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 التأثير اإلسالمي في كوميديا دانتي
 )قصة نظرية صارت حقيقة تاريخية كبرى(

 الدكتور حكمة علي األوسي
 

ليس في تاريخ الحضارات حل جازم قاطع للمشكالت الحضارية، يتسم 
 باالستمرارية والثبات الذي ال مجال فيه لمعاجلة جديدة.

د غاية التعقيد، وما ذلك إال ألن العناصر الحضارية تركيب إنساني معق
تتفاعل فيه المقومات الروحية، والعلمية، والفكرية واالقتصادية، والنفسية، فينتج عن 
تفاعلها هذا المعقد، منتوج متعدد األشكال والمظهر، ولعل من أروع نتاج هذا 

مثل جملة المفاهيم المستمرة في أذهان العلماء والمفكرين ت . وهذهالتفاعل، األفكار
 العصور. من في كل أمة من األمم، وفي كل عصر وعامة الناس

والمفاهيم المتكونة، عند الناس، عما يحيط بهم من ظواهر وأحداث، هي 
العنصر المحرك لقوى اإلنسان العاقلة والفاعلة في هذا االتجاه أو ذاك ليتاح له 
تحديد موقفه منها، من طريق تفسيرها وتحليلها، لفهمها فهمًا أعمق واإلفادة من 

 لدفع شر يخشى أن يتعرض له، أو جلب خير يرجو أن يفيد منه. كذل

والقااانون العااام الااذي تخضااع لااه هااذه المفاااهيم، فااي مجاااالت المعرفااة اإلنسااانية 
المختلفة، هو قانون التطور، أي: تغير بعض تلك المفاهيم واألفكار، بالتدريج بفعل 

سااتمرار، تتااين لننسااان أن مااا تتوصاال إليااه المعرفااة اإلنسااانية ماان عواماال جدياادة، با
يحسااان وسااااسل دراساااته للظاااواهر الطبيعياااة واالجتماعياااة، وبهاااذا تتطاااور نحاااو األدق 
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واألفضل، وهذا يجعل الباحثين أقرب إلاى تباين حقيقاة األشاياء والقضاايا المدروساة، 
 وأدق معرفة بطبيعتها، وجوهر مكانتها وأسبابها، وحدود تأثيراتها وتفاعالتها.

ة أشاد تعقيادًا، وأصاعب مطلباًا مان محاولاة تتباع مادى التاأثير وليس هناك مسأل
 الذي يمارسه فكر أمة من األمم وأدبها في فكر أخرى وأدبها.

واألصاااعب مااان ذلاااك، فاااي مجاااال الدراساااات المقارناااة، فاااي حقاااول اإلنساااانيات، 
البحاااث عااان أدلاااة توثيقياااة تاريخياااة، ال مجاااال للشاااك فيهاااا تثبااات قياااام تباااادل فكاااري 

ي، بااااين فكااااري أمتااااين مختلفتااااي اللغااااة والبيسااااة، والعنصاااار، وثقافتهمااااا وثقااااافي، وأدباااا
وأدبهمااااا. هااااذه الصااااعوبة تكااااون ظاااااهرة عامااااة فااااي الدراسااااات األدبيااااة والحضااااارية 

 المقارنة، في كل دراسة من هذا النوع، بين مختلف األمم، وتنوع اللغات.

اسااة يضااف إلاى هاذه الصااعوبات العاماة، عقباات أخارى كااأداء، فيماا يتعلاق بدر 
التاااأثير المتباااادل، أو أحاااادي الجاناااب، باااين معطياااات الحضاااارة العربياااة اإلساااالمية 

 والحضارة األوروبية خاصة.

وأساااباب هاااذه الصاااعوبات كثيااارة ومتعاااددة األنمااااط واألسااااليب، ومتنوعاااة العلااال 
ض، وتااداخل بعضااها فااي عااوالبواعااث، ومعقاادة أشااد التعقيااد، وبتفاعلهااا بعضااها مااع ب

الكشف والتحديد فيها صعوبة، وتتعقد وساسل التوثيق واإلقنااع بعض، تزداد محاولة 
 تعقيدًا شديدًا.

