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رخيؽ، وأثاروا الذكؾك حؾل العجيج مؽ العمساء والسؤ  Hrotsvita حيخت روسفيتا
، وقج ساىؼ في ذلػ اختفاء أعسال روسفيتا مؽ سجل األعسال أصالة أعساليا

وقج تؼ الكذف عؽ عجد مؽ سظى، الكشدية خالل العرؾر الؾ  السدخحية
عقب  متأُىس   أن إلى الشؾر مؽ ججيج، بعجالتي أخخجت أعساليا السخظؾطات والؾثائق 

، سؾف ولكؽ قبل عخض السؾضؾع ي عذخ السيالدي،وفاتيا في بجايات القخن الحاد
  نتظخق بالحجيث إلى التعخيف بخوسفيتا نفديا.

 نذأة روسفيتا:

 وأ فمؼ يتؼ التعخف عمييايذؾب الغسؾض السخحمة األولى مؽ حياة روسفيتا؛ 
 في إحجى مكتبات بافاريا تؼ العثؾر عميو ال مؽ خالل مخظؾطأعساليا إعمى 

Bavaria  السدخحية  ياتحتؾي عمى أعسالخالل القخن الخامذ عذخ السيالدي، التي
بتو ولؼ ُيعخف عؽ روسفيتا سؾى القميل مؽ خالل ما كت .السمحسيةأشعارىا األدبية و و 

 .(1)عؽ نفديا في مقجمات أعساليا

عؽ حياة روسفيتا، فدؾف نعتسج  مباشخةفخ معمؾمات واضحة و ونغًخا لعجم تؾا
، لكٍل مشيؼ الحجيثيؽ لباحثيؽمجسؾعة مؽ االفتخاضات لعجد مؽ ااستشا عمى في در 

لجت فييا روسفيتا؛ وُ  الحي العاماختمف الباحثؾن في تحجيج  . بجايًة،وبخىان   جة  ح
دهو  ،(2)م939فسشيؼ مْؽ أرَّخ مؾلجىا بعام  ىؤالء  واستشج ،(3)م935آخخ بعام  فخيق   حجَّ

                                                           

(
1

) Hudson, W. H., "Hrotsvitha of Gandersheim", English Historical 

Review 3/ 11 (Jul., 1888), pp. 431- 456, esp. 435-436. 

(2) Bonds, T., "Voice in the Drama of Hrotsvit of Gandersheim", Ph.D. 

Diss. (Florida State University, 2014), p. 7; Frankforter, A. D., 

“Hroswitha von Gandersheim and the Destiny of Women”, The 

Historian 12 (1979), pp. 295- 314, esp. 297. 

(3) Winterfeld P., Deutsche Dichter des lateinischen Mittelalters, (Munich, 

1913), p. 103; Barack, A. K., Die Werke der Hrotsvitha, (Nurnburg, 

1858), introd., vi; Strecher, K., Hrotsvithae Opera, (Leipzig, 1906), 

introd., iii; Magnin, Ch., Théatre de Hrotsvitha, (Paris, 1845), introd.,  
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الخالبة ما ذكخْتُو روسفيتا في مقجمة أعساليا السدخحية، أنيا أكبخ سًشا مؽ  إلى
Gandersheim رئيدة ديخ جشجرشايؼ Gerberga IIجخبيخجا الثانية 

(4) (959-

                                                                                                                                                 

xx; Kuehne, O. R., A study of the Thais Legend with Special Reference 

to Hrothsvitha’s ' Paphnutius', (Pennsylvania, 1922), p. 47; Wilson, K., 

Hrotsvit of Gandersheim: A Florilegium of her Works, (Cambridge, 

1998), p. 6; Burgess, "Hroswitha of  Gandersheim", p. 10; Brown, R. 

and Wailes, L. S., "Hrotsvit and Her World", In R. Brown and L.S. 

Wailes (eds.), A companion to Hrotsvit of Gandersheim, Contextual and 

interpretive Approaches "fl. 960", (Leiden and Boston, 2013), pp. 3-21, 

esp. 4; 

م 852في بشاء ديخ جشجرشايؼ عام  - الجج األكبخ لألسخة األوتؾنية -Liudolf شخع ليؾدلف (4) 
ة حرل عمى مؾافقليدافخ إلى روما ف؛ Aedaوأميا إيجا  Odaبشاًء عمى رغبة زوجتو أودا 

 القجيديؽ.بعض وجمب معو رفات البابؾية، 
Annalista saxo, ed. G. H. Pertz, Monumenta Germaniae Historica, 

Scriptorum 6, (Hanover, 1844), p. 567; Annales Quedlinburgenses, ed. G. 

H. Pertz, Monumenta Germaniae Historica, Scriptorum 3, (Hanover, 

1839), p. 47; Hrotsvitha, Carminae de Primordiis Coenobii  

Gandersheimensis et Degestis Oddonis I Imperatoris, ed.G.H. Pertz 

Monumenta Germaniae Historica, Scriptorum 4, (Hanover 1841, Leipzig 

1925), p. 309; Vita Hathmodae, ed. G. H. Pertz, Monumenta Germaniae 

Historica, Scriptorum 4, (Hanover, 1844), p. 165. 

 مقر Goslar مجيشة جؾسالر بالقخب مؽ ؛ حيث يقع جغخافيجيخ في مؾقعو الالوتكسؽ أىسية  

لؼ يكؽ ديخ جشجرشايؼ مقًخا لمخالبات مؽ األسخ الشبيمة فحدب، وإنسا كان مخكًدا السمؾك األوتؾنييؽ. 
 لمثقافة وبسثابة مجرسة ومدتذفى ومخكًدا سياسًيا ميًسا أثشاء زيارات السمؾك. 

Bernhardt, W., J., Itinerant Kingship and Royal Monasteries in Early 

Medieval Germany c.936-1075, (Cambridge, 1993), p. 152; Bonds, "Voice 

in the Drama of  Hrotsvit ", pp. 9-10. 

وقج تحؾل ديخ جشجرشايؼ مؽ ديخ يتستع بالحساية السمكية إلى مؤسدة تتستع باالستقالل التام. كسا 
مJohn XIII (965-972 )حرل عمى الحساية البابؾية مؽ ق بل البابا يؾحشا الثالث عذخ 

 بحزؾر كٍل مؽ أوتؾ األول وأوتؾ الثاني.
Jaffé, Ph., Regesta pontificum Romanorum, (Berlin, 1851), p. 327; 
Goetting, H., Das Bistum Hildesheim, Vol. 1, Das Reichsunmittelbare 
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بالرغم من أنيا أصغر مشي " :خت عؽ ذلػ قائمةً فعب   ،م949م( السؾلؾدة عام 1991
نيا ُولجت أذكخت في ممحستيا عؽ ديخ جشجرشايؼ أن روسفيتا نفديا كسا  ،(5).." اسش  

مOtto of Saxony (889-912 )  بعج فتخة طؾيمة مؽ وفاة أوتؾ دوق سكدؾنيا
 ، كسا حجد(6)"ةطهيم بدشين بعده ُولدنا... أوته والدوق الجميل" :م912الستؾفى عام 

 .(7)م932بعام مؾلج روسفيتا  Köpkeكؾبػ  السؤرخ الحجيث

لؼ يتسكؽ الباحثؾن مؽ تحجيج سشة وفاتيا، بل اختمفؾا فيسا ومؽ ناحية أخخى، 
بيشيؼ في تخجيح سشة بعيشيا، إذ رجح البعض أنيا عاصخت عمى األقل الدشؾات 

دوا وفاتيا بعام ى مؽ القخن الحادي عذخ السيالدي، األول د (8)م1992فحجَّ ، بيشسا حجَّ
الفخيقان عمى ما ورد في سجل وقج استشج ، (9)م1991أحج الباحثيؽ وفاتيا بعام 

؛ حيث ُذك خ فيو معاصخة روسفيتا لمسمؾك األوتؾنييؽ Hildesheim أساقفة ىيمجسيايؼ

                                                                                                                                                 

Kanonissenstift Gandersheim, Germania Sacra 7, (Berlin and New York, 

1973), p. 262. 
(5) "quae aetate minor"; Hrotsvitha Gandersheimensis, Opera, ed. P. De 

Winterfeld, Monumenta Germaniae historica, Scriptores rerum 

Germanicarum in usum scholarum ex Monumentis Germaniae 

historicis separatim editi 34, (Berlin, 1902), p. 2; The Plays of 

Roswitha, introd., xxxii. 

