
 جامعة سیدي محمد بن عبد هللا
 داب والعلوم اإلنسانیةكلیة اآل

 فاس -ظھر المھراز 

 مركز دراسات الدكتوراه: الجمالیات و علوم اإلنسان

 تكوین الدكتوراه: التعابیر و األشكال الرمزیة

 تخصص: اللغة العربیة و آدابھا

  

  
                   

   
                         

       
 

       
                      

 
 

 بعض في الثقافـة العربیة اإلسالمـیة ورةصــ"
  والفكریة األلمانیةاألدبیة  الكتابات  

 " ودورھا في حوار الثقافات
 
 

 

  شــھـادة الدكـتـوراه أطـروحــة لنـیــل
 
 
 
              تحت إشراف األستاذ:                                     ولید حاج علي. لطالب:إعداد ا 

 .د. یونس لولیدي                                      0523770365 :ر. و. ط 
 

 
     

 
 
 

 الموســـم الجامعــــي
2016-2017 



 234 

 

 

 

 

 

الفصل الثالث: صورة الثقافة العربیة اإلسالمیة في األدب ■  

 والفكر األلمانیین

 
 



 235 

 األلماني المسرح صورة الثقافة العربیة اإلسالمیة فيالمبحث األول:  
 ( لیسنج نموذجا)

 
من خالل بعض  سنتناول صورة الثقافة العربیة اإلسالمیة في األدب األلماني في ھذا المبحث

، حیث سندرس في المطلب األول األعمال األدبیة ألھم أدباء وشعراء ألمانیا عبر التاریخ

فة العربیة اإلسالمیة في المسرح من خالل العمل المسرحي "ناتان الحكیم" صورة الثقا

"Nathan der Weise" إفراییم لیسنج"، الذي یعد جوتھولد " لألدیب والفیلسوف األلماني

قرن الثامن عشر، حیث عرف بنقده البناء والمحاید رواد حركة التنویر األلماني في المن أھم 

األدب، وھذا االنتقاد یتجسد أیضا من خالل تساؤالتھ حول األدیان حول كل ما یتعلق بالفكر و

ومبادئ تفرض على من یعتقد بھا  وما یتجسد فیھا من سلوكات وطبیعتھا الفكریة والعقائدیة

اإلیمان بھا. كثرت الدراسات واألبحاث التي تناولت طبیعة األدیان وماھیتھا، حیث ینظر كل 

لمعرفیة واإلیدیولوجیة، والعمل الدرامي قید دراستنا یعد بحق باحث لھذه األدیان من زاویتھ ا

عالم فیلسوف وأدیب  نظر مرجعا مھما ألي دراسة تھتم بدراسة ومقارنة األدیان من زاویة

 بفكره المتنور وانفتاحھ على اآلخر. عرف دین 

وال تعقب إذا أردنا معرفة الزاویة التي ینظر منھا "لیسنج" للحقیقة الدینیة یجب علینا أو

  .األحداث الدرامیة لمسرحیة "ناتان الحكیم"، ومن تم یمكننا إبداء بعض اآلراء حول رؤیتھ

 ) أھم أحداث المسرحیة1
في مجملھا ملیئة بالرموز، وغنیة باإلشارات التي تحتاج إلى قراءات  أحداث المسرحیة

لقراءة التي ستساعدنا على ، لكن ذلك لم یمنع من القیام بھذه امتعددة، وزوایا مختلفة للتناول

لمسألة مقارنة األدیان وكیفیة التعامل معھا في قالب درامي  "لیسنغ" رؤیةمعرفة الكثیر حول 

 یقسم "لیسنج" عملھ الدرامي إلى خمسة فصول مسرحیة: مثیر.
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 :الفصل األول
دین خالل حكم السلطان صالح ال 1في مدینة القدس "ناتان الحكیم" أحداث مسرحیة تدور

التاجر الیھودي من  "ناتان الحكیم"  األیوبي. یبدأ "لیسنج" عملھ الدرامي من خالل عودة

، حیث یجد "دایا مربیة ابنتھ "ریشا" في انتظاره أرض بابل التي قضاھا فيرحلتھ التجاریة 

 ویدور بینھما الحوار التالي:

  الحمد ہلل على عودتك أخیرا". !ناتان !"ھا ھودایا: 

لماذا أخیرا؟ (...) بابل التي كنت مضطرا أن أسیر إلیھا یمینا  !نعم "دایا" الحمد ہلل" ناتان: 
  2.میال لجمع الدیون (...) نویسارا لمئتی

ض لھ بیتھ أثناء رحلتھ، ویعلم نجاة ابنتھ من الحریق الذي تعر عن یا" "ناتان"دا"تخبر 

من الحكم علیھ باإلعدام أثناء وقوعھ  الذي نجا ،فرسان المعبد أن الذي أنقذ ابنتھ أحد "ناتان"

"كیف؟ فارس المعبد، حیث یقول "ناتان":  ،في أسر السلطان المسلم صالح الدین األیوبي
ینقذھا من  اتظن أن هللا قد أرسل إلیھا ملك" ریشا"وكانت  3،الذي عفى علیھ صالح الدین"

ننوي أن  كیف"اتان":حیث تقول ل"ن ،سوى معطفھ األبیض من الفارس ألنھا لم تر ،الحریق
 (...) إنھ أشار لملَكي لیظھر بجناحھ األبیض، لكي !ینشرح صدرنا، وكیف نسعى لمدح اإللھ

 4ینقذني من الحریق".

حقیقة ولكنھ تھ لیست ابن أن ریشا الذي دار بین "ناتان" و"دایا" یظھر من خالل الحوارو

 :اھاتبن

 !اأه ابنتي ریش !"لماذا تخیفینني؟ أه ریشاناتان:  
 " ابنتك ریشا"؟یا: دا

 !ناتان:" لو وجب علي أن أفطم مرة أخرى، سأسمي ھذا الطفل بھذا االسم"
 "تسمي كل ما تملكھ، كما الكثیر من األحكام "ملكك". دایا:

(...) 

                                                 
1- Gotthold Ephraim Lessing - Nathan der Weise- Ein dramatisches Gedicht in fünf Aufzügen 
Anaconda Verlag- GmbH- Köln- 2005. p. 9 
2- Ibid- p. 10 
3- Ibid- p. 13 
4- Ibid- p. 16 
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 "ما أرید قولھ تعرفھ جیدا".دایا: 

 1 !ناتان: "اسكت اآلن"

  
لى لسان "الراھب" " عPatriarch" "البطریرك"لب یطتتوالى األحداث حیث 

"Klosterbruder"  فارس المعبد"من" "Tempelherr" مھمتین:  

وخاصة أخبار صالح  خبار البالدأل فتتمثل في مراقبة "فارس المعبد" األولىفأما المھمة 

 الدین:

 دالراھب: " الباطریرق یدرك تماما وبشكل موثوق، كیف وأین والجوانب القویة التي سیعتم

 ن في حالة ذھابھ لفتح غزوتھ".علیھا صالح الدی

 فارس المعبد: " یعرف كل ھذا؟

الراھب: "نعم، ویرید أي یوصل ھذه المعلومات للملك "فیلیب": لكي یستطیع بذلك أن یقدر، 

ھل الخطر مرعب، حیث سیمكنھ ذلك من توقیف أسلحة صالح الدین وكسرھا بفضل 

 شجاعتك(...).

، الرجل العزیز الجريء یریدني أن رسوال حقیرا !نعم - !أي  باطریرق ھذافارس المعبد: 
 للتجسس".

(...) 
 2 !ال أبدا فارس المعبد:

ح فھو یرى أنھ مدین لصال ،لكنھ یرفض ذلكصالح الدین، ل فتتمثل في قتلھ الثانیةأما المھمة  

 :االدین بحیاتھ، كما أنھ لم یأت إلى القدس لكي یصبح جاسوس

 ي لصالح الدین: وأخطف منھ حیاتھ؟" سأبقى مدین بحیاتفارس المعبد: 

(...) 

 3"صدیقي؟ ال أرید أن أصبح منحطا، أو شریرا ناكرا للجمیل؟فارس المعبد: 

 

                                                 
1  - Gotthold Ephraim Lessing- Nathan der Weise- p. 11. 12 
2- Ibid- p. 33- 34 
3- Ibid- p. 35 
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 الفصل الثاني:
ربط عائلتھ برباط النسب مع عائلة  صالح الدینتتوالى أحداث المسرحیة، حیث یتمنى  

تسامح الدیني، حیث یقول وذلك في مشھد مليء بالخصال المثالیة لل ،"ریتشارد قلب األسد"

 صالح الدین ألختھ "سیتا:

 في منزل مع !صالح الدین: " عندما سیصبح أخونا "الملك" وأخت "ریشارد" متزوجان: آه
 !أه، المنازل، األولى، األحسن في العالم !بعضھم البعض

 تسمعین، أنا أمدح نفسي شخصیا، ولست أحمقا.
 1.!ھذا !لإلنسانأعطي ألخي قیمة أكبر، التي یجب أن تعطى 

سیعرف ھذا الفصل من المسرحیة حدیث ناتان مع أختھ "سیتا" و"الحافي درویش" كما  

یدفعھ إلى التفكیر في سمصر، مما   ر المعونات القادمة منمالیة بسبب تأخالزمة األ حول

 :الیھوديالتاجر  "ناتان" االستدانة من

 صر لوقت طویل".صالح الدین: "(...) ربما لن نحصل على أي شيء من م

(...) 

 !خد من عند الذي تعرفھ قدر المستطاع !الحافي اذھب أعمل مصالح مؤسسات
 !وكیف ما تستطیع 

 لكن، الحافي ال تقترض من عند الذین أغنیتھم. –اذھب، اقترض، تعھد. 
(...) 

 اذھب عند البخالء الذین سیقرضونني. ألنھم یدركون جیدا، كیف یتكاثر المال في یدي.
 " ال أعرف من أحدا.في درویش: الحا

 سیتا: "الحافي، سمعت للتو أن صدیقك رجع من السفر.

 الحافي درویش: "یرد مندھشا: صدیقي؟ صدیقي؟ من كان ھذا؟

 سیتا: " صدیقك الیھودي.

(...) 

 الحافي درویش: " إنھ غني وبخیل. لكن سأذھب، سأذھب".

                                                 
  1- Gotthold Ephraim Lessing - Nathan der Weise. p. 42- 43 
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 سیتا: "كم أنت على عجلة، الحافي"؟

 1 !اتركیھ !ركیھصالح الدین: ات

، لكنھ یرفض قبول ى إنقاذ ابنتھ ویعرض علیھ مكافأة مالیةفارس الھیكل عل "ناتان"یشكر 

 :معطفھ الذي أصابتھ النار بدل اأة ویطلب فقط معطفھذه المكاف

 ناتان: " اسمي ناتان، أب الطفلة التي أنقذتھا بكرمك..."

 رور إلعطائھا فرصة في الحیاة".(...) انتھزت الفرصة بكل س !فارس المعبد: " الشكر
 ناتان:  " قل، أأمر: بماذا یمكنني أن أخدمك؟

 أرید شیئا". فارس المعبد: "ال
 ناتان: "أنا رجل غني"

(...) 
    2لماذا ال ترید أن تستغل ثروة الیھودي؟

د من النظرة دالن الحدیث حول التسامح والتجرمن موقف الفارس النبیل ویتبا "ناتان"ر یتأث 

دینیة لألشخاص، وتقییمھم على أساسھا، ویظھر من ذلك تقاربھما الفكري الذي یدفعھما إلى ال

 : تكوین صداقة وطیدة

 !ال تدري، كم تحركت أحاسیسي تجاھك، تقدم، یجب أن نصبح أصدقاء !ناتان: "أه
 فارس المعبد: "(...) ناتان، نعم یجب أن نصبح أصدقاء".

 3"ریشا". "نحن كذلك. كم ستسر ابنتي ناتان:

كان لھذا حیث ، "فولف فون فلینك" ذكرى صدیق قدیم لھ ھو "ناتان"كان الفارس یثیر لدى  

 .تعبیرات وجھھ وطریقة حدیثھ شبھ كبیر لصدیقھ من حیثالفارس 

یرید مقابلتھ  صالح الدین نأ" ناتان" "ایدا" من بین أھم أحداث ھذا الفصل كذلك ھو إخبار

 :إلى أن تأتي المعونة من مصرعلى سبیل الدین لطلب مبلغ 

 ".!" السلطان أرسل. السلطان یرید مقابلتك. یا إلھي، السلطاندایا: 
 .""أنا؟ السلطان؟ إنھ راغب في االضطالع على ما أتیت بھ من جدید (...) ناتان:

                                                 
1  - Gotthold Ephraim Lessing - Nathan der Weise- p. 48- 49- 50 
2- Ibid- p. 56- 57 
3- Ibid- p. 60 
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"ال، ال، ال یرید االضطالع على أي شيء، یرید أن یتحدث إلیك شخصیا وفي القریب دایا: 
 ."لما تستطیعالعاجل، حا

 1".!" سأذھب. فقط اذھبي، اذھبيناتان: 

ألن صداقتھ للفارس جعلتھ یرى صالح  ،ما یرید صالح الدین إعطاء "ناتان"ویقرر  

  .آخر من منظور الدین

 الفصل الثالث:
 "ناتانیفاجئ " صالح الدین بشأن القرض، لكن وصالح الدین "ناتان"یلتقي في ھذا الفصل 

 مسیحیة أو الیھودیة؟ ھل ھو اإلسالم أو ال :ین الصحیحلدا حول ماھیة بسؤال

 صالح الدین: " تسمى ناتان؟

 2ناتان: "نعم".

 صالح الدین: " ناتان الحكیم؟"

 ناتان: "ال".

 ال تسمي نفسك ھكذا، وإنما الشعب یسمیك ھكذا". !صالح الدین: "جید
 ".!"ممكن، الشعب ناتان:

 تعرف على الشخص الذي یسمى الحكیم".صالح الدین: "(...) كانت أمنیني أن أ
(...) 

 .!لكن بكل صدق، الیھودي، بكل صدق !اتركنا نتحدث عن قضیتنا الرئیسیة
 "سلطان، أرید بكل تأكید  أن أخدمك، لكي أبقى من عمالئك األكفاء". ناتان:

 3"تخدمني؟ كیف؟". صالح الدین:
 ثمان"."ترید أن تحصل على األجود من كل شيء وبأرخص األ ناتان:

"عن ماذا تتحدث؟ لكن قضیتنا لیست متعلقة ببضاعتك؟ المساومة ستتكلف بھا  صالح الدین:
 أختي. (التي تسمعك) (...).

(...) 

                                                 
1- Gotthold Ephraim Lessing -: Nathan der Weise- p. 61 
2- Ibid- p. 79 
3- Ibid- p. 80 
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 "سلطان أنا یھودي". ناتان:
"وأنا مسلم، والمسیحي بیننا. من بین ھذه األدیان الثالثة یمكن أن یكون فقط  صالح الدین:

 دین واحد ھو الصحیح".
 (...) 

 أبلغني رؤیتك في الموضوع الحقا.
 1أرید أن أستمع للدوافع، التي سأتمعن فیھا شخصیا(...)".

اإلجابات  فكل ،نفسھ في موقف صعب" ناتان"ر في اإلجابة، ویجد ویعطیھ مھلة قصیرة لیفك

من خالل قصة رمزیة اشتھرت  الممكنة تضعھ في مأزق، فیجیب على صالح الدین

 :الخواتم الثالثة باسم

یورثھ  لناس، وكان كل أبتحكي القصة عن خاتم یحصل من یمتلكھ على محبة هللا ومحبة ا 

، فصنع خاتمین نفسھا الدرجةبا أحب أوالده إلیھ، حتى أتى رجل كان یحب أوالده جمیع  إلى

مطابقین للخاتم األصلي، فلما مات تنازع األبناء حول الخاتم الصحیح، فلم یستطیعوا التمییز 

الصحیح، فأمرھم أن ھم على الخاتم إلى القاضي الذي لم یستطع ھو أیضا أن یدلھبوا بینھم، فذ

ة، ، وأن یعمل بما تملیھ علیھ القِیم اإلنسانیمنھم أن ما یملكھ ھو الخاتم األصلي یعتقد كل واحد

 ض، حتى یأتي بعد آالف السنین قاویحاول نفع الناس وسلوك الطریق الحسن والخضوع ہلل

F. ا الخاتم األصليیملك حقیستطیع أن یحكم ألحفاد أحفادكم من الذي كان  ھو أعلم مني

2 

عن السؤال، وقد أعجبتھ  اھا صالح الدینصة الرمزیة ھي اإلجابة التي تلقكانت ھذه الق

 :بعدھا صدیقین حمیمین "ناتان"واستحسنھا وصار ھو و

الذي تحدثت عنھ لم  يقاضاآلالف اآلالف من السنین لل !صالح الدین: " ناتان، عزیزي ناتان
 3لكن كن صدیقي". !اذھب !تنتھ بعد. اذھب

یقابل رغبتھ  "ناتان" أن یزوجھ إیاھا، لكن "ناتان"ویطلب من  "ریشا" یقع الفارس في حب

 ":ناتان"الفارس تجاه  سخطظ، مما یثیر حفمن الت بشيء

 ".!ناتان: "عزیزي، صدیقي العزیز

                                                 
1- Gotthold Ephraim Lessing - Nathan der Weise- p. 81 
2- Ibid- p. 84- 85- 86- 87- 88 
3- Ibid- p. 88 
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یضا لن أكون مرة ابنك، حتى بعد االعتراف أن الحب فارس المعبد: " وأبنك؟ لست ابنك؟ أ

 سار في الطریق عبر قلب ابنتك؟ 

(...) 

 1ناتان: " فاجأتني".

مسیحیة ولیست  "ریشا"أن ب "ایدا" ما أخبرتھى الفارس عنداد من مشاعر الغضب لددزیو 

 :دینھاھا على ، ولكنھ تبناھا ورب"ناتان"ابنة 

 2إنھا مسیحیة". دایا: " (...) ریشا لیست یھودیة،

 الفصل الرابع:
على  مسیحیة ةیسألھ حول حكم الیھودي الذي یربي طفلل ،یذھب الفارس إلى البطریرك 

 :اأن ھذا الرجل یستحق عقوبةَ اإلعدام حرقدینھ، فیخبره البطریرك 

 " إنھ أب رزین ومحترم، إنھ یھودي لھ طفلة وحیدة، فارس المعبد: 
 یة كبیرة، یحبھا أكثر من نفسھ (...)التي رباھا تربیة حسنة وبعنا

 ھذه الطفلة لیست ابنة ھذا الیھودي
 التقطھا في طفولتھا، اشتراھا، سرقھا، سمیھا كیفما شئت

 لكن ما یجب معرفتھ ھو أن ھذه االبنة ھي مسحیة وتعمدت (طقس المسحیین)
 3لكن الیھودي رباھا على أساس أنھا یھودیة (...) ".

 4الیھودي سیحرق (...)". !ئاالبطریرق: "ال تفعل شی

بسبب  ضبا، وھو غنفسھ ث معھ حول األمرویتحد ھ الفارس بعد ذلك إلى صالح الدینیتوج

أیھا المسیحي،  مھال" :قائال ، وأثناء انفعالھ یقاطعھ صالح الدین"ریشا"دیانة  "ناتان" تغییر

ماء على شا للدمتعط "كالبطریر"كم كان  "لفارس"فیظھر ل 5،"ال تقع في التعصب األعمى

ما في وسعھ لیزوجھ من  أن یبذلبوعده حیث ا، ، الذي كان أكثر تسامحعكس صالح الدین

                                                 
1- Gotthold Ephraim Lessing - Nathan der Weise- p. 93- 94 
2- Ibid- p. 99 
3- Ibid- p. 106 
4- Ibid- p. 108 
5- Ibid- p. 117 
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ذلك الشبھ  "الفارس"أثناء حواره مع  صالح الدین انتباه قد شدفي مقابل ذلك ف 1".ریشا"

 ، الذي"أسد"ما كان ذلك الفارس نفسھ ابن أخیھ ، ویخمن أنھ رب"أسد"الشدید بینھ وبین أخیھ 

 2.ھاأحب ألمانیة جمیلةلیتزوج من امرأة  مسیحیة،بال ارتد عن اإلسالم ولحق

للزواج،  "ریشا"لیعید طلب ابنتھ  ،بعد حواره مع صالح الدین "ناتان"یذھب الفارس إلى 

لضبط النسب الحقیقي ، الذي أراد أن یعرف با"ناتان"من  نفسھظ المتحف لكنھ یجد الموقف

 ":فولف فون فلینك" "ریشا"ذلك الشبھ بینھ وبین والد  أثاره حیث للفارس لحاجة في نفسھ،

 "كنت أدرك فقط وصول "الفارس"،ناتان: 

 !دون أن أبوح لھ عن الفضول الذي ینتابني

 ألنني لو قلت لھ الشك الذي بداخلي بدون سبب مقنع:

 3.سأدخل األب في اللعبة بشكل مجاني. ما ھذا؟
للذھاب إلى  الذي بین الفارس وبین والد "ریشا" دفعھ" حول معرفة الشبھ ناتان" إن فضول 

مع الراھب تكشف  "ناتان" وأثناء حوار .الخاص بوالدھا لیطلع على كتاب الصالة ،الراھب

على  د زوجتھ وأبناءه السبعة في مذبحة، الذي فق"ناتان"ا في حیاة سرا قدیم أحداث المسرحیة

 حیث یقول "ناتان" للراھب: ید بعض المسیحیین،

 " (...) أنت ال تعرف جیدا، أنھ في أیام سبقت،ناتان: 

 قام المسیحیون في "جات" باغتیال جمیع الیھود بنسائھم وأطفالھم، 

 وال تعرف أیضا أنھ من بینھم یتواجد كل من امرأتي وأبنائي السبعة،

 4الذین ھربتھم لمنزل أخي حیث حرقوا جمیعا ھناك".

قرر أن یعیش حیث ، كبیرة غیرت مجرى حیاتھة في ذلك الحین صدم "ناتان" وأصابت 

المسیحیة  "ریشا"ى غض النظر عن دینھم، حتى إنھ تبنملؤھا اإلیمان باہلل ومحبة البشر ب حیاة

 ، حیث یقول "ناتان" للراھب:التي مات والداھا

 " تعصبت، بكیت وغصبت وحقدت ولعنت العالم، ناتان: 

 وكنت أكن للمسیحیة المتعصبة كرھا شدیدا.

(...) 
                                                 
1- Gotthold Ephraim Lessing - Nathan der Weise- p. 118 
2- Ibid- p. 118- 119 
3- Ibid- p. 121- 122 
4- Ibid- p. 162 
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 لكن رجعت للصواب تدریجیا، حیث استسلمت لحمة العقل،

 الذي ساعدني على الوقوف من جدید، فوقفت

 1ودعوت هللا(...)".

 الفصل الخامس: 
اجتمع فیھ كل  حیثصالح الدین،  قصرفي مشھدھا األخیر في  األحداث الدرامیة تنتھي 

 ،لدین، وتجتمع عدة خیوط، والفارس، وصالح ا"ریشا"، و"ناتانالمسرحیة: "شخصیات 

ب، حیث یظھر أن ھذا الفارس الذي یعرفھ قلتظھر مفاجآت تقلب الصورة رأسا على ع

، ینتسب إلى خالھ الذي قام "Curd von Stauffen" "كورد فون شتاوفین"الجمیع باسم 

فھو أخ  من تمو Leu von Filnek"،2" "فون فلینك ويل"بتربیتھ، بینما اسمھ الحقیقي 

فولف فون " "ناتان"ابنا صدیق 3 " بالندا فون فلینك"التي تُدعى في الحقیقة  "،ریشا"ل شقیق

وبعد الصدمة التي تنتجھا ھذه  4صالح الدین، أخ "أسد"، الذي ھو في الحقیقة "فلینك

 .یتبادل الجمیع األحضان، ثم یسدل الستار المفاجآت على الجمیع، 

 

 إلسالم:معرفة "لسینج" با) 2
" في تعاطیھ مع اإلسالم من الحقیقة الدینیة وكیفیة فھمھا مستعینا في ذلك ینطلق "لیسنج

الل اضطالعھ على الموروث خبالجدل والنقد األدبیین للتقرب من ھذه الحقیقة وذلك من 

، حیث تطرق إلى العدید من الدراسات واألبحاث لمستشرقین اإلسالمي من عدة زوایا

بریدوكس" و"سالو" و"أوكلي" و"غاغنیر" مثل: "بوكوك" و"غولیوس" و" أوروبیین

 5و"ھیربیلوت" وغیرھم.

                                                 
1- Gotthold Ephraim Lessing - Nathan der Weise- p. 126- 127 
2- Ibid- p. 155 
3- Ibid- p. 157 
4- Ibid- p. 157- 158- 159 
 5- Gotthold Ephraim Lessing- Werke und Briefe in zwölf Bänden- hrsg- von W. Barner- Bd. 
2. Frankfurt am Main- 1989-2001- p. 158 
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واضطلع على  1درس "لیسنج" ترجمة المحامي األنجلیزي "جورج سالو" للقرآن الكریم،

سیرة الرسول محمد (ص) وتاریخ العرب إبان حكم الخلفاء من خالل عمل "كروتستن أوكر 

األدبیة لشعراء عرب من خالل مؤلفات كما قام بدراسة العدید من األعمال   دو مارغنیس".

إضافة إلى ذلك فقد قام "لیسنج" بترجمة العدید من  2.المستشرق األلماني "رایسكھ"

تاریخ  فیھا یتناول التي ،النصوص من الفرنسیة إلى األلمانیة للفیلسوف الفرنسي "فولتیر"

 3الحروب الصلیبیة.

ي "لیسنج" الفرصة في التعرف على جزء كل تلك العوامل أتاحت للفیلسوف واألدیب األلمان

كبیر من الحقائق الثقافیة والدینیة والعلمیة في تاریخ العرب والمسلمین، حیث ساھمت تلك 

الدراسات واألبحاث التي قام بھا عن اإلسالم في ظھور العدید من األعمال األدبیة التي تجسد 

كدین  اإلسالم لىبیة النقدیة عالفكر اإلسالمي المستنیر، حیث ركز في ھذه األعمال األد

وتاریخ العرب قبل وبعد اإلسالم،  والثقافة اإلسالمیة وشخصیة الرسول محمد (ص) عقالني

على تاریخ الخلفاء الذین حكموا الدولة اإلسالمیة بعد وفاة الرسول كما ركز في دراساتھ 

 Rettung des. ومن بین تلك األعمال نذكر عملھ "إنقاذ السید كردانوس" "محمد (ص)

Hier Cardanus) "1754 فلسفیة دینیة نقدیة دافع فیھا )، وھو عبارة عن مخطوطة

"لیسنج" عن اإلسالم في القرن الثامن عشر بفكر اإلنسان المتحرر المؤمن ضد ادعاءات 

 رى أنھاالتي ی ،الكبیسة آنذاك، حیث یقارن "لیسنج" بین معجزات الرسول محمد (ص)

، ومعجزات المسیح علیھ السالم. ویصف "لیسنج" امضة للناسجاءت لتوضح األمور الغ

، كما وصف الرسول محمد اإلسالم في مخطوطتھ ھاتھ بأنھ دین طبیعي عقالني لكل البشریة

(ص) على أنھ رسول للسالم وذلك كرد على ادعاء الكنیسة التي ترى أن اإلسالم نشر بحد 

 4السیف.

                                                 
1- Horsch Silvia- Rationalität und Toleranz- Lessings Auseinandersetzung mit dem Islam- 
Würzburg 2004- p. 15 
2- Kuschel Karl Josef – Jud- Christ und Muselmann vereinigt- Lessings Nathan der Weise- 
Düsseldorf  2004- p. 38 
3- Ludwig Jäger- Gotthold Ephraim Lessing - Nathan der Weise- Salzburg 1984- p. 79 
 
4- Gotthold Ephraim Lessing- Rettung des Hier- Cardanus- BdVÌÌÌ- Werke und Briefe in 
zwölf Bänden- Hrsg- Von W. Barner- Frankfurt am Main 1989-2001- p.130-131-263 
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على مسرحیة  ارد) فقد ألفھا "لیسنج" Fatime) "1759أما المسرحیة التراجیدیة "فاطمة" "

"، التي أساء فیھا إلى شخصیة ) للفیلسوف الفرنسي "فولتیرMahomet ) "1741"محمد" "

سول محمد (ص)، حیث انتقد "لیسنج" ھذه االدعاءات على لسان بطلة مسرحیتھ الر

 1"فاطمة" التي وصفت الرسول محمد (ص) بأنھ أفضل رجل.

 ,Meines Arabers Beweisلفلسفیة الدینیة "برھاني عن العرب" "أما المخطوطة ا

dass) "1771-1777 االبن  إسماعیل) فقد تطرق فیھا "لیسنج" إلى أن العرب ھم أبناء

نج" فھم أبناء إسحاق األخ سعلیھ السالم، أما الیھود یضیف "لی إبراھیماألكبر لنبي هللا 

لص "لیسنج" إلى أن العرب ھم خلیفة حیث یخ 2یس من صلب إبراھیم،لذي لاألصغر ا

 3إبراھیم ولیس الیھود.

 

 :مسرحیة ناتان الحكیم) قراءة في 3
 "فرایم لیسنجإجوتھولد " فھاالتي أل "Nathan der Weise" "ناتان الحكیم" تعتبر مسرحیة

 أللمانیة واألوربیة على حدالمسرحیات التي اشتھرت في الثقافة ا أھم واحدة من 1779 سنة

ج الذي صنعتھ أحداثھا بین شخصیات تنتمي ترجع شھرة ھذه المسرحیة إلى المزو، سواء

شخصیات عملھ المسرحي اعتباطا، بل  "ج. لم یختر "لیسنیحیة والیھودیة واإلسالمإلى المس

كان اختیاره نتیجة لدراساتھ وأبحاثھ المتعددة التي تنم على المستوى الكبیر من المعرفة 

بشكل دقیق، حیث سنرى أن كل  ن اختیار أسماء شخصیات المسرحیةباألدیان الذي مكنھ م

ومن بین الشخصیات الرئیسیة التي من األسماء التي اختارھا لھا حمولة تاریخیة ودینیة. 

ا"، و"ناتان" تاعتمدھا "لیسنج" في عملھ المسرحي نذكر: السلطان صالح الدین وأختھ "سی

، وفارس المعبد، ا" المسیحیة مربیة ابنتھیو"دافي القدس وابنتھ "ریشا"  یھوديتاجر وھو 

   4درویش" والبطریرق والراھب واألمیر.الحافي وشخصیة "

                                                 
1-Gotthold Ephraim Lessing- Jambisches Phatime-Trauerspiel- Bd ÌV(1759)- Werke und 
Briefe in zwölf Bänden- Hrsg. Von W. Barner- Frankfurt am Main- 1989-2001- p.72 
2 - Gotthold Ephraim Lessing- Meines Arabers Beweis-Bd ÌÌ Werke und Briefe in zwölf 
Bänden. Hrsg- Von W. Barner- Frankfurt am Main- 1989-2001- p. 581 
3-Roman Lach- Lessings Skandale- Tübingen-. 2005- p.113 
4- Gotthold Ephraim Lessing - Nathan der Weise- ein dramatisches Gedicht in fünf 
Aufzügen- Anaconda Verlag Gmbh- Köln- 2005- p.9 
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 :المسلمة في المسرحیة شخصیاتال 1.3
" أثناء صیاغتھ الدرامیة تصمیما للشخصیات التي سیعتمد علیھا، حیث یمكن جوضع "لیسن

دید من المشاھد. والعالمة البارزة ي العفمالحظة أنھ قد وظف بعض الشخصیات النموذجیة 

في اختیاره لمھن الشخصیات تكمن في تبیان المكانة التي تحتلھا تلك الشخصیات في 

بعض المھن أھم الشخصیات التي اعتمدھا "لیسنج" في المجتمع. وفي ھذا الصدد یمكن سرد 

اط والمتسول عملھ المسرحي مثل: التاجر والسلطان وفارس المعبد واألمیر واألمیرة والخی

 1وربة العائلة (البطریرق) والرسام إضافة إلى الدرویش وغیرھم.

في ھذا العمل  ا" و"الحافي"" و"سیتالدینأما في ما یخص الشخصیات المسلمة "صالح 

قد اختار بدقة مھن ھذه الشخصیات، حیث إن اختیار مھن  "لیسنج"المسرحي فإننا نجد أن 

كبیرة، ألن كل مبدع درامي ال یمكنھ إغفال الدراسة  الشخصیات لكل عمل درامي لھ أھمیة

العلمیة والفنیة لقصة أو سیرة كل شخصیاتھ على حدة، وذلك بغیة بناء أفكار متماسكة لمشاھد 

وھذا االتجاه األدبي القیم یمكن للمرء أن  عملھ اإلبداعي بناء على الحقیقة األدبیة النزیھة.

  .م"ده في العمل المسرحي "ناتان الحكیجی

إن المعرفة المھمة التي استجمعھا "لیسنج" حول اإلسالم وباقي الدیانات من خالل قراءاتھ 

الدقیقة، ساھمت بشكل كبیر في كتابة عملھ المسرحي "ناتان الحكیم"، حیث انعكست معرفتھ 

تلك على سرده لقصة كل ممثل من الدیانات الیھودیة والمسیحیة واإلسالم. ولكي نبین تلك 

ة التي خبرھا "لیسنج" بعد المجھود الذي بذلھ في التعرف على مختلف الدیانات المعرف

 للشخصیات المسلمة الرئیسیة التي اعتمدھا "لیسنج" في مسرحیتھ "ناتان". نتطرق

 

 

 

 

 
                                                 
1-Ekiko Kobayashi - Lessings Anfänge- die frühen Lustspiele im Kontext der Zeit. Bochum/ 
Freiburg- 2003- p. 32 
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 صالح الدین األیوبي  1.1.3
أراد "لیسنج" وضع تصوره حول شخصیة صالح الدین قام بقراءة العدید من األعمال  عندما

المقاالت لمجموعة من الكتاب والمؤرخین من إلسالمیة الشرقیة وكذلك اضطلع على العدید ا

 الغربیین المعروفین، وذلك بغیة تجمیع األفكار التي ستخدم مشروعھ الدرامي.

لیس من السھل التطرق للشخصیة التاریخیة صالح الدین ووقت ومكان العمل الدرامي في 

كل باحث تناولھا انطالقا من خلفیتھ  رقت لھذه الشخصیة، حیثظل الكتابات المتعددة التي تط

"لیسنج" من تفحص تلك األبحاث وتناولھا  لكن ذلك لم یمنع المعرفیة واالجتماعیة والسیاسیة.

بكل جرأة وتجرید وحیاد. ومن بین تلك األبحاث التي اضطلع علیھا "لیسنج" نذكر مقال 

یبیة"، حیث قام بترجمتھ وإبداء رأیھ الشخصي "فولتیر" المعنون ب"تاریخ الحمالت الصل

 حول الموضوع.

خلفت أفكار ھذه المقالة أثرا كبیرا آنذاك، في الوقت الذي كان لیسنج" یرى فیھ أن اللمسة 

وتھجیر  السیاسیة للكنیسة في شخص البابوات لعبت دورا مھما في االضطھاد الالإنساني

 1آسیا. باألرثوذكسیین لتخری

ك فقد قرأ "لیسنج" نص "مارن" المعنون ب"تاریخ صالح الدین سلطان مصر إضافة إلى ذل

 .حیث اضطلع على شجاعة وتواضع أمراء وزعماء المسلمین وسوریا"،

یصور "مارن" في نصھ حول صالح الدین أنھ كان رجال شجاعا وجریئا ضد أعدائھ، وكان 

یمتطي حصانھ ذھابا وإیابا  وكان قبل كل معركة كان متعودا أن یعرض نفسھ غالبا للمخاطر.

المعركة، حیث كان یحمل فقط سالحھ أو درعھ الواقي. وفي بدایة كل معركة یكون  بین أسیاد

 2ھو األول في االشتباكات.

