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  ّأثسٍ القسآًً القظض
 الغسثٍخ اَداة يف

  ( أمنْذجب غْتَ األدٌت) 
 ةالدكتور 

إمساعَل عبداحلافظ بوَة
 حا٥ٌ املطاعد ـ ظاَع١ ٚايٓكد ا٭دب أضتاذ
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 ادلقدهخ

 ّ ثؼــد ,,,
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 التوٍِد
 ادلطلت األّل : إطاللخ ػلى األدٌت غْتَ

(م9381ّادلتْفى  ـ 9471 ْلْد ظٌخ ادل) غْتَ فْلف جبًج ٌُْبى
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 اآلداب يف ًأثري القرآنُ القصص
 ( أمنٌذجا غٌتى دٍباأل) الػربَة

 ذزْٚٞ أضهب ايعربات , ذلاطا بايًٌٝ

 يف ايفًٛات ا٫َتٓا١ٖٝ
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 بٌ تطرتٜح , ٚنريو أصحابٗا ,اإل

 ٚا٭زَين ٜطٗس , ٚحيب يف صُت ,

 ٚأْا ظٛازٙ , أحطب ا٭َٝاٍ

 اييت تفضًين عٔ شيٝدا , ٚأنسز

 املٓعسدات ايجك١ًٝ اييت تطٌٝ يف ايطسٜل

 ذزْٚٞ أضهب ايعربات , فًٝظ يف ٖرا عاز

 فايسداٍ ايبها٩ٕٚ أخٝاز

 أمل ٜبو ع٢ً حبٝبت٘ بسٜطظ

 ادني َٔ دٝػ٘ ,ٚاحػٛزش به٢ ع٢ً ايٓ

 ٚع٢ً خًًٝ٘ ايرٟ قتً٘ بٝدٙ

 به٢ ا٫ضهٓدز

 ذزْٚٞ أضهب ايعربات : فإٕ ايدَٛع حتٝٞ ايرتاب

ٖٚا ٖٛ ذا خيغٛعس
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 دثًادلطلت الثبًً : اجتبَُ األ

 ادلطلت الثبلث : هؤلفبتَ
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 ( أمنٌذجا غٌتى دٍباأل) الػربَة

 ادلطلت الساثغ   :ػْاهل تأثسٍ  ثبلثقبفخ اإلظالهٍخ ّالؼسثٍخ .
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 ضأٖادس إىل ايػسم ايضايف

 نٞ اضتٓػل ٖٛا٤ ا٭ٚصٝا٤ ..

 ٖٓايو يف ظٌ احلب ٚايػسب ٚايػٓا٤..

 ٖٓايو حٝح َضادز ايضفا٤ ٚاحلل

 إٔ أعٛد بايط٫٬ت ايبػس١ٜ ..أٚد 

 إىل أعُام املضادز ا٭ٚىل

 …ٖٓاى حٝح تًكت َٔ اإلي٘ 

 ٚحٞ ايطُا٤ بايًػات ا٭زع١ٝ ..

  فٝهٕٛ يٞ اإلميإ ايٛاضع ٚايفهس ايغٝل

 ٚأتعًِ نٝف ناْت يًه١ًُ أُٖٝتٗا ..

جملسد أْٗا ناْت ن١ًُ يفعتٗا ايػفاٙ
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Nicolais

Philologia Sacra

Briefe zu Befoerderung der humanitaet 
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 اآلداب يف ًأثري القرآنُ القصص
 ( أمنٌذجا غٌتى دٍباأل) الػربَة

    "    (Pietro Della Valle)

( Baptiste Tavernier)  "  (Jean Chevalier de 

Chardin )    "    

     Wetzlar)  ) ( 

     » O1-fery Dapper)"  
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 م2016العدد العشرًن للعام 
 اخلامساجلزء 

 

 اآلداب يف ًأثري القرآنُ القصص
 ( أمنٌذجا غٌتى دٍباأل) الػربَة

 هظبُس تأثسٍ ثبلقظض القسأًً ادلجذث الثبًً :
ادلطلت األّل

 دا ٫ َجٌٝ ي٘ يف ايك٠ٛ ٚايٛعٛح ايرتنٝص ع٢ً فهس٠ ايتٛحٝد ٚتٛنٝدٖا تٛنٝ







 اإلحطاع بٗرا إيٝهِ أفغ٢ إٔ يٝظ يف َكدٚزٟ

 .ايػعٛز رابٗ أغعسنِ إٔ يٝظ يف َكدٚزٟ

 ? يغساعيت ايطُع ٜضٝذ َٔ

 ?يًعني املبت١ًٗ  ٜٓعس َٔ
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 .ايضدٜل ايٓذِ ايطُا٤ ,املػرتٟ يف ٜططع ٖاٖٛ!  اْعسٚا