(6)"Oddonisque ducis clari…sed fuimus vere longo post tempore natae"; 

Hrotsvitha, Carminae de Primordiis Coenobii  Gandersheimensis et De 

gestis Oddonis I Imperatoris, ed. G. H. Pertz, Monumenta Germaniae 

Historica, Scriptorum 4, (Hanover 1841, rep. Leipzig 1925), p. 315. 
(7) Köpke, R., Hrotsvit von Gandersheim, (Berlin, 1869), p. 33.   

(8) Barack, Die Werke der Hrotsvitha, introd., vii; Frankforter, “Hroswitha 

von Gandersheim”, p. 297; Hudson, "Hrotsvitha of Gandersheim", p. 

437. 
(9) Magnin, Théatre de Hrotsvitha, introd.,  xxi.  
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، باإلضافة إلى تعخض روسفيتا ألحجاث تخجع إلى (19)الثالثة الحيؽ أىجتيؼ أعساليا
 عيج كل مؽ اإلمبخاطؾر أوتؾ األول وأوتؾ الثاني في أعساليا الستشؾعة، وبشاًء عميو؛

رجح ىؤالء الباحثؾن أن ما وصل لمقخ اء مؽ أعسال روسفيتا ُيسثل الجدءيؽ األول 
-983) والثاني، بيشسا ُفقج الجدء الثالث الخاص بعرخ اإلمبخاطؾر أوتؾ الثالث

 .(م1992 -1991)يسكششا حرخ وفاتيا خالل الفتخة  وعمى ذلػ؛. (11)م(1992

السؤرخيؽ، فمؼ يتؾصمؾا إلى رأي ل تحجيج ندب روسفيتا عكبة أمام وقج مثَّ 
يا إلى إحجى األسخ ح فخيق مؽ الباحثيؽ انتسائىحا الرجد؛ فقج رجَّ  فيج ؾحَّ مُ 

شايؼ، ومؽ السعخوف انزساميا إلى ديخ جشجر  إلىالدكدؾنية الشبيمة، واستشج في ذلػ 
م الباحث كسا قجَّ ، (12)األرستقخطية زؼ سؾى فتيات الظبقةنو لؼ يعؽ ىحا الجيخ أ

أفخاد األسخة  فافتخض أنيا أحجىحا الرجد؛  فيعجة افتخاضات  Hudson ؾن ىجس
 ، أوأنيا أميخة إغخيكية الدكدؾنية السمكية نفديا؛ لذجة ارتباطيا بالبالط األوتؾني، أو

مؽ أصل إنجميدي؛ ربسا لجؾدة أعساليا الذعخية والسدخحية التي شابيت األعسال  أنيا
  .(13)اإلنجميدية في جؾدتيا ودقتيا

أنيا السخجح وعمى الخغؼ مؽ عجم االتفاق عمى ندب روسفيتا، إال أنو مؽ 
عؽ تاريخ  Bodo بؾدو كانت مؽ أصٍل سكدؾني، وندتجل عمى ذلػ مؽ كتابات

ديخ جشجرشايؼ خالل القخن الدادس عذخ السيالدي، وقج احتؾى عسمو عمى الديخة 
                                                           

(10)Chronica Episcoporum Hildensheimen nec non Abbatum S. Mickaelis, 

in: Scriptorum Brunsvicensia, ed. G.G. Leibnitii., vol. 2, (Hanover, 

1710), pp. 787- 788. 

(11) Barack, Die Werke der Hrotsvitha, introd., vii; Frankforter, “Hroswitha 

von Gandersheim”, p. 297; Hudson, "Hrotsvitha of Gandersheim", p. 

437; Magnin, Théatre de Hrotsvitha, introd., xxi. 
(
12

) Winterfeld, Deutsche Dichter, p. 103; Bonds, "Voice in the Drama", p. 

297; Burgess, " Hroswitha of  Gandersheim", p. 9. 

(
13

)  Hudson, "Hrotsvitha of Gandersheim", p. 436.  
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Saxony وذكخ أنيا ُولجت في سكدؾنيا ،الحاتية لخوسفيتا
نتسائيا ا، باإلضافة إلى (14)

إلى أحج األسخ الشبيمة، أو إلى طبقة كبار التجار؛ حيث كانت األديخة تزؼ فتيات 
. وما يعزج رأي بؾدو ما ذكختو (15)تمػ األسخ دون غيخىؼ خالل العرؾر الؾسظى

حؾلية ىيمجسيايؼ السشذؾرة في أوائل القخن الثامؽ عذخ السيالدي عشجما ذكخت عبارة 
 .(16)"الديجة روسفيتا الفتاة الدكدؾنية"

الالئي تمقيؽ نداء القخن العاشخ السيالدي واحجًة مؽ بيؽ نخبة  كانت روسفيتا
تعميسيؽ داخل ديخ جشجرشايؼ. إذ أتاحت الجيخية الفخصة لفتيات العرؾر الؾسظى؛ 

الجيخ ، أنيا تعمست داخل قرائجىاوقج ذكخت روسفيتا في مقجمة  لتمقي تعميًسا راقًيا.
، ورئيدة ديخىا جخبيخجا الثانية، كسا اعتخفت  Rikkardisيذعمي يج معمستيا ريكارد

خجال عمى عجد مؽ القجمتيا إلى  األخيخةروسفيتا بتفؾق جخبيخجا العمسي، وذكخت أن 
خجح أن ومؽ السُ  .الحقة مؽ العمؼ والسعخفة، والتي تتمسحت عمى أيجييؼ في فتخةٍ  قجرٍ 

 ا عمي أيجي رجال الجيؽ والخلبان الستعمسيؽ في األديخة السجاورةروسفيتا تمقت تعميسي
، ثم يستدرْبُت في البداية عمى يد راهبة ُمثقفة ونبيمة ُتدعى ريكارد": حيشسا قالت

ة  َمِديش عمى يد غيرىا من الرهبان والراهبات فيسا بعد، وأصبحتُ  يبيتدر  ابعتت

                                                           

(
14

) Bodonis, H., "Syntagma de Elessia. Gandesiana ex Msto Emendatum 

atqu Fuppletum", in: Scriptorum Brunsvicensia, Vol. 1, (Hanover, 

1710), p. 712; Burgess, E. H.," Hroswitha of  Gandersheim: A study of 

the Author and her Works", Ph.D Diss. (Montana State University, 

1957), p. 9; Kuehne, A study of the Thais Legend, p. 48.  
اسست غشيؼ، "السخأة في الغخب األوروبي في العرؾر الؾسظى"، بحث مشذؾر ضسؽ كتاب  ((35

م(، ص 1983)دار السعارف، القاىخة، ، 1جـ، أوروبا العرؾر الؾسظىدراسات في تاريخ 
241. 

