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 محمد شاهين ىأنور بهنس

 

 ثقافة فرانشيسكو بيتراركا ىالعرب والمسلمون ف
 

 ىحظيت الثقافة العربية اإلسالمية بقدر كبير من القبول وأيضا الرفض إثناء العصوور الوسوط
معظوم  ى، وتعرضت لمنقد والتجريح رغم ما كان لها من سيادة وتألق جعمها تغزو أوروبا فو أوروبا ىف

، بعود  وسيطرة كنسوية ى، وخمول فكر  نوم عميق ىوقت كانت فيه أوروبا تغط ف ىف ، مجاالت الفكر
ذلك الشعاع القادم من الشرق  ىحاجة شديدة إل ى، وكانت ف أفول نجم الحضارتين اليونانية والالتينية

 والفنون. اآلدابته روائع العموم و اجنب ىحامال ف

العصور الوسطي  أبان (1)جنوب إيطاليا ىميا ففمما كان لمثقافة العربية اإلسالمية من منزلة ع
ظول حكمهوم  ىالثقافوة العربيوة اإلسوالمية فو انتشورت، لذا  نتيجة لعالقة النورمان السميمة مع المسممين

 ى، وسوويطرتها عموو ، وذلووك بسووب تفوووق حووذة الحضووارة القادمووة موون الشوورق (2))مووع أنهووم غيوور عوورب(
 ، وكمتهما سادتا  ار الحضارتين اليونانية والرومانيةبثم واندماجها،  حوض البحر األبيض المتوسط

                                                 

سوب إليوه المؤرخوون ، فقد ن (1154و1111)  Rogero IIى روجيرو الثان ىالممك النورمان ىذلك إل ىيرجع الفضل ف (1)
 ى، لهوذا أضواع عقيودة اإلسوالم إلو كوان يعتوز بحضوارة اإلسوالم ألنوه،  اإلسوالم ى، أنوه قود تحوول إلو العرب مونهم ىحت

،  ، وكوان يعتوز بثقافوة العورب إحدى وجهيها: ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل ىضرب نقودة واضعا ف ىشارة المسيح ف
،  ، وبجانبهوا المغتوين اليونانيوة والالتينيوة صوقمية كمغوة رسومية ىالمغوة العربيوة فو رتفانتشو،  بها االنتفاعولم يحجم عن 

المغوة الالتينيوة وخاصوة الكتوب  ىذلك ترجموة الثقافوة العربيوة إلو ى، وترتب عم اإليطالية ىمع وجود لغة رابعة دارجة ح
،  ، مكتبوة الجامعوة العربيوةى الوسوط   العصوور ى، العالقوات بوين الشورق والغورب فو عبد المونعم ماجود :الطبية. أنظر

 وما بعدحا. 31 ص. 1966  بيروت

يطاليوا اسوكندنافياالنورمان حم شعوب محاربة خرجوا مون  (2) جنووب إيطاليوا مممكوة  ى، وأسسووا فو غوازين إنجمتورا وفرنسوا واا
 : راجع أعالة.ى، وكان أشهر مموكهم روجيرو الثان فرنسا دوقية نورماندية ى، وف صقمية
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62 
، قود  ، ووجوود حوذة الثموار اليانعوة بعضوها بجووار بعوض (1)جزيرة صقمية قبل قدوم المسممين إليها ىف

 ، ونشاط الرومان. ، وجمال اليونان ، جمع بين غموض الشرق وعمقه أوجد مزيجا حضاريا رائعا

ن ربيووة اإلسوالمية والثقووافتين اليونانيووة والالتينيووة المتووين تمووثالبووين الثقافووة الع ىومون نقطووة التالقوو
مون  ىالعصور الوسوط ىف ناألوروبيي، برز بين المثقفين  المعاصر ىالمرجعية الثقافية لمفكر األوروب

 .ىيعارض ومن يؤيد تمك الثقافة الجديدة الغازية بأفكارحا الشرقية ودينها اإلسالم

، ربمووا ألسووباب ثقافيووة أو  وا بشوودة الثقافووة العربيووة اإلسووالميةوموون بووين المعارضووين الووذين رفضوو
يعد مؤسس ومرجع حام لألدب  ىالكبير الذ ىحذا الشاعر اإليطال ، (3)ا، فرانشيسكو بيترارك(2)عقائدية

محوووورين:  ىاألوروبيوووة قاطبوووة. وقووود أسوووس البيتراركوووا موقفوووه المعوووارض حوووذا عمووو لوووبداببووول  اإليطوووالى
،  األشوعار الالتينيوة القديمووة ىشووكمته صوورة العورب فو ىالوذ ىمون تكوينوه الثقواف ُيسوتمد :المحوور األول

                                                 

 ى، وموون ثووم قوود خضووعت الجزيوورة لمرومووان ثووم القوووط حتوو نيقيووة صووقميةيادت الحضووارة اليونانيووة والرومانيووة وأيضووا الفسوو (1)
 ى، العورب فو ، أنظور: إحسوان عبواس م827عوام  ىيود زيوادة بون إبوراحيم فو ىعهود دولوة األغالبوة عمو ىفتحها العرب فو

 لمعرفوووة عووون دولوووة األغالبوووة راجوووع: ابووون وردانيووود مووون از ، ولم وموووا بعووودحا 31ص . 1959،  ، دار المعوووارع صووقمية
 .1988القاحرة  ،ى ، مكتبة مدبول محمد زينهم محمد عزب :مممكة األغالبة ، دراسة وتقديم وتحقيق وتعميقتاريخ 

، فقوود  كونووه موودين ألبوواء الكنيسووة بتعميمووه ى، إضووافة إلوو البيتراركووا لممسوويحية اعتنوواق ىربمووا تعووود األسووباب العقائديووة إلوو (2)
ممهمة أشعارة الورا: إذن رفضه لمثقافة العربيوة اإلسوالمية يعود جوزأ  ىالكنيسة أيضا تعرع عم ى، وف أيديهم ىتممذ عمت

 .ىمن تكوينه الثقاف
شوبابه لمدراسوات  ىفو أتجوه،  م1374أركووا  ىوموات فو. م1314عوام  ىأريتسوو بييطاليوا فو ىولد فرانشيسوكو بيتراركوا فو (3)

كنيسووة القديسووة كيووارا بممهمتووه الورا  ىفوو التقووى، ثووم  يوود أبوواء الكنيسووة ى، وتتممووذ عموو منهووا الكالسوويكية خاصووة الالتينيووة
لقووب  ى، ثووم حصوول عموو ، كووان دائووم التجووول محبووا لممعرفووةى ، وكانووت بمثابووة إلهامووه الشووعر  أحبهووا طوووال حياتووه ىالتوو

 ئ بهوا عون كول موا حوو قوادم مون الشورقبو، وينى شوكمها التواريخ ى، ساند القيم الكالسيكية وأراد أن يعيد بنائها ف شاعر
،  ، السوووور ، الرسووووائل ، واألعمووووال الالتينيووووة il canzoniere، أعمالووووه متنوعووووة أشووووهرحا مجموعووووة قصووووائد الحووووب 

 ى، أشووتهر كووأول وأكبوور شوواعر غنووائ كوول أنحوواء أوروبووا لكثوورة ترحالووه بصووفة دبموماسووية ى. كووان معروفووا فوواالنتصووارات
 يد أنظر:ز ،. لمم األوروبية اآلدابل ك ى، تأثيرة كان عظيما عم حديث

U. Bosco, Francesco Petrarca., Laterza, Bari, (1968). 

Stefano Gensini., Intellettuali e potere nel primo Umanesimo italiano. Il caso Petraraca, 

Principato, Milano, (1984). 
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تووراثهم  ىن والرومووان فوويلووم يفعوول البيتراركووا شوويئ غيوور إتبوواع مووا جوواء عنوود أسووالفه موون اليونوواني ىوالتوو

 الضخم. ىالكالسيك
،  بالبيتراركوا محيطوةمن الظروع التاريخية والسياسية والدينيوة ال ىه أحميته لكونه يأتل ى:المحور الثان

،  ، رغووم تباينهووا وتضوواربها وتعوودد مصووادرحا لمشوواعر ىالتكوووين الفكوور  ىكووان لهووا عظوويم األثوور فوو ىوالتوو
 سواء كانت شرقية أو غربية.