 .حٓإ يف يٞ ًٜٛح إْ٘  إهلٞ نٔ ضٝدٟ أْت نٔ

 ? عٝٓٝو أحتٍٛ! اْتعس  اْتعس

 ? عين خيتفٞ َٔ أحب إٔ ميهٔ أ? َاذا

 , ايٓذّٛ ٖادٟ ايكُس ٜا أٜٗا أْت َبازى

 , ايطسٜل تغ٤ٞ أْت. إهلٞ نٔ  ضٝدٟ أْت ٔن

 , ايع٬ّ يف ترتنين ٫ , ترتنين ٫ 

 ايغايني ايكّٛ َع   عا٫

 هلا ٜتبتٌ اييت املتٖٛذ١ ايػع١ً أٜتٗا أْت ايػُظ أٜتٗا

 املػتعٌ ايف٪اد  

 .غ٤ٞ نٌ تطًعني ع٢ً َٔ ٜا خطاٟ قٛدٟ  إهلٞ أْت    نْٛٞ

 ! ايسا٥ع١ أٜتٗا  أٜغا تأفًني أْت أٚ

 عًٞ خيِٝ ايعُٝل ايع٬ّ إٕ

 خايكو إىل باحلب ايعاَس ايكًب أٜٗا ازتفع

 أمجعني اخلًل حتب َٔ ٜا أْت إهلٞ نٔ ٫َٟٛ , أْت نٔ

 ٚايكُس ايػُظ ٚخًكت خًكتين َٔ ٜا

ٚايطُا٤ ٚا٭زض ٚايٓذّٛ
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 م2016العدد العشرًن للعام 
 اخلامساجلزء 

 

 اآلداب يف ًأثري القرآنُ القصص
 ( أمنٌذجا غٌتى دٍباأل) الػربَة

  ادلطلت الثبًً
 تبًٝؼ ايبػس١ٜ ايسضا٫ت ايطُا١ٜٚايرتنٝص ع٢ً فهس٠ ايٝكني بٛدٛد أنجس َٔ ْيب َهًف ب



أٜتٗا ايطف١ً ايسقٝك١ ٖرٙ ا٭مساط َٔ ا٭ي٧...

 ٖرٙ ا٭مساط َٔ ا٭ي٧ ..

..... 

 ايٓذّٛ ضٝد إبساِٖٝ اختاز يكد«
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 يٓفط٘  إهلا

 ايضحسا٤ تٝ٘ يف َٚٛض٢

 ا٭حد: ايٛاحد بفغٌ ععُٝا صاز

 املعاصٞ َٔ ايعدٜد ازتهب إٔ بعد داٚد نريو

 اجلسا٥ِ َٔ ٚايعدٜد بٌ

 :بكٛي٘ ْفط٘   ٜرب٨ إٔ اضتطاع

.ا٭حد ايٛاحد عبدت يكد

 
 ادلطلت الثبلث

 فهس٠ عبٛد١ٜ "عٝط٢" عًٝ٘ ايط٬ّايرتنٝص ع٢ً 

 ٜ٪َٔ ٚمل ايػعٛز طاٖس نإ ٜٚطٛع

 .ا٭حد ايٛاحد باهلل إ٫ أعُاق٘ يف

 إهلا َٓ٘ دعٌ َٚٔ

 كدض١امل  إزادت٘ ٚخايف إيٝ٘ أضا٤ فكد

 احلل فإٕ ٖٚهرا
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 اآلداب يف ًأثري القرآنُ القصص
 ( أمنٌذجا غٌتى دٍباأل) الػربَة

 ذلُد ب٘ ْاد٣ َا ٖٛ

 ا٭حد ايٛاحد اهلل فبفهس٠

... ...  بأضسٖا ايدْٝا ضاد

 ينب إذ( مايستر مـلـهـلـف تجوال اتوـنـس ) هـيتروا في ءبجال لكذ عن فصحأ قدو

 تستحق قاحةو ابلعذا حاسيسأ عمقأ على يتنطو لتيا ارألسرا هبهذ للعبا في ىير نهأ

 .( 25) رعليهالستاا السدإ ألفضلا من وأن للعنةا

  ادلطلت الساثغ

 ايط٬ّ ٝد املطٝح عًٝ٘ايتأنٝد ع٢ً فهس٠ زفغ٘ يضًب ايط
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 ايآلي٧ َٔ ا٭مساط ٖرٙ ايسقٝك١ ايطف١ً أٜتٗا

 ْفظ طٝب عٔ يو ٖٚبتٗا

 اضتطعت َا بكدز

 .احلب صباح" نرباي١

....... 

 عًكت ٚقد تأتني اآلٕ  يهٓو

 بني َٔ ٖٞ ع١َ٬ عًٝٗا

 ايتُا٥ِ َٔ قسٜٓاتٗا نٌ

 .ْعسٟ يف أقبحٗا

 املفسط احلدٜح اجلٕٓٛ ٖٚرا

..... 

 ?غرياش إىل ب٘ تأتٝين إٔ أتسٜدٜٔ

 أّ ٜٓبػٞ إٔ أتػ٢ٓ

 ..?اخلػب١ ع٢ً املتكاطع١ اجلاض١ٝ اخلػب١ بٗرٙ

 ٖرا زغِ َين اقتغٝت إذا يهٓو

..... 

 ايفعٝع ايػ٤ٞ ٖرا أدلد إٔ

 ذيو عٔ اعترازا فطأشعِ
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 .ايتُذٝد بٗرا تتباٙ اييت ٚحدى يطت أْو

 ضًُٝإ ْطا٤ َٔ فهجري ٚحدى يطت ْعِ

 َٓ٘ ايسغِ ع٢ً ضكٓ٘ قد

..... 

 ٜعبدٕ ٖٚٔ إيٝٗٔ ايتطًع إىل

 .ْٓٛاتجملنا آهلتٗٔ

 ٛبٝظأْ ٚغدم إٜصٜظ قسٕ قدَٔ يكد

 ٖرا ايٝٗٛد َفدس٠ إىل

 إيٞ تكدَٞ إٔ أٜغا أْت ٚتسٜدٜٔ

...... 