یضیف "مارن" أن صالح الدین كان ال یحبذ الحرب وكان دائما ما یرغب في السلم والھدنة 

بصوت  القرآنملة األسیر معاملة حسنة وقراءة عاموذلك تنفیذا لتعالیم اإلسالم. وكان یأمر ب

لى أن المعاملة الحسنة ل"صالح الدین" اإلنسانیة إ"مارن"  شیروی 3عال في حضرتھ.

                                                 
1-Klaus Bohnen - Lessings Nathan der Weise- Darmstadt 1984- p. 184 
2- Marin - Geschichte Saladins- Sultans von  Ägypten und Syrien- zwei Teile- Aus dem 
Französischen übersetzt von E. G. Küster- Zelle 1761- Bd 2- p.83 

 3- Ibid- p. 82 
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للمسیحیین كانت تقابلھا معاملة سیئة حیث كانوا كلما أتیحت لھم الفرصة كانوا یھاجمونھ 

  1ویرمونھ بالنبال.

ماء اآلخرین لم تكن لھ حیاة الرفاھیة، بل كان الزعیؤكد "مارن" أن صالح الدین على عكس 

ویرى "مارن" أن األنشطة االجتماعیة ل  یرتدي مالبس بالیة، وكان یأكل أكل البسطاء.

صالح الدین ومشاركتھ في األعمال المختلفة للعسكریین ساھمت بشكل كبیر في فوزه في 

كان یتعامل مع حصار  ویضیف "مارن" أن صالح الدین المعارك وأیضا في محبة شعبھ لھ.

العدو كأي جندي عادي، حیث كان یقوم بتجھیز العتاد وتصویبھ مع باقي الجنود، ویصر 

على أن یكون أول من یقوم بالھجوم، حیث كان یرید أن یعطي المثل والقدوة في الشجاعة 

 2والقناعة والصمود والصبر، كل ذلك أراد أن یرسخھ في مبادئ شعبھ.

عن المراجع التي خصت شخصیة صالح الدین بالدراسة والتحلیل الحظ أثناء بحث "لیسنج" 

مدح ھذه أن المستشرقین الغربیین وكتاب القرنین السابع عشر والثامن عشر أجمعوا على 

الشخصیة البطلة بأحسن العبارات، وكان ذلك نتیجة لسخائھ وكرمھ وإصراره على تطبیق 

"لیسنج" نذكر عمل "أولفرت داببر" المعنون  ومن بین تلك األعمال التي درسھا 3العدالة.

 4الذي اكتشف فیھ العدید من الكتابات المقدسة. ب"وصف الشرق"،

صورة  كخالصة لمجھوداتھ في البحث والتنقیب أقام "لیسنج" أخیرا مشروعھ من خالل

ترجمھا  الصفات التي صالح الدین في عمل "فولتیر"، حیث تضمن مشروعھ العدید من

مقالة "فولتیر" من قبیل الكرم وتسامح األدیان والعدالة االجتماعیة تجاه األدیان  "لیسنج" من

 5األخرى.

تأثر "لیسنج" كثیرا بشخصیة صالح الدین بعد ترجمتھ لمقالة "فولتیر" "تاریخ الحروب 

الصلیبیة"، حیث أكد على فصل سلطة الدین على السیاسة، وھذا ما جسده "لیسنج" في عملھ 

                                                 
1- Marin - Geschichte Saladins- Sultans von  Ägypten und Syrien- p. 82 
2- Ibid- p. 82 
3- Karl Josef Kuschel - Von Streit zum Wettstreit der Religionen- Lessing und die 
Hreusforderung des Islam- Düsseldorf- 1998- p. 247 
4- Ibid- p. 247 
5- Ibid- p. 247 



 250 

خالل التسامح اإلنساني المثالي الذي أقدم علیھ صالح الدین حیث عفا على المسرحي من 

 1المسیحي "فارس المعبد".

یرى "لیسنج" أن صالح الدین كان یتمتع بخصال الرأفة والعفو تجاه غیر المسلمین، 

ویضیف كذلك أن صالح الدین عند حكمھ في القدس كان یلبي رغبات النساء الالئي یطلبنھ 

أزواجھن وأبنائھن وآبائھن. وھذه الخصال المتمثلة في السماح والعفو وتقبل  إخالء سبیل

"ناتان، عزیزي  یمكن استخالصھا من حدیث صالح الدین مع "ناتان، حیث یقول لھ: اآلخر

  2ناتان(...) كن صدیقي.

من خالل مراعاة السیرة الذاتیة الحقیقیة لھذا  تعامل "لیسنج" مع شخصیة صالح الدین  

تصویرا ال یجانب الصواب، وقد  ئد، وذلك من أجل تصویر ممیزاتھ السیاسیة واإلنسانیةالقا

"  Sigrid Suesse Fiedlerح في ذلك إلى حد كبیر حیث تقول "زكرد زوسھ فیدلر" "نج

مستوى الحكم السیاسي أم في ھذا الصدد أن صالح الدین أثبت استقامتھ وعفتھ سواء على 

رى أن صالح الذین السلطان مثلھ مثل صالح الدین اإلنسان، على المستوى اإلنساني، وت

وتضیف أن ھذه الشخصیة جسدت التوافق بین األخالق والسیاسة، بل بفضلھ تغلغلت 

من خالل الحوار  وھذا ما یمكن مالحظتھ في مسرحیة "ناتان الحكیم" 3األخالق في السیاسة.

"ناتان" عندما أراد ھذا األخیر أن الذي دار بین السلطان صالح الدین والتاجر الیھودي 

 یعرض النقود على السلطان:

ناتان: "جئت للتو من رحلة سفر بعیدة، التي جمعت فیھا دیونا كثیرة. تقریبا عندي الكثیر من 

تحتاج شیئا، ألن فعال ھناك حرب مالیة  ..) ھنا كنت أظن، ربما تستطیع أنالمال نقدا.(.

 وشیكة تتطلب الكثیر".

                                                 
1- Gotthold Ephraim Lessing - Nathan der Weise- Ein dramatisches Gedicht in fünf 
Aufzügen- p. 18 
 2- Ibid- p. 88 
3-Sigrid Seusse- Fiedler - Lessings Nathan der Weise und sein Leser- Eine 
wirkungsästhetische Studie- Stuttgart 1980- p. 248 
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ال أرید أن أسأل؟ ھل كان الحافي عندك، ال أرید أن أتفحص، ھل  ! : "ناتانصالح الدین

إذن  -!سامحني -لدیك شك، في أن تقوم بھذا المعروف بكل حریة (...) أنا مھم بالنسبة لھ

 1بماذا تساعد/ علي أن أعترف لك، أنني أوشكت".

الدرامي أن یجمع بین بعد دراساتھ المتعددة للمراجع السالف ذكرھا قرر "لیسنج" في عملھ 

السلطة السیاسیة والدینیة للسلطان صالح الدین وبین العادات اإلسالمیة في المقدس. ومن بین 

المشاھد التي وظفھا "لیسنج" لتبیان السلطة السیاسیة لصالح الدین بذكر القرارین  أھم

 السیاسیین المھمین في المسرحیة:

ینھ ل"الحافي درویش" أمینا على خزینتھ، ھذا فأما القرار السیاسي األول فیتمثل في تعی

القرار الذي أدھش كثیرا "ناتان" التاجر الیھودي، حیث یقول ھذا األخیر ل"الحافي 

 درویش":

 ؟أنت ستھنا یوجد تمییزا. أنت؟ لماذا ل ! ناتان: "اآلن نتفاھم مع بعضنا البعض إلى حد ما

ا مرحبا بھ (...). لكن الخافي رجل الحافي درویش ھو الكل،/ ما باستطاعتي فعلھ، دائم

 2السلطان القوي.

أما القرار السیاسي الثاني فیتمثل في إطالق سراح كل السجناء الذین طلبت أسرھم التماسا 

من السلطان صالح الدین، وكان صالح الدین بعد االنتھاء من مھامھ السیاسیة واإلنسانیة 

ف الحدیث حول كل ما یھم مصالح یفضل لعب الشطرنج مع أختھ "سیتا" وتبادل أطرا

 3المجتمع.

2.1.3 "Sittah"":سیتا" كأمیرة وامرأة مسلمة 
میز "لیسنج" العنصر النسوي في عملھ المسرحي بخاصیة الحكمة والفضیلة، وھذا التمیز لم 

یكن بمحض الصدفة بل كان انطالقا من انتقاده للرأي والتصور الذي كان سائدا عن المرأة، 

بخس دور المرأة في الحیاة االجتماعیة مقارنة مع الرجل، وذلك بسبب إحساسھا والذي كان ی

                                                 
1- Gotthold Ephraim Lessing - Nathan der Weise- Ein dramatisches Gedicht in fünf 
Aufzügen- p. 89 
2- Ibid- p. 25 
3- Pelster Theodor- Lektüreschlüssel- G. E. Lessing- Nathan der Weise- Stuttgart- 2005- p. 22 
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سنج" جاء بتصور مختلف حیث انتقد بشكل كبیر لكن "لی 1وعاطفتھا تجاه التدین واإللھام.

التصورات واالنطباعات التي كانت سائدة حیث یقر بأن المرأة تجسد اإلنسان الطبیعي 

  "ریشا":و"سیتا"  الل حواریتضح من خوھذا ما  2العقالني،

 سمیني "سیتا" صدیقتك، أختك. ! ال أمیرة ! سیتا: ال فعال

 أستطیع أن أكون أیضا كذلك. ! سمیني أمك

 3.! ال یجب علیك أن تقرئیھ كلھ ! ما ال تدركینھ كلھ  ! متدینة ! ذكیة ! شابة

ة فقد انتقد كذلك وضع إضافة إلى انتقاد "لیسنج" الصورة السلبیة التي كانت سائدة عن المرأ

المسرح عموما وخاصة طریقة التعامل الدرامي مع طبقة األمراء في المجتمع التي كانت 

ر علیھ معاناة ھذه الطبقة. وھذا النموذج تسیط ، ھذا التصویرتصورھا تصویرا تقلیدیا مثالیا

ن خالل الذي انتقده "لیسنج" بشدة جعلھ یتخذ اتجاھا مضادا، حیث صور ممثلي اإلسالم م

صالح الدین وأختھ "سیتا" في ھیأة البرجوازیین تصویرا إیجابیا في كل عملھ المسرحي. 

وھذا االستعراض الدرامي لطبقة األمراء المسلمة كان بمثابة وسیلة استخدمھا "لیسنج" لینتقد 

 ةحیاة البالط في أوروبا آنذاك، وغایتھ ھذه تأتت لھ من خالل استعانتھ باألحداث التاریخی

 4والدینیة والسیاسیة وأیضا اإلنسانیة في سلوك وفكر ممثلي البالط المسلمین.

"لیسنج" في عملھ المسرحي "ناتان" عن البعد الخاص للطیبوبة اإلنسانیة من خالل عبر 

سلوك اإلخوة لممثلي الشخصیات المسلمة "صالح الدین" و"أختھ "سیتا"، وذلك في إطار 

لعبت "سیتا"  تبادل األدوار فیما بینھما في أحد عشر مشھد.عرض دراما العالقات العائلیة و

في مسرحیة "ناتان"، حیث نجدھا تارة تلعب دور الشریك في الحوار في عدة  دورین مھمین

مشاھد، وتارة أخرى تلعب دور المستشار الناصح السیاسي ألخیھا "صالح الدین، وذلك 

  5للفطنة والحكمة الرزینة التي تتمیز بھما.

                                                 
1- Hannelore Scholz- Widersprüche im bürgerlichen Frauenbild- zur ästhetischen Reflexion 
und politischen Praxis bei Lessing- Friedrich Schlegel und Schiller- Weinheim- 1992- p. 45 
2- Ibid- p. 81 
3- Gotthold Ephraim Lessing - Nathan der Weise- Ein dramatisches Gedicht in fünf 
Aufzügen- p. 145 
4- Karl Josef Kuschel-  Jud- Christ und Muselmann vereinigt- Lessings Nathan der Weise. 
Düsseldorf-  2004- p. 239 
5- Mann Otto- Lessing- Sein und Leistung- Hamburg- 1949- p. 369 
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ت مسألة حقیقة األدیان مكانة مھمة بالنسبة ل"سیتا"، وھذا ما جعل صالح الدین یتشاور احتل

معھا في العدید من األمور السیاسیة وخاصة الدینیة، حیث طلب رأیھا في قضیة استدعاء 

وبناء على نصیحتھا فقد استدعى صالح الدین كل   1"ناتان" التاجر الیھودي قصد التحاور،

، وأثناء اللقاء جلست "سیتا" في الوھلة األولى في غرفة س المعبد"من "ناتان" و"فار

بجانبھم إلى أن شاركت في المحادثة الحقا، حیث لعبت دورا مھما في االنفتاح وتقبل اآلخر، 

وھذا ما أبھج "ناتان" التاجر الیھودي، حیث لم یكن مضطرا للدفاع عن دیانتھ الیھودیة كدین 

 2حقیقي.

بعض المراجع  صالح الدین راجع إلى اعتماده على " السم "سیتا" أختإن استعمال "لیسنج

التاریخیة، لكن ما یجب التأكید علیھ ھو أن اسم "سیتا" أو أي اسم مشابھ لیس معروفا ال في 

لكن إذا ما تتبعنا الخطوات والمراجع التي تتبعھا  3الثقافة العربیة وال في الثقافة الفارسیة.

ھذا االسم فإننا سنجد أنھ قد اعتمد على مراجع تاریخیة مختلفة ذكر فیھا "لیسنج" في اختیاره ل

. ھذه المراجع تطرقت إلى شخصیة واحدة لكن بأسماء مختلفة، حیث "Sittahاسم "سیتا" "

" Sittalscham" "ستُلسیاما" وھناك من ذكر اسم "Sittolsyamaنجد مثال من كتب اسم "

" "ستل شام" وھناك من اعتمد Sittal Scahmسم ""ستلشام" وھناك من ذھب إلى كتابة ا

ومن بین ھذه األسماء التي ذكرت في المراجع  4" "سیللھ ألشام".Sillah Alschamاسم "

التاریحیة فإننا نجد أن "لیسنج" قد اھتدى عن طریق سوء فھم إلى استعمال الشكل المحتصر 

 5"سیتا". Sittahأي  Sittah Alschamالسم  

ننا سنجد أن أبا الفداء قد تطرق لھذا عن االسم الحقیقي ألخت صالح الدین فإ لكن إذا بحثنا

ن االسم الحقیقي ھو "ست الشام"، وھذا مرجع قد اضطلع علیھ "لیسنج" من االسم حیث إ

" "ست الشام" لطبعة أبو Siit es-Schamخالل ترجمة المستشرق األلماني "رایسكھ" "

نج" في استخدام بعض الصفات التي تضفي على اسم ساعدت "لیسوھذه الترجمة  6الفداء.

                                                 
1-Pelster Theodor- Lektüreschlüssel- G. E. Lessing- Nathan der Weise- p. 23 
2- klaus Bohnen - Lessings Nathan der Weise- p. 65 
3- Birus Hendrik- Poetische Namensgebung zur Bedeutung der Namen in Lessings - Nathan 
der Weise- Gottingen- 1978- p. 139 
4- Ibid- p. 139 
5- Ibid p. 140 
6- Ibid- p. 140 
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التي كان یصف بھا أخت صالح الدین في عملھ  "ست الشام" طابع األمیرة أو الملكة

 1.المسرحي "ناتان"

"سیتا"، فإننا نجده قد اعتمد  تھإضافة إلى ذلك وارتباطا بسبب تسمیة "لیسنج" بطلة مسرحی

لسیرة الخلفاء، حیث نجده قد تأثر  تي تطرقالت على بعض المراجع الشرقیة التاریخیة

باألسماء التي وجدھا في ھذه المراجع وصورھا في عملھ المسرحي تصویرا تشبیھیا. ونذكر 

 Sitt" "ست الزبیدة" و"Sitt-Zubaidahمن بین تلك األسماء التي اضطلع علیھا مثال: "

Al-Melukلعلم والمعرفة في " "ست الملوك"، اللتین كان لھما مستوى رفیع من حیث ا

وإلى جانب تلك المراجع التي سلف ذكرھا فإننا نجد أن "لیسنج" قد  األمور الدینیة والدنیویة.

" "حكایة صالح Marinاعتمد وبشكل كبیر في استعمالھ السم "سیتا" على كتاب "مارن" "

)، الذي من خاللھ اقتبس مواصفات وطباع Histoire de Saladin) "1758الدین" "

 2رات "سیتا" وأخیھا صالح الدین.وحوا

تمثل "سیتا" في مسرحیة "ناتان" شخصیة المرأة المسلمة الذكیة التي تتمي بالحس 

االجتماعي والسیاسي على حد سواء، فأما الجانب االجتماعي فیتمثل في استعدادھا الدائم 

 عط والمشاریأما الجانب السیاسي فیتمثل في الخطلمساعدة اآلخرین وخصوصا الفقراء منھم. 

تصوراتھا في ربط صلة  السیاسیة التي كانت تصممھا ألخیھا صالح الدین، حیث توجت

، ھذا الربط الذي كان عبارة عن حلم القرابة بین العائلتین الحاكمتین اإلسالمیة والمسیحیة

في مقابل ذلك یستمع صالح الدین لرأي أختھ "سیتا" عند اتخاذه ألي قرار سیاسي.   3تحقق.

جلى ذلك في كل حوارات "سیتا" في المسرحیة التي یتبین فیھا لیس فقط ذكاء وفطنة ویت

 4المرأة، بل أیضا نشاطھا الذي یمكنھا من قراءة تصور وأفكار شریكھا في الحوار.

ھذه الصفات واألنشطة المتنوعة غیر المعتادة للمرأة المسلمة في تصور الجمھور آنذاك 

إضافة إلى ذلك فقد استطاعت "سیتا" بحنكتھا وخبرتھا أن  مكنت من شد انتباھھ وإثارتھ.

تلعب دورا مھما في التوفیق بین دورھا في إعطاء اقتراحاتھا وتصوراتھا حول العدید من 
                                                 
1- Birus Hendrik - Poetische Namensgebung zur Bedeutung der Namen in Lessings- Nathan 
der Weise- p .140 
2- Marin: Geschichte Saladins, Sultans von  Ägypten und Syrien- p. 319 
3- Thomas Möbius- Erläuterung zu Gotthold Ephraim Lessing - Nathan der Weise- Hollfeld. 
2005- p. 73 
4- Karl Josef Kuschel- Jud, Christ und Muselmann vereinigt- 2004- p. 104 



 255 

، وذلك في تناغم األمور في مشاھد عدة، ودورھا االستشاري كناصحة ألخیھا صالح الدین

من خبرتھا وتجربتھا السیاسیة نذكر اقتراحھا تام. و من بین أھم نصائح "سیتا ألخیھا انطالقا 

الیھودي "ناتان" لألزمة المالیة، حیث قامت بتجمیع بعض المعطیات  طلب تصور التاجر

 حیث تقول: حولھ انطالقا من التقریر الذي أعده "الحافي" حول التاجر الیھودي "ناتان"

 .ل الموانئتتحرك ذوابھ في كل الشوارع، تجر بشكل ھمجي قواربھ تقع في ك"

/ ھذا یریحني، مبھج تماما، مضیفا، كم ھذا عظیم وعریق/ صدیقھ یقول "الحافي" شخصیا

یستخدم، الحكیم والكادح/ لیمتلك كل صغیرة غیر منتبھ:/ مضیفا، كیف ھو حر في أحكامھ 

المسبقة/ روحھ، وقلبھ منفتحان على كل فضیلة/ كم ھو متفق مع كل ما یمكن أن یكون 

  1جمیال".

اید ثقة "سیتا" بنفسھا كلما صدقت في إدراكھا الھادئ والسریع لألحداث واألوضاع تتز

السیاسیة. إضافة إلى ذلك ف"سیتا" تفكر دائما في األوضاع اإلنسانیة للفقراء، حیث كانت 

استتباب األمن في بالد المسلمین، وفي ھذا الباب كانت دائمة بذریعة تنبذ العنف بكل أشكالھ 

وانعدام الضمیر، وھذا ما یمكننا استخالصھ من  ربعدم معاملة الناس باحتقاالنصح ألخیھا 

 الحوار اآلتي:  

؟ النار والسیف؟ ال، ال/ لماذا یحتاج المرء إلى العنف مع " نعم ما ھو العنف/ بالنسبة لك

الضعفاء، لضعفھم؟ تقدم إلى األمام/ اجلس فقط معي/ في حرمي، لتستمع لمغني، اشتریتھا 

 2(... ) تقدم". البارحة

أخیھا في اللقاء الذي جمعھ بالتاجر الیھودي  لى قراراتعیتجلى التأثیر المباشر ل"سیتا" 

"ناتان"، حیث نجد في الفصل الثالث من المسرحیة أنھ على الرغم من أن صالح الدین كان 

ساھمة واثقا من نفسھ وتصوره حول الموضوع المطروح للنقاش في ھذا اللقاء، إال أنھ أراد م

 ، حیث وضح صالح الدین ألختھللقاء لدھاء حكمتھا في التفاوضتصوره  أختھ "سیتا" في

كیفیة مفاوضتھ للتاجر الیھودي "ناتان"، لكي یحصل منھ على الدعم الممكن لحل األزمة 

 المالیة. یقول صالح الدین في ھذا الباب:

                                                 
1-Gotthold Ephraim Lessing - Nathan der Weise- Ein dramatisches Gedicht in fünf Aufzügen- 
p. 52- 53 
2- Ibid- p. 53 
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/ یرید أن ینجز، مثل ما سیتحطم كل شيء في یدي مر الرائع والالذع/"سأعتني فقط باأل

أن أرقص، كیف ما أستطیع:/  ! فعال تریدینھ فعال فقط تریدین -ابتكر:/ بكل ذكاء مھارة.

 !سیئ/ أحسن". ترد علیھ "سیتا" قائلة: "ثق بنفسك بشكل كبیر -سأستطیع فعلھ حقا/ أفضل

ألمثالھم،  عندما ترید أنت فقط:/ الرجال یریدون التحدث بكل سرور !أنا رھن إشارتك ألجلك

 1... .فقط بالسیف/ سیفك حملتھ بعیدا/ األسد یستحیي حقا، عندما یصطاد مع الثعلب 
یتضح أن "لیسنج" یثمن قیمة المساواة بین الرجل والمرأة من  إضافة إلى كل ما سلف ذكره

خالل حوارات صالح الدین و"سیتا" ومساھمتھما في الحیاة السیاسیة انطالقا من الضوابط 

الح الدین بالتاجر الیھودي صیة. ویتجلى ذلك من خالل تصور "لیسنج" لمشھد لقاء اإلسالم

أختھ "سیتا" الجلوس في غرفة  من وفقا لألسس اإلسالمیة "ناتان"، حیث طلب صالح الدین

لكن بعد مجيء "ناتان" رفقة ابنتھ "ریشا" التي  .عن البیت جانبیة، ألن لھ زیارة من غریب

أخذت "سیتا" المبادرة واستقبلت "ریشا" ببھجة وسرور في قصر رباھا تربیة مسیحیة، 

كامرأة قویة  ةواالجتماعیالسیاسیة  الحیاة أخیھا صالح الدین. وبفضل خبرة "سیتا" في أمور

وودودة في الوقت نفسھ أمعنت النظر في طبیعة العالقة الممكنة بین "ریشا" و "فارس 

ى األحداث حیث تم اكتشاف أن كل من "ریشا" ، حیث اكتشفت أنھما إخوة. وتتوال المعبد"

و"فارس المعبد" لیس فقط إخوة، وإمنا ھما أبناء "األسد" أخ كل من صالح الدین" وسیتا"، 

أي أن "سیتا" عمتھما و صالح الدین عمھما. وھذا ما یتضح جلیا من خالل رد فعل "سیتا" 

أیمكن أن یكون ھناك شيء . !في آخر فصل من المسرحیة، حیث تقول مندھشة: "ماذا أسمع

 2.!آخر

 

 

 

 

 

                                                 
1- Gotthold Ephraim Lessing - Nathan der Weise- Ein dramatisches Gedicht in fünf 
Aufzügen- p. 79 
2- Ibid- p. 159 
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 شخصیة "الحافي درویش"  3.1.3
یعتمد "لیسنج" على شخصیة مسلمة أخرى تتمثل في "الحافي درویش". تتمیز ھذه الشخصیة 

"لیسنج"  اختیارالمركبة بتسامحھا تجاه اآلخر، وبغلوھا في اإلیمان، وھذا ما یوضح لنا سبب 

االسم الذي اعتمد علیھ وإذا أردنا استجالء داللة ھذا  .بالضبط ھذه الشخصیة بھذا االسم

أن كلمة "الحافي" تعني في الثقافة العربیة یمكن القول "لیسنج" في عملھ المسرحي ف

تحیل على المنتمي للصوفیة، حیث إن الذي یتشبع أما كلمة درویش  اإلسالمیة حافي القدمین.

 1ما یصطلح علیھ "الدرویش".، وھذا )فقیرا(بالطریقة الصوفیة یرید أن یعیش 

اختیار "لیسنج" السم "الحافي درویش" من باب الصدفة، بل كان نتیجة لدراساتھ  لم یكن

بنظریة "اسبینوزا" حول مسألة  المتعددة حول اإلسالم، ومن بین تلك األبحاث نجد تأثره

ن ونعلم ما توسوس وجود هللا. ھذه النظریة التي تقوم حول اآلیة الكریمة: " ولقد خلقنا اإلنسا

قام "اسبینوزا بتطویر  اآلیةانطالقا من ھذه  2بھ نفسھ ونحن أقرب إلیھ من حبل الورید".

 Gott istنظریتھ حول مسألة وجود هللا، حیث یخلص إلى أن "هللا ھو الكل والكل ھو هللا" "

alles un dalles ist Gott."3 وجود  ھذه النظریة تتقاطع مع شعار المتصوفة المتمثل في"

كل ذلك ساھم بشكل كبیر في اختیار   4هللا فقط، فھو في كل األشیاء، وكل األشیاء فیھ".

"لیسنج" اسم "الحافي درویش"، ألنھ كان على علم أن الصوفي تعني في اإلسالم الصفاء 

"Reinheit" والحكمة "Weisheit لذلك اعتمد "لینج" على شخصیة "درویش" في دور ."

 ة صالح الدین.المؤتمن على حزین

یلعب "الحافي درویش" في مسرحیة "ناتان الحكیم" شخصیة الرجل المضحك، الذي قضى 

حیاتھ كرجل فقیر صادق متسول، تجمعھ ب"ناتان" لعبة الشطرنج"، إلى أن یعین كمؤتمن 

على خزینة صالح الدین. ھذه الصفات العظیمة التي وظفھا "لیسنج" لممیزات ممثلي اإلسالم 

تطور الفضیلة والتسامح كمواضیع عقالنیة في عصر التنویر، التي اشتغل علیھا ساھمت في 

 بتفان في عملھ المسرحي.

                                                 
  1- Hughes Thomas Patrick - Lexikon des Islam- München- 2000- p. 683 

 16اآلیة  -سورة "ق" -  2
3- Schilson Arno- Geschichte im Horizont der Vorsehung- G. E. Lessing zu einer Theologie 
der Geschichte- Mainz- 1974- p. 216 
4- Hughes Thomas Patrick - Lexikon des Islam. p. 683 
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، إن تعیین "الحافي درویش" كأمین خزینة صالح الدین كان بمثابة نقطة تحول في حیاتھ

حیث كان یدرك فقط الكیفیة التي یجب أن یتعامل بھا المرء فیما یخص التسول. حیث یقول 

افي درویش" لصدیقھ ناتان": "تحضرونھا فعال معكم في الحال. الحقائب؟ (...) اآلن، "الح

 1النقود/ التي یجب علیكم أن تقدموھا لصالح الدین".

أرسل "الحافي درویش" ل"ناتان" بعد اتفاق صالح الدین وأختھ "سیتا" من أجل اقتراض 

رویش" كان من أجل الرفع من وھذا الدور الذي أعطاه "لیسنج" لشخصیة "الحافي دالمال. 

قیمتھ اإلنسانیة، بل لعبت شخصیة "الحافي درویش" دورا مھما في فكر "لیسنج" الذي كان 

 2یفكر في عمل آخر یتطرق فیھ لشخصیة "الحافي درویش" كشخصیة رئیسیة.
تركیبة شخصیة "الحافي یسنج" معارفھ حول لالمراجع التي استقى منھا " إلى تلكإضافة 

یمكن مالحظة أنھ اعتمد وبشكل كبیر على عمل "كریستوف مارتن فیالند"، الذي درویش" ف

 3).1775تطرق إلى شخصیة الراھب المسلم من خالل عملھ "تاریخ دنیشمند الحكیم" (

تأثر "لیسنج" كثیرا بشخصیة الراھب المسلم في عمل "فیالند"، حیث عمل على تطویر ھذه 

ش" وكذلك من حیث المحتوى، حیث نجد أن الشخصیة من حیث االسم "الحافي دروی

"الحافي درویش" لعبت دور الزاھد الصادق المتسول والمؤتمن على خزینة صالح  شخصیة

الدین فیما بعد، وكذلك صدیق "ناتان"، وفي عمل "فیالند" نجد أن شخصیة الراھب المسلم 

امیا لألمانة ومدیرا لعبت دورا مماثال لكن بمھن مختلفة، حیث كان الراھب المسلم راعیا وح

 4للدراویش ثم عطوفا في معاملتھ مع الغیر، إضافة إلى أنھ كان صدیقا ل"كالندر".

بحیاة  "لیسنج" قد اعتمد على شخصیة "الحافي درویش" الذي كان یؤمن من الواضح أن

زھیدة بسیطة متنورة، وھي األفكار نفسھا التي كان یؤمن بھا أدباء وفالسفة عصر التنویر، 

كانت أفكارھم تصب في كل ما ھو عقالني وفاضل. واستخدام "لیسنج" لشخصیة  حیث

"الحافي درویش" كان الغرض منھ إرسال إشارات منتقدة لحیاة الرفاھیة التي كانت قائمة في 

البالطات في عصره، ھذا من جھة أما من جھة ثانیة فقد أراد أن یبین الدور المھم الذي لعبھ 
                                                 
1- Gotthold Ephraim Lessing - Nathan der Weise- Ein dramatisches Gedicht in fünf 
Aufzügen- p. 65 
2- Karl Josef Kuschel- Von Streit zum Wettstreit des Religionen. p. 231 
3- Ibid- p. 232 
4- Wieland Christoph Martin- Geschichte des Weisen Danischmend – 1775- (C. M. Wieland: 
Sämmtliche Werke- hrsg. V. Hans Radspieleru- Neu-Ulm- Bd. 8- Hamburg 1984- p. 90 ff 
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الذین جسدوا االتجاه  1،والتاسعلحركة الصوفیة في القرنین الثامن (الدراویش) كممثلین ل

 نتجت عنھ صورة إیجابیة حول التسامح المثالي واإلنسان الزاھد.الدیني الفاضل، وھذا ما 

إضافة إلى ذلك فقد جسدوا أیضا الطریقة المثالیة في حب اإللھ وحب الناس واحترام 

مانھم باألفكار التحرریة والمتسامحة تجاه غیر التجارب الصوفیة للدیانات األخرى، وإی

وھذا النموذج حسده "لیسنج" في شخصیة "الحافي درویش" حیث یقول "ناتان"   2المسلمین.

 3ل"الحافي درویش": "كیف أسمیھ؟ المتسول الحقیقي ھو فعال فرید ووحید الملك الحقیقي".

 

 :شخصیة الحكیم"ناتان") 4
صفة "الحكیم" لم یكن اعتباطا أو من باب الصدفة، بل كان  إن اختیار "لیسنج" الحدیث عن

 Gestaذلك عن طریق قراءتھ للعدید من األعمال مثل "جستا رومانوروم" "

Romanurum" "و"دیكامرون "Decamerone "و"انضباط كلیریكالیس "

"Disciplina Clericalis التي تطرقت لمختلف األعمال العربیة التاریخیة ونشرھا "

تطرقت ھذه األعمال لصفة الحكماء بالنسبة لآلخرین والطریقة النموذجیة التي  4تھا.وترجم

یتعاملون بھا بحكمة في كل ما یتعلق بالحیاة السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة، حیث جاء 

والرجل الذي یلقن المعرفة لآلخرین ب"الحكیم"، حیث  فیھا أن العرب قدیما یسمون الطبیب

" تقابلھا Weiseالموسوعة اإلسالمیة أن كلمة " ماس باتریك" فيیقول "ھوجست طو

"الحكیم" في العربیة، ویضیف أن عبارة "الشخص الحكیم" تعني الفیلسوف أو الطبیب 

وكلمة الحكیم ھي اسم من أسماء هللا الحسنى التسعة والتسعون التي تستعمل في الكثیر من 

ث یقول سبحانھ ة الممتحنة اآلیة الخامسة، حیالسور في القرآن، ویعطي مثاال على ذلك بسور

 Du bistجعلنا فتنة للذین كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزیز الحكیم" " وتعالى: "ربنا ال ت

der Mächtige und der Weise."5 

                                                 
1- Karl Josef Kuschel- Jud, Christ und Muselmann vereinigt- p.99 
2- Frembgen J.- Derwische- Gelebter Sufismus- Köln- 1993- p. 16 
3- Gotthold Ephraim Lessing - Nathan der Weise- Ein dramatisches Gedicht in fünf 
Aufzügen- p. 68 
4- Alfonsi Petrus- Die Kunst, vernünftig zu leben (Disciplina Clericalis)- Dargestellt und aus 
dem Lateinischen übertragen von Eberhard Hermes- Zürich und Stuttgart- 1970- p. 16ff 
5- Hughes Thomas Patrick- Lexikon des Islam- p. 274 
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إن تاریخ تقالید الشرق العربي اإلسالمي یمكن للمرء أن یلمسھ في العدید من األعمال 

في عملھ الدرامي، حیث أعطى صفة "الحكیم" ل"ناتان" عتمدھا "لیسنج" األوروبیة التي ا

انطالقا من قراءتھ للعمل األدبي  "انضباط كلیریكالیس" للكاتب االسباني "بتروس ألفونسي" 

"Petrus Alfonsi."1" الذي استعمل ھذه الصفة انطالقا من معناھا العربي "الحكمة 

اب األلمان الذائعي الصیت مثل "جوتھ" و"لیسنج" إن المالحظ في األعمال األدبیة للكت

و"فیالند" ھو استعمالھم لألسماء األصلیة لممثلي الشرق، حیث تدل تلك األسماء بشكل قاطع 

وھذا ما یمكن مالحظتھ في أعمال "لیسنج" التي استعمل فیھا  2عن أصلھا العربي اإلسالمي.

"فاطمة" " وMahamet"محمد" " العربیة اإلسالمیة األصلیة عمدا مثل اسم األسماء

"Fatimeمروان" "" و"Mervan" " "و"صالح الدینSaladin" "و"سیتا "Sittah "

"... ، ألنھ كان یدرك Melek" و"الملك" "Al-Hafi Derwischو"الحافي درویش" "

تمام اإلدراك أن لھذه األسماء أو شكلھا الخلفیة اإلسالمیة، وذلك ما سیساعده في على إیصال 

. وفي السیاق نفسھ نجد أن "لیسنج" في عملھ الدرامي قد استعمل ره للقارئ والجمھورأفكا

التاریخیتین لكل من للقصتین  Theologeمن دراستھ كعالم دین  اسم "ناتان الحكیم" انطالقا

"لقمان الحكیم في القرآن و ناتان الحكیم في التوراة. إضافة إلى ذلك ف"لیسنج" أعطى صفة 

اتان" في عملھ المسرحي انطالقا من اضطالعھ على المجموعة الحكائیة ألف "الحكیم" ل "ن

 3.من خالل العملین األدبیین "انضباط كلیریكالیس" و"دیكامرون" لیلة ولیلة

على األدب العالمي عامة واألدب  ى أن ألف لیلة ولیلة كان لھا أثر كبیرال یختلف اثنان عل

العدید من األعمال األدبیة للروائي األلماني  األلماني خاصة، حیث نجد ذلك األثر في

ص الحكائیة كما سلف ذكره من خالل العمل "لیسنج"، الذي اضطلع على ھذه القص

 Boccaccio"4" " للكاتب اإلیطالي "بوكاشیو"Decameroneاألدبي"دیكامرون" "

سي" " للكاتب اإلسباني "بتروس ألفونDisciplina Clericalisو"انضباط كلیریكالیس" "

                                                 
1- Alfonsi Petrus- Die Kunst, vernünftig zu leben (Disciplina Clericalis)- 1970. p. 138 
2- Birus Hendrik- Poetische Namensgebung zur Bedeutung der Namen in Lessing -Nathane 
der Weise- p. 104 
3- Irwin Robert- Die Welt von Tausendundeiner Nacht- Aus dem Englischen übersetzt und 
für den deutschen Leser ergänzt von Wiebke Walther- Frankfurt am Main/ Leipzig- 1997. p. 
208 
4- Eitel Wolfgang- Die romanische Novelle- Darmstadt- 1977- p. 45 
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"Petrus Alfonsi"1.  انطالقا من تأثره بتلك األعمال األدبیة إبداء رأیھ فیھا فقد استعمل

كیف ینبغي أن  "لیسنج" حكایة "الخواتم"، التي أراد من خاللھا أن یبین للقارئ والجمھور

یكون العالم، وبشكل آخر كیف یعیش العالم حقیقة، وكیف یمكن تقلیص الھوة وتقریب 

لفھم تلك التصورات التي أراد "لیسنج" أن یبینھا في عملھ الدرامي "ناتان و  2اآلراء.