جواءت  ىمون خوالل حوذة الفقورة التو ىإسوالم ىويتضح موقع البيتراركا الرافض لكل ماحو عرب
 ىف (2)الشخصيات الثقافية ىإحد ى، والموجهة إل Senilia"(1) رسائمه المسماة "الشيخوخة/ ىإحد ىف

، وتجنب تمك الثقافة القادموة مون  الثقافة الكالسيكية ىالعودة إل ىمدينة بادوفا اإليطالية يحثه فيها عم
،  ، ومنقصووا موون قوودر األطبوواء العووربى ، مبينووا بوودحاء سوواخر معرفتووه المشوشووة بالشووعر العربوو الشوورق

ى قدمتها ثقافته الكالسيكية عون العورب: "أ ىب مماثمة لتمك الصفات التمضيفا صفات ينعت بها العر 
، ألويس  ، أليس بهم ليونة ، أعمم أنا: أليسوا شاحبين عرب شعراء ى، أنت تعمم. أيضا أ عرب أطباء
 ، وأخيرا أليسوا ضعفاء تنقصهم الروحانية": فيهم قبح

  Arabes quales medici, tu scis. Quales autem poetae, scio ego: nihil 

blandius, nihil mollius, nihil enervatius, nihil denique turpius 

 ىيعووط حكمووا سوومبيا عموو ىوحنووا نتسووأل لموواذا البيتراركووا وحووو الشوواعر الكبيوور والمثقووع الموسوووع
 ىأن األوروبيوين فو ىيووع  وال شوك فوذمن شوهرة و  ىالرغم مما كان لألدب العرب ى، عمى الشعر العرب

 .واإلبداعالمعروع بالخصوبة  ىالعرب األدبقد اتجهوا شطر  ىعصور الوسطال

 scio"       إخفواء البيتراركوا لمعرفتوه احتماليوة ىعن حذا التسواؤل تكمون فو اإلجابةوفرضية 

ego" لغووة  ىلمنظومووة شووعرية عربيووة ركيكووة ربمووا ترجمووت إلوو ىمجوورد تعريووع عووابر وعرضوو ىفقووط فوو

                                                 

، وتتكوون مون سوبعة  م1374و  1361 ، موابين عوام أواخر حياتوه ىكتبها البيتراركا فى مجموعة من الرسائل الت ىح (1)
 اآلداب، خاطووب فيهووا الشوواعر رجوواالت  ، لووذا جمعووت بووين الحكمووة والخبوورة وكثيوور موون الخصووائص الفنيووة عشوور كتابووا

 إتباع نماذج الثقافتين اليونانية والالتينية. ى، داعيا إل والفنون والعموم

ى فيزيوائ  Giovanni Dondiى، وحوو باإليطاليوة جيوفواني دونود  Johannes Patavinusىالرسالة كانت موجهة إل (2)
 تمك العصور. ى، كانت له شهرة بين أوساط المثقفين ف من مدينة بادوفا اإليطالية
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مصوادر معرفيوة  ىعمو واعتمادة ىوحذا ُيرجح جهل البيتراركا باألدب العرب ، البيتراركا بطريقة تبسيطية

 شكل تراجم مبتورة أو روايات شفهية غمب عميها الدس والتحريع.  ىمشوحة سيقت إليه ف

،  نحوووو فهوووم صوووحيح لهوووذة اإلشوووكالية عمينوووا أن نتنووواول الخمفيوووة الثقافيوووة لمبيتراركوووا ولالنطوووالق
، بوول موون الغوورب  ، وكونهووا صووفات لووم تنشووأ موون الشوورق العوورب ىعموو أطمقهووا ىوماحيووة األوصوواع التوو

سوونجد أمثمووة  ىالشووعر الالتينوو ىنظوورة متفحصووة عموو ى، فعنوودما نمقوو أوردتهووا أشووعارحم وأعمووالهم األدبيووة
وسووع نعورض موا تيسور لنوا جمعووه ،  (1)وردت عنود البيتراركوا ىعديودة مون الصوفات المماثموة لتموك التو

كانووت بمثابووة الخمفيووة الثقافيووة الهامووة  ى، والتووى األدب الالتينوو ىواردة فووموون حووذة األوصوواع العربيووة الوو
 :(2)، ولنبدء مع كاتولموس صاغت فكر البيتراركا وأقام عميها معرفته ىالت

Sive in Hyrcanos Arabesve molles; 

، ونجد نفوس الوصوع  الميونة والرخاوة ىأ mollesنالحظ حنا أن كاتولموس يصع العرب بو 
السووبائيين )عوورب  ى، حيووث يشووير إلوو (57الزراعيووات )الكتوواب األول بيووت  ىعنوود فيرجيميوووس فوويتكورر 

 :(3)اليمن( ويصفهم أيضا بالميونة
India mittit ebur, molles sua tura Sabaei 

 اإلمبراطوورعصور  ىعواش فو ىالوذ ىونجد نفس الوصع أيضا عند مانيميوس الشاعر الالتينو
 ى: "العووورب المنعموووون ليسووووا بعيووودا فووو(4)قصووويدته "الفمكيوووة" ىعمموووين فووولمشوووعراء ال ى، والمنتمووو أغسوووطس

، والبحوور يمتووود حادئوووا يشوووواطئه  ، حيوووث تنووووع روائووح األصووول الجديووودة العذبوووة األرض والحيوواة المواتيوووة
 الرائعة":

Nec procul in molles Arabas terramque ferentem 

delicias variaeque novos radicis odores 

                                                 
(1) Senilia, XII, v. 2. 

(2) Catullus, XI, v. 5. 

، عوورب الوويمن  نيلمسووبئي mollesة الصووفة الثووراء بيعطوواء ىيعوورض فيرجيميوووس العوواج المجموووب موون الهنوود موودلال عموو( 3)
 ، راجع:  ، بسبب ما كانوا عميه من رغد العيش والترع الميونة والرخاوة ىالسعيد الذين وصفوا بهذا الوصع الدال عم

Augusto Rostagni, Vincenzo Ciaffi., La politica il potere la poesia antologia da 

Cicerone, Cesare, Virgilio, Torino (1982), P. 270. 

(4) Astron., IV, v. 653-655. 
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leniter affundit gemmantia litora pontus 

عواش  ى، الوذ المولود ى، الشواعر المصور  ويتكرر نفوس الوصوع عنود كالوديووس كالوديوانوس
 :(1)القرن الرابع بمدينة األسكندرية ىف

te Medus, te mollis Arabs, te Seres adorent. 