 اهلل أْ٘ ع٢ً اخلػب ع٢ً يًُضًٛب ايبا٥ط١ ايضٛز٠ ٖرٙ

 أبدٚ إٔ أزٜد ٫ يهين

 عًٝ٘ أْا خريا

 زب٘ ضًُٝإ أْهس فهُا

 .زبٞ أْهس أٜغا فأْا

..... 

 أْط٢ إٔ يٞ ٚامسحٞ

 ايسد٠ ٚشز ايكب١ً ٖرٙ يف

 ٍايػٛ حت٢ غ٤ٞ نٌ ٭ٕ
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صدزى ع٢ً مت�١ُٝ ٜػدٚ

 ادلطلت اخلبهط
 تدبري اإلهلٞ ٚايتطًِٝ باملػ١٦ٝ ايرتنٝص ع٢ً فهس٠ اإلميإ باي

 ضت١ َٔ املكسبني

 ٜٗسبٕٛ َٔ غغب ا٭َرباطٛز

 ايرٟ ٜسٜد إٔ ٜعبدٙ ايٓاع نإي٘

 ٚايهًب ايضػري َطتٓدا ع٢ً قدَٝ٘

 َاَٝتني ٚقد غفٝتاا٭

 ٚاملًو ايرٟ ٜسعاِٖ

 ٜكٍٛ يف تكسٜسٙ أَاّ عسش اهلل
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 م2016العدد العشرًن للعام 
 اخلامساجلزء 

 

 اآلداب يف ًأثري القرآنُ القصص
 ( أمنٌذجا غٌتى دٍباأل) الػربَة

 يكد قًبتِٗ ذات ايُٝني ٚذات ايػُاٍ

حت٢ ٫ تغاز أعغا٩ِٖ ايسقٝك١

 ادلطلت العبدض 
هسِٜ ٚاضتحغازٙ أَاّ ْاظسٜ٘ يف ْعُ٘ ايػعسٟايتأنٝد ع٢ً فهس٠ َعاٜػت٘ يًكسإٓ اي

 احلبٝب١ إىل أضسع ٖدٖد ٜا أضسع

 ٚأبدًا هلا دا٥ًُا بأْين ٚبػسٖا

 زضٍٛ ٞاخلٛاي ا٭ٜاّ يف تهٔ أمل

)"?..ضبأ ًَٚه١ احلهِٝ ضًُٝإ بني

 قدميا بًػتو أغٓٝيت

 إٓ تٛد إٔ ترٖب إيٝو بعٝدا ٫ٚ

 إْٞ أغين طٛاٍ ايًٌٝ , َٔ ايفذس حت٢ املطا٤ ,
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ِٔ غٓا٤ أمجٌ , ٚأْا أمسع ٖرا زاعٝا,  ِٖٚ ٜكٛيٕٛ غ

 ٚإذا دا٤ت ٚزق١ بني احلني ٚاحلني

ٌُ حت١ٝ ف٬ تٓصعرحت

 جتاضس املضٛز ع٢ً زضِ صٛز٠ إهل١ٝ

 ٚعسض زا٥عت٘

 يهٔ َا ٜساٙ َطتح٬ٝ ٖٛ :

 إٔ ٜضف يًعاغل َعػٛقت٘

 ٜتٛىل ا٭َسفًٝذس٩ أٜغا ٚحياٍٚ ! إٕ حًُا 

ٚخٝاٍ ايعٌ ضٝهٕٛ َٛاتٝا
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 اآلداب يف ًأثري القرآنُ القصص
 ( أمنٌذجا غٌتى دٍباأل) الػربَة

 من " لتفكيرا بكتا"  اـهـب مـتـختا لتيا ةلقصيدا نمضمو يضاأ هو اهذو

 : فيها ليقو إذ  لشرقيا نهايود

 ت الكمالياآني فاتنة ! نلت المرآة إ: قالت  لليخا تقوز

 لليالي خائنةإن  اقلتمو 

 واللزايطويك ف سو

 ين ربيخالد في عء كل شي

 يافن  آله افاعشقو

)للحظة حسبي !ه اهذ

  ةعقيد " هي تلك " فيها"  متجليا للها يحب أن إذا نإلنساا ستطاعةا في

 ةلقصيدا من لعشرينوا لثانيا لبيتا في لنا تبد يضاالمعنى أ ابهذو , !"  اليخز "

 ناـك ولما. " مـلـعـلا عـبـن"   اـهـأنـب كهنا صفتو إذفيها  لشاعرا حهامد لتيا

المزج  ناـكـاإلمـبـإللهية فا اتلذا لجما من " قبس"  منه يشع - لفانيا - جمالها

 يذـلا رـاعـشـلا تماما مع تجربة يتفق اهذ, و للها تسبيحدة بالحبيبة وبين إلشابين ا

 : قائلةالتصوف   جوقة تنشدها لتيا تباألبيا ست(و)فا لرئيسيا عهابدإ يختتم

 هو ما كل

 رةصو ىسو يسل نفا

 [ ضيرألا لعالما في ]ل لكماا ناقص هو ماو

 [ي لعلوا لعالما في كهنا]   للكماا متا هو

 . يلعلوا لعالما اهذ لىوإ ك هنا متحقق
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الخالدةألنوثة ا تجذبنا 

