.
وتـسُا إًـيوإن إًثاين :إذلي حتسث ؾن إًًشبة وإًحسإايت:

1ممحود ؿًل ميك – إلدب إًربثلايل اترخيَ و ثعورٍ ص 5
2إملصحؽ إًساتق ص8
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أول من إًلصن إًثاًر ؾرش حىت هناًة إًلصن إًسادس ؾرش ثضمن فهيا إذلسًر ؾن إًشـص إذلي
إش هتص فَِ إًشـص إًليايئ إذلي اكن من أس حق إلهوإع إًشـصًة " اكن إًشـص إًليايئ ُو إس حق
1

إلهوإع إًشـصًة يف إًؼِور مٌس إًلصن إًثاًر ؾرش "
متثي إًشـص إًليايئ يف أكاين إًس َسة مصمي إملسٌلة إدلََلِة إًربثلاًَة وأكاين إذلة وإلكاين إًِجائَة
وتـسُا إًشـص إملرسيح وإًشـص إملَحمي.
إًـيوإن إًثاًر :ؾرص إًصهود
ذالل إًلصن إًساتؽ ؾرش وإًلصن إًثامن ؾرش حِر دذي إلدب يف فرتة إًصهود وإًرتإحؽ ومشي
إًخزَف لك مؼاُص إذلَاة ثسخة فلس إًحالد لس خلالًِا مذياول فهيا إًشـص وإًيرث أهسإك.
إًـيوإن إًصإتؽ :تـيوإن إًصوماوس َة وإًوإكـَة
2
"ذالل إًلصن إًخاسؽ ؾرش إس متصت إًفوىض ضارتة أظياهبا ؿىل إًحالد و ثوإًت ؿَهيا إًىوإرث".
فمتثَت يف فرتة من إًرصإؿات و إلزمات إملس متصة حىت إًلصن إًـرشون حتسث فهيا ؾن شـصإءُا
يف إًشـص وإًيرث تـس فرتة إًِسوء يف إًحالد.
ومل ًخلِس إًاكثة خبامتخَ وًىن دطص يف إًطفحة إلذرية هخاجئ حبر ؾن إلدب إًربثلايل حِر
ؿسد أن إلدب إًربثلايل اكهت هل تسإًة كوًة من ثيوع وحفوهل وإحذم ابلدب إًـصيب إلهسًيس إذلي
أثصى ًلخَ إًوًَسة ووسؽ جمالثَ وإس خفاد من جتصتة إلدب إلس حاين إًلش خايل وإدلََلي ،مث اكن
وؾي إًشـة إًربثلايل ُو إذلي حـي ُشإ إلدب مييض ثلسما يف ظصًق الاس خلالل تـس أن كس هل
حغ من إًيضج وؿىل أن إًلصن إًساتؽ ؾرش دذي فَِ إلدب فرتة من إًرتإحؽ وإًصهود جس متص
ذالل إًلصن إًخايل شعص من إًلصن إًخاسؽ ؾرش أًضا.
1إملصحؽ إًساتق ص8
2إلدب إًربثلايل – َلود ؿًل ميك ص 37
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إملصإحؽ :مل ًشهص إًىذاب أي مطسر أو مصحؽ يف أدص حبثَ ول أزياء حسًثَ يف إًفطول ذما جيـهل
نخااب تـَسإ ؾن إدلرإسات إلاكدميَة إًصضَية.
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إملححر إًثاًر :مٌاكشة مضمون إًىذاب
أ – مضمون إًىذاب :
إن نخاب إلدب إًربثلايل اترخيَ وثعورٍ حملمود ؿًل ميك دم ثؽ ومن ذالل إًخـصف ترتمجخَ ًثلافات
إًشـوب وحضارإهتا ًيا  ،شاُس ؿىل إًورق وتني ظَاثَ نخاتَ ٍلوؿة من إ ًصؤي وإملـارف إدلسًسة
إمليوؿة إًيت ثلري من زلافذيا وثوهجاثيا إملـصفِة ًَطحح إًخوخَ إىل مٌاظق أنرث مـصفة قصإء فىصاي
وسؽة ًيخاج زلايف وأديب خمخَف نٌل ُو مذـارف ؿَََ يف جممتـاثيا إًـصتَة وٍصى ؿًل ميك أهَ تـس
حتصنَ وتسأٍ يف إًخـصًف ابلدب إًربثلايل تسأ ؿسد هحري من إًش حاب ومهنم ثالمِشٍ يف حصمجة أؾٌلل
نثرية سوإء يف مرص أو ذارهجا من إًحالد إًـصتَة وتالد أمصٍاك إًالثًَِة وكس وفق َلود ؿًل ميك
فِـصضَ ًخوظئَاترخيَة حول وشبة تسإايت إلدب إًربثلايل وثلس ميَ ًحسإايثَ ؿرب زالث مصإحي (من
إًلصن إًثاًر ؾرش ،حىت هناًة إًسادس ؾرش ،ومن إًلصن إًساتؽ ؾرش وإًثامن ؾرش وإًلصن
إًخاسؽ ؾرش وإًـرشون ،لكِا حمعات ثعور فهيا إلدب إًربثلايل ذاضة من انحِة إًشـص و إًًرش.
فلس تسإ ػِور إلدب إًربثلايل ابًشـص إًليايئ يف إلكاين إًيت مجـت فامي تـس ،وورشت تـيوإن
"نخة إلكاين ،جش حَ ُشٍ إلكاين يف ٍلوؾِا أكاين إًربوفًيس  .وًىهنا حمتزي ؾهنا تعاتـِا إرلاص.
وتبوزإهنا إًربثلايل إلغإليس َة
"حمتثي إًامنذج إلوىل ٌَيرث إًربثلايل يف إملسوانت إًخارخيَة .و أول مسوهة جس خحق إذلهص يه
1
إملـصوفة ابمس إملسوهة إًثاهَة إًـامة لس حاهَا"
ُشإ إًىذَة إذلي ًـس أول درإسة ؾن إلدب إًربثلايل مس متس من مطادر ،أضََة ول ًفوثَ ثةیإن
إلثص إلهسًيس إلسالسم يف إلدب إًربثلايل نٌل ساؿس مهنجَ يف إًخـصف ؿىل اترخي وثعور إًيؼم و

َ1لود ؿًل ميك – إلدب إًربثلايل اترخيَ و ثعورٍ ص 18
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ؿالكذيا ابًيؼم إلدصى وإًحُئة إًيت وشب ت فهيا نٌل اكن هل أطمَة ابٌَلة يف إًخـصف ؿىل إلدب
إًربثلايل ووشبثَ وإًحسإايت مؽ إًشـص وإًنثص  ،من إًلصن إًثاًر ؾرش إىل إًلصن إًـرشون .
وابًصمغ من إهيا يف خامـخيا ل هنمت نثريإ هبشإ إلدب إل إهنا دططيا درإسدٌا هل حِر أهيا يف
ختطص إلدب إمللارن و إًـاملي هتمت جلك إدلرإسات إلدتَة إًـاملَة .
حِر ثياوهل إًاكثة َلود ؿًل ميك .
فثياوهلجتور ؾحس إًيور فميـجمَ إلديب فاثفق مؽ َلود ؿًل ميك يف وشبة إلدب إًربثلايل ومٌاتـَ
وؾرص إذلُيب والاحنعاط فَِ ؿىل مص ؾطورٍ.
فلال  :إملياتؽ إًيت أجنة مهنا إلدب إًربثلايل يه مٌاتؽ شـة ةي و أًضا إرس خلصإظَة إملس َعصة ؿىل
إًحالد و مذبثصة يف أمناط ؿُش هتا وؿادإهتا وكس حصنز إلهخاج إلديب ؿىل إدلِخني  ،يف كطائس ثَيب
حاخات إًياس إلابهة ؾن هرثضم أو إل إًخـحري ؾن حصفِم وثيـمِم ابذلَاة حسة إهامتهئم الاحامتؾي
1
نٌل متثي هرث يف وكائؽ إًخارخيَة أو يف كطص حصوي أؾٌلل إًفصسان وتعولهتم.
ًـخرب إًلصن إًسادس ؾرش ؾرص إلديب إذلُيب يف إًربثلال نٌل اكهت إذلاةل متاما ٌيتالد الاس حاهَة
نرث فَِ إًشـصإء إًليائَون وإجسـت أفاكِم  ،ثيوؾت إملشاؾص إًيت ثـصضوإًِا.
أما إًيرث اكن أهطارٍ وجمَسوٍ  ،فىرثت فَِ إًخبًَف إت إًخارخيَة مث أكدي ؾِس إًصهود والاحنعاط
ذالل إًلصهني إًساتؽ ؾرش وإًثامن ؾرش  ،ففلس إلدب إًربثلايل ؾفوًخَ وأضاًخَ وأضحح ثلََسإ يف
مـؼم إًفٌون  ،لس امي يف إًلطائس إملَحمَة  .كري أن إًلصن إًثامن ؾرش مل خيي من
حماولثَلهعالكة خسًسة  ،فبوشئت يف إًيطف إلذري إلاكدميَات وإذش تـظ إلدابء ًعاًـون

1حدور ؾحس إًيورإملـجم إلديب دإر إًـمل ٌَمالٍن الاًونة إجملَس إًـَمي إًعحـة إًثاهَة  1984ص394
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إلاثر إًفصوس َة وًخبثصون ابملسرسة إًالكس َىِة  ،وذاصة إًشـص إًليايئؿىل إدلشور إلوساهَة ًَـرب
1
ؾهنا وشاؾت إذلَوًة يف إملرسحِات.
وجنم ؾن إًخَار إدلدِي جرسب ؾيادض مساؿسة ؿىل الاهحـاث وؿىل إًخحصر من رهودإملايض.