بأھم أحداث المسرحیة وتفاعل الشخصیات الممثلة للدیانات الثالث:  اإلتیانالحكیم" یمكننا 

 الیھودیة والمسیحیة واإلسالم. 

 
یان كان انطالقا من كل ما سلف ذكره یمكن القول أن إثارة "لیسنج" لموضوع مقارنة األد

 الھدف منھ مد جسر التواصل بین األدیان السماویة الثالثة: الیھودیة والمسحیة واإلسالم.

إن نظرة "لیسنج" لألدیان  وخصوصا اإلسالم كانت نظرة نابعة من فكر متنور منفتح، فكر 

یؤمن بالحوار والتعایش مع اآلخر، وھذا لیس بالغریب عن فیلسوف وأدیب مؤمن باألفكار 

 ریة المتسامحة.التنوی

وتأسیسا على ذلك یمكننا استنتاج أن "لسینج" أراد أن یزرع في القارئ والمتفرج قیم محبة 

اآلخر وتقبلھ كما ھو بغض النظر عن عقیدتھ أو ھیأتھ أو انتماءه الجغرافي، حیث یحث على 

دعو بإلحاح االبتعاد عن استعمال الشر تجاه اآلخر المغایر. كما یمكننا استنتاج أن "لیسنج" ی

شدید عن البحث في أغوار مفاھیم ومصطلحات من قبیل التسامح، حقیقة األشیاء، حریة 

 .المعرفة ثم العدالة

 

  

  

                                                 
1- Göbel Helmut- Bild und Sprache bei Lessing- München- 1971- p. 161 
2- Schilson Arni- auf meiner alten Kanzel- dem Theater- Über Religion und Theater bei 
Gotthold Ephraim Lessing- Göttingen- 1997- p. 449 
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 األلماني  في الشعرصورة الثقافة العربیة اإلسالمیة الثاني:  المبحث
 (غوتھ نموذجا)

 
، ومع أنھم اختلفوا فیما بینھم شعرمذاھب شتى حول وظیفة ال لقد ذھب النقاد منذ زمن مبكر

الرئیسیة  تھوظیف أنعلى معظمھم یكاد یتفق  فإن شعر،في النظر إلى الوظائف األخرى لل

 ھ للقارئ.نفس اإلفادة في الوقتة وتحقیق المتعھي 

وبغض النظر عن التصورات والمفاھیم التي خصت الشعر بالدراسة والتحلیل، فیمكن القول 

أن الشعر یجب أن یتضمن في محتواه على قیم إنسانیة، باعتباره أدبا فطریا، مسؤوال 

 وملتزما، ھادفا وممتعا.

تبار الشعر أدبا متزنا ھادفا عالمیا وإنسانیا، ، باعوانطالقا من الفكرة األخیرة السالف ذكرھا

سنسلط الضوء على واحد من الكتاب والشعراء، الذین كان لھم الفضل في إزاحة الصورة 

 الظالمیة، التي تظھر كل ما تم الحدیث عن عالقة الغرب بالشرق، إنھ الشاعر والفیلسوف 

"Johann Wolfgang von Goetheوقبل الحدیث عن " "یوھان فولفجانج فون غوتھ ."

تمظھرات الثقافة العربیة اإلسالمیة في بعض أعمالھ الشعریة، ال بأس من إعطاء نبذة عن 

 ھذا الشاعر الفذ.

 نبذة عن الشاعر والفیلسوف غوتھ) 1

مانیا المتمیزین، والذي ) ھو أحد أشھر أدباء أل1832 - 1749( یوھان فولفجانج فون جوتھ

للمكتبة األلمانیة والعالمیة، وكان لھ بالغ األثر في الحیاة  اترك إرثا أدبیا وثقافیا ضخم

الشعریة واألدبیة والفلسفیة، ومازال التاریخ األدبي یتذكره بأعمالھ الخالدة التي مازالت 

أرفف المكتبات في العالم تقتنیھا كواحدة من ثرواتھا، وقد تنوع أدب جوتھ ما بین الروایة 

واطلع على  ینبدع في كل منھم، واھتم بالثقافة واألدب الشرقیوالكتابة المسرحیة والشعر وأ

 .في دراساتھ األفق مقبال على العلم، متعمقا العدید من الكتب فكان واسع

للمكانة األدبیة التي مثلھا غوتھ تم إطالق اسمھ على أشھر معھد لنشر الثقافة األلمانیة  ونظرا

یعد المركز الثقافي الوحید لجمھوریة ألمانیا في شتى أنحاء العالم وھو "معھد جوتھ" والذي 

 .االتحادیة الذي یمتد نشاطھ على مستوى العالم
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یسجل خواطره وأفكاره من خالل قصائده الشعریة، وكتبھ  لم یكن جوتھ مجرد شاعر عادي

العلوم والفنون المختلفة مثل  نكب دارساال إلى التبحر في مختلف العلوم، فاألدبیة، بل ما

والرسم والشعر والموسیقى والتصویر، كما قام بدراسة النبات والطب والھندسة  تیاالریاض

 .والحقوق والسیاسة

طلع على اطالعھ على الثقافة العربیة على الشعر العربي فقط بل الم یكتف جوتھ في مجمل 

ب أمھات الكتإضافة إلى اطالعھ على  نحو المعرفة، كتب النحو والصرف متلھفا وساعیا

بالطریقة  استلھام مواضیع أعمالھ وافتتانھ لعب دورا مھما في الذي ،"لة ولیلةألف لی"

 .الحكائیة ل"شھرزاد" في ألف لیلة ولیلة

شدید الشغف  تأثر "غوتھ" كثیرا بقصص وحكایات ألف لیلة ولیلة، وكان طیلة حیاتھ

یھ لھ كل ما كانت ترو ألف لیلة ولیلة من خالل حكایات غوتھ على تعرفبأحادیث شھرزاد. 

، حیث تحولت  تلك المعرفة إلى افتتانھ وتأثره بتلك والدتھ وجدتھ في أیام طفولتھ المبكرة من

في الكثیر من أعمالھ  الحكائي القصص والحكایات إلى درجة اعتماده على أسلوب شھرزاد

 على لسانھا عن بواعث معینة، ویلبسھا في كثیر من األحیان أدوارا برالشعریة التي كان یع

 1وأفعاال مختلفة.

تمیز فن القص والروایة عند "غوتھ" بالفرادة، وكثیرا ما كان یطرح التساؤل عن الكیفیة 

واألسالیب التي یتناول بھا مواضیعھ. في مقابل ذلك كان "غوتھ" یحب دائما مقارنة نفسھ 

كشاعر وروائي بشخصیة "شھرزاد"، وھذه المقارنة كانت بمثابة جواب عن الطریقة 

 2سلوب الشاعري الذي كان یبدو لمتتبعي أعمال "غوتھ" غایة في التعقید.واأل

التي تبدو لمتتبعي أعمال "غوتھ" غایة في التعقید نذكر مسألة البناء الذي  المسائلومن بین 

ینطوي على حریة في التركیب، وقد حاول بعض دارسي أعمال "غوتھ" العثور على بناء 

وات تجوال فلھلم مایستر"، إلى أن تلك المحاوالت لم موحد وترابط شكلي في روایة "سن

تستطع الوصول إلى معرفة الكیفیة واألسالیب التي یعتمدھا "غوتھ" في الروایة السالف 

، إال أن "غوتھ" اعترف بنفسھ أنھ كان ینھج نھج "شھرزاد"، وھذا ما یمكن أن نلمسھ ذكرھا

                                                 
1- Katharina Mommsen- Goethe und die Arabische Welt- zweite Auflage 1989- Insel Verlag 
Frankfurt am Main- 1988- p. 18- 19 
2- Ibid- p. 19 
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وال"، الذي لم یكن بسبب تقاعس من من إھمال في البناء الشكلي في روایة "سنوات التج

"غوتھ" وإنما بسبب طریقة السرد ألقاصیص مختلفة بصورة متشابكة وتقدیمھا على شكل 

 1باقة من الورود المتشابكة فیما بینھا، التي اختارھا بدقة كأسلوب في السرد.

ه في یؤكد "غوتھ" على أن ألف لیلة ولیلة ھي التي أرشدتھ إلى أسلوب السرد الذي اعتمد

في عملھ "سنوات التجوال" كانت تقوم  السردالعدید من أعمالھ، حیث یقول بأن طریقتھ في 

وانطالقا من األسلوب الحكائي لقصص ألف لیلة ولیلة التي  على طریقة السلطانة "شھرزاد".

تقوم على التسلسل في سرد وقائع األحداث، فقد كان "غوتھ" حریصا على أال یقدم للقراء 

الضخمة دفعة واحدة، بل على شكل متسلسل متتابع، حیث یرى "غوتھ" أن متعة األعمال 

السرد وروعتھ یكمنان في حي استطالع لقارئ وفضولھ نحو معرفة الحدث اآلتي، ویضیف 

"غوتھ" أنھ یجب على القاص أن یسعى إلى تعلیق السرد لإلثارة، كما یتعین علیھ االستئثار 

 2ل األسالیب الفنیة الممكنة.بانتباه السامع عن طریق شده بك

یتضح جلیا اعتماد "غوتھ" ھذا المنھج من خالل مؤلفھ "أحادیث مھاجرین ألمان" 

"Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten الذي نشره على شكل متسلسل ،"

مستلھما بذلك أسلوب ألف لیلة ولیلة، حیث یتشابك الحدث مع الحدث اآلخر وتتداخل أھمیة 

بالحدث اآلخر. إضافة إلى ذلك فإننا نجد تأثیر "غوتھ" بألف لیلة ولیلة من حیث حدث ما 

البناء الشكلي كذلك في مؤلفاتھ عن سیرتھ الذاتیة وخاصة عملھ "شعر وحقیقة"، الذي 

یتضمن الحیل واألسالیب الفنیة السالف ذكرھا، حیث إن عملھ "شعر وحقیقة" لم ینشر، شأنھ 

للقراء على شكل متسلسل یفصل  اإلیطالیة، دفعة واحدة، وإنما قدم في ذلك شأن روایة الرحلة

 3بینھا فترات زمنیة متباعدة.

إلى جانب ذلك نجد أن القسم الثاني من عملھ التراجیدي "فاوست" قد نشر ھو اآلخر على 

شكل متتابع، حیث كان "غوتھ" یحبذ كتابة عبارة "یتبع" في نھایة كل فصل، وھذا دلیل على 

 ھ ل"شھرزاد" في طریقة السرد.محاكات

                                                 
1- Katharina Mommsen- Goethe und die Arabische Welt- p. 19- 20 
2- Ibid- p. 20 
3- Ibid- p.20- 21 
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إن تأثر "غوتھ" بألف لیلة ولیلة لم یقتصر على البناء الشكلي فقط، بل استلھم بالقدر نفسھ  

مواضیع ملموسة من حكایات وقصص ھذا العمل المتمیز، والدلیل على ذلك االستلھام یمكن 

من عملھ الدرامي مراحل حیاتھ، ابتداء  مالحظتھ من خالل أعمال أدبیة كتبھا في مختلف

المبكر "نزوة العاشق" وانتھاء بآخر إنتاجاتھ المتمثل في القسم الثاني من عملھ التراجیدي 

"فاوست"، حیث كان "غوتھ" یستعیر بعض العبارات والمفردات الممیزة، ومواضیع 

وشخصیات معینة معبرة، إضافة إلى اعتماده على مواضیع أساسیة أو شخصیات محددة 

 1ضفاء جو سحري على بعض أجزاء إنتاجاتھ األدبیة.تعینھ على إ

ومن ضمن أعمال "غوتھ" التي استعار فیھا مجموعة متكاملة من المواضیع األساسیة 

التي قام بتألیفھا في سن ومجریات من مشاھد ألف لیلة ولیلة نذكر مسرحیتھ "نزوة العاشق" 

في التعامل مع أحداث  السابعة عشر، حیث اعتمد على الطریقة الحكائیة ل"شھرزاد"

المسرحیة، بل األكثر من ذلك فقد أعطى اسم بطلة عملھ المسرحي اسم "أمینة" ولم یكتفي 

  2باالسم فقط وإنما استلھم كذلك مالمح الشخصیة وطریقة حدیثھا ولباسھا.

إضافة إلى ذلك یمكن مالحظة تأثر "غوتھ" باألسلوب الحكائي لقصص ألف لیلة ولیلة من 

 Der neue" و"میلوسینة الجدیدة" "Der neue Parisة "باریس الجدید" "خالل حكای

Melusine" ."والحكایة الخرافیة في قصتھ "أحادیث مھاجرین ألمان 

ویظھر تأثر "غوتھ" جلیا كذلك في روایتھ "سنوات تجوال فلھلم مایستر"، حیث یلمح 

اد، كما اعتمد عالء الدین والمصباح السحري وحالق بغد بصورة واضحة إلى قصتي

"غوتھ" في الجزء األخیر من روایتھ "األنساب المختارة" بقصة "أبو الحسن وشمس النھار" 

من ألف لیلة ولیلة، في الوقت الذي نجد فیھ أن "غوتھ" قد استلھم في األقصوصة من حكایة 

 3األمیر والجنیة باریبانو.

الثاني من "فاوست"، حیث یمكن  ویتجلى كذلك تأثر "غوتھ" بألف لیلة ولیلة من خالل القسم

للمتتبع أن یلمس مشاھد كثیرة تحاكي حكایات شھرزاد. ومن ضمن تلك المشاھد نذكر 

الطریقة التي اعتمدھا "غوتھ" في تبیان الطریق الذي یوصل "فاوست" إلى "ھیلینا"، حیث 

                                                 
1- Katharina Mommsen- Goethe und die Arabische Welt- p.   21  
2- Ibid- p. 21- 22 
3- Ibid- p. 22 
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ى استخدم "غوتھ" األسلوب الذي سردت بھ أقاصیص ألف لیلة ولیلة الطریق الموصل إل

 1كسب ود أمیرة من الجن تعیش في عالم بعید.

كما یستخدم "غوتھ" الطریقة السردیة أللف لیلة ولیلة في مشاھد لقاء "فاوست" و"ھیلینا" 

 وطریقة احتفائھ بھا وزواجھ منھا وكذلك موضوع القصر في العالم السفلي.

غوتھ" قد اعتمد إضافة إلى ذلك نجد في الفصل األول من الجزء الثاني من "فاوست" أن "

على الكثیر من المشاھد التي تعود أصولھا إلى ألف لیلة ولیلة، نذكر مثال موضوع استخراج 

الكنز المدفون في باطن الثرى، وموضوع المناظر السریة العدیدة التي رافقت تنكر األشباح، 

" وما جاء فیھا من صراع Zoilo- Thersitos Episodeتیرویتس" "-وقصة "التسوالو

 أن استحضار األشباح وأوھام الحریق، وكذلك موضوع الھیمنة على البحار.بش

إلى جانب ذلك نجد أن "غوتھ" كان مولعا بشخصیة شھرزاد إلى درجة إشادتھ بھا في إحدى 

قصائده في عملھ التراجیدي "فاوست"، حیث یقول "غوتھ" على لسان القیصر وھو یثني 

" المسؤول عم تسلیة القیصر وإمتاعھ، Mephistophelesعلى شخصیة "مفیستوفلیس" "

 حیث یقول في مشھد حدیقة السرور":

 أي حظ سعید ھذا الذي جاء بك إلى ھنا،

 مباشرة من ألف لیلة ولیلة؟

 لو استطعت أن تتشبھ بشھرزاد في خصوبة عطاءاتھا، 

 لوعدتك وعدا صادقا بأرفع النعم

 اكمكن دائما مستعدا (لتسلیتي) عندما تبتلیني أیام دنی

 2المقززة التي تسيء إلي. بمختلف األحداث

وھكذا یمكن استخالص أن "غوتھ" قد تأثر بشكل كبیر بقصص وحكایات ألف لیلة ولیلة 

وخاصة بشخصیة شھرزاد، حیث عبر في مختلف كتاباتھ عن شكره وامتنانھ لما أوحاه إلیھ 

اعتراف "غوتھ" بأستاذیة األسلوب الحكائي لشھرزاد في ألف لیلة ولیلة، وھذا ما یتبین في 

 شھرزاد من خالل األبیات السالف ذكرھا باإلسم.
 

                                                 
1- Katharina Mommsen- Goethe und die Arabische Welt- p.  22 -  23  
2- Ibid- p. 23 
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في نذكر من ضمنھا  ،والسیرة الذاتیة بین الروایة والقصیدة والمسرح "غوتھ" أعمالتنوعت 

من ، و"سنوات تجوال فلھلم مایستر" "الرحلة اإلیطالیةو" الشاب فرتر" المآ: "مجال الروایة

، ومن قصائده نجد "برومیتیوس"، عاشق"، "المتواطئون"لاالمسرحیات نذكر "نزوة 

" حقیقةشعر و"ذاتیة السیرة ال، و"المرثیات الرومانیة"فاوست "ملحمة شعریة من جزأین"، و

، كما قدم واحدة من أروع أعمالھ وھي " الدیوان الغربي والشرقي" "األنساب المختارةو"

غوتھ أول شاعر أوروبي  یعتبرو .اإلسالميوالذي ظھر فیھ تأثره بالفكر العربي والفارسي و

قیم التسامح والتفاھم بین الحضارتین، ھذا  لیف دیوان عن الغرب والشرق مجسدایقوم بتأ

 .باإلضافة للعدید من المؤلفات القیمة األخرى

 

 تمظھرات الثقافة العربیة اإلسالمیة في شعر "غوتھ") 2

 

 یةمعرفة "غوتھ" باللغة العربیة واألقطار العرب ) أ
بذل "غوتھ" جھودا كبیرة في تعلم اللغات وخاصة اللغة العربیة، حیث صرح بذلك في 

 1السنة األخیرة من حیاتھ ألحد زواره من ذوي المعرفة باللغة العربیة.

" دورا مھما في Johann David Lichaelisلعب األستاذ "یوھان دافید میشائیلیس" "

ذا العالم مختصا بالعھد القدیم واللغة العربیة، معرفة "غوتھ" باللغة العربیة، حیث كان ھ

"، في الوقت الذي كان فیھ أب "غوتھ" قد قرر أن Göttingenفي جامعة جوتنغن "

"، لكن رغم ذلك لم یغب شغف  Leipzigیدرس ابنھ القانون في جامعة "الیبتسش" "

التي تكلفت "غوتھ" في التعرف على األقطار العربیة، حیث ساھمت البعثة االستكشافیة 

ورا مھما في د 1761بالسفر إلى الیمن بھدف استكشافھ بطلب من ملك الدنمارك سنة 

 ة"غوتھ" كثیرا بھذه البعثة االستكشافیاھتم  حیث 2معرفة "غوتھ" باألقطار العربیة، بدایة

لبالد العرب، ومن ضمن المؤلفات التي استطاعت وبكل جدارة  وصف األقطار العربیة 

                                                 
1- Katharina Mommsen- Goethe und die Arabische Welt- p. 25 
2- Ibid- p. 23 
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" الذي Beschreibungen von Arabienر وصفیة لبالد العرب" "نجد مؤلف "صو

 1في كوبنھاجن. 1772" سنة Carsten Niebuhrألفھ "كارستن نیبور" "

لعب ھذا المؤلف دورا مھما في مساعدة "غوتھ" في وضع اللمسات األخیرة لمسرحیتھ 

ف ذكره "محمد" التي ترجمھا عن مسرحیة فولتیر "محمد"، حیث ساعده المؤلف السال

تي یتعین أن تكون علیھا خشبة المسرح والمالبس فیة" في تصویر الھیئة ال"الرحلة الوص

 2التي یرتدیھا الممثلون.

إلى جانب ذلك اھتم "غوتھ" بأدب الرحالت، ویتجلى ذلك في مؤلفھ "الدیوان الشرقي 

ات للمؤلف الغربي"، حیث یؤكد "غوتھ" بنفسھ في ھذا المؤلف على أنھ استمد معلوم

مھمة من أوصاف الرحالت من مختلف الوثائق المشابھة التي استنتجھا الرحالة الغربیون 

 3الذین جالوا في الشرق.

قام "غوتھ" بذكر العدید من أولئك الرحالة الذین زاروا الشرق في مؤلفھ "الدیوان 

 الشرقي للمؤلف الغربي"، ونوه بعملھم وما قاموا بھ، حیث اكتسب األرض الخصبة عند

ل المسمى "اعتذار" الذي صكتابتھ للمؤلف السالف الذكر، ویعبر "غوتھ" عن ذلك في الف

 ختمھ باألبیات اآلتیة:

 من أراد أن یفھم الشاعر

 فلیرحل إلى دیار الشاعر

 ولیطلب لھ العیش في الشرق

 4آنذاك سیفھم أن القدیم ھو الجدید.

 Ol –Fery"ألفر دابر" " إضافة إلى ذلك نجد أن "غوتھ" قد أعجب كثیرا بما كتبھ

Dapper عن رحالتھ، حیث أشاد بھ ووصفھ بأنھ واحد من أھم الكتب وأنھ استقى منھ "

ك نجد األجزاء الثالثة من الكتاب الذي یصف فیھ یھ. وإلى جانب ذلما كان یسلي بھ سامع

 1785و 1784و  1789" رحلتھ إلى سوریا ومصر سنوات F. Volneys"فولنیس" "

"  أستاذ الالھوت Paulusعلى مالحظات وإضافات كان "باولوس" "التي تشتمل 
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، ھذا الكتاب الذي اطلع 1800" قد دونھا سنة Jenaواللغات الشرقیة بجامعة "یینا" "

 1علیھ "غوتھ" بعد أن أھداه لھ "باولوس".

إن اھتمام "غوتھ" بالعرب واللغة العربیة دام حتى وھو في سن متقدم، حیث تحصل على 

رحلة إلى البتراء العربیة" وھو بمثابة أول دراسة مستفیضة موثقة بالصور مؤلف "

التي أھداه إیاھا البحاثة والمخطوطات عن مدینة "البتراء" في األردن حالیا، ھذه الدراسة 

، ھذا المؤلف 1831و 1830" بخط یده سنتي Leone de Laborde"لیون دالبورد" "

تعجب واالنبھار لم یسبق لھ مثیل، كما یثیر فینا الذي قال عنھ "غوتھ" أنھ حالة من ال

 2السؤال المحیر عن الكیفیة التي نشأت بھا مثل ھذه العمارة.

إلى جانب اھتمام "غوتھ" بأدب الرحالت الشرقیة فقد اھتم كذلك بالمؤلفات التي زودتھ 

أثناء دراستھ في جامعة  لشعر العربي وفنونھ، حیث تعرفا جد مھمة عن تبمعلوما

" Reiske" على شعر المتنبي، وذلك من خالل ترجمة رایسكھ "Leipzigیبتسش" ""ال

إلحدى قصائده. ولعب "یوھان یعقوب رایسكھ" دورا مھما في لفت انتباه غوتھ إلى شعر 

المتنبي، السیما أن "رایسكھ" یعتبر أكبر عالم في اللغة العربیة أنجبتھ ألمانیا، ھذا العالم 

تدریس اللغة العربیة واالھتمام بھا لیس فقط في إطار فقھ اللغة  الذي كان ینادي بضرورة

  3"، بل وخارج ھذا المجال أیضا.Philologia Sacraالمقدسة "

تتجلى مكانة العالم "رایسكھ" في نشر اللغة العربیة في ألمانیا من خالل المكانة التي 

یتھ، ة كبیرة على عبقریشھد لھ بھا مثقفو عصره، حیث أشاد بھ "لیسنج" في رسائلھ إشاد

 4وبكثیر من االعتزاز وسماه "عربینا". علیھ فقد أثنى ثناء كبیرا أما "ھردر"

" دورا مھما في تعرفھ Leipzigلعبت سنوات دراسة "غوتھ" في جامعة "الیبتسش" "

وتعرفھ على اللغة العربیة واألقطار العربیة، لكن الدور األھم في تعمقھ في اللغة العربیة 

اح أخرى من العالم العربي كان من خالل دراستھ في مدینة "شتراسبورغ" على من

"Strassburg حیث التقى "غوتھ" على األدیب الواسع االطالع والدقیق المعرفة ،"

باألدب العالمي "یوھان جوتفرید ھردر"، الذي یرجع لھ الفضل في توجیھ أنظار "غوتھ" 
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تي أشاد فیھا "ھردر" بلغة العرب ومن ضمن أھم األعمال ال صوب الشعر العربي.

" و"الغابة النقدیة الصغیرة"، الذي Fragmenteوأشعارھم نذكر كتابیھ "شذرات" "

تطرق فیھ "ھردر" إلى الصور الشرقیة، حیث یؤكد على أن سبر أغوار الصور الشرقیة 

ر إلى ھذه الصور والشعور بھا ة، ویطالب كذلك بضرورة إعادة النظیتطلب عینا شرقی

 1ى الدوام بحرارة المشاعر الشرقیة.عل

أما البحث المعنون ب"حول تأثیر األدب في عادات الشعوب في العصور القدیمة 

 Über die Wirkung der Dichtung auf die Sitten der Volkerوالحدیثة" "

in alten und neuen Zeiten:فقد كتب فیھ "ھردر" عن العرب قائال " 

فلغتھم وعاداتھم تكونت بفضل تأثیر الشعر وغدت ھي نفسھا  "العرب شعراء منذ القدم،

شعرا. لقد سكن العرب الخیام وعاشوا في حركیة وترحال مستمرین وحیاة حافلة 

موجز  بالمغامرات، وھذا كلھ مع اطراد العادات والتقالید القدیمة المعتدلة، أي أنھم بتعبیر

یمجدون ما لدیھم ویعتزون بھ، قد عاشوا حیاة ذات طبیعة شعریة كاملة. كما أنھم 

فعمائمھم ھي التیجان على ھاماتھم، وخیامھم ھي قصورھم، وسیوفھم ھي حصنھم 

وحامیھم، وأشعارھم ھي قانونھم المدني. ولقد كان لھذا منذ القدم تأثیر في عاداتھم 

 وتقالیدھم یفوق أقصى ما یمكن للمرء أن یتصوره.

إنھم یتنفسون  ! آة لطریقتھم في التفكیر وفي الحیاةأال ما أروع أشعار العرب، إنھا حقا مر

الحریة واإلباء، وتمأل صدورھم روح المغامرة وشرف الطموح، والفروسیة والشجاعة 

التي طالما استفزھا األخذ بالثأر من األعداء، وفاء منھم لألصدقاء وحفاظا على العھد 

 للحلفاء.

الحبیبة، فراحت أشعارھم نسیبھم تعبر عن  ولقد ولد لدیھم تنقلھم الدائم اللوعة على فراق

في سبیل رؤیة المحبوبة. لقد كانوا شعراء قبل  فؤاد محزون واستعداد لتحمل كل األھوال

محمد (ص) بكثیر. ولكنھ عندما طھر بینھم ودعاھم إلى دینھ وتحداھم أن یأتوا بمثل 

یر في الواقع من أخالقھم إنما غأن یھدیھم لإلیمان بھذه المعجزة اللغویة،  عالقرآن واستطا

وعاداتھم كما غیر من شاعریتھم. فاإلیمان باہلل الواحد األحد وبأنبیائھ ورسلھ، والتسلیم 
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بمشیئتھ والطاعة ألمره، وانتظار یوم الحساب، والرحمة بالفقراء واإلحسان إلى 

وا ، أصبحت ھي طابعھم الجدید. وعندما أخذوا عن اإلغریق ما أخذوا، لم یقبلالمساكین

أساطیرھم وال روح الصنعة الشعریة عندھم، وإنما ظلوا أوفیاء ألشعارھم مثلما ظلوا 

مخلصین لدینھم وعاداتھم، بل إن الشعر ھو الذي مكنھم من المحافظة علیھما فبقیا دونما 

 1تحول أو تغییر.

ولما اكتسح العرب، وعلى مدى قرون عدیدة، بعض أجزاء أوروبا وسكنوھا، كان البد 

ولعل تأثیر فنونھم  .ركوا آثارا من فنونھم الشعریة وعلومھم وعاداتھم وتقالیدھمأن یت

قد أخذناھا بأكملھا تقریبا من أیدیھم. أما  الشعریة لم یكن أقل من تأثیر علومھم، التي كنا

وھكذا بدا في األفق  العادات فما ھي، في الواقع، سوى النتیجة المترتبة على األمرین.

ید یستشرف كل ما ھو جمیل ویشید بالمغامرة، سواء ما اتصل منھا األوروبي ذوق جد

، دون أن یالحظ من قبل باألفعال أو الدین أو الشرف أو الحب، ذوق أخذ یزحف بالتدریج

أحد، من الجنوب إلى الشمال، وراح یختلط بالمسیحیة وبذوق الشعوب الشمالیة التي 

ذوق الجدید بشكل عجیب على وضغط ھذا ال  كانت تمجد كل ما ھو ضخم وعمالق.

و"كارل العظیم" " وحاشیتھ، Artusوظھر "آرتوس" " عادات الشعوب التي ألم بھا.

"Karl der Grosse واألرستقراطیون في فرنسا، كما أخذ الناس یتبادلون أقاصیص "

الساحرات والجنیات والفرسان والعمالقة: ویكمن سبب ھذا في أن عقلیة ھذه الشعوب 

الشعر العربي، ولذلك راحت تمزجھ  أن تحس بعبق عظاظة بحیث لم تستطكانت من الف

بما لدیھا  من أفكار ومعتقدات، وتلبسھ رداء من الصلب والحدید. وأدى ما عرف بھ 

العرب من حفظ لألنساب إلى تدوین سالسل نسب وأحداث خاطئة تعج بھا تواریخ 

خوارق، وبذلك راحت حكایات وسرعان ما امتزج ھذا كلھ بحكایات ال العصور الوسیطة.

 الجنوب ومغامرات الشمال تمھد للعقلیة التي تولد عنھا الغزو الصلیبي للشرق.

وال ریب في أنھ كان لھذه العقلیة آثار عظیمة في أوروبا... فالحمالت الصلیبیة على 

الشرق، التي ساعدت علیھا عادات وتقالید وأساطیر وعوامل دینیة عدیدة، كانت بدورھا 

غة التأثیر في العادات والتقالید واألساطیر األوروبیة. وھكذا تسربت من جدید بال
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أقاصیص وعجائب وأكاذیب عالم جدید، عالم انصھر فیھ الشمال وأفریقیا وإسبانیا 

وصقلیة وفرنسا واألرض المقدسة وبلدان العجائب والغرائب في بوتقة واحدة. وغدت 

نیة، فظھرت أناشید بطولیة وقصص تروي روح الفروسیة األوروبیة روحا شرقیة دی

المغامرات والعجائب، وأثر ھذا كلھ تأثیرا مذھال في أوروبا الجاھلة المؤمنة بالسحر 

 1والخرافات، وانتشرت أساطیر البطولة والقصص وروایات الحب الخیالیة.

إن ذكر ھذه الفقرة من آراء "ھردر" حول العرب وثقافتھم كان الھدف منھ من ناحیة 

لى تبیان الصورة اإلیجابیة عن القدرات الشعریة عند العرب وأثر الفن الشعري العربي أو

في العادات والتقالید من قبل عالم الھوت وفیلسوف تاریخ (ھردر)، ومن ناحیة ثانیة 

ر الذي یمكن أن یسلكھ "غوتھ" نظرا لتأثره بأفكا هھذه اآلراء تصورا لالتجا استعطین

 عامة والشعر العربي بصفة خاصة."ھردر" حول العرب بصفة 

على مختارات من الشعر العربي الغنائي  1783تحصل كل من "ھردر" و"غوتھ" سنة 

البدوي السابق على ظھور اإلسالم (الجاھلي)، حیث التھب حماسھما للشعر العربي وبلغ 

ذروة اشتعالھ، ویمكن للمرء أن یلمس إشادة كل من "ھردر" و"غوتھ" وإكبارھما للشعر 

 )، حیث یقول "ھردر":Ideenالعربي القدیم من خالل كتاب (أفكار) (

یملكونھ، وفي ھذه اللغة الثریة الجمیلة تكونت علوم  یرى العرب في لغتھم أعز میراث

راثھم القدیم، إنھ ولید الحریة. وكان قد وفنون شعریة وفلسفة، وكان الفن الشعري می

ة كانت أصال شاعریة، أضف إلى ذلك ازدھر قبل محمد (ص) بزمن طویل: فروح األم

وطریقة حیاتھم وقوافل الحج إلى مكة،  آالف العوامل التي أیقظت ھذه الروح. وبالدھم

ومبارزاتھم الشعریة في عكاظ، واإلكبار العظیم الذي تكنھ القبیلة للشاعر الذي ینبغ فیھا، 

والمجد، بل وطغیان  واعتزاز األمة بلغتھا وقصصھا وحكایاتھا، وولعھا بالمغامرة والحب

الروح الفردیة علیھم وروح األخذ بالثأر والمیل إلى حیاة التنقل، ھذه العوامل مجتمعة ھي 

التي أنطقتھم الشعر، فكان "عبقرھم" الملھم یتجسد في صور رائعة خالبة، وفي كبریاء 
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ومشاعر جیاشة، وعبارات تنم عن فكر ثاقب إلى جانب شيء من اإلسراف في المدیح 

    1ھجاء".وال

 ویواصل "ھردر" إشادتھ العجیبة بالعرب إذ یقول:

"ال یوجد شعب شجع الشعر وارتقى بھ إلى تلك المنزلة التي ارتقى إلیھا العرب في 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2عصورھم الزاھیة".

 

 بالمعلقات وتأثره بھامعرفة غوتھ ) ب
) أول من عرف الغرب بالمعلقات، وذلك من خالل 1794-1746جونز" ("ولیم  یعتبر

" (شرح المعلقات السبع ) Poeseos Asiaticae Commen tarii Libri Sexمؤلفھ "

" Eichhorinوبعد ثالث سنوات من تاریخ صدور ھذا العمل قام " .1774الذي نشر سنة 

"، بإعادة طبع ھذا الكتاب Jenaأیشھورن"، أستاذ الالھوت واالستشراق في جامعة ینا" "

  3منھ ل"غوتھ".وأھدى نسخة 

بالحروف الالتینیة مع ترجمة  عبنصھا العربي المطبو 1783في سنة  تظھرت المعلقا

حفزت "غوتھ" بدوره على ترجمة المعلقات إلى  ةإنجلیزیة قام بھا "ولیم جونز". ھذه الترجم

 4ن المواضیع التي تتضمنھا المعلقات.اللغة األلمانیة، وھذا ما جعلھ یتأثر بالعدید م

 ئومن ضمن ما ترجمھ "غوتھ" من المعلقات نذكر المقطع الذي ترجمھ من معلقة امر

 القیس، حیث یقول "غوتھ":
قفا ودعونا نبك ھنا في موضوع الذكریات فھناك بمنقطع الرمل المعوج، كانت خیمتھا وقد أحاطت بھا 

 خیام القوم.