ماااان ذلااااك مااااثاًل، العواماااال السياسااااية المتجلببااااة بجلباااااب الاااادين المساااايحي عنااااد 
األوروبيااااين، التااااي وصاااالت إلااااى حااااد ماااان التعصااااب المقياااات الظااااالم، يتناااااقض كاااال 

نجاده، عناد اسااتقراسنا  التنااقض ماع جاوهر الدياناة المسايحية الساامحة. وهاذا مثال مماا
 للتاريخ من إفساد السياسة ألقدس المقدسات اإلنسانية، وأسمى المبادئ.
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وقااد اتخااذ تيااار معاااداة اإلسااالم والعلماااء مظاااهر عاادة، ماان أهمهااا: إنكااار كاال 
فضل لعلماء اإلسالم على علوم النهضة األوروبياة خاصاة، وعلاى العلاوم اإلنساانية 

ذا ما رغب بعض العلما خر، أن يظهر آلء األوروبيين الحاقدين، لسبب أو عامة. وا 
بمظهاار الحياااد العلمااي والموضااوعية، فلنااه يحاااول أن ينحاارف بمسااألة اإلقاارار بهااذا 
الفضاال، أو بشاايء منااه، باالتكاااء علااى هااذه المقولااة التااي كثاار اسااتخدامها بااين هااذه 

ء اإلساالم "إن جهاود علماا الفسة من الباحثين األوروبيين غير الموضوعيين والقاسلة:
 .(1) "موا من أساتذتهمقد اقتصرت على نقل ما تعل  

ولعال مان أبارز المظااهر لتياار المعااادة هاذه ظااهرة االنتحاال. ولقاد أثبات كثياار 
مااااان العلمااااااء المتخصصاااااين، فاااااي العدياااااد مااااان البحاااااوث التاااااي تتسااااام بالموضاااااوعية 

بوها واإلنصاااف، انتحااال علماااء التااين بحوثااًا أخااذوها ماان كتااب علماااء مساالمين ونساا
ألنفسهم، أو ترجموا إلى لغتهم كتبًا كاملة عن العربية لعلمااء مسالمين، وزعماوا أنهاا 
من إبداعاتهم، ومن أشكال االنتحال هذا، وهو تسمية مخففة لما هو في حقيقة أمره 
"سرقة علمية"، أن بعض البااحثين األوروبياين، فاي العصاور الوساطي، ترجماوا كتباًا 

ية، أو على الالتينية، وزعموا أنها ألساتذة إغريق مشاهير عربية إلى لغاتهم األوروب
مثااال: أرساااطو طااااليس، وجاااالينوس، وغيرهماااا، واألمثلاااة علاااى هاااذا كثيااارة، ال مجاااال 

 ، وهو موضوع جدير بالتتبع والدراسة.(1)لذكرها

                                                 

والباحث المشار إليه هو )ها.  11، ص1191( فؤاد سزكين: "محاضرات في تاريخ العلوم" الرياض 1)
ريتر(، وردد هذه المقولة حينما كان يناقش سبب ركود العلوم اإلسالمية، في مؤتمر )بوردو( في 

والمستشرقين وهو في موقفه هذا، يمثل موقف طاسفة ليست قليلة من الباحثين  1191سنة 
من المرجع  12-11األوروبيين. وانظر تعليق سزكين على هذا الزعم ومناقشته له في ص 

 .191-119المذكور، وانظر أيضًا بحث )جب( في "تراث اإلسالم" ص 
 .11-11( انظر فؤاد سزكين: المرجع المذكور ص 1)
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ذا كانت اتجاهات غمط فضال العارب والمسالمين، علاى الحضاارة األوروبياة،  وا 
رن العشارين، فالن إي إنكاار لهاذا الفضال، خاالل هاذا القارن مفهومة ومبررة، قبل القا