 ءبضيا ينة, والمز ئماوالمتميرة دا ب,للعووا ام,لقوالممشوقة اليخا ز إن

لى إ انلديوا شاعر تجذب   لتيا هي بللقلو حةرلشاواللجميع,  ر, والمعانقة لبدا

 ي .لعلوا لعالما

 العبثغادلطلت 
ايرتنٝص ع٢ً فهس٠ ٚادب ا٭دٜب يف ا٫زتكا٤ مبذتُع٘ ٚايرتفع بِٗ عٔ املًرات ايد١ْٜٛٝ 

 ع٢ً ايفٛش َعِٗ بٓعِٝ ا٭خس٠ . , حسصا
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 ضت١ َٔ املكسبني يف ايكضس

 ٜٗسبٕٛ َٔ غغب ا٫َرباطٛز

 ايٓاع نإي٘اير ٜسٜد إٔ ٜعبدٙ 

 يهٓ٘ ٫ ٜهػف عٔ نْٛ٘ إهلا :

 ٫ٕ بعٛع١ متٓع٘

 َٔ ا٫ضتُتاع بآطاٜب املا٥د٠

َٝسٕٚ ايبعٛع١ بتحسٜو املسٚح١  ٚخدَ٘ ٜط

 يهِٓٗ ٫ ٜطتطٝعٕٛ طسدٖا

 إْٗا تطٔ حٛايٝ٘ ٚتًطع٘ ٚحًتّٛ

 ٚتعهس نٌ املأدب١

 ثِ تعٛد َٔ ددٜد

 نسضٍٛ بعج٘ إي٘ احلسات ايػسٜس

 فكاٍ اخلدّ : َاذا !

?ّ٘  أتطتطٝع ذباب١ صػري٠ إٔ تغاٜل إي

 ٌٖٚ ٜػسب اإلي٘ ٜٚأنٌ

 َجًٓا حنٔ ? ن٬ إٕ ا ايٛاحد

 ايرٟ خًل ايطُٛات ٚايكُس ,



 
 

 

  

7447 

 

 حٌلَة كلَة اللػة العربَة جبرجا
 دللة علمَة ذلكمة

 

  

  

َٚز فٛقٓا قب١ ايطُا٤ ذات ايٓذّٛ  ٚد

 ٚايفت١ٝ-ٖرا ٖٛ اهلل , فًٓٗسب !

 ايًطاف , ذٚ اخلفاف اخلفٝف١ , ٚايص١ٜٓ ايسقٝك١ ,

 آٚاِٖ زاع خبأِٖ

 صدسٟ ِٖ ٖٚٛ َعِٗ يف نٗف

 ٚمل ٜػأ نًب ايساعٞ إٔ ٜرٖب ,

 طسدٚٙ ٚاْهطس حافسٙ

 يهٓ٘ بدا ًَتضكا بطٝدٙ

 ٚاْغِ إىل اهلازب املدتب٧

 ٚإىل أصحاب ايّٓٛ

..... 

 ٚاملًو ايرٟ ٜسعاِٖ

 ٜكٍٛ يف تكسٜس أَاّ عسش اهلل ,

 " يكد قًبتِٗ ذات ايُٝني ٚذات ايػُاٍ

 حت٢ ٫ تغاز أعغا٤ِٖ ايسقٝك١

 ٛزٚفتحت غكٛقا يف ايضد

 حت٢ جتدد ايػُظ يف طًٛعٗا ٚغسٚبٗا ,

 ا٭يٛإ ايٓغس٠ خلدٚدِٖ :

 ٖٚهرا ٜسقدٕٚ يف ْعِٝ "
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 ٚايهًب ايضػري , َطتٓدا  ع٢ً قدَٝ٘ ا٭َاَٝتني

 ٚقد ْاّ َْٛا ٖاد٥ا

 ٚمتس ا٭عٛإ ٚايطٕٓٛ .

 ٚأخريا ٜطتٝكغ ايفت١ٝ .

....... 

 إىل إٔ ٜكٍٛ يف ْٗا١ٜ ايكضٝد٠ :

 ثِ عاد إىل ايهٗف

 ٘ ايػعب ٚاملًوٜضحب

 َٚضطف٢ أمسا٤ ٖرا

 ٫ ًٜتفت إىل املًو ٫ٚ إىل ايػعب :

 ٭ٕ ايطبع١ ) ٚناْٛا مثا١ْٝ إذا حطبٓا  ايهًب (

 قد اْطحبٛا َٔ ايعامل َٓر شَٔ طٌٜٛ

 ٚق٠ٛ دربٌٜ ايطس١ٜ

 محًتِٗ إىل اجل١ٓ

 حطب َػ١٦ٝ اهلل

ٚبدا ايهٗف َطدٚدا
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 ايعصٜص٠ ايكضا٥د أٜتٗا اآلٕ ْاَٞ

 غعيب صدز ع٢ً

 فغً٘ب دربٌٜ ٚيٝٓػس

 َطو ضحاب١

 ندٚد" ا اجلطد فٛم

 َعاف٢ ٖٚٛ ايػاعس عٞ l حت٢

 ٚٚدٚد-ب٘ نايعٗد -َسح

 ايضدس فٝػل

 ضعٝدا ٚجيٛب

 ايعضٛز نٌ أبطاٍ َع

 ايٛاضع١ اخلًد دٓات

 ايدٚاّ ع٢ً جتدد" ا اجلُاٍ حٝح

 َهإ نٌ يف دَٚا ُٜٓٛ

 اجلُٛع ب٘ فتطس

 j ا٭ّ يًهًب حت٢ ٚحيل

 ضادت٘ َع ٜدخٌ إٔ

اخلًد دٓات



 
 