 بالرغم مما نسجتھ علیھا ریح الشمال وریح الجنوب من رمال متطایرة. لم یعف رسمھا بعد تماما

 ال تھلك من شدة الجزع وتجمل بالصبر. ووقف صاحباي رابطي الجأش یعلالنني قائلین

 فقلت: إن شفائي في الدموع وحدھا، لكنھم ردوا علي قائلین: وھل ینفع سفح الدموع على رسم دارس.
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یھا حینما انقطع ما بینك وبین أم الحویرث وجارتھا أم الرباب من وصال، ألیس حالك كالحال التي كنت عل

 قبل أن تشغف بالتي تبكي علیھا اآلن.

بلى، رددت قائال، فحینما امتطت الحسناوان، اللتان تتحدثان عنھما، دوابھن وفارقتاني، وفاحت من ثیابھن 

الدموع على صدري حتى بل دمعي  انسكبت رائحة المسك كنسیم الصبا وقد ھب على قرنفل، عند ذاك.

 الفیاض حمالة سیفي.

أال ال سعادة تدوم، فمھما كان عظم السعادة التي فزت بھا وأنت تنعم بوصال الحسناوات، إال أنھ ال یوم 

 یضارع حالوة الساعات التي قضیتھا عند الغدیر بدارة جلجل.

في الغدیر. لقد عذلنني بسبب وقاحتي،  نعم لن أنسى السعادة التي فزت بھا وأنا أرقب العذارى یغتسلن

 لكنھن سرعان ما صفحن عني، فعقرن ناقتي لجوعھن وأخرجن نبیذا فاخرا من سرجي.

وانشغلت الفتیات وتعاون، حتى المساء، على تحضیر اللحم والشحم الشھي الشبیھ بفتائل قز أبیض رقیق 

 الفتل.

 ھن حمل رحل مطیتي معھن جزاء على عقرھنلقد غلبت علیھن السعادة ولم یخطر على بالھن أنھ علی

إنك  ! إیاھا. لكن العذراء عنیزة حملتني، في ھذا الیوم السعید، على ظھر بعیرھا وھي تقول: الویل لي

 !تجبرني على الترجل

 وحینما مال بنا الرحل من وطاة الحمل، نادت علي قائلة: لقد عقرت بعیري، یا امرؤ القیس، فانزل عنھ.

خي زمامھ، إنھ قادر على مثلك طھارة، زرتھا لیال. ورب امرأة مرضعة حنون أتیتھا وھي فقلت لھا: أر

منشغلة بولدھا ابن العام الواحد، فتراخت لي وراحت تزیح الرضیع، بھدوء عن صدرھا، وھو مثقل 

 بالتمائم نائم.

وإذا ما بكى من خلفھا، انصرفت لھ بنصفھا األعلى الجمیل وحنت علیھ حنان األم تاركة النصف اآلخر 

 تحت معانقھا الولھان.

وكم كان جمیال ذلك الیوم الذي تعذرت بھ علي فاطمة ونحن على ظھر كثیب، فراحت تعزز تمنعھا 

 بالحلف وتؤكد صدق حلفھا.

 ت قد أزمعت ھجري، فتفكري وتروي.وإن كن !فقلت أ فاطم، دعي ھذا التشدد

 1وإن تك قد ساءتك أخالقي أو خصلة من خصالي، فسلي ثوب قلبي وانزعي منھ حبك.

 

تعلق "غوتھ" بالمعلقات لم یبق حبیس الترجمة، بل تعدى ذلك بكثیر، حیث یمكن للمرء أن إن 

ى شكل یستنبط مواضیع وأشعار المعلقات في قصائده الشعریة، بل واألكثر من ذلك حت

                                                 
1-  Katharina Mommsen- Goethe und die Arabische Welt- p. 55- 56- 57- 58 
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تبیان تأثیر المعلقات في شعر "غوتھ" الصدد وقبل  االمعلقات وبنیاتھا التركیبیة، وفي ھذ

 نذكر التعریف الذي خصھ بالمعلقات، حیث یقول "غوتھ":

سبع، لسبعة شعراء كبار، إنھا قصائد مختارة علقت شیئا فشیئا على باب  "المعلقات قصائد

"غوتھ" أن شعراء المعلقات ھم: زھیر وطرفة  الكعبة من العصر الجاھلي األول. ویضیف

  1وامرؤ القیس وعمرو بن كلثوم والحارث وعنترة ولبید.

ویضیف "غوتھ" قائال: " إن معلقة امرئ القیس رقیقة، بھیجة لماعة، أنیقة، متنوعة وسارة. 

 وأما معلقة طرفة فھي جریئة حیة، وثابتة، ومع ذلك یشیع فیھا نوع من البھجة.

یر قاسیة، جادة، عفیفة، حافلة بالحكم واألدب والجمل الجلیلة. وقصیدة لبید خفیفة وقصیدة زھ

ھیمانة، أنیقة، رقیقة، تذكرنا بالرعویة الثانیة ل"فرجیل"  ألنھ یشكو من كبریاء الحبیبة، 

ویتخذ من ذلك فرصة لتعداد مناقبھ والتفاخر بقبیلتھ. وقصیدة عنترة تبدو متكبرة، مھددة، 

بیر، رائعة لكنھا ال تخلو من جمال في أوصافھا وصورھا. وعمرو ابن كلثوم حافلة بالتع

 2عنیف، سام وماجد. والحارث ابن حلزة على العكس مليء بالحكمة والفطنة والكرامة.

ال یختلف اثنان على أن "غوتھ" من خالل تعریفھ للمعلقات وإبداء رأیھ فیھا بھذا الشكل لم 

ذلك من خالل تحسسھ للبناء الفني للمعلقات وجسارة اللغة یكن من باب المصادفة، بل كان 

، حیث انبھر بتسلسل الصور الشعریة وما تتضمنھ من تجسیم موضوعي الشعریة وسموھا

كناصر جمالیة متمیزة وإبداعات فنیة أصیلة، ومن ھذا المنطلق یمكن القول إن "غوتھ" قد 

من خالل قراءة قصائده المستوحاة من  ھع، ھذا التأثر یمكننا تتبتتأثر وبشكل الفت بالمعلقا

ومن بین تلك القصائد نذكر قصیدتھ "دعوني أبك، محاطا باللیل"،  الشعر العربي الجاھلي،

 "، حیث یقول:Marianne Willemerالتي نظمھا بعد افتراقھ عن "مریانھ فیلمر" "

 دعوني أبك، محاطا باللیل

 في الفلوات الشاسعة بغیر حدود

 والحداة كذلك راقدون، الجمال راقدة،

 واألرمیني سھران یحسب في ھدوء

 وأنا بجواره، أحسب األمیال
                                                 
1-  Katharina Mommsen- Goethe und die Arabische Welt- p.  60  
2- Ibid- p. 63 



 276 

 التي تفصلني عن "زلیخا" وأستعید

 المنعرجات البغیضة التي تطیل الطریق.

 دعوني أبك، فلیس في ھذا عار

 فالرجال الذین یبكون أخیار

  !" ألم یبك "أخیل" على حبیبتھ "بریزایس

 ناجین من جیشھوبكى "أكسركس" على ال

 وعلى خلیلھ الذي قتلھ بیده

 بكى ألكسندر.

 دعوني أبك، فإن الدموع تحیي التراب.

 1إنھ اخضوضر.

إن اإلطار العام للقصیدة التي بین أیدینا یتمثل في قافلة جمال في الصحراء، أما الموضوع 

مثل في رغبة فیت. أما ما یمیز ھذه القصیدة ةالرئیسي فیتمثل في البكاء على فراق المحبوب

  2الشاعر في عدم التوقف عن البكاء، وھذا ھو مضمون القصیدة.

إذا أردنا أن نتبین تأثر "غوتھ" بقصائد المعلقات من خالل قصیدتھ السالف ذكرھا، فإننا نجد 

. فمن حیث اإلطار العام تعتبر المعلقات قصائد ھ وكذلك الدافع األساسي نفسھاإلطار العام نفس

ھا في الصحراء، حیث تلتقي القوافل ویجتمع الحداة، كما أن تیمة البكاء على تغنى بھا أصحاب

نأي الحبیبة تلعب دورا مھما في المعلقات. إضافة إلى ذلك فإن مطلع قصیدة "غوتھ" 

"دعوني ابك" یتوافق مع صیغة الشكوى في قصیدة امرئ القیس التي یقول فیھا في مطلع 

 بسقط اللوى بین الدخول فحومل.    زلمعلقتھ "قفا نبك من ذكرى حبیب ومن

فیما یخص البنیة التركیبیة لقصیدة "غوتھ"، حیث إن تحدید  ایمكننا كذلك أن نبین تأثرا آخر

فالمكان عند امرئ القیس المكان في قصیدة امرئ القیس قد جاء بعد صیغة الشكوى مباشرة، 

ھ" حیث المكان في قصیدتھ ھو "بسقط اللوى"، ھذه التركیبة نفسھا تتجلى في قصیدة "غوت

 یتمثل في "الفلوات الشاسعة بغیر حد".

 أما الصفة الزمنیة التي اعتمدھا "غوتھ" (محاطا باللیل) فھي ظاھرة تتكرر في المعلقات.
                                                 
1- Katharina Mommsen- Goethe und die Arabische Welt- p. 67 
2- Ibid- p. 67- 68 
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 تعلى تأثر "غوتھ" بالمعلقا ا"دعوني أبك، محاطا باللیل" نذكر مثاال آخرإضافة إلى قصیدة 

ي تعتبر من أھم القصائد التي نظمھا والتي تحتل المرتبة في قصیدة "ھجرة"، الت لوالمتمث

األولى في عملھ المتمیز "الدیوان الشرقي للمؤلف الغربي". یقول "غوتھ" في قصیدتھ 

 "ھجرة": 

 الشمال والغرب والجنوب تتحطم وتتناثر،

 والعروش تثل والممالك تتزعزع وتضطرب،

 فلتھاجر إذن إلى الشرق الطاھر الصافي

 األولین اآلباءح نسیم كي تسترو

 ھناك حیث الحب والشرب والغناء،

 سیعیدك ینبوع الخضر شابا من جدید

 إلى ھناك، حیث الطھر والحق والصفاء، 

(...) 

 ھنالك، حیث كانوا یوقرون اآلباء 

 ومن تسلط الغریب یأنفون.

. (...)1 

قات خصوصا، ھذا تمثل القصیدة التي بین أیدینا مدى تأثر "غوتھ" بالشرق عموما وبالمعل

 التأثر الذي یمكن رصده من خالل البیتین التالیین، حیث یقول "غوتھ":

 ھنالك، حیث كانوا یوقرون اآلباء 

 ومن تسلط الغریب یأنفون.

إن "غوتھ" من خالل قصیدتھ "ھجرة" وخصوصا من خالل البیتین السالف ذكرھما قد 

تسلط الغریب والتمرد علیھ، وھذه  تطرق إلى مدح السلف وتمجید اآلباء إضافة لألنفة من

المواضیع تعتبر من أھم ما تطرقت إلیھ المعلقات، وكمثال على ذلك نذكر قصیدة عمرو ابن 

 كلثوم، التي یقول فیھا:
                                                 
1- Johann Wolfgang von Goethe- Goethes Poetische Werke- Zweiter Band- West- Östlicher 
Divan- Weltbild Verlag Gmbh- Ausburg- 1992- p. 11- 12 
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(...) 

 ورثنا مجد علقمة بن سیف     أباح لنا حصون المجد دینا

 زھیرا نعم ذخر الذاخرینا     ھال والخیر منھمورثت مھل

 ثوما جمیعا             بھم نلنا تراث األكرمیناوعتابا وكل

 وذا البرة الذي حدثت عنھ       بھ نحمي ونحمي الملتجینا

(...) 

 وقد علم القبائل من معد          إذا قبب بأبطحھا بنینا

 ا المانعون لما أردنا           وأنا النازلون بحیث شیناوأن

(...) 

 أبینا أن نقر الذل فینا خسفا    إذا ما الملك سام الناس 

(...) 

وھكذا یمكننا إدراك مدى ترابط مواضیع متعددة في قصیدة شعریة واحدة، حیث إن عمرو 

ابن كلثوم یتحدث بفخر واعتزاز عن بطوالت السلف وأعمالھم المجیدة، إضافة إلى إشادتھ 

رضوخ للضیم بما كانوا ینعمون بھ من حریة وأنفة، في الوقت الذي یتھم فیھ األعداء بال

 والستبداد الملوك والحكام الغرباء.

وبالعودة إلى قصیدة "ھجرة" فإننا نرى أن "غوتھ" قد تأثر تأثرا كبیرا بكل ما سلف ذكره، 

، ویضیف في وصفھ أن البدو یفضلون لي عالم البدو وحیاتھم المعیشةجحیث یصف بشكل 

لعیش، وھذا ما یمكن أن نستخلصھ الحریة على الثروة والمال واالستكانة إلى الراحة وترف ا

 :اي یقول فیھة التالشعری بیاتمن خالل األ

 فلتھاجر إذن إلى الشرق الطاھر الصافي

 كي تستروح نسیم اآلباء األولین

 ھناك حیث الحب والشرب والغناء،

(...) 

 ھنالك، حیث كانوا یوقرون اآلباء 

 ومن تسلط الغریب یأنفون.
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والمواضیع التي  تبالمعلقاتأثر "غوتھ"  ىذكرھما عن مد باإلضافة إلى المثالین السالف

تتطرق إلیھا، فھناك قصائد أخرى تناول فیھا "غوتھ" كذلك وصف البیئة البدویة وحالة 

الترحال التي كان یعیشھا البدو، باإلضافة إلى وصف عاداتھم وتقالیدھم، ومن تلك القصائد 

 Wo hast du das“ ھذا؟ نذكر على سبیل المثال ال الحصر قصیدة "أنى لك

genommen” .1 وتأثره بھ دون أن ننسى معرفة "غوتھ" بدیوان "الحماسة" ألبي تمام ،

 2ھذا الدیوان الذي یعتبر من أغنى وأقدم المنتخبات الشرعیة العربیة.

 

 تأثره بھومعرفة "غوتھ" باإلسالم ) ت
بمدینة  "ھیردر" الفیلسوف األلمانيب من خالل لقائھ باإلسالم بدأت عالقة جوتھ

حیث كان أول  "،جوتھ"تأثیر بالغ على فكر لھ كان  ھذا األخیر م،1770سنة  "تراسبورج"ش

باإلطالع على نسخ  "غوتھ" قامف 3ودراسة تعالیمھ، القرآن الكریممن أرشده لإلطالع على 

ثرة مترجمة من القرآن، وقد أعجب بھ كثیرا وتمعن في معانیھ ومفرداتھ، فجاءت كتاباتھ متأ

 أسلوب  باآلیات القرآنیة، كما قام باقتباس بعض منھا وأوردھا في أشعاره، وقام بوصف

  4محكم سام، مثیر للدھشة، وفي مواضع عدیدة یبلغ قمة السمو حقا. القرآن بأنھ

حیث  (ص)،باإلسالم والقرآن الكریم، وبسیرة الرسول یھتم  "جوتھ"ومنذ ذلك الحین 

 .والتحلیل ةبالدراس السیرة النبویةاإلسالم و خصتالتي  ماتوالترج على المؤلفات اضطلع

ترجمة القائم  ن الكریم التي استفاد منھا "غوتھ" كثیرا نذكرآمن بین أوائل الترجمات للقرو

 Andre duالعام باألعمال الفرنسي في مصر والقسطنطینیة "أندریھ دوروییھ" "

Ruyer."5 قیقة التي قام بھا "لودوفیكو ماراتشي" كنا تأثر أیضا بالترجمة الالتینیة الد

"Ludovico Maracci  وانجذب "غوتھ"  .1698" التي نشرت مع المتن العربي سنة

" الذي Dictionnaire Historiqueللمعجم التاریخي " لمعرفةبسبب شغفھ الجامح با أیضا

                                                 
1- Johann Wolfgang von Goethe- Goethes Poetische Werke- Zweiter Band- West- Östlicher 
Divan- p. 94 
2- Katharina Mommsen- Goethe und die Arabische Welt- p. 141 
3- Ibid- p. 166 
4- Ibid- p. 171 
5- Ibid- p. 159- 160 
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الثامن في نھایة القرن السابع عشر وبدایة القرن  "Pierre Bayleنشره "بییر بایل" "

وفي الوقت نفسھ الذي ظھر فیھ معجم "بایل" تقریبا، نشر "بارتیملي دربیلوت"  1عشر.

"Barthélemy d’Herbelot "الموسوعة الضخمة الشھیرة "المكتبة الشرقیة "

"Bibliotheque Orientale ھذه الموسوعة وبالرغم من اتسامھا بعدم اإلنصاف حیال ."

اد منھا فترة طویلة من الزمن وبصورة متكررة، حیث استقى اإلسالم، إال أن "غوتھ" قد استف

منھا الكثیر من المعلومات العلمیة واإللھامات الشعریة إبان مرحلة تألیفھ "الدیوان الشرقي 

وانكب "غوتھ" كذلك على العمل الذي اعتبر نقطة تحول في تناول  2للمؤلف الغربي".

 مثل في كتاب "الدیانة المحمدیة" شخصیة الرسول محمد (ص) لدى المستشرقین والمت

"de religione Mohammedica"  الذي نشره المستشرق الھولندي البروتستانتي

كما عكف "غوتھ" على الترجمة   1705.3سنة  "Hardriane Reland"ھادریان ریالند" "

" سنة George Saleاإلنجلیزیة للقرآن الكریم التي قام بھا المحامي "جورج سیل" "

اعتبرت ھذه الترجمة من أھم المصادر المعتمدة في القضایا المتعلقة بالقرآن الكریم . 1734

عند األوروبیین على مدى قرن من الزمن، وذلك بفضل ما تتضمنھ الدراسة المرفقة 

كما قام "غوتھ" باالضطالع على مسرحیة  4بالترجمة من حیاد وموضوعیة عن اإلسالم.

" وقام بترجمتھا إلى األلمانیة، إال أنھ ینبغي التأكید على أن "فولتیر" الشعریة المسماة "محمد

"غوتھ" لم یكن موافقا على ما ورد في ھذه المسرحیة من مغالطات تاریخیة، حیث قام 

 5بتغییرات كبیرة عند إعدادھا للعرض على خشبة المسرح.

 

 

 

                                                 
1-  Katharina Mommsen- Goethe und die Arabische Welt- p.160 

  2- Ibid- p. 160- 161     
3- Ibid- p. 161 
4- Ibid- p. 161- 162 
5- Ibid- p. 163 
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ك بمعاصریھ من إضافة إلى كل األعمال والترجمات التي سبق ذكرھا، فإن "غوتھ" تأثر كذل

الفالسفة الذین قاموا بوحي من تفكیرھم اإلنساني المستنیر بإعطاء صورة إیجابیة عن 

اإلسالم والقرآن الكریم وشخصیة الرسول (ص)، ونذكر على رأسھم كل من الفیلسوف 

 1" و"لیسنج" و"ھردر". Leibniz"الیبنتس" "

إحدى المراحل الھامة  لیشكي تكل تلك األعمال والترجمات والمؤلفات لعبت دورا مھما ف

 .القرآن الكریم وشخصیة الرسول (ص)ولتعرف على اإلسالم ا في لغوتھ

إنما كانت ناتجة عن فھم عمیق وباإلسالم لم تكن عالقة عابرة أو سطحیة، وتھ" جن عالقة "إ

وھو نظم  حیث، اإلسالمیة قیمة باله الكثیرة المشبعقصائد وتؤكد ھذه اآلراء وماھیتھ،إلسالم ل

القصیدة  لعبت ھذه .)ص( بالرسولفي الثالثة والعشرین من عمره قصیدة رائعة أشاد فیھا 

من عمره على ھذا المنوال مدى حیاتھ، فعندما بلغ السبعین  ار "غوتھ"استمرفي  دورا مھما

أعلن على المأل وبصراحة ووضوح أنھ یعتزم االحتفال في خشوع بتلك اللیلة التي أنزل فیھا 

 ،)، وبین ھاتین المرحلتین، مرحلة الشباب ومرحلة الكھولةص( الرسولقرآن على هللا ال

ھذا ما نجده في الكتاب عن احترامھ وإجاللھ لإلسالم، و "غوتھ"حیاة طویلة أعرب فیھا 

من أھم وصایاه األدبیة وتعالیمھ الفطریة لألجیال الصاعدة،  "فاوست"إلى جانب  عدالذي ی

تأثر "غوتھ" باإلسالم والقرآن الكریم  إن ".ي للمؤلف الغربيالدیوان الشرق"ونعني بھ 

نقرأ العبارة التي كتبھا في وشخصیة الرسول (ص) بلغ أوجھ، ویتضح ذلك جلیا عندما 

  2.قال فیھا: إنھ ھو نفسھ ال یكره أن یقال عنھ إنھ مسلم ، حیثإعالنھ عن صدور ھذا الدیوان

م والقرآن الكریم وشخصیة الرسول (ص)، فإننا إذا أردنا أن نتبین تأثر "غوتھ" باإلسال

سنجد العدید من القصائد الشعریة التي ضمت آیات قرآنیة أو قیم إسالمیة أو أحداث عایشھا 

ا تعتبر مظھر التي دامغةالشعریة ال بیاتاأل الرسول (ص)، ومن ضمن تلك القصائد نذكر

، وإقراره التسلیم بمشیئة هللا كریمالمن مظاھر إیمان ھذا الشاعر واستلھامھ اإلسالم والقرآن 

م، ربط فیھا موضوع التسلیم بمشیئة هللا یات بمثابة رباعیة في كتاب الحكوھذه األب وقدرتھ.

 بالدعوة إلى التسامح إذ قال:

                                                 
1- Katharina Mommsen- Goethe und die Arabische Welt- p. 163- 164 
2- Ibid- p.157 
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                                                 من حماقة اإلنسان في دنیاه

 أن یتعصب كل منا لما یراه

 اإلسالم معناه أن ہلل التسلیم وإذا كان

 1فعلى اإلسالم نحیا ونموت أجمعین

ولم یغب عن "غوتھ" أن عصره لم یبلغ درجة النضج األخالقي التي تسمح بالتعامل 

بإحسان تجاه اآلخر وفعل الخیر من أجل الخیر ذاتھ، لكنھ في مقابل ذلك كان یتفاءل خیرا 

 عیة نظمھا في كتاب "الحكم"، حیث یقول:في المستقبل، ویتضح ذلك جلیا من خالل ربا

 ! افعل الخیر ألجل الخیر وحده

 ثم سلمھ لنسل من دمك،

 فإذا لم یجن أوالدك منھ

 2فھو لن یخلف لألحفاد وعده.

 :من خالل األبیات الشعریة اآلتیة القضاء والقدرب یماناإل ویتجلى تأثر "غوتھ" بقیمة

 إذا امتحنك القدر

 فھو یعلم جیدا لماذا

 3.ھ یرید منك القناعة، فأطع دونما اعتراضإن

 ، حیث یتبعوحیدعقیدة الت ویتضح جلیا تأثر "غوتھ" بالقرآن الكریم في ما یخص مسألة

 یقول: ، حیثمضمون اآلیات فیھ

 لقد اختار إبراھیم سید النجوم

 ا لنفسھإلھ

 یھ الصحراءوموسى في ت

 ا بفضل الواحد األحدصار عظیم

 (...) كذلك داود

(...) 

                                                 
1- Katharina Mommsen- Goethe und die Arabische Welt- p. 281 
2- Ibid-  p. 331 

   3- Ibid- p. 281 
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 استطاع أن یبرئ نفسھ بقولھ:

 1.الواحد األحد لقد عبدت

العتقاد القائل أن المسیح (علیھ السالم) ھو ارفض اإلسالم  " كذلك بمسألةجوتھ" تأثركما 

ویتضح ذلك  ابن هللا، ھذا االعتقاد الذي یمثل جوھر الخالف القائم بین اإلسالم والنصرانیة،

أیتھا الطفلة الرقیقة.. ھذه " تھ الشعریةدع من قصیالمقطعین السادس والساب جلیا من خالل

 حیث یقول:،"األسماط من الاللئ

 ولم یؤمن اھر الشعورطویسوع كان 

 إال باہلل الواحد األحد في أعماقھ

 اومن جعل منھ إلھ

 فقد أساء إلیھ، وخالف إرادتھ المقدسة

 فإن الحق وھكذا

 ھو ما نادى بھ محمد

 فبفكرة هللا الواحد األحد

 2...الدنیا بأسرھا ساد

  

، اإلسالمقھ في دراسة تعم لخال من تأثر بھاه اإلیمانیة التي عرض أفكار "غوتھ"ویتابع 

ك من خالل ل. ویتجلى تأثر "غوتھ" بذعظمة الخالق سبحانھ وتعالىبحیث یقف مندھشا 

كل شيء  فيعة بالنجوم، والسماء المرص فيالتدبیر اإللھي  قصیدتھ التي تحدث فیھا عن

حیث حتى الطیور وحیاتھا، إذ كل شيء في ھذا الكون یجري بإذنھ،  تحرك في الطبیعة،ی

 یقول:

 (...) 

 رائع أال إن كل شيء شاءه هللا

 ألنھ سبحانھ ھو الخیر األعظم

 وھكذا تنام كل الطیور
                                                 
1- Katharina Mommsen- Goethe und die Arabische Welt- p.289 
2- Ibid-  p. 291 
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 في أوكارھا الصغیرة والكبیرة

 متني إیاهھذا ما عل

 أو شيء مثل ھذا

 وما سمعتھ منك، 

  1قلبي.من  لن یفلت

 ،تحمل قیما وأفكارامتعددةفي أبیات شعریة  جلیا تأثر جوتھ بالقرآن الكریم یتضحإن 

وا مغرب فأینما تولالالمشرق و وہلَل " ات نذكر اآلیة الكریمةاآلی بین تلكاستوحاھا منھ، ومن 

 ھكذا ألھمتھ اآلیة رباعیة یقول فیھا: 2،"إن هللا واسع علیم ثم وجھ هللاف

  

 

  Gottes ist der Orient                                                              ہلل المشرق

 Gottes ist der Okzident  ہلل المغرب

 Nord- und südliches Gelände اواألرض شماال واألرض جنوب

 .Ruht im Frieden seiner Hände 3.ما بین یدیھ ن آمنةتسك

 

في  "انملسط"ذي استھل بھ مقطوعاتھ الشعریة المسماة وھذه الرباعیة ھي المطلع ال

 كتاب المغني، وھو الكتاب األول في الدیوان الشرقي.

ونذكر مثاال آخرا على تأثر "غوتھ" بالقرآن الكریم، حیث یتضمن "كتاب األمثال" 

قصیدتھ الشعریة التي امتزج فیھا التسلیم بإرادة هللا وباإلیمان بأن عظمة هللا تتجلى في 

 صغائر األمور، حیث یقول في قصیدتھ:

 رأیت بدھشة وابتھاج

 ریشة طاووس بین صفحات القرآن:

 مرحبا بك في ھذا المكان المقدس
                                                 
1- Katharina Mommsen- Goethe und die Arabische Welt- p. 276 

 115، اآلیة سورة البقرة  - 2
3- Johann Wolfgang von Goethe- Goethes Poetische Werke- Zweiter Band- West- Östlicher 
Divan- p. 14 
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 ! أغلى كنز بین بدائع األرض

 إن عظمة هللا التي تتجلى في أصغر الكائنات

 نتعلمھا منك، كما نتعلمھا من نجوم السماوات

 ،ھنظرتأنھ، وھو الذي یشمل األكوان ب ونعرف

 قد طبع ھنا آثار عینیھ،

 وھكذا زین ھذه الریشة الخفیفة

 بحیث لم یفلح الملوك

 في محاكاة بھاء ھذه الطائر

 عمي في تواضع بھذا المجد العظیمان

  1تكوني جدیرة بالمكان المقدس الكریم.

واستوحى "غوتھ" كذلك رباعیة من القرآن الكریم، متأثرا باآلیة الكریمة "إن هللا ال 

تحي أن یضرب مثال ما بعوضة فما فوقھا، فأما الذین آمنوا فیعلمون أنھ الحق من ربھم، یس

یضل بھ كثیرا ویھدي بھ كثیرا وما یضل ن ماذا أراد هللا بھذا مثال وأما الذین كفروا فیقولو

 . ویقول "غوتھ" في رباعیتھ:2"بھ إال الفاسقین

 لم ال أصطنع من األمثال

 ما أشاء،

 ضرب مثل البعوضة هللا قدما دام 

 3للرمز على الحیاة.

أما قصیدة "غوتھ" "شكوى" فیتضح فیھا جلیا مدى تأثره باآلیة الكریمة: "ھل أنبئكم على 

من تنزل الشیاطین، تنزل على كل أفاك أثیم، یلقون السمع وأكثرھم كاذبون، والشعراء 

منوا آال یفعلون، إال الذین  یتبعھم الغاوون، ألم تر أنھم في كل واد یھیمون، وأنھم یقولون ما

                                                 
1- Katharina Mommsen- Goethe und die Arabische Welt- 1988- p. 295 

 26البقرة، اآلیة سورة  -  2
3- Katharina Mommsen- Goethe und die Arabische Welt- 1988- p. 297 
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وعملوا الصالحات وذكروا هللا كثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسیعلم الذین ظلموا أي 

 یقول "غوتھ" في قصیدتھ شكوى: 1منقلب ینقلبون".

 أتدري لمن یقوم الشیطان بالمرصاد

 في الفیافي بین الصخور واألسوار؟

 وكیف یجیل فیھم النظرات الحداد

 یاھم إلى أبواب النار؟مقتادا إ

 إن ھؤالء ھم الكذابون األشرار

 والشاعر، لماذا ال یرتاع

 ! من الدخول في زمرة ھؤالء الرعاع

 ھل یعرف من یرافق ویصاحب،

 ھذا الذي ال یعمل إال في حال من الجنون غالبة؟

 أنھ سیھیم على وجھھ في القفار والبید،

 ال یحدوه غیر حب عنید

 طورة في الرمالوأغانیھ الشاكیة المس

 ستجعلھا الریح أبدا في ترحال.

 إنھ ال یعي ما یقول

 وال یفعل ما یھدي بھ.

 إن الناس سیتركون قصیده یذھب حیث شاء،

 ألنھ ال یتفق والقرآن.

 فعلموا الناس أیھا الراسخون في العلم،

 والمتدثرون بدثار الحكمة،

 2علموا المسلمین المخلصین واجبھم المتین.

 

                                                 
 221سورة الشعراء، اآلیة   - 1

1- Johann Wolfgang von Goethe- Goethes Poetische Werke- Zweiter Band- West- Östlicher 
Divan- p. 17 
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اآلیة قد استقاھا من  "جوتھ"، كان "المغني"كتاب  فيعة شعریة أخرى مقطو ھناكو

اآلیات  والبحر قد فصلنا لتھتدوا بھا في ظلمات البر وھو الذي جعل لكم النجوم":الكریمة

 یقول "غوتھ" في قصیدتھ الشعریة: .1"لقوم یعلمون

 ھو الذي جعل لكم النجوم

 لتھتدوا بھا في البر والبحر

 نتھاولكي تنعموا بزی

 2.ا إلى السماءوتنظروا دائم

 كریمتیناآلیتین ال من خالل تضمینھ لقرآن الكریمبا ونذكر مثاال آخرا على تأثر "غوتھ"

صراط الذین أنعمت علیھم غیر المغضوب  ،اھدنا الصراط المستقیم" من سورة الفاتحة

النص القرآني بحرص شدید على االلتزام ب نظم رباعیة عمل فیھا حیث ،"الضالینعلیھم وال 

   وأضفى كذلك صبغة الدعاء علیھ، حیث یقول:

 ربكنيیرید الضالل أن ی

 لكنك تعرف كیف تھدیني

 شعرا فإن أقدمت على عمل أو أنشدت

 3.أنت لي جادة الطریق فأنر

 

والحقیقة أن اقتباسات جوتھ من القرآن الكریم ال تحصى، وھي تعبیر واضح عن شغفھ 

ل جوتھ إلى عالقتھ ولقد توص وأفكار، نھ بما تحملھ من معانآلیات وإیماوإعجابھ بھذه ا

 فیھا اكتشف دراسات متعددة وعمیقة اإلعجاب باإلسالم، عن طریقباإلیجابیة المفعمة 

مل الرئیسة مع تفكیره ومعتقده الشخصیین مما أیقظ في نفسھ التعا اتطابق بعض أفكارھ

 رآن قائال:ویلخص "غوتھ" معرفتھ بالق، االكبیر معھ اإلیجابي

 

                                                 
 98، اآلیة امسورة األنع -  1

2- Katharina Mommsen- Goethe und die Arabische Welt- 1988- p. 272 
3- Ibid- p. 270 
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في بدایة سورة البقرة "ذلك الكتاب ال ریب فیھ ھذى للمتقین،  تتجلى حكمتھإن القرآن 

منون بما أنزل إلیك ؤ، والذین یالذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصالة ومما رزقناھم ینفقون

 وما أنزل من قبلك وباآلخرة ھم یوقنون، أولئك على ھدى من ربھم وأولئك ھم المفلحون، إن

منون، ختم هللا على قلوبھم وعلى سمعھم ؤالذین كفروا سواء علیھم أأنذرتھم أم لم تنذرھم ال ی

 1.وعلى أبصارھم غشاوة ولھم عذاب عظیم"

 

 ویواصل "غوتھ" حدیثھ قائال:

وھكذا یكرر القرآن ھذا المعنى، سورة بعد سورة، ویتوزع اإلیمان والكفر العالم األعلى 

 2والنار. إما للمؤمنین أو للكافرین... . والعالم األدنى، والجنة

 

إضافة إلى كل ما سلف ذكره فإن "غوتھ" كان یكن لشخصیة الرسول (ص) كل االحترام 

بالثناء والمدیح العظیمین لم  والتقدیر، حیث ألف مسرحیة سماھا "تراجیدیا محمد" قام فیھا

. تضمنت ھذه أن قدمھا للرسول (ص) ق ألي شاعر ألماني في عصر من العصوریسب

. 1773المسرحیة قصیدة المدیح الشھیرة المسماة "نشید محمد" التي نظمھا "غوتھ" سنة 

وقام في قصیدتھ ھتھ بتصویر الرسول (ص)، بصفتھ ھادیا للبشر، في صورة نھر، یبدأ 

بالتدفق رفیقا ھادئا، ثم ال یلبث أن یجیش بشكل مطرد ویتحول في عنفوانھ إلى سیل عارم. 

وتھ" وصف اتساع النھر وتعاظم قوتھ الروحیة في زحفھا الظافر الرائع لتصب ویواصل "غ

كانت ھذه القصیدة عبارة عن حوار ثنائي بین   3أخیرا في البحر المحیط، رمز األلوھیة.

السیدة فاطمة الزھراء ابنة الرسول (ص) وزوجھا علي، حیث یناجیان فیھا سید البشر، 

في  وعلي لذي ھو عبارة عن مناجاة بین الزوجین، فاطمةالحوار ا في نھایة "غوتھ" قولوی

صوت واحد إلى أبیھم، ذلك البحر العظیم الذي ینتظرھم لیضمھم إلى صدره، وھو یھلل 

إضافة إلى ھذه القصیدة فقد نظم "غوتھ" كذلك العدید من  4ویكبر زاخرا بالفرح العظیم.

عال الذي لعبھ الرسول(ص) في نشر القصائد األخرى التي أراد من خاللھا إبراز الدور الف
                                                 

  2سورة البقرة، اآلیة    1-
2- Katharina Mommsen- Goethe und die Arabische Welt- p. 337 
3- Ibid- p. 195 
4- Ibid- p. 197 
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من  اآلخرالدعوة والطریقة التي سلكھا في ذلك إضافة إلى نظمھ قصائد تبین الجانب 

 شخصیة الرسول (ص) في المعارك.