غياار مفهاااوم وال تبريااار لاااه، إال بطغياااان الناااوازع غيااار العلمياااة علاااى نفاااوس البااااحثين 
المنكرين لحقاسق التاريخ العلمي والحضاري، بفعل تربية دينية أو سياسية منحارفتين 

عية. وقاااد عااازا عااان الحاااق، وعااان روح البحاااث العلماااي المتمثااال فاااي التااازام الموضاااو 
( األساااتاذ فاااي 1119-1191) John Brand Trenالباحاااث جاااون براناااد ترناااد 

جامعاااة كمباااردج والمتخصاااص فاااي تااااريخ إسااابانيا، عااازا موقاااف المدرساااة اإلسااابانية 
راث اإلساالم، إلاى الحديثة للماؤرخين العلمياين الجادد، الارافض لنقارار باأي فضال لتا

Conde (1111-1112 )ديااه "ساااوء التحقياااق فااي كتااااب كون :عاادة عوامااال منهااا
، والنتاسج الخاطسة المؤسافة التاي تاورط فيهاا "تاريخ حكم العرب في إسبانيا"الموسوم 
( تلاااك النتاااسج التااي أثبتااات األبحاااث األخياارة أنهاااا Cid( عاان )الساايد Dozy)دوزي 

لى "الميل الشديد لنسبة كل ما يمكن نسبته إلى أصاول التينياة،  وهم في وهم..."، وا 
معاات فرنسااا وأمريكاا..". كال هااذه العوامال، وتاأثيرات أخاارى غيرهاا لام يشااأ بتاأثير جا

أن يفصاان عنهااا باال اكتفااى باإلشااارة المقتضاابة إليهااا، ضاامن سااياق عااام، وقااال إنهااا 
 .(1)كانت "تعمل عملها كنتيجة ألحوال إسبانيا االجتماعية والسياسية الحديثة" 

ليهاااا، تشاااتمل، ضااامن ماااا والمعاااروف أن هاااذه األحاااوال اإلنساااانية التاااي يشاااير إ
تشتمل عليه، على النظام السياسي االستبدادي الاذي أقاماه الجنارال فرانكاو ومسااندة 

 الكنيسة الكاثوليكية اإلسبانية له.

                                                 

رنولااد، عربااه وعلااق حواشاايه: ( "تااراث اإلسااالم" تااأليف جمهاارة ماان المستشاارقين بلشااراف سااير توماااس أ1)
 .19-11، ص1191جرجيس فتن الله، طبعة ثالثة، دار الطليعة، بيروت 
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ثااام زاد األمااار صاااعوبة بظهاااور السياساااات األوروبياااة االساااتعمارية ومطامعهاااا  
تااي اسااتغلتها الشاارهة فااي الشاارق العربااي اإلسااالمي، وكاناات ماان الوساااسل ال ةالواسااع

وماااا زالااات تساااتغلها للتمكاااين لنفوذهاااا التبشااايري ومحاولاااة تشاااويه التااااريخ الحضااااري 
ألقطااار العاارب واإلسااالم، لتبرياار مزاعمهااا القاسلااة بأنهااا تساايطر علااى هااذه المناااطق 

ياة الحديثاة والحضاارة فيهاا. وتحالفات ماع هاذه نلهدف حضاري إنسااني هاو باث المد
ه الصاااورة الزاهااارة للتاااراث العرباااي ذهاااا الواساااع، لتشاااو  القاااوى المطاااامع الصاااهيونية ونفو 

اإلسااااالمي، التااااي حاولاااات إبرازهاااااا جهااااود مخلصااااة للعلاااام باااااذلها بعااااض ماااان كباااااار 
التراثي،علاااااى الجواناااااب اإليجابياااااة  المستشااااارقين، أو لتساااااطو باسااااام البحاااااث العلماااااي

متعايشااين مااع العاارب فااي شااتى أقطااارهم،  المبدعااة، فتعزوهااا إلااى علماااء يهااود كااانوا
قي غاللة مان الشاك علاى كال رأي علماي يقاول بغيار ذلاك، وتحاصار مان ناحياة وتل

أخااارى، الجهاااود االستشاااراقية الموضاااوعية، وتااادفع بهاااا إلاااى زواياااا العتماااة والتشاااكك، 
وعاادم الثقااة، فيخلااو الجااو، بهااذا، للكتابااات المتسااربلة بسااربال الحياااد العلمااي، ظاااهرًا 

ذه اآلراء في أوساط البااحثين، وتسارب والمتبطنة األغراض والتشويه واقعًا، فتسود ه
 بطرق إعالمية مختلفة إلى عامة الشعوب.