، فربموا  ن معوانىتحمموه حوذة الصوفة مو ، وموا الوصوع بوالتنعم والميونوة ىوال يقتصر األمر عمو
،  ، ممووا جعوول الغوورب ينعووتهم حكووذا سووعة موون العوويش وتوورع ىذكوورت حووذة الصووفة ألن العوورب كووانوا فوو
؛ بول وردت ى العصوور الوسوط ىأوروبوا فو ىكانوت سوائدة فو ىوذلك مقارنة بحياة الضنك والتقشوع التو

شووواعر نراحوووا عنووود ال ى، والتووو  tener)، رقيوووق/ )ضوووعيع مماثموووة تصوووع العوورب منهوووا ىصووفات أخووور 
 :(2)الالتيني تيبولموس

odores 

quos tener e terra divite mittit Arabs; 

ثوووراء أرض العوورب ورقوووة أحمهوووا ممووا طبوووع فووويهم ليونووة المسووومك ورقوووة  ىوحنووا إشوووارة صووريحة إلووو
بمووا  levisنجوود كممووة  (3)موضووع أخوور عنوود كالوديووانوس ى؛ وأيضووا فوو المأخووذ موون فوورط التوورع والتوونعم

، ألن سوعة  األنوثوة ىصوفات أقورب إلو ىالتورع والنعوموة وحو ىلة واضحة عموفيه دال ىتحمل من معن
حمول  ىتنعم وُيكسبانه ليونة واسترخاء يجعمه غيور قوادر عمو ىالعيش والترع الزائد يجعالن اإلنسان ف

 السالح:
Medis levibus Sabaeis 

imperat hic sexus reginarumque sub armis 

Barbariae pars magna iacet; 

dociles، نجد الصفة عذب/ حمو  خرآموضع  ىفو 
(4): 

Non tibi tradidimus dociles servire Sabaeos. 

                                                 
(1) De quarto Consulatu Honorii, v. 258. 

(2) Tibullus, II, 2, v. 3-4.   
(3) Eutropium, I, v. 321-323 

(4) De quarto Consulati Honorii, v. 306. 
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فكوان   ، صحبة جيدة من شعراءة ورموز ثقافتوه المفضومين ىمن حنا البيتراركا قد وجد نفسه ف

صووال وجدانووه الوورافض أ ىسووهال عميووه أن يتبووع أثووارحم ويقتووبس عوونهم أشووياء كثيوورة قوود وجوودت طريقهووا إلوو
 ىفوو imbelles، ونمووتمس حووذا جميووا عنوودما نووراة يصووع العوورب بالضووعع والخسووة ىلكوول مووا حووو عربوو

 Africaأفريقيا ىعممه المسم
(1): 

Ast Asiam quo vicerit inde paratu 

scimus et imbelles Arabes et inertia Bacthra. 

 العورب  ة العويش عنود الكتاب الكالسيكين عن التنعم والترع وسوع ىحذا المفهوم المتأصل لد
خيووال  ى، قوود أنطبووع فوو ، ممووا أكسووبهم صووفات الميونووة والرخوواوة والخسووة كمووا جوواء أخيوورا عنوود البيتراركووا

حقبووة متووأخرة موون خووالل  ى)وفوو نقمهووا الجغرافيووون اليونووانيون ىالشووعراء الالتووين موون خووالل األخبووار التوو
 Arabia Felixموق عميهوا الويمن السوعيدُأط ىلجزيرة العرب الت ىالالتين أنفسهم( عن الثراء األسطور 

(2). 

،  بوالثراء يشير إلوي العورب ويصوفهم  ىاألكبر الذ ىعن العرب عند بمين ونتابع الصورة نفسها
 :(3)الكون شعوبا ثرية ثراء بال حدود ىحيث يذكر ان ف

"in universum, gentes ditissimae" 

                                                 
(1) Africa, VIII, v. 159-160.  

البتراركوا موون  واقتوراب،  ، ويعود أيضوا موون األعموال التاريخيوة ركووا مون العوالم القوديمويعود حوذا العمول حوو أول أقتوراب لمبترا
 يد من التفاصيل أنظر:ز يعيد من خالله صياغة خياله الخصب. لم ىنموذج انتقالالثقافة الكالسيكية يعتبر 

 Martellotti in Roberto Fedi, "Francesco Petrarca". La Nuova Italia, Firenze, I edizione, 

(1975), P. 35. 

،  السوعيدة ، وخاصوة السوبئيون سوكان سوبأ بوأرض الويمن  عموا أرض العورب ىناقمت أخبار الثوراء والتورع والتونعم الوذ( ت2)
 ىتبوين الثوراء  والتونعم الوذ ىالتو آياتهوا، ومون بوين  سورة سوبأ ىالكريم بسورة كاممة ح القرآن ىوقد جاء ذكر أحل سبأ ف

جنتووان عون يمووين  وشوومال كموووا موون  آيووة: "لقوود كووان لسووبي فوي مسووكنهم ى ول اهلل سوبحانه وتعووال، قوو كوان يعووم أرض سووبأ
فمكووث غيوور  ("23ووو22 اآليوواتسووورة النموول ) ى(. وأيضووا فوو15 اآليووةلووه بموودة طيبووة ورب غفووور" ) رزق ربكووم و اشووكروا

وتيت مون كول شويئ ولهوا عورش تممكهم وأ امرأةوجدت  ىبعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبي بنبي يقين. إن
 عظيم".

(3) Plin., Naturalis historia, VI, 28 (32). 
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،  والووفرة الرخواء  ى، واصوفا مود( 1)سثم ما جاء عن العرب السعداء عند أميوانوس مواركيممينو 

 :(2)السعادة المتناحية ى، والعديد من مظاحر الثراء الباعثة عم والخصوبة، والنخيل الطيب
ideo sic adpellati quod frugibus iuxta et fetibus et palmite odorumque 

suavitate multiplici sunt locupletes ... ut recte spectantibus nihil eis videatur 

ad felicitatem deesse supremam.  

"المميوون"  ىكتابوه المسوم ىمواركو بولوو فو ىعشور موع الرحالوة اإليطوال ىالقرن الثوان ىوننتقل إل
سووبيل المثووال تمووك  ىيووذكر فيووه العديوود موون األخبووار المتعمقووة بووالعرب والمسووممين موون بينهووا عموو ىوالووذ

، حيث يصع ماركو بولو أرض المسممين بأنها خصبة وحول  بقاتتفق مع ما أوردناة سا ىاإلشارة الت
ان حوووؤالء العووورب السراشووونة  ى، ثوووم ُيأكووود عمووو الحووودائق الجميموووة النوووادرة المميئوووة بالفاكهوووة ىالمدينوووة تُووور 

 :(3)متوحشين وغير أمناء
e di quelli v'à ch'aorano Malcometto, cioè lo popolo de la terra, che.ssi 

chiamano taurizins. Atorno a la città è belli giardini e dilettevoli di tutte 

frutte. Li saracini di Toris sono molti malvagi e disleali.       (Cap. 25. 2) 

أوردناحووا سووابقا يظهوور جميووا مووا لهووذا الشووعب  ىموون خووالل كوول حووذة اإلشووارات والتمميحووات التوو
، من حظ وفير جعمهم أكثر الشوعوب ميولل لحيواة  بأرض اليمن( ، وخاصة السبئيون )أحل سبأى العرب

 ىتموك العصوور التو ى، وقد كوان حوذا غريبوا عون األعوراع األوروبيوة فو الترع والتمتع بثرواتهم الطائمة

                                                 

، لكنوه سورعان  لغتوه األم ى، وكانت المغة اليونانية حو انطاكيا بسوريا ىم ف332و331 ىولد أميانوس ماركمينوس حوال (1)
رتبوة  ىوصول إلو ىحتو ىالسومك العسوكر  ىفو ىترقو ى، وبجانوب تعميموه األدبو ، وكتب بها أعمالوه ما تعمم المغة الالتينية

 يد أنظر:ز ، لمم ألعمال تاكيتوس استمراروأعماله التاريخية كانت   ، جنرال
G. Calboli, Ammiano Marcellino, "Bollettino di studi latini" (1974), P. 92 sgg. 

K. Rosen, Ammianus Marcellinus, Darmstadt, (1982). 

(2) Ammiano, XXIII, 6. 