ن "غوتھ" قد بلغ في دراساتھ العمیقة عن اإلسالم وشخصیة الرسول بأ ال مراء القول

العدید من القصائد الشعریة التي تحاكي  (ص) مكانة مھمة من العلم والمعرفة، جعلتھ ینظم

  .قل ما نجدھا عند غیره من المفكرین الغربیین ما یتأثر بھ من قیم وتعالیم إسالمیة
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ربیة اإلسالمیة على الثقافة الع التصور األلماني ألثر:  المبحث الثالث
 الحضارة الغربیة (زكرد ھونكھ نموذجا)

 
 شعرصورة الثقافة العربیة اإلسالمیة في ال من ھذا الفصل ثانيبعد أن تناولنا في المبحث ال

التصور  إلى الحدیث عن لثالثا المبحث ، ننتقل فيأعمال "غوتھ"خالل األلماني من 

 العمل الفكري الرائع من خالل على الحضارة الغربیةالثقافة العربیة اإلسالمیة  األلماني ألثر

 "Allahs Sonne über demإرثنا العربي" -"شمس هللا تسطع على الغرب

Abendland-Unser arabisches Erbe" لفیلسوفة األلمانیة "زكرد ھونكھ"ل "Sigrid 

Hunke". 

الحق إذا قلنا إن مختلف الكتابات األلمانیة التي خصت الثقافة العربیة لن ننأى عن جادة 

اإلسالمیة بالدراسة والتحلیل لم تكن ولیدة رغبة طارئة أو عن طریق الصدفة أو نتیجة 

لمآرب شخصیة، بل كانت نتیجة لجھد جبار لمختلف الفالسفة والكتاب والمفكرین الذین 

. ھذا االكتشاف ا لدى اآلخر المخالف ثقافیا وعقائدیاكتشاف مال كبیرین عملوا بجھد وتفان

 العدید من المخطوطات العربیة،من جمع المكتبات والجامعات األلمانیة مكن للوھلة األولى 

ثم تم العمل بعد ذلك التي ساھمت بالقسط الكبیر في التعرف على الثقافة العربیة اإلسالمیة، 

 ھا.وتصنیفھا وفھرست على حفظ تلك المخطوطات

لم یقتصر دور المفكرین األلمان على الحفظ والتصنیف والفھرسة، بل تجاوزوا ذلك بكثیر، 

حیث قاموا بتألیف العدید من الكتب واألعمال في مختلف التخصصات، حیث نذكر على 

" "تاریخ األدب Carl Brockelman "سبیل المثال ال الحصر كتابي "كارل بروكلمان" 

" وكتاب "تاریخ الشعوب Geschichte der Arabischen Literaturالعربي" "

، إضافة إلى "Geschichte der islamischen Völker und Staaten اإلسالمیة" "

أعمال "غوتھ" و"شیلر" و"لیسنغ" وصوال إلى أعمال "زكرد ھونكھ" و"كاتارینا مومزن" 

 و"أنا ماري شیمل" وآخرون.
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"زكرد ھو - "نبذة عن المفكرة األلمانیة   "  "Sigrid Hunkeنكھ
في مدینة  1999وتوفیت سنة  Kielفي مدینة "كیل"   1913ولدت "زكرد ھونكھ" سنة 

ھي زوجة المستشرق األلماني الفذ "شولتزا"، الذي اشتھر بتعمقھ في دراسة  ھامبورغ،

اآلداب العربیة واالطالع على آثارھا ومآثرھا. للتعمق أكثر في الثقافة العربیة اإلسالمیة 

نتقلت المفكرة األلمانیة "زكرد ھونكھ" إلى العدید من الدول العربیة قصد التعمق التمحیص، ا

ومن بین تلك الدول العربیة نذكر زیارتھا للمغرب وإقامتھا في مدینة مراكش رفقة زوجھا 

لمدة سنتین. تمیز مسارھا الدراسي بتعدد التخصصات، حیث درست علم األدیان والفلسفة 

ع والتاریخ واآلداب األلماني في كل من جامعة كیل وفرایبورغ وبرلین. تناولت وعلم االجتما

"ھونكھ" في أطروحتھا لنیل شھادة الدكتوراه من جامعة برلین تحت عنوان "أثر األدب 

  العربي في اآلداب األوروبیة.

 Mann undتحت عنوان "الرجل والمرأة " " 1955أصدرت "ھونكھ" عملھا األول سنة 

Frau،"  وھو عمل تاریخي تحدثت فیھ المفكرة األلمانیة عن فضل العرب والمسلمین على

الحضارة الغربیة خاصة، والحضارة اإلنسانیة عامة، كذلك نذكر عملھا الرائع المعنون 

أما الكتاب الذي أكسبھا شھرة  ".Allah ist ganz andersب"هللا لیس كمثلھ شیئ" "

 - تسطع على الغربم فیتمثل في العمل المتمیز "شمس هللامنقطعة النظیر في شتى أنحاء العال

 إرثنا العربي"، ھذا العمل ھو ثمرة سنین طویلة من الدراسة والبحث العمیقین.

لبعض  في الفصل األول من كتابھا إلى سرد العدید من األسماء العربیة تذھب "زكرد ھونكھ"

المنتوجات بأسمائھا العربیة  اظ تلكالتي أثرت في العالم الغربي إلى درجة احتف المنتوجات

) Caféفي االستعمال الغربي، وتعطي العدید من األمثلة على ذلك، نذكر مثال القھوة (

) Zuckerوالسكر (  )Bohnenkaffeeوقھوة البن (  )Sofa( ) والصفةJackeوجاكیط (

 إلى غیر ذلك. )Reis) والرز (Alkoholوالكحول (

) التي Tasseینتعش بھ الغرب في حیاتھ الیومیة، والطاسة ( وترى "ھونكھ" أن القھوة التي

المتواجد في جل لوائح الطعام في المطاعم، وعصیر  یتناولون بھا القھوة الساخنة، والسكر

والغرافة والقباء والسترة... . كل ھذه األشیاء أخدھا   )Limonade-اللیمون (لیموناضة
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زالت تحتفظ بأسمائھا العربیة األصلیة في  الغرب عن العرب، إضافة إلى حاجات أخرى ال

 1كل أنحاء العالم المتحضر.

تعطي "ھونكھ" مثاال آخرا عن أخذ الغرب عن العرب في شتى المجاالت، حیث تأتي بمثال 

لعبة الشطرنج التي أخذھا األوروبیون عن العرب في عصر "شارل الكبیر والخلیفة ھارون 

" فھي مشتقة Schachتعني قضي علیھ، أما كلمة " "مات"" Mattالرشید، حیث إن كلمة "

" فھي كلمة Schachmatt" ، إذن فالكلمة األلمانیة من كلمة "شاه" التي ترادف كلمة الملك

فتقول عنھا  Kofferأما الكلمة المغربیة "القفة"  (الحقیبة)  .عربیة أصیلة تعني مات الملك

 2.الذي عشق الترحال والتنقل الدائم"ھونكھ" أنھا ال زالت تحمل طابع المسافر العربي 

سیتبین للمرء أن ھذا المحل  Drogerie"ھونكھ" أنھ بمجرد النظر في محل العطارة وتؤكد 

 عبارة عن اكتشافات عربیة، وترى أن تجارة العقاقیر في حد ذاتھا ھي تجارة عربیة.

وتبرز أن الغرب وتخلص "ھونكھ" إلى أن اللغة العربیة تتواجد بشكل كبیر في لغة الغرب، 

یدین للعرب في كثیر من أسباب الحیاة الحاضرة، حیث استفاد من العدید من األشیاء 

والحاجات التي زینت حیاتھ، وألقت أضواء جمیلة على عالمھ الرتیب، وزینتھ كذلك بالتوابل 

 3الطیبة المذاق... .

قد تغلغلت في الحیاة  أن البضائع الواردة من الشرق أما في ما یخص التجارة فترى "ھونكھ"

الیومیة األوروبیة، حیث لم یعد االقتصار على استعمال التوابل والبخور الشرقیة فقط، وإنما 

تعدتھا إلى االنتفاع بالنباتات الطبیة، التي أصبحت من أھم ضروریات حیاة رجال الكنیسة 

 4ورھبان األدیرة الذین لم یعد في إمكانھم االستغناء عنھا في موائدھم.

م إلى أن أساس الثروة والقوة االقتصادیة 955تذھب "ھونكھ" في تحلیلھا التاریخي منذ سنة 

في الغرب كان نتیجة األرباح التي جنتھا من البضائع العربیة، وتضیف أن كل رخاء سابق 

وتؤكد "ھونكھ" على أن انعدام البضائع  في بالد الغرب قد ولد في التوابل العربیة ونما معھا.

ة في السوق الغربیة أدى إلى تراجع التجارة الداخلیة، مما أدى إلى إفالس التاجر العربی

                                                 
1- Sigrid Hunke- Allahs Sonne über dem Abendland- unser arabishces Erbe- Fischer 
Taschenbuch Verlag Gmbh- Frankfurt am Main- 2. Auflage- September- 2001- p. 17 
2- Ibid- p. 18 
3- Ibid- p. 18- 19 
4- Ibid- p. 20 
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الغربي وذوبان الذھب المتداول بین الناس، أما اللحظة التي انقطعت فیھا الصلة مع الشرق 

. وتثني "ھونكھ" على دور العرب في الرفع فتقول "ھونكھ" أدت بالغرب إلى أعماق الھاویة

صادیة في الغرب، حیث تبرز الكیفیة التي ساھم بھا العرب في تحویل من األوضاع االقت

األسواق الریفیة المحدودة في الغرب، التي كانت قائمة على تجارة الحبوب والبیض وتلبي 

حاجة القوم من أوعیة النحاس المدقوقة في البیوت والسراویل المصنوعة محلیا، ھذه 

یدة ومراكز كبیرة لتجمیع البضاعة الشرقیة التي األسواق التي حولھا العرب إلى أسواق جد

تصل إلى الغرب. وتخلص "ھونكھ" إلى أن ازدھار ھذه األسواق أدى إلى الرفع من أسباب 

 1الرفاھیة والراحة وازدھار المدن في الغرب.

تنتقل "ھونكھ" إلى الحدیث عن حقیقة بناء المطاحن، حیث تؤكد على أنھ كان اختصاصا 

رب أنفسھم ومنحوا أوروبا كل أنواع المطاحن، مثل المطاحن المائیة عربیا حققھ الع

. أما في ما یخص صناعة الورق فتذھب "ھونكھ" إلى أن العرب كان لھم والمطاحن الھوائیة

دور كبیر في ھذه الصناعة، حیث أبرزت الكیفیة التي ساھمت في ظھور صناعة الورق عند 

العرب نقلوا جماعة من أسرى الحرب الصینیین م تقول "ھونكھ" أن 751العرب، ففي سنة 

، حیث كانوا یریدون بیعھم عبیدا، لكن اتضح لھم أن بعض ھؤالء األسرى "سمرقند"إلى 

وھذا ما أدى بھم إلى استغالل تلك المھارات، كانوا بارعین في صناعة الورق وخبراء فیھا، 

سین ھذه الصناعة والرقي حیث أقیمت صناعة الورق في البالد وتم تركیز الجھود على تح

بھا، فأصبح الكتان والقطن عماد ھذه الصناعة التي انتشرت في اإلمبراطوریة كلھا حتى 

العاصمة بغداد، وتم االحتفال بنجاح صناعة الورق األبیض الناعم، الذي انطلق من 

ع س الحاجة إلى ھذا النو"سمرقند" لیصل بعد عدة قرون إلى بالد الغرب، التي كانت في أم

من الورق، فتعرفت علیھ  ثم استوردت منھ كمیات كبیرة وخزنتھا في المستودعات. وتثني 

"ھونكھ" على ھذا االختراع الذي قالت عنھ أنھ أضاف صفحة مشرقة لتاریخ العرب الذین 

  2عرفوا بتفتح فكرھم ونشاطھم الدؤوب.

)، الذي 775-754ر (الصناعة الجدیدة ألھمت الخلیفة المنصو نكھ" على أن ھذهووتؤكد "ھ

كان یدرك تماما قیمة ھذه المادة الجدیدة للكتابة وذلك نظرا الستھالك علمائھ كمیات كبیرة في 
                                                 
1- Sigrid Hunke- Allahs Sonne über dem Abendland- unser arabishces Erbe- p.28 
2- Ibid- p. 33 
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مختلف التجمعات العلمیة وكذلك بسبب رواج ھذه المادة عند التجار والموظفین. إضافة إلى 

یستورده من  ذلك فالخلیفة المنصور أراد أن یتحرر من النوع الورقي (البردي) الذي كان

مصر، لذلك أمر باستعمال الورق الجدید ومنع في المقابل استعمال ورق (البردي)، وھذا ما 

أكده ابنھ (ھارون الرشید) بعده، حیث أولى مكانة مھمة لھذا االختراع الجدید، حیث تم بناء 

 1.م)794أولى المطاحن الورقیة في بغداد على ید وزیره البرمكي یحیى ابن الفضل (

ھب "ھونكھ" إلى أن صناعة الورق انتشرت في الوطن العربي من خالل دمشق وطرابلس تذ

مرورا بفلسطین ومصر لتنطلق إلى الغرب عبر تونس والمغرب وإسبانیا، حیث إن الغرب 

تعتبر "ھونكھ" أن وتعرف على ھذه المادة الكثیرة النفع من خالل عرب صقلیة واألندلس. 

، وتضیف في السیاق نفسھ أن العرب بفضل افة والحیاة الروحیةھذه المادة إحدى دعائم الثق

صناعتھم الورقیة فتحوا عصرا جدیدا لم یعد العلم فیھ وقفا على طبقة معینة من الناس، بل 

أصبح متاحا للجمیع ودعوة لكل العقول ألن تعمل وتفكر، وتشیر "ھونكھ" في ھذا الصدد إلى 

ر الثقافة، حیث إنھ بدون الورق لم تكن طباعة دور الورق حتى في عصرنا الحالي في نش

الكتب لتصبح ممكنة، وتضیف أن استعمال الورق ساھم بشكل كبیر وفي وقت قصیر إلى 

اختراع فن الطباعة، لیس في بالد الغرب، كما تحاول فئة أن تصور للناس ذلك، فھناك 

لماني " واألCosterصینیون وعرب إلى جانب أوروبیین، كالھولندي "كوستر" "

"، قد ساھموا الواحد تلو اآلخر في خلق ھذا العمل الثقافي Gotenberg"غوتنبرغ" "

العظیم. وتتساءل "ھونكھ" عن اآلالت التي دأب على استعمالھا وزیر عبد الرحمان الثالث 

في طبع الرسائل الرسمیة للدوائر الحكومیة ونسخھا في األندلس، لكن في مقابل ذلك تقر 

 "Spielkartenالعرب قد سكوا النقود في مطابعھ وصنعوا أوراق اللعب " "ھونكھ" على أن

التي وصلت إلى الغرب عبر إسبانیا مع غیرھا من األلعاب كالشطرنج ولعبة "الدامھ" 

"Dame-Spiel.2"، التي كان مصدرھا عربي محض   

لي "فالفیو حیث تؤكد على أن مخترع البوصلة اإلیطاتثیر "ھونكھ" مسألة غایة في األھمیة، 

" قد عرف ھذه اآللة عن طریق العرب، بل واألكثر من ذلك أنھ لم Flavio Giojaغیویا" "

یكن أول من عرف البوصلة في الغرب. تسترسل "ھونكھ" في اإلتیان باألدلة على ذلك، 
                                                 
1- Sigrid Hunke- Allahs Sonne über dem Abendland- unser arabishces Erbe- p. 33-34 
2- Ibid- p. 34 
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حیث ترى أن الصینیین منذ زمن بعید كانوا یعلمون أن اإلبرة المغناطیسیة تشیر دائما إلى 

لكن مع ذلك فھم لم یستدلوا على استعمال البوصلة إال بواسطة العرب، حیث إن  الشمال،

ھناك مصادر عربیة تؤكد استعمال البوصلة في ذلك العصر. وترى أن "بطرس فون 

عن العرب مباشرة معلوماتھ  1269" قد نقل سنة Petrus von Maricourtماریكور" "

مل على إدخال استعمالھا إلى أوروبا عبر وع عن المغناطیس وعن كیفیة استعمال البوصلة

". وتفند "ھونكھ" زعم القائلین بأن البوصلة كانت من Epistola de magneteرسالتھ "

سنة أي  ثالثة وثالثیناختراع اإلیطالي "فالفیو غیویا"، حیث تؤكد على أنھ اكتشفھا بعد 

اطیس وعن م عن نقل "بطرس فون ماریكور" معلوماتھ عن المغن1302حوالي سنة 

استعمال البوصلة، وتبین أن ھذا اإلیطالي الذي ادعى اختراعھ البوصلة قد استفاد من الدور 

الذي لعبتھ المدینة التي ینتمي إلیھا "أمالفي" في عالقتھا بالتجارة مع العرب، حیث احتك بھم 

  1وأخذ عنھم الشيء الكثیر.

العالم حدیثا راجع باألساس إلى  ترى "ھونكھ" أن تطور فن الصواریخ العظیم الذي یعیشھ

" التي نشبت Pien- Kingكینغ" "-االختراع العربي للبارود، حیث تتحدث عن معركة "بین

بین الصینیین والمغول، وتذھب "ھونكھ" إلى أن ھذه المعركة تمیزت ألول مرة  1232سنة 

تضیف باستعمال أسھم طائرة مدفوعة بقوة البارود من لدن الصینیین ضد المغول. و

استعمل المغول أیضا البارود الذي لعب دورا مھما في حسم  1270"ھونكھ" أنھ حوالي سنة 

-Fanتشینغ" "-المعركة لصالحھم، ھذه المعركة التي كانت حول المدینة المحاصرة "فان

tsching حیث تمكن "قبالي خان" المغولي بواسطة البارود من التغلب على آخر مقاومة ،"

ھو ما عالقة ھذه المعركة و"قبالي خان"  قائماة، لكن یبقى السؤال من الصین القدیم

 باالختراع العربي للبارود؟

 تعتمد 'ھونكھ' في ھذه النقطة على ما جاء على لسان المؤرخ رشید الدین من قصر السلطان

األخیر أكد على أن "قبالي خان" قد طلب من البالط العربي یرجو فیھ إیفاد  االعربي، ھذ

لھ كان قد أتى من دمشق وبعلبك، حیث بنى أبناء ھذا المھندس الثالثة أبو بكر مھندس 

 وإبراھیم ومحمد مع آخرین سبع آالت ضخمة وأتوا بھا إلى المدینة المحاصرة.

                                                 
1- Sigrid Hunke- Allahs Sonne über dem Abendland- unser arabishces Erbe- p. 33- 34 
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'ھونكھ" تؤكد على أن العلماء العرب ھم من وضعوا نظریة تركیب إضافة إلى ذلك فإن 

ترى أن األوضاع المتمثلة في الدفاع واالستعداد ضد البارود المندفع في القرن الثاني عشر، و

 العدوان الغربي ھي التي دفعت بالحكام العرب إلى طلب المزید من التجارب الكیمیائیة من

العلماء الدائعي الصیت، ھذه التجارب أدت في النصف الثاني من القرن الثالث عشر إلى 

   1ة للصواریخ.تمكن العرب من استعمال البارود القاذف كمادة دافع

ترى "ھونكھ" أن العرب ھم الذین استعملوا المصطلحات الحربیة في كتبھم التي تعالج 

شؤون الحرب في النصف الثاني من القرن الثالث عشر، حیث تستشھد بكتاب الحرب 

ل"حسن الرماح"، ھذه الكتب كانت تتحدث عن المواد المتفجرة واألسلحة الناریة وحول 

كان ینطلق كقذائف ناریة عاصفة كالرعد، ھذه األخیرة كانت مزودة  "بیض متحرك حارق"

بمحركات صاروخیة. وتؤكد "ھونكھ" على أن الغرب تعرف على كل ذلك من خالل 

الترجمات الالتینیة التي نقلت تلك المعلومات عن أنواع المزیج القاصف الالمع. ومن ضمن 

" Roger Baconكل من "روجر باكون" "الذین استفادوا من تلك المعلومات تذكر المؤلفة 

 Von" والنبیل األلماني"فون بولشتاد" "Albertus Magnusو"ألبرتس ماغنوس" "

Bollstadt." "ھو الذي قام بإمداد  وتلفت "ھونكھ"  االنتباه إلى أن األلماني "فون بولشتاد

ة " في مدینFranziskaner Berthold Schwarz"برتولد شفارس الفرنتسیسكاني" "

"فرایبورغ" بكل المعلومات التي وصلتھ عن العرب في مجال المصطلحات الحربیة، وتؤكد 

 "ھونكھ" على أن "برتولد" لم یكن ھو مخترع البارود كما كان یدعي.

ترى "ھونكھ" أن عرب األندلس في إسبانیا ھم أول من استعمل القذائف الناریة في أوروبا 

ة أوروبا في ھذا المجال، وتعطي مثاال على ذلك، ألھداف عسكریة، فأصبحوا بذلك أساتذ

، التي استعملت فیھا قذائف العرب الناریة في 1342و 1331و 1325حیث تشیر إلى سنوات 

" ثم معركة "الجزیرة" Alecante" ومعركة "ألیكانت" "Bazaكل من معركة " بازا" "

"Algeciras"2.عدولعا وخوفا كبیرین في صفوف ال، ھذه القذائف أثارت ھ 

تأتي "ھونكھ" بالعدید من األمثلة الدالة على أن العرب كان لھم قصب السبق في االختراع 

واالبتكار والتطویر، وتذكر أمثلة على ذلك، حیث تؤكد على أن العرب ھم من استعملوا حمام 
                                                 
1- Sigrid Hunke- Allahs Sonne über dem Abendland- unser arabishces Erbe- p. 35- 36 
2- Ibid – p. 37 
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الزاجل كساعي برید منتظم زحامل لألخبار السریة، وتؤكد على أن األوروبیین تعرفوا على 

كما تذكر كذلك أن فن تنظیم الحدائق األوروبیة  1االبتكار من خالل الحروب الصلیبیة.ھذا 

كان منبعھ عربي، حیث إن العرب كانوا یزرعون النباتات المفیدة كالخوخ واإلیجاص 

وقصب السكر، إضافة إلى زرعھم للنباتات التي تصلح للتزین، كما تؤكد  نوالزعفرا

نوا یتمثلون بالعرب ویقلدونھم في كل ما یخص اللباس "ھونكھ" على أن األوروبیین كا

وطریقة ارتداءه، وخاصة األزیاء الوطنیة منھا، وتأتي ببعض األمثلة ك"الكونرادین" 

"Konradin" والبلوزة "Bluse 2إلى غیر ذلك. " والجاكیط والجلباب  

جتمع، حیث وتشیر "ھونكھ" إلى أن العرب اھتموا بالمرأة وأعطوھا مكانة كبیرة في الم

وفروا لھا كل ما تحتاجھ من عطور وزینة من مختلف األنواع، إضافة إلى ذلك ف"ھونكھ" 

تقف مندھشة أمام مسألة الحمامات الساخنة المنتشرة في المدن كما تشیر إلى دور الحالق في 

 وتوفیر راحتھم یومیا أو أسبوعیا. بأنفسھم ءخدمة الرجال والنساء لالعتنا

لى أنھ بفضل التقلید العربي فقط عادت النظافة الضائعة وعاد االعتناء وتخلص "ھونكھ" إ

بالصحة إلى بالد الغرب عن طریق إما الصلیبیین أو المسافرین القادمین من إسبانیا 

 3وصقلیة.

تنتقل "ھونكھ" إلى الحدیث عن أثر األرقام العربیة في النھضة التي یعیشھا العالم حدیثا، 

في قراءتھ لألعداد من المئات والعشرات ثم اآلحاد فیقول مثال  حیث إن الفرنسي یبدأ 

Vingt-Trois واإلنجلیزي یقول  Twenty-Three  ویقول الروسيDwadzaty Tri  أي

، ولكنھ ال 23اني فیكتب مثلھم ق مطابقا للمكتوب، أما األلمعشرون وثالثة، ھكذا یكون النط

لروسي وغیرھم، بل ینطقھا ثالثة قھا عشرون وثالثة كالفرنسي واإلنجلیزي واینط

وعشرون. ھذه القاعدة تقول عنھا "ھونكھ" ھي نفسھا القاعدة العربیة في بناء األعداد حتى 

 المائة، حیث تقرأ األعداد من الیمین إلى الیسار، كالقول ثالثة وعشرون أو خمسة وثمانون.

                                                 
1- Sigrid Hunke- Allahs Sonne über dem Abendland- unser arabishces Erbe- p. 37- 38 
2- Ibid- p.38 
3- Ibid- p. 38- 39 
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د دام حتى القرن الثاني تؤكد 'ھونكھ" أن الخلط الذي كان سائدا في ما یخص قراءة األعدا

ھذه القاعدة عشر، حیث استخدم الناس األعداد العربیة وبدؤوا ینطقون اآلحاد قبل العشرات، 

 1اتبعھا األلمان في نظام قراءتھم لألعداد.

ترى "ھونكھ" أن األلمان لم یكونوا الوحیدین الذین استعملوا الطریقة العربیة، بل كل األمم 

األرقام التي تعلمھا الجمیع عن العرب، وتؤكد على أنھ لوال تلك المتحضرة تستخدم الیوم 

األرقام لما وجد الیوم دلیل الھواتف أو قائمة األسعار أو تقریر البورصة، ولما وجد ھذا التقدم 

العلمي في مختلف العلوم: الریاضیات والطبیعیة والفلك، بل ولما وجدت الطائرات التي 

وتقول "ھونكھ" أن العرب كرموا فعال بذلك الفضل  .تسبق الصوت أو صواریخ الفضاء

 Arabischeالذي ال یقدر، حیث أطلق الغرب على أرقام األعداد اسم "األرقام العربیة" "

Zahschrift".2 

قد لعب دورا مھما  "Brahmaguptaتؤكد "ھونكھ" على أن الفلكي الھندي "براھماجوبتا "

في نظامھ الفلكي الذائع ھا نظام األعداد، وجاء ذلك في سد العدید من الثغرات التي كان یعرف

األرقام التسعة والصفر كرقم عاشر، "، الذي استخدم فیھ Siddhanta" "الصیت "سندھند

وتمت ترجمتھ في عھد الخلیفة المنصور وتم كذلك تألیف كتاب على نھجھ یشرح للعرب سیر 

یث ألف على نھجھ كتاب "السند ھند الكواكب، وھذا ما قام بھ محمد ابن إبراھیم الفرازي، ح

)، حیث أعاد محمد 833-813الكبیر". وعمل العلماء بكتاب الفرازي حتى عصر المأمون (

وتؤكد "ھونكھ" على أن الخوارزمي لعب دورا مھما موسى الخوارزمي كتابتھ وأضاف إلیھ. 

أمثلة على ذلك من خالل مؤلفاتھ في تبیین النظام الھندي وطریقة استخدامھ عملیا، وأعطى 

لیسھل على رجال المال والتجار والموظفین عملھم، كما قدم العدید من األمثلة لتقسیم 

المعقدة  المیراث كما جاء في القرآن، بطریقة مبسطة على ما كانت تعرفھ العملیات الحسابیة

د وتضیف المؤلفة أن الغرب تعرف على مؤلفات الخوارزمي في الجغرافیا والفلك بع 3آنذاك،

" Athelhart von Bathثالثة قرون وبالضبط حینما قام اإلنجلیزي "أدرالرد فون باث" "

وتشیر "ھونكھ" إلى الدور الكبیر الذي لعبھ كتابیھ في  بترجمة مؤلفاتھ إلى الالتینیة.

                                                 
1- Sigrid Hunke- Allahs Sonne über dem Abendland- unser arabishces Erbe- p. 41 
2- Ibid- p. 42 
3- Ibid- p. 45- 46 
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الریاضیات، حیث إن األول الذي یحمل اسم "حساب الجبر والمقابلة 

"Wiederherstellung und Ausgleichیضم مجموعة من المشكل الریاضیة التي " ف

ھذا الكتاب إلى الالتینیة في العصور  ملیة، وترى "ھونكھ" أنھ حینما ترجمتعنى بالحیاة الع

" كلمة عالمیة تخلد اسم Algebraالوسطى حمل معھ اسمھ العربي لتصبح كلمة "الجبر" "

ي علم الحساب، شرح فیھ أما كتابھ الثاني فقد كان كتابا تعلیمیا صغیر الحجم ف صاحبھا.

الخوارزمي استخدام نظام األعداد واألرقام الھندیة، كما قام بشرح طرق الجمع والناقص 

وتوضح "ھونكھ" أن ھذا الكتاب الصغیر الحجم قد نقل إلى  والقسمة وحساب الكسور.

وتضیف إسبانیا وترجم إلى الالتینیة في القرن الثاني عشر، وحملت ھذه الترجمة إلى ألمانیا. 

م، وھي مكتوبة بخط الید وموجودة في مكتبة البالط 1143أن أول نسخة منھ ترجع إلى سنة 

 Heidelberg."1في فیینا، أما النسخة الثانیة منھ فتوجد حالیا في مدینة "ھایدلبرج" "

تخلص "ھونكھ" في حدیثھا عن مكانة الخوارزمي قائلة بأن دوره لم یقتصر على تعلیم 

عداد والحساب، بل تعدى ذلك بكثیر، حیث انتقل إلى مرحلة الُمعقد من الغرب كتابة األ

" ال زالت حتى یومنا ھذا Algorithmusمشاكل الریاضیات، حیث إن قاعدتھ الحسابیة "

تحمل اسمھ كعلم من أعالمھا، وتضیف المؤلفة أن أنصار الخوارزمي الذین یطلق علیھم اسم 

حوا كفاحا شدیدا في نشر طریقتھ الریاضیة، "  كافAlgorithmiker"الخوارزمیین" "

 2وبفضل ذلك الكفاح انتشرت األرقام العربیة التسعة یتقدمھا الصفر في كل أنحاء أوروبا.

تنتقل "ھونكھ" بعد ذلك إلى الحدیث عن علماء العرب في میدان علم الفلك، وذلك من خالل 

ترى المؤلفة أنھ إذا كان  ثالثة.تسلیط الضوء على العالم الفلكي موسى بن شاكر وأبناءه ال

قد أطلقوا على أبراج النجوم أسماء آلتھم ومنحوھا أشكال  الیونانیون كأساتذتھم البابلیین

حیوانات في أساطیرھم، مع بعض االستثناءات، حیث نسبوا إلى بعض الكواكب أسماء 

) في ظھر y"، والنجم (Schützen) في الطرق الشمالي من المدافع "^أماكنھا كالنجم ( 

"Pegasus أما العرب تقول "ھونكھ" فإنھم لم یتخیلوا صور النجوم، بل سموا الكواكب ."

وتبرز المؤلفة الدور الذي لعبھ  لھم أسماء للنجوم أمثر مما كان للیونان.الثابتة بأسمائھا، فكان 

ذا العصر الخلیفة ھارون الرشید وابنھ المأمون في إعالء شأن علم الفلك، حیث ترى أنھ في ھ
                                                 
1- Sigrid Hunke- Allahs Sonne über dem Abendland- unser arabishces Erbe- p. 47 
2- Ibid- p. 48- 49 
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صاغ العرب كل أسماء النجوم والكواكب، وذلك بعد ما ترجموا أعمال الفلكي "ھیبارخ" 

"Hipparch" "ودلیلھ المنقح بقلم "بطلیموس "Ptolemäus" حیث نتج عن ذلك ظھور ،

" و"الغول" Algenibمعظم الكواكب الثابتة بأسماء ذات مصدر عربي ك"ألجنیب" "

"Algol" "و"الكور "Alkorالطیر" "" و"Atair" "و"الذنب "Denab "و"فم الحوت "

"Fomalhaut "إلى أن العرب لم یكتفوا بإعطاء كل نجم اسمھ " وغیرھا. وتذھب "ھونكھ

وأشكالھا  astronomischeالخاص بھ، بل تعدوا ذلك إلى االھتمام بالرموز الفلكیة 

 "Nadir" و "نطیر" "Azimmt" وأتسمت" "Zenithالمعروفة، ك"التسنیت" "

" و"التیودولیت" Alhidade" والعضاد" "Almukantaratو"المقنطرات" "

"Theodolit".  "وتخلص "ھونكھ" إلى أن العرب، بعد اضطالعھم على كتاب "سند ھند

"Siddhanta" "للعالم الھندي "براھما غوبتا" وكتاب "المجسطي "Almagest للعالم "

لكلي بعلم الفلك وأصبحوا یراقبون السماء وما الیوناني "بطلیموس"، انصرفوا إلى االھتمام ا

دار في فلكھا من نجوم مراقبة دقیقة علمیة، منطلقین بھ من مفھومھ البدوي المحدود إلى آفاق 

 1واسعة جعلت منھ علما متفردا في العالم لعدة قرون.

اتھ، تتطرق "ھونكھ" إلى الدور الذي لعبھ أبناء موسى الذین ورثوا العلم عن أبیھم بعد وف

حیث خص لھم المأمون مكانة مرموقة في قصره. وكان االبن األكبر "محمد" یتسم بحنكة 

سیاسیة بوأتھ مكانة خاصة في األمور السیاسیة في قصر الخلیفة. وبعد إتمام دراستھ سافر 

لقیاس محیط األرض رفقة مجموعة من الفلكیین الذین قصدوا  بأمر من الخلیفة في بعثة

 " غرب الموصل، حیث ساروا في مھمتھم على نھج مغایر لطریقةSindschar"سندشار" "

"، الذي كان أول من حاول قیاس األرض بواسطة زاویة Eratosthenes"إیراتوستینیس" "

أشعة الشمس. والمنھج الذي اعتمده العرب یقضي بأن ینطلق فریقان من جھة ما، فیذھب 

رى األول منھما صعود "التیس الفتي" أو فریق إلى ناحیة الشمال وآخر إلى الجنوب، حیث ی

" والثاني ھبوطھ، ثم تحسب درجة خط الطول،      jungen Ziegenbock"البرج الفتي" "

                                                 
1- Sigrid Hunke- Allahs Sonne über dem Abendland- unser arabishces Erbe- p. 72 
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Grad des Meridians بواسطة قیاس المسافة بین الفریقین المراقبین، وكانت النتیجة ،

 1دقیقة للغایة.

، حیث أجرى حساباتھ م الفلكوتضیف "ھونكھ" أن محمد ابن موسى كرس نفسھ من أجل عل

وقیاساتھ وقام بأرصاده ودراساتھ دون ملل أو كلل، وتوج مجھوداتھ تلك بتألیف العدید من 

الكتب الفلكیة عالج فیھا، ألول مرة بالعربیة، مواضیع فلكیة ھامة. ومن ضمن أھم الكتب 

مسطحة أو الكتاب الذي عالج فیھ قیاس مساحات  التي ألفھا باالشتراك مع أخیھ، نجد

      Gerard vonمستدیرة، الذي قام بترجمتھ إلى الالتینیة "جیرارد فون الكریموني" "

"Gremone" "وعرف في الغرب باسم "كتاب اإلخوة الثالثة ،Liber trium fratrum      

de geometrica" "Buch der drei Brüder." 

ذائع الصیت فحسب، بل كان أیضا  "ھونكھ" على أن محمد لم یكن عالما فلكیا وریاضیا تؤكد

، حیث ألف كتابا في األسباب األولى لوجود العالم، ممن اھتموا بالفلسفة وخاصة علم المنطق

مرفقة ببعض المالحظات،  Meteorologieكما اھتم بعلم طبقات الجو "األرصاد الجویة" 

 2.واھتم كذلك باالبتكارات المیكانیكیة

" فقد كان تقنیا متحمسا، تناول بالبحث والدراسة مواضیع أما االبن الثاني لموسى "أحمد

 Buch von denمھمة في علم المیكانیك، حیث ألف كتابا شامال في التركیبات ذات الغایة "

sinnreichen Anordnungen ھذا العمل المتمیز أشاد بھ العرب البارعین في العلم ،"

یلة خالقة مبدعة، حیث كان بارعا في تمیز أحمد بمخ باإلعجاب الشدید واإلكبار العظیم.