 

 

7444 
 

 م2016العدد العشرًن للعام 
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كرريد

 الثبهيادلطلت 

 اإلميإ بايبعح ٚايجٛاب ٚايعكاب ايرتنٝص ع٢ً فهس٠





 تناابعة حيوأركذلك ت بشر

 دوسلفراجنة ل بدخو
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 ينلسنابد أتعيش ك هنا

 ء والصالحين .لياوألمع ا

 رلصف حمايتقدمهم في ا

 نشطةات بخطو يثب

 عيسوه كب على ظهررفقد 

 ءألنبيااهو يدخل مدينة و

 ئبذيأتي بعدهم ب شبه هياو

 لله( :ل اسو)رمحمد ه مرأ

 ينللمسكة لشاه اهذ"دع 

 لغني"اعند ى خرأبحث عن وا

 لطيفح يله في مرذيهز و

 ينألماكلب صغير مع صاحبه 

 لسبعةالكهف اهل رك أشا

 ص.خالوإنومهم في حب 

 ةبي هريرة أهرذي ها هي و

 تالطفه:وسيدها ل حوتموء 

 واملدانا مقدسا على اسيبقى حيوإذ 

ملسالالنبي عليه امسح عليه ي لذالك ذ
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 التبظغادلطلت 

 ع٢ً فهس٠ َد اجلطٛز بني ا٭دٜإ احلسظ 

ٍُ  تتٓاثس, ٚاجلُٓٛب ٚايػسُب ايػُا

 تتصعصع ٚتغطسب , ٚاملُايُو تتضدع, ايعسُٚش

 ايطاٖسايضايف ايػسِم فًٓٗادس إذا إىل

 نٞ تطسٚح دٛ اهلدا٠ املسضًني ,

 احلب ٚايػسب ٚايػٓا٤  حٝح. ٖٓايوَ  إىل
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 ضٝعٝدى ٜٓبٛع اخلغس غابا َٔ ددٜد .

 ٚايضفا٤ , ٚ إىل ٖٓايو حٝح ايطٗس ٚاحلُل

 أٚد إٔ أقٛد ا٭دٓاع ايبػس١ٜ ,

 حت٢ أْفر بٗا إىل أعُام املاعٞ ايطحٝل

 يدٕ ايسب َٔ تتًك٢ ناِْت حٝح

 ا٭زض َػاتبًُ ايطُا٤ ٚح٢

 .بايتفهري حتطِٝ ايسأع  دٕٚ

 ٖٓايو حٝح نإ اآلبا٤ ٜكّدضٕٛ

 أدٌ ٖٓايو أٚد ايتًُٞ عدٚد ايػباب

 فٝهٕٛ إمياْٞ ٚاضعا عسٜغا ٚفهسٟ عٝكا ذلدٚدا

 أٟ حافغ ! إٕ أغاْٝو يتبعح ايط٣ًٛ

 إبإ املطري يف ايػعاب ايضاعد٠ اهلابط١

 دٜح احلب ,أدٌ إٕ َا ُٜٗظ ب٘ ايػاعس َٔ ح

 يٝحٌُ احلٛز أْفطٗٔ ع٢ً إٔ ٜعػكٔ .

 فإٕ غ٦تِ أ٫ حتطدٚا ايػاعس ٖرا احلغ

 أٚ إٔ حتسَٛٙ َٓ٘ ٚتعهسٕٚ صفٛٙ عًٝ٘

 فاعًُٛا إذٕ إٔ نًُات ايػاعس ٚقٛافٝ٘

 حتًل دا٥ُا , دا٥ُا , ٖٚٞ دا٥ُا يف حتًٝل ,

 قازع١ أبٛاب ايفسدٚع بُٗظ ٖٚد٤ٚ
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ْاغد٠ يٓفطٗا حٝا٠ ٖاد١٥
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 ادلجذث الثبلث
 الٌثسٌخ األػوبل يف القسآًً القظض أثس

 ادلطلت األّل
 إ , نٝد ايػٝطإ ا٭شيٞ يإلْطإايتأنٝد ع٢ً فهس٠ ايضساع بني اإلْطإ ٚايػٝط
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 ادلطلت الثبًً
 ,ايرتنٝص ع٢ً فهس٠ إٔ ٜهٕٛ ايػاعس َجٌ أع٢ً ٚق٠ٛ ١ًَُٗ 

 ١ٝ زاق١ٝ .ٚمنٛذدا ٖادٜا حلٝا٠ فهس١ٜ ٚزٚح
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ػلً

فبطوخ

ػلـً

فبطوخ
ػلـً

فبطوخ
ػلـً

فبطوـخ

ػلً
فبطوخ

ّفبطوخ ػلً
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فبطوـخ

ػلً

فبطوخ
ّفبطوخ ػلً
ػلً

فبطوخ

�ػلً

فبطوخ
ّفبطوـخ ػلـً
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ومما يددل علدى قناعدة "هوتده" بمسدالية الشداعر بتندوير مجتمعده بثقافدات          