 ىالشوهير مواركو بولوو مون مدينوة فينيثيوا اإليطاليوة وقود قوام بزيوارة بمودان عديودة مون منغوليوا إلوو ىينحودر الرحالوة اإليطوال (3)
 ىزارحووا ثووم فيمووا بعوود دون حووذة الدراسووات فوو ىالصوين موورورا بووأرض العوورب وكووان يوودرس قوووانين وعووادات تمووك الووبالد التوو

يود مون ز ، لمى كتاب كأنه كتاب العجائب ويعد النمووذج األول لمنثور العمموحذا ال ىكتاب أطمق عميه أسم "المميون" ويأت
 التفاصيل حول حذا العمل أنظر:

A. Schiaffini, Tradizione e poesia nella prosa d'arte italiana dalla latinità medievale a G. 

Boccaccio, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1943. 
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كسوواحا الظمووم وسوويطر  ىعقولهووا السوومطة الدينيووة الكنسووية حتوو ىسووادتها االسووتبدادية الفرديووة وتحكمووت فوو

 عميها الفقر والتخمع.

الغالب صوورة منقوصوة  ىف ى، ح خيال الشعراء الالتين عن العرب ىحذة الصورة المنقوشة ف
الشخصوية العربيوة مون  ى، وموا ترتوب عميوه مون ليونوه وضوعع فو غير مكتمموة أبورزت الثوراء والرفاحيوة

متوه ، وقد قدمت حذة الصورة السمبية لمبيتراركا فشوكمت بداخموه خمفيوة ثقافيوة جع وجهة النظر األوروبية
 .ىحو اآلخر يرفض بعداء شديد كل ما حو عرب

، والغريبووة عوون التووراث  العوورب المسووممين ىوالمتتبووع لمشووق اآلخوور موون األوصوواع المنصووبة عموو
أطمقوه  ىالذ ى"ساراشنة" حذا المسم ىرسائل البيتراركا المسم ى، يجد فى العممان ىاألوروب ىالكالسيك

موام البحور األبويض المتوسوط مون المسوممين العورب ومون ز  ىالوذين سويطروا عمو الغزاة ىاألوروبيون عم
، وكووان لهووذة  ربوواو كثيوورة موون جنوووب أ ى، فوواتحين األنوودلس وجنوووب فرنسووا وصووقمية وأجووزاء أخوور  والهووم

، لمووا لهوووا موون داللووة تحقيريوووة سوواخرة رافضوووة  نيعنوود الكتوواب المسووويحين الغووربي ىنفسووو ىالتسوومية مغووز 
 العارفين حؤالء السراشنة": العرب ى: "اآلن نستدع(1)لمعرب ولإلسالم

                                                 
(1) Senilia, XXII, 5.  

)نقوووال عووون  Saracenus، المشوووتقة مووون الكمموووة الالتينيوووة  Saraceni حوووول كمموووة "ساراشووونة" اآلراءحنووواك العديووود مووون 
، وقصوودوا ى مؤلفوات كتوواب القورن األول المويالد ىفو ىلمموورة األولو االصوطالح( وقوود ظهور حوذا َ  ïى حو êسوملل اليونانيوة

، ويهووددون طوورق  أطووراع المنوواطق المزروعووة مووا بووين النهوورين ىعمووبووه البوودو الووذين كووانوا يعيشووون منووذ زمنووا طووويال 
التسومية األنبواط وأحول الحيورة  ى، ويودخل فو التجارة أو يحمونها بتكميع من القوتين العظميين وقتئوذ )الروموان والفورس(

 الخيام. ىساكن ى، والكممة اليونانية تعن وتدمر
، ألن حووؤالء البوودو كووانوا  وحووذا محتموول Sharqi ىموون شوورق ىتقووول بووأن أصوول الكممووة يووأت ىالتوو اآلراءوحنوواك بعووض 

 شرق اإلمبراطورية الرومانية. ىيعيشون ف
مون كوان يعويش  ىالتسمية ما بين العرب فيطمقون عم ىأوروبا القرون الوسطي كانوا يفرقون ف ىوالكتاب المسيحيون ف

موون جوواؤوحم فوواتحين فووي  ىم السراشوونه عموو، بينمووا يطمقووون اسوو موونهم وراء البحوور األبوويض المتوسووط اسووم اإلسووماعيميين
 ىيحمووول معنووو ى، فكوووأنهم وحوووم ورثوووة الحضوووارة الرومانيوووة أرادوا أن يعطووووا االسوووم الوووذ األنووودلس وصوووقمية وجنووووب فرنسوووا

الواقووع خميطووا موون العوورب والبربوور كمووا كووان فوويهم جماعووات موون  ىالسوومب والنهووب والتوودمير لهووؤالء الغووزاة الووذين كووانوا فوو
 ىبوودال موون تعريبهووا إلوو ىتسووتعمل كممووة "سراشوونة" كمووا حوو أنموون األفضوول  إذنيعوواونون الفوواتحين.  الووروم وموون اإلسووبان
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"Scenitas Arabes quos Saracenos nunc adpellamus" 

،  العرب  فه تجاة وتتركز عميه ثقافة البيتراركا وموق ى( الذىدو)العقائ ىوحذا حو المحور الثان 
 ى، وظهورت قصصوا تُوورو  هاوالمية وأصووبحت غازيوة بأفكارحوا وعمومووحيوث توواردت الثقافوة العربيوة اإلسو

معرفتووه الخاصووة خيوووط تمووك  ىتراركا فوووالبيوو ى، وموون ثووم تشووكل لوود المونووا وحنوواك عوون العوورب واإلسووح
يرحا ومين وغووجنوة المسمو ىية فووتع الجنسووعون المو ىور الوسوطوالل العصووتداولة خووية المووالروايات الشعبو

يوووع ذ، و  (1)د(موو)مح  المواإلسوو ىصية نبووود لمنيوول موون شخوووت عوون عموووحيكوو ىموون الروايووات الكاذبووة التوو
                                                                                                                            

معناحووا  ى، وألن تعريبهوا بكمموة مسوممين أو عورب ال يوؤد لودى الغوربيين ىموا تعنو ىكمموة عورب أو مسوممين حفاظوا عمو
 لديهم. ىالنفس ىالحقيق

 ىتتعمووق بنبوو ىوالتوو ىالشووعبية المتداولووة خووالل القوورون الوسووطحنوواك شووهادة فضووولية توودور حووول أنبوواء حووذة الروايووات  (6)
ان  ىحيوث يورو  "De vita solitaria (v,6)" :ى، وبالتحديود فو أعموال البيتراركوا ى، قود جواءت فو اإلسوالم )محمود(

، وكوان يمعون مدينوة  ابون موريم ىقتول فيوه عودوة المودود عيسو ىمحمد  كان يبارك مدينة القودس ألنهوا كانوت المكوان الوذ
 لمقديس بيترو: ىاألول اإلقامة، ومدينة انطاكيا ألنها  روما لكونها عاصمة المسيحية

"ille (Mahomethus), ut scriptum teneo, Mecham ex urbibus ac Hierosolymam 

benedicens, Romam et Anthiochiam maledixit. Quid enim novi est si Mecham urbem 

maechus et impurus homo dilexit, prophanum omnis impietatis habitaculum dignumque 

commaculati et incesti sui corporis hospitium? Ibi enim sceleratus et infamis praedo 

sepultus est luporum corvorumque visceribus dignior; et iacet ille carnifex in medio 

gentis suae summo culto ac reverentia prorsus indigna." 