االختراعات العملیة ذات المنفعة العامة، حیث اخترع ألعابا میكانیكة لألطفال، كما اخترع 

خزانات للحمامات وجرارات للخمر یمكن للمرء أن یفرغ منھا كمیات معینة من السوائل، 

تمتلئ تلقائیا كلما  یعقب كل كمیة لحظة استراحة، كما اخترع تركیبات تسمح لألوعیة أن

راع زجاجات تفرغ منھا حسب الحاجة كمیات معینة من الماء فرغت، وقام كذلك باخت

قنادیل ترتفع فیھا الفتائل تلقائیا، ویصب فیھا الزیت تلقائیا أیضا والخمر، إضافة إلى ابتكاره ل

الماء إلى  ، كما اخترع آلة تحدث صوتا من ذاتھا كلما ارتفع مستوىوال تطفئ الریاح ضوءھا

حد ما في الحقول، كما ابتكر أنواعا عدیدة من نافورات الماء التي كانت تظھر دائما صورا 
                                                 
1- Sigrid Hunke- Allahs Sonne über dem Abendland- unser arabishces Erbe- p. 73 
2- Ibid- p. 74 
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متعددة بمیاھھا الفوارة. إضافة إلى كل ذلك فقد اخترع أحمد رفقة أخیھ محمد ساعة نحاسیة 

كبیرة الحجم، إضافة إلى قیامھ بأدق الحسابات خاصة في ما یتعلق بطلوع بعض الكواكب 

أحمد بنقل حسابات أخیھ الدقیقة  لھامة وھبوطھا في الدوران النھاري أو السكني، كما قاما

   1المعقدة إلى آالت حساسة مدھشة.

أما االبن الثالث لموسى "الحسن" فقد كان بارعا في علم الھندسة، حیث تمیز بمخیلة قویة 

بدراسة ا القدامى. وقام مكنتھ من حل المسائل الریاضیة المستعصیة التي لم یتمكن من حلھ

. ومن بین األعمال التي حققھا الحسن بنفسھ نجد كتابا في Euklidsبعض مؤلفات "إقلیدس" 

 2قطع المستدیرات، وھو أیضا مخترع الشكل البیضوي "اإلھلیلیجي" في ھندسة الحدائق.

تقول "ھونكھ" عن أبناء موسى أنھم قاموا بقیاسات خاصة فاقت ما قام بھ بطلیموس 

فلكي القصر، حتى إن البیروني صرح بعد مرور مائة وخمسین  Mawaruzzi  الموروزيو

 أبحاثسنة قائال: "إني أرى أنھ بإمكان المرء أن یعتمد على ما قام بھ أبناء موسى من 

ومالحظات، ذلك أنھم وضعوا في سبیل البحث عن الحقیقة كل أقوالھم، وكانوا الوحیدین، في 

طرقھم الفلكیة وفي حسن استعمالھم لھا، كما أنھم تركوا المجال  عصرھم، الذین برعوا في

 3لغیرھم من العلماء للتحقق من صحة قیاساتھم ودقتھا.

إضافة إلى حدیث "ھونكھ" عن موسى وأبناءه الثالثة والدور الذي لعبوه في شتى مجاالت 

اعدة أبناء موسى العلوم والمعرفة، فقد نوھت كذلك بالدور الذي لعبھ "ثابت بن قرة" في مس

العلمیة، حیث ترجم لھم عددا كبیرا من األعمال الفلكیة والریاضیة والطبیة ل"أبولونیوس" 

"Apolonius" "و"أرخمیدس" و"إقلیدس" و"تیودوسیوس "Theodosius وأرسطو "

طالیس وأفالطون. كما قام بتألیف مائة وخمسین مؤلفا بالعربیة وعشر مؤلفات باللغة 

  4لفلك والریاضیات والطب. كل ذلك بوأه المكانة األولى بین العلماء المسلمین.السریانیة في ا

أما في مجال الطب واالستشفاء فترى "ھونكھ" أن العرب كانوا السباقین في إنشاء 

المستشفیات منذ زمن بعید، قبل ألف سنة من القرن العشرین. تمیزت ھذه المستشفیات بتعدد 

اجھا المریض، إضافة إلى توفرھا على المكتبات الضخمة التخصصات والمرافق التي یحت
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 رتضیف المؤلفة بانبھا والقاعات الكبیرة التي یتلقى فیھا طالب الطب من لدن رئیس األطباء.

شدید أن مدینة قرطبة وحدھا كانت تتوفر على خمسین مستشفى في أواسط القرن العاشر، 

عصر الخلیفة ھارون الرشید في مجال  دون أن ننسى الدور الفعال الذي لعبتھ بغداد في

  1الطب، حیث كانت تتمتع المستشفیات بكل شروط الصحة والجمال.

ترى "ھونكھ" أن الخلفاء والسالطین لعبوا دورا مھما في إنشاء المستشفیات، حیث تذكر 

إنشاء السلطان عضد الدولة مستشفى كبیرا في مدینة بغداد، أما السلطان صالح الدین فقد 

أحد قصوره الفخمة في القاھرة إلى مستشفى كبیر سماه المستشفى الناصري. إضافة حول 

إلى المستشفى النوري في دمشق الذي تمیز بتعدد بنایاتھ المخصصة لمختلف األمراض. 

وتشیر "ھونكھ" إلى أن إنشاء المستشفیات لم یكن حبیس الخلفاء والسالطین واألغنیاء، بل 

ء مثل سنان بن ثابت وثابت بن سنان وابن ثابت بن قرة وحفیده. ساھم في إنشاءھا أیضا أطبا

  2وتقر "ھونكھ" أن العرب كانوا السباقین أیضا في إنشاء المستوصفات المتنقلة بین القرى.

إضافة إلى ذلك ف"ھونكھ" تؤكد على أن النظام الذي یعرفھ مجال الطب في كیفیة انتقاء 

إضافة إلى تخصصھم في مجال طبي معین إلى أن یسلكونھ  الذي يباألطباء والمسار الط

 یتخرجوا، كل ھذا عرفھ العرب منذ زمن بعید وطبقوه في حیاتھم العملیة والعلمیة. 

" Rhasesتنتقل "ھونكھ" إلى الحدیث عن أبي بكر محمد بن زكریا الرازي أو"رازس" "

  3ق.كما یسمیھ الغرب، الذي وصفتھ بأحد أعظم أطباء اإلنسانیة على اإلطال

حیث تذكر أنھ قبل  4الفذ، تتطرق المؤلفة إلى المكانة المھمة التي یحتلھا ھذا العالم العربي

ستة قرون كانت لكلیة الطب الباریسیة مكتبة تعد األصغر في العالم، ھذه األخیرة كانت 

وتضیف "ھونكھ" أن ھذا المؤلف العظیم الضخم  5تحتوي على مؤلف واحد لعربي كبیر.

بعد المیالد، حیث ظل المرجع  925عارف الطبیة منذ أیام اإلغریق حتى سنة یضم كل الم

                                                 
1- Sigrid Hunke- Allahs Sonne über dem Abendland- unser arabishces Erbe – p. 178 
2- Ibid - p. 118- 119 
3- Ibid- p. 126 

ن الحدیثة التي تقع الرازي" بالعربي رغم أنھا تشیر إلى أنھ ولد في مدینة "الري" بالقرب من طھراتصف "ھونكھ"  -  4
في بالد فارس، ھذه اإلشارة یمكن اعتبارھا إما سھوا من المؤلفة أو ربما وصفتھ بالعربي ألنھ تلقى علومھ وطور معارفھ 

 إال بعد انتقالھ إلى بغداد المدینة العربیة.
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 304 

األساسي في أوروبا ألكثر من أربعة مائة سنة بعد ذلك التاریخ دون أثر ألي عمل آخر 

 1.عظیمیضاھي ما توصل إلیھ ھذا العمل الضخم الذي خطتھ ید عربي 

قیمة ھذا الكنز العظیم وقدروا كفاءة  ترى "ھونكھ" أن الباریزیین آنذاك كانوا یدركون تماما

وفضل صاحبھ علیھم وعلى الطب عموما. وتشیر المؤلفة إلى أن طالب الطب في باریس 

إلى یومنا ھذا یتذكرون الرازي وكل ما قام بھ في مجال الطب كلما نظروا إلى النصب 

ورة عربي التذكاري الذي أقیم لھ في القاعة الكبیرة في مدرسة الطب، وكذلك صورتھ وص

تذھب "ھونكھ" إلى أن  آخر المعلقتین  في قاعة أخرى كبیرة تقع في شارع سان جرمان.

الرازي اھتم كغیره بالدراسات الفلسفیة واللغویة والریاضیة إضافة إلى تعاطیھ للموسیقى 

التي أكسبتھ شھرة محلیة كملحن وعازف، حیث ظل على ھذا الحال إلى أن بلغ الثالثین من 

ضع ث قرر تغییر مجرى حیاتھ فھاجر مدینتھ األم بحثا عن تحقیق طموحھ، فوعمره، حی

فتھا "ھونكھ" بمدینة السالم ومدینة القدر للباحثین عن الرحال في مدینة بغداد التي وص

تشیر "ھونكھ" إلى أن الرازي كان متحمسا جدا ومندفعا في دراسة الطب، حیث  2حظھم.

مذة حنین ابن إسحاق رئیس مترجمي ابن موسى وكثیر تذكر أنھ تتلمذ على ید واحد من تال

من الخلفاء، حیث تعرف على الطب اإلغریقي والفارسي والھندي والعربي الحدیث العھد. 

وبعد تلقیھ التكوین األساسي في الطب وتفوقھ فیھ عاد الرازي إلى بلدتھ األم "الري"، التي 

ى منصب رئیس القسم الطبي في شغل فیھا منصب مدیر المستشفى، ثم حصل بعد ذلك عل

المستشفى الكبیر في العاصمة، حیث أھملھ ھذا المنصب إلى العمل كطبیب خاص في قصور 

تمكن الرازي من الحصول على شھرة ذائعة الصیت، حیث وفد علیھ طالب العلم  3الخلیفة.

اربھ من مختلف أنحاء اإلمبراطوریة رغبة منھم في النھل من معارف الرازي العظیم وتج

في فنون المعالجة والكشف الطبي. وتؤكد "ھونكھ" على أن الرازي لعب دورا مھما في 

 4مجال العلوم الطبیة، حیث أصبح مرجعا مھما واألمل األخیر لكل الحاالت المستعصیة.

تذھب "ھونكھ" إلى أن الرازي كان یمتلك معارف طبیة شاملة لم یعرفھا أي طبیب منذ أیام 

كل وال یمل في تطویر معارفھ، وذلك من خالل "، وكان ال یGalenos"جالینوس" "
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احتكاكھ بالمرضى وكذلك من خالل قراءتھ الدائمة للكتب إضافة إلى التجارب الكیمیائیة التي 

ظل یقوم بھا بین الفینة واألخرى. كما تمیز بشخصیتھ المؤثرة في نفوس الطلبة، حیث زرع 

ا على قدسیة مھنة الطبیب، وحارب كل أنواع فیھم مبدأ الفضیلة وحسن األخالق مؤكد

الشعوذة قوال وفعال. وبھذا أصبح الرازي الفتى الیافع طبیبا عظیم الشأن وصدیق الملوك 

واألمراء وحبیب الشعب وأبا للفقراء الذین كان یھبھم بعد معالجتھم ماال في الوقت الذي كان 

 1یعیش فیھ شخصیا في تواضع وبساطة منقطعة النظیر.

یر "ھونكھ" إلى أن المكانة التي تبوأھا  الرازي كانت نتیجة لعمل دؤوب وبحث مستمر، تش

دقیق وعمیق، حیث أسفرت أبحاثھ تلك عن وجود ما یربو عن مائتین وثالثین عمال ضخما 

فیھا لیس في الطب فقط، بل أیضا في الفلسفة والعلوم  بحثإضافة إلى المخطوطات التي 

اء والریاضیات، ومن بین أھم المؤلفات التي أشارت إلیھا "ھونكھ" الدینیة والفلك والفیزی

 Die Ursache, weshalb ein Megnet كتاب "سبب جذب المغناطیس للحدید" " نذكر

Eisen anzieht" "وكتاب "عن شكل العالم "Buch über die Gestalt der Welt ،"

مس أكبر حجما والقمر أصغر مع البرھان القائل بأن األرض تدور حول محورین، وبأن الش

" وكتاب عن  Kritik der Religionحجما من األرض، ونذكر أیضا كتاب "نقد األدیان" "

" الذي قال فیھ الرازي بوجود خمسة مبادئ Göttliche Wissenschaft"علم اإللھ" "

ة إلھیة تسیر العالم، إضافة إلى عمل آخر یدعو فیھ الرازي أن یعیش اإلنسان حیاتھ بشجاع

والعقل یشھدان  دون أن تؤثر فیھ وعود بوجود جنة أو جھنم في العالم اآلخر، حیث إن العلم

على انعدام الحیاة بعد الموت، إضافة إلى أعمال وكتب أخرى تحدث فیھا الرازي عن فن 

 2الطبخ وفن الشعر الغنائي.

لتي تم بھا تألیف إضافة إلى تلك األعمال تذكر "ھونكھ" باندھاش وانبھار شدیدین الكیفیة ا

أھم أعمال الرازي في المیدان الطبي، حیث تذكر أن وزیر السلطان "ابن العمید" أتى إلى 

باحثا عن موروث الرازي من المخطوطات واألوراق التي لم یتم خدیجة أخت الرازي 

نشرھا، بالفعل نجح في ذلك وطلب بعد ذلك أطباء مدینة "الري" وطلبة الرازي بوضع ھذه 

طات النفیسة في مؤلف یصلح للقراءة والتدریس، وھذا ما تم بالفعل، حیث تم نشر المخطو
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"، وھو مؤلف Continensھذه المؤلف تحت اسم "الحاوي" وعرف في أوروبا باسم "

عبارة عن موسوعة مقسمة إلى ثالثین جزء في علم الطب، وتحتوي ھذه الموسوعة على كل 

منذ أیام "أبي قراط" حتى أیامھم ھم. وتشیر  المعارف التي توصل إلیھا العقل البشري

"ھونكھ" إلى أن الرازي لم یكن لیشل إلى كل تلك المعلومات لوال تمیزه بحب قراءة كل ما 

تصل إلیھ یداه من كتب الطب اإلغریقیة والھندیة والفارسیة والعربیة، حیث نقل منھا 

ل منھا، مستعینا في ذلك معطیات بكاملھا وزاد علیھا الكثیر شارحا وجھات نظره في ك

بتجاربھ الخاصة. لكن في مقابل ذلك ترى "ھونكھ" أن ھذه الموسوعة الضخمة احتوت على 

الكثیر من الغموض، وذلك ألن طلبتھ لم تكن لھم القدرة على تصنیف ھذه الموسوعة تصنیفا 

بالمترجمین  محكما كما صنف الرازي أعمالھ السابقة، وتضیف أن ھذا الغموض أدى

لناشرین إلى ترجمة كتابین آخرین للرازي ونشرھما، فانتشر بذلك في أوروبا الكتابان وا

اللذان جمع فیھما الرازي وصف كل األمراض من الرأس حتى القدم، وعرف ھذه الكتاب 

" أو medicinalis ad Almansoemفیما بعد باسم "كتاب المنصور في الطب" "

إلى صاحب السلطة ان قد أھدى عملھ ھذا " ألن الرازي كAlmansoris"المنصوري" "

إضافة إلى ذلك فقد كتب الرازي عمال آخرا بطلب من الوزیر  والجاه المنصور في خراسان.

أبي القاسم بن عبد هللا بعد نقاش عن مدة عالج العلل المختلفة، وسماه الرازي ب "برء 

ل أھمیة عن األعمال كما ألف كتابا آخرا ال یق Heilungen in einer Stunde،"1ساعة" "

 Buch für jene, dieالسالفة الذكر، ھذا الكتاب اشتھر بین الناس باسم "طب الفقراء" "

keinen Arzt in der Nähe haben."  ھذا الكتاب عبارة عن قاموس شعبي یصف فیھ

الرازي كل األمراض وطواھرھا وطرق عالجھا والوسائل العالجیة الموجودة في كل مطبخ 

 Über die Blattern undأما رسالة الرازي "عن الجذري والحصبة" "ت. وفي كل بی

Masern التي كانت لھا شھرة ذائعة الصیت لما تحتویھ من أمور الطبیعة خالیة من ،"

المعتقدات السابقة الخاطئة والنظریات المعقدة، فتقول عنھا "ھونكھ" أن العالم لم یعرف 

قرون عدیدة، حیث نشر في أوروبا أربعین مرة ما بین العدید من ھذه األمور من قبل أو منذ 
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. وتضیف "ھونكھ" أن الرازي كان أحد األوائل الذین جعلوا من 1866و 1498سنوات 

 1الكیمیاء علما صحیحا، قائما على طرق علمیة عملیة تجریبیة بعیدة عن المغالطات.

احصة، كان إنسانا كبیر تثني "ھونكھ" على الرازي قائلة بأنھ الطبیب العظیم بنظرتھ الف

القلب وطبیبا إنسانیا إلى أقصى الدرجات. وقد كان سباقا في إنسانیتھ في كثیر من االكتشافات 

، وتعدى اآلفاق الخلقیة التي وصل إلیھا الطب لدى اإلغریق، إضافة إلى أنھ كان أول العلمیة

ھتمام، وتضیف من فكر في معالجة المرضى الذین ال أمل في شفائھم واھتم بھم كل اال

"ھونكھ" أن الرازي وزمالئھ العرب كانوا المثال الحي والقدوة المثلى ألطباء الغرب في 

 2معالجتھم مرضى األعصاب والذین ال رجاء في شفائھم.

تختم "ھونكھ" حدیثھا عن الرازي قائلة بأن شخصیة الرازي الطبیب تعكس كل ما امتاز بھ 

علمیة باھرة، فھو الطبیب الذي عرف واجبھ حق زات الطب العربي وما حققھ من إنجا

المعرفة وقدس رسالتھ المھنیة كل التقدیس فمألت علیھ نفسھ وجوانب قلبھ وھو ینقذ 

المعوزین ویساعد الفقراء، إنھ الموسوعي الذي استوعب كل معارف سالفیھ في الطب 

ة السریریة أھمیتھا وقدمھا لإلنسانیة أحسن تقدیم، وھو الطبیب العملي الذي یعطي للمراقب

وحقھا، وھو المراقب المفكر والباحث الكیمیائي المستقل، وھو أخیرا المنھجي في عملھ الذي 

 3أضفى على الطب في عصره نظاما رائعا ووضوحا یثیر اإلعجاب.

الدور الفعال الذي لعبھ ابن النفیس في مجال الطب كذلك، تنتقل "ھونكھ" إلى الحدیث عن 

كان أول من انتقد أخطاء "جالینوس" في ما یخص الدورة الدمویة، خالفا  حیث تؤكد على أنھ

" ھو من انتقد Servetلما تدعیھ العدید من الدراسات، حیث ھناك من یقول أن "سیرفیت" "

" اإلنجلیزي ھو من Harvyالدورة الدمویة ل"جالینوس" وھناك من یدعي أن "ھارفي" "

لدورة الدمویة. وتضیف "ھونكھ" أن ابن النفیس نبھ إلى أخطاء "جالینوس" في ما یخص ا

الرجل العربي األصیل من القرن الثالث عشر المیالدي ھو الذي توصل إلى ھذا االكتشاف 

                                                 
1- Sigrid Hunke- Allahs Sonne über dem Abendland- unser arabishces Erbe- p. 132- 133 
2- Ibid- p. 134- 135 
3- Ibid- p. 137 
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العظیم في تاریخ اإلنسانیة وتاریخ الطب، وذلك قبل "ھارفي" اإلنجلیزي بأربع مائة سنة 

  1وقبل "سیرفیت" بثالثمائة سنة.

نفیس بالطب فقد اھتم كذلك بعلم البیان والمنطق والفلسفة، وكتب فیھا إلى جانب اھتمام ابن ال

وألقى المحاضرات في القانون وأصول الفقھ والحدیث في مدرسة المنصوریة، وتمتع بشھرة 

متمیزة كمعلم من معلمي القانون. وتضیف ھونكھ أن ابن النفیس كان ذلك الرجل الذي یناقش 

یرة وإن كانت من تلك األمور صادرة عن عباقرة القوم، ویجادل في األمور الصغیرة والكب

وھو بھذا یختلف عن الكثیرین من زمالئھ، حیث لم یكن معجب بتعابیر "جالینوس" الطبیة، 

حیث وصفھا بالضعیفة والمعقدة والمفتقدة للمعنى. تذھب "ھونكھ" إلى أن ابن النفیس كان 

الطب إلى آفاق شاسعة، حیث كان یقرأ یتمیز بالشجاعة األدبیة التي مكنتھ من دفع علم 

لسابقیھ قراءة واعیة متفھمة كان الحكم فیھا عقلھ ومنطقھ وخبرتھ، وتضیف أنھ تمیز كذلك 

الدرس والتجربة، في مجالھ باعتماده قبل كل شيء على استقراء أسرار الطبیعة بواسطة 

وصى بدراسة التشریح حیث اكتشف أنھ ھناك تباین في تركیب أجسام الحیوانات المختلفة، فأ

 2المقارن للوصول إلى تلك االختالفات.

وفي مجال الطب دائما تؤكد "ھونكھ" على أن األطباء العرب كان لھم قصب السبق في 

العدید من األمور وصححوا العدید من النظریات، حیث تذھب إلى أن الطبیب العالمة عبد 

في ما یخص الفك السفلي، حیث یقول ما ادعاه "جالینوس"  ) قد انتقد1231-1162اللطیف (

"، Nahtھذا األخیر بأن الفك السفلي یتكون من قطعتین من العظام یجمع بینھما "درزة" "

لكن عبد اللطیف قد قام بالعدید من الفحوصات على العدید من الھیاكل العظمیة البشریة، 

جود ل"درزة"، وكان أول من توصل إلى أن الفك السفلي یتكون قطعة عظام واحدة وال و

" مكون من ستة Kreuzbeinكذلك زعم "جالینوس" القائل بأن "مستدق الظھر" " ویفند

 .العظامقطع، حیث یرى عبد اللطیف أنھ مكون فقط من قطعة واحدة من 

وتشیر "ھونكھ" كذلك إلى تفنید علي ابن العباس لما ادعاه أبو قراط في ما یخص والدة 

طفل في جوف األم یتحرك بنفسھ تلقائیا ویخرج بواسطة ھذه الجنین، ھذا األخیر یرى أن ال

 الحركة من الرحم، أما ابن العباس فقد كان أول من قال بحركة الرحم المولدة التي تدفع
                                                 
1- Sigrid Hunke- Allahs Sonne über dem Abendland- unser arabishces Erbe- p. 140 
2- Ibid- p. 141- 142 
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بالثمرة إلى الخروج بواسطة انقباض عضالتھ. تنتقل "ھونكھ" بعد ذلك إلى الحدیث عن 

یث تقول أنھ كان أول من اكتشف فضل ابن سینا  الفیلسوف الكبیر في مجال الطب، ح

التھابات غشاء الدماغ المعدیة ومیزھا عن غیرھا من االلتھابات المزمنة ووضع أول صنف 

لتشخیص مرض تصلب الرقبة والتھاب السحایا بشكل واضح یضاھي ما یتم القیام بھ في 

یقا عن أیامنا ھذه علما وصحة. وتضیف "ھونكھ" أن ابن سینا كان أول من وضع تشخیصا دق

التھاب األضالع والتھاب الرئة والكبد، وفرق بین االلتھاب الرئوي وبین التھاب السحایا 

الحاد والثانوي، وكلذ بین عوارض المغص المعوي والمغص الكلوي، وفرق كذلك بین الشلل 

 الناتج عن سبب مركزي في الدماغ والناتج عن سبب محلي، كما وصف تشعب األعصاب

  1في القفص الصدري.

وتضیف "ھونكھ" أن ابن سینا الفیلسوف الكبیر كان أول من وصف وصفا دقیقا وكامال 

" المعدیة وما ینتج عنھا من حمى، كما تتحدث "ھونكھ" عن Milzbrandللجمرة الخبیثة "

المكروبي لداء الحكة، الذي عالجھ الطبیب  Erregerاكتشاف الطبیب "الطبري" اللقاح 

 2شافیا.األندلسي ابن زھر عالجا 

أما ابن رشد فتقول عنھ "ھونكھ" بأنھ الطبیب والفیلسوف العظیم وقائد الفكر في القرون 

 die schwarzenالوسطى، الذي اكتشف المناعة التي یتركھا داء الجدري األسود 

Pocken  لدى إصابتھ األولى، في الوقت الذي تشیر فیھ "ھونكھ" إلى أن القیصر

" األول بعد مائتي سنة كان یقول بأن عدوى الجدري إنما Maximilian"ماكسیمیلیان" "

وتضیف "ھونكھ" أن  ھي من غضب هللا جزاء على أعمالنا وأعمال الذین ال یؤمنون.

األوروبیین بمحاولتھم إدخال مبدأ التطعیم ضد الجدري في أوروبا في أواخر القرن الثامن 

ة األولى متتبعین فیھا التفكیر عشر، فإنما اتبعوا العرب في ذلك في العصور اإلسالمی

واألسلوب نفسیھما المتبعین في عصرنا الیوم بالتلقیح بواسطة جراثیم ضعیفة وخلق المناعة 

بطرق اصطناعیة. وترى "ھونكھ" أن "ابن مسكویھ" في النصف األول من القرن التاسع قد 

، بل صور صورة لمرض الجذام (البرص) دون أن یربطھ بغضب السماء أو عقاب هللا

من مدینة القیروان الذي  بھ أطباء كثیرون غیره مثل "الجزار"صوره كمرض معد أھتم 
                                                 
1- Sigrid Hunke- Allahs Sonne über dem Abendland- unser arabishces Erbe- p. 146 
2- Ibid- p. 147- 148 
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تطرق إلى أبابھ وطرق عالجھ. تعترف "ھونكھ" بأن العرب كانوا رایدین في معالجتھم 

للمرضى أبا كان نوع المرض وأیا كان خطره، ھذه الریادة تقول عنھا "ھونكھ" لم یعرف لھا 

وتخلص "ھونكھ" أن علم األمراض العربي استطاع أن یتعدى حدود  1.األوروبیون مثیال

 2العلم اإلغریقي ویسبق في فتوحاتھ ما جاء بھ "جالینوس" نفسھ.

وتؤكد "ھونكھ" على أن العرب كان لھم قصب السبق كذلك في فن الجراحة، وتستدل على 

ث تشیر إلى أنھ لعب )، حی1013ذلك بما قام بھ الجراح األندلسي أبو القاسم الزھراوي (

علم الجراحة عامة وفي مداواة الجروح وفي تفتیت الحصاة داخل  دورا مھما في تجدید

المثانة وفي التشریح وإجراء العملیات على وجھ الخصوص، كما اھتم أیضا بالطب العام 

 3وأبلى فیھ البالء الحسن، حیث اشتھر كثیرا بالعالج بالكي.

زھراوي درس عالج تشوھات الفم والفك، ونجح في عملیة تضیف "ھونكھ" أن أبا قاسم ال

شق القصبة الھوائیة كما وفق أیضا في إیقاف نزیف الدم بربط الشرایین الكبیرة، ھذه العملیة 

تقول عنھا "ھونكھ" أنھا سابقة علمیة كبیرة تحسب للزھراوي. وتفند "ھونكھ" االدعاء القائل 

" Ambroise Paréجراح الفرنسي "أمبرواز باري" "بأن من قام بالعملیة السالفة الذكر ال

، حیث تؤكد "ھونكھ" على أن الزھراوي قد حقق تلك العملیة قبل الجراح 1552سنة 

وتستطرد "ھونكھ" باإلتیان بإبداعات الزھراوي في مجال الطب  الفرنسي بستمائة سنة.

طة الجروح من عامة وفي مجال الجراحة خاصة، حیث تقول أنھ علم تالمذتھ كیفیة إخا

كما تذكر المؤلفة أن الزھراوي أول من أوصى في كل الداخل حتى ال یتبقى شیئا منھا، 

العملیات الجراحیة في النصف السفلي من اإلنسان أن یرفع الحوض واألرجل قبل كل شيء، 

وھذه الطریقة تقول عنھا "ھونكھ" اقتبسھا الغرب مباشرة عن الزھراوي واستعملوھا حتى 

ذا، كما تشیر المؤلفة إلى أن الغرب أخذ أیضا عن الزھراوي طریقة ترك فتحة في قرننا ھ

إضافة إلى ذلك تؤكد "ھونكھ" على أن الزھراوي برع  رباط الجبس في الكسور المفتوحة،

                                                 
1- Sigrid Hunke- Allahs Sonne über dem Abendland- unser arabishces Erbe- p. 148 

            2- Ibid- p. 146- 147 
   3- Ibid- p.  151  
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في ابتكار آالت جدیدة أصبحت ضروریة في العملیات الجراحیة، حیث استفاد منھا 

 1ألوروبیون.الجراحون وأطباء العیون واألسنان ا

 قرترى "ھونكھ" أن العرب برعوا كثیرا في طب العیون وتفوقوا فیھ على الیونان، حیث ت

أول  أن ؤكد "ھوكنھ" على" یعد علما عربیا دون مبالغة. وتOptikعلى أن علم البصریات "

كتاب في ھذا المجال كان كتاب "إسحاق بن حنین" المعنون ب"العشر مقاالت عن العین"، 

خیر اعتبر، إلى جانب كتب أخرى لكل من علي بن عیسى وعمار من الموصل، ھذا األ

 2المرجع األول في مجال طب العیون في أوروبا حتى القرن الثامن عشر.

في علم الطب ال یقل أھمیة عن كل ما سلف ذكره،  تضیف "ھونكھ" أن للعرب فضل آخر

ات الجراحیة، حیث تقول "ھونكھ"، ھذا الفضل یتمثل في عملیة التخدیر أثناء القیام بالعملی

مفندة المزاعم القائلة بأن اكتشاف التخدیر كان من قبل طبیب إیطالي، أن الحقیقة والتاریخ 

یشھد على أن فن استعمال التخدیر فن عربي لم یعرف من قبلھم، وتشیر أیضا إلى أن العرب 

الذي عرفھ العرب منذ زمن بعید السباقین إلى لفت االنتباه إلى علم التعقیم، ھذا العلم  كانوا

  3وانطلق بعد ذلك إلى شمال إیطالیا لیعمر مدة ستة قرون.

تذھب "ھونكھ" إلى أن مداواة الجروح تقلید عربي قدیم أبدعتھ العبقریة العربیة، حیث تؤكد 

على أن العرب أبدعوا في مداواة الجروح المعدیة ووجدوا لھا وسیلة مضادات الجراثیم 

"Antibiotikum.4"، التي لم تكتشف إال في القرن العشرین 

وتخلص "ھونكھ" إلى أن العرب كانوا السباقین في معالجتھم لألمراض العقلیة والعصبیة، 

حیث اتبعوا طرقا متمیزة تقوم على شعور الطبیب بحالة المریض ومحاولة التأثیر فیھ نفسیا، 

"، التي لعبت دورا مھما في Psychotherapieكما أبدع العرب في المعالجة النفسانیة "

مداواتھم لآلالم الجسدیة، حیث وضعت كتب خاصة تھتم بھذا المجال مثل كتاب "تأثیر 

الموسیقى في اإلنسان والحیوان" البن الھیثم الذي وصفتھ المؤلفة بالعالم الفیزیائي العظیم، 

                                                 
 1- Sigrid Hunke- Allahs Sonne über dem Abendland- unser arabishces Erbe- p. 152 
 2- Ibid- p. 152 
 3- Ibid- p. 153 
 4- Ibid- p. 154 
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ال الذي یمثلھ في الحیاة الذي انتبھ إلى جانب جھابذة آخرین إلى علم النفس وإدراكھ للدور الفع

  1الیومیة بشكل عام.

تؤكد "ھونكھ" على أن مراكز العلم األوروبیة بدون استثناء نھلوا من الكنوز العربیة السالفة 

الذكر رغبة منھم في التصدي ألي مشكل مستعص یواجھھم وكذلك رغبة منھم في االرتقاء 

صدرت في أوروبا آنذاك قد  إلى مستوى عصرھم العلمي، وتضیف أیضا أن الكتب التي

  2اعتمدت على مصادر عربیة وتأثرت بھا من حیث المحتوى واألفكار.

وتشیر "ھونكھ" إلى أن الغرب اعتمد في سعیھ وراء العلم في بدء نھضتھ على كتاب 

 1473.3"القانون" البن سینا، الذي ظھر ألول مرة ھناك في إیطالیا في شھر فبرایر من سنة 

حدیثھا عن أثر الثقافة العربیة اإلسالمیة في الحضارة األوروبیة في مجال تختم "ھوكنھ" 

الطب بتساؤل مھم ومثیر في اآلن نفسھ، حیث تقول: "ألیس خیرا أن یكون أساتذة األطباء 

 4والصیادلة المسیحیین عربا؟".

في  أما في مجال الكیمیاء فتقول "ھونكھ" أن العرب وفقوا في تحقیق ابتكارات مھمة ساھمت

الكشف عن تركیبات كیمیائیة جدیدة، وتذكر على سبیل المثال "جابر بن حیان"، الذي قالت 

عنھ أنھ سجل للحضارة العربیة أكبر الفتوحات العلمیة في وقت خفت فیھ صیت الراوي، 

وتضیف في الصدد نفسھ أن جابر بن حیان ابتكر طرقا جدیدة في الوصف الدقیق للعملیات 

خیر والتقطیر والتبلور، كما قام بتحضیر مركبات كیمیائیة كالصدیوم الكیمیائیة كالتب

 5والكالسیوم والصودا.

تقر "ھونكھ" في مجال الكیمیاء دائما أن الطب بشكل عام یدین لعلم الكیمیاء العربي بسلسلة 

" المستخرج من نبات الكرنب مع السكر Sirupمن أنواع العقاقیر كالشراب الحلو "

"Zucker6لعب دورا مھما في تاریخ الطب. "، الذي 

أما في مجال الصیدلة فتؤكد "ھونكھ" على أن العرب ھم المؤسسون الحقیقیون لمھنة 

الصیدلة التي احتل فیھا أصحابھا مكانة مرموقة بفضل معلوماتھم وبشعورھم بالمسؤولیة 
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أن العرب مقارنة مع تجار العقاقیر في العصور القدیمة، وتضیف "ھونكھ" في الباب نفسھ 

فصلوا بعبقریتھم بین محضر الدواء وبین واصفھ، وأوجدوا بذلك مھنة الصیدالني الذي تبوأ 

كما تؤكد "ھونكھ" على أن العرب أول من  مكانة مھمة في المجتمع بفضل علمھ ومسؤولیتھ.

فتح الصیدلیات العامة وذلك في الثمانینیات من  القرن الثامن أثناء حكم الخلیفة المنصور، 

كما قاموا بإنشاء صیدلیات في المستشفیات، إضافة إلى إنشاءھم لصیدلیات خاصة على متن 

 1سیارات اإلسعاف.

تذھب "ھونكھ" إلى أن تفوق الثقافة العربیة اإلسالمیة وتأثیرھا في الحضارة الغربیة لم یكن 

في شتى من فراغ، بل كان نتیجة للجھد الجبار الذي نھجتھ العبقریة العربیة اإلسالمیة 

المجاالت العلمیة والفكریة واألدبیة، حیث ترى أن الثقافة العربیة اإلسالمیة لعبت دورا مھما 

فیھ والزیادة علیھ، وتأتي بالعدید من األمثلة التي  في الحفاظ على اإلرث اإلغریقي واإلبداع 

 تیبن من خاللھا أسباب تفوق الثقافة العربیة اإلسالمیة آنذاك: 

 حیث ألول حسب "ھونكھ" فیتجسد في اھتمام العرب بالكتب والمكتبات،فأما المثال ا -1

فھرس للعلوم ینقسم إلى عشرة مجلدات  للمیالد قام ابن الندیم بنشرتقول أن سنة ألف 

تحتوي على أسماء جمیع الكتب التي صدرت باللغة العربیة في الفلسفة والفلك 

حتى ذلك الحین، وتذكر كذلك قیام والریاضیات والعلوم الطبیعیة والكیمیائیة والطب 

الخلیفة الحكم الثاني بجمع نصف ملیون من الكتب القیمة وقام بالتعلیق علیھا في ھوامش 

أما مكتبتي الخلیفة في القاھرة تقول  متعددة قبل نھایة القرن العشر بأربعة وعشرین سنة.