( 16 ) "Domina Roswitis puella Saxonica"; Chronica Episcoporum 

Hildensheimen,   nec non Abbatum S. Mickaelis, in: Scriptorum 

Brunsvicensia, ed. G.G. Leibnitii., vol. 2, (Hanover, 1710), p. 787. 
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في التي أعيش اآلن  ،زة جربيرجابالفزل والسعروف الطيب لمذخرية السمكية البار 
كسا ىه متهقع من  - الدير. بالرغم من أنيا أصغر مشي سشًّا، إال أنيا كشفيا داخل

، كسا كان لدييا من القدرة ما جعل كمسات س اأفزل مشي عم - ابشة أخ اإلمبراطهر
من  اة لي. وقد ساعدتشي جربيرجا كثير  وكتابات الُكَتاب اآلخرين شيئ ا مألهف ا بالشدب

 .(17)"يا عمى أيدي الُسعمِّسين من الرجالدرستي الكتابات التي عميسخالل ت

؛ فقج عشجما انزست إلى الجيخوقج اختمف السؤرخؾن في تحجيج عسخ روسفيتا 
، ولؼ يفرحؾا عؽ أسبابيؼ والعذخيؽ خ في عسخ الثالثةدخؾليا الجي فخيق مشيؼج أيَّ 

انزساميا إلى الحياة ب الخأي القائل إلى، كسا ذىب باحث آخخ (18)لتخجيح ىحا العسخ
، واستشج في تجعيؼ (19)ؽ مؽ عسخىاربسا قبل أن تبمغ العذخي باكخ،الجيخية في سؽ 

قميمة ، نيا بجأت عسميا صغيخة الدؽا ذكختو روسفيتا نفديا حيشسا ذكخت أرأيو عمى م
ديشو، سأحتاج لسداعدة كبيرة لمدفاع عن ىذا العسل الرغير، وكذلك تح" السعخفة:

ر أن عشد بدئي فى ىذا الكتاب كشت بعيدة كل الُبعد عن امتالك  وال بد من تذكُّ
 ".(29) ضحمة السعرفة ،شت صغيرة  في العسرالسؤىالت الزرورية؛ ألنشي ك

انزسام روسفيتا إلى ديخ  تاريخ د بعض السؤرخيؽومؽ ناحية أخخى حج  
عؽ : أن روسفيتا في قريجتيا أوليسا: سبخريؽم، ودعس ؾا رأييؼ ب959جشجرشايؼ بعام 

 قج وقعت حادثة بالجيؾس ، وكانتاستسعت إلى شاىج عيان Palagius بالجيؾس

                                                           

(17) The Plays of Roswitha, trans. St. John, (London, 1923), introd., xxxii; 

Burgess, " Hroswitha of  Gandersheim", p. 15; Magnin, Théatre de 

Hrotsvitha, introd.,  xxiv; Barack, Die Werke der Hrotsvitha , introd., 

ix; Kopke, Hrotsvit von Gandersheim, p. 27. 
(18) Kuehne, A study of the Thais Legend, p. 49; Burgess, " Hroswitha of  

Gandersheim", p.10; Magnin, Théatre de Hrotsvitha, introd.,  xxii. 

(19) Winterfeld, Deutsche Dichter, p. 103.  
(20) The Plays of Roswitha, introd.,  xxxii. 
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 فيسؾى  أن تقابموكؽ روسفيتا كيحا لؼ ت شخصو ، (م955-959) خالل الفتخة
م 959أما الجليل الثاني عمى تاريخ انزسام روسفيتا إلى الجيخ عام  السمكي. البالط

األوتؾني داخل البالط  تعمستياىي الظخيقة التي و  ى،بالشثخ السقفَّ  فكانت طخيقة كتابتيا
استجعاه عام قج  أوتؾ األول وكان ،Rather of Veronaمؽ راثيخ أسقف فيخونا 

نذخ راثيخ أسمؾًبا مسيًدا لمشثخ م إلى بالطو لمتجريذ في مجرسة القرخ، وقج 952
مؽ خالل اتراليا ؾع مؽ الشثخ ، وقج تعمست روسفيتا ىحا الشفي بالط أوتؾ السقفَّى

السؤرخؾن أيج  ليحيؽ السبخريؽوطبًقا  .بالبالط األوتؾني واتبعتو في كتابة أعساليا
أن عالقتيا بالبالط األوتؾني كانت نتيجة  ، إذم959دخؾل روسفيتا الجيخ عام 

إلى ديخ  ياأسباب انزسام تؾضح روسفيتا  لؼ، و (21)انزساميا إلى ديخ جشجرشايؼ
السخجح إال أنو مؽ واختيارىا لمحياة الجيخية،  ،جشجرشايؼ، وتخكيا لستاع الحياة الجنيؾية

أن القيؾد التي فخضيا مجتسع العرؾر الؾسظى عمى السخأة ىي التي دفعتيا إلى 
شيا مؽ إنجاز أعساليا دون  اختيار الحياة الجيخية؛ لتتستع بقدط مؽ الحخية ُيسك 

                                                           

(21) Bonds, "Voice in the Drama ", p. 8; Dronke, P., Women Writers of the 

Middle Ages, (Cambridge, 1984), pp. 56- 57.  

، تمقى تعميسو داخل أحج األديخة البشجكتية، وُعي ؽ  Liegeم بالقخب مؽ لييج899خ عام يج راثول     
الخالفات بيشو وبيؽ رجال الجيؽ في أسقفيتو، م، ولكؽ سخعان ما نذبت 931أسقًفا لفيخونا عام 

ففخ ىارًبا إلى  ،م، ولكؽ تججد الخالف ثانًيا962ففخ ىارًبا، ثؼ عاد إلى مشربو مخة ثانية عام 
ؽ م، ثؼ ُعي   951ف في حسمتيسا عمى إيظاليا عام لألسانيا، وصاحب السمػ أوتؾ األول وابشو ليؾد

 .م974عام وتؾفى  م(،956-953)أسقًفا عمى لييج عام
   John Mabilnonius, Vita Ratherii Episcopi Veronensis, Patrologia cursus 

Latina 136, pp. 27- 143; Die Briefe Rathers von Verona, Monumenta 

Germaniae historica Epistolae (Briefe d. dt. Kaiserzeit 1), ed. F. 

Baethgen, (Weimar, 1949), pp. 13- 188.                فيرونا: مدينة تقع في الجزء

 الشمالي من إيطاليا، انظر: 
Middleton, J. H., s. v. ''Verona'',  Encyclopedia Britinica 27, pp. 1033.                                                                                                                       
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إلى عجم تحجيجىا أسباب اختيارىا لجيخ جشجرشايؼ عمى وجو  ، باإلضافة(22)قيؾد
 الخرؾص، رغؼ وجؾد العجيج مؽ األديخة التي تتستع بسسيدات ديخ جشجرشايؼ نفديا.