قة ولدة احضرم , 4444م بيع عارفي أ نه قرق ألسيااألخدرين وقبددول االخددر , أندده ا 

سالة رلتالية من ر السطويدددن اتبيدددم ,  ولكرآن القرامن ر لسواترجمة  بعض ة لويز

ات المثقفددددات لسيدان ـددددما كبيردا عدأن لشاعر "شلر " املة أرلوته"  ر"شاة لسيدا

ه في هذه القدراءة  إذ ورد  ذـد ى هـد لع إالستمااكن في رشايمار(  من حاشية قصر )فا

ي( ـددوفـدد)صة دـدديـددسـددلاي ـددنـددعأا ـددنـددد كـددعظيمة. فقبمتعددة  مس ألرسالة: " "حظيت ا

 .Sophie vتسدددوكن ( وأختدددي ) كارولينددده فدددون فول  V.Carolineن وـدددف

sdhardt    نـد ايـد تـد شن وـه( فـوتـلراـ)شة دـيـسـلاا ـمأة, ـقودـلاد ـجوته عنبمعية 

wolzogen  لفيدن فوة لسيداقامت بالخروج ,  وفلم يسمح لألسفcharlotte 

V. Stein    ا ذـددكـددهع. واـددطـددنقي دونمددا  الشايددم  القصر بتقدافي ء ألمناة اكبير

سبغت علينا معرفة أقد وئا مريحا. دهان الحفددددددددددددل  كاد وعدلالمجموعة قليلة اكانت 

لعالم ا اذـددهـددا بـددنـددرفـددعة  إذ رـدديـددبـددة كـددعـددتـدده مـددلاوـددحأطالعه على ق واجوته بالشر

ت قد سعدآن, و رـدددددددددددلقامن ء لى شيء إإلصغاالرهبة في ابدينا أكنا قد وئع.. . الرا

 .(47)دة"قل منها سعاألم نكن نحن وجوته  وة قة بتالولدا

؛ حتى  ـ ـ لنبي  ابشخصية رو في ذلك فقد كان هوته شديد االهتمام واله

ح ـدديـددتأا ـددل مـددجأ قروعماله بشكل مستفيض , وألشريفة اسة سيرته دراعلى عكددف 

(44.) متعمقةدة  اـع جـجارـمدر واـص. من مـ سيرته ـ ن ـه مـل
 

كما لم تقتصدر جهدوده للتعدرف علدى التدراث الفكدري العربدي ووضدعها أمدام          

ة مددن مجتمددع الدوقددة "لددويزة "    وجدددان الجمهددور األلمدداني علددى الصددفوة السددامي     

,  بل  عمد إلى  اهتنام كافة الفرص في المحافل األدبية والمناقشات الشعرية فحسب

بجه هو نفسه دة بجانب , ما ـدددسيرلفاوالعربية اشعرية مترجمة عن ص نصوء لقاإل

قامته في ء إثنان ذلدك مدا أجدراه أ   ـدين , ومد  يـد رقـد شن وـمـضـموطابع ذات من قصائد 

 ج مدددددن مناقشدددددات علميدددددة مستفيضدددددة مدددددع المسدددددتعرب بددددداولوس    مدينة هايدلبر
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 م2016العدد العشرًن للعام 
 اخلامساجلزء 

 

 اآلداب يف ًأثري القرآنُ القصص
 ( أمنٌذجا غٌتى دٍباأل) الػربَة

(H.E.G.Paulusو   )ساته درالتي حًصلها في أي حول المعدارف ا لرامعه دل تبا

 العميقة للشاون   العربية .

ة يث عديددحاأيضا (  أWiesbadenدن )اـد بـد سـد يـي مدينة فـفى رـجأكما 

 لشرقية.والمضامين  الطابع ايحاكي ي لذالشعر واألصيل اي ـرقـشـلار ـعـشـلان ـع

( Sulpiz Boisseree) سيريهاألصغر سنا بوصديقه ايثه مع دحاألعل و

ه لعديد من هذى اته فحواسيريه في مذكرابوإذ أورد لك,  ذخير شاهد علىن تكوأن 

 يث.دألحاا

لددددددددددددباهيين  افي طاحونة (وGerbermuehleرت )نكفوافي  مدينة فرو

لشاعر ل اهم مع ميوؤصدقاوأعائلة " فيليمر" اد فرأتعاطف ه الخصددددددوص جوعلى 

 لعالم.ا العالي لشغفه بهذاله عن تقديرهم ا عربوق وألشرانحو 

ل الكبير الذي أعدده لده األصددقاء المقيمدون فدي )فرانكفدورت(       الحتفااحتى و

لشرق , وترددت فيه بمناسبة عيد ميالده الخامس والستين حيث طغت عليه أجواء ا

 قصائد الديوان التي انتهى من تأليفها في ذلك الحين .