وعلااى الاارغم ماان كاال هااذه العواماال االجتماعيااة والدينيااة والسياسااية التااي كاناات 
ومااا زالاات تغااذي تيااار المعاااداة للحضااارة العربيااة اإلسااالمية، فاالن الحقيقااة التاريخيااة 

دود، مااان حاااين آلخااار فاااي كتاباااات الناصاااعة كانااات تكاااافن للظهاااور، ولاااو بشاااكل محااا
بعاااض المنصااافين مااان علمااااء الغااارب، مناااذ أواسااال القااارن الساااادس عشااار فاااي إرجااااع 

( ماان Andreas Alpagusالفضاال إلااى أهلااه العاارب. وكااان أناادرياس الباااغوس )
أبرز هؤالء العلماء المدافعين عن الفضل العلمي والحضاري العربي، وقد ترجم كتبًا 

 ها119التينية، كان من بينها كتاب ابن النفيس )توفي سنة كثيرة من العربية إلى ال
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، ومانهم األب خاوان servet) (1)م( المشهور الذي انتحلاه مايكال سارفت )1111= 
)فاااي القاارن الثاااامن عشااار( فاااي كتاااب لاااه مشاااهور ساااماه  Juan Andresأناادريس 

وروباا، "أصول األدب عامة وتطوراته وحالته الراهنة" أرجع فيه كل ما كانت تعرفه أ
فااااي زمنااااه، ماااان العلاااااوم، فااااي شااااتى فروعااااه، ومااااان اآلداب فااااي الشااااعر والقصاااااص 

 .(1)والموسيقى إلى أصول عربية 

إال أن آراء األب خااااوان أناااادريس هااااذه، لاااام تكاااان تعتمااااد علااااى وثاااااسق ومراجااااع 
نماا كاناات تصادر عماا اسااتقر فاي ذهنااه، مان مطالعاتاه الواسااعة فاي كتااب  محاددة، وا 

وما تتركاه مان انطباعاات عان حقيقاة جاذور ماا يقارأ.  المعارف المختلفة في عصره،
ولكاان مااا قالااه، حدسااًا واسااتنتاجًا، أثباات صااحة معظمااه نخبااة طيبااة ماان المستشاارقين 
اإلساابان واألوروبيااين بعااده، فصااار الكثياار ماان آراسااه حقاااسق علميااة مقااررة فااي تاااريخ 

 .(1)الحضارة اإلنسانية 

 J.Riberaوأبارز رجالهاا ريبيارا  ثم تأتي مدرساة االستشاراق اإلسابانية الحديثاة،
 M. Asinوآساين بالثياوس  .Gonzalaz Palencia Aوآنخال كونثالاث بالينثياا 

                                                 

 .11انظر سزكين  (1)
( انظاار بعااض التفاصاايل عاان آراسااه هااذه فااي بالينثيااا: "تاااريخ الفكاار األندلسااي" ترجمااة د. حسااين مااؤنس، القاااهرة، 1)

ندلساااي فاااي القااارنين الثااااني والثالاااث ، وحكماااة علاااي األوساااي: "فصاااول فاااي األدب األ911-919ص  1199
 .111-112ص  1119للهجرة"، الطبعة الخامسة بغداد 

( انظاار عرضااًا سااريعًا لجوانااب متعااددة ماان التااأثير العربااي الثاباات فااي أوروبااا فااي كتاااب فااؤاد ساازكين المااذكور فااي 1)
ألدب ، وعااااان التااااأثير العرباااااي فاااااي مجاااااال ا91، 99، 91، 91، 11، وال سااااايما ص11( صااااافحة 1هااااامش )