أتاح انزسام روسفيتا إلى الحياة الجيخية الفخصة ليا لالترال بالبالط 
في السجتسع في  األوتؾني؛ إذ كانت األديخة ُتخسل الفتيات إلى قرؾر الظبقة العميا

 عالقة روسفيتا بالبالط األوتؾني تؾطجت. كسا (23)بعض األحيان ليتعمسؽ ويتجربؽ
مؽ خالل عالقتيا الؾطيجة بجخبيخجا الثانية؛ فقج كانت جخبيخجا الثانية مؽ أكثخ 

وصاحبة الفزل األكبخ عمييا؛ إذ شجعت  ،الذخريات السؤثخة في حياة روسفيتا
طمعْتيا عمى األدب الخوماني، ض في الحياة األدبية، وأعمى الخؾ  جخبيخجا روسفيتا
وقجمت ليا الذكخ والتقجيخ  ،اعتخفت روسفيتا بفزل جخبيخجا عمييا ،ومؽ جانب آخخ

يا لِك من سيدة ! سيدتي! أنِت تتسيزين بسختمف  :"مؽ خالل خظاب كتبتو لجخبيخجا
جعمك غير  ،أنهاع الحكسة الجهىرية، ويا لو من لطف أمهمي مغروس بداخمك

أنِت يا صاحبة الهجو البذهش،  كسا تعمسينو كل ما ىه مكتهب،  في قراءةمترددة 
 .(24)"السرأة التى مشحتشي فرصة التأريخ بالشظام الذعري لكل أفعال اإلمبراطهر

اتراليا بالعجيج مؽ الخجال  ،وقج نتج عؽ اترال روسفيتا بالبالط األوتؾني
رئيذ  مWilliam (954–968)ووليؼ ، Brunoالستعمسيؽ والسثقفيؽ مثل بخونؾ

ابؽ اإلمبخاطؾر أوتؾ األول، وقج طمبت روسفيتا مؽ  – Mainz  أساقفة مايشتذ
سأترك القرار لِك ولرديقك وليم رئيس " كيسيا:بيخجا أن تقجم أعساليا إلى وليؼ ليجخ 

قدين أنو مشاسب لمحكم عمى ىذه الدطهر غير ت، الذى تعأساقفة مايشتس

                                                           

(22) Frankforter, “Hroswitha von Gandersheim.”, pp. 295- 296.  
 .259اسست غشيؼ، "السخأة في الغخب األوروبي"، ص  ((29

(24) The Plays of Roswitha, introd.,  xxxiiii.  
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ُيعج مؽ الحي و  ،أسقف فيخونا خيراثكسا قجمت روسفيتا أعساليا إلى  ،(25)"السرقهلة
 .(26)أبخع األدباء خالل القخن العاشخ السيالدي

 السخظؾطات:

روسفيتا الستشؾعة،  أعسال كذفت عؽُعث خ عمى بعض السخظؾطات التي 
 وإليكؼ عخض لتمػ السخظؾطات ومحتؾياتيا.

 : Emmeram- Munich Codex سيؾنخب مخظؾط ديخ إميخام

في ديخ القجيذ  ذلػ السخظؾطعمى  Conrad Celtes سيمتيذعثخ كؾنخاد 
، ولكشو لؼ يشذخ محتؾاه إال في عام (27)م1493عام  St. Emmeram ميخامإ

 حتؾي عمىيميؾنخ األكثخ اكتسااًل ألعسال روسفيتا؛ إذ  م، وُيعج مخظؾط1591
خجح أحج السؤرخيؽ ، ويُ (28)ما عجا قريجة ديخ جشجرشايؼ جسيعيا روسفيتا أعسال

                                                           

(25)The Plays of Roswitha, introd.,  xxxiiii.                                                                                                
 ماينتس: مدينة  ألمانية تقع على ساحل نهر الراين ، انظر:

Saintsbury, G., s. v. ''Mainz'',  Encyclopedia Britinica 17, p. 444.                                                                                                                       

(26)Dronke, Women Writers, p. 56.                                                                                        

، وقج  Nürnbergلى مقاطعة نؾرنبيخج إكؾنخاد سيمتيذ ىؾ أحج الذعخاء األلسان، يشتسي  (23)
لى إوإيظاليا، ثؼ عاد  جان األوروبية، ومؽ بيشيؼ بؾلشجاقام بالعجيج مؽ الجؾالت بيؽ البم

  انغخ:  .مؾطشو في ألسانيا

   Aschbach, J., Roswitha Und Conrad Celtes, (Wien, 1868), pp. 2- 3. 

: أسدو القجيذ إميخام األسقف الستجؾل قبل نياية القخن الدابع ديخ القجيذ إميخام
سؼ نفدو خالل القخن الثامؽ السيالدي، ثؼ بخزت مكانتو السيالدي، وُأسدت أسقفية تحسل اال

 انغخ: النظالق الحسالت التبذيخية،الثقافية، وأصبح مخكًدا  
Kyle, J. D., "The Monastery Library at St. Emmeram (Regensburg)", 

The Journal of Library History, 15/ 1, 1980, pp. 1- 22, esp. 1. 
(28) Magnin, Théatre de Hrotsvitha, introd., xxix- xxx; Köpke, Hrotsvit von 

Gandersheim, pp. 10- 12; Strecher, Hrotsvithae Opera, introd., v; 
Burgess, " Hroswitha of  Gandersheim", p. 23; Butler, M. M, 
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فع تح، وتُ (29)م985 -989 ب في خالل الفتخة بيؽت  سخظؾط كُ ال ذلػأن  يثيؽالحج
 .(39)بحلػ السخظؾط حتى وقتشا الحاليمكتبة ميؾنخ 

مخأة عاشت دىذة كؾنخاد عشجما عثخ عميو؛ فكيف إل ذلػ السخظؾط وقج أثار
العاشخ السيالدي أن تستمػ تمػ السؾلبة والخغبة في السذاركة في عل عخوف القخن 

 .(31)في الحياة الفكخية خالل ىحا العرخ العريب

 :The Cologne Codex ؽكؾل مخظؾط

عام  ُعث خ عميومؽ حيث الغيؾر؛ إذ  كؾلؽ ثاني مخظؾط ُيعج مخظؾط
حتؾي عمى أول أربع مدخحيات لخوسفيتا طبًقا لسا ورد في مخظؾط م، وي1922

، وقج (32)يامدخحياتالتي كتبتيا روسفيتا في صجر  سقجمةالميؾنخ، باإلضافة إلى 
 لػ السخظؾط دون أن ُيخجح رأًيا عمىذكخ أحج السؤرخيؽ الحجيثيؽ عجة آراء بذأن ذ

خالل  -ميؾنخ مخظؾط-األولو ُندخ مؽ السخظؾط ويجعؼ الخأي األول بأن األخخ.
مع األول؛ إذ يؤكج عمى أن  ، بيشسا يتعارض الخأي الثانيالسيالدي القخن الثاني عذخ

، ومؽ تشكيًحاأفزل وأكثخ  ميؾنخ، إنسا ىؾ عج ندخة مؽ مخظؾطيُ لؼ  كؾلؽ مخظؾط
مؽ السخظؾطات السخسمة مؽ ديخ جشجرشايؼ إلى الخعاة  اسثل واحجً و يالسخجح أن

                                                                                                                                                 

Hrotsvitha: The Thearicality of her Plays, (New York, 1960), p. 15; 

Berschin, W., "Hrotsvit and her Works", In R. Brown and L.S. Wailes 

(eds.), A Companion to Hrotsvit of Gandersheim, Contextual and 

interpretive Approaches "fl. 960", (Leiden and Boston, 2013), pp. 23- 

34, esp. 25.  

(29) Berschin," Hrotsvit and her Works", p. 27. 

(30) Butler, Hrotsvitha, p. 15.  

(31) Hudson, "Hrotsvitha of Gandersheim", pp. 431- 456, esp. 423. 