تشووويه اإلسووالم والنيوول موون  ى، حادفووة إلوو تمووك العصووور ىسووادت فوو ىوالمغالطووات التوو االفتووراءات ىنالحووظ حنووا موود اكموو
، فأصووبح ميووراث توارثتوووه ى عقووول وفكوور رواد الفكوور الغربوو ىعموو ى، ودحووض ثقافتووه. تغمووب حووذا الفهووم العنصوور  قائوودة

، ليسووت  أعمالووه المكتوبووة بالمغووة الالتينيووة ىرد لهووا مكانووا فوو، وأفوو جمعهووا البيتراركووا ى، وحووذة الروايووة الزائفووة التوو األجيووال
فرازاتووه العدائيووة ضوود الوودين  ىشووهادة عموو ى، بوول حوو المعتوواد االسووتهالكمجوورد كتابووة أدبيووة بغوورض التسوومية أو  العصوور واا

،  ، وعنوودما تصوودر حووذة الشووهادة موون أحوود كبووار شووعراء العصوور ورائوودا موون روادة المووؤثرين وزعيمووه )محموود( ىاإلسووالم
 ين الووذين اليعميهووا أفكووار وثقافووات أجيووال بعوود أجيووال متواليووة موون الغوورب ى، وتبنوو فتصووبح موضووع ثقووة لمخاصووة والعامووة

، لوذا عمينوا عوبء  المكتووب حممهوا إلويهم أدبهوم  ى، واألفكوار المغموطوة التو يزالون يتبنون مثل حوذة الروايوات المشوشوة
القوورون  ىكتبووت بالمغووة الالتينيووة فوو ى، وخاصووة تمووك التوو بووات القديمووةالكتا ى، ولوون يووتم حووذا إال بالتنقيووب فوو التصووحيح
، وروايوات كاذبوة حيكوت لتشوويه اإلسوالم والتقميوول  ، وصووور مشووحة موا بهوا مون مفواحيم مغموطوة واسوتخراج، ى الوسوط
ظهارحوا جنبوا إلو نهأمون شو نتصوور ، لعمنوا بوذلك ن الحنيوع ىجنووب موع حقيقوة الودين اإلسوالم ى، وعمينوا أيضوا عرضوها واا

 أسس حقيقية. ىقائم عم ىإنسان ىتواصل فكر  ىلهذا الدين ونساحم ف
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عووون طريوووق التجوووار  انتشووورت، وغيرحوووا مووون الروايوووات التوووي  (1)مين(والمسمووو ىد )نبووووة معوووراج محمووووقصووو

لمثقافوة العربيوة  انتشوارتال ذلك مون  ، ثم ما الجنوبية أوروبا ىوالجنود العرب الذين توالت غزواتهم عم
الثقافووة العربيووة  انتشووارل الالتينيووة موون أحووم عواموو ى، وكانووت حركووة الترجمووة موون العربيووة إلوو اإلسووالمية
 واالسوتفادةمون التعورع  ىمون خاللهوا تمكون الغورب األوروبو ى، وأيضوا مون أحوم القنووات التو اإلسوالمية

جواءت وسوطا بوين الحضوارات  ىنطاق واسع من إنجوازات الحضوارة اإلسوالمية تموك الحضوارة التو ىعم
 بالحاضر. ىوصمت الماض ىتالقديمة البائدة والحضارة الحديثة فكانت بمثابة حمقة الوصل ال

األرض البوور  ىالمواء فو ىأوروبوا وجورت فيهوا مجور  ىوحكذا فين العمووم العربيوة قود فاضوت عمو
المتأخرة مشبعة بالثقافة العربيوة اإلسوالمية مموا أثوار  ى، فكانت جميع قرون العصور الوسطى العطش

عموم التنجويم وعموم الفموك والجبور مثول  ىالطوب والعمووم األخور  ىالعرب لتفوقهم ف ىحفيظة البيتراركا عم
كان العرب يعتبرون أصحابها الذين ال ينازعهم فيهوا أحود معرفوةا وابتكواراا  ىالعموم الت ى، وح والهندسة
 وتأليفاا.

، وخاصووة حووؤالء الووذين كتبوووا بالمغووة الالتينيووة عوون ى كتوواب القوورون الوسووط احتمووامويتضووح أن 
، لوذا لوم يراعووا  مغرضوا احتماموااإلسوالم كوان  ىحمد نبو، وبشكل خاص عن حياة م الثقافة اإلسالمية

عوورفهم سوواحر فووتن مسوويحيو  ى، فكووان رسووول المسووممين فوو (2)كتابوواتهم ى، بوول أطمقوووا الخيووال فوو الدقووة
ع ونسوووجت الروايوووات المغموطوووة وجمعتهوووا مووون يوووالتزي ى، لوووذا تضوووافرت قوووو  الشووورق بالسوووحر والخديعوووة

                                                 

، ورويوووت القصوووص ى القووورون الوسوووط أبوووان االحتموووامحظوووا وفيووورا مووون  ىحوووازت عمووو ىمعوووراج محمووود مووون األشوووياء التووو (6)
لمعوراج" ، ويعوود فضول ذلوك لموا كوان لهوذة القصوة "ا البحوث والكتابات الى، ومازالت تتو  حذا المضمار ىوالحكايات ف
 ، بالمغوة العربيوة . ولمزيود مون التفاصويل راجوع األعموال التاليوةىاإللهيوة" العمول الشوهير لودانت ا"الكوميدي ىمن تأثير عم

، وحنووواك العديووود مووون المراجوووع  1985، بيوووروت  ىالكوميديوووة اإللهيوووة لووودانت ىتوووأثير الثقافوووة العربيوووة فووو :صوووالح فضووول
 ، أنظر: سبيل المثال ىعم األجنبية

Carlo Saccone, La divina commedia è una "una commedia musulmana" in "Studia 

Patavina" XXXIX, (1992-3), PP. 85-119. 

Ibid, I libro della scala di Maometto, Milano, (1991). 

Miguel Asin Palacios, Dante e l'Islam. I. L'escatologia islamica nella "Divina 

commedia"; II. Storia e critica di una polemica, Parma, 

Pratiche Editrice, (1994). 

 .69و45 ، المرجع نفسه ص راجع ما كتبه صالح فضل( 2)
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وأيضووا موون مصووادر إسووالمية بعوود تشووويه مضوومل راميووا  ، ، شووعبية وكالسوويكية وبيزنطيووةى مصووادر شووت

 ى، واستخدمت كل حوذة الوسوائل لتوزين الصوورة الموجهوة أساسوا إلو التقميل من اإلسالم والمسممين ىإل
تشوابكت  ى، حتو الكثيور مون األعموال األدبيوة ى، ولقد قدر لهذة الصورة أن توزداد بريقواا فو عامة الناس

 المغرضة لتشويه اإلسالم والمسممين. واالفتراءاتروايات الكاذبة ، فتولدت ال الحقيقة مع الضالل

 ىالفقوورة التوو ىرسوومها البيتراركووا لمعوورب فوو ى، تمووك الصووور التوو مووا سووبق ذكوورة ىوخيوور دليوول عموو
، لكوون عنوودما نتناولهووا  المجوورد ىشووكمها الوصووف ى، وفوو حووا بصووورة فرديووةاتناولن ى، والتوو أوردناحووا سووابقا

كتبوت  ىالتو واالجتماعيوةالظوروع التاريخيوة والسياسوية  االعتبار ىين فذخآ،  مجتمعة بمعناحا الكامل
 وراء فكر البيتراركا. ى، سيتبين لنا المضمون الخف فيها

تموك  ىنخبة مميوزة مون بوين مثقفو ىفالرسالة بمحتواحا كانت من بين مجموعة رسائل موجهة إل
 ى، وكانوووت موجهوووة إلووو 1371فمبر نوووو  17ى نحووون بصوووددحا فووو ىكتابوووة الرسوووالة التووو ى، وتوووأت الحقبوووة