ب ً -لة إًىذاب
إؾمتس إًاكثة ؿىل إٌَلة إلدتَة ،حِر حتسث ؾن إلدب إًربثلايل.
إلًلة إلدتَة يه شلك من أشاكل إٌَلة إملس خزسمة يف إًىذاتة إلدتَة من إملمىن أن حىون ًِجة
كري كِاس َة أو ثيوؿا ذمـري من إٌَلات ،كس ختخَف يف تـظ إلحِان ؾن إٌَِجات إحملََة إملخـسدة
تطورة مَحوػةفٍىون جحم إًفصق تني إًطَف إلدتَة وكريُا مَحوظ.
"فاٌَلة هـمة من هللا ،و مزية إلوسان  ،و ًِا كميهتا يف حِاة إًخرش و اكهت ثـس وس َةل فبضححت
2
ًلميهتا كاًة ثسرس ذلإهتا مبياصمِا "
إًخجب إًاكثة إًىاس خزسإم إٌَلة إًـصتَة إلدتَة إملبًوفة إًخس َعة إرلاًَة من إًلموض
إس خزسإماثَ ٌَلات إلحٌحَة:
أدض إًاكثة ؿىل ذهص إملطعَحات ابٌَلخني إًـصتَة والاس حاهَة إًربثلاًَة دوفا من إًوكوع يف أدعاء
إًرتمجة وإحرتإما ًلماهة إًـَمَة إًيت ًخعَهبا إًححر إًـَمي إًصضني ،وُشإ حيسة هل.

1حدور ؾحس إًيور إملـجم إلديب دإر إًـمل ٌَمالٍن الاًونة إجملَس إًـَمي إًعحـة إًثاهَة  1984ص 395
2ثوفِق َلس شاُني – ؿمل إٌَلة إًـام – دإر إًخضامن ٌَعحاؿة – إًلاُصة – ط 1980 1ص14
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أسَوب إًىذاب:
إس خعاع إًاكثة أن ًخرصف يف تياء إًـحارة ،وهؼمِا تبن خيخار أًفاػِا وٍصضفِا ابًشلك إذلي جيسٍ
مٌاسة فلس ًلسم وًؤدص وٌشعة أحِاان ساؾَا من ورإء ذكل إىل إهساب الكمَ ظاكة فٌَة
ابملشاؾص وإدلللت كادرة ؿىل إًخبزري يف وخسإن إًلارئ.
"إن من إجصز إًسٌلت إملمزية ٌَحاحر ُو متسىَ ابلجتاُات إًـَمَة حِر ل ٌس خعَؽ إًحاحر
إس خزسإم إًعصًلة إًـَمَة إل إذإ اكهت إجتاُاثَ إًـَمَة كوًة ،فاًححر ًُس ٍلوؿة من إملِارإت
1
حفسة،تي ل كمية ًِشٍ إملِارإت إل إذإ إسدٌست إىل كاؿسة من الاجتاُات إًـَمَة"
إًاكثة إدذار إلًفاظ وهؼمِا ابًعصًلة إًيت أرإد إًخـحري ؾهنا ًيك ًوضي إملـاين وإلفاكر تعصًلة
سَمية.
ثلِمي إًاكثة ٍىون ؿىل ؿسّ ة مـعَات أساسِا إًىذاتة و إًطحة إًـَمَة و إًخفىري "و إًخفىري
2
إًـَمي ٌسدٌس إىل إًخيؼمي  :ثيؼمي ظصًلة إًخفىري"
ُسف إًاكثة إلفِام وإلكٌاع ،أسَوتَ ذايل من إًـاظفة وإرلَال فلس ؿاجل إلدب إًربثلايل وؾصض
مصإحهل ووشبثَ تبسَوب سِي مفِوم مؽ دكة إس خزسإم إلًفاظ وإلساًَة ،إملادة إًـَمَة فَِ سَمية
دكِلة فال ًخجاوز إحلكائق.
تياء إٌَلة يف إًىذاب ُو ؾيرص رمم لهَ ٌساؿس ؿىل إندساب ًلة إلدب إًطحَحة فالضافة إىل
إخملزون إٌَلوي إًىدري وإذلي ٌساؿس إًاكثة ؿىل إًخيوع يف إس خزسإم إًلكٌلت وإًخـاتري أًضا حىون
ًلة إًخـحري وإحضة خسإ من انحِة ًلوًة وشفوًة وإمالئَة وكسرثَ ؿىل حصثُة إزلي وإ لفاكر يف

1ؾحَسإت ذوكان و أدصٍن – إًححر إًـَمي مفِومَ ،أدوإثَ و أساًَحَ – دإر إًفىص ٌَعحاؿة و إًًرش و إًخوزًؽ – ؾٌلن  2012ص37
2إملصحؽ إًساتق ص 51
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إمللعؽ إًوإحس وإذلي ًضؽ رؤًة وإحضة ،رتط إلحسإث جزمهنا إًخارخيي أًضا ٌساؿس ؿىل إًدسَسي
إًزمين إمليعلي وًؤنس ؿىل مطسإكِة إًاكثة.
إن ثلِمي أسَوب إًاكثة حزء ل ًيفطي ابًخبهَس ؾن كصإءة إًىذاب ،وثلِمي إًـمي إمللسم ولك ًىٌَ
حيخاج إىل حصنزي هحري من إًلارئ حِر ٍىون ؿسل يف إًخلِمي فِياك إًـسًس من إملـعَات إًيت حتنك
معََة إًخلِمي ،وإًيت جية أن ًمت وضـِا يف الاؾخحار ،وإًخـامي مـِا حبَادًة شسًسة.
وكس إؾمتس إًاكثة َلود ؿًل ميك يف نخاتَ إلدب إًربثلايل اترخيَ وثعورٍ ؿىل أسَوب أديب وُو
إلسَوب إذلي ٌس خزسمَ إًاكثة .
1
"ًلوم إًحاحر تـصض مشلكخَ تسكة و ضَاقهتا ثشلك حمسد "
ابلضافة إىل إلساًَة إرلربًة ذما ًضفي ؿىل إًيص حصنة وكصتة إىل هفس إملخَلي ودوإظصٍ،
وُسف إًاكثة إلسايس من ُشإ إلسَوب ُو إلكٌاع وإش حاع إذلإئلة إلدتَة وإًفٌَة دلى
ًصحدَ إلثصإء إًفىصي وإًفائسة يف نثري من إلحِان.
إملخَلي ،وكس إ
وأًضا ل ميىن أن هخحسث ؾن ثلِمي أسَوب إًاكثة دون أن هخعصق إىل إذلسًر ؾن إلًفاظ فِيي
متزي إًاكثة وذكل لهنا ثـىس إًحُئة وإجملمتؽ إذلي ؿاٌشَ إًاكثة .
"إًخفىري إًـَمي ُو أسَوب أو ظصًلة مهنجَة ٌَححر و إملـصفة  ،و ُو هبسإ خيخَف ؾن إًخفىري
2
إًـادي "

1ؾحَسإت ذوكان و أدصٍن – إًححر إًـَمي مفِومَ ،أدوإثَ و أساًَحَ ص35
2إملصحؽ إًساتق ص 51
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ت  -مهنج إًاكثة:
من ذالل كصإءثيا ٌَاكثة كصإءة مذبهَة وإظالؾيا ؿىل ما نخة حوهل ثحني ًيا أن إملهنج إذلي إثحـَ
إًاكثة َلود ؿًل ميك ُو مهنج وضفي اترخيي إؾمتس فَِ ؿىل حتََي وثفسري إلحسإث إملاضَة
فوضف ؾيادضُا وحسد مسخداهتا ورسد إهتجئَإ
"حني ٍصًس إًحاحر أن ًسرس ػاُصة ما فان أول دعوة ًلوم هبا يه وضف ُسٍ إًؼاُصة إًيت
ٍصًس درإس هتا و مجؽ أوضاف و مـَومات دكِلة ؾهنا  ،و إلسَوب إًوضفي ًـمتس ؿىل درإسة إًوإكؽ
1
أو إًؼاُصة نٌل ثوخس يف إًوإكؽ هيمت توضفِا وضفا دكِلا و ًـرب ؾهنا ثـحريإ هَفِا أو ثـحريإ هكَا"
ومحوًخَ إًخًدؤ تخسإؾَاثَ
مس خـَيا تخكل إملـَومات الاسدِـاب إًوإكؽ إ
" ل ًلذرص إلسَوب إًوضفي ؿىل وضف إًؼاُصة و مجؽ إملـَومات و إًحَاانت ؾهنا تي لتس من
2
ثطيَف ُسٍ إملـَومات و ثيؼميِا و إًخـحري ؾهنا "
ًـس إملهنج إًخارخيي أحس إًخطيَفات إلساس َة ٌَححر إًـَمي ،وٌشارنَ يف ذكل لك من إملهنج
إًوضفي وابًلاء هؼصة ؿامة ؿىل إملهنج إًخارخيي جنس أن هل شِصة وإسـة يف حتلِق إدلرإسات إًححثَة
وإرلصوج ثشوإُس رممة
"هيمت إلسَوب إًخارخيي أوإلسَوب إًواثئلي جبمؽ إذللائق و إملـَومات من ذالل درإسة إًواثئق و
إًسجالت و إلاثر ،و ٌس خزسم ُشإ إلسَوب يف درإسة إًؼوإُص و إلحسإث و إملوإكف إًيت
3
مىض ؿَهيا زمن كطري أو ظوًي "