(32) Butler, Hrotsvitha, p. 15; Berschin, Hrotsvit and her Works, p. 29. 
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مؽ كتابة تمػ  فيتا، وأنو تؼ إرساليا عقب انتيائياجيخ خالل حياة روسالبارزيؽ لم
 . (33)السدخحيات

 :Klagnfurth Fragments(93)كالجشفؾرت  مخظؾط

لؼ يكؽ ذلػ السخظؾط في شكمو الكامل عشج العثؾر عميو، وإنسا كان عبارة 
ميؾنخ. عؽ أجداء متفخقة مؽ كتابات روسفيتا. وتتذابو تمػ البقايا مع مخظؾط 

خت إلى القخن الحادي عذخ السيالدي،تاريخو خجع وي م 1925عام  تمػ البقايا وُنذ 
مؽ قريجة مخيؼ، وجدء صغيخ مؽ مدخحية  (275-84)اشتسل عمى األسظخ  والتي

 . (35)سابشتيا

التختيب الدمشي األقخب إلى الشسؾذج األصمي مؽ حيث  ميؾنخ ىؾ عج مخظؾطيُ 
شاك ثسة ليذ ى وعؽ كثب، يالحع أن ا السخظؾطىحلكتابة األعسال، والسجقق في 

تباع وأصجقاء روسفيتا داخل الجيخ، وربسا بل أمؽ ق   شػ في أن كتابتو كانت
 .   (36)بسداعجتيا

ثالث كتب طبًقا لسا ورد في مخظؾط ميؾنخ،  فيأعسال روسفيتا  قج جاءتو 
 – Ascensio صعؾد السديح -Maria  مخيؼ) أشعارىال الكتاب األول يذس

                                                           

(33) Butler, Hrotsvitha, p. 15. 

نثيا، وتحتؾي عمى الكثيخ مؽ السؤسدات الكشدية، : ىي عاصسة مقاطعة كار كالجشفؾرت (93)
م، 1723م، 1636م، 1535وقج تعخضت لمكثيخ مؽ الحخائق السجمخة خالل الدشؾات 

  انغخ:  م،1797اتخح مشيا مقًخا لو عام و م، ونجح نابميؾن في الديظخة عمييا، 1796

     Rossetti, W. M., "Klagnfurth", s.v, Encyclopedia Britinica 15, p. 

844. 
(

35
) Zeydel, E., "The Authenticity of Hrotsvitha’s Works",  Modern 

Language Notes, 61/ 1 (1946), pp. 50- 55, esp. 51; Butler, Hrotsvitha, 

p. 15; Berschin, "Hrotsvit and her Works", p. 28.  

(36) Berschin, "Hrotsvit and her Works", p. 30.  
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 - Saint Theophilus ؾسثيؾفيم -Pelagius بالجيؾس – Gongolf جؾنجؾلف
 -Dionysius of Athens ديؾنديؾس – Saint Basilius يؾسباسيم

م؛ حيث 962قبل عام  خجح أن كتابة ىحا العسل لؼ تشتو  ويُ  (،Saint Agnesأجشيذ
اإلمبخاطؾر أوتؾ حفيجة أنيا ب م(1991-959( الثانية جخبيخجاالخالبة لقبت روسفيتا 

عام  لكبو اإلمبخاطؾري ، وقج حرل أوتؾ األول عمى (37)األول كتابيا األول في مقجمة
 .(38)م962

 Gallicanus :)جاليكانؾسالسدخحية سل عمى األعسالأما الكتاب الثاني فيذ 
 – Abraham مبخاىاإ – Calimachus كاليساخؾس - Dulcitius ميكتيؾسدي –

ب عام ت  أن ىحا الكتاب كُ  خجح(، ويُ Sapientia سابشتيا -Pafnutius ؾستيبافش
إلى أن  وتختيب األعسال في السخظؾط الخئيذ ،إذ تذيخ تدمدل السقجمات ؛م965

خجح ، كسا يُ بت بعج أشعارىا، وقبل أعساليا السمحسيةت  لخوسفيتا كُ  السدخحيةاألعسال 
 السدخحيات األربعبت كت عمى مخحمتيؽ، حيث السدخحيةساليا أن روسفيتا كتبت أع

عشجما ، ثؼ استكسمت بكية أعساليا السدخحية ؾلؽك األولى الحيؽ تؼ ذكخىؼ في مخظؾط
 .(39)حرمت عمى تأييج الخعاة البارزيؽ لمجيخ

                                                           

(37) The Plays of Roswitha, introd., xxxii; Berschin, "Hrotsvit and her 

Works", p. 24.   
(38) Annales Lamberti,  Monumenta Germaniae Historica, Scriptorum 3, 

ed. G. H. Pertz, (Leipzig, 1925), p. 61; Flodoard, Histoire d'eglise de 

Rheims, trad. Par M. Guizot, collection des memoires relatives a 

l'histoire de France, (Paris, 1824), p. 143; Liudprand of Cremona, Gestis 

Ottonis, In The Works of Liudprand of Cremona, trans. F. A. Wright, 

(London, 1930), p. 216. 

(39) Winterfeld, Deutsche Dichter, pp. 520–522; Berschin, "Hrotsvit and 

her Works", pp. 24, 30.  
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الثالث واألخيخ قريجتيؽ: األولى عؽ مآثخ اإلمبخاطؾر أوتؾ  ياكتابوتزسؽ 
عمى ما  بشاءً  م965وتؤرخ بعام  ،De gestis Oddonis I Imperatoris األول

رئيذ  مBruno (963-965) نفديا؛ حيث أشادت روسفيتا ببخونؾورد في القريجة 
كسا تعخضت لتتؾيج أوتؾ الثاني ، آنحاك باعتباره عمى قيج الحياة ؽأساقفة كؾل

رأي كل مؽ  أشارت إلى أنيا في انتغار م، وفي كمستيا األخيخة967إمبخاطؾًرا عام 
عمى ىحا  Mainz رئيذ أساقفة مايشتذ مWilliam (954– 968) ووليؼ جخبيخجا

عام ن روسفيتا قج أكسمت تمػ القريجة قبل أ وعمى ذلػ فسؽ الُسخجح، العسل
  .(49)م968

 Carminae de Primordiis جشجرشايؼأما القريجة الثانية ىي قريجة ديخ 

Coenobii Gandersheimensis  خظؾط مؽ أي ملؼ يتؼ ذكخىا في ، والتي
، Bodoبؾدو  وُيجعى  البشجكتييؽ أشار إلييا أحج الخلبان إنساالسخظؾطات الدابقة، 

عؽ تاريخ ديخ جشجرشايؼ خالل القخن  ىحه القريجة إلى روسفيتا في عسمو ب  د  ن   وقج
م عؽ مخظؾط تزسؽ عسل 1553عام  بؾدو كسا كذف، الدادس عذخ السيالدي

ىحا العسل  قريجتيا عؽ ديخ جشجرشايؼ، ويتشاولذلػ العسل سبق ججيج لخوسفيتا، و 
 ، والبابا إنؾسشتمAnastasius  (398-491)األول سيؾساحياة كل مؽ البابا اناست

، (41)المحان تؼ حفع رفاتيسا في ديخ جشجرشايؼمInnocent I (492-412 ) ولاأل
عمى قريجة  يؽيثعثخ أحج السؤرخيؽ الحج كسا .وقج ُفق ج ىحا الجدء مؽ أعسال روسفيتا

  .(42)م1966عام  يايؼ عة ىيمجسفي مخظؾط وججه في مقاط ديخ جشجرشايؼ

                                                           

(40) Berschin, "Hrotsvit and her Works", p. 24.  

(41)Bodonis, "Syntagma de Elessia", p. 712.  

(42) Berschin, "Hrotsvit and her Works", p. 29.  