، 121-111( ص Hamilton A.R. Gibbخاصاااة انظااار "تاااراث اإلساااالم" بحاااث )ساااير هااااملتون جاااب 
وحكماة علااي األوسااي "فصااول فااي األدب األندلسااي.." الفصاال الحااادي عشاار، وجوانااب ماان التااأثير العربااي فااي 

"وجواناب ،  1111سانة  11جامعاة بغاداد، العادد  –الشعر اإلساباني واألوروباي" بحاث فاي مجلاة كلياة اآلداب 
( سانة 11(      و)11بغاداد، العاددان ) –من التأثير العربي في اللغة اإلسبانية" بحث فاي مجلاة كلياة اآلداب 

و"التاااأثير العرباااي فاااي الثقافاااة اإلسااابانية: سااابله ومراجاااع دراساااته" )فاااي الموساااوعة الصاااغيرة(،  1111و  1191
 .1111( 191بغداد العدد )
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Palacios    (1191-1111وأميلياو غرسايه غاومس .) E. Garcia Gomez 
وكان المفهوم الذي تنطلق منه هذه المدرساة هاو اعتبارهاا التاراث العرباي اإلساالمي 

تااب بالعربيااة، فهااو ك   زياارة إيبيريااا، تراثااًا إساابانيًا قومياااً الااذي نمااا وترعاارع فيااه شاابه ج
جدير  بعناية الباحثين اإلسبان به، ألناه يمثال جانباًا مشارقًا مان الحضاارة اإلسابانية 
لها أن تفخر بمعطياته الحضارية أمام أوروبا والعالم، فأنتجت دراسات وبحوثًا على 

التاااااازام األمانااااااة العلميااااااة درجااااااة عاليااااااة ماااااان الدقااااااة والعمااااااق وسااااااعة االستقصاااااااء، و 
 والموضوعية.

وماااا أرياااد أن أعرضاااه، هناااا، مااان أعماااال هاااذه المدرساااة االستشاااراقية اإلسااابانية 
الجليلااة، إنمااا هااو عماال علمااي واحااد ذو أهميااة عظيمااة فااي حقاال الدراسااات الفكريااة 
والحضارية والمقارنة، ألحاد أقطااب هاذه المدرساة هاو األب ميكيال آساين بالثياوس، 

لمااااي هااااذا فهااااو نظريتااااه عاااان التااااأثير اإلسااااالمي فااااي كوميااااديا دانتااااي أمااااا عملااااه الع
 اليجيري.

بالكفاااءة  لهااا ف بااه وبلنجازاتااه العلميااة المشااهودأمااا المؤلااف، فااأكتفي، للتعرياا
واالمتياز، بين األوساط العلمية المتخصصة، باأن أحيال إلاى بحاث عناه، ظهار فاي 

آفااااق  –عاماااة فاااي بغاااداد االستشاااراق التاااي تصااادرها دار الشاااؤون الثقافياااة ال سلسااالة
، بعنوان "من أعالم االستشراق اإلساباني: ميكيال آساين 1111عربية، العدد الثالث 

 بالثيوس".

وأماا النظريااة التااي تتباع فيهااا عناصاار التااأثيرات العربياة اإلسااالمية فااي كوميااديا 
لها هنا وأتبعه بنصاين عاربيين،  خصًا موجزاً لدانتي، بدراسة عميقة مدققة، فسأقدم م

ن النصااوص الكثياارة التااي ذكرهااا بالثيااوس فااي دراسااته المقارنااة هااذه، وأضااع إلااى ماا
 ،جانبهما ترجمتهما إلى العربية عان الانص اإليطاالي لادانتي كماا وردا فاي الكومياديا
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ويعقااب ذلااك تعقيبااات آسااين بالثيااوس عليهمااا. ثاام نعاارض خالصااة لمااا أثارتااه هااذه 
فاااااي العاااااالم، فاااااي الدراساااااات النظرياااااة مااااان ردود فعااااال انتقادياااااة باااااين المتخصصاااااين 