(Padova) ( مووووون بادوفووووواىيوحوووووانيس باتوووووافينوس )جيوفووووواني دونووووود
، وكوووووان البيتراركوووووا يكتوووووب مووووون  (1)

(Arquà)أركوا
كول  ى، أو بواألحر  جميوع أتباعوه ىوبالتوال ىحادفا من وراء كتابتوه ان يقنوع الدونود ، (2)
خمفتوووه الحضوووارة  ىالضوووخم الوووذ ىالسووويكالتوووراث الك ى، بوووالعودة إلووو مدينوووة بادوفوووا ىفووو ىالوسوووط الثقووواف

حجوران  ىرسوالته عمو ى، ويحوث فو مون ذلوك التوراث ىالجانب الالتينو ى، مؤكدا عم اليونانية والرومانية
العمووم والفمسوفة. إذن التيووار  ى، والممثموة فووى فكوور القورون الوسوط ىالتووزال تقميديوة فو ىتموك الطورق التو

العموووم والفمسووفة موون  ىأسسووه كووان قائمووا بشووكل خوواص عمووأراد البيتراركووا حدمووه وتقووويض  ىالووذ ىالثقوواف
 .ىئذ وأصبحت حديث القاصي والداننسادت حي ى، والت أعمال العرب

حالة من  ىالجانب األخر أراد البيتراركا إقامة صرحا شامخا لمثقافة الكالسيكية وجعمها ف ىعم
، فينوه يريود  م لممعرفوة اإلنسوانيةإيجواد تطوور حموي ى، راغبوا فو موع الثقافوة المسويحية واالنسوجامالتوافق 

 :(3)سم جميع البشرا، ثقافة تفكر وتتحدث ب ، ثقافة ال تعرع الحدودى شكمها اإلنسان ىإبراز الثقافة ف

                                                 
(1) Ernest H. Wilkins, Petrarch's carrespondence, Padova, (1960), P. 17, P. 104. 

 ى، وتسوم ، وفيهوا موات أيامه األخيرة ىمدينة بادوفا اإليطالية كان البيتراركا يعيش بها ف ىضاحية زراعية من ضواح( 2)
 نسبة لفرانشيسكو بيتراركا. Arquà Petrarcaاألن 

(3) Asor Rosa, Storia della letteratura italiana, La Nuova Italia, Firenze, (1995), P.72. 
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"non conosce confini e riflette e parla a nome di tutti gli uomini" 
يريود ان تكوون  ىاركوا الوذتنواقض البيتر  ىومن حنا تظهر العنصرية وجذورحا التاريخية ممثموة فو

بشر فهو يرفض بشدة الثقافوة القادموة مون الشورق وال  ى، ولكن أ جميع البشر أفكارالثقافة معبرة عن 
 ىحوذة الثقافوة الغازيوة الممثموة فو ألصحاب االتهاماتأبعد من ذلك ويكيل  ى، بل يذحب إل يعترع بها

 ثقافة العرب والمسممين.

الثقافوة العربيوة اإلسوالمية جواءت حقوا  ىوقعوت عمو ىاموة التو، ان الضربات المقوضوة الهد نعم
الكاذبوووة لمثقافوووة  واالتهامووواتالهداموووة  االنتقووواداتكوووال  ى، الوووذ األول ىمووون البيتراركوووا الشووواعر اإلنسوووان

 ىإلوو ىنقوود وبأسووموب، مممحووا بشووكل صووريح  ، فنجوودة يهوواجم العموووم الطبيووة العربيووة العربيووة اإلسووالمية
 ىوطرقه الغير موثوق بها ف ى، ساخرا من منهجه الطب المشهور ىطبيب العربالفيمسوع وال ابن سينا

 :(1)ىالتداو 
 Nec cui credam habeam cum quotidie caeterorum audiam querelas: 

hodiernum prandium, hesterna mihi nocuit coena, vinum hoc, aqua illa me 

laesit: mihi horum nihil penitus nisi meos forsan angores me melius sentiat 

Avicenna. Quod si crederem, optarem hercle semper et sensu et stomacho 

caruisse. 

ذا ، لوجدنا ان البيتراركوا  ، مثل الفمسفة أو اإللهيات فرع أخر من فروع الثقافة ىإل انتقمناما  واا
، واألسوموب والفصواحة  ُيوذكر بواإلغريق وعموومهم، و ى المجود الالتينو ىيطالب بشكل عنيع بالعودة إلو

 ىنحووو ثقافووة أخوور  واالتجوواة، ويسووتنكر بشوودة توورك ثقافووة األجووداد ى عنوود شيشوورون فخوور األدب الالتينوو
 :(2)عربية األصل إسالمية الهوية

 Post illos quattuor theologos (sc.Graecos) nostri totidem sic scripserunt 

et sine contradictore superaverunt. Post solos Arabes scribere non licebit?  

                                                 

، حيوووث يقمووول مووون أحميوووة األطبووواء العووورب ويوووتهمهم  نفوووس الرسوووالة ىفووو ىيوووزال البيتراركوووا يسوووخر مووون الطوووب العربووو وال (6)
 :ينصرفوا عن من حم من جمدتهم، وينصح الذين يتبعونهم بأن ال  يعيبالتز 

"de his medicis quos una nobiscum aetas una fert regio, seclusis Arabum mendaciis, 

licet asserere nosse me aliquos disertos, de reliquo prorsus urbanum fuerit tacuisse." 

(2) Senilia, XII, 2. 
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Denique Graecos et ingenio e stylo frequenter vicimus et frequenter 

aequavimus; immo si quid credimus Ciceroni, semper vicimus ubi annisi 

sumus. Quod si vere de nobis in comparatione Graecorum tantus ille vir 

dixit, multo fidentius in comparationem omnium aliarum gentium dici 

potest, Arabiculis ut vos velle videmini, dumtaxat exceptis. O infamis 

exceptio, o vertigo rerum admirabilis, o Italica vel sopita ingenia vel 

extincta. 

يقووارن فيهووا بووين الفكوور  ىشووهادة البيتراركووا التوو ىتووأت  (De vita solitaria)عموول أخوور ىوفوو
حوووو  ىالروحانيوووة ونمووواذج الفكووور الكالسووويكي الوووذ ىالنوووواح أعماقوووه ىيحمووول فووو ىالمووونظم الوووذ ىالمسووويح

بخالع القدماء  ى، ويصع ذلك قائال: "إنه لعذب بالنسبة ل بحاجة لتدعيمه بتمك الروحانية المسيحية
المقودس والمعظوم لممسويح:  االسوم ىحذا وأعمال أخر  ىعمم ىأشياء كثيرة أن ُأدخل ف ىلذين أتبعهم فا

، لكوانوا قود أضوافوا لمبشورية فصواحة  الء القودماء الوذين صواغوا عقولنوا الذكيوة قود فعمووا حوذاؤ لو كان حو
  .(1)أقصي حد" ى، بل ربما يدحشهم إل ُأسمم بأنه يعجبهم ى، وأنناإللهى وقوة الوميض 

البيتراركووا يقوودم حكمووا  ى، نوور  ، والنظوورة الرافضووة المسووتنكرة لألخوورى الهجوووم األسووموبوبوونفس 
 ، مصرحا بكراحيته لمثقافة العربية بأكممها:ى الشعر العرب ىسمبيا عم

Unum antequam desinam te obsecro, ut ab omni consilio mearum rerum 

tui isti Arabes arceantur atque exulent. Odi genus universum. 