1ؾحَسإت ذوكان و أدصٍن – إًححر إًـَمي مفِومَ ،أدوإثَ و أساًَحَ ص187
2إملصحؽ إًساتق ص 188
3إملصحؽ إًساتق ص 183
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مهنج إدلنخور ميك ُو إذلي حـي إجملامِؽ إًـَمَة حهتافت ؿىل الاظالع إًََ ،وجصمغ ذما ثلسمَ يف
إًسن وس َعص ؿَََ هوع من إًلسرًة حـَخَ ل ًسون نثريإ ذما ًـصفَ يف نخاب رمغ ذكل أُسى
ٌَمىذحة.
يف إملهنج إًوضفي هيمت إًاكثة توضف إًؼاُصة وضفا دكِلا وًـرب ؾهنا من انحِخني هَفِة ،وذكل
توضفِا وثوضيح دطائطِا من ذالل إؾعاءُا وضفة رمقَة ًوحض ملسإر ُشٍ إًؼاُصة إملوضوفة أو
وس حة إرثحاظِا مؽ إًؼوإُص إلدصى ،وًـس ُشإ إملهنج أحس مٌاشم إًححر إملِمةوًـي أطمَخَ ثـود إىل
نرثة الاؾامتد ؿَََ يف أهوإع ؿسة من إدلرإسات وإلحباث ،إدلسٍص ابذلهص أن إملهنج إًوضفي ُو مبثاتة
مؼةل وإسـة ومصهة.
فهل كمية يف إدلرإسات وإلحباث من ثوفري تَاانت ؾن وإكؽ إًؼاُصة إملصإد درإس هتا ،إضافة إىل
ثفسريٍ ُشٍ إًحَاانت وثيؼميِا ثيؼامي هكَة أو هَفِة إًيت جساؿس ؿىل فِم إًؼاُصة إملعصوحة ٌدلرإسة
وثعوٍصُا.
أما إملهنج إًخارخيي ًلوم ؿىل إًححر ؿىل أساس درإسة أحسإث إملايض ،نٌل كام إدلنخور َلود ؿًل
ميك كس وضف ًيا إذلوإدث تعصًلة موضوؾَة وحاول رتعِا يف س َاق زمين مؽ وضؽ إلدةل.
فادلرإسات إًخارخيَة موضوع ثـسًي مس متص إذ ًخوكؽ أن ًؼِص يف إملس خلدي وهجات هؼص خسًسة
1
ثفرس إًوكائؽ إملاضَة ؿىل حنو خسًس ثسخة إًىشف ؾن وكائؽ خسًسة.
فاذللائق وإًحَاانت حىون مسجةل يف جسالت مثي إًواثئق وإملعحوؿات وإًححوث وإدلرإسات
2
إلحطائَة إًيت ثطسرُا إًَِئات من ؿسة مطادر.

1ذََي معص مـن ،إملوضوؾَة وإًخحََي يف إًححر الاحامتؾي ،دإر إلفاق إدلسًسة ،تريوت ،1988 ،ص7 .47
2قصیب َلس س َس أمحس  ،ثطممي وثيفِس إًححر الاحامتؾي ،دإر إملـصفة إدلامـَة إلسىٌسرًة  ،1982ص 109
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وفَِ إس خزالص إًيخاجئ إًححر ومن سٌلت إًحاحر إًخارخيي أن ٍىون كادر ؿىل إًيلس ،ووإسؽ
الاظالع وإدلسًة وإًطرب وتـَسإ ؾن إًخحزي لُوإء وأرإء خشطَخَ.
وًـس إملهنج مٌاس حا لمناط خمخَفة من إلحباث ومن مزإايٍ إملِمة مساطمخَ إًفـاةل يف إًخـصف ؿىل
هَفِة وشبة إًؼوإُص حمي إدلرإسة ،ومن مث إس خًداط إلس حاب.
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ثبزري إٌَلة إًـصتَة ؿىل إٌَلة
إًربثلاًَة

إًفطي إًثاين

إملححر إلول
إن إٌَلات ثخسإذي و ثخال حق لكٌل إثطَت إحسإٌُل ابلدصى تطورة مدارشة أو كري مدارشة ''فذعور
إٌَلة ًـس أمصإ مثاًَا فان إلثص إذلي ًلؽ ؿىل ًلة ما من ًلات جماورة ًِا نثريإ ما ًَـة دورإ ُاما
1
يف إًخعور إٌَلوي
و مبا أن إٌَلات ثؤثص و ثخبثص تحلضٌِل إًحـظ فال تس أهنا س خرصج من هعاكِا إًلوسم
ذإكل لن إحذاكك إٌَلات رضورة اترخيَة و إحذاكك إٌَلات ًؤدي حامت إىل ثسإذَِا فلك ًلة مذبثصة
تبدصى فاحذاكك إٌَلات ٌش حَ إحذاكك إًشـوب
''إن إٌَلة اكئن يح و ًـرتي ُشٍ إٌَلة ما ًـرتي إلحِاء من قين و فلري و من سـة و ضَق و
من إهدشار أو إحنطار و من جتمؽ و ثفصق و من ؾزة و ذةل و من حِاة أو موت
و ثخبثص إٌَلة حبضارة إلمة و هؼمِا و ثلاًَسُا و إجتاُاهتا إًـلََة و درخة زلافهتا و شؤوهنا
الاكذطادي .......و ما إىل ذكل فلك ثعور حبت يف انحِة من ُشٍ إًيوإيح إل و
ة
الاحامتؾَة و
2
ًيـىس ثبزريٍ يف أدإة إًخـحري و ذلكل ثـس إٌَلات إضسق جسي يف اترخي إًشـوب
فَلك ًلة اترخيِا إذلي هل إدلور يف ثبثص إٌَلات تحلضِا إًحـظ

1فٌسر ٌس –إٌَلة ب ط مىذحة أجنَو إملرصًة إًلاُصة حصمجة ؾحس إسلَس دوإيل و َلس إًلطاص ص 348
2ضسًق ًَىل ثبزري إٌَلة إًـصتَة يف كريُا من إٌَلات –جمةل حوًَات إًرتإث إًـسدhttps://annales.univ-mosta.dz/index.php/archive2006- 05

28

ثبزري إٌَلة إًـصتَة ؿىل إٌَلة
إًربثلاًَة

إًفطي إًثاين

فاٌَلة إًـصتَة رهن أسايس من أراكن إلمة إًـصتَة و إلسالمِة و حمتزي مبمزيإت حصفـِا ؾن ابيق
إٌَلات نٌل أن الاحذاكك تني إٌَلات ٍزًسُا كوة و إس متصإرًة و ثـمق نٌل اكن إذلال يف ثبزري ًلخيا
إًـصتَة يف إٌَلة إًربثلاًَة

أ -مؼاُص ثبزري إٌَلة إًـصتَة ؿىل إٌَلة إًربثلاًَة
ثسخة الاحذالل مٌش ؿسة ؾطور أذشت ًلخيا إلثص إًىدري يف ًلة إًربثلال ،فاٌَلة إًربثلاًَة كس
ودلت و ثعورت يف ضي إًوحود إًـصيب و ًِشإ فلس دذَهتا ألف إًـحارإت و إًخؽ إتري إًـصتَة فِشإ
إًخبزري ًـود إىل إًفذح إًـصيب ''نٌل أن إملطادر الاس حاهَة و إًربثلاًَة مل ثشهص ًيا ثفاضَي ذإت فائسة
ؾن ثكل إًفرتة من اترخي ش حَ إدلزٍصة إلًحريًة (الاس حاهَة و إًربثلال) إل إهَ ميىن حتسًس اترخي
إًفذح إًـصيب ٌَربثلال مٌش إًحسإًة إىل دصوج إًـصب من ًش حوهة إًـامصة حبوإيل أرتـٌلئة ؿام ( -714
1150م)
-1150
و مٌش دصوهجم من ًش حوهة إىل أن كادر أدص ؾصيب إرض إًربثلال مائة ؿام أدصى (
1250م) فذىون مسة إًخوإخس إًـصيب ٌَربثلال مخسٌلئة ؿام ،فِشإ إًخارخي إًعوًي خسإ وحسٍ سخة
اكيف ٌَخبثص ابٌَلة إًـصتَة و زلافهتا1 .أًضا و اكن ٌَـصب أثصإ رإجئا يف إًخارخي إًفىصي و إًـَمي و
إلديب .
''إل أن الاس حاهَة و إًربثلاًَة ٌُل أنرث ُشٍ إٌَلات ثبثصإ ابًـصتَة ،فلس ودلات و ثعورات يف ضي
إًوحود إًـصيب و إلسالسم يف ش حَ إدلزٍصة و ًِشإ فلس دذَهتٌل ألف من إلًفاظ و إًخـاتري إًـصتَة
2

1فاحل حٌعي –إًـصب و إًربثلال يف إًخارخي مًشورإت إجملمتؽ إًثلايف أتو ػيب ط1997-1418 1ص17
2ممحود ؿًل إمليك إلدب إًربثلايل اترخيَ و ثعورٍ إجملَس إلؿىل ٌَثلافة ط 12002ص 08
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اكن إًـصب فاحتني و حاهكني فاوشب إملسَمون إًـصب حضارة متثَت يف ورش إًـَوم و إًفٌون و
إًثلافة .
'' فادذَوإ ثكل إدلاير مشـي إًـمل يف أايدهيم و أاثرضم إملوحودة إىل إلن ُياك ذري شاُس ؿىل
أهنم كسموإ ٌَـامل إًىثري من إًـَوم إلوساهَة 1ذاضة يف إٌَلة إًيت يه مصأة إلن ذلكل إًخبزري.
 حىت ؾيسما سلعت ًش حوهة تَس إًربثلاًَني اكن أنرث من هطف ساكهنا من إلس حان
إملسَمني.ذلكل فلس كام ُؤلء إلس حان إملس خـصتون إذلٍن ثثلفوإ ابًثلافة إًـصتَة  ،و إظَـوإ
ؿىل أدإب ًلهتا إدذَوإ إًىثري من إملفصدإت إًـصتَة إىل الاس حاهَة و إًربثلاًَة .فاٌَلة إًربثلاًَة
ثضم أًفاػا ؾصتَة نثرية ''و ًؼِص ُشإ إًخبزري ؿىل ًلة إملؤسسات إًربثلاًَة يف ًومٌا ُشإ مثي
ًفغ إًلائس ((، ALCAIDEإًوزٍص (  )ALVAZIRو كريُا من مئات إلًفاظ ،و ًشهص أن
مىذحة إذلنك إًثاين إًيت إحذوت ؿىل أًوف إًىذة إًـصتَة كس إكذخست مهنا إًربثلال ؿَوم
2
إًخجارة و إًفَسفة و إًثلافة.
و ًؼِص ثبزري إًـَوم إلدصى ذاضة يف إًـٌلرة و إًحياء وإحضة ؿىل إٌَلة إًربثلاًَة ،فاًىذة إًربثلاًَة
ثـرتف أن إًـصب ؿَموضم تياء إًسود و تياء إلتًِة إملصثفـة .
 حىت تـس إىهتاء حنك إًـصب ضي إًوحود إًـصيب رإخسا و موحودإ.
'' إن إًفرتة إًيت وإهحت إًلزو إًربثلايل ٌدلول إًـصتَة إلسالمِة اكهت فرتة إهخلال ابًلة إلطمَة
3
ابًًس حة ٌَلوى إًـصتَة و إلسالمِة

1فاحل حٌعي –إًـصب و إًربثلال يف إًخارخي ص 530
2فاحل حٌعي إملصحؽ س حق ذهصٍ ص 79
3فاحل حٌعي –إملصحؽ س حق ذهصٍ ص 531
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و كس حاول إًربثلاًَون تـس سلوط ًش حوهة أن ميحو إلثص إًـصيب ُياك ذاضة تـس أن ضارت
إملسًية ؿامصة إًربثلال " ،إل أن إلثص إًيفيس و إًـَمي ل زإل ُياك ذاضة يف أسٌلء إملوإكؽ
إدللصإفِة ؾصتَة إلضي لهنا ثبثصت ثشلك معَق خسإ".1
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تـظ إًلكٌلت إًربثلاًَة إمللذخسة من إًـصتَة

إًلرص

Alcaçar

إًربإءة

Alvara

إًلائس

Alcaide

إًحَعار

Alveitar

إًححرية

Albufeira

إًربنة

Alverca

إًلعَفة

Alcatifa

إًصظي

Arratel

إًىٌَة

Alcunha

إًصز

Arroz

إًضَـة

Aldeia

إًسىص

Assucar

إرلَاط

Alfeiate

إًعاحوهة

Atafona

إًفلري

Alfaqui

إذلَوى

Alfeloa

إًلفة

Alcofa

إًزًت

Azeite

إًـصتَة

Algarwia

إًزًخوهة

Azeitona

إمللربة

Almocavar

رمان

Roman

إملزإًسة

Almoeda

1

إخملسة
إًحياء

Almofada
Alvanel

1رفائَي خنهل إًُسوؾي – قصإئة إٌَلة إًـصتَة .معحـة إلحسان ب ط– حَة  – 1954ص .88 – 87

32

ثبزري إٌَلة إًـصتَة ؿىل إٌَلة
إًربثلاًَة

إًفطي إًثاين

ب -إًخـصًف ابلدب إًربثلايل
إلدب إًربثلايل ثشلك ؿام ُ ،و أدب مىذوب ابٌَلةإًربثلاًَة  ،وذاضة من كدي موإظين إًربثلال و
كس جشري أًضا إىل إلدب إملىذوب من كدي إًياس إذلٍن ًـُشون يف إًربثلال ،إًربإزًي  ،أ هلول و
إملوزمدَق فضال ؾن كريُا من إًحدلإن إًياظلة ابًربثلاًََ  ،من إلمثةلإملحىصةًلدب إًربثلايل ثلََس
إًشـص إدلاًَلي إًربثلايل يف إًـطور إًوسعى وإذلي مت ثعوٍصٍ يف إلضي يف كاًُس َا وشٌلل
إًربثلال
ٍمتزي إلدب إًربثلايل ترثوة إًشـص إًليايئ وثيوؾِا إذلي ُو مزيُا مٌش تسإًة ًلهتا تـس الاحذالل
إًصوماين من ذالل ثصوهتا من إًىذاابت إًخارخيَة إًيت ثوزق حاكم إًربثلال ٫وفذوحاهتا وثوسـِا من
إًـرص إذلُيب مث هؼصت من ؾرص إٍهنضة فرتٍ إًيت جشلك حزء من إدلرإما إملـيوي
ثبثص إلدب إًربثلايل من ذالل ًلخَ ابلدإب إلدصى يف إٌَلةإًربثلاًَة اكن ًِا ثبزري هحري
" إلأن إلس حاهَةوإًربثلاًَة ٌُل أنرث إٌَلات ثبثصإابًـصتَة فلس ودلت وثعورت يف ػي وحود إًـصيب
1
إلسالسم يف ش حَ إدلزٍصة إلًحريًَ "
وكس إهـىست ُشٍ إًؼاُصة ؿىل إلدب ثَلى يف وشبثَ إلوىل من إًخبزريإاتًـصتَة يف روحَ
وموضوؿاثَ وظصق ثـحريٍ ما اكن ذمزيٍ ابرزٍ ل ختعهئا إًـني.

1ممحود ؿًل ميك -إلدب إًربثلايل اترخيَ و ثعورٍ ص 11
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ت -وشاٍ إلدب إًربثلايل وتسإايثَ
اكن إًشـص إًليايئ ُو إس حق إلهوإع إًشـصًة يف إًؼِور مٌش إًلصن إًثاًر ؾرش إًيت ورشت
تـيوإن نخة إلكاين حمتزي تعحَـهتا إرلاص و أوزإهنا إًربثلاًَة وإًلاًُس ََ ٫واكهت إًلاًُس ََ إحسى
إٌَِجات إًربثلاًَة واكهت ُياكل زالث موضوؿات يه  1أكاين إذلة :وُو ضوت ذهوري وجنس
فَِ إًصخي إًـاشق إملخشٌي ذلحَخذَ ويه أكاين ًحسو فهيا جبالء ثبزري إًربوفاويس إًفصويس  2 ٫أكاين
إًطسإكة :ذإت إًطوت إًًسايئ إملخبثص تعاتؽ شـصي إًخلََسي ًخحسث ؾن وساء ؿاشلات ًحىون
من إهخؼار إذلحُة ،وهوع إلذري ُو إلكاين إًِجائَة إًساحصة وإٍهتوكَة إًيت حتايك كطائس
إًرتوابدورو إًشـص إًصؾوي و إملَحمة إًليائَة يف ؾرص إٍهنضة و إملرسحِات إًالكس َىِة و لك
ُشٍ إملصإحي كس إمل هبا إًاكثة َلود ؿًل ميك يف نخاتَ إلدب إًربثلايل اترخيِا و ثعورٍ.
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إملححر إًثاين
أ -ثـصًف إٌَلة إًـصتَة ًلة و إضعالحا
ثـصًف إٌَلة إًـصتَة:
أولً-لة " :من (ًلا) يف إًلول (ًلوإ) و خاء يف ًسان إًـصب لجن مٌؼور "و إٌَلة و إٌَسن
وحسُا أضوإت ًـرب هبا لك كوم ؾن أقصإضِم ًلال ًلا فالن ؾن إًطوإب و ؾن إًعصًق إذ مال
ؾيَ و إٌَلة أذشت من ُشإ لن ُؤلء حلكٌل جالكم ماًوإ فَِ ؾن ًلة ُؤلء إلدصٍن و إٌَلو
1
إًيعق ًلال ُشٍ إًيت ًَلون هبا و ًلوى إًعري أضوإهتا
و مـىن إٌَلة
''إًطوت معَلا  ،و إٌَِج (إًوًوع) ابًشُيئ و إرلعب ،و إًسلط و إًيعق و إٌَلة من ابب دؿا و
2
سـى و ريض
اثهَا -إضعالحا :إدذَف إًـٌَلء يف حتسًس ثـصًف حمسد ٌَلة ذكل ثسخة إرثحاط إٌَلة جىثري من
إًـَوم و ُشٍ أضم إًخـصًفات إًيت ذهصُا إًـٌَلء
إجن ذدلون :ويف إظار ثـصًف إٌَلة حتسث إجن ذدلون يف ملسمذَ فـصفِا '' :يه ؾحارة إملخلكم ؾن
ملطودٍ،و ثكل إًـحارة فـي ًساين انشئ ؾن إًلطس يف إؿادة إًالكم ،فال تس أن ثطري مَىة
3
ملصرة يف إًـضو إًفاؿي ًِا و ُو إٌَسان و ُو يف لك إمة حبسة إضعالحاهتا.
1إجن مٌؼور ًسان إًـصب إجملدل إرلامس،ابب إًالم ،ج[ 45مادة ًلا] 35ص 4050
2ثوفِق َلس شاُني ؿمل إٌَلة إًـام ط 1دإر إًخضامن ٌَعحاؿة إًلاُصة  1985ص13
3إجن ذدلون ؾحس إًصمحن إمللسمة ط  4دإر إًىذاب إًـَمَة تريوت ج 01ص 83
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فِو ًلطس أن إٌَلة وس َةل إثطال إوساهَة إحامتؾَة ًـرب توإسعهتا ؾن إلرإء و إملخعَحات و يه
ختخَف من جممتؽ لدص ،نٌل أهنا وشاط إوساين ؾلًل ًخحلق يف حسود ؿادة الكمِة ًساهَة .
ؾحس إًلاُص حصخاين ً:ـصف إٌَلة تبهنا :ؾحارة ؾن هؼام من إًـالكات و إًصوإتط إملـيوًة إًيت
جس خفاد من إملفصدإت و إلًفاظ إٌَلوًة تـس أن ٌسدٌس تـضِا إىل تـظ  ،و ًـَق تـضِا تحـظ
1
،يف حصهَة ًلوي كامئ ؿىل أساس إلس ياد.
ؿىل رمغ إدذالف إًـٌَلء من ثـار ًفِم إل أهنم إثفلوإ ؿىل أن إٌَلة يه إلضوإت إًيت هـرب هبا ؾن
ما ىصًس
خاء يف كوهل ثـاىل [وإذإ مصوإ ابٌَلو مصوإ هصإما]

2

و تـس ُشٍ إًخـارًف وس خزَص ؿسة حلائق يه:
 إن إٌَلة وس َةل إثطاًَة إوساهَة إحامتؾَة ميخَىِا مذلكم إٌَلة
 إٌَلة ختخَف من جممتؽ لدص
 إٌَلة وشاط إوساين ؾلًل إرإدي
 إٌَلة ثطحح مَىة ًساهَة تخىصإر إس خـٌلًِا
 إٌَلة أدإة ختاظة و ثفاضم
 إٌَلة أدإة إًخـحري و إًخوإضي تني إلفصإد و إلدم

1إدلصخاين دلئي إلجعاز إًصابط دإر إلمان  1989ص23
2سورة إًفصكان،إلًة 72
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نٌل أهنا ٍصإُا (دٍاكرت):إهنا ذاضَة إلوسان،مبا ُو حِوإن انظق أي مفىص ،فِيي حتلِق انظلِة
1
إلوسان.
ثـصًف إًـصتَة
أول ًلة:
إن مطعَح إًـصتَة نلريٍ من إملطعَحات ؾصفَ إًـٌَلء من حِر إٌَلة و الاضعالح
مادة إًـصتَة مش خلة من ؾصب ًـصب ؾصاب :أي فطح تـس ًىٌة .و ؾصب ؾصواب ،و ؾصوتة،وؾصإتة و
ؾصوتَة أي فطاحة.
و ًلال :ؾصب ًساهَ .و أؾصب فالن:اكن فطَحا يف إًـصتَة و إن مل ٍىن من إًـصب .
و ًلال:ؾصب ؾيَ ًساهَ:أابن و أفطح
و الامس إلجعمي:أؾصتَ
ثـصب:جش حَ ابًـصب و أكام ابًحادًة وضار أؾصتَا.و اكن ًلال:ثـصب فالن تـس إًِجصة،إس خـصب:ضار
2
ددِال و حـي هفسَ مهتم.
إلؾصإب :أؾصإيب ،كال سُدوًَ:إمنا كِي يف إًًسة إىل إلؾصإب أؾصإيب لهَ ل وإحس هل ؿىل ُشإ
3
إملـىن و ؾصيب تني إًـصوتة و إًـصوتَة.

 1توفِق َلس شاُني ؿمل إٌَلة إًـام ص 141
2إجصإُمي مطعفى،إمحس إًزايت إملـجم إًوس َط خامـة ؾحس إًلادر ابب إًـني ج 02ص195-95
3إجن مٌؼور ًسان إًـصب ص 2878
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اثهَا إضعالحا:
إًـصتَة يه ًلة رمسَة يف لك دول إًوظن إًـصيب إضافة إىل هوهنا ًلة رمسَة يف تدلإن أحٌحَة
اكًدشاد
إٌَلة إًـصتَة من أقزر إٌَلات من حِر إملادة إٌَلوًة
إًـصتَة من إحسث إٌَلات وشبة و اترخيا 1يه إحسى إٌَلات إًلسمية إًيت ؾصفت ابمس ٍلوؿة إٌَلات
إًسامِة ،حِر أهنا حتخوي ما ًُس يف كريُا من إٌَلات ،و فهيا ػاُصة إلؾصإب و هؼامَ إًاكمي
،و ثـس من أظول إٌَلات معصإ فِيي إٌَلة إًوحِسة إًيت حافؼت ؿىل وحودُا .
دطائص إٌَلة إًـصتَة :
حمتزي إٌَلة إًـصتَة مبجموؿة من إرلطائص كس ل ثخوإفص ٌَلات إلدصى،مفـؼم من حتسزوإ ؾن
دطائص إٌَلة إًـصتَة ثياوًوُا من ابب أن إٌَلة إًـصتَة حمتزي خبطوضَة متزيُا ؾن تلِة ًلات إًـامل
و يه أهنا ًلة إًلصإن إًىصمي و إؾخحارُا حزء من إًـلِسة إلسالمِة ،و يه ًلة ثـرب ؾن إملعاًة و
إًخوإضي تني إًياس و يه سَسةل أضوإت ثيؼم يف وحسإت حتمي لك مهنا مـىن مـني و ًلك
وحسة ًِا مسًوًِا و مفـوًِا إرلاص هبا .فلكٌل اكن إملَفوظ وإحضا اكن إملـىن و إملسًول أوحض و أفصإد
إجملمتؽ ثـاوهوإ و إثفلوإ ؿىل وضؽ إلًفاظ و دللهتا،أما مطسرُا فِيي ثطسر من هجاز إًيعق
2
إلوساين
س يحاول أن همل تبضم إرلطائص:
 )1إًنك إًوإسؽ من إملفصدإت
َ1لس إًلويص ( ،)2016ؾحلصًـة إٌَلـة إًـصتِـة ،إملمَىة إمللصتَة :إٌسُسىو ،ضفحة .7
2حسني إدلٍميي و سـاد ؾحس إًىصمي ،ؾحاس إًوإئًل –إٌَلة إًـصتَة مٌاصمِا ظصإئق ثسرٌسِا ط 1دإر إًرشوق 2003ص58

38

ثبزري إٌَلة إًـصتَة ؿىل إٌَلة
إًربثلاًَة

إًفطي إًثاين

 )2وفصة لكٌلهتا و نرثة أًفاػِا إًيت متال أحزإء ؿسًسة من أي مـجم شامي لكسان إًـصب لجن
مٌؼور فدلهيا خمزون ُائي من إدلشور إٌَلوًة جيـَِا كادرة ؿىل ثوًَس مك ُائي من إلًفاظ و
إسدِـاب لك أهوإع إًفىص إذلسًر و لك خسًس
 )3الاش خلاقً:لطس تَ إكذعاع فصع من أضي و إذش ضَلة من ضَلة،و يشء من يشء،و ًفغ
1
من ًفؼة،نٌل إهَ ًـس من إرلطائص إًيادرة يف إٌَلة إًـصتَة.
 )4دلةل إلضوإت ؿىل إملـاين  :حمتزي إًلكمة إًـصتَة تبهنا مبجصد سٌلؾِا ًفِم مـياُا و دللهتا
إملس متسة من ظحَـة إلضوإت
 )5إًفطاحة:و إمللطود ابًفطاحة ُو ذَو إًيشء من إًـَوب و كس ذَت إٌَلة إًـصتَة من إًخيافص
2
تني إًلكٌلت،ضـف إًخبًَف إٌَفؼي،إًخـلِس إٌَفؼي،إًخـلِس إملـيوي.
 )6ؿمل إًـصوض:و ُو إًـمل إخملخص ابًشـص و أوزإهَ
 )7إًخرفِف  :و يه من إحس مزإاي إٌَلة إًـصتَة ؾن ابيق ًلات إًـامل مثي مل ٍىن:مل ًم
 )8إًخضاد :دلةل إٌَفغ إًوإحس ؿىل مـيَني مذضادٍن اكٌََي و إٍهنار
 )9إًرتإدف:و ُو وحود إًـسًس من إًلكٌلت إًيت ثـعي دلةل وإحسة دون إؾعاء متام يف إملـىن و
إمنا معومِة يف إملـىن ذما ٍىسة إملفصدة إًوإحسة متزيإ يف الاس خزسإم مع ٍلوؾهتا ذما ًيـىس ؿىل
مسى تالكة إٌَلة ُو ما إدذَف ًفؼَ و إثفق مـياٍ،أو إظالق ؿسة لكٌلت ؿىل مسًول وإحس.و
كس كال إًلسإزم أن أسٌلء إلسس نثرية،فشهصوإ مهنا :إلسس،إٌََر:إًرضكام إذلسام و
3
إملِيس........إخل.
1مسَحة اندض ذََف موكؽ موضوع ملالت ابٌَلة إًـصتَة س ية 2021موكؽ https://mawdoo3.com/
2إملصحؽ س حق ذهصٍ موكؽ موضوع
3لكثوم س َافة ،مسـودة جن انمج مشهصة ختصج ماسرت تـيوإن ثسرٌس إٌَلة إًـصتَة تني إًـامِة و إًفطحى –دطائص إًـصتَة و ظصق ثسرٌسِا
،انًف مـصوف منوذخا خامـة إدرإر  2019ص 65
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 )10إلؾصإب :ػاُصة إلؾصإب ابذلصاكت إلضََة أو إًفصؾَة ل ثوخس إل يف إٌَلة إًـصتَة،و يه
ػاُصة ثوفص ٌَلة ظاكة ُائةل من إملصوهة يف إًرتإهَة إملؤثصة يف إملـىن.فؼاُصة إلؾصإب ثـمي
ؿىل إلابهة 45ؾن إملـاين ابلًفاظ ،فالًفاظ ملَلة ؿىل مـاىهيا حىت ٍىون إلؾصإب ُو إذلي
ًفذحِا و ثـمي ؿىل ثوضَي إًالكم تحـضَ إًحـظ ؾيس إلدرإج.و كس ذُة إًـصب إىل إهَ ل
جيوز أن ٍىون ٌَفـي أنرث من فاؿي وإحس،و كس حىون هل مفـولت مذـسدة فصفؽ إًفاؿي ًلَخَ
1
و هطة إملفـول ًىرثثَ.
فاٌَلة إًـصتَة يه إلوسؽ يف كوإؿس إًيحو و إًرصف و إلنرث إحذفاػا ابلضوإت إًسامِة ًِا اترخي
ظوًي و ثصوة هحرية و خضمة و ُىشإ فان دطائص إٌَلة إًـصتَة نثرية و ل ميىن أن هوردُا اكمةل

ب -ثـصًف إٌَلة إًربثلاًَة ًلة و إضعالحا :
ً .1لة :
إًربثلاًلكمة أضَِا الامس (جصثلال)يف ضورة مفصدة مشهص و خشؾِا (جصثلال)
 إركال  :مجؽ ركي
2
 إًصكةل :إًلَفة ،الاًلف
ركي:هخت أو ُو إًرسمق
 إركَت إلرض :أهخذَ
 إركي إًزرع
 إًصكةل إدلدلة إًيت ثلعؽ يف إرلخان و إزلؽ ركي
1ممحود فِمي جحازي ،أسس ؿمل إٌَلة إًـصتَة ،دإر إًثلافة ٌَعحاؿة وإًًرش ،ص1979، 146م
2إجن مٌؼور ًسان إًـصب ص 1682
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 إًصكةل :رضاؿة يف قفةل
 إًربثلال ابًربثلاًَة (.(Portugal
 مـىن إمس إًربثلال يف كاموس مـاين إلسٌلء تالد إملصإئف
أضي جسمَة إًربثلال:
إًربثلال مسَت هبشإ الامس ٌَسخة إًخايل (تورثو) أي إملَياء و (كال) وس حة ًحالد أًلال و ثطحح
إًدسمَة تالد أًلال ،أما يف إًصوإايت إًـصتَة فِلال أن جسمَة ُشإ إًحدل ابًربثلال من كدي إًـصب
إذلٍن سىٌوإ مٌعلو حٌوب أورواب إابن إذلنك إًـصيب فسٌلُا إًـصب تحالد إًربثلال.