 البخوسية، انغخ:يايؼ: مجيشة ألسانية تقع في مقاطعة ىانؾفخ سمجيى
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فيو بجأت  عمى الدمؽ الحي وفي حكيقة األمخ ال تؾجج أي دالالت تؤكج
انتيائيا مؽ م، وال أدلة عؽ 962عام عمى في الفتخة الدابقة روسفيتا كتابة أعساليا 

وبحلػ؛ ُيخجح أن روسفيتا كتبت أعساليا خالل  .م968بعج عام  كتابة تمػ األعسال
 .(43)م968-962الفتخة 

األلسان فحدب،  الُكت اب ستيا عمىترخ االىتسام بأعسال روسفيتا وتخجلؼ يق
الفخندية واإلنجميدية، وقج  مثلإلى مختمف المغات األوروبية،  أعساليا ستإنسا ُتخج  

سمؾبيا وبخاعتيا األدبية في أ قخيتيا أدباء عرخىا؛ إذ وصمتفاقت روسفيتا في عب
 شكدبيخوليؼ السيالدي وعمى رأسيؼ  عذخ أدباء القخن الدادس مدتؾى  إلى

William Shakespeare (1564-1616م)(44)،  فيشاك ثسة تذابو بيؽ السؾاقف
ذكدبيخ، وسفيتا ومدخحية روميؾ وجؾليت للخ  في مدخحية كاليساخؾس السدخحية

ونخص بالحكخ مشيا: اعتخاف كاليساخؾس بحبو إلى أصجقائو، والسؾقف نفدو في 
روميؾ وجؾليت؛ إذ اعتخف روميؾ بحبو ألصجقائو، وثسة مؾقف آخخ، إذ حاول كل 

محبؾبتو بعج السؾت، وبحلػ كان مؽ الرعب عمى مؽ كاليساخؾس وروميؾ احتزان 

                                                                                                                                                 

      Pelers, J. P.," Hildsheim", s.v, Encyclopedia Britinica 13, p. 462. 

(43) Berschin, "Hrotsvit and her Works", p. 24. 

م بسقاطعة 1564ومؤلف مدخحيات إنجميدي األصل، ول ج عام  ىؾ مسثل ،وليؼ شكدبيخ (33)
، ويذؾب الغسؾض طفؾلتو، ومؽ أىؼ أعسالو: وسط إنجمتخا Warwickshire وركذيخ

،  Merchant of Veniceيةقتاجخ البشج ،The Comedy of Errors كؾميجيا األخظاء
، Julius Caesar يؾليؾس قيرخ،  Romeo and Juliet روميؾ وجؾليت

وقج  ، King Lear، السمػ ليخ Macbethكبثا، م Othelloظيل، عُ  Hamletىسمت
مشيخ البعمبكي، معجؼ أعالم السؾرد، انغخ:  م،1616بسدقط رأسو عام  ى شكدبيختؾف

، تخجسة/ عرخ العقل بجاية ،قرة الحزارة ؛ ول ديؾرانت،267م(، ص 1992)بيخوت، 
   .139 ص ،، بيخوت1جـ  ،7دمحم عمي أبؾ درة، مخاجعة/ عمي أدىؼ، مج 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%A3%D8%A8%D9%88%D9%86_%D8%A2%D9%81%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%A3%D8%A8%D9%88%D9%86_%D8%A2%D9%81%D9%88%D9%86
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تزسشو مؽ أعسال ُتشدب إلى وما ي ،ترجيق أن مخظؾط ميؾنخ يثيؽالسؤرخيؽ الحج
  . (45)رالبة مؽ القخن العاشخ السيالدي

، وعمى الحجيثيؽأصبحت روسفيتا مرجر حيخة لمعجيج مؽ السؤرخيؽ والعمساء 
؛ فعمى الخغؼ مؽ االعتخاف بخوسفيتا كؾاحجة مؽ أدباء Aschbach  أشباخ رأسيؼ

القخن العاشخ السيالدي، إال أن السؤرخ أشباخ عاد مؽ ججيج ليذكػ في صحة ندب 
نفدو  سيمتيذما ورد في مخظؾط ميؾنخ مؽ أعسال إلى روسفيتا، واتيؼ كؾنخاد 

لتدويخ بتدويخ السخظؾط بسداعجة مجسؾعة مؽ أصجقائو، وحجد دوافع كؾنخاد عمى ا
في عجة نقاط أىسيا: سخخية اإليظالييؽ مؽ الثقافة األلسانية مقارنة بثقافتيؼ عقب 
نيزة القخن الثاني عذخ السيالدي، فدعى كؾنخاد لمحج مؽ الكبخياء الفكخي 
لإليظالييؽ مؽ خالل إعيار أعسال مكتؾبة بالالتيشية رائعة الحوق مؽ إنتاج رالبة 

 تؾجيو كؾنخاد شخ السيالدي، والدبب الثاني يكسؽ فيلقخن العاإلى األسانية تشتسي 
 دكان بذكل غيخ مباشخ؛ بدبب تجخميؽلبات أحج األديخة الفخنديخا لتؾبيخ المؾم وال

  .(46)لقظع عالقتو بإحجى رالبات الجيخ

تيام أشباخ لكؾنخاد بتدويخ السخظؾط سبب ا الحجيثيؽوقج أسشج أحج السؤرخيؽ 
؛ إذ اترف السخظؾط ببالغة روسفيتا عسلذكؾرية في إلى شعؾر أشباخ بخوح 

كغيخه مؽ كان مؽ الرعب عمى أشباخ  ، وبحلػمتقشة التيشيةٍ  ب بمغةٍ ت  سمؾب، وكُ األ
، وأخح عمى مخأة مؽ القخن العاشخ السيالدياستيعاب أن ذلػ العسل نتاًجا إلالسؤرخيؽ 

                                                           

(45) Winterfeld, Deutsche Dichter, pp. 105-106.  
(46) Aschbach, Roswitha Und Conrad Celtes, pp. 6-8.  
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عمى عجة نقاط ستشج في ميستو وقج ا. (47)عاتقو ميسة إثبات تدويخ مخظؾط ميؾنخ
 أىسيا:

  ُكؼ عمييا، وذلػ طبًقا لسا ورد في مقجمة قجمت روسفيتا أعساليا، وانتغخت الح
أعساليا السدخحية، ويخى أشباخ أن ىحه الخوح ىي األقخب إلى القخن الخامذ 

 عذخ السيالدي، وليذ القخن العاشخ السيالدي.
  استرعب أشباخ عمى رالبة مؽ القخن العاشخ السيالدي الخؾض في مثل ىحه

عمى وجو  ؾستيبخاىام وبافشفي مدخحيتي إي ناقذتيا السؾضؾعات الت
لة، تخك الفتيات لحياة العد  حيث تشاولت السدخحيتان قزيةالخرؾص، 

السعمؼ وتالميحه في  الحؾار بيؽ أشباخ وااللتحاق بالسالجيء العامة، كسا وصف
بالحؾار الفمدفي السيتافديقي، وىؾ األسمؾب الحي لؼ يكؽ  ؾستيمدخحية بافش

 .(48)مألؾًفا أو معخوًفا خالل القخن العاشخ السيالدي، وإنسا عيخ بعجه بكثيخ
أخظأ أشباخ في حكسو بأن أسمؾب الحؾار لؼ يكؽ مألؾًفا أو معخوًفا وقج 

القخن الثامؽ  قج ُعخ ف ىحا األسمؾب مشحف ؛خالل القخن العاشخ السيالدي
في  متجريذأسمؾًبا لمAlcuin (735-894 )ألكؾيؽ  واستخجم ، إذالسيالدي

-Charlemagne (774ؾفي مجرسة القرخ عرخ اإلمبخاطؾر شارلسان
   .(49)عمى الشدق الكالسيكي القخاءة والكتابة ، ليكؾن اسمؾًبا لتعميؼم(814

                                                           

(47) Blashfield, E. W., Portraits and Backgrounds, (New York, 1917), p. 

11.   

(48) Aschbach, Roswitha Und Conrad Celtes, pp. 14-15, 18. 
، الجار الثقافية، )القاىخة، جؾانب مؽ حزارة أوروبا العرؾر الؾسظىدمحم زايج عبجهللا،  ((33

 .138، ص (م2916
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  وإتقان المغة الالتيشية، ولؼ يمؼ بتمػ ، بسختمف العمؾمعكدت األعسال إلسام كاتبيا
إلى  نادرة خالل العرؾر الؾسظى، وُتشدب تمػ السعخفةالسعخفة سؾى قمة قميمة 

 أن تجيجىا جسيعيا؟كيف يسكؽ لخالبة فالحكؾر في أغمب األحيان، 
  ُج ت  شْ اترف إندان القخن العاشخ السيالدي بالبخبخية في رأي أشباخ، فكيف لو أن ي

عجم عيؾر تمػ الرؾرة الستقشة التي  كج أشباخ عمىأكسا  ؟مثل ىحه األعسال
عيخت بيا األشعار السشدؾبة لخوسفيتا إال خالل القخن الخامذ عذخ السيالدي 

األشعار السشدؾبة إلى روسفيتا في ىحه الرؾرة  ُكت بتوما بعجه، وبحلػ؛ كيف 
 الستقشة خالل القخن العاشخ السيالدي؟

  العجيج مؽ الكمسات والتعبيخات اليؾنانية بؾضؾح عمى مجار األعسال، عمى عيؾر
الخغؼ مؽ أن المغة اليؾنانية لؼ تكؽ مألؾفة في ألسانيا خالل القخن العاشخ 

زوجة اإلمبخاطؾر  -Theophano السيالدي، ولؼ تكؽ األميخة اليؾنانية ثيؾفانؾ
  . (59)قج بجأت نذاطيا بعج -أوتؾ الثاني

الكمسات والتعبيخات اليؾنانية مؽ  ل أن روسفيتا تعمست تمػمؽ السحتس
أو مؽ خالل مقابمتيا ألحج  ،نغًخا لعالقتيا الؾطيجة بيا ؛األميخة جخبيخجا الثانية

 ليودبراند األشخاص الحيؽ يجيجون المغة اليؾنانية داخل البالط السمكي مثل

                                                                                                                                                 

 اإلمبخاطؾر شارلسان مؽ مجيشة يؾركألكؾيؽ ىؾ أحج رجال الجيؽ اإلنجميد، وفج إلى بالط     
عسل مدتذاًرا لذارلسان ومذخًفا عمى الثقافة فلو  عمى دعؾة األخيخ بشاءً  York اإلنجميدية

 .والتعميؼ في السسمكة الكارولشجية
Vita Alcuini, ed. W. Arndt, Monumenta Germaniae Historica, Scriptorum 

15/1, (Leipzig, 1925), p. 190.                                    
(50) Aschbach, Roswitha Und Conrad Celtes, pp. 24, 26. 

 ، انغخ:وداللتيا لمؾقؾف عمى الكمسات والتعبيخات اليؾنانية      

     Newnan, E. M., "The Lattnity of the Works of Hrotsvit of 

Gandersheim" Ph. D Diss, (Chicago, Illinois, 1936), pp. 10-22. 
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عسل الحي مLiudprand of Cremona  (925-972 ) كريمونا أسقف
كدفيخ لمبالط األلساني إلى إمبخاطؾر القدظشظيشية مؽ ق بل اإلمبخاطؾر أوتؾ 

 . األول
  معخوفة في ألسانيا خالل القخن العاشخ  السدخحيات بالمغة الالتيشيةلؼ تكؽ كتابة

 ؟(51)كيف تسكشت روسفيتا مؽ ذلػفالسيالدي، 
بيؽ قج انتذخت القجيسة  أن السدخحيات الخومانية ولكؽ يسكششا القؾل

يؾس خالل العرؾر الؾسظى، وفي مقجمتيا أعسال تخنت سثقفيؽ والستعمسيؽال
 . (52)السدخحية

 ة ميؾنخ عام استغل أشباخ الفجؾة الدمشية بيؽ إعالن كؾنخاد عثؾره عمى مخظؾط
م لتجعيؼ رأيو؛ إذ اعتبخ الدبع سشؾات الفارق بيؽ 1591م، ونذخىا عام 1493

ونذخىا دليل واضح عمى التخظيط السدبق لمتدويخ مؽ العثؾر عمى السخظؾطة 
، كسا استشج في تجعيؼ رأيو عمى تستع كؾنخاد بالسؾاصفات التي تؤىمو ق بل كؾنخاد

إلنتاج مثل ىحه األعسال؛ فيؾ ممؼ بسختمف العمؾم، ويجيج المغة الالتيشية، وممؼ 
باإلضافة إلى ، ية في كؾلؽبالكتابات الكشدية السيسة؛ نغًخا لجراستو الالىؾت

، وفخجيل، وبحلػ؛ كان مؽ تيؾسأمثال تخن فتو بالذعخاء الخومان القجماءمعخ 
 .(53)الديل عميو إنتاج ىحه األعسال ببخاعة ودقة فائقة

إثبات تدويخ مخظؾط ميؾنخ أشباخ في ُحجج ويتزح مسا سبق أن 
  ضعيفة ومتعارضة مع الؾاقع التاريخي لمقخن العاشخ السيالدي.

                                                           

(51) Aschbach, Roswitha Und Conrad Celtes, p. 31.  
(52) Burgess, " Hroswitha of  Gandersheim", pp. 90-91. 

(53) Aschbach, Roswitha Und Conrad, p. 35.                                             
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أخخى؛ تبشى عجد مؽ السؤرخيؽ الجفاع عؽ روسفيتا والخد عمى ومؽ ناحية 
مؽ خالل  ، ولكؽ ليذ مؽ خالل اإلجابة عمى تداؤالتو، وإنسااتيامات أشباخ

 ونخص بالحكخ مشيا:، طخح عجد مؽ األسئمة  والحجج والجالئل
  ذ وأصجقائو بتدويخ يمتيأشباخ القائؼ عمى اتيام كؾنخاد سإذ صح افتخاض

فمساذا لؼ يتزسؽ عسميؼ قريجة ديخ جشجرشايؼ، مع العمؼ أنو لؼ  مخظؾط ميؾنخ،
بل الخاىب بؾدو، مؽ ق   احكخ شيء عؽ ىحه القريجة إال بعج مخور خسديؽ عامً يُ 

 م؟1719ولؼ ُتشذخ إال عام 
 فخدات تؤكج أن تمػ األعسال إن الخرائص اإلسمؾبية، والتعبيخات المغؾية، والس

 ب مؽ ق بل شخص واحج. مخظؾط ميؾنخ ُكت   اتزسشيالتي ي
 األجداء السفقؾدة مؽ قريجة  ؾ السدور لمسخظؾط، فمساذا لؼ يغط  إذا كان كؾنخاد ى

 أوتؾ األول، وبحلػ ُيزيف قؾة إلى قزيتو؟
  إذا كان كؾنخاد وأصجقاؤه مدوريؽ لسخظؾطة ميؾنخ، فسْؽ زور مخظؾط كؾلؽ

   ؟كالجشفؾرتم، ومخظؾط 1922السكتذف عام 
  كت اب القخن الخامذ  جعل الحي بمغة التيشية متقشة، فسا ىؾ الجافعُكتبت األعسال

 ؟(54)الجقة تمػالالتيشية ب يتعمسؾن  عذخ السيالدي
مؾاكبًة المغات األوروبية الحجيثة  عيخت؛ فقج األخيخ وإجابة عمى التداؤل

المغات السحمية التي أقبل العمساء  وانتذختشيزة القخن الخابع عذخ السيالدي، ل
واألدباء عمى استخجاميا باعتبارىا تعبخ عؽ قؾميتيؼ. وعمى الخغؼ مؽ ذلػ، 

وتحغى بسكانة سامية لجى  ،عمت المغة الالتيشية تترجر تمػ المغات جسيعيا
العجيج مؽ األدباء، ونغخوا إلييا باعتبارىا لغة الحزارة الخومانية، فأقبمؾا عمى 

                                                           