ات، أي ما یعادل فقد تم فیھما ترتیب ما یربو عن مائتین من المجلد  عنھما "ھونكھ"

عشرون ضعفا من ما تضمنتھ مكتبة اإلسكندریة الوحیدة في عصرھا. وتضیف "ھونكھ" 

أن العالم العربي اإلسالمي نھض كذلك بفضل اھتمامھ بتألیف الكتب وإعطاءه للعلوم مكانة 

خاصة، حیث تذكر على سبیل المثال قیام أب القاسم الزھراوي بنشر مبادئ الجراحة التي 

بھ البیروني في شرحھ للفكر العالمي ما قام  وتذكر كذلكتشرة لقرون متعددة، ظلت من

                                                 
1- Sigrid Hunke- Allahs Sonne über dem Abendland- unser arabishces Erbe- p.185 
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دوران األرض حول الشمس، إضافة إلى إشارتھا إلى اكتشاف الحسن ابن الھیثم لقوانین 

 1الرؤیة وإجراءه تجارب متعددة بالمرایا والعدسات المستدیرة واألسطوانیة.

ھ العبقریة العربیة اإلسالمیة تسارع الزمن تؤكد "ھونكھ" على أن الوقت الذي كانت فی

للوصول إلى القمة، كان الغرب واقفا مذھوال وقد تواله الخوف، یترقب نھایة العالم في 

القریب العاجل، حیث تعطي مثاال على ذلك من خالل مقولة القیصر الشاب أوتو الثالث 

"Ottoویخضر الناس لیقتص  "، وھو ابن العشرین ربیعا، الذي قال:"سیأتي المسیح اآلن

. وتضیف "ھونكھ" أن الوقت الذي كان فیھ أوتو الثالث یتوعد بھذه من ھذا العالم"

الكلمات، كان ابن سینا، الفتى ذو العشرین ربیعا، قد بدأ صیتھ یمأل الدنیا بأنباء انتصاراتھ 

 2العلمیة المتمیزة.

رب المسلمین وفتوحاتھم التي أما المثال الثاني فیتمثل حسب "ھونكھ" في انتصارات الع -2

ال تقارن، حیث نتج عن ذلك انفتاح كبیر عبر حدود الصحراء إلى األراضي الخصبة 

المجاورة. إضافة إلى ذلك تصیر "ھونكھ" إلى أن مجيء اإلسالم لعب دورا مھما في نھضة 

وات قلیلة الثقافة العربیة اإلسالمیة، حیث جمع بین القبائل المتنازعة والمفككة لتصبح في سن

شعبا عظیما، آخت بینھ العقیدة، وبھذه الروح القویة تقول "ھونكھ" شق العرب والمسلون 

  3طریقھم بعزیمة قویة تحت قیادة حكیمة وضع أسسھا الرسول (ص).

ترى "ھونكھ" أن أھم عوامل انتصارات العرب والمسلمین یتمثل في تسامحھم، حیث تستدل 

" الذي قال:" إن ھؤالء المنتصرین Perserkönig Kyrosبما قالھ الملك الفارس كیروس "

ال یأتون كمخربین". وتشیر "ھونكھ" في السیاق نفسھ على أن نعت بعض الكتابات العرب 

والمسلمین بالتعصب والوحشیة مجرد ادعاء من نسج الخیال تكذبھا اآلن األدلة القاطعة عن 

زمة. في مقابل ذلك ترى "ھونكھ" أن تسامحھم وإنسانیتھم في معامالتھم مع الشعوب المنھ

التاریخ ال یقدم لنا في صفحاتھ إال عددا ضئیال من الشعوب التي تعاملت مع خصومھا 

والمخالفین لھا في العقیدة بمثل ما فعل العرب والمسلمون. إضافة إلى ذلك ف"ھونكھ" تؤكد 

بیة اإلسالمیة التغلغل على أن سلوك العرب والمسلمین خلف آثارا إیجابیة أتاح للحضارة العر

                                                 
1- Sigrid Hunke- Allahs Sonne über dem Abendland- unser arabishces Erbe- p. 191 
2- Ibid - p. 192 
3- Ibid - p. 193 



 315 

وال الحضارة  ببریقھا الزائف بین الشعوب التي فتحتھا بنجاح لم تعرفھ ال الحضارة اإلغریقیة

 1رومانیة بعنفھا في فرض إرادتھا بالقوة.ال

اق نفسھ تخلص "ھونكھ" إلى أن تسامح العرب والمسلمین نابع من التزامھم بالیة یوفي الس

"، حیث إنھم لم یفرضوا على الشعوب المھزومة الدخول في الكریمة "ال إكراه في الدین

اإلسالمي، حیث إن المسیحیین والزرادشتیین والیھود، الذین اضطھدوا، قبل مجيء اإلسالم، 

سمح لھم بممارسة شعائرھم وترك لھم المسلمون بیوت عباداتھم وكھنتھم دون أن یمسوھم 

د في الشؤون الداخلیة للشعوب المھزومة، بأي أذى، ولم یتدخل حكام العرب والمسلمین الجد

بما جاء على لسام "بطریرق بین المقدس" عندما كتب في القرن  وتستدل "ھونكھ" على ذلك

التاسع ألخیھ "بطریرق القسطنطینیة" عن العرب:" إنھم یتمیزون بالعدل ولم یظلموننا قط، 

 2وھم ال یستخدمون ضدنا أي نوع من أنواع العنف".

 

 في نھضة الثقافة العربیة اإلسالمیة تعلیمالثالث فتتحدث فیھ "ھونكھ" عن دور ال أما المثال

حیث تذكر توصیة الرسول  تشیر إلى أن اإلسالم كان لھ دور مھم في ھذه النھضة،وتفوقھا، و

(ص) كل مؤمن وجال كان أو امرأة بطلب العلم، وجعل ذلك واجبا دینیا، فھو الذي یقول 

 Suche Wissen von der Wiege bisلم من المھد إلى اللحد" "للمؤمنین "اطلبوا الع

zum Grabe وتضیف "ھونكھ" أن الرسول (ص) كان یرشد المؤمنین دائما إلى ھذا ."

ویخبرھم بأن ثواب التعلم كثواب الصیام وأن ثواب تعلیمھ كثواب الصالة، وكانت توصیة 

راسة المخلوقات وعجائبھا، الرسول (ص) حسب "ھونكھ" نابعة من رؤیتھ العمیقة في د

 Für ihnوكان یرى أن المعرفة تنیر طریق اإلیمان مرددا: "اطلبوا العلم ولو في الصین" "

erleuterte das Wissen die Straβe des Glaubens- auch wenn es aus 

China kommt". 

علم وتضیف "ھونكھ" أن الرسول (ص) یلفت أنظار المؤمنین إلى علوم كل الشعوب، فال

یخدم الدین، لذلك من واجبھم أن یصلوا إلیھا وینالوھا أیا كان مصدرھا ولو جاءت من عند 

                                                 
1- Sigrid Hunke- Allahs Sonne über dem Abendland- unser arabishces Erbe- p.194 - 195 
2- Ibid- p. 199 
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في مقابل ذلك ترى "ھونكھ" أن العالم الغربي كان یختلف تماما عن العالم اإلسالمي،  1كافر.

" الرسول الذي قال: "ألم یصف الرب المعرفة Paulusحیث تستدل بتساءل "بولس" "

باوة". وتخلص "ھونكھ" في ھذه النقطة إلى أن مفھومین مختلفین حددا عالمین الدنیویة بالغ

منفصلین متناقضین في ما یخص العلم والفكر في الشرق والغرب، وبھذا تقول "ھونكھ" 

اتسعت الھوة بین الحضارة اإلسالمیة الشامخة والمعرفة السطحیة في أوروبا حیث ال قیمة 

 2لمعرفة الدنیا كلھا.

ى األمثلة السالفة الذكر، التي تشیر من خاللھا "ھونكھ" إلى تفوق الثقافة العربیة إضافة إل

یة وتأثیرھا في الحضارة الغربیة من خالل التعلم، نذكر أمثلة أخرى تؤكد فیھا اإلسالم

"ھونكھ" أسباب تفوق الثقافة العربیة اإلسالمیة، حیث تقول أن نسبة خمسة وتسعین في المائة 

في القرون التاسع والعشر والحادي عشر والثاني عشر، كانوا ال سكان الغرب على األقل من 

یستطیعون القراءة والكتابة، بل حتى علیة القوم منھم، حیث تشیر إلى أن "شارل األكبر" كان 

، إضافة إلى اعتراف أمراء الغرب بعجزھم یجھد نفسھ في سن متقدمة لتعلم القراءة والكتابة

" St. Gallenلم یكن في دیر القدیس "جالین" " 1291، لدرجة أن سنة عن الكتابة والقراءة

من الكھنة والرھبان من یستطیع حل الخط. تذھب "ھونكھ" إلى أن القوت الذي كان الغرب 

یعیش فیھ ھذا المستوى من االنحطاط المعرفي، كان العالم اإلسالمي یھتم بتشیید اآلالف من 

ھا تلقین البنات والبنین المبادئ األولیة في تعلم القواعد ، یتم فیالمدارس في القرى والمدن

اللغویة من خالل كتابتھ على بالحبر على األلواح الخشبیة، وقراءتھم لمقاطع من القران حتى 

یجیدونھا. وتؤكد "ھونكھ" في ھذا الباب على أن الدافع وراء كل تلك المجھودات یتمثل في 

ن حقا كما ینبغي، حیث لم یجبرھم أحد على القیام بذلك، رغبتھم الصادقة في أن یكونوا مسلمی

  3بل اندفعوا إلیھ عن رغبة وإیمان، ألن من واجب كل مسلم أن یقرأ القرآن.

تقارن "ھونكھ" في السیاق نفسھ بین الشرق والغرب، حیث تشیر إلى أن القرآن یدعوا 

جد الناس إلیھ سبیال باستثناء المسلمین إلى القراءة والتعلم، في حین أن الكتاب المقدس ال ی

وھذا ما دفع مجلس رؤساء الكھنة ورجال الدین، الذین یستطیعون لوحدھم قراءتھ وفھم لغتھ، 

                                                 
1- Sigrid Hunke- Allahs Sonne über dem Abendland- unser arabishces Erbe- p. 202- 203 
2- Ibid- p. 203 
3- Ibid- p.219 
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میالدیة إلى وعظ الناس باللغة التي  800" سنة Toursفي مدینة "تورس" " دالكنائس المنعق

الرغبة في تعلیم الشعب یتكلمون بھا، وھذا یبین "حسب "ھونكھ" أن المسؤولین لم تكن لدیھم 

وتثقیفھ. على خالف ذلك تقول "ھونكھ" أن العالم اإلسالمي اھتم بتعلیم الشعب، وجعل من 

التربیة واجبا یرعاه، حیث األطفال من مختلف الطبقات یستفیدون من التعلیم األولي بمبالغ 

انیا بعد تعیین مالیة ضئیلة یقدر على دفعھا الناس دون مشقة، بل أصبح التعلیم بعد ذلك مج

 1الدولة المعلمین للمدارس.

 

إن المفكرة األلمانیة "زكرد ھونكھ" قد بلغت في دراستھا العمیقة للثقافة العربیة اإلسالمیة  

مكانة جد مھمة من العلم والمعرفة، جعلتھا تتناول تصورھا ألثر الثقافة العربیة اإلسالمیة في 

دة كل البعد عن المغالطات واألكاذیب التي سقطت الحضارة الغربیة بكل دقة واحترافیة، بعی

 فیھا تصورات أخرى للثقافة العربیة اإلسالمیة.

 أما األفكار الرئیسیة التي ركزت علیھا المفكرة الفذة فتتمثل في نقاط ثالثة:

المؤلفة أثر الثقافة العربیة اإلسالمیة في الحیاة الیومیة في فأما النقطة األولى فتتمثل في إبراز 

 الغرب، وذلك من خالل العدید من األمثلة التي سبق التطرق إلیھا.

أما النقطة الثانیة فتتمثل في إبراز الدور الفعال للمفكرین العرب والمسلمین في شتى 

 المجاالت العلمیة.

أما النقطة الثالثة فتتمثل في لفت االنتباه إلى تسامح المسلمین مع اآلخر المخالف عقائدیا، 

 قا من اآلیة الكریمة "ال إكراه في الدین". وذلك انطال

أما النقطة الرابعة فتتجسد في إبراز دور العرب والمسلمین في إنقاذ التراث الیوناني من 

الضیاع، من خالل الترجمة والتتبع، بل والتأكید على الزیادة فیھ وابتكار أفكار أخرى وعلوم 

بیقیة والجبر والحساب بالمفھوم المعاصر، لكیمیاء والفیزیاء التطكاأخرى في شتى المیادین 

 ... .وعلم المثلثات الكروي، وعلم طبقات األرض، وعلم االجتماع، وعلم الكالم

 

 
                                                 
1- Sigrid Hunke- Allahs Sonne über dem Abendland- unser arabishces Erbe- p. 219- 220 
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المبحث الرابع: التصور األلماني ألثر الفكر العربي اإلسالمي على الفكر 
 )أولریش رودولف -أني ماري شیمل( الغربي

 Annemarie Schimmel                   شیمل أني ماري 1
لتصور األلماني ألثر الثقافة العربیة اإلسالمیة على الفكر ھذا المبحث سنتطرق إلى ا في

بعض األعمال الفكریة، حیث سندرس في النقطة األولى أھم األعمال الغربي من خالل 

الصوفیة للمفكرة األلمانیة "أني ماري شیمل". أما النقطة الثانیة فقد خصصناھا للحدیث عن 

العمل المتمیز "الفلسفة اإلسالمیة منذ البدایات حتى الوقت الراھن" للمفكر واأللماني 

 "أولریش رودولف".

بحق ظاھرة استثنائیة  Annemarie Schimmelاأللمانیة أنا ماري شیمل تعتبر المفكرة 

في حقل الدراسات اإلسالمیة، حیث كان نشاطھا التألیفي إبداعا وتألیفا وترجمة، غزیرا 

تمیزت كتاباتھا بروح سمحة،  .ومتنوعا، تطرق إلى مجاالت متعددة في الحضارة اإلسالمیة

الغربي تقدیما یمزج بین األبعاد العلمیة الدقیقة والفھم  تحرص على تقدیم اإلسالم إلى القارئ

 الوجداني، بعیدا عن أي لون من ألوان التعصب واألحكام المسبقة.

إن المكانة التي تبوأتھا "شیمل" من بین أھم وأعظم الباحثین األلمان في الدراسات اإلسالمیة 

نتیجة للسنوات  صدفة، بل كانتوف اإلسالمي خصوصا، لم تكن محض عموما والتص

منذ أن  تولد لدیھا ھذا االھتمامو لتنقیب عن مفھوم التصوف وممیزاتھ.من البحث وا عدیدةال

رسالة الدكتوراه تحت  "، حیث ناقشتMarburgكانت طالبة في جامعة "ماربورغ" " 

 ". Mystical Dimensions of Islam" عنوان " بعد التصوف في اإلسالم"

التصوف " عنوانتحت  1985ا ھذا باللغة األلمانیة سنة ت "شیمل" بنشر عملھقام

إضافة إلى ذلك قامت "شیمل" بدراسة مستفیضة حول   1تاریخ التصوف". -اإلسالمي

شخصیة جالل الدین الرومي وشعره وتصوفھ. انبثق عن ھذه الدراسة عمل غایة في الفرادة 

                                                 
1 - Annemarie Schimmel- Mystische Dimensionen des Islam- Die Geschichte des Sufismus- 
München- 1985 
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 Rumi- Ich bin Wind und du bistأنا الریح وأنت النار" "  -عنونتھ ب"الرومي

Feuer."1 

أدى انشغال "شیمل" بالشعر الصوفي لجالل الدین الرومي إلى إصدارھا لكتاب "فیھ ما فیھ" 

"Von Allem und von einem ."2 

 

إن اھتمام "شیمل" بتصوف جالل الدین الرومي كان الھدف منھ في الوھلة األولى سعیھا إلى 

لكن بعد أن تعمقت في فكر الرومي شیئا فشیئا  إدراك وفھم اإلسالم والتصوف اإلسالمي،

 رى أنھ:صل إلى تعریف التصوف، حیث ت، استطاعت أن توشرحھا أشعاره وقامت بتفسیر

"إدراك حقیقة ما...، شبیھة تماما بما یسمیھا المرء اآلن "حكمة" "نور" "حب" أو ال 

  3".شيء

مرشد، ألن ھدف كو فقط كدلیل أیعتبر  -حسب "شیمل"-إن التعریف السالف ذكره 

ھا من خالل معرفة وإدراك المتصوف یتمثل في الحقیقة غیر المنطوقة التي ال یعبر عن

عادیین، حیث إن ال الفلسفة وال العقل یمكنھما أن یكشفا ذلك، ببساطة حكمة القلب تمكن 

اإلنسان من االطالع على شيء ما واستبصاره، فقط یتطلب األمر تجربة روحانیة ال تتعلق 

أسلوب حسي وال بأسلوب منطقي. وإذا ما حاول الباحث االتجاه نحو استجالء ھذه الحقیقة ب

من خالل نور داخلي، ھذا النور یصبح أكثر قوة كلما تحرر  إلى ذلك السالف ذكرھا، سیھتدي

 4من قیود ھذا العالم وكلما أصبح یتحدث مثل الصوفیین وأصبحت مرآة قلبھ تلمع أكثر فأكثر.

" في السیاق ذاتھ أن المتصوف یستطیع أن یحقق ھدفھ بعد طریق طویل من تضیف "شیمل

عبر عنھ بعالقة البحث وتطھیر النفس، ھذا الھدف المتمثل في االتحاد مع هللا، ھذا االتحاد یُ 

 5اإلنسان بربھ، وھو یعني المحبة الخالصة.

 

                                                 
1 - Annemarie Schimmel- Rumi- Ich bin Wind und du bist Feuer- Köln- 1978- weitere 
Auflagen. 
2 - Annemarie Schimmel- Von Allem und von einem- München- 1989. 
3 - Annemarie Schimmel- Mystische Dimensionen des Islam- Frankfurt am Main- 1999- P. 16 
4 - Ibid- P. 16 
5 - Ibid- P. 17 
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عبر  حبتھلباحث عن م"شیمل" تشیر إلى أن هللا سبحانھ وتعالى یمتحن اإن إضافة إلى ذلك ف

اآلالم واالبتالءات التي یبتلیھ بھا، والھدف من تلك االبتالءات ھو تزكیة النفس ومعرفة مدى 

حقیقة تلك المحبة والتمتع بھا. ھذه المحبة تمكن من حمل قلب المتصوف إلى الحضرة 

  1اإللھیة.

أن "شیمل" قد اعتمدت  والتعاریف التي تمت اإلشارة إلیھا یتضح تمن ھذه االقتباسا اانطالق

الل الدین الرومي، الذي یعد واحد من أھم وأكبر المتصوفة جبشكل كبیر على تعاریف 

 المسلمین. 

 

تطرقت "شیمل" إلى عالقة جالل الدین الرومي بفن الشعر بشكل حساس وحاولت أن تحس 

أمھر  واحد منو"شیمل" شاعر صوفي فارسي ىلإفالرومي بالنسبة  بمشاعر اآلخرین نفسھا.

الذین طوعوا اللغة تماما بكل ثقة واقتدار، لكن في الوقت نفسھ تؤكد "شیمل" على أنھ ال 

یجب على المرء أن ینسى أبدا، أن مصدر إلھامھ العمیق وخصوصا عملھ الرائع "مثنوي" 

"Mathnawi " ذاتھ أن شعر  ققد استلھمھ من القرآن الكریم. وتضیف "شیمل" في السیا

وشعر الرومي خصوصا ھو شارح لألسرار القرآنیة التي تتمیز بأسلوب المتصوفة عموما 

 2الخطاب اإللھي.

 

ترى "شیمل" أن مشكل المتصوف یتمثل في أنھ یرید أن یعبر عن السر الذي عاشھ في 

تجربتھ الحسیة، في حین أنھ یعلم جیدا أن ھذا التعبیر لن یحدث إطالقا، وإن حدث لن یكون 

نفسھ تشیر "شیمل" إلى أن  قوفي السیا  3یف في المعنى.سوى عبارة عن تقارب ضع

في العالقة بین الكلمة وحقیقة الجانب الخفي الذي یحس بھ،  فكر بإمعان ،نفسھالرومي، 

فالكلمات واألحداث یمكنھم أن یكونوا بمثابة برج اإلنارة، ھذا البرج الذي یحتاجھ المرء ما 

                                                 
1- Annemarie Schimmel- Mystische Dimensionen des Islam- Frankfurt am Main- 1999- P. 17 
2 - Annemarie Schimmel- Rumi- Ich bin Wind und du bist Feuer- München- 2003- P. 47 
3 - Ibid- P. 52 
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وا كذلك بمثابة الغطاء أو الستار الذي یحجب النافذة دام لم یدرك المیناء، كما یمكنھم أن یكون

 1التي تقود إلى الحقیقة.

 

إضافة إلى ذلك ترى "شیمل" أن الكلمات تكشف وتحجب في الوقت نفسھ ما بداخل اإلنسان، 

حتاج إلى الجمال ون حجاب وبدون كؤؤس ملونة، التي تمثل الشمس التي ال یمكن رؤیتھا بد

والكلمات المقدسة وذلك من أجل إبراز نورھا ومن تم العمل على اإللھي الالمع والرموز 

 2إظھارھا.

تذھب "شیمل" إلى أن الرومي حاول من خالل شعره الصوفي وخاصة عملھ "مثنوي" 

الطریق إلى النور أو إدراك الحقیقة اإللھیة، ھذه الحقیقة المختفیة مثل األسد في  إبراز

 3األدغال ومثل العصفور في العش.

  

ھ عبارة عن غبار یلإ ةى "شیمل" أن الكلمات الكثیرة التي استعملھا الرومي ھي فقط بالنسبتر

في الوقت نفسھ لیس مھم  لكن 4،في المرآة، ھذا الغبار الذي تبدع فیھ المكنسة أي "اللغة"

لرومي بأي لغة تنطق كلمات الشعر الصوفي، بل المھم ھو أن یكون المعنى بالنسبة إلى ا

عنھ. إضافة إلى ذلك ترى "شیمل" أن الرومي نظم أشعاره الصوفیة كمرشد  نفسھ المعبر

معرفة هللا سبحانھ وتعالى، ھذه الطریق التي یصفھا الرومي ى لإللطریق الروحي الموصلة 

بالكثیر من الصور والرموز والتشبیھات، التي ساھمت في شرح أھم محطات ومستویات 

كل شيء ھو بمثابة عمل إنساني وتطور وابتكار ، حیث یعتبر الرومي أن الطریق الروحي

لالرتقاء الدائم إلى هللا. وترى "شیمل" أن الرومي باعتباره قائد روحي كان یعلم جیدا مدى 

أھمیة التعلیمات التدریجیة للمبتدئ، ولكي یبرز وجھة نظره في ھذا التطور التدریجي كان 

كثیر من األحیان صورة قائدي ھذه وفي  یستعمل الرومي في أغلب األحیان صورة الرحلة،

 5.الرحلة

                                                 
1 - Annemarie Schimmel- Rumi- Ich bin Wind und du bist Feuer- München- 2003- P. 57 
2 - Ibid- P. 55 
3- Ibid- P. 58 
4 - Ibid- P. 58 
5 - Ibid- P. 124 
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تضیف "شیمل في السیاق نفسھ أن الخطوة األولى لھؤالء القیاد ھي األھم، ألن في ھذه 

الخطوة األولى توضع أھم القواعد واألركان لالرتقاء، وتتمثل ھذه القواعد في األركان 

" Das Glaubensbekenntnisالخمسة التي بني علیھا اإلسالم، والمتمثلة في الشھادة "

" Das Fasten" والصوم "Das Almosengeben" والزكاة "Das Gebetوالصالة "

وبناء على ذلك تبرز "شیمل" التفسیر الصوفي لجالل الدین  ".Die Pilgerfahrt والحج "

 الرومي للشھادة والصوم والحج والصالة ثم الزكاة.

 

تحتل  "ال إلھ إال هللا" إلى أن الشھادة في ما یخص الركن األول"الشھادة" فتشیر "شیمل"

الوحدانیة اإللھیة، ألن الجوھر الحقیقي  حیث تدور حولھا مسألةمركز كل أفكار الرومي، 

 1للتصوف اإلسالمي یتمثل في االستیعاب العمیق للشھادة.

 

أما الركن الثاني في اإلسالم "الصوم" فقد أشارت "شیمل" إلى أن الرومي كان كثیر الصیام 

 في حیاتھ، حیث استشھدت ببیتھ الشعري:

Der Glaube ist gebaut auf fünf Pfeiler zwar 

Der stärkste Pfeiler ist, bei Gott, das Fasten doch. 

 

 بنیت العقیدة على خمسة أركان

 2الركن القوي عند هللا ھو الصوم.

 

ألنھ ف حیاة الرومي، یحتل مكانة مھمة في ماالصی ھ إذا كان"شیمل" أنذلك ترىإلى إضافة 

 3استعداد وتأھب للفرح، وھو استعداد وزھد في تجربة المحبة. كان یعتبره بمثابة

 

                                                 
1 - Annemarie Schimmel- Rumi- Ich bin Wind und du bist Feuer- P. 124 
2 - Ibid- P. 125 
3 - Ibid- P. 125 
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أما الركن الثالث "الحج" فتقول عنھ "شیمل" یعني في التفسیر الصوفي للرومي ھو الطریق 

 الذي یؤدي إلى القرب من المحبة اإللھیة، حیث یعبر عن فكرة العدید من المتصوفة، وذلك

واعتباره كالناقة التي تھاجر إلى الكعبة، التي تسكنھا المحبة اإللھیة  عندما ُینظر إلى الجسد

 الخالصة. وتضیف شیمل في السیاق نفسھ انھ بدون شك لكل إنسان قبلتھ

Gebetsrichtung   ووجھتھ التي یھاجر إلیھا بأفكاره ومتمنیاتھ، حیث تستدل بھذه األبیات

 :الشعریة

 

Die Qaaba Gabriels und der Geister ist der Sidra-Baum 

 كعبة جبریل وكعبة األرواح ھي سدرة المنتھى

Die Qibla der Bauchessklaven ist ein Tischtuch 

 قبلة بطن العبید ھي غطاء الطاولة

Die Qibla der Erkennenden ist das Licht der Vereinigung 

 قبلة العارفین ھي نور التوحید

Die Qibla des Verstandes der Philosophen ist ein Phantasiebild 

 قبلة عقلیة الفالسفة ھي الخیال

Die Qibla der Asketen ist der gnädige Gott 

 قبلة الزاھدین ھي هللا الغفور

Die Qibla der Gierigen ist das Glitzern des Goldes 

 قبلة الطماعین ھي الذھب الالمع

Die Qibla der Geistigen ist Geduld und ertragen 

 قبلة الروحانیین ھي الصبر والتحمل

Die Qibla der Form-Anbeter ist ein Steinbild 
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 قبلة المصلین ھي الحجر األسود

 

Die Qibla der Verinnerlichten ist der Herr der Gnaden 

 قبلة المستوعبین ھي سید الرحمة

Die Qibla der Äusseres Anbetenden das Gesicht eines Weibes 

 1.قبلة الساجدین السطحیین ھي وجھ المرأة

إلى أن الرومي وصف في ھذه األبیات الشعریة مختلف قبالت الصالة عند " شیمل"تذھب 

 .المتصوفة، أي الصالة الحقیقیة عند العارفین والزاھدین والروحانیین والمستوعبین

 Dasتفسیرا صوفیا فیتمثل في الزكاة أما الركن الخامس الذي فسره الرومي كذلك 

Almsonengeben ھذا الركن الذي وصفھ الرومي بالمحبة الصوفیة، حیث یقول إن ،

الصدیق یجب أن یؤدي لھ ضرائب من الیاقوت، أي أن تُعطى للعاشق قبلة من الیاقوت 

 2نفسھ.

الخمسة یكون  إضافة إلى ذلك تشیر "شیمل" إلى أن الرومي بتأویلھ الصوفي ألركان اإلسالم

قد وضع أساس تتبع الطریق الصوفي. ولتقدم تلك الطریق واستمرارھا یتطلب األمر من 

ة البحث المرید أن یتوفر على قائد قوي ومرشد روحي یصونھ من المخاطر ومخاوف رحل

عن معرفة هللا، وھنا تؤكد "شیمل" على السؤال  نفسھ الذي طرحھ الرومي مرة أخرى، 

 قول:تحیث 

Was ist Sufismus ? Er sprach : Freude finden 

Im Herzen, wenn die Zeit des Kummers kommt. 

 ما ھو التصوف؟   قال: إیجاد البھجة

 في القلب عندما یأتي وقت الحزن.
                                                 
1 - Annemarie Schimmel- Rumi- Ich bin Wind und du bist Feuer- P. 127 
2 - Ibid- P. 127 
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وتضیف "شیمل" في السیاق نفسھ أن كل ما سلف ذكره یجب أن یُكتسب عن طریق التجربة 

 1ولیس من الكتب.

المحبة اإللھیة من خالل لقائھ بشمس الدین التبریزي ساھمت في الذھاب تجربة الرومي في 

بعیدا في إرساء دعائم كل مناھج وتصورات درجات طریق التصوف، إنھ یعرف جیدا أن 

التي  التوبةالطریق یكمن في المعنى الصارم للتوبة، إنھ طریق بدایة العودة إلى هللا. ھذه 

في أي لحظة یجب على المرء أن یرجع إلى هللا  یجب أن تصبح كشيء دائم التجدد، أي

ویطلب التوبة من أي إثم ارتكبھ أو أي فكرة سیئة قالھا أو أي إھمال في القیام بواجبھ، حیث 

لكن في السیاق نفسھ تؤكد "شیمل" على أن اإلعراض  2إن باب التوبة یبقى مفتوحا دائما،

وسیلة لتحقیق ذلك ھو الجوع، أي  سنھو أح عن الدنیا وكبح شھوات النفس األمارة بالسوء

 :الصیام، حیث تقول

Nur mit leeren Magen kann man  

Die Flöte singen 

 فقط بالمعدة الفارغة یمكن للمرء

 3.أن یعزف على الناي

من مستویات طریق التصوف والمتمثل في  خرآإضافة إلى ذلك تتطرق "شیمل" إلى مستوى 

ما تسلق الناضج، ألن كل وكل یتجلى في سلوك النفس. والتdas Gottvertrauenالتوكل 

اإلنسان أعلى الدرجات، كلما عرف كیف یتفاعل هللا وكلما أصبح أكثر انسجاما مع مجرى 

 4ھذا التفاعل، دون ان تعترض حواسھ على المحبة اإللھیة.

 

                                                 
1 - Annemarie Schimmel- Rumi- Ich bin Wind und du bist Feuer- P. 132 
2 - Ibid- P. 133 
3 - Ibid- P. 134 
4 - Ibid- P. 135 
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لصبر ل التي مي لھ األھمیة والمكانة نفسھاإضافة إلى ذلك تبرز "شیمل" أن التوكل عند الرو

Geduld حیث یصفھ الرومي بالُسلم الذي یؤدي إلى أرقى الدرجات والجسر الذي یؤدي ،

إلى الجنة، ویعتبره أیضا بمثابة مفتاح البھجة والطمأنینة اللتان تؤدیا إلى االمتنان واالعتراف 

 1بالجمیل، الذي یترعرع ویكبر شیئا فشیئا في القلب.

مي فقط مرحلة إعدادیة للوصول إلى االمتنان وسب الرلكن في الوقت نفسھ فالصبر یُعتبر ح

دون نسیان الخوف والرجاء اللذان یعتبرھما الرومي كذلك من المراحل اإلعدادیة لطریق 

 وفي ھذا الصدد یقول الرومي شعرا: التصوف،

Auf den Planken, Furcht und Hoffnung 

ist der Seemann stets 

Doch wenn man und Planken schwinden 

Bleibt Versinken nur. 

 على حاجز الخوف والرجاء

 یوجد البحار بشكل دائم

عندما یختفي البحار والحاجز لكن  

 یبقى فقط الغرق.

یحتاج إلى األجنحة  تضیف "شیمل" أن المرء في بحر الحب وفي طبیعة الوحدة اإللھیة ال

 2.وتبرزه هللا كمال ض التي تحافظ على الحیاة تبینوال إلى الحواجز، والنقائ

 

                                                 
1 - Annemarie Schimmel- Rumi- Ich bin Wind und du bist Feuer- P. 135 
2 - Ibid- P. 137 
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تنتقل "شیمل" بعد ذكرھا لمختلف المستویات اإلعدادیة للتصوف إلى الحدیث عن الفقر 

Armut:حیث تقول ، 

عن نظریة المفاھیم الصوفیة عند الرومي سیحتل الفقر  اعندما یرید المرء الحدیث عموم"

Armut عظمة اإللھیة، إنھ بال شك مركز ھذه المفاھیم، حیث إن الفقر الحقیقي یرتبط بنور ال

، وفي إحدى أجمل "بداخلھ النشوة التي یعبئ بھا الفقیر "الدرویش" نفسھ عندما یحس بالفراغ

 قصائده یصف الرومي ھذا الفقر  بالعلبة الثمینة التي تحتوي الیاقوت:

  

 Sah die Armut gestern ich im Traumen 

Ihre Schönheit raubt mir den Verstand 

Und von ihrer Huld0 Vollkommenheit 

War ich bis zum Morgen ganz entbrannt 

Sie sah aus wie ein Rubinenschacht 

Hüllt mich in rotseidenes Gewand. 

 شاھدت البارحة الفقر في الحلم

 جمالھ سلب مني الفھم

 ومن لطفھ، الكمال

 كنت حتى الصباح مندلعا تماما

 یبدو كعلبة من الیاقوت

 ة من حریر أحمر.تلفني كسو
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وفي السیاق نفسھ تضیف  1ھذا یعني أن الفقر جعل منھ البارحة ملكا یلبس معطفا أطلسیا.

 فھو الذي یدل على طریق الفناء الروحي. 2،أن الرومي یعتبر الفقر القائد الروحي "شیمل"

ذا إلى ھ طریق الوصول إن 3األخیر للمتصوف. كمال الفقر وإتمامھ في الفناء ھو الھدف إن

الھدف ھي طریق المعاناة، حیث إنھ فقط من خالل الصبر في تحمل االبتالءات یمكن للمرء 

أن یطور أحاسیسھ، ألن ھذه األحاسیس تتوجھ تماما إلى هللا، وذلك عندما تنقطع مساعدة 

أن تصبح منكسرا ھو الشرط المسبق واألول من أجل حیاة جدیدة، حیث  .المصادر الخارجیة

 4.یجب أن تكسر لكي یؤخد جوھرھاإن قشرة اللوز 

تذھب "شیمل" إلى أن الرومي یؤكد دائما وفي كل مرة على ضرورة المعاناة، ألن تخطي 

تلك المعاناة تقود اإلنسان إلى طریق بعید في التصوف، وھذا ما یمكن استنباطھ من خالل 

دیوانھ "شمس العدید من القصائد الشعریة التي تغنى بھا الرومي، مثال نذكر ما جاء في 

 التبریزي" ( یسمى أیضا الدیوان الكبیر أو دیوان العشق):

Aus dem Weinen des Himmels entstanden 

Hundert Gärten, vom Lächeln vergoldet 

Ich und der Himmel, wir weinten gestern 

Nur  einen Ritus haben wir beide ! 

Was wird erblüh’n aus dem Weinen des Himmels ? 

Rosen und Veilchen, duftend und froh ! 

Was wird vom Weinen der Liebenden wachsen ? 

Hundertfach innere Güte des Freundes ! 

 

                                                 
1 - Annemarie Schimmel- Rumi- Ich bin Wind und du bist Feuer- P. 138 
2 - Ibid- P. 138 
3 - Ibid- P. 139 
4 - Ibid- P. 140 
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 نشأت من دموع السماء

 مائة حدیقة، من االبتسامة موھت بالذھب

 أنا والسماء، بكینا البارحة

 فقط لدینا طقسا شعائریا

 ع السماء؟ماذا سیزدھر من دمو

 الورود والبنفسج، طیبي الرائحة وفرحین

 مائة مرة طیبوبة الصدیق الداخلیة.