 .2إضعالحا :
فِيي إٌَلة إًصمسَة ٌَحالد و إًربإزًي و إملوزهخِق و إجنول و ُشٍ إٌَلة ًخحسث هبا حنو زالمثائة أًف
خشص يف إًولايت إملخحسة إلمصٍىِة
 إٌَلة إًربثلاًَة يه ًلة روماهَة وشبت يف ما ًـصف إلن تلاًُس َا (إس حاهَا) و شٌلل دوةل
إًربثلال إذلاًَة مش خلة من إٌَلة إًالثًَِة إهدرشت يف مجَؽ أحناء إًـامل إابن ػِور إًربثلال نلوة
إس خـٌلرًة يف إًلصون 15و  16م إمذست من إًربإزًي إىل ما اكهوإ يف إًطني و قوإ يف إًِيس و
ذالل ذإكل إًوكت إوشات ًلات هصًوًَة ؿسًسة جسدٌس إىل إٌَلة إًربثلاًَة يف مجَؽ أحناء إًـامل
دطوضا إفصًلِا و مٌعلة إًاكرًيب1و يه إًَوم وإحسة من إٌَلات إًصئُس َة يف إًـامل
 تـس إس خلالل إًربثلال نسوةل من دول إدلزٍصة إلًحريًة يف إًلصون إًوسعى ثعورت إٌَلة
 GALICIAN .وأضححت ًلة
إًربثلاًَة إهعالكا من أضَِا إملشرتك مؽ إٌَلة إًلاًَلِة
1فاضي إجصإُمي – نخاب ثـَمي إٌَلة إًربثلاًَة دإر إًىذة إًـَمَة تريوت ًحيان  2011ص 7
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إًحالط و إقخًت ابملطعَحات و إس خلصت كوإؿسُا و نخاابهتا ،نٌل ثعورت نثريإ من ذالل
إلؾٌلل إلدتَة .اكهت إًربثلاًَة يف إملصحةل إلوىل ذاضـة ًيفوذ إٌَلة إًـصتَة و إٌَلة إلوروتَة
،نٌل أهنا إهدرشت مؽ ثوسؽ إلمربإظورًة إًربثلاًَة يف أمصٍاك إدليوتَة و إفصًلِا و أس َا و رإفق
ذكل إًخوسؽ ثحادلت جتارًة  ،و أضححت إًربثلاًَة ًلة إًخجارة حىت هناًة إًلصن إًثامن ؾرش
1
نٌل أهنا حتخفغ ابلحصف إًطوثَة إًالثًَِة و إٍمتَزي تني ثسرجياثَإ و إلدكام.
دطائص إٌَلة إًربثلاًَة :
 ثـس إٌَلة إًربثلاًَة يه إٌَلة إًصمسَة دلوةل إًربثلال
 ثطيف إٌَلة إًربثلاًَة من إٌَلات إًِيسوإوروتَة
 حتخي إملصنز إًثاين يف كامئة إٌَلات إًصوماويسة ،تـس إٌَلة الاس حاهَة تُامن حتخي إملصنز إًسادس
2
يف كامئة أنرث إٌَلات ش َوؿا يف إًـامل ،و ذكل ثسخة إلؿسإد إًىدرية إًياظلة هبا.
 يه إٌَلة إًصمسَة يف جسـة تدلإن نٌل أهنا إٌَلة إًصمسَة إًثاًثة يف قًَِا الاس خوإئَة تـس إًفصوس َة
و الاس حاهَة .
 جس خزسم إًـسًس من إٌَلات إلدصىىل خاهة إٌَلة إًربثلاًَة دإذي دوةل إًربثلال حِر ثلؽ
إٌَلة الاجنَزيًة يف إًرتثُة إًثاين من حِر الاهدشار ،و اكهت إملياظق إًس َاحِة من أنرث
إًـوإمي إملؤدًة لهدشارُا .نٌل ًمت إس خزسإم إٌَلة الاس حاهَة .
 فاٌَلة إًربثلاًَة ًلة رمسَة ل إحسى ؾرشة دوةل اكنعول ،قًَِا ،تُساو  ،قًَِا الاس خوإئَة
،مااكو إًطًَِة ،موزهخِق ،قوإ إًِيسًة ،إًربإزًي،إًصأسالدرض ،سان ثةسم ،جصًًسُيب
1انًي إًشافـي ،وًَس إجصإُمي إملـصفة فضاء زلايف ؾصيب اتسس يف  16فِربإٍص 2007موسوؿة ؾصتَة https://www.marefa.org
2إهطار إمحس موكؽ موضوع ً 18وهَو https://mawdoo3.com 2019
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ًـخرب ثـمل إٌَلة إًربثلاًَة سِال ملارهة مبجموؿة من إٌَلات ،فلصهبا من ًلات أدصى اكًفصوس َة
1
و الاس حاهَة جيـي مهنا مزجيا ذمزيإ ًلصتم تعصًلة كري مدارشة من ًلات أدصى جماورة.
إٌَلة إًربثلاًَة ثخبثص ثشلك هحري ابٌَلة إًـصتَة و ل حزإل جس خزسم إًـسًس من إًلكٌلت من أضي
ؾصيب
ثـخرب إًربثلاًَة ًلة (ذليَة) ثسخة ًفؼِا إملضحم كََال ٌَلكٌلت و إلضوإت نٌل ُو إذلال مؽ
أنرث إٌَلات إًالثًَِة إلدصى.

1إتدسام َلس موكؽ حبوث ً 22وًَو https://bo7ooth.info2019
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إملححر إًثاًر :
أ -ؿالكة إٌَلة إًربثلاًَة ابًشـص و إًيرث
.1ابًشـص :
اكن إًشـص إًليايئ ُو إس حق إلهوإع إًشـصًة يف إًؼِور مٌش إًلصن إًثاًر ؾرش فلط هؼم إملكل
تبكاين إًس َسة مصمي إًـشرإء
إًلش خايل إًفووسو إًـارش إملَلة ابذلىمي دًوإان إملـصوف
 lascantigas de santa mariaو يه ٍلوؿة من إًلطائس يف مسحي إًـشرإء مصمي و ذهص
مـجزإهتا1فلس اكهت مثصة إلدب إًربثلايل
وس َعصت ؿىل إًشـص إًليايئ إدلََلي إًربثلايل زالزة موضوؿات يه :
" )1أكاين إًطسإكة :1"cantigas de amigoذإت إًطوت إًًسايئ و إملخبثصة ابًعاتؽ إًشـيب
إًخلََسي  ،و ثخبًف يف مـؼمِا من ملعوؿات ٍىون معَؽ إمللعوؿة إًثاهَة مهنا ُو أدصأتَات
إمللعوؿة إلوىل ،ولك ملعوؿة ثًهتيي تحُت ثليََ إدلوكة قياءإ حٌلؾَا ًسؾى دورإ.و إملوضوع
إًصئُيس يف ُشٍ إلكاين ُو ما ًسور ؿىل إًس ية وساء ؿاشلات ًحىني حمحهيم
" )2إكاين إذلة "ُ : 2و ذو ضوت ذهوري جنس إًصخي إملسٌي ذلحَخذَ و يه أكاين ًحسو فهيا
جبالء إًخبزري إًربوفاويس إًفصويس ٌَشـصإء إدلوإًني (إًرتوابدور)إذلٍن اكهوإًليون ؿىل تالظات
ًحريي
إملَوك و إلمصإء يف ش حَ إدلزٍصة إل ة

َ1لود ؿًل ميك إلدب إًربثلايل اترخيَ و ثعورٍ ط2002 1إًلاُصة ص 18
 2إملصحؽ س حق ذهصٍ ص8
 3إملصحؽ س حق ذهصٍ ص 9
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 )3إلكاين إًِجائَة إًسادصة" :إًيت اكهت حتايك كطائس إًرتوابدور ذإت إملوضوؿات إملخـَلة حبَاة
إًشـصإء من إرسإف و جتاوزإت" إًيت اكهت ثسؾى أًضا ثلََس ًلطائس إًرتوابدور"3إًيت جسمى
 SIRVENTESو لس امي إًيوع إذلي اكهت موضوؿاثَ مذـَلة حبَاة إًشاؾص ذاضة" 3أما
إًشـص إملرسيح جصزت إملرسحِات إًصؾوًة و إًشـص إًصؾوي ،و إًشـص إملَحمي اكن ًـس
ًوٌس اكموهُس أؾؼمبؿالمَ و ًو أن ماكهخَ يف إًشـص إًليايئ ل ثلي ؾهنا يف إملَسإن إملَحمي
و ؿاجل ًوٌس اكموهُس Louis de camoesأهشإك إًشـص إملَحمي و اكن ًـخرب أؾؼم شاؾص
قيايئ و يف شـصٍ هَخلي ابًـاظفة إذلارة و إًثلافة إًصفِـة و شـص إًصاثء و إذلة ُو إملوضوع
إلسايس ًفٌاهََ إما مَحمة إًربثلاًَات فِيي ثلين تحعولت أُي تدلٍ
"ػِصت ٍلوؿة ملعوؿات قزًَة مـصوفة ابًصؾوايت مث زالزة دوإوٍن (إًصإؾي إذلاج ،و إًصتَؽ
،ذائة إًصخاء) ٌَشاؾص فصإوسُسىو رودرًفس ًوتوًطور فهيا مداشم إذلَاة يف إًصًف تـَسإ ؾن حو
إملسًية وجش َؽ إىل روح إذليني إذلزًية".1
ورش دًوإن أحصاب إذللي دلوإن دي دًوس و ثَلاٍ إزلِور و إًيلاد و اكن وإحضا و ذو ًلة و
حٌلل و ضَاكة ثس َعة و تـسُا ػِص شـص ًـرب ؾن إًصوح إًلومِة من ذالل دًوإن خاميي إذلي
ًخبًف من جسؽ كطائس ًلص فهيا إًشاؾص نفاح ش حاب من إًيحالء ًلود حصنة ملاومة الاحذالل
الاس حاين و ًِشٍ إجملموؿة تعةل رمزًة أرإدأن ًـرب ؾن إًفىص إًس َايس اكهت فهيا إًصوح
إًصوماوس َة
أش حاح  ،إشاؿات
و أًضا جصز إًشاؾص إًطحفي كَريم دي إزًفِس و اكهت هل ٍلوؿة شـصًة :
إٌََي،إًصوح إدلسًس
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و من شـصإء إملشُة إًوإكـي سزيإرًو كريًسي إذلي مثي إملشُة إًوإكـي إرلاًص و ورش دًوإهَ
تـيوإن نخاب سزيإرًو كريًسي LIVRODE CESARIO VERDE
و جصزت مشإُة كضااي إلضالح الاحامتؾي و إًس َايس
و إحذي إًشاؾص فصانهسو تُسوإ  FERNANDO PESSOAماكهة ذاضة يف إًشـص إًربثلايل
إًخجصيي .
فِو ًًذلي من إًشـص إملفصط يف إذلس َة إًىاًشـص إذلُنإيىل إًشـص د