دانتااي نفسااه. ثاام  فاايسااالمية، وعنااد الباااحثين المتخصصااين االستشااراقية العربيااة اإل
نخلااص ردود بالثيااوس علااى تلااك االنتقااادات ثاام نبااين كيااف صااارت هااذه النظريااة، 

موقااع نقاااش وجاادل واسااعين، حقيقااة تاريخيااة  1111التااي كاناات منااذ صاادورها ساانة 
الواسع، والعمق العميق، الذي مارساه  على المدى مخاً ثابتة ناصعة، تقف شاهدًا شا

الفكر العربي اإلسالمي في دانتي، ومن طريقه، فاي الحضاارة األوروبياة فاي عصار 
 النهضة.

 خالصة النظرية:

تقااوم نظريااة بالثيااوس فااي التااأثير اإلسااالمي فااي كوميااديا دانتااي، علااى مااا  
عاماااة لصاااعود دانتاااي الحظاااه الباحاااث مااان عناصااار الشااابه الوثياااق باااين الخطاااوط ال

وبياتريس، خالل أفالك الفردوس الدانتي، وصاعود آخار رمازي لمتصاوف وفيلساوف 
=  هاااا111-912)ناااة مرسااايه هاااو محياااي الااادين بااان عرباااي، مسااالم أندلساااي مااان مدي

م( وحينمااا درس الباحااث، عاان كثااب تفاصاايل صااعود دانتااي الرماازي 1111-1112
فااي حقيقتااه إال تكيفااًا صااوفيًا المسااتمد ماان اباان عربااي المرسااي، الحااظ أنااه لاام يكاان، 

لصااعود آخاار معااروف فااي األدب الااديني اإلسااالمي، ذلااك هااو معااراج محمااد )صاالى 
ذ كاااان هاااذا المعاااراج  اللاااه علياااه وسااالم(، أو صاااعود مااان القااادس إلاااى عااارش اللاااه. وا 
المحماادي مساابوقًا برحلااة ليليااة )إسااراء( زار خاللهااا النبااي بعااض البيااوت فااي جهاانم، 

اإلسااالمية للباحااث، فجااأة، نموذجاااًا ماان نماااذج طليعياااة  فقااد ظهاارت القصااة اإللهياااة
سابقة للكوميديا اإللهية. وقد دفعته هذه المالحظات الدقيقة إلى عقد مقارنة منهجية 
بااين القصااة اإلسااالمية، والخطااوط العامااة لقصاايدة دانتااي، وكااان كلمااا تقاادم فااي هااذه 

بين هذا المصدر اإلساالمي، الدراسة، ازداد اقتناعه يقينًا بوجود هذه العالقة الوثيقة 
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والقصيدة الدانتية. فقاده هاذا االقتنااع إلاى أن يتوساع فاي المقارناة، حتاى وصال إلاى 
كثير من الحقاسق التفصايلية الدقيقاة والطريفاة، التاي تثبات اعتمااد دانتاي علاى كثيار 
ماان المصااادر اإلسااالمية اعتمااادًا يتجاااوز التااأثير العااابر فااي اإلطااار العااام لوصااف 

ث واألماكن، إلى األخذ الحرفي الكامل، لكثير مان المشااهد والمواقاف، وكاان األحدا
مااان أبرزهاااا تفاصااايل ماااا يساااميه المتخصصاااون فاااي دانتاااي "هندساااة بنااااء الممالاااك" 

Arquitectura De Los Reinos  ويعنااون بااذلك )طوبوغرافيااا( مساااكن جهاانم
باال المهناادس وهندسااة البيااوت السااماوية، التااي باادت للباحااث "خططهااا مرفوعااة ماان ق

 المعماري المسلم نفسه".

وفااي هااذه المرحلااة ماان البحااث، خااامره شااك فااي احتمااال أن ترجااع أوجااه الشاابه 
هذه بين الكوميديا اإللهية ونموذجهاا اإلساالمي، إلاى حقيقاة أخارى هاي: اساتقاء كال 
منهما مادته من نