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Abstract: 

It is an in-depth analysis of the concept of “hell” as it has been illustrated 

by Dante's Devine Comedy and Ma
c
arrî's Risâlat al-Ghufrân. The main 

focus of this study is the similarities of the two works in regard to the 

concept of the hellfire. Each author has a guide who takes him in a tour in 

"hell". Each guide gained some sort of admiration of both Dante and 

Ma
c
arrî. It is worthwhile to study the characteristic nature of each mentor 

and see if there are things in common between the two of them.  

Hell in both works consists of layers. In each layer there is a number of 

chambers, in which there is a number of people who are receiving their 

punishment for what they have done in their first life. It is interesting to 

know who are these people? and what did they do in their first life to 

deserve such a punishment? Dante and Ma
c
arri’s illustrations of “hell” are 

so graphic and vivid. It would be of great significance to see whether their 

illustrations are from their own intellectual contributions or they are 

influenced with some external philosophy. 

Finally, this study examines the purpose behind the two works, if there are 

any. Would it be a didactic lesson both of Dante and Ma
c
arrî trying to 

deliver? Or it is merely for the sake of creativity which dictated on the two 

authors to put in a philosophic yet literal form of works.  

This study is of great significance in the field of study of epics, philosophy 

comparative literature and, to a certain degree, in the field of comparative 

religions as well. The experience of human kinds in both works is similar; 

despite the difference between the two authors' places and the periods each 

of them lived in. There are several important lessons from these experiences 

                                                           


محمود عبد الغفار لتجشميما عناء قراءة ىذا البحث وما أسداه إليَّ  أف أشكر د. عمي عبد التواب و د. أود  
موصوؿ أيًضا إلى األستاذ شعباف عيسى الخبير مف مالحظات قيمة فجزاىما اهلل عني خير الجزاء. والشكر 

  مف نصائح لغوية. إليَّ العربية بالقاىرة لقراءة ىذا البحث وىو في ميده مسودة أولى وما أسداه  بمجمع المغة
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definitely can be drawn. More interesting, however is the attempt to answer 

the question of how these similarities came into existence in the Divine 

Comedy and Risâlat al-Ghufrân?  

Key words: Dante and Ma
c
arrî, the letter of pardon and the comedy, 

concept of “hell”, History of Comparative literature. 
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 :ممخص
"الجحيـ" عند اثنيف مف أساطيف  ىذه الدراسة، وكما يبوح عنوانيا، تتصدى إلى مفيوـ

األدب العربي واألدب اإليطالي: أبي العالء المعري ودانتي. بيف رسالة الغفراف 
والكوميديا اإلليية. تحاوؿ ىذه الدراسة أف تتممس مدى التشابو واالختالؼ لترى ىؿ 

ثير . إذ ىناؾ مف حاوؿ إثبات التأكاف ىناؾ تأثير وتأثر بيف العمميف أو إنيا الصدفة
. ، ويعيد النظر فيياوالتأثر في دراسات سابقة، ىذا البحث يراجع ىذه المحاوالت

ىناؾ أسئمة تحاوؿ ىذه الدراسة اإلجابة عنيا: ما ىو الغرض مف باإلضافة إلى ذلؾ 
رسالة الغفراف والكوميديا اإلليية؟ مف ىـ المعذبوف في الجحيـ وماذا صنعوا؟ وىؿ ليـ 

لى مف خالص؟ ولماذا أعطي اى تماـ كبير لدراسة العمميف منذ مطمع القرف العشريف وا 
اليوـ؟ لإلجابة عف ىذه األسئمة وغيرىا ركز البحث عمى العمميف بشكؿ رئيس، وعمى 
أعماؿ أخرى ساعدت في إثراء ىذا البحث لمعرفة تأثير الثقافة اإلسالمية بشكؿ عاـ 

كونيا باتت تمثؿ واحدة  ورسالة الغفراف بشكؿ خاص عمى الكوميديا اإلليية مف حيث
 مف عيوف الشعر األوروبي في العصور الوسطى. 

تكمف أىمية ىذه الدراسة في كونيا تتناوؿ موضوعا مشتركًا بيف الثقافة اإلسالمية 
وثقافة أوروبا في العصور الوسطى مف الناحية التاريخية والفمسفية واألدبية وحتى في 

اؾ تجارب مشتركة بيف األمـ تولد وتسوقيا مقارنة األدياف، وتركز عمى فكرة أف ىن
 األقدار بطريقة عفوية. 

: دانتي والمعري، الكوميديا اإلليية، رسالة الغفراف، تاريخ األدب الكممات الدالة
 المقارف.
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الجحيـ، عبر الزماف، واحد مف تمؾ التجارب التي تتشابو حوؿ مفيومو كثير 
جميا عند أبي العالء المعري في رسالتو، مف األمـ والشعوب دونما قصد. ظير ذلؾ 

والتي وصفت فيما بعد  ٔ، ودانتي في الكوميديا ”الغفراف“أضيؼ ألييا فيما بعد،  والتي
فبالرغـ مف أف الرجميف: المعري ودانتي، عاشا في حقبتيف مختمفتيف  ٕ .”إليية“بأنيا 

فصؿ بينيما ردٌح مف الزماف قدر بقرنيف، زيدا بثماف سنيف، وعاشا في منطقتيف 
مف  جغرافيتيف فصمت بينيما آالؼ األمياؿ، إال أف تناوليما األدبي لمجحيـ قاد كثيراً 

يف، لمقطع بأف دانتي استفاد مما جاء في نقاد األدب المحدثيف، منذ مطمع القرف العشر 
في تصوره لصورة الجحيـ في الكوميديا، والحقيقة  -رسالة الغفراف ألبي العالء المعري 

 أف ىذا الموضوع في حاجة إلى تدقيؽ وتحميؿ ومعاودة نظر.
 (ٕٖٔٔ-ٕ٘ٙٔ)محور ىذا البحث يدور حوؿ الكوميديا اإلليية لديورانت دي ألجيري 

Durante di Alighiero or Alighieri, أوDante Alighieri   أو ببساطة Danteوىو 
ىػ/  ٜٗٗ-ٖٖٙ)ورسالة الغفراف ألبي العالء المعري  ٖمف فمورنس بشماؿ وسط إيطاليا،

                                                           

دانتي ىو مف سماىا الكوميديا، والسبب في ذلؾ أوال: ألنيا كتبت بمغة فمورنسا العامية، وثانيا، في ٔ 
، دوؽ فيرونا، عّرؼ دانتي الكوميديا (Congrade Della Scala)رسالتو لػ كونجراد دي ال سكاال 

 بأنيا عمؿ أدبي صب في قالب قصة ذات نياية سعيدة. 
(، كاتب وشاعر إيطالي مف فمورنسا، مسقط رأس ٖ٘ٚٔت (كيو أغمب الظف أف جيوفاّني بوكإ 

 دانتي، وواحد مف حواريي دانتي والمعجبيف بشعره، نعتيا بػ"اإلليية". انظر:
Bilquees Dar, “Influence of Islam on Datne‟s Divine Comedy”, International 

Journal of English and Literature, v. 3, no. 2 (June 2013), p. 165.  

ىذا عف الكوميديا لكف ال نعرؼ عمى وجو اليقيف مف أضاؼ "الغفراف" إلى رسالة أبي العالء.  
 وال متى أضيفت.

درس تعاليـ القديس فرنتشسكو، كما تردد عمى دير الدومنيكاف، حيث درس تعاليـ القديس توماس  ٖ
وعكؼ دانتي عمى دراسة القانوف األكويني. ودرس بعض الوقت في جامعتي بادوفا، وبولونيا، 

والطب والموسيقا والتصوير والنحت والفمسفة الطبيعية والكيمياء والسياسة والفمؾ والتاريخ 
والالىوت. ودرس تراث الالتيف، وألـ بتراث اليوناف والشرؽ بطريؽ غير مباشر، وعرؼ ثقافة 

بادو، وأدرؾ آثار األدب العصور الوسطى، وتعمـ الفرنسية ولغة البروفنس، ودرس أدب الترو 
 اإليطالي الوليد.
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وال شؾ أف رسالة الغفراف، تحقيؽ  ٗـ(، مف معرة النعماف في سوريا.ٚ٘ٓٔ-ٖٜٚ
الدكتورة عائشة عبد الرحمف، والكوميديا اإلليية، ترجمة الدكتور حسف عثماف، رحميما 
اهلل، ىما عمدة المراجع ليذا البحث. يضاؼ إلييما كتاب القس الدكتور ميجاؿ 
 بالسيوس، أستاذ المغة العربية بجامعة مدريد؛ إذ ىو مف أوائؿ الذيف فجروا قضية

، وَتْرَجـ عممو ىذا إلى اإلنجميزية ـٜٜٔٔالتأثير اإلسالمي عمى الكوميديا اإلليية سنة 
ـ، وىذا الذي اعتمدْت عميو ىذه الدراسة في مدى ٕٜٙٔىاورد ساندرالند ونشره سنة 

التأثير والتأثر بيف دانتي وأبي العالء. تضاؼ إلى ذلؾ بحوث أخرى كاف ليا تأثير ما 
 في سير البحث.

 :الجحيم معنى
ا. فيوصؼ أي بالرغـ مف أف الجحيـ "اسـ" إال أنيا تستخدـ "صفة" أكثر منيا اسمً 

ذكرت في القرآف ثالثا وعشريف مرة، أوليا في سورة البقرة  ٘شيء مروع بأنو جحيـ.
عبد  وآخرىا في سورة التكاثر. وذكرت جينـ سبعا وسبعيف مرة فيذا تماـ المائة. ترجـ

  ٙعرفوىا عمى أنيا مكاف عذاب ال يحتمؿ. hell”"اهلل يوسؼ عمي المصطمحيف إلى 
وىي مف الفعؿ أجحـ، وأجحمو، ضايقو، وأحرقو، وجحمت النار: عظمت وتأججت.  

وعند ابف منظور: كؿ نار عظيمة  7قاؿ ابف سيده الجحيـ: أي النار الشديدة التأجج.
                                                           

، و"لزـو ما ال لة الغفراف" و" رسالة المالئكة "، وديواف "سقط الزند"أىـ كتبو وأشيرىا، كتاب "رسا ٗ
"، و"الفصوؿ والغايات" باإلضافة إلى عدد كبير مما ضاع مف كتبو مثؿ كتاب" األيؾ  يمـز

ياقوت الحموي الرومي، إرشاد األديب إلى معرفة األديب، ترجمتو في: انظر  والغصوف" وغيرىا.
-ٜٕ٘ .ص ، صٔج، ٖٜٜٔ، ٔدار الغرب اإلسالمي، ط : بيروت تحقيؽ إحساف عباس،

بإشراؼ الذىبي، سير أعالـ النبالء، تحقيؽ الحافظ أبو عبد اهلل شمس الديف . وانظر ٖٙ٘
 .ٛٔٔٔٔ-ٕٓٔٔٔ، ص.  ٖ، طٜ٘ٛٔ، بيرت: مؤسسة الرسالة، األرناؤوطشعيب 

5
 There is no concept in the three monotheistic religions more grim or terror-

invoking than the idea of hell. The main purpose of hell is punishment after life. 
6
 a place filled with blazing fire or a place of suffering: physically and spiritually." 

ابف سيده، أبو الحسف عمي بف إسماعيؿ، المحكـ والمحيط األعظـ، تحقيؽ د. عبد الحميد  ٚ
 ، مادة )ج ح ـ(.ٜٙ، ص. ٖـ، ج ٕٓٓٓىنداوي، بيروت: دار الكتب العممية، 
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)إف الفجار لفي  9فإف الجحيـ ىي المأوى(.وفي القرآف: )  8في ميواة فيي جحيـ.
والجحيـ مأوى لكؿ ذي ذنب ولكؿ ذنب فييا عقوبة، تُقضى ىذه العقوبة في  77.جحيـ(

 .ف مف العذاب يتناسب مع عظـ الذنبواحٍد مف دركاتيا، ولكؿ درؾ مستوى معي
أمـ تراءت ليا الجحيـ في صور شتى، ففي اإلسالـ مكاف سحيؽ مف النار ليا سبعة 

في اليندوسية،  (Jainism)وكذلؾ الجحيـ  ٔٔأبواب وكؿ باب يؤدي إلى درؾ منيا.
وىي في أسفؿ العالـ، وفي البوذية ليا ست طبقات، وعند دانتي ليا طبيعة جغرافية 
بارزة؛ فيي تغوص إلى أسفؿ األرض وتتكوف مف تسع طبقات، إنيا أحادية المركز 

األسفؿ منيا إبميس مكباًل في  ٕٔرؾوتضيؽ كمما أتجينا إلى أسفؿ. يوجد في الد
وىو نير في اليوناف يتغنى بو الشعراء وحّولو ( Cocytus)األصفاد ُممقًى في كاسيتوس 

                                                           
 ، مادة )ج ح ـ(.ٖ٘٘، ص. ٔ، ج دار المعارؼابف منظور، لساف العرب، القاىرة: مطبعة   ٛ
 . وانظر تفسير اآلية في تفسير الطبري. ٜٖعات، أية سورة الناز   ٜ

 . وانظر تفسير اآلية في تفسير الطبري.ٗٔسورة االنفطار، أية  ٓٔ
ـْ ُجْزٌء َمْقُسوـٌ  في القرآف: )َليا َسْبَعُة َأْبوابٍ  ٔٔ ة أي ليا سبع . ٗٗ(. سورة الحجر، أية ِلُكؿِّ باٍب ِمْنُي

ذكر ابف المبارؾ قاؿ: ينزلونيا بحسب مراتبيـ في الغواية والضاللة.  أطباؽ، طبؽ فوؽ طبؽ.
 -سمعت عميا  :قاؿ: سمعت حطاف بف عبد اهلل الرقاشي يقوؿ ،أخبرنا إبراىيـ أبو ىاروف الغنوي

ال، ىي ىكذا  :يقوؿ: )ىؿ تدروف كيؼ أبواب جينـ؟ قمنا: ىي مثؿ أبوابنا. قاؿ -رضي اهلل عنو 
ووضع إحدى يديو عمى األخرى: وأف اهلل وضع الجناف عمى  ،الثعمبيبعضيا فوؽ بعض، زاد 

األرض، والنيراف بعضيا فوؽ بعض، فأسفميا جينـ، وفوقيا الحطمة، وفوقيا سقر، وفوقيا 
الجحيـ، وفوقيا لظى، وفوقيا السعير، وفوقيا الياوية، وكؿ باب أشد حرا مف الذي يميو سبعيف 

أبو عبد اهلل محمد بف أحمد، الجامع ألحكاـ القرآف، تحقيؽ أحمد البردوني  انظر القرطبي، مرة(.
براىيـ إطفيش، القاىرة: دار الكتب المصرية،   .ٖٓ ص. ،ٓٔ، جٜٗٙٔوا 

الْدرؾ بتسكيف . و ٘ٗٔوفي القرآف )إف المنافقيف في الدرؾ األسفؿ مف النار( سورة النساء، أية  ٕٔ
استعماؿ العرب لكؿ ما و  .دركات سبعة، أي طبقات ومنازؿ الداؿ الميممة والجمع أدراؾ: ولمنار

تسافؿ أدراؾ. يقاؿ لمبئر أدراؾ، ولما تعالى درج، وقيؿ اف معنى درجة عمو؛ فممجنة درج. 
، ٖٗٗ،  ص ص. ٘انظر: القرطبي، الجامع، جفالدرجات منازؿ بعضيا أعمى مف بعض. 

ٕٗ٘. 
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دانتي إلى بحيرة متجمدة، يعذب فييا إبميس لكي تناسب طبيعتو النارية. في حيف تبدو 
ف كاف ليا طبيعة جغرافية فيي تبدو  (Abstract)عند أبي العالء فكرة تجريدية  وحتى وا 

ذات طبيعة مسطحة، وعندما تحدث عف إبميس وىو أكثر مف يعذب فييا لـ يقؿ لنا 
 في أي طبقة ىو. 

ـُ في الفف واألدب والفمكمورات والثقافات المختمفة، لكف أكثرىا  كثيرًا ما ُصّورْت الجحي
ما شيرًة تمؾ التي رسميا دانتي في كوميديتو. العق اب فييا إما عمى سبيؿ الخمود وا 

لوقت معموـ. يخرج المذنب منيا بعد أف َيقضَي العقوبة إلى مرحمة أخرى ليتطير مف 
ذنوبو. عند دانتي يسمى جبؿ المطير، بعدىا يدخؿ الجنة. عالج دانتي الجحيـ في 
 الكوميديا في إحدى وثالثيف قصيدة زادت كؿ واحدة منيا عمى مائة بيت. أما رسالة
أبي العالء عف الرحمة في اآلخرة فجاءت مقتضبة في جزأيف بدأىا بالجنة ثـ الجحيـ، 

(، ثـ ٖٓٙحتى  ٖٛٓووقعت الجحيـ في ثالٍث وخمسيف صفحة وىي أقميما، )مف ص 
 مثؿ مسألة سرقة بنت أختو.   77ردًا عمى مسائؿ بعينيا َتُيـ صاحبو ابف القارح

الصحيح ال بد لممرء أف يقرأ رسالة ابف القارح؛ لكي تُْفيـَ رسالة الغفراف عمى وجييا 
ألنيا السبب القريب المباشر الذي دعا أبا العالء إلمالء الغفراف، وبتحقيؽ الدكتورة 
بنت الشاطئ؛ فقد بذلت جيدا مشكورا طواؿ سبع سنوات لتصؿ بنا إلى ىذه الدرجة 

الغفراف مستغمقة الفيـ مف التدقيؽ واإلفياـ. ولوال الدكتورة بنت الشاطئ لباتت رسالة 
عمى كثير مف المتخصصيف فضال عف القراء العادييف. ولكي يفيـ القارئ العربي 

                                                           
قرف الخامس اليجري(، ولد بحمب وتوفي ابف القارح، عمي بف منصور الحمبي )توفي في ال ٖٔ

ىػ( وخدمو ٖٙٙىػ، أديب وشاعر، ولو عمـ بالنحو. تتممذ ألبي عمي الفارسي )ٕٔٗبالعراؽ سنة 
ىػ(، عاش بمصر. ٖٛٙىػ( وأبو سعيد السيرافي )ٖٙٙبالشاـ، ومف شيوخو أيضا ابف خالوية )

لو فييا أمر توبتو وسرقة تراسؿ مع بعض عمماء أىؿ عصره ومنيـ أبو العالء المعري يذكر 
 بنت أختو، وبعض الشكاوى العامة مف أىؿ عصره.
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الكوميديا لدانتي، عميو أف يقرأ ترجمة الدكتور حسف عثماف رحمو اهلل ومقدمتو 
 الضافية. 

ليس مف نافمة القوؿ أف ىذه الدراسة تحاوؿ اإلجابة عف السؤاؿ: ىؿ ىناؾ تأثير  
لعالء عمى دانتي؟ إف أوؿ مف نبو إلى رسالة الغفراف ىو المستشرؽ اإلنجميزي ألبي ا

في المجمة  ٜٜٛٔ( حيف نشر عاـ Reynold Nicholson ٜ٘ٗٔرينولد نيكمسوف )ت 
ثـ قدـ في   77اآلسيوية الممكية أنو ظفر بمخطوطات عربية مف بينيا رسالة الغفراف.

إلى جنب مع  اوصفا لممخطوط وترجمة لمقسـ االوؿ مف الرسالة جنبً  ـٜٓٓٔعاـ 
وفي عاـ  77صؿ العربي لبعض مف األشعار والفقرات التي وردت في المخطوطة.األ

ثـ تمقفيا  ٙٔصؿ العربي.مع األ المقسـ الثاني مترجمً  انشر نيكمسوف ممخصً  ـٕٜٓٔ
. ثـ ـٖٜٓٔبراىيـ اليازجي سنة إأميف ىندية فطبعيا بمطبعتو بالقاىرة، بعناية الشيخ 

. ونالت بتحقيقيا ـٖٜٗٔطبعتيا دار المعارؼ بالقاىرة بعناية كامؿ الكيالني سنة 
الدكتورة عائشة عبد الرحمف )بنت الشاطئ( رسالة الدكتوراة في المغة العربية مف 

 .ـٜٓ٘ٔسنة  جامعة القاىرة

رف العشريف، ولقسطاكي في مطمع الق ت مسألة تأثير رسالة الغفراف عمى دانتيظير 

                                                           
14

  See: Reynold Nicholson, “Persian Manuscript Attributed to Fakhru‟ddìn Râzì, 

with a Note on Risâlatu „L Ghufrân by Abû „L 
c
Alâ al-Ma

c
arrî and other 

MSS in the Same Collection”, The Royah Asiatic Society, v. 31, no. 1, (July, 

1899), pp. 669-674. 
15

 Abî al-cAlâ al-Macarrî, “The Risālatu'l-Ghufrān”, The Royah Asiatic Society, v. 32, 
no. 4, (Oct. 1900), pp. 637-720. 

 .كانت مف بيف ما اعتمدت عميو الدكتورة بنت الشاطئ في تحقيؽ رسالة الغفراف
16

Reynold Nicholson, “The Risālatu'l-Ghufrān: by Abū'l-„Alā al-Ma'arrī. Part II, 

including Table of Contents with Text and Translation of the Section on 

Zandaḳa and of other passages”, The Royah Asiatic Society, v. 34, no. 4, 

(Oct. 1902), pp. 813-847. 
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عدة دراسات في ، ٜٚٓٔكتب في سنة  ٚٔ،ابف يوسؼ الحمصي الفضؿ في ظيورى
( وتيف Sainte Beuveالمقارف بعد اطالعو عمى مؤلفات سانت بوؼ )األدب مجاؿ 

(Taine( وبمدنسبرجر )Baldensperger( وبرونتيير )Brunetière وغيرىـ مف النقاد )
.  لقد حاوؿ لألدب المقارف الفضؿ في نشأة المدرسة الفرنسيةالفرنسييف الذيف كاف ليـ 

منيؿ مف خالليا تعريؼ األدباء العرب باالتجاىات النقدية لدى الغرب.  وفي كتابو 
 Danteتناوؿ في الجزء الثالث منو تأّثر دانتي أليغييري ) الروّاد في عمـ االنتقاد

Alighieriدراسة "الموازنة بيف األلعوبة اإلليية ( برسالة الغفراف لممعري. جاء عنواف ال
ورسالة الغفراف وبيف أبي العالء المعري ودانتي شاعر الطمياف". ُيعتقد أنو أوؿ مف نبو 

عمى اقتباس دانتي الشاعر المشيور ألعوبتو اإلليية مف  -في بداية القرف العشريف  -
التصوؼ  ، نشر عبد المطيؼ الطيباوي كتابوٕٜٛٔرسالة الغفراف.  وفي سنة 

اإلسالمي العربي عالج فيو معالجة صوفية ما ألثر المعراج لمحيي الديف بف العربي 
ظير كتاب عبد الرزاؽ حميدة بعنواف "في  ـٜٜٗٔعمى الكوميديا اإلليية.  وفي عاـ 

األدب المقارف"، الذي قارف فيو المؤلؼ بيف "رسالة الغفراف" لممعري و"الكوميديا 
ثـ   ٛٔناحية الجمالية دوف التطرؽ إلى التأثر والتأثير بينيما.اإلليية" لدانتي مف ال

تحدث الدكتور غنيمي ىالؿ والدكتور عبد الرحمف بدوي والدكتور رجاء جبر وغير 
ىؤالء مف الكتاب العرب المحدثيف الذيف تصدوا لتأثير التراث اإلسالمي عمى الكوميديا 

 . اإلليية لدنتي وقد أشار إلييـ الدكتور صالح فضؿ

                                                           

، ـٖٜ٘ٔقسطاكي الحمصي الحمبي: منيؿ الوّراد في عمـ االنتقاد، مطبعة العصر الجديد، حمب ٚٔ 
وما بعدىا.  أما عف قسطاكي الحمصي فقد اختير عضوًا في المجمع العممي  ٗ٘ٔ، ص ٖج

. تصادؽ مع المؤرخ الشيير محمد كرد عمي، كذلؾ مع خير الديف ٕٕٜٔالعربي بدمشؽ سنة 
، وىو ”منيؿ الوّراد في عمـ االنتقاد“ـ مراسالت صّنؼ بعدىا أفضؿ كتبو، الزركمي. ودارت بيني

 . ٜٔٗٔ . توفي في حمب سنةٜٚٓٔفي ثالثة أجزاء نشر سنة 
، جامعة مجمة حوليات التراثانظر: د. محمد عباسة، "المدرسة العربية في األدب المقارف"، ٛٔ 

 .ٕٙ-ٚ ص ص ٚٔ، عدد ٚٔمستغانـ، المجمد 
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عند المستشرؽ اإلسباني القس ميجيؿ بالسيوس؛ أعطي ليذا الموضوع كبير اىتماـ 
خمص إلى أف التشابو الذي  ٜٔحيث درسو بشموليتو ليس فقط بيف دانتي والمعري.

إنما حدث مف قبيؿ  وكتاب المعراجوكوميديا دانتي  رسالة الغفرافنمحظو بيف 
والحقيقة أف مصادر "الكوميديا" ليس فقط رسالة المعري، ورسالة  ٕٓالمصادفة البحتة.

المعراج لمحيي الديف بف العربي في قالبيا الرمزي. والحقيقة أف ىناؾ مصادر إسالمية 
 رسالة التوابع والزوابعمثؿ  أخرى ربما تأثر بيا أديب إيطاليا في القروف الوسطى، 

دـ فإف ىناؾ مساحة مف البحث لدارس وبالرغـ مف كؿ ما تق ٕٔالبف شييد األندلسي.
                                                           

( المستشرؽ اإلسباني كتابو: اإلسالـ والكوميديا اإلليية، Palaciosنشر بالسيوس )وذلؾ منذ أف  ٜٔ
(، فأعطى ىذا Islam and the Divine Comedy)وقد ترجـ مف اإلسبانية إلى اإلنجميزية، 

الكتاب انطباعا عاما عند المعنييف بالدراسات األدبية المقارنة أف دانتي تأثر بأبي العالء 
 المعري.

Miguel Asín Palacios, La Escatología musulmana en la Divina Comedia, Madrid: 

Imprenta de Estanisslao Maestre, 1919. 

Miguel Palacios, Islam and the Divine Comedy, translated by Harold Sunderland, 

London: John Murray, 1926, pf. 54.  

Miguel Asín Palacios (d. 1944) was a Spanish scholar of Islamic studies and the 

Arabic language, and a Roman Catholic priest. He is primarily known for 

suggesting Muslim sources for ideas and motifs present in Dante's Divine 

Comedy, which he discusses in his book La Escatología musulmana en la 

Divina Comedia. 
20 Palacios,  Islam and the Divine, pp. 40- 42. The resemblance between the two 

can hardly to be said ether remote or accidental.  

Treaties of the Mi)ترجـ حديث المعراج فيما يعرؼ برسالة المعراج 
c
râj)  في القرف العاشر

الميالدي، وأخرى في القرف الثالث عشر، واثنتيف في القرف الرابع عشر، وواحدة في القرف 
الخامس عشر، وأربع ترجمات مف القرف السادس عشر. لكف ال يوجد أي أثر لترجمة رسالة 

 الغفراف.  انظر: 
Palacios, p. 79. 

ولد  المعروؼ بابف ُشييد األندلسي« مروافىو أبو عامر أحمد بف أبي مرواف عبد الممؾ بف  ٕٔ
. كتب رسالة التوابع والزوابع واتخذ لو ـٜٙٗ/  ىػٕٖٛبقرطبة في خالفة ىشاـ بف الحكـ سنة 

فييا مرشدا ىو أبو بكر يحيى بف الحـز بالضبط كما فعؿ دانتي. اليدؼ الذي كاف مف وراء 
ميـ في وادي عبقر وىناؾ كاف ينتقد رسالتو ىو التعرض لخصومو وحّساده فانبرى يواقعيـ ويناض

 أشعارىـ وينتقص أدبيـ.
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لكي يعطى السؤاؿ الكبير عف تأثير التراث اإلسالمي خاصة رسالة الغفراف عمى 
 كوميديا دانتي.

عمى أف الباحث المدقؽ بيف العمميف ال يمكف أف يعطي إجابة قاطعة بنعـ إال بدليؿ 
 قطعي ال يساوره فيو شؾ، وذلؾ لألسباب التالية:

ذيف درسوا دانتي وأبا العالء وعايشوىما، الدكتورة عائشة عبد الرحمف أوال: إف أكثر ال
التي حققت الغفراف، والدكتور طو حسيف، حيث المصائب تؤلؼ بيف المصابيف إذ 
قاسى كالىما مف النظر، ولو دراسات عدة في أبي العالء، والدكتور حسف عثماف 

الثتيـ َنَفوا أف يكوف ىناؾ الذي ترجـ دانتي وطبعتيا دار المعارؼ ثالث طبعات، وث
  ٕٕتأثر.

ثانيًا: الذيف قالوا بالتأثر، كانت أدلتيـ ظنيًة، ولـ يستطيعوا أف يْخرجوا بنص واحد 

                                                           
ولقد ذىب الباحث جيفري ماكمبردج إلى نفي أف يكوف ىناؾ تأثير ألي مف العمميف سواء رسالة  ٕٕ

المعراج البف سينا، والتي كتبيا بالفارسية عمى نحو رمزي ال أنيا حادثة مقدسة كما الحاؿ عند 
فراف ألبي العالء المعري عمى دانتي الذي كاف عمى عمـ بابف سينا بقية المسمميف، أو رسالة الغ

طريؽ مباشر أو غير مباشر أي أعماؿ توماس األكويني الذي تأثر كثيرا بابف سينا. لكف ال  عف
يستطيع األحد بالجـز أف توماس األكويني قرأ رسالة المعراج البف سينا، حيث ضمو دانتي مع 

ووضعيـ في الممبو وىة الدرؾ األوؿ مف الجحيـ غير أف ليس فييا  الشعراء والفالسفة اليوناف
عذاب بدليؿ أنو تمنى أف يكوف مف بينيـ. يقوؿ ماكمبردج عف رسالة الغفراف، ورسالة المعراج 

(Mi‟rahj Nâmah) : 
“… there is no indication that the poet was aware of either text”. See: Jeffery 

MacCambridge, Dante and Islam: A Study of the Eastern Influences in the 

Divine Comedy, Bloomington: University of Indiana, Unpublished Master 

theses, 2016, pp. 24-25. 

وبالرغـ مف أف ىناؾ شبو إجماع عمى أنو ليس لرسالة المعراج البف سينا تأثير عمى دانتي فإف 
وجريجور سشيولريظناف أنو ربما كاف لحي بف يقظاف البف سينا تأثير  جيرت جاف فوف جمدر

 عمى دانتي. انظر:
Geert Jan von Gelder and Gregor Schoeler, “Introduction”, in The Epistle of 

Forgiveness, xv, xxv. 
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ف كاف ىناؾ تأثير لمتراث  يثبت ما يقولوف غير مجرد التشابو بيف العمميف. وا 
وقد ترجمو بونفينتورا دا سييّنا  -اإلسالمي عمى دانتي فإف لحديث اإلسراء والمعراج 

(Bonaventura da Siena)  مف القشتالية إلى الالتينية بعنواف  ـٕ٘ٙٔسنة(Liber 

Scale Machometi) - ي ذلؾ. ثـ ُتْرجـ حديث المعراج بعد ذلؾ إلى اليد الطولى ف
الفرنسية، وكاف دانتي عمى عمـ عمى األقؿ بالمغة الالتينية والفرنسية، ومع ذلؾ ال 
يستطيع المرء أف يجـز بأف دانتي اطمع عمى ىذه الترجمات. ثـ إنو ليس لحديث 

نما كاف لغيره مف الثقافات الشرقية أيضا بما فييا البوذية  اإلسراء وحده ىذا التأثير وا 
تأثير عمى دانتي، فقد كاف واسع االطالع  -والزرادشتية واليندوسية والمصرية القديمة 

 عمى الثقافات بصفة عامة والثقافة الفارسية بخاصة، وبالطبع الثقافة اإلغريقية. 

ف كاف ىناؾ تشابٌو في الفكرة العامة إال أنيما-ثالثا: العمالف  ُصّبا في قالَبْيف  -وا 
مخَتمفْيف، فالغفراف رسالة ال ُيدَرى كـ أخذت مف وقت لُيْممييا مؤلُفيا، جاءت ردا عمى 
رسالة مف ابف القارح، وقد صبت في قالٍب نثريٍّ إال ما جاء بيا مف اقتباسات وشواىد 
في المغة والنحو، عزاىا إلى أصحابيا، ال شؾ أنو تنـ عمى اطالع واسع بمسائؿ كثيرة 

فإذا ُتُخمِّص مف ىذه االقتباسات ماذا يا ترى سيبقى مف رسالة أبي  في عمـو العربية.
العالء.  أما رسالة دانتي فقد ُصّبْت في قالب مف الشعر العامي في لغة فمورنس 

( عمى إخراجيا. ٖ٘ٔٔو  ٕٖٓٔما بيف اإليطالية عكؼ صاحبيا ثالث عشرة سنة )
جاءت في ثالثة فصوؿ: الجحيـ وجبؿ المطير والجنة، جاء كؿ فصؿ فييا في ثالثة 
وثالثيف قصيدة ليكوف مجموع القصائد تسعًة وتسعيف تقدمتيا مقدمة مف قصيدة واحدة 
ليكوف مجموُع قصائد الكوميديا مائًة تامًة، وىو ما يفعمو المسمموف مف تسبيحات بعد 

وؿ قائؿ إف دانتي كاف يعمـ بما يفعمو المسمموف بعد الصالة ومف ثـ الصالة. فيؿ يق
عمؿ عمال يضاىييـ أو إنو جاء لكؿ كممة مف المائة كممة التي وردت في القرآف 

 بقصيدة؟.  –بمعنى الجحيـ 
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رابعًا: لغة أبي العالء عربية رصينة قديمة ال يفيميا إال مف ىـ مثؿ أبي العالء معرفة 
ابف القارح لـ يكف لُيعرؼ لوال ارتباط اسمو بأبي العالء، الذي افترض بالعربية، حتى 

في ابف القارح أنو عمى درجة متواضعة مف فيـ ألفاظو فكاف عمى أبي العالء أف 
يوضح ما اْسَتْغَمؽ عميو مف ألفاظيا مف معاني، وما كنت أنا ألفيميا لوال أف الدكتورة 

 اابة رسالة الغفراف، ولوال أف لممعري حقً بنت الشاطئ حققتيا، فيي التي أعادت كت
ف التي كتبتيا ىي الدكتورة إعمينا لكي نعترؼ لو بحؽ ممكيتو الفكرية لغفرانو، لقمُت 

بنت الشاطئ؛ فقد أعادت إحياءىا وبعثت فييا الروح مف جديد بعد أف ماتت ودفنتيا 
و في قالب مكتبة سوىاج في مقبرة المؤلؼ المجيوؿ. أما دانتي فقد صب كوميديت

شعري، جاءت في لغة يسيرة سمسة فيميا أىؿ عصره وبمدتو فمورنس ومف ثـ بّجموه 
ووّقروه ومّجدوه منذ أف مات إلى اليوـ، ليس فقط في فمورنس وليس فقط في إيطاليا 

 ولكف في أوربا كميا، والكوميديا تدرس في العالـ بأسره. 

ي برسالة أبي العالء لـ يقدموا لنا دليال : إف الذيف قالوا بتأثر دانت-خامسًا وىو األىـ
مف الناس ترجـ رسالة أبي العالء مف العربية إلى الالتينية  ايشيد بأف أحدً  اواحدً 

ليطمع عمييا دانتي، ومف ثـ يتأثر بيا وقد وقعت حياة دانتي في عنفواف حركة النقؿ 
 Peter the ٙ٘ٔٔففي ىذه الحقبة كاف بطرس المبجؿ )ت مف العربية إلى الالتينية. 

Venerable وىو فرنسي األصؿ ولد في مدينة كموني ،)(Cluny) فرنسا، بدور فعاؿ ،
في تنشيط حركة الترجمة مف المغة العربية إلى الالتينية. فقد كّوف فريقا مف المترجميف 

 Hermanالمخضرميف منيـ ىيرماف سكاالفوس ويدعى أيضا ىيرماف الدلماطي )
Dalmats, Scalvus ،)( وروبرت الكيتينيRobertus Ketinensis)ٕٖ وضـ إلييما ،

ترجـ ىذا الفريؽ سيرة النبي محمد صمى اهلل عميو وسمـ  ٕٗ.ايدعى محمدً  اثالثً  رجالً 
                                                           

23
Robert of Ketton, or Robert of Chester, or Robertus Ketensis, See Christian-

Muslim Relations, BrillOnline Bibliographical Reference. Also, 

Steinschneider, p. 33. 
24

 Marie d‟Alverny, 430. 
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وصحابتو، رضواف اهلل عمييـ، وجوىر رسالتو. وال ندري لمف النص األصمي المترجـ، 
( بأسماء Steinschneiderىناؾ قائمة أعدىا ستاينشنايدر )و قد يكوف البف إسحؽ. 

ىؤالء المترجميف ضمت أربعة وسبعيف مسيحيا، وسبعة عشر ييوديا وثمة مف 
في ىذه  ٕ٘.ـٓٔ٘ٔإلى  ـٓ٘ٓٔالمسمميف، الذيف عمموا مترجميف في المدة ما بيف 

األثناء استطاع ىؤالء المترجموف أف ينجزوا ترجمة مائتيف وسبعيف عمال مف العربية 
 اأعماؿ إلى اإلسبانية، وعمميف إلى اإلغريقية وترجموا عمال واحدً  إلى الالتينية، وأربعة

إف الثابت الذي ليس حولو جداؿ أف الكتب التي ُترجمت مف العربية  ٕٙإلى اإليطالية.
إلى الالتينية في القرف الثالَث عشَر والرابَع عشر في أوروبا كانت كتبا في العمـو 

ة أبي حامد الغزالي، وتقميبات ابف سينا والطب والرياضيات والفمؾ وقميؿ مف فمسف
وكتابو في الروح، وتعميقات ابف رشد عمى أرسطو. ولـ تكف مف بينيا أعماؿ ليا صمة 

، ورسالة في العقيدة ٕٚباألدب إال كميمة ودمنة أو بعموـ الديف غير ترجمة معاني القرآف
 رسالة لممعراج، واآلُجّرومّية مف كتب النحو. وترجمت أوؿ ٕٛ(ٖٓٔٔالبف تومرت )ت 

، والكوميديا اإلليية ٕ٘ٙٔـ أي قبؿ والدة دانتي بسنة واحدة، وىي سنة ٕٗٙٔسنة 
. في ىذا الوقت كانت ىناؾ ٖ٘ٔٔو  ٕٖٓٔعمى حسب ما ىو مرجح ألفت ما بيف 

 ٜٕالفرنسية.بثالث ترجمات لممعراج إحداىا بالالتينية وأخرى بالقشتالية والثالثة 

                                                           
25

 J. M. Lenhart, "The first book printed in Arabic Characters", American Catholic 

Quarterly Review, v. 42 (Jan-Oct 1971), p. 52. See also, Moritz 

Steinschneider, Die Europaischen Ubersetzungen aus dem Arabischen bis 

Mitte des 17. Jahrhunderts, Wien: In Commission bei Carl Gerold‟s Sohn, 

1904. 
ذكر ستاينشنايدر مف ىذه األعماؿ اثنيف وأربعيف عمال اطمع عمييا بنفسو، بينما عفا عمى الباقي  ٕٙ

  .Lenhart, 52الزمف. انظر:
 ـ.ٕٓٔٔسنة   Marcus Toletanusتوليتانوسترجمو إلى الالتينية ماركوس ٕٚ 
 .(ٕٔٔٔ –ٕٓٔٔ)ترجميا إلى الالتينية ماركوس توليتانوس في الفترة ٕٛ 
 .ٗٗ-ٓٗ، تأثير الثقافة اإلسالمية في الكوميديا اإلليية لدانتيانظر د. صالح فضؿ،  ٜٕ
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اف مف حديث المعراج ليس في أصمو الديني المقدس كما فمو كاف ىناؾ تأثير إنما ك
نما بعد أف تحوؿ نصو الديني إلى نص رمزي لو مجازيتو  رواه أىؿ الحديث، وا 
الصوفية عمى يد محيي الديف بف العربي أمير التصوؼ اإلسالمي في األندلس والذي 

السمو . وقد صنعو لفئة خاصة بغرض امات قبؿ ميالد دانتي بخمسة وعشريف عامً 
  ٖٓبالروح إلى اهلل، وضمو في مؤلفو الفتوحات المكية.

 جحيم المعري:
أبو العالء، المؤلؼ، ىو المسافر في رحمتو الخيالية عبر لـ يكف عمى عكس دانتي، 

الجنة والجحيـ، ولكف المؤلؼ ترؾ المرشد وحيدا ليقص لنا ما شاىده. ربما كونو 
نما اطمع أعمى فمو في ذلؾ عذره. يضاؼ إلى ذلؾ أف ج حيـ أبي العالء ال يرى، وا 

عمييا ابف القارح اطالعا عف كثٍب مف حافة في الجنة، بدأت حيف رأى الخنساء تطالع 
أف الخنساء قالت فيو ...   لوالا وما كاف ذلؾ ليكوف وقد تأجج رأُسو نارً  اأخاىا صخرً 

كأنو عمـٌ في رأسو نار.
ٖٔ  

عوا في الكفر أو الزندقة أو تغنوا في الخمر ثـ يطالع فيجد الشعراء المساكيف الذيف وق
ىـ حطب جينـ، والذيف خرجوا منيا إلى الجنة إنما خرجوا في كفالة أبيات مف الشعر.  
ومف أمثمة الشعراء الذيف ىـ في الجحيـ أصحاب المعمقات، عدا زىير بف أبي ُسممى 

 .  غفر اهلل لزىير لقولو: امشروطً  اوَعِبيَد بف األبرص، فقد غفر اهلل ليما غفرانً 
  ٕٖلَيْخَفى وميما تكتـِ اهلُل يعمـِ   فال تكتمف اهلل ما في نفوسكـ       

 وُألقي الشاعر عبيد بف األبرص في الياوية، ولكف اهلل غفر لو لقولو: 
 

                                                           
30 Palacios, pp. 45-57. 

 ، تحقيؽ الدكتورة بنت الشاطئ، القاىرة: دار المعارؼ،رسالة الغفرافانظر أبو العالء المعري، ٖٔ 

ٜٜٔٙ ،ٖٓٛ. 
 .ٗٛٔ المعري، رسالة الغفراف، ٕٖ
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 ٖٖوسػػػػػائُؿ اهلِل ال يخػػيب  مف يسأِؿ الناس يحرمػػػػوه  
ؽ لـ يزؿ ُينَشد، وُيَخفَّؼ عني العذاب حتى فيقوؿ عبيد: وسار ىذا البيت في اآلفا

ُاْطِمقُت مف القيود واألصفاد. وغير أصحاب المعمقات، ألقي في جحيـ أبي العالء 
شعراء الصعاليؾ، ومف اإلسالمييف بّشار بف ُبْرد. ويبدو أنو كاف في نفس أبي العالء 

د الذي يتحدث مف بشار شيء، بالرغـ مف أف كمييما فقد نعمة البصر، إذ ىو الوحي
  ٖٗعنو بإسياب عما يالقي مف العذاب.

أما مف ىـ غير الشعراء في جحيـ أبي العالء يصطرخوف، فيـ الزنادقة ثـ الذيف 
يقولوف بالحموؿ مف أىؿ التصوؼ مف أمثاؿ الحالج، ولقد ذكر أصحاب الجحيـ مف 

ف. وخّص المموؾ في جممة واحدة وخص منيـ األشاوس، بينما دعا ابف القارح لمسمطا
أبو العالء مف بيف السالطيف الوليَد بف يزيد، الخميفة األموي الشاعر المشيور 
ِبُمجوِنو، بحديث مفصؿ عف العذاب في الجحيـ، ومف النسوة المواتي في الجحيـ عند 
المعري ذوات التيجاف، ومف الشباب أوالد األكاسرة، يتضاغوف )يتصايحوف( في 

حاب الكنوز نحف أرباب الفانية. وال نرى في سالسؿ مف نار ويقولوف، نحف أص
الجحيـ المغنيف والمغنيات حيث تابوا "في الدار العاجمة وقضيت ليـ التوبة" ومنيـ 

، وغيرىـ. لـ يقؿ لنا ابف القارح كـ استغرقت ٖ٘الُغرْيض، ومعبد، وابف سريج والجرادتاف
ى أي شيء مثؿ رحمتو في الجحيـ، وغابت المعالـ التي قد نستدؿ مف خالليا عم

 النجوـ، كما كاف الحاؿ عند دانتي. ال شيء. 

والوصوؿ إلى الجنة عند أبي العالء إنما يحدث بواحدة مف الطرؽ التالية: إما "بيقيف 

                                                           
 .ٙٛٔالمعري، رسالة الغفراف،  ٖٖ
 وما بعدىا. ٖٓٔانظر: المعري، رسالة الغفراف،  ٖٗ

. والجرادتاف: قينتا معاوية بف بكر الجرىمي، أحد العماليؽ مف مكة، حذقتا ٕٗٗ-ٕٙٗالمعري، ٖ٘ 
 الغناء جيدا لدرجة أنيما ذات مرة غنتا لوفد مف قـو عاد فنسوا قوميـ.  
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ما بالعمؿ، ما بشفاعة النبي صمى اهلل عميو وسمـ، وال  ٖٙالتوبة"، وا  ما بالصدؽ، وا  وا 
زوجتو فاطمة بنت محمد رضي تحدث الشفاعة إال عف طريؽ عمي بف أبي طالب أو 

، وال أحد ٖٚاهلل عنيا أو عترتو منيما فيؤالء المخولوف ليـ بالشفاعة عند رسوؿ اهلل
موكؿ لو بالوصوؿ إلى النبي غيرىـ حتى سيد الشيداء حمزة عـ النبي رضي اهلل عنو 
يتوسؿ إلى عمي في الشفاعة لعمي بف منصور بف طالب الحمبي األديب، ابف القارح 

 فيؿ كانت في أبي العالء شيعيو؟  ٖٛيؽ أبي العالء.أي صد

 جحيم دانتي:

أما الناظر في جحيـ دانتي فيرى أف دانتي جرب بنفسو الدخوؿ فييا وعانى مف 
ويالتيا وعذابيا، ورأى فييا بأـ عينيو، دوف أف يزيغ فؤاده. رأى فييا مف كؿ أجناس 

يصنعوف في حياتيـ، رأى  البشر عمى اختالؼ ممميـ ونحميـ وتوجياتيـ وما كانوا
شعراًء وكتابًا وعمماًء وسالطيف ومموكًا وأمراًء ورجاَؿ ديٍف حتى البابوات، وما استثنى 
صنفا مف الناس، ولكي يصؿ المرء مف الجحيـ إلى الجنة عميو بالحب وفكرة الخالص 
كما ىي في المسيحية، لكنو عميو أف يصعد إلى جبؿ المطير أوال حتى يتطير مف 

دانتي، يزيد في تفصيؿ الجحيـ وبشاعة العذاب ح لو بالدخوؿ إلى الجنة. سمَ و ليُ ذنوب
فيو كمما اتجو إلى أعماقو.  يتصور قارئ دانتي أف في الجحيـ حركة، فاألرواح تيبط 

قدرت رحمة   ٜٖفي الجحيـ، وفي مرات كثيرة تيبط الروح ىنا قبؿ أف يدفعيا أتربوس.
                                                           

فيذكر أنو رأى في بيت في أقصى الجنة كأنو حفش أمٍة راعية، وفيو رجؿ ليس عميو نور سكاف ٖٙ 
ت بحقير شِقف. فيقوؿ واهلل ما وصمُت إليو إال بعد ىياط الجنة، فيقوؿ: يا عبد اهلل لقد رضي

 ومياط وَعَرِؽ مف شقاٍء وشفاعة مف قريش".
 .ٔٛٔالمعري، رسالة، ٖٚ 
 .ٕٙ٘المعري، رسالة، ٖٛ 
. يحس القارئ أف في جحيـ دانتي حركة، كما صورىا القرآف )يدعوف إلى نار جينـ ٙٔٗدانتي،  ٜٖ

 .ٙدعا( الطور، 
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ساعة، بدأت مساء الخميس السابع مف أبريؿ سنة دانتي في الجحيـ بثماف وأربعيف 
ـ، إلى مساء السبت التاسع مف أبريؿ وخرج منو مع مرشده في ساعة مبكرة ٖٓٓٔ

، وىو تعبير عف األمؿ. أف  وىكذا بدت ٓٗمف صباح األحد، وقد استعاد رؤية النجـو
 كوميدية دانتي محددة الزماف محددة المكاف.

بما فعموا واقترفت أيدييـ، لكف عند المعري بما قالوا،  أخذ الذيف أخذوا في جحيـ دانتي
وكأف أبا العالء يريد أف يؤكد عمى مسؤولية الكممة، بينما يؤكد دانتي عمى حريتيا فال 
نما بجريرة ما فعؿ. واألفعاؿ التي تستحؽ  يؤخُذ مف يؤخذ إلى الجحيـ بجريرة ما قاؿ وا 

نية تتفؽ مع أفعاؿ حيوانات ثالثة: صاحبيا دخوؿ الجحيـ عند دانتي ىي أفعاؿ حيوا
 . ، ولكؿ مف ىؤالء الحيوانات رمزيتيا سنتعرض الييا في حينياالذئبة والفيدة واألسد

 العذاب عند دانتي والمعري:

عند أبي العالء العذاب في الجحيـ نار تستعر وقودىا الناس. صحيح أنيا طبقات 
نار. أما عند ىي مة النيائية ودركات ودرجات مختمفة مف الحرارة، ولكف في المحص

دانتي فقد تنوع العذاب بيف الريح والماء والدـ والروائح الكريية واألحناش والثعابيف 
الجافة، واآلبار، والقطراف المغمي، والعطش، وانتفاخ المظممة ذات األشجار والغابات 

مف  البطف نتيجة لما أصيبوا مف مرض االستسقاء والجرب والشمؿ، وأنواع مختمفة
الزواحؼ، ومف المعذبيف مف يحؾ بأظافره القشر الذي نبت عمى جمده كما تفعؿ 
السكيف بقشور األسماؾ، وحر وزميرير وفي الجحيـ أنيار وبحيرات تمد المذنبيف 
بمصادر مف العذاب وحتى ىناؾ أنواع مف العذاب غير معروفة. ىنا يبدو دانتي في 

اإلسالمي مف أبي العالء. يخمع دانتي عمى مفيومو وتصوره لمجحيـ أقرب إلى التراث 
القارئ عنصر التشويؽ ويجعمو متطمعا دائما لما يرى في الدرؾ الذي يميو لكي يّطمع 
عمى مف يكوف فيو وبأي نوع مف العذاب يعذبوف. الجحيـ عند أبي العالء أرض 

                                                           
 . ٖٖٗ، ٖٕٓدانتي،  ٓٗ
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تي فقد منبسطة يرى مف فييا وما فييا مف أعمى السور الذي يقاؿ لو األعراؼ. أما دان
دخؿ في الجحيـ. وبالرغـ مف أنيا جحيـ ال تبقي وال تذر إال انو وجدىا منتظمة، فال 

، ينظر Minosىو مينوس ا يدخؿ الداخؿ فييا إال بإذف. فقد جعؿ دانتي لمجحيـ قاضيً 
في الذنوب والمذنبيف، وىو وحده الذي يحكـ إلى أي درؾ مف جينـ يرسميـ إليو. وال 

بقة والطبقة التي أسفؿ منيا إال بسمطاف، وغالبا ما يتدخؿ مرشده ينتقؿ المسافر بيف ط
 .  افرجيميو، الذي جعؿ مف شعره وفصاحتو وحمو لسانو ليما شفيعً 

 ونــذنوب ومذنب
الناس في الغفراف ىـ الشعراء المساكيف واألدباء والمغنوف والذيف لـ يتوبوا، أيا كانت  

التوبة مف أي ذنب، والنحاة والمغويوف. ال تجد في جحيـ المعري سالطيف أو أمراء أو 
وزراء أو والة، أو رجاؿ ديف، لقد آثر السالمة.  عند دانتي يوجد في الجحيـ مف كؿ 

ما يجد الداخؿ في الطبقة األولى مف الجحيـ الشعراء والفالسفة شرائح الناس. فأوؿ 
. "الممبو"ىذه الطبقة  واطمؽ عمى ،ومف المسمميف ابف سينا وابف رشد وصالح الديف

دانتي يعرؼ آراء توماس األكويني والذي تأثر فييا بآراء ابف سينا وأرسطو، ومنيا أف 
تصبح أقوى عمى اإلحساس بالمذة واأللـ النفس تبمغ الكماؿ باتحادىا مع الجسد وعندئذ 

. "الممبو"في آف واحد، أو بمعنى آخر تتمذذ باأللـ وىذا ىو حاؿ الذيف حشروا في 
، لكنيـ يتحادثوف فيما بينيـ في مسائؿ في يوـ عاصؼصرصر  تيب عمييـ فييا ريح

منى بؿ تليـ واالستمتاع بصحبتيـ، شغمتيـ في الدنيا. عبر دانتي عف شوقو لالستماع 
لو كاف واحدا مف بينيـ. وفي الدرؾ الثاني مف الجحيـ مف غمب العاطفة عمى العقؿ. 
وبيف العقؿ والقمب، يميؿ دانتي إلى العقؿ فيغّمب جانبو عمى جانب العاطفة؛ فأولئؾ 
الذيف غمبوا العاطفة عمى العقؿ، وىـ الذيف أخضعوا العقؿ لشيواتيـ الجسدية التي 

جعميـ دانتي في الدرؾ الثاني مف الجحيـ؛ حيث تتمقفيـ جرتيـ إلييا العاطفة، ي
عاصفة ىوجاء سوداء تدور بيـ دورانا سرمديا ال يتوقؼ.  ومف ىؤالء سميراميس 
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Semiramis  ممكة اآلشورييف التي استسممت لشيوة الجسد حتى جعمت لذة الجسد
 Cleopatraمشروعة في قوانينيا لتغسؿ ما لفيا مف العار. ومنيـ أيضا كميوباترا 

 وغيرىـ.  Achilleis، وأخيؿ Helenaوىيالنة 
في الدرؾ الثالث مف الجحيـ يقبع النيموف الشرىوف الذيف ينيبوف ما يستطيعوف 
لصالح أنفسيـ. أعد دانتي الدرؾ الرابع مف الجحيـ ليكوف منزؿ البخالء والمسرفيف، 

؟ ولماذا تبدد؟ سواء بسواء، يصرخوف في وجوه بعض بسؤاؿ استنكاري: لماذا تحرص
يدفعوف بصدورىـ أثقاال مف الصخر، وقد اسودت وجوىيـ، وال يستطيع ذىب الدنيا 
كمو أف يريح نفسا واحدة تعاني مف عذاب البخؿ أو عذاب السرؼ. ثـ ييبط دانتي 
ومرشده فرجيميو إلى الدرؾ الخامس مف الجحيـ حيث أعد لمذيف كانوا يغضبوف بسرعة 

يـ بعضا بأسنانيـ. وفي الدرؾ السادس يرى دانتي الكسالى في الدنيا، وقد مزؽ بعض
 مف الناس يتنفسوف في الماء وال ينطقوف فيمألوف البركة السوداء بالفقاقيع. 

عند دانتي: اليراطقة مع أتباعيـ مف كؿ نحمة، في توابيت تخرج منيا ألسنة الميب 
األحمر وىـ يصطرخوف فييا. لكنو احتراما لحرية الفكر وضعيـ عمى ىامش دركتيـ؛ 
إذ أبعدىـ عف بقية المعذبيف في أسفؿ الجحيـ، ويعامميـ معاممة خاصة ليذا السبب.  

(، Fredrico Secondo ٕٓ٘ٔ-ٜٗٔٔ)الثاني  ومف اليراطقة اإلمبراطور فريدريؾ
إمبراطور نابولي وصقمية، كاف يتمتع بحرية الفكر وشجع مفكري بالده عمى 

 (. Anstasius II ٛٔ٘-ٜٔٗ)ممارستيا، وكذلؾ البابا أنستاسيوس الثاني 

وبيف الحمقة السادسة والسابعة توجد مساحة مف الجحيـ خصيا دانتي لمرتكبي العنؼ 
ؼ إلييـ قطاع الطرؽ والنياب والذيف انفسو. أض الشخص حتى لو قتؿ وىـ القتمة،

يتحدثوف عف الذات اإلليية بما ال يميؽ بو سبحانو، ومف كانت شيمتو الغدر، 
 والمنافقوف والمرتشوف والسارقوف، والقوادوف والمختمسوف. 

وف العنؼ، وفي الطبقة السابعة فييا بحر مف الدماء يغمي وفيو تتقمب وجوه الذيف يرتكب
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والطغاة الذيف أراقوا الدماء، ومف يجرؤ منيـ عمى أف يعمو برأسو فوؽ سطح الدـ 
أخذتو السياـ، فيغطس في الدـ المغمي مرة أخرى. رأى مف ىؤالء اإلسكندر، وال يعرؼ 
عمى وجو الدقة مف ىو االسكندر ىذا.  وفي حمقة أخرى مف الدرؾ السابع توجد غابة 

جافة األشجار، ذات أشواؾ سامة، تياجميا أعشاب اليربوسات المنتحريف، وىي غابة 
 القبيحة. 

دانتي واديا مف الرماؿ  اوتأتي الحمقة الثالثة مف الدرؾ السابع مف الجحيـ إذ يجدى
لخطيئة العنؼ التي ارتكبيا كؿ  االممتيبة. اتخذ عمييا المعذبوف أوضاعا مختمفة تبعً 

ب مف السماء بال انقطاع.  ومف الذي أعد ليـ منيـ، بينما تتساقط عمييـ ألسنة المي
 ذلؾ السيؿ مف الرماؿ الذيف كانوا يزدروف اهلل. 

قسـ دانتي الدرؾ الثامف إلى حمقات وأودية، وكأنو استنفد دركات جحيمو. ففي الدرؾ 
الثامف، وجد دانتي أناسا يعذبوف بالمشي دوما عمى رماؿ ممتيبة، ومف يتوقؼ منيـ 

 Brunetto ٜٕٗٔ-ٕٕٓٔ)مف اشتغموا بالمواط، منيـ براتينو التيني يمؽ أثاما، إنيـ 
Latini)  صاحب كتاب الكنز.  وىناؾ حمقة تدور عمى الدواـ ووجد فييا معذبيف مف

فرساف فمورنسا، مدينة دانتي، وخطيئتيـ المواط، فما شفعت ليـ فروسيتيـ وشجاعتيـ 
ماسؾ بكيس نقوده في الدنيا وذودىـ عف المدينة. وىناؾ أيضا وجد المرابيف، كؿ 

ادوف والذيف غرروا بالنساء ليعذب بو في الجحيـ.  في الدرؾ الثامف أيضا يوجد القوّ 
بمعسوؿ الكالـ، وقد غطسوا في غائط مف نفايات البشر.  وفي ىذا الدرؾ يوجد أيضا 
 رجاؿ الديف الذيف تاجروا باسـ الديف ووصموا إلى تسمطيـ الديني عف طريؽ الرشا وقد

، ومف (Niccolo III)، ومف ىؤالء البابا نيقوال الثالث (Simons)سماىـ السمعانييف 
، الذي أفسد الكنيسة بمنحو الدنيوية.  وفي (Costantino I)األباطرة قسطنطيف األوؿ 

ىذا الدرؾ أيضا يوجد السحرة والعرافوف والمنجموف، إذ التوت رؤوسيـ إلى الخمؼ، 
الثامف أيضا يوجد المصوص وقد شدت أيدييـ إلى الخمؼ وساروا القيقرى. في الدرؾ 
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بالزواحؼ الرىيبة، ورأى دانتي كيؼ تمدغ زاحفة أحد المعذبيف فيحترؽ حتى يتحوؿ 
إلى رماد، ثـ يعود إلى شكمو السابؽ.  ورأى أولئؾ الذيف أثاروا الفتف السياسية والدينية 

يفو النقود أو مزيفو الكالـ في في ىذا الدرؾ مف النار.  كما وجد المزيفيف سواًء مز 
الجحيـ، ووجد أيضا زوجة عزيز مصر التي حاولت إغراء يوسؼ، واتيمتو باطال 

 بمحاولة اغتصابيا. 

الذي خال عند المعري، فيذكر نوعا مف  األمرلدانتي لفتات طبية ال عالقة ليا باألدب 
الداء فيقوؿ: العذاب ىو داء االستسقاء. ثـ يمضي يشرح لقارئو بعض أعراض ىذا 

االستسقاء الثقيؿ الذي يجعؿ األعضاء غير متناسقة بسائؿ ال يمتصو الجسـ حتى "
.  وأيضا لو لفتات جغرافية إذ يظف أف األرض ىي "يصبح الوجو ال يتناسب مع البطف

 امركز العالـ.  ومف األسباب التي دعت دانتي لتأليؼ الكوميديا ىي أف ىناؾ أحداثً 
وتفاصيؿ ألحداث لـ يسجميا التاريخ، فاستدركيا دانتي عمى المؤرخيف. فكاف عميو أف 

 أفمتت مف سجؿ التاريخ.  ايستوحي بفنو صورً 

في األنشودة الحادية والثالثيف، يبدأ دانتي الدخوؿ إلى الوادي الذي يقوده إلى الحمقة 
بيف الميؿ والنيار. ويرى  . والدخوؿ يبدأ(Giuda)التاسعة مف الجحيـ، وىي حمقة ييوذا 

أوؿ ما يرى ضخاـ األجساد مف المردة ظنيـ أنيا أبراج، إذا اىتز احدىـ، وىو مكبؿ 
باألغالؿ، زلزؿ الجحيـ. وبعد أف أقنعيـ فرجيميو أف ىذا الشاعر، يعنى دانتي، سيخّمد 
ذكراىـ في األرض قاـ أحدىـ بحمميما ووضعيما برفؽ في الحمقة التاسعة. ومف بيف 

ؤالء المردة نمرود ممؾ بابؿ يعذب بالغضب والصراخ والعويؿ كمما غضب، ألنو ى
ونتيجة لفكره الخبيث منع العالـ مف أف يتخذ لغة واحدة.  ثـ يدخؿ فعال إلى الحمقة 
التاسعة فال تسعفو القوافي ليصور ما رأى مف العذاب فيستعيف بربات الشعر.  وأوؿ 

مف الذيف يخونوف األىؿ، ثـ خونة الوطف، وخونة  ما يرى فييا قابيؿ ومف عمى شاكمتو
األصدقاء الضيوؼ، رآىـ وىـ ينيش أحدىـ رأس اآلخر، وكؿ اثنيف منيـ يتناطحاف 
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كعنزيف وقد غمبتيما شدة الغضب، وقد تجمدت عمييـ بحيرة لو سقط فييا جبؿ لما 
إبميس  ُسمع لو صرير. وفي حمقة ييوذا رأى دانتي ىيكال يشبو الطاحونة وبجانبيا

ممؾ الشيطاف وىو عند دانتي لوتشيفيرو وصيره ممؾ الجحيـ ُيعذَُّب ويعذُِّب فييا أولئؾ 
الذيف خانوا الذيف أحسنوا إلييـ، يدخموف في فيو الرأس إلى أسفؿ والقدماف إلى أعمى 
فينيشيـ بمخالبو، ثـ يمضغيـ بأنيابو. وىكذا يصور دانتي جحيمو في حيوية وحركتيا 

ف ىذا الجحيـ بجحيـ أبي العالء، ثـ يتضح إف كاف ىناؾ تأثير بيف ال تيدأ. قار 
 العمميف.   

 الغرض من رسالة الغفران والكوميديا اإلليية:

انحصر الغرض عند أبي العالء مف رسالتو في إبراز بعض المفتات المغوية والقضايا 
أدبي -النحوية والخالؼ حوليا عند أصحاب المذاىب المغوية، صبو في قالب نقد

عماؿ العقؿ، فعنده ما حسنو  لغوي إبداعي. الغرض الثاني ىو أنو يدعو إلى التفكير وا 
ال سيصيبو التبمد. نجده  العقؿ فيو حسف، وال يجب أف يترؾ المرء نفسو لمنقؿ فقط وا 
يندد بأصحاب األفؽ الضيؽ مف رجاؿ الديف وأصحاب الفتيا الذيف عاصرىـ وأنيـ 

 رواية، وال يعتبروف بالعقؿ والدراية، فيقوؿ: يعتمدوف فقط عمى النقؿ وال
"والذين يسكنون الصوامع والمتعبدون في الجوامع، يأخذون ما ىم 
عميو كنقل الخبر عن الُمْخبر، ال ُيمّيزون الصدق من الكذب لدى 

ذا المجتيد َنَكبَ  عن التقميد فما َيْظَفر بغير التبميد،  ٔٗالُمَعبِّر.... وا 
ذا المعقول جعل ىاديا نقع رّيو صاديً  ، ولكن أين من يصبر عمى اوا 
 من   في  ! ُعِدم ذلك ، ىييات أحكام العقل، ويصقل فيمو أبمغ صقل

 
                                                           

تأتي "َنَكَب" مخففة بمعنى طرحو وأبعده. وتأتي "َنكََّب" بالتشديد بمعنى نّحاه. وقد أشار أبف  ٔٗ
 د.خمدوف إلى التقميد وأنو ال يورث صاحبو إال التبم  
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تُطُمع عميو الشمس، ومن َضِمنو في الرِّمم رمٌس، إال أن يشذَّ رجٌل 
 ٕٗ؟!".َممُيَخّص من الفضل بعَ  في األمم،

غير إطارىا اإلبداعي  يافي اجديدً  ًئاى شيد ير ال يكاوالناظر المدقؽ في رسالة الغفراف 
وحتى اإلمالئية والشعرية العاـ. فإذا نحينا مقتبسات المعري وشواىده النحوية والمغوية 

أنو كتبيا لطبقة  ، ماذا يا ترى يبقي فييا.ٖٗوجدلو حوؿ ىمزة الوصؿ أو ىمزة القطع
مخممية متعممة مثقفة عالمة بأشعار العرب وشعرائيـ ونحوىـ ونحاتيـ ولغتيـ ولغويييـ 
ومتصوفييـ وزنادقتيـ وفالسفتيـ عمى اختالؼ نحميـ وممميـ. أما العامة فال كيؿ ليـ 

 فييا وال يقربوف. 
نزؿ إلى  كاف لدانتي بعض آرائو في السياسة، وقد ،بينما قبع المعري في محبسيو

معتركيا، منيا: أف الشعب ليس لمحاكـ بؿ الحاكـ لمشعب، وليس الشعب لمقوانيف، بؿ 
يسوسوف الناس في الحياة الدنيا  ٗٗالقوانيف لمشعب، والمموؾ والحكاـ ىـ خداـ لمشعب.

الزمنية وال يجوز أف يتدخؿ البابا في الشؤوف الزمنية وسياسة الناس، وبنفس المعيار 
اطور أف يتدخؿ في شؤوف البابا حتى ال يعكر عميو شؤونو الدينية، ال يجوز لإلمبر 

.  وأف خروج إحدى اوالغرض مف الفصؿ بيف السمطتيف ىو المحافظة عمييما معً 
إلى جنب مع القيادة  اوجود قيادة روحية جنبً  ٘ٗالسمطتيف عمى األخرى ييدد المجتمع.

مطتيف، ومف ثـ تحقيؽ ىو خمؽ توازف بيف الس ،السياسية، مف وجية نظر دانتي
وفي آخرتو، وال يأتي ذلؾ إال عف طريقيف، أوالىما: الدنيا السعادة لإلنساف في حياتو 

قيادة روحية تقوده إلى السعادة األخروية عف طريؽ الديف واإليماف، وثانيتيما: الحاكـ 
لروحي الذي يقوده لمسعادة الدنيوية بالفمسفة والحكمة والقانوف والحرية. وأف القائد ا

                                                           

 .ٗٙٗالمعري، رسالة، ٕٗ 
 .ٜٔالمعري، رسالة، ص. ٖٗ 
 . وىو متأثر بذلؾ برأي توماس األكويني. ٖ٘دانتي،  ٗٗ

 .٘٘دانتي، ٘ٗ 
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والقائد السياسي كالىما مستمد سمطتو مف اهلل مباشرة، وال فضؿ ألحدىما عمى 
ومف نظرياتو السياسية أيضا أنو لكي يحيا المجتمع حياة كريمة فال بد مف  ٙٗاآلخر.

تحقيؽ الوحدة والعدالة والنظاـ وحب الخير والحرية والسالـ، وأنو ال يحقؽ ذلؾ سوى 
د يمنع طغياف األمراء المحمييف الذيف تتفاوت بيئاتيـ امبراطور أو ممؾ عالمي واح

 وتقاليدىـ.

يؤكد دانتي عمى مسألة العقؿ، شابو في ذلؾ المعري، وال بد لإلنساف أف يتحمى 
ذا تنازع العقؿ مع القمب فال بد مف ترجيح العقؿ في كؿ شيء حتى الديف.  بالعقؿ، وا 

عماؿ النظر بالال واإلنساف الذي  عقؿ ال محالو يجره القمب إلى ما ال يأخذ بالفكر وا 
ىناؾ مف  اتحمد عقباه، كالزنى؛ ولذا أعد ألولئؾ الدرؾ الثاني مف الجحيـ.  وأخيرً 

، ٚٗيظف أف دانتي أراد مف وراء الكوميديا أف يكوف لو سفر يضاىي بو سفر األنبياء
ىذا  قريب الشبو في ذلؾ بما ىو موجود في أدبيات المسمميف عف اإلسراء والمعراج،

السفر يحسب لو بعد مماتو، حاوؿ وبالفعؿ ذاع صيت الكوميديا في الشرؽ والغرب 
 . ومن اأوشؾ أف يقع قريبً  ،أو عمى األقؿ ،حتى ليقاؿ إف دانتي أدرؾ ما تمنى

أما عف الثقافات التي أثرت في كؿ منيما، فبينما ثقافة أبي العالء ثقافة عربية 
أكثر  اتبدو مف رسالة الغفراف. بدا دانتي متأثرً  إسالمية ال يشوبيا شائبة، أو ىكذا

بالثقافة اليونانية منو بالثقافة الرومانية، وحتى أكثر مف الثقافة المسيحية، وىذا غريب. 
 وأساطير ىوميروس شعرفمسفة ارسطو و  الثقافة اليونانيةالكوميديا مف يرى قارئ 
ذا قاؿ: إف قارئ دانتي يرى ، بؿ إف المرء ال يجافي الحقيقة إـومالحمي اليونانييف

اليوناف في الكوميديا أكثر مما يرى إيطاليا أو حتى فمورنسا. وعمى مستوى 

                                                           
 .٘٘انتي، د ٙٗ

 Bilqueesيرى ىذا الرأي جورج ستوف، أستاذ األدب المقارف في جامعة والية لويزيانا، انظر: ٚٗ 

Dar, 167. 
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الشخصيات الذيف تأثر دانتي بيـ: ىوميروس، صاحب اإللياذة، ومنيا استقى صوره 
ألناشيد الريؼ، وجفيميو صاحب اإلنياذة، وأرسطو في الفمسفة واألخالؽ، وتوماس 

ىوت، والعجب العجاب أننا ال نكاد نرى تأثيرا لواحد مف البابوات أو األكويني في الال
 رجاؿ الديف في حياتو.

 كيف يرتكب اإلنسان الذنوب، ومن َثّم ُيْمقي في الجحيم؟

الجرائـ عند أبي العالء المعري متواضعة، قد ال يستحؽ صاحبيا أف يدخؿ الجحيـ، 
الشعرية، اإللحاد والزندقة، وكأنو يريد وال تؤثر في بنية المجتمع، فنجد مثال السرقات 

أف يدفع عف نفسو تمؾ التيـ الباطمة، لكي تجر صاحبيا إلى الجحيـ.   بينما عند 
دانتي جرائـ خطيرة كاف ليا تأثير خطير في العالـ والديف وتاريخ إيطاليا وتاريخ 

نى، والربا فمورنسا، مثؿ الفتف السياسية والخيانة، والحرابة، والعنؼ، والغضب، والز 
ينخر في مفاصؿ  اوالتزييؼ، والغش، والنفاؽ، والفساد، والرشوة وغيرىا مما يعد سوسً 

 المجتمع.

وال نجد عند المعري إجابة شافية، لماذا دخؿ المذنبوف الجحيـ، غير أنيـ "قالوا"، 
صنع، فيو ال يقيـ وزنا لمقياس اإليماف ليكوف سببا في دخوؿ الجنة أو  اوحسنً 

ذ اإليماف محمو القمب، وال يعممو إال اهلل؛ وليذا ُكبوا عمى مناخيرىـ في النار الجحيـ، إ
نتيجة لحصائد ألسنتيـ. حتى الزنادقة والمتصوفة ألقى بيـ في الجحيـ ألنيـ "قالوا". 
نما عند دانتي ألقي المذنبوف في النار نتيجة ألعماليـ، وأنيـ ارتكبوا أعماال نتيجة  وا 

عند دانتي ترتكب الذنوب عندما تتدنى طبائع اإلنساف لتتحوؿ إلى  لطبائعيـ الحيوانية.
الفيدة و طبائع الحيوانات. وعنده حيوانات ثالثة طبائعيا تقود إلى الجحيـ: الذئبة، 

األسد. يذّكُرنا الجاحظ بخصاؿ ىذه الحيوانات، فيذكر أف الذئبة يحدوىا الطمع في ما و 
تشتيي أينما حمت وذىبت، ويقوؿ عف الفيد "فأمَّا الفيد فالذي يحُضرنا مف خصالو أّنو 
يقاؿ إف عظاـ السِّباع تشتيي رَيحو وتستدؿ  برائحتو عمى مكانِو وُتعَجب بمحمو أشّد 
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يدة، فيي ممونة ورشيقة في مشيتيا جذابة ترفؿ في ثياب الفتنة العجب". وأما الف
ؿ األسد رمزا لمغطرسة عِ واألسد إنما عنده خصاؿ التكبر والخيالء فإنما جُ والغواية.  

فيذه الطبائع الثالثة: الطمع والشيوة والغطرسة عند   والتباىي بالفتؾ وقوة الشكيمة.
ة. نرى ىنا دانتي يقارف بيف اإلنساف دي بصاحبيا إلى التيمكو دانتي كفيمة أف ت

والحيواف فإذا انفصؿ اإلنساف مف طبيعتو اإلنسانية ليمقي بنفسو إلى الطبيعة الحيوانية 
فسوؼ يرتكب في الدنيا ما ال تحمد عقباه بعد الموت وما ينتظره في اآلخرة. عند أبي 

بيف العطؼ  العالء ال يرى لمحيواف في رسالتو دور كبير. أمر آخر، يمزج دانتي
فيتعاطؼ مع بعض المعذبيف في جينـ بسبب الحب مثمما تعاطؼ  والرحمة والجحيـ،

ُيرى أيضا ىذا التعاطؼ في جحيـ المعري، عند الشنفرى،  مع باولو وفرنتشسكا.
 شاعر الصعاليؾ، مثال.

آخر المالحظات مف القراءة المتأنية لمعمميف، أف المعري يقدـ قضايا لغوية نحوية 
الخالص مف  يةنقدية لممختصيف، في حيف يقدـ دانتي لمبشر حموال توعييـ كيفأدبية 

 الصعود إلى الجبؿ حيث المطير. يةالغابة المظممة )الذنوب(، وكيف

 الخاتمة:

وىكذا رأينا مف خالؿ المثاليف، الكوميديا ورسالة الغفراف، أف األمـ والشعوب بينيا 
قواسـ مشتركة في حياتيا أكثر مما تختمؼ؛ ولذا تبدو تجاربيا متشابية. تشابيت 
رسالة أبي العالء وكوميدية دانتي كثيرا، مما حدا بالبعض أف يقوؿ بتأثر دانتي بما 

بف القارح، وىذا مما لـ يقـ بو دليؿ قطعي بعد. حقيقة أرسؿ بو المعري إلى صديقو ا
األمر أف دانتي وكوميديتو ىما المذاف أضفيا أىمية لممعري ورسالتو، فباتت رسالة 
المعري عمى طاولة الدروس في المعاىد األوربية، وكـ حيكت حوليا الرسائؿ العممية 

بيف أبي العالء  منذ أف اكتشؼ قسطاؾ الحمصي، ربما ألوؿ مرة، مدى التشابو
ودانتي. وألف أبا العالء ولد قبؿ دانتي بأكثر مف قرف، فقد ظف العرب، وعندىـ بعض 
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العذر، أف شاعرىـ أليـ شاعر الطمياف بقصيدة باتت مف عيوف الشعر العالمي بال 
منازع. ال شؾ أف ىناؾ بعض أوجو التشابو بينيما. فمثال اإلطار اإلبداعي، صحيح 

أخرى مثؿ البوذية واليندوسية والزرادشتية. كذلؾ تشابو العمالف في أف طرقتو ثقافات 
حب كؿ مف الشاعريف لمسقط رأسو واإلشادة بو في عممو. فأبو العالء يحب حمب، 
وكذا دانتي أحب فمورنسا. التشابو الثالث أف كاّل منيما لـ يرض عف الذيف ال يؤمنوف 

ف ال يومنوف بكتاب أو نبي، وعند دانتي ىـ باهلل، فيـ عند أبي العالء الزنادقة وىـ الذي
حتى ال  بؿ، فقط اليراطقة الذيف ماتوا ولـ يؤمنوا بالمخمص وىو المسيح عميو السالـ

يؤمنوا بوجود اهلل. التشابو الرابع، في عمومياتو، أف كاّل مف الشاعريف أعطى ثقال 
لمعقؿ، ال يجب أف ينازعو فيو القمب. ففي رسالة الغفراف عاب عمى أولئؾ الذيف 
يؤمنوف بمبادئ نقمت إلييـ فآمنوا بيا عمى أنيا مسممات دوف تدبر أو إعماؿ نظر. بؿ 

أشد وأنكي إذ خصص في الكوميديا أنشودة ألولئؾ الذيف إف األمر عند دانتي 
يرجحوف العاطفة عمى العقؿ فجرىـ القمب إلى ذنوب ىوت بيـ في الدرؾ الثاني مف 

حوؿ الغرض مف الجحيـ وىو العذاب، وال غرابة الجحيـ. وفي النياية تشابو العمالف 
 ثقافاتيـ.في ذلؾ فيكذا مفيـو الجحيـ عند مختمؼ األمـ والشعوب بمختمؼ 

فرسالة الغفراف الكوميديا والرسالة جاءت كؿ واحدة منيما صدى لشخصية صاحبيا. 
صدى لرجؿ عاش رىيف محبسيف ال يخرج، وبعيد عف معترؾ الحياة. ال يرى مف 
واجية الواقع إال ما يصفو لو غيره. المعري رجؿ منطو لـ يكف يرغب في أف يأتي 

جناية جناىا عميو أبوه، لذلؾ عاش متشائما لمحياة أصال، بؿ وجوده حصؿ نتيجة ل
نما عمى العزلة التي وجد  خائفا ىادئا وديعا ينعي حظو العاثر. عمى أنو ال لوـ عميو وا 

 نفسو فييا. إنو شاعر ولد مف رحـ األحزاف.

الكوميديا صدى لشخصية دانتي وىو رجؿ خرج لمعترؾ الحياة، عصي، آثر النفي 
أو تسمع لو ركزا، عاش طريدا ليس لو وكر  الو ىمسً ال تحس  اعمى أف يعيش ساكتً 
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حري التفكير، قاتؿ في سبيؿ بمده  اساخرً  ايكف فيو، مثؿ غيره مف البشر، فوضويً 
إيطاليا ثـ فمورنسا وشعبو، وفي ذات الوقت لعنيما، وحارب بالكممة والقمـ والفكر 

في سرب  افال تغردا المغوية، فمشخصيتي إليطاليا وفمورنسا والعقؿ مف أجؿ أف تكوف
 امحبً  ا،ودبموماسيً  اوطبيبً  اوسياسيً  االالتينية عف عمي، متنوع الخبرات، كاف فارسً 

حناف األـ واألب. جيوري الصوت مف ألىمو، أتتو القسوة ربما ألنو حـر  المحياة، ومحبً 
ال يعبأ أف يختمؼ مع أمير أو رجؿ ديف، بؿ ويكيؿ ليـ الصاع صاعيف، ويرد عمييـ 

يـ بعد أف يشبعيا نقدا. قذؼ بيـ إلى الجحيـ في كوميديتو وود لو فعميا في أعمال
الواقع، نابع ذلؾ مف شعوره بالقسوة والعنؼ وىما أصالف مف مكونات شخصيتو. 

ووقؼ أمامو في  ،بالعنيد، وأمره بالخضوع لو فأبي ٛٗوصفو البابا بونيفاتشو الثامف
 إنو شاعر ولد مف رحـ العصياف. ٜٗشموخ.

                                                           
، تولى كرسي البابوية سنة (Boniface VIII ٖٖٓٔ- ٖٕ٘ٔ)البابا بونيفاتشو أو بونيفاس الثامف  ٛٗ

، فانتقده ليذا ىواهعمى حتى مماتو. كاف رجال صعب المزاج تحب األمور أف تسير  ٜٕٗٔ
 دانتي فكاف مصيره النفي مف روما. 

 . ٕٗدانتي، ٜٗ 
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