يصوودرة البيتراركووا ضوود الشووعر  ىالووذ ىموون حووذا الحكووم السوومب واالسووتغرابوحنوا نصوواب بالدحشووة 
وسووعة  اإلحكووامبموود درجووة فائقووة موون السوومو ودقووة  ى، حيووث انووه بووات معروفووا ان الشووعر العربووى العربوو

ا لووم تنظموه أمووم العووالم االنتشوار جعمووت بعووض الكتواب يقووررون أن العوورب وحودحم نظموووا موون الشوعر موو
الفمسوفة  والجبور  ىأنهوم ألفووا بعوض كتوب فو األحيوانبعوض  ىبمد مون حوبهم لمشوعر فو ى، حت مجتمعة

أكوود أن الشووعر  ىأن دانتوو ى، حتوو األشووعار األوروبيووة ىفوو ىشووعرا. وسوورعان مووا ظهوور أثوور الشووعر العربوو
مكان مويالد  ىعم ىة دانت، وتمك كانت شهاد صقمية حيث كان لمعرب حضارة زاحرة ىولد ف ىاإليطال

                                                 
(1) Francesco Petrarca, "De vita solitaria" in ivi, P. 42. 
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 األجنواس األدبيوة ىان صقمية كانت مهيئة تهيئة جيدة ألن يولد بهوا أرقو ى، وحذا يعن ىالشعر اإليطال

 ذلك. ى، وال ينكر منصع فضل الحضارة العربية اإلسالمية ف

 اقتناعوووهعوودم  ىخاتمووة رسووالة البيتراركوووا نالحووظ أيضووا نبووورة الهجوووم المسووتمر المؤكووودة عموو ىفوو
 ا صالح أنتجته العرب:بشيئ م

vix mihi persuadebitur ab Arabia posse aliquid boni esse. 

، ى الشوعر العربو ىعمو ىبناء عميه نسوتطيع إسوتخالص ان البيتراركوا لوم يحكوم فقوط بشوكل سومب
، بوول انووه كووان  معووزل عوون بقيووة أجنوواس الثقافووة العربيووة اإلسووالمية ى، وفوو معرفتووه منووه ىبمووا وصوول إلوو
 ى، وأيضوا كول التوأثيرات الشورقية اإلسوالمية التو والعموم العربيوة اآلدابتاما لكل مظاحر  رافضا رفضا
توجيووه األنظووار نحووو  ىعصوورة إلوو ى، داعيووا مثقفووى القوورون الوسووط ىفوو ىالفكوور األوروبوو ىسوويطرت عموو

 منه. ى، وخاصة الالتينى التراث الكالسيك

يتحدث فيها  ى، والت (1)ئل البيتراركارسا ىوردت ف ىان تمك الفقرة الت ىونعود أيضا ونؤكد عم
يحكوم  ى، لكنهوا المثوال غيور الموألوع لمناقود أو المحقوق الوذ ، ليست المثوال البوارزى عن الشعر العرب

صورة أشعار عربية مترجمة بطريقة ما أخمت بمحاسنها  ى، أو ربما قرأة ف عمل ما بدون قراءته ىعم
 ، لذا لم تنال إعجاب البيتراركا. ومعانيها

،  البيتراركوا  رسوائل  ىجمعنا العبارات المتعمقة بوالعرب فو إذا،  ، الحدث برمته أية حال ىعم
موون بووين كتوواب  ى، حيووث انووه يظهوور البيتراركووا كووأول أديووب وشوواعر إنسووان لووه أحميووة تاريخيووة عظيمووة
 ىودة إلوو، ومناديووا بووالع األوروبيووين مصوومحا وناقوودا لمتيووارات الفكريووة حينئووذ ىكالسوويكية القوورون الوسووط

، مهاجموا موونه   ، أو العموووم بشوتي فروعهووا هيواتلالفمسوفة واإل ى، سوواء فوو الضووخم ىالتوراث الكالسويك
 ىائوع الصويت حينئوذ بوين مثقفوذ، بول و  كوان متبوع ومستحسون ىالشهير ابن رشد الذ ىالفيمسوع العرب

 مدينة بادوفا اإليطالية.

                                                 
(1) Senilia, XII, 2. 
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ة لمرسالة التي أشرنا إليها سابقا من بين رسالة تالي ىالبيتراركا نفسه يقول صراحة ف ىمرة أخر 

"Senilia"مجموعووة رسووائمه المسووماة 
عقووول  ىت عمووذاسووتحو  ى، متهكمووا موون العموووم والفمسووفة التوو (1)

 ى، لكووون الموونه  العمموو ابوون رشوود ى، مهاجمووا أرسووطوطاليس وشووارحه الفيمسوووع العربوو الكثيوورين حينئووذ
عموم ال تدعموه مبوادئ المسويح فهوو  وأى،  دئ الكنيسوةيتبعونوه مخالفوا لمبوا ىبحرية الفكور الوذ ىالمناد

، فسوووع  ، مبينوا انوه بودون حوب المسويحى الجانووب العقائود ى، ويؤكود عمو بعيود عون الحكموة والفضويمة
 :(2)رشد وحو عدوا لهم ألبن، لذلك المسيحيون أعداء  بناء من أساسه ىينهار أ

Cura ut sis doctus et si potes philosophus, quod esse aliter non potes 

nisi sapientiam veram ames. Vis esse sapiens ac doctus? sis pius, amator 

scientiae sed virtutis magis, amicus Aristotelis sed amitior Christo sine quo 

fundamento quicquid aedificas procul dubio ruiturum est. Christi autem 

inimico esto hostis Averroim. 

تمسووك البيتراركووا  ىالممثوول فوو ىبجووالء ان الوودافع الكالسوويك ىحكووذا تتضووح أمامنووا الصووورة فنوور 
 ى، يتضووافر مووع دافووع أخوور أكثوور قوووة وتووأثير، وحووو العقيوودة المسوويحية التوو بثقافتووه الكالسوويكية العممانيووة

 .ىإسالم ىحو عرب دعمت موقع البيتراركا الرافض لكل ما

ذا بدا الدافع الكالسيك ، فهذا ال  إقتبسناة سابقا من رسائل البيتراركا ىفي الفقرات الت سائدا ىواا
، ربموا أحوس البيتراركوا  موضع أخور ى، بل انه كان موجود وموظع فى عدم وجود الدافع الدين ىيعن

 حذا المكان يكون أكثر تأثيرا مما سواة. ىان توظيفه ف

                                                 
(1) Senilia, XIII, 5: ad Donatum Appenigenam (Donato Albanzani)  

 أشرنا إليه سابقا: ىوالذ ىالمصدر التال :راجع
E. Wilkins, op. cit., p. 14   

الشووروح  ى، وحوو لفمسووفة أرسووطو ، وخاصووة شووروح ابوون رشوودى كووان عووداء الكنيسووة لمعموووم معروفووا خووالل القوورون الوسووط( 2)
 أرسوطو وابون رشود معوا ىعمو ى، مما أثوار نقموة رجوال الودين المسويح كثير من اتجاحاتها ىخالفت آراء الكنيسة ف ىالت

 ىالقوورن الثالووث عشوور لمموويالد بتحووريم توودريس آراء الوورجمين  وتووداولها خاصووة فوو ى، وقوود صوودرت عوودة قوورارات كنسووية فوو
، لوذا تركوت  ابن رشود وقووة أدلتوه ىك القت حذة الشروح استحسانا ال نظير له لصراحة رأ، ورغم ذل الجامعات الناشئة

 م(.1274 و1225) ىفمسفة القديس توما األكوين ىحذة الشروح تأثيرا بالغا ف
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Invectivae contra medicum))مذموة الطبيوب/  ىالمسم ىعممه الجدل ىلذا ف

، نجود  (1)
، حيوووث عوووارض  قووود بووورز بقووووة تسووواندة توجهوووات الكنيسوووة ومحاربتهوووا لمعمووووم حينئوووذ ىان الووودافع الووودين

تميل دائموا  ى، ومن ثم حاجم الفمسفة المنظمة الت ثقافة أرسطو ىالبيتراركا الفمسفة المدرسية الممثمة ف
نسوووانية ونوووة سوووم فمسوووفة أكثووور ليا، ب لألشوووياء ىاكتشووواع العناصووور األولووو ىإلووو عوووبء  ى، خاليوووة مووون أواا

الحيواة  ىدم بهوا فوطتصو ىمترابط عمي استعداد لمواجهوة العديود مون المشواكل التو ىإليجاد نظام عضو 
سومو منزلوة  ىنفوس الوقوت عمو ىالواقعية والمتعمقة بالسموكيات والظوروع اإلنسوانية. ويأكود البيتراركوا فو

يسووميها البيتراركووا  ى، أو تمووك التوو العموووم الطبيعيووة ى، وأيضووا العموووم األخالقيووة عموو الشووعر بكوول أنواعووه
 "الفنون الميكانيكية".  