(54) Köpke, Hrotsvit von Gandersheim, p. 245; Zeydel, “The Authenticity 

of Hrotsvitha’s Works”, pp. 51-54.  
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 كسا عمت حخكة التخجسة مؽ اليؾنانية أو العخبية إلى الالتيشية مددىخة دراستيا.
 .(55)خالل تمػ الفتخة

ؾئي الحجيث؛ خزع مخظؾط ميؾنخ لمفحص الزوعمى أية حال؛ يجب أن ي
ل القخن الخامذ عذخ السيالدي، خال لمكذف عؽ مجى أصالتو، فإذا تبيؽ تدويخه

حييؽ في األدب خالل القخن الدتار عؽ مجسؾعة مؽ السدخ  أزال قجذلػ كؾن فدي
القخن العاشخ السيالدي، فدتكؾن بالسخظؾط  ُأر خ، وإذا (56)الخامذ عذخ السيالدي

القزايا التي ُأثيخت خالل ن لمبحث حؾل السؤرخؾ بسثابة الشقظة التي سيشظمق مشيا 
 . (57)مؽ ججيج القخن العاشخ السيالدي

 إذية عمى وجو الخرؾص؛ آخخ يتعمق بأعسال روسفيتا السدخح وثسة خالف
ميؾنخ إلى  سؾا برحة ندب مخظؾطؽ الحيؽ سم  يورد سؤال محيخ إلى أذىان السؤرخ

ىل كتبتيا روسفيتا لمتسثيل؟ ، السدخحية مؽ كتابة ىحه األعسال يابذأن ىجف روسفيتا
لمتظؾر  امخًر وقبل اإلجابة عمى ىحه األسئمة ندتعخض م؟ فحدبأم لمقخاءة 

 التاريخي لمجراما.

ُتسثل فًشا حًيا في العرخ الخوماني خالل القخنيؽ  عسال السدخحيةكانت األ
األول والثاني السيالدييؽ عمى وجو الخرؾص؛ إذ تدابق األدباء عمى كتابة األعسال 

، وتقجيسيا في صؾرة عخوض تسثيمية، ولكؽ اختمف الؾضع بجايًة مؽ القخن السدخحية
                                                           

، تاريخ أوروبا مؽ الشيزة حتى الحخب الباردةبخاليؼ، إعبج الخازق و ؾقي عظا هللا الجسل ش ((55
التاريخ محسؾد دمحم جسال الجيؽ، و ؛ عبج العديد سميسان نؾار 14م(، ص 2999)القاىخة، 

، )القاىخة، األوروبي الحجيث مؽ عرخ الشيزة حتى نياية الحخب العالسية األولى
 .24م(، ص 1999ىـ/ 1419

(56) Zeydel, "The Authenticity of Hrotsvitha’s Works", p. 54. 

(57) Blashfield, Portraits and Backgrounds, p. 10.   
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الثالث السيالدي؛ إذ غاب فؽ تأدية األعسال السدخحية عؽ األنغار، عمى الخغؼ مؽ 
، وتجاوليا بيؽ القخ اء خالل العرؾر الؾسظى لمتدمية، السدخحيةالحفاظ عمى األعسال 

الذكل البجائي لمجراما األوروبية؛ نغًخا  وبجاية مؽ القخن العاشخ السيالدي، تظؾر
خالل العرؾر  ُميسل السدخحيلتظؾر الذكل الظقدي لمكشيدة، وقج عل التقجيؼ 

، ومؽ السحتسل أن ىحا ىؾ الدبب (58)الؾسظى حتى القخن الخامذ عذخ السيالدي
 .السدخحيةفي حيخة السؤرخيؽ حؾل الغخض مؽ كتابة أعسال روسفيتا 

بذأن ىجف روسفيتا مؽ كتابة أعساليا  إلى فخيقيؽ وقج انقدؼ السؤرخؾن 
لؼ ُتحفع  السدخحيةروسفيتا  جعؼ الفخيق األول الخأي القائل بأن أعساليُ ف؛ السدخحية

في الخدانة، إنسا كانت ُتعخض في ديخ جشجرشايؼ، ومؽ السخجح أنيا شاركت بشفديا 
لتأدية أدوار الخجال في ارتجيؽ المحي مؽ ؽ في الجيخ ىفي أدائيا، وأن الخالبات 

واستشجوا في ذلػ عمى الحؾار الستقؽ لمسدخحيات، ووججوا أنو مؽ  ،(59)السدخحيات
ُكت بت لمقخاءة فحدب، إنسا لألداء  السدخحية الستقشة الرعب ترؾر أن تمػ األعسال

ويرعب األخح بيحا الجليل إذ كان مؽ الظبيعي أن ُتجيج روسفيتا كتابة . (69)والتسثيل
حتى تتسكؽ مؽ لفت االنتباه إلييا في عل مجتسع العرؾر الؾسظى  أعساليا

ة لمقخاءة أن روسفيتا كتبت أعساليا السدخحي فقج أيج ق الثانييالفخ  أما الحكؾري.
 . (61)حدبف

                                                           

(58) Burgess, " Hroswitha of  Gandersheim", pp. 90-91. 

(59) France, A., La Vie Littéraire, (Paris, 1925), p. 12-13; The Plays of 

Roswitha, introd., viii; Blashfield, Portraits and Backgrounds, p. 29-35, 

Zeydel, H. E., "Were Hrotsvitha's Dramas Performed during Her 

Lifetime?", Speculum, 20/ 4, (Oct., 1945), pp. 443-456, esp. 443. 
(60) Burgess, " Hroswitha of  Gandersheim", p. 100.  

(61) Köpke, Hrotsvit von Gandersheim, pp. 237- 238; Barack, Die Werke 

der Hrotsvitha, introd., xxxix- xlii. 
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شخرية روسفيتا قج حيخت السؤرخيؽ؛ فمؼ  يتزح أن نياية السظاف؛في و 
عمى أصميا، أو ندبيا، أو سشة مؾلجىا، أو وفاتيا، إذ شاب الغسؾض  الباحثؾن يتفق 

. ولؼ تكؽ شخرية روسفيتا وحجىا ىي السثيخة لمحيخة فحدب، إنسا سيختيا الحاتية
مخظؾط ميؾنخ السشدؾب إلى روسفيتا إلييا أيًزا؛ فقج حيخ  األعسال السشدؾبة

سشيؼ مؽ يخى أن ال أساس السؤرخيؽ لدشؾات طؾيمة، وانقدسؾا عمى أنفديؼ بذأنو؛ ف
وتأريخو بالقخن العاشخ السيالدي، كسا ، لؾجؾده، ومشيؼ مؽ يؤكج أصالتو وصحة ندبو

عخض عمى السدخح، ية، فيل كتبتيا لتُ أن الغخض مؽ كتابة أعساليا السدخحاختمفؾا بذ
؟ وال يسكششا الجدم بذأن تمػ القزايا الذائكة، ولكؽ مؽ السخجح أن أم كتبتيا لمقخاءة

الذػ و وج  ، إنسا زمؽ كتابتوالسخظؾط لؼ يخجع إلى  ذلػسبب حيخة السؤرخيؽ حؾل 
، وبسعشى آخخ، أن طبيعة روسفيتا األنثؾية ىي التي شخص مْؽ قام بكتابتو تجاه

عسال إلى رجل مؽ القخن العاشخ السيالدي، لكان دفعتيؼ لمحيخة؛ فمؾ ندبت تمػ األ
ىحا الحيد  دراستو يذككؾا في أصالتو، ولؼ تذغلالسؤرخيؽ، ولؼ  األمخ مقبؾاًل مؽ ق بل

 الكبيخ مؽ اىتساماتيؼ.

 

 

 

 

 

 
 