ى شددارك المستشددرقون مددن أصدددقاء الشدداعر دورهددم فددي  رـددخأة ـددمن ناحيو

ة , وكاندت لهدم جهدود    لثقافاحظ كبير من تبادل األفكار , إذ كان له هناك أصدقاء ذو 

ة الشرقين األقصى واألدنى , واسعة في مساندته في الجهود التي بذلها لإللمام بثقاف

ى ـنتهالتي ان الديواعليهم قصائد أ يقركما كانوا يزورونه في بيته ويحثونه على أن 

 (44)بأكمله.ان لديووع امعهم عن مشرث دـحـتـيوأن ا ـهـمـظـن نـم
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 ادلطلت الثبلث
 املٓػٛد اهلدف إىل ايٛصٍٛ يف ٚايعٕٛ ا٭خ٠ٛ فهس٠ ع٢ً ايرتنٝص

 َا ٚنجريا إيٝهِ فٝ٘ ٚأحتدخ إ٫ ّٜٛ ميغٞ ٫

 ْفطٞ ٜا صربا: هلا ٚأقٍٛ بضحبتهِ ايٓفظ أَين

 تًفع" ا ايفت٢ تعذٌ يكد. ايًكا٤ ٜتِ فطٛف صربا
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 ظٗس ع٢ً اخلط٢ حتجٕٛ يهٓهِ َضاحبتهِ بايدزع

 َهتٛف أقف إٔ أزٜد فًطت ٖرا ٜهفٞ. دٛادنِ

 ٚأ٩دٟ طسٜكٞ يف أَغٞ إٔ أزٜد ا� ٚإ ايٝدٜٔ

 تتهفٌ فطٛف ثا١ْٝ ايتكٝٓا ٚإذا عًُٞ

 ذيو بعد ٜأتٞ مبا ا٭ٜاّ
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 الساثغ ادلجذث
 ّالؼسثٍخ اإلظالهٍخ ثبلقظض القسآًً ّالثقبفخ  تأثسٍ ػلى دلرتثخا اَثبز

4- 
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 ! ٚحدٙ اخلري ٭دٌ اخلرَي أفعٌ ـ

 , ايدٜٔ يف املَتَفك٘ ٜفُٝد َاذا ـ

 ? ايطسٜل ع٢ً ٜطد إٔ

 , املطتكِٝ ايضحٝح ا٫ِدزاى ُِٜدَزِى مل َا إٕ

ٍٛ بػهٌ أٜغا ُِٜعَسف ئ  .ضكِٝ ًَت

ٌُ ــ  أغين ضأظ

 َيح٢ٓ ُٚأَزدُد

َِٖدُٖد  ْفط٢ ٚأ

 ايػسِم بني

 ايَػسب ٚبني

 دٗدٟ ٚيٝضبح
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 ! دلدٟ غا١ٜ ٖٛ

ٌَ ٜتحَٝص إٔ احلُاق١ َٔ ــ ٍٕ ن  إْطا

ُٙ ملا  ! عًٝ٘ ٜجين ٚإٔ ٜسا

ُٙ نإ ا٫ِض٬ّ ٚإذا  , ايَتِطًِِٝ هلِل إٔ َعٓا

َطًُني ٚمنُٛت حنٝا , أمجعني فإْٓا
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 دْٝاٙ يف غدط نٌ إٔ ايػبا٤ َٔ

 !اخلاظ زأٜ٘ ميتدح

 هلل, اخلغٛع ٜعين اإلض٬ّ نإ إذا

اإلض٬ّ يف ٚمنٛت حنٝا مجٝعا فإْٓا
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ّثبخلتبم

 دنتٛز٠

 ثٍِخ ػجداحلبفظ إمسبػٍل
 أضتاذ ا٭دب ٚايٓكد املطاعد ظاَع١ حا٥ٌ
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 الجذث هظبدز

www.saaid.net/Doat/dali/41.htm
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http://www.alhayat.com/Details/406662

https://groups.google.com/forum/#!msg/alnoor

id-show-action-https://www.alrakoba.net/articles 

https://www.alrakoba.net/articles-action-show-id
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http://alrai.com/article/85402

September 12, 2011fikr.com/article

https://www.facebook.com/Ktab.afkar/posts
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www.facebook.com/Ktab.afkar/post

 

 https://mamdouha.wordpress.com/2012/02/06

 

   islamlovers.ahlamontada.net

https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOrazb_rbXAhXIIewKHVOdBA4QFggqMAE&url=http%3A%2F%2Fislamlovers.ahlamontada.net%2Ft1583-topic&usg=AOvVaw1zSTSvIvDcKSB5C3FgS6iE
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOrazb_rbXAhXIIewKHVOdBA4QFggqMAE&url=http%3A%2F%2Fislamlovers.ahlamontada.net%2Ft1583-topic&usg=AOvVaw1zSTSvIvDcKSB5C3FgS6iE
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOrazb_rbXAhXIIewKHVOdBA4QFggqMAE&url=http%3A%2F%2Fislamlovers.ahlamontada.net%2Ft1583-topic&usg=AOvVaw1zSTSvIvDcKSB5C3FgS6iE
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Johann Fueck, Die Arabischen Studien in Europa Leipzig 1955, S 108 

Fritz Strich, 

Goethe und die Weltliteratur Bern 1946, 2. verb, u  

erg Auflage

franz Babinger, 

Orient und deutsche literatur in: Deutsche. Philologie im

Aufriss, Bd. 3.2. Ueberarbeitete Aufl. Hg. 

Von Wolfgang Stammler. Berlin 1962, Sp581-87

http://www.alwarraq.com
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 www.nationalkuwait.com
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 علىآن لقرافي ترجمة ,  و 444كاتاريندا مدومزن ص   -جوته والعدالم العربدي  

 جوته أ ( قر4444م )اـلثانيعق الجزء الشرز افي كنوالمنشودة  هامر ن يد فو
 

لله(ابن اليس ونبي م) لسالاليه لسيدعأن ا

Goethe

forum.almaniah.com/index.php?p=/discussion/1319
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http://www.alfakhora.org/vb/showthread.php?t=12942

ووتشمنس

يبلكرش

مكتبه �منجوته �منيرررين

Oelsner, Mohamed. Darstellung des 

Etinflusses seinter Glaubenslehre auf die Voelker des 
Mittelalters... A.D.Franz, Uebers, von E. D. Mieg. Frankfurt 
a. M 1810 - Henri cte de boulainvilliers, Das Leden 
Mahomeds. M. hist, Anm Ueber . d. Mahom. Religion... 
A.D. Franz... Uebers. Lemgo 1747 - J.V. Rehbinder, Abul 
Casem Mohamed. E. Beitrag Zue Polit. Mens . chengesch. 
Kopenhagen 1799. - F.H. Turpin, Histoire de la vie de 
Mohamed, Legislateur de L‘Arabie . ( T. 1. 2 Paris 
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1773)KeudellDeetjen. Nr970- 973

 

www.vb.eqla3.com
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https://alwafd.org

http://foryou.maghrebarabe.net

https://mamdouha.wordpress.com/2012/02/06

276

26534.html-/archive/index.php/twww.wata.cc/forums

 

 http://www.sudanile.com

 

 انتهى

https://alwafd.org/ثقافة/266344
https://mamdouha.wordpress.com/2012/02/06/النص-القرآني-في-الآداب-العالمية-غوته/
https://mamdouha.wordpress.com/2012/02/06/النص-القرآني-في-الآداب-العالمية-غوته/
http://www.wata.cc/forums/archive/index.php/t-26534.html
http://www.wata.cc/forums/archive/index.php/t-26534.html
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 حمتٌْبد الجذث
 

زقن  ادلْضْع م
 الظفذخ

 ادلقدهخ 

 التوٍِد 

 غْتَ األدٌت ػلى إطاللخ:  األّل دلطلتا 
 األدثً اجتبَُ:  الثبًً ادلطلت 
 هؤلفبتَ:  الثبلث ادلطلت 
 ّالؼسثٍخ اإلظالهٍخ ثبلثقبفخ  تأثسٍ ػْاهل : الساثغ ادلطلت 
 ادلجذث الثبًً : هظبُس تأثسٍ ثبلقظض القسأًً 

 
ــت األّل  ــدُب : ادلطل ــد ّتْكٍ ــسح التْدٍ ــى فا ــص ػل الرتكٍ

 ْكٍدا ال هثٍل لَ يف القْح ّالْضْحت

 
الرتكٍص ػلى فاسح الٍقني ثْجْد أكثـس هـي :ادلطلت الثبًً 

 ًجً هالف ثتجلٍغ الجشسٌخ السظبالد العوبٌّخ

 
 : ادلطلت الثبلث

 الرتكٍص ػلى فاسح ػجْدٌخ "ػٍعى" ػلٍَ العالم

 
 :ادلطلت الساثغ 

 َ العالمالتأكٍد ػلى فاسح زفضَ لظلت العٍد ادلعٍخ ػلٍ

 
 : ادلطلت اخلبهط

 الرتكٍص ػلى فاسح اإلميبى ثبلتدثري اإلذلً ّالتعلٍن ثبدلشٍئخ

 
التأكٍــد ػلــى فاــسح هؼبٌشــتَ للقــسآى : ادلطلــت العــبدض 

 الاسٌن ّاظتذضبزٍ أهبم ًبظسٌَ يف ًظوَ الشؼسي 
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زقن  ادلْضْع م
 الظفذخ

 

الرتكٍص ػلى فاسح ّاجت األدٌت يف االزتقبء :  العبثغادلطلت 
فغ ثِن ػي ادللراد الدًٌٍْـخ , دسطـب ػلـى مبجتوؼَ ّالرت

 الفْش هؼِن ثٌؼٍن األخسح .

 
 :  ادلطلت الثبهي

 الرتكٍص ػلى فاسح اإلميبى ثبلجؼث ّالثْاة ّالؼقبة
 احلسص ػلى فاسح هد اجلعْز ثني األدٌبى :  ادلطلت التبظغ 
 الٌثسٌخ األػوبل يف القسآًً القظض أثس:  ادلجذث الثبلث 

 
التأكٍــد ػلــى فاــسح الظــساع ثــني اإلًعــبى :  ألّلادلطلــت ا

 ّالشٍطبى , كٍد الشٍطبى األشيل لإلًعبى

 
الرتكٍص ػلى فاسح أى ٌاْى الشبػس هثل أػلـى :  ادلطلت الثبًً
 ّمنْذجب ُبدٌب حلٍبح فاسٌخ ّزّدٍخ زاقٍخ . ّقْح هلِوخ ,

 
 يف ّالؼــْى األخــْح فاــسح ػلــى الرتكٍــص:  ادلطلــت الثبلــث

 ادلٌشْد اذلدف ىلإ الْطْل

 
ثبلقظـض القسآًـً   تأثسٍ ػلى ادلرتثخ اَثبز:  الساثغ ادلجذث

 ّالؼسثٍخ اإلظالهٍخ ّالثقبفخ
 اخلبمتخ 
 فِسض ادلساجغ 
 فِسض ادلْضْػبد 