 .2ابًيرث:
حمتثي إًامنذج إلوىل ٌَيرث يف إملسوانت إًخارخيَة و أول مسوهة جس خحق إذلهص يه إملـصوفة ابمس
إملسون إًثاهَة إًـامة لس حاهَا
 SEGUNDA CRORICA GERAL DE ESPANHAو اكهت ُشٍ إملسوهة إكذحاسا و
حوكةل مىذوتة ابٌَلة إدلََلِة ٌَمسوهة إلوىل إًـامة لس حاهَا إًيت اكهت كس إًفت ابرشإف إملكل
1
الاس حاين إًفوسو إًـارش
و اكهت ُياك مسوهة فذح إًلصب يف إًلصن إًصإتؽ ؾرش ،أما يف إًلصن إرلامس ؾرش إملسوهة إًـامة
ًخارخي إًربثلال و ثـصف ابمس مسوهة 1419
و ذالل إًلصن  15و  16وشعت إًىذاابت إًخارخيَة ثشلك مَحوظ ثسخة إًصقحة يف جسجَي
إًخوسؽ الاس خـٌلري .
و ًـس إملكل دوم دوإريت  DOM DUARTEمن هحار إملؤرذني و ؾصف جصؿاًخَ ٌَثلافة و
إلدإب و أًف نخاب ظصًف تـيوإن إملسدشار إلمني .
1ممحود ؿًل ميك إلدب إًربثلايل اترخيَ و ثعورٍ ص18
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فىرثت إدلوإوٍن هبشإ إًشلك إًيت حتيك ؾن الاس خـٌلر و إًس َاسة ......إخل
و يف فرتة إًصهود ػِص مؤًفني مزدويج إٌَلة ٍىذحون ابًربثلاًَة و الاس حاهَة ،اكن إجصز إملؤًفني من
رخال إدلٍن و اكن أنرثضم مذحجصي إًفىص.
و ورشت ٍلوؿة هحرية جمِوةل إملؤًف من إمللالت و إذلاكايت إًيرثًة إًِجائَة حول إًس َاسة و
إلذالق ثـس من أضم مناذج إًيرثذالل إًلصن إًساتؽ ؾرش و كس ورشت يف ًش حوهة .
و من إًىذاب إمليمتني ٌَمشُة إًصوماويس حوزًَ دإس ََفا و اكن س َاس َا و دًحَوماس َا انحجا و
ل س امي يف مِسإن إًىذاتة إملرسحِة و ورش إًفن إًلطيص ،أجصزُا (مشهصإت حزٍن )
و أؾؼم نخاب إًصوإًة ذالل إًلصن إًخاسؽ ؾرش اكسدَِو جصإىىو اكن مذبثصإابلدب إًصوماويس
إًفصويس و إلملاين ذما ًحسو يف نخاابثَ إًيرثًة إًليائَة تـيوإن ضفحات هرثًة .
و من إذلٍن مجـوإ تني إًفن إًصوإيئ و إملرسيح و إًخارخي الاحامتؾي و إًطحافة رإؤول جصإهسون ملؽ
جنمَ يف إًوسط إلديب يف إًـلس إلذري من إًلصن إملايض تطفذَ اكثحا ًلطص كطرية ،مث حصفِا يف
1
حصًسة و اكن ًـاجل يف ملالثَ مـاانة إًعحلات إًفلرية و من روإايثَ ( إدلذان-إملِزةل-إًفلصإء).