 

الموت، حیث تقول  تنتقل "شیمل" بعد ذلك إلى الحدیث عن تصور الرومي لحیاة ما بعد

 متسائلة:

 أیقطع المرء الحریر الثمین، لكي یخیط بھ لباسا؟"

یرا، وبذلك تستطیع أن تكبر أكثر أتصبح ورقة األشجار في الخریف مصفرة وتسقط أخ

 1"انتعاشا واخضرارا؟

من حیث المبدأ یجري العمل بأن یقود كل موت إلى بعث جدید في أعلى مستویاتھ، لذلك 

 تضیف "شیمل" لماذا یجب على المرء أن یخشى الموت؟

سجین متسول سیرجع إلى قصره الملكي، إنھ صقر سیده، إنھ عندلیب  اآلالمإنھ ھنا في سجن 

في الحدیقة األبدیة. لذلك یموت المؤمن مبتسما مثل وردة، إنھ یدرك، أنھ كام قصب السكر، 

 أصبح سكرا. واآلن

Fiel je ein Korn in die Erde, 

Das sich nicht köstlich entfaltet? 

Glaubst du denn, dass sich das Korn, das 
                                                 
1- Annemarie Schimmel- Rumi- Ich bin Wind und du bist Feuer- P. 142 
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Die Menschen sind, anders gestaltet? 

So tröstete Maulana seine Freunde noch in den letzten Tagen seines 

Lebens. 

 ل بذرة في األرضكسقطت 

 نھا لن تظھر بشكل شھيإ

 أتظن أن البذرة نفسھا 

 التي ھي الناس، تشكلت بشكل أخر؟

 1واسى موالنا أصدقاءه أیضا في األیام األخیرة من حیاتھ؟

 

المخاطر، لكن كل خطوة ھي خطوة وصف الرومي الطریق الروحي بالطریق المحفوف ب

 إلى فوق للتقرب من هللا، لكن ھذا ال ینطبق فقط على اإلنسان، بل ینطبق على كل المخلوقات.

أثبتت "شیمل" أن كتاب "مثنوي" یظھر غزارة التعابیر حول الحركة الصعودیة الدائمة 

 2للحواس من خالل مجاالت األعمال المنجزة.

 یمكن استنباطھا من خالل ترجمة "فریدریش روكرت"  -تضیف "شیمل"-ھذه التعابیر 

 "Friedrich Rückert) "1788-1866 اآلتیة) لبعض األبیات الشعریة: 

Siehe, ich starb als Stein und stand als Pflanze auf. 

Starb als Pflanze und nahm drauf als Tier den Lauf. 

Starb als Tier und ward ein Mensch. Was fürcht’ ich dann, 

Da durch Sterben ich nie minder werden kann ! 

Wieder, wann ich werd’ als Mensch gestorben sein . 
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 انظر، مت كالحجر ونھضت كالنبات

 حیوانالنبات وركضت كالمت ك

 مت كالحیوان وصرت كاإلنسان. ماذا یخیفني بعد ذلك

 لن أصبح من خالل الموت أقل شأنا

 ،نخرى، متى سأموت كاإلنسامرة أ

 سیأخذني مالك تحت جناحھ

 وكمالك یجب علي أن أضحي أیضا

 1ما لم أدركھ: نفحة نفس اإللھ.

 

تذھب "شیمل" إلى أن الرومي قام بتصویر الحركة الصعودیة لكافة المخلوقات، من الحجر 

إلى ما ال نھایة،  إلى النبات، ومن النبات إلى الحیوان ومن الحیوان إلى اإلنسان ومن اإلنسان

" لتركبن طبقا عن طبق، فما لھم ال وذلك من خالل اعتماده على تأویل اآلیتین الكریمتین: 

 2یؤمنون".

 

تؤكد "شیمل" في السیاق نفسھ على أن الحركة الصعودیة ال یسمح تأویلھا من خالل معنى 

ض العلماء "، مثل ما یفعل بعDarwin’schen Evolutionslehreالنظریة الدروینیة " 

فھم الحركة الصعودیة اتجاه هللا. المسلمین المعاصرین، بل إن القرآن ھو القاعدة وأساس 

لذلك فھذه الحركة الصعودیة الدائمة تتمل في األعمال المنجزة التي ترجع إلى هللا. وھنا تكمن 

 الرحمة والمحبة اإللھیة.
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Die Liebe macht das tote Brot zur Seele 

Macht ewig die vergängliche, die Seele. 

 

 الحب یثبت الروح في الخبز المیت

 1یبقى العابر خالدا، الروح.

 

إن محبة هللا في المستویات الصغیرة لم بدرك بعد، لذلك فالطریق الروحي یتجلى في كل 

حالة من حاالت السعادة، ھذه السعادة التي تقع في الدار اآلخرة، ھناك، أین یصبح اإلنسان، 

 2یف كان، وقبل أن یكون.ك

 

" قد  Rohrflöteفي ھذا الصدد یمكن استخالص أن الرومي في قصیدتھ "أنین الناي" "

 عدل عن شكواه، حیث یقول حول حالة السعادة:

 

Wenn ich die Stationen der Reisenden so ausführlich erklärt habe, 

wie soll ich erst die Zustände derer, die erreicht haben, erklären? 

Das Ende der Wandernden ist Erreichen. Aber was könnte das Ende 

derer sein, die Vereinigung erreicht haben- eine Vereinigung, in der 

es keine Trennung mehr gibt? 

 

 ندما وضحت محطات المسافرین بشكل مستفیض،ع

 كیف یجب علي إذن أن أوضح الحاالت

 تي حققت؟ال

 . لكن كیف یمكن أن تكونتحققت المھاجریننھایة رحلة 
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2 - Ibid- P. 148 



 333 

 الذي ال یوجد -نھایة الذین حققوا االتحاد

 1فیھ افتراق؟

 

" أال إن تخلص "شیمل" إلى أن الذین حققوا ھذا الھدف ھم حقا كما جاء في القرآن الكریم: 

 2لیھم وال ھم یحزنون".أولیاء هللا ال خوف ع

 
 واتخصصالذي ، القالئل مانلألا فكرینممن بین ال "ماري شیملأناإن " وھكذا یمكننا القول

واكتشاف  ةسادروھبت حیاتھا ل خصوصا. ، والتصوف اإلسالميعموما اإلسالمیة في الثقافة

شخصیات كانت وال تزال مجھولة في الثقافة و على كتابات  سلطت الضوءتراث اإلسالم، ف

ھاما في الدفاع عن صورة الثقافة العربیة اإلسالمیة  اإلسالمیة. لعبت "شیمل" دورا العربیة

 في أعتد الجامعات العالمیة، مثل جامعةمحاضراتھا  في مختلف أنحاء العالم، وذلك من خالل

 .ھارفرد

تعد "أناماري شیمل" نموذجا مضیئا للذین درسوا الثقافة العربیة اإلسالمیة دراسة متمعنة 

 ظیمة التي قدمتھا لإلنسانیة.ومستفیضة، ووقفوا على الجوانب الع

 

في الثقافة العربیة  إدراك الكثیر من األھداف السامیة توفقت "شیمل" في الوصول إلى

في اكتشاف  تھاورغب ھاحب ، وذلك مرده إلىالتي عجز عن تحقیقھا غالبیة نظرائھا اإلسالمیة،

  .الجوانب المضیئة فیھا
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 Ulrich Rudolph                            رودولفأولریش  -2
یعتبر المفكر األلماني "رودولف أولریش" من أھم المفكرین المعاصرین الذین تطرقوا إلى 

الفلسفیة اإلسالمیة بالدراسة والتحلیل، حیث یرى أن الموروث الثقافي والفلسفي في العالم 

ن الدراسات اإلسالمي غزیر جدا ویجب دراستھ من زوایا مختلفة. قام "أولریش" بالعدید م

حول التاریخ اإلسالمي، وذلك انطالقا من قناعتھ السالف ذكرھا من جھة، ومن جھة أخرى 

 بحكم عملھ كأستاذ للدراسات اإلسالمیة في جامعة زیوریخ.

"الفلسفة اإلسالمیة منذ البدایات حتى الوقت  عملھ "أولریش رودولف" یقسم

 Islamische Philosophie-Von den Anfängen bis zur Gegenwart الراھن"

دقیقة عن الثقافة العربیة  نظرةمن إلقاء  إلى خمسة عشر فصل، حیث ینطلق في الفصل األول

اإلسالمیة وما تزخر بھ من معارف من البدایات األولى للفلسفة في العالم اإلسالمي، أي منذ 

 إلى النسبةالبیزنطیة ب  األراضي القرن السابع، حیث یتطرق إلى الدور الذي لعبھ فتح

كالیونانیة  أخرى بناء عالقات مع شعوب تتكلم لغاتمن  ھذا األمرلمسلمین، حیث مكنھم ا

 1.فارسيوال مسیحيالكالتراث تمتلك تراثا ثقافیا مختلفا و والفارسیة والسریانیة،

إلى العربیة  والنصوص الفلسفیة القرن الثامن بدأ المسلمون بترجمة الكتب منتصف ابتداء من

غالل إرث السابقین، حیث لعبت الترجمة في الوھلة األولى دورا مھما في نقل ذلك وباست

 اإلرث الثمین، بل وساھمت كذلك النظرة المتفتحة للعلماء المسلمین في تطویر تلك المعارف 

یرجع "أولریش" اھتمام المسلمین بترجمة مختلف  الجدیدة وھیكلتھا في قطاع التعلیم.

إلى التطور الكبیر الذي كان یعرفھ العالم اإلسالمي في  ،الفلسفیة وخاصة ،النصوص العلمیة

  2مختلف العلوم كالقانون والتفسیر ... .
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فقط كما  القدیم یؤكد"أولریش"على أن الفالسفة المسلمین لم یقوموا بترجمة اإلرث الیوناني

، ثر عمقاأكتدعیھ بعض الدراسات، بل ترجموا وزادوا على تلك المعارف وألفوا نظریات 

ویضیف أولریش" في السیاق نفسھ أن ترجمة األعمال الیونانیة من قبل الفالسفة المسلمین 

خلق دینامیة داخلیة، حیث نجحوا في بدایة األمر في اإلجابة على العدید من األسئلة، بل 

 حیث حاولوا إیجاد العالقة بین 1وأصبحوا یطرحون أسئلة جدیدة وواجھوا قضایا جدیدة،

  2.وحي القرآنيوال بین المنطق الطبیعي ات الموجودةالمعطی

یوسف ابن إسحاق الكندي بفیلسوف  رودولف أولریش" أبا" فیھ  یصفأما الفصل الثاني ف

العرب ویؤكد على الدور الذي لعبھ في تأسیس علم الفلسفة في اللغة العربیة. ینتقل بعد ذلك 

صرة وانتقالھ بعد ذلك إلى بغداد والمكانة الكاتب إلى الحدیث عن كیفیة نشأة الكندي في الب

 3.التي حظي بھا في قصر الخلیفة المأمون في بغداد

لم یجد سوى بعض األعمال  830إلى بغداد قبل  مجیئھیشیر "أولریش" إلى أن الكندي عند 

الفلسفیة التي ترجمت إلى اللغة العربیة، لذلك باشر الكندي ببناء أسس مشروعھ الفكري 

یث أعطى لمجموعة من المترجمین النشیطین في بالط المأمون مھمة ترجمة وتوسیعھ، ح

العدید من النصوص. من بین تلك النصوص التي تمت ترجمتھا یذكر "أولریش" نصوص 

فلسفة الطبیعة ألرسطو، التي لم تكن معروفة من قبل في األوساط العلمیة في الثقافة العربیة 

ة أعمال أفالطون وبعض حوارات السفسطائیین كما اإلسالمیة، إضافة إلى ذلك تمت ترجم

ترجم الكندي  بعض النصوص التي اكتشفھا من العصور القدیمة المتأخرة، إضافة إلى 

اطالعھ على الكتابات الشارحة والمفسرة ألرسطو، مثل كتابات كل من "ألكسندر فون 

انس " والمفسر الذي أعقبھ "یوھAlexander von Aphrodisiasأفرودسیاس" "

 4كتابات األفالطونیین الجدد. إضافة إلى"، Johannes Philoponosفیلوبونوس" "
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یؤكد "أولریش" على أن الكندي عندما بدأ مشروعھ الفلسفي لم تكن ھناك نصوص عربیة 

مترجمة من النصوص الیونانیة األصلیة، بل كانت ھناك فقط بعض االجتھادات وبعض 

نھا ال زالت إلى إالنصوص التي یقول عنھا "أولریش"  النصوص التي أعیدت صیاغتھا، ھذه

 1یومنا ھذا غیر معروفة المصدر.

الترجمة، ب خاص لریش" إلى أن الكندي لعب دورا مھما بال شك في تحقیق منھجویذھب "أ

حیث إنھ لم یختر فقط النصوص المختلفة، بل عمل على تصحیح لغة المترجمین التي 

 عرضت علیھ.

ل الكندي على وضع معجم محدد للمصطلحات الفلسفیة باللغة العربیة، إضافة إلى ذلك عم

 Über dieحیث كانت محاولتھ األولى من خالل عملھ حول "تعاریف وأوصاف األشیاء" "

Definitionen und die Beschreibungen der Dinge."  اصیلختھذا العمل ویعتبر 

 یحتاجھا المرء كلما تطلب األمر ذلك.لمعجم علمي للمصطلحات اإلغریقیة التي قد  انیقنتو

یرى "أولریش" أن الترجمات الكثیفة التي كانت في محیط الكندي كان لھا أیضا الوقع 

بشكل مستمر خالل  -السلبي، بل كان على األرجح ضحیة تلك الترجمات، ألنھ كان مضطرا

تظھر نصوص  إلى تغییر أساس وقاعدة تفكیره، حیث كانت -اشتغالھ على أعمالھ الفلسفیة

بشكل مستمر، ھذه النصوص كانت تطرح مواضیع وأسئلة بمنظور وتوجھ آخر، وھذا ما 

لمراجع جدیدة لم تكن معروفة وال في المتناول  ھاضطر الكندي إلى تعدیل تصوراتھ واقتراح

 2آنذاك.

"أولریش" أن الكندي قد تعامل مع مصادره المعرفیة بشكل رائع، حیث حاول قدر  ىیر

حیث یرى ، الربط بین العدید من المفاھیم والحجج والبراھین الفلسفیة وعقیدتھ الدینیة اإلمكان

أن دور الفیلسوف وھدفھ ھو البحث عن الحقیقة بنھج قائم على البحث في األسباب والمواد 

 3األشیاء.  والحركات وغایة
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، فإن ذلك لم یمنعھ یذھب الكاتب إلى أن الكندي رغم تأثره بأرسطو تأثرا كبیرا، فكرا ومنھجا

من مخالفتھ، حیث بنى لنفسھ منھجا متفردا في الفكر والفلسفة، وھذا یتضح جلیا من خالل 

كتاباتھ الغزیرة حول العقل. یأتي "أولریش" بمثال على ذلك حیث یستدل بشرح وتفسیر 

ابي الكندي ألرسطو في النقاش الذي أبرزه ھذا األخیر حول الروح وتفرقتھ بین العقل اإلیج

"Aktiv" والعقل السلبي "Passiv." 

مر األ بعد أن استعصىیشیر الكاتب إلى مسألة مھمة تتمثل في قدرة شرح الكندي ألرسطو، 

على شارحي ومفسري أرسطو الخوض في غمار ما جاء بھ أرسطو، ویضیف الكاتب أن 

 1ب.ألرسطو استطاع أن یخلق لنفسھ منھجھ الخاص بھ في ھذا البا ھالكندي بعد شرح

بكر الرازي الفلسفي، حیث  يل الثالث إلى الحدیث عن مشروع أبینتقل "أولریش" في الفص

لى الدور الفعال الذي لعبھ ھذا األخیر في المجال الطبي بفضل إصداراتھ إفي البدایة  شیری

 إلسالمیة،أن الرازي یعتبر أول مفكر في الثقافة ا "أولریش" ؤكدی .العلمیة واكتشافاتھ الطبیة

 2دیانات.الفلسفة عن علم ال فصل لى ضرورةافع بدون قیود عد

أن كمال الروح یعود أساسا إلى ھذا الفصل یتحول إلى مواجھة أو تعارض قائم على 

التحصیل العلمي وإلى النشاط الفكري. یبحث الرازي عن العمل الفاضل الذي یقود إلى الحیاة 

في الشجاع للرازي فتح آفاق نظریة یخلص "أولریش" إلى أن المشروع الفلس 3السعیدة.

 4جدیدة، لكنھ حصد انتقادات وإدانات عدیدة.

أما الفصل الرابع فیقدم فیھ "أولریش" المشروع الفلسفي للفرابي الذي یتمحور حول فكرة 

جعل الفلسفة تحت تصرف السیاسة. یعد الفرابي مؤسس التیار األفالطوني اإلسالمي 

تطویر فكرة محددة حول مختلف أشكال المعرفة والفكر  عمل الفرابي علىفقد المتجدد. 

                                                 
1 - Ulrich Rudolf- Islamische Philosophie- Von den Anfängen bis zur Gegenwart- P. 19 
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یقدم الفرابي الفلسفة على أنھا علم عالمي، ویخول للشخص الذي یمارس نشاطا  1اإلنساني.

بما أن العالم محكوم من قبل الرب فاإلنسان یقوده أو یحركھ العقل،  2فلسفیا قیادة المدینة،

یمنح لشخص یفوق اآلخرین معرفة وحكمة وھذا ما یخول لنا القول بأن الحكم یجب أن 

  3وفضیلة، حیث إن منظور الفیلسوف الحكیم تتواجد فیھ المعرفة والرسول علیھ البالغ.

 یخلص "أولریش" إلى أن جوھر مؤلف الفرابي یتمثل في أن الفلسفة تمتلك كامل شرعیتھا.

الدراسات الفلسفیة، أما الفصل الخامس فقد أشار فیھ "أولریش" إلى انتشار بعض المعارف و

حیث یذكر بعضا من تلك الدراسات ومؤلفیھا مثل أحمد ابن  4التي تأثرت بفلسفة الكندي،

) ویحیى ابن 992) وأبو حسن العامري(934) وأبو زید البلخي (899الطیب الشراخصي (

 ) وغیرھم.974عدي (

 5تغییر للنموذج،یقدم "أولریش" في الفصل السادس المشروع الفلسفي البن سینا على أنھ  

ھذا األخیر یشجع على علم النفس وعلم الوجود اللذان یساعدان على فھم المعطیات اإللھیة 

وتمییز الرسائل، ویدافع عن النظریة القائمة على أن اإلنسان العاقل (الذكي) یمكنھ أن یصبح 

حول فلسفة  یخلص "أولریش" إلى أن جزء كبیر من الفلسفة یتمحور 6كامال إذا توحد مع هللا.

 7ابن سینا  سواء أكان انتقادا أم تعمقا في إحدى مؤلفاتھ.

ینتقل "أولریش" في الفصل السابع إلى الحدیث عن مشروع الغزالي الفلسفي الذي جاء كردة 

فعل رجل دین الذي یرفض دراسة الفلسفة ككل، حیث یؤكد على وجوب تقسیمھا إلى مواد 

یرى "أولریش" أن   8یتعارض مع مؤلف ابن سینا.متعددة، ویقدم في ھذا الباب مؤلفا 

الغزالي عمل على تطویر فكر عقائدي یضم العدید من النظریات الفلسفیة سواء في علم 

النفس أو علم الوجود أو في علم األخالق. یشیر الكاتب إلى أن الغزالي قام بدحض التیار 

                                                 
1 - Ulrich Rudolf- Islamische Philosophie- Von den Anfängen bis zur Gegenwart- P. 32 
2 - Ibid- P. 63 
3 - Ibid- P. 34-35- 36 
4 - Ibid- P. 37 
5 - Ibid- P. 44 
6 - Ibid- P. 46- 47 
7 - Ibid- P. 44 
8 - Ibid- P. 57 
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ؤكد على أن اإلنسان العاقل ودعا في الوقت نفسھ إلى التصوف، وی 1،األفالطوني المتجدد

 2(الذكي، المتزن) یجب علیھ أن یعود إلى هللا ویتشبع بھ.

یذكر "أولریش" في الفصل الثامن بالدور األساسي الذي لعبھ ابن باجة ضد مؤلف ابن سینا، 

حیث یرى (ابن باجة) أن النشاط الفكري الثقافي كنشاط إنساني یعد نشاطا نبیال، لكن في 

 3فض وجود مجتمع مثالي محكوم من قبل فالسفة.الوقت نفسھ یر

لریش" المشروع الفلسفي البن طفیل. ینطلق الكاتب من أما الفصل التاسع فیقدم فیھ "أو

، ثم بسلط "Granadaحیاتھ العملیة كطبیب في "غراندا" "ونبذة عن ابن طفیل  ءإعطا

ن الفیلسوف یجب أن ترتكز على أ ، التي یراھا الكاتب أنھافلسفة ابن طفیل على الضوء

، إضافة إلى ذلك یبرز "أولریش" مكانة "المؤلف 4یعیش منعزال أو في منأى عن العالم

 5الفلسفي "حي ابن یقظان" والدور الذي لعبھ ھذا المؤلف في إبراز تصور وفلسفة ابن طفیل.

 ینتقل "أولریش" في الفصل العاشر إلى الحدیث عن المشروع الفلسفي البن رشد، حیث یرى

الكاتب أن فلسفة ابن رشد تتمثل في الدفاع عن فكرة التفلسف، حیث یرى أن التفلسف 

"ھو الذي أخرج ویدعم فكرتھ تلك مستدال باآلیة الكریمة  6،منصوص علیھ في القرآن الكریم

الذین كفروا من أھل الكتاب من دیارھم ألول الحشر ما ظننتم أن یخرجوا وظنوا أنھم 

 فأتاھم هللا من حیث لم یحتسبوا وقذف في قلوبھم الرعب یخربون مانعتھم حصونھم من هللا

"أولم ینظروا واآلیة الكریمة  7،بیوتھم بأیدیھم وأیدي المؤمنین فاعتبروا یا أولي األبصار"

في ملكوت السماوات واألرض وما خلق هللا من شيء وأن عسى أن یكون قد اقترب أجلھم 

 8.فبأي حدیث بعده یؤمنون"

                                                 
1 - Ulrich Rudolf- Islamische Philosophie- Von den Anfängen bis zur Gegenwart- P. 59 
2 - Ibid- P. 60 
3 - Ibid- P. 64 
4 - Ibid- P. 65 
5 - Ibid- P. 66 
6-  Ibid- P. 70- 71 

 2اآلیة  -سورة الحشر - 7
 185اآلیة  -سورة األعراف - 8
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ریش" أن ابن رشد شرع الفلسفة وصورة الفیلسوف متبنیا الفكر األرسطي الذي یرى "أول

یتعارض مع فكر ابن سینا. یدافع ابن رشد كذلك على فكرة توحد اإلنسان العاقل (الذكي 

كما یدافع عن الفكر الفلسفي (أو  1والرزین) مع هللا، حیث یعتبره ثمرة الرتقاء تدریجي،

تیازاتھ ومكتسباتھ، لكنھ في الوقت نفسھ یشجع على رؤیة الحكمة الفلسفیة) ویعرف بام

نخبویة للفلسفة مقتصرة على األشخاص المھیئین أو القادرین على اكتشاف الحقائق الخفیة. 

یشیر "أولریش" إلى أن ابن رشد بدافع المنطق خلص إلى أن الدین ال یمكنھ أن یلقن حقیقة 

ابن رشد  أفكار"أولریش" في الصدد نفسھ أن  یضیف 2مغایرة أو مختلفة عن الفكر الفلسفي.

من  قمما جعل الجیل الالح سریعا ومدھشا لم تخل من العدید من االنتقادات، اانتشارالقت 

  3الفالسفة أكثر حذرا في تناولھ آلراء ابن رشد وأفكاره.

یقدم "أولریش" في الفصل الحادي عشر المشروع الفلسفي لشھاب الدین الشھروردي، الذي 

عرف الفلسفة على أنھا نظریة التنویر (حكمة اإلشراق)، حیث یرى الكاتب أن الشھروردي ی

یخلص "أولریش" إلى أن فلسفة  4للمدرسة األرسطیة. همن خالل تعریفھ للفلسفة یظھر انتماء

الشھروردي تتمحور حول دفاعھ على الفكر الفلسفي المتأثر بالصوفیة، حیث یربط بین 

  5الفیلسوف والرسول.

أما الفصلین الثاني عشر والثالث عشر فیذكر فیھما الكاتب بأن الفلسفة اإلسالمیة لم تتوقف 

في القرن الثاني عشر، بل استمرت من خالل عدة نماذج ومشاریع فلسفیة، ویؤكد على أن 

ھذه الحقبة تمیزت بتعایش عدة تیارات فلسفیة، حیث ھناك من اتبع فلسفة ابن سینا وھناك من 

شیر یفي مقابل ذلك  6سفة ابن رشد وھناك من سار على نھج الشھروردي وابن طفیل،تأثر بفل

ت الفلسفة بقوة لریش" إلى أن ھذه الحقبة عرفت أیضا ظھور بعض التیارات التي عارض"أو

                                                 
1 - Ulrich Rudolf- Islamische Philosophie- Von den Anfängen bis zur Gegenwart- P. 74 
2 - Ibid P. 74- 75 
3 - Ibid- P. 76 
4 - Ibid. P. 80 
5 - Ibid- P. 84 
6 - Ibid- P. 86 
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الذي یقول عنھ الكاتب أنھ لم یقم فقط بمقاومة الفلسفة بل  شدیدة، حیث یستدل بفكر ابن تیمیة،

 1أثیر الفالسفة.قاوم بشكل شدید ت

ممثلي المدرسة األصفھانیة  لریش" في الفصل الرابع عشر إلى الحدیث عن"أوینتقل 

خالل القرن السادس  "میرداماد" و"شھر الدین الشیرازي" المعروف باسم "موال سادرا"

)، ر(الرؤیة أو التنوی ، "میرداماد" یرى أن المعرفة یمكن أن تكتسب من خالل الحدسعشر

أن الروح مسكونة  أما "شھر الدین الشیرازي" فیرى 2بین االستطراد والحدس.حیث یربط 

 3من قبل تیار یوصلھا إلى التقرب من الروح اإللھیة من خالل المعرفة.

 
یعنون "أولریش" الفصل الخامس عشر بالتحدیات المعاصرة من خالل األفكار األوروبیة، 

ا القرن الثامن عشر، حیث یشیر إلى حیث یتحدث في ھذا الفصل عن األحداث التي عرفھ

المواجھة التي عرفھا الفكر اإلسالمي والفكر األوروبي. یسلط "أولریش" الضوء على بعض 

األسئلة التي تطرح من قبل الفالسفة من قبیل لماذا فقد العالم العربي ھیمنتھ، حیث یرى 

 4البعض أن الدین والفلسفة لھما دور في ذلك التراجع.

ش" إلى أن القرن التاسع عشر عرف منعطفا متمیزا في العلم العربي اإلسالمي، یشیر "أولری

 5حیث أصبح علما قائما بذاتھ ویدرس في جامعة األزھر.

یرى "أولریش" أن القرنین التاسع عشر والعشرین تمیزا بترجمة الفالسفة العرب والمسلمین 

"أوغوست كونط" و"بركسون" للعدید من األعمال الفسلفیة مثل أعمال كل من "دیكارت" و

تساءل عن  ،یضیف "أولریش"،أما البعض اآلخر من الفالسفة العرب  6و"ھایدكر" وغیرھم.

ماھیة میراثھم الثقافي وحاولوا أیجاد بعض األجوبة، حیث كان ھدفھم یتمثل في فھم سلیم 

لى ھذا النھج ومن بین ھؤالء الفالسفة الذین ساروا ع  7لروابط اإلسالم مع التاریخ والتقدم،

أي البحث في الموروث الثقافي یذكر "أولریش" الفیلسوف المغربي محمد عابد الجابري، 

                                                 
1 - Ulrich Rudolf- Islamische Philosophie- Von den Anfängen bis zur Gegenwart- P. 91 
2 - Ibid- P.99- 100 
3 - Ibid- P. 101- 102 
4 - Ibid- P. 107- 108 
5 - Ibid- P. 109 
6 - Ibid- P. 108-109 
7 - Ibid- P. 111 
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الذي یدافع عن رؤیة شمولیة للفلسفة اإلسالمیة، حیث یقارن المشرق الذي یمزج الدین 

بعناصر صوفیة تعكفیة فلسفیة والغرب الذي یعتمد على عقائد أو عادات عقالنیة ونقدیة 

ویشیر "أولریش" كذلك إلى تصور محمد أركون، الذي یرى أن الفكر اإلسالمي   1.وتحلیلیة

 2یجمع بین مختلف الموروثات والتفسیرات، الشيء الذي یعطیھ بعدا شمولیا.

إضافة إلى ذلك یذكر "أولریش" تصور صادق العزم، الذي تتمحور فلسفتھ حول عالمیة 

المعاصرین بتصور علي أحمد سعید  ویختم "أولریش" حدیثھ عن الفالسفة  3الفكر.

المعروف باسم "أدونیس"، ھذا األخیر یرى أنھ ال وجود لثقافة عربیة أو إسالمیة مؤرخة، 

 4ویدافع في الوقت نفسھ عن نظریة الظواھر التاریخیة المحدودة.

 

إن تمیز ھذا العمل یمكن مالحظتھ في العدید من محطات تصور وآراء المؤلف، والمعالجة 

فیة للكاتب لمختلف مشاریع الفالسفة المسلمین حاضرة وبقوة ھذا ما یتجسد في العدید الفلس

من اإلشكاالت التي یطرحھا الكاتب بین الفینة واألخرى، حیث یختم عملھ بتساؤل عمیق 

قائال: " إذا كان الفیلسوف مھمشا أحیانا، ھل یمكنھ أن یلعب دورا أساسیا في الحیاة الثقافیة 

 5.دافع عن عالمیة الفكر؟والسیاسیة لی
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 "أولریش رودولف" بعد تتبعنا ألھم األفكار الرئیسیة التي حاول المؤلف األلمانيوھكذا 

مؤلفھ "الفلسفة اإلسالمیة منذ البدایات األولى حتى الوقت الراھن" یمكننا  تبیانھا من خالل

  :اآلتیةالخروج بالخالصات 

لفلسفة اإلسالمیة كانت كمثیالتھا حیث اعتبرت أراد الكاتب أن یبین أن نشأة ا •

حدثا معزوال، الشيء الذي دفعھ لطرح  عدة تساؤالت حول حدودھا مع العلوم 

 األخرى.

یؤكد الكاتب على أن الفھم السلیم للفلسفة اإلسالمیة لن یتأتى بدون االھتمام  •

 بعلم األدیان التأملي.

غة العربیة بدأت في االنحطاط یحارب الكاتب بشراسة فكرة أن الفلسفة بالل •

منذ القرن الثاني عشر لتتالشى وتختفي تماما من الساحة الثقافیة في القرن 

 الثالث عشر.

یبین الكاتب أن العدید من الدراسات حول الفلسفة اإلسالمیة ما بعد الكالسیكیة   •

 شكلت محور حیوي في البحوث األخیرة.

فلسفة في العالم اإلسالمي ما بین ثالثة یقارن الكاتب بطریقة واضحة بدایات ال •

یوسف الكندي وأبي بكر الرازي وأبي نصر  أبيمشاریع أساسیة لكل من 

 الفرابي.

عتمد الكاتب منھجیة واضحة في محاولتھ معرفة الھدف الفلسفي التي ی •

تعرضھ ھذه المشاریع الفلسفیة السالف ذكرھا بالرغم من تلقحھا بالفلسفات 

 بمواقف علماء الدین. السابقة وعالقتھا

یسلط الكاتب الضوء على مشروع الفرابي الذي یعتبره انفصاال فتح الطریق  •

أمام انتشار المعارف الفلسفیة في الساحة الثقافیة اإلسالمیة، حیث یرى 
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"أولریش" أن العالقة بین الفلسفة والدیانات أصبحت إشكالیة في عصر 

 سفة والخصوصیة الدینیة "اإلیمان",الفرابي، حیث تم الفصل بین عالمیة الفل

یأتي الكاتب بمشروع مضاد لمشروع الفرابي والمتمثل في مشروع ابن سینا،  •

الذي یتساءل عن ماھیة ھذا الفصل، حیث یحاول ابن سینا ان یوافق بین 

 الفكرة الفلسفیة والعقیدة الدینیة.

الغزالي اتب إلى مشروع عالم الدین "الغزالي"، حیث یرى أن كیتطرق ال •

حاول أن یجیب بعنایة على أسئلة ابن سینا من جھة وحاول أیضا أن یؤسس 

 لعلم دیني یرسخ معالم الفلسفة.

یتطرق الكاتب بعد ذلك إلى تطور الفلسفة في األندلس من خالل حدیثھ عن  •

المشاریع الفلسفیة لكل من ابن باجة وابن طفیل وقام بتخصیص حیز مھم 

 شد.للمشروع الفلسفي البن ر

أما الفصول األخیرة فقد لفت فیھا "أولریش" االنتباه إلى الكیفیة التي تمت بھا  •

إعادة تنظیم بعض العلوم الدینیة والفلسفیة في مختلف األماكن وكذلك إشارتھ 

إلى إعادة قراءة الموروث الفلسفي لكل من "ابن سینا" و"الشھروردي" 

 وصوال إلى "المال صدرا" من مدرسة إصفھان.

ذھب "أولریش" في الفصل األخیر من مؤلفھ إلى الحدیث عن التصور ی •

الفلسفي الذي طبع القرن التاسع عشر والقرن العشرین، حیث یشیر إلى ظھور 

 منافسة المفاھیم األوروبیة التي كانت ال تزال طریة بالغزو االستعماري.

ئم بذاتھ (في یشید الكاتب كذلك بالحقبة التي بدأت تدرس فیھا الفلسفة كعلم قا •

)، حیث ینعت ھذه المبادرة بنقطة تحول ال مثیل 1867جامعة األزھر سنة 

 لھا.
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یختتم الكاتب ھذا الفصل بآراء وتصورات أھم فالسفة العالم العربي  •

اإلسالمي، مثل جمال الدین األفغاني ومحمد عبده وعبد الرحمان بدوي، 

 العزم ثم أدونیس.وصوال إلى محمد عابد الجابري ومحمد أركون وصادق 

 

 
 

المسرح  في األدب من خالل صورة الثقافة العربیة اإلسالمیةھذا الفصل ل فيبعد تتبعنا 

شعر، وبعد دراستنا للتصور األلماني ألثر الثقافة العربیة اإلسالمیة على الفكر الغربي من الو

یة تتمیز بعدة ممیزات قول بأن الكتابات األلمانیمكننا ال خالل بعض األعمال الفكریة األلمانیة

تجعلھا تتبوأ مكانة مرموقة مقارنة بالكتابات األخرى، ھذه المكانة لم تأت بمحض الصدفة، 

بل كانت نتیجة لعمل دؤوب لمختلف المفكرین األلمان. ھذا العمل الدؤوب یتمثل في البحث 

حظتھا من والتنقیب، وتفحص المعلومة ومن تم إعطاء صورة أكثر دقة، ھذه الدقة یمكن مال

خالل ما قام بھ العدید من المفكرین األلمان، حیث انتقل بعضھم إلى األقطار العربیة 

 اإلسالمیة بحثا عن المعلومة الصحیحة.

 

إن الكتابات األلمانیة تمیزت بالفرادة، من خالل البحث والتنقیب والتألیف والنشر والدقة، 

عمال السالف ذكرھا لدلیل قاطع على مدى والمعلومات التي تم التطرق إلیھا من خالل كل األ

تمیز الكتابات األلمانیة بصحة المعلومة، ومنھ یمكننا القول إن الصورة التي رسمتھا الكتابات 

األلمانیة حول الثقافة العربیة اإلسالمیة ھي صورة یمكن أن یعتز بھا كل عربي مسلم، 

ك ضد الثقافة العربیة اإلسالمیة، ویعمل من خاللھا على مواجھة كل الصور السلبیة التي تحا

 التي تضمن غالبا صورا مغلوطة عن الثقافة العربیة اإلسالمیة.
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