"مذمووة الطبيووب"  ىعممووه المسووم ىان حوودع سووهام البيتراركووا المسوومومة فوو إدراك، نسووتطيع  إذن
 ى، وبصووفة جوحريووة مووذحب ابوون رشوود المنوواد ابوون رشوود ىكووان فمسووفة ارسووطو وشووارحه الفيمسوووع العربوو

 :(2)اعتبرة البيتراركا معادا وضد العقيدة المسيحية ى، والذ اإلنسانىبوحدة الفكر 
"Fuit et qui mirabilius quiddam dicere auderet, siquidem unitatem 

intellectus attulit dux noster Averrois", haec tecum dicis, si tamen nostri 

haec; et addis: "Quis inter ista discernat? quid mihi autem nescio quis 

                                                 

مناسوووبات عديووودة وعووون  ىنظمهوووا البيتراركوووا فووو ى، والتووو حوووذا العمووول حوووو مووون بوووين األعموووال المسوووماة باألعموووال الجدليوووة (6)
     ؛ أول حووووذة األعمووووال عبووووارة عوووون مجموعووووة مكونووووة موووون أربووووع كتووووب بعنوووووان: )مذمووووة الطبيووووب/ ات متعووووددةموضوووووع

(Invectivae contra medicum ىبمثابوة سمسومة مون الوردود التو ى، وحو 1355و  1351بوين عوام  ، نظمهوا موا 
 ى، والووذ بابووا كميمنووت الخووامس، وقوود جوواءت بمناسووبة موورض ال سوووء العموووم الطبيووة واألطبوواء ىيوودلل بهووا البيتراركووا عموو

بالمغووة  ى، لووذا فقوود قوودم لمبابووا قبوول موتووه نقووش ضووريح دور األطبوواء ى، وقوود أثيوورت بعووض التحفظووات عموو مووات خاللووه
 ، أنظر: زمرة من األطباء قديم مكتوب عميه حذة العبارة "مات بخطأ ىالالتينية مخصص ألمبراطور رومان

”Turba medicorum perii Anna Maria Vanalesti, Storia della letteratura italiana, società 

editrice Dante Alighieri, città di Castello, Italia, (1993). P. 94. 

 أنظر النص والتبسيط لعمل البيتراركا "مذمة الطبيب": (2)
D. Silvestri, (F. Petrarca "Invectivae contra medicum"), ed. P. G. Ricci, Roma, (1950), 

P. 52. 

 ، راجع: ، وقد أعاد تطويرة تباعا 1353و  1352عمما ان البيتراركا قد نظم حذا العمل ما بين عام 
U. Bosco, Precisazioni sulle Invectivae contra medicum,"Studi Petrarcheschi", (1947,  

P. 97. 
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Christus comminatur, quem ipse Averrois diffamavit impune, quod nemo 

unquam poetarum fecit, immo vero nemo mortalium.
(1)

  

موضوووع أخووور مووون نفوووس العمووول يتسووواءل البيتراركوووا لمووواذا النووواس يقووورءون ويسووومعون  ىوأيضوووا فووو
وكان مون األفضول واألجودر بهوم ان يقورءوا ويسومعوا  المخالع لممسيح و قاصدا بذلك مذحب ابن رشد و

 أقوال المسيح:
"Cur autem indigner audere te aliquid adversus me cum adversus 

Christum, si impune liceat, sis ausurus cui Averroim- tacito licet iuditio- 

praetulisti? 

بدايوووة حوووذة  ىفووو ، Senilia رسوووالة البيتراركوووا أوردناحوووا مووون ىحكوووذا يمكننوووا القوووول ان الفقووورة التووو
إال صووورة قمميووة معبوورة بوضوووح عوون موودى امتعوواض البيتراركووا  ىحوو ، موواى ، عوون الشووعر العربوو الورقووة

عمنووه ا، بوول  البيتراركووا امتعاضووه حووذا ى، وال يخفوو ، وخاصووة الفمسووفية منهووا الشووديد موون العموووم العربيووة
، سووواء بمهاجمتووه ألكبوور الفالسووفة العوورب الووذين ذاع  (2)"عممووه "مذمووة الطبيووب ىبوضوووح كمووا جوواء فوو

، أو بصودة ودفعوه  ، أمثوال ابون سوينا وابون رشودى األوروبو ىالتعمويم الفمسوف ىصيتهم حينئذ و تغمغال ف
. وال تضوار األحوداع شويئا سوواء كوان دافوع حوذا ىاإلسوالم ىعصرة إلبعوادحم عون التيوار العربو ىلمثقف

تمووك الثقافووة القوميووة  ىالكالسوويكي لمبيتراركووا وغيرتووه عموو ىكووون الثقووافنابعووا موون الم واالمتعوواضالعووداء 
عقميووة البيتراركووا بحكووم تعميمووه  ىغرسووته الكنيسووة فوو ىعقائوود ى، أو موون وازع دينوو لهووا ىوتحيووزة الطبيعوو

 رفضوه وعوداءة لمثقافوة العربيوة اإلسوالمية. نعوم ال ى، وما كان لذلك مون توأثير فو يد أباء الكنيسة ىعم
 ى، فالعووداء لمعوورب واإلسووالم لوويس وليوود السوواعة والتوواريخ يحكوو داع شوويئا مووع تعوودد الوودوافعتضووار األحوو

                                                 

ذا تابعنا قراءة النص لوجدنا ان البيتراركا يصر عم (6)  مة الثقافة العربية:مهاج ىواا
"hunc unum canem qui ad lunam, ut vulgo dicitur, sed rabido ac spumanti ore contra 

ipsum solem iustitiae latrat ... Hunc vos colitis, hunc amatis, hunc sectamini" 

، وحوو ابون رشود ومنهجوه ى دائموضوحا المسوتهدع مون الهجووم العو ىحذا الهجوم العنيع قود بينوه مبسوط الونص الالتينو
؛ ويقوول مبسوط  نال إعجاب الكثيرين من حوؤالء الوذين يخواطبهم البيتراركوا بقصود صودحم عون تموك العمووم العربيوة ىالذ

 ، راجع: انتم تحبون وتتبعون." ى: "وحذا يسمى ابن رشد ذائع الصيت الذىالنص الالتين
Invectivae, ed. cit., PP. 52-53, P. 150. 

(2) Invectivae, ed. cit. P. 36, P. 64 
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قمووة موون  ى، والرجوووع لمماضووي قاصوور عموو ، وثقافووة التمويووه غالبووة قصوويرة األيووامويسووجل ولكوون ذاكوورة 

 . األكاذيبزمنا غابت فيه الحقيقة وسادت فيه  ىالحقائق ف إظهارالناس تروح وتغدو من أجل 
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