َ1لود ؿًل ميك إلدب إًربثلايل اترخيَ و ثعورٍ ص 19
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ب -ثَرَص نخاب َلود ؿًل ميك
إلدب إًربثلايل اترخيَ و ثعورٍ
يف ُشإ إًىذاب ثياول إًاكثة َلود ؿًل ميك إلدب إًربثلايل وشبثَ و تسإًخَ و مصإحهل من إًلصن
إًثاًر ؾرش إىل إًلصن ؾرشون إًيت مصت مبصإحي ؿسة يف إًشـص و إًيرث يف ؾرص إًصهود و ما
ؿاشَ ذالل فرتة إًصوماوس َة و إًوإكـَة .
رمغ ضلص إًىذاب ًىٌَ مشي أضم مصإحي إلدب إًربثلايل ،حِر تسإ نخاتَ ابًخوظئة إًخارخيَة
اكن إمس إًربثلال كسميا ًوزًخاهَا  LUSITANIAو اكن ًلعن فهيا إًشـة إلًحريي و ُو ٍلوؿة
من إًلدائي إًيت كاومت الاحذالل إًلصظايج مث إًصوماين  ،و تـسُا أضححت ملاظـةروماهَة و
إختش شـهبا إًالثًَِة ًلة هل و مؽ إًزمن حتوًت إىل ًلة جصثلاًَة ،و اكهت إًربثلال إحسى ولايت
قصب إلهسًس حىت إس خلَت فِيي مصت مبصإحي ؿسًسة و ثبزريإت ؿسًسة أماإًًشبة و إًحسإايت
إًيت اكهت يف فرتة ما تني إًلصن إًثاًر ؾرش و إًلصن إًسادس ؾرش حتسزت ؾن وشبة إٌَلة
،حِر إن إٌَلة إًربثلاًَة مش خلة من إًالثًَِة مثي الاًعاًَة و الاس حاهَة ً،ىن الاس حاهَة و
إًربثلاًَة ٌُل أنرث إٌَلات ثبثصإ ابٌَلة إًـصتَة لهنٌل ودلات يف ػي إًوحود إلسالسم و إهـىست ُشٍ
إًؼاُصة ؿىل إلدب.
وإذلسًر ؾن مودل إلدب إًربثلايل ٍىون موزؿا ؿىل إًشـص تبهوإؿَ إًليايئ و إملرسيح و إملَحمي
و تـسُا إًيرث يف خمخَف ضورٍ و مصإحهل .
اكن إًشـص إًليايئ إس حق إلهوإع إًشـصًة و أجصزُا دًوإن أكاين إًس َسة مصمي إًـشرإء LAS
CANTIGAS DE SANTA MARIAو يه ٍلوؿة من إًلطائس يف مسحي مصمي إًـشرإء و
أحودإ ( أكاين
أًضا إًشـص إًربثلايل إرلاًص يف إًلطائس إًليائَة إملـصوفة ابمس
إذلة،إًطسإكة،إًِجائَة)
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أما إًشـص إملرسيح يف نخة دول فُس خُين مرسحِات ُزًَة و حمااكة سادصة ٌَموإؾغ ذإت
ظاتؽ رمزي ؾصض فهيا خمخَف ًامنذج إلوساهَة يف شلك فاكيه سادص ،أما إًشـص إملَحمي اكن
ًـس من إلدب إًصفِؽ ؾورض فَِ من ذالل شـصإئَ تُئة إًـامل و تعولت إًىشوفات إدللصإفِة،و
حمتثي إًامنذج إلوىل من إًيرث يف إملسوانت إًخارخيَة.
إملصحةل إًثاهَة ويه مصحةل إًصهود فاك نت تسإايت إلدب إًربثلايل كوًة مث اكن وؾي إًشـة إملزتإًس
ُو إذلي حـي ُشإ إلدب مييض شُئا فشُئا يف ظصًق الاس خلاللً،ىن كدي هناًة إًلصن إًساتؽ
ؾرش دذي ُشإ إلدب فرتة من إًرتإحؽ و إًصهود و شلي إًخزَف لك مصإحي إذلَاة يف إًربثلال
ووضَت إىل أفلص تالد و أؿالُاأمِة ثسخة فلس إًحالد إس خلالًِا إثص إًِزمية يف إمللصب حىت س ية
 1940إس خلَت من إس حاهَا أًضا ًىهنا ؿاهت من ؾوإكة الاس خـٌلرو يف إًشـص اكهت ُياك ؿسة
مؤًفات و أؾٌلل مثي ملعوؿات قزًَة و إًصؾوايت و ػِصت ٍلوؿة من إًشـصإء إدلًيُني ورشوإ
رسائي روحِة كطس إًخخشري إىل إملس َحَة ،و مل ٍىن إًيرث أحسن حال من إًشـص و ُشإ ثسخة
كةل إًىذاتة ،واكن إملؤًفون ٍىذحون تَلة مزدوخة (إًربثلاًَة والاس حاهَة)
إن إملصحةل إلذرية متثَت يف إًصومًس َة و إًوإكـَة ،حِر شِست ثشتشب ثسخة إلحذاللت
أًضا و ددوًِا يف دضإؿات و مصت تبزمة إكذطادًة أدت ابًحالد إًىالفالس و ؿىل إًصمغ من إذلاةل
إملخسُورة فان إذلَاة إًثلافِة و إلدتَة ؿادت إىل يشء من الاهخـاش تفضي ؿسد من إملفىصٍن
إزُار
إلدابء و ورشوإ كطائس اترخيَة و ٍلوؿة من إًشـص إًليايئ إًلزيل و دوإوٍن مهنا (
إذللي)إذلي اكن هل ضَس يف إجملمتؽ و إًشـص إًس َايس إملـرب ؾن إًصوح إًلومِة و من شـصإء
إملشُة إًوإكـي سزيإرًو كريدي مثي إملشُة إًوإكـي إرلاًص و اكن هل دًوإن تـيوإن دًوإن سزيإ
و اكن إًيرث ًطور حِاة إًياس يف إًصًف و هلس إجملمتؽ هلسإ سادصإ ،و إًىذاتة إًطحافِة إًيت دإفـت
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ؾن كضَة إًخجسًس و إلضالح و إًفن إًصوإيئ و إملرسيح و نخاتة إًلطص إًلطرية ،حِر اكهت
إًىذاابت مذيوؿة و ؿسًسة مشَت ؿسة مِادٍن .
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إرلامتػػػػػػػػػػة
تـس إدلرإسة إًيت مقيا هبا وضَيا إىل هناًة ُشإ إًححر إذلي حاوًيا من ذالهل
الاكرتإب من موضوع إلدب إًربثلايل حِر حـَيا نخاب ''إلدب إًربثلايل اترخيَ
و ثعورٍ ٌَاكثة َلود ؿًل ميك حمور إدلرإسة و من أضم إًيخاجئ إًيت ثوضَيا إٍهيا
من ذالل إًححر جنس:
لدب إًربثلايل أدب ظوًي إًخارخي
إن موضوع إلدب إًربثلايل رمم خسإ و رمٌل ثـسدت فَِ إدلرإسات و
ثيوؾت فَِ ،فاهَ ًحلى مفذوحا هؼصإ ًخـسد حمخوايثَ و ثيوؾِا
إلدب إًربثلايل ثبثص من ذالل ثبثص ًلخَ إًربثلاًَة ابٌَلة إًـصتَة ثسخة
الاحذالل إذلي ًـود إىل إًفذح إًـصيب ًش حَ إدلزٍصة إلًحريًة
و زتسة إًلول أن موضوع إلدب إًربثلايل إذلي أجنزٍ إملؤًف إدلنخور َلود ؿىل
ميك ًيا هطوضا من إٌَلة إًربثلاًَة و حصمجهتا إىل إٌَلة إًـصتَة ،و تشكل هلي
إذلضارة و إًفىص و إًثلافة و إلدب.
و يف إلذري ىصحو أن ٍىون ما كسمٌاٍ يف ُشإ إًـمي إًخس َط انفـا ملن ًخاتؽ ُشإ
إملوضوع ابًححر يف مس خلدي إلايم و هللا ويل إًخوفِق .
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كامئة إملطادر و إملصإحؽ
إًلصإن إًىصمي
إملطادر :
َ .1لود ؿًل ميك –إلدب إًربثلايل اترخيَ و ثعورٍ إًعحـة إلوىل إجملَس إلؿىل ٌَثلافة
 2002م
 .2أتو إًفضي حٌلل إدلٍن َلس جن مىصمً،سان إًـصب،حتلِق خنحة من إًـَمَني تسإر إملـارف
ؾحس هللا ؿًل إًىدري و َلس إمحس حسة هللا و ُامش َلس إًشاذيل ،دإر إملـارف إًلاُصة
1119م
 .3إجن ذدلون ،ؾحس إًصحٌلن ،إمللسمة،إًعحـة إًصإتـة،دإر إًىذة إًـَمَة تريوت
 .4إدلصخاين دلئي إلجعاز،إًصابط،دإر إلمان 1998م
 .5إجصإُمي مطعفى ،إمحس إًزايت ،إملـجم إًوس َط خامـة ؾحس إًلادر ابب إًـني ج2
 .6حدور ؾحس إًيور –إملـجم إلديب،دإر إًـمل إملالًني إًعحـة إًثاهَة ،الاًونة ،إجملَس
إًـَمي 1981د ط  2013م
إملصإحؽ :
 .1ثوفِق َلس شاُني –ؿمل إٌَلة إًعحـة إلوىل ،دإر إًخضامن ٌَعحاؿة إًلاُصة  1985م
 .2حسني إدلٍميي و سـاد ؾحس إًىصمي،ؾحاس إًوإئًل إٌَلة إًـصتَة مٌاصمِا و ظصإئق ثسرٌسِا
إًعحـة إلوىل دإر إًرشوق 2003م
 .3ذََي معص مـن –إملوضوؾَة و إًخحََي يف إًححر إًـَمي –دإر الافاق إدلسًسة تريوت
1983م
 .4رفائَي خنةل إًُسوؾي -قصإئة إٌَلة د ط معحـة إلحسان حَة  1954م
 .5ؾحس إًصمحن نٌلل،ؾحس إًصمحن َلود –ظصق ثسرٌس إٌَلة إًـصتَة إًلاُصة دط -2004
2005م
 .6ؾحَسإت ذوكان و أدصٍن  1992إًححر إًـَمي مفِومَ أدوإثَ و أساًَحَ دإر إًفىص
إلردن  2012م
 .7قصًة َلس ،س َسإمحس ثطممي إًححر الاحامتؾي دإر إملـصفة إدلامـة إلسىٌسرًة 1982م
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 .8فٌسرٌس –إٌَلة دط مىذحة أجنَو إملرصًة إًلاُصة حصمجة ؾحَسإت دوإيل و َلس إًلطاص
إًعحـة إلوىل  2014م
 .9فاحل حٌعي –إًـصب و إًربثلال يف إًخارخي إًعحـة إلوىل مًشورإت إجملمتؽ إًثلايف أتو
ػيب  1998م.
َ .10لس إًلويص  ،ؾحلصًـة إٌَلـة إًـصتِـة ،إملمَىة إمللصتَة :إٌسُسىو.)2016( .
 .11فاضي إجصإُمي،ثـَمي إٌَلة إًربثلاًَة ٌَـصب دإر إًىذة إًـَمَة ،تريوت ًحيان
َ .12لود فِمي جحازي إسس ؿمل إٌَلة إًـصتَة  ،دإر إًثلافة ٌَعحاؿة و إًًرش 1979
إجملالت و إدلورايت :
 .1ضسًق ًَىل –ثبزري إٌَلة إًـصتَة يف كريُا من إٌَلات –جمةل حوًَات إًرتإث إًـسد - 5
 2006م
 .2مسَحة اندض ذََف موكؽ موضوع ملالت ابٌَلة إًـصتَة  2021م
 .3حصَفة إًلسس إًـصيب
 .4حمارضإت مصنز إخملعوظات مبىذحة إلسىٌسرًة مرص  2006م
 .5سـَس َلس إًفِوسم حبر ؾن إٌَلة إًـصتَة و كسرهتا ؿىل موإهحة إًـرص ملسم مؤمتص إدلويل
إًثاًر ٌَلة إًـصتَة يف دوةل إلمارإت
 .6حصَفة إًلسس إًـصيب
 .7جمةل إدلزٍصة
إملشهصإت و إحملارضإت:
.1لكثوم س َافة ،مسـود ة جن اتج مشهصة ختصج ماسرت تـيوإن ثسرٌس إٌَلة إًـصتَة تني إًـامِة و
إًفطحى –دطائص إٌَلة إًـصتَة و ظصق ثسرٌسِا انًف مـصوف منوذخا خامـة إدرإر 2019
 .2حمارضإت مصنز إخملعوظات
إملوإكؽ الاًىرتوهَة:
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https://www.buhoth.comموكؽ حبوث.1
https://www.marefa.org إملـصفة.2
https://mawdoo3.com موضوع.3
https://www.albabtaincf.org مؤسسة ؾحس إًـزٍز سـود إًثلافِة.4
مصنزإخملعوظات.5
https://www.bibalex.org/ar/center/details/manuscriptscenter
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مَخػػػػػػػػػػػػػػػػص
ًـاجل موضوع مشهصثيا إملوسوم تسرإسة نخاب إلدب إًربثلايل ٌَاكثة َلود ؿًل ميك (إلدب
)ٍإًربثلايل اترخيَ و ثعور
حِر إؾمتسان ؿىل إملهنج إًوضفي إًخحًََل وإس خرصحٌا أضم إًلضااي إملخـَلة ابلدب إًربثلايل و
ابلضافة إىل ثبزري إٌَلة إًـصتَة ؿىل إٌَلة إًربثلاًَة،ٍاترخيَ و ثعور
 فطي هؼصي كام تسرإسة إًىذاب دإذََا و ذارحِا و فطي ثعحَلي،ثضميت ُشٍ إملشهصة فطَني
أما إرلامتة فلس ثضميت مجةل من إًيخاجئ إًيت. درس يا فَِ ثبزري إٌَلة إًـصتَة ؿىل إٌَلة إًربثلاًَة
ثوضَيا إٍهيا تـس إس خلصإء مادة إًححر إًـَمَة و حتَََِا
.  َلود ؿًل ميك-ٍاترخيَ –ثعور- إلدب إًربثلايل:إًلكٌلت إملفذاحِة
Résumé
Notre sujet se résume sur l’étude du livre de littérature Portuguese de Mahmoud
Ali Makki (Littérature portugaise , son histoire et son développement) où nous
sommes appuyés sur la méthode analytique descriptive et extrait les questions les
plus importantes liées à la littérature portugaise , son histoire, son origine et son
développement, en plus de l’impact de la langue arabe sur la langue portugaise).
Cette note comprenait un chapitre théorique qui étudierait le livre en interne et en
externe, et un chapitre appliqué dont lequel nous étudiions l’impact de la langue
langue arabe sur la langue portugaise.
La conclusion elle comprenait un ensemble de résultats auxquels nous sommes
parvenus en lisant et en analysant le matériel de recherche scientifique.
Les mots clés : littérature portugaise, son histoire et son évolution, Mahmoud Ali
Makki.

Summary
It deals with the subject of our memoir, called the study of the book of Portuguese
literature, its history and development by Mohamed Ali Makki (Portuguese literature, its
history and development).
Where they relied on the descriptive analytical approach and extracted the most
important issues related to Portuguese literature, its history , origin and development, in
addition to the import of the arabic language on the Portuguese language.
This mote include a theoretical chapter that studied the book internally and externally, and
an applied chapter in which we studied.
As for the conclusion, it included a set results that we reached by reading and analyzing the
scientific research material.
Key words : Portuguese literature, its history and development, Mohmoud Ali Makki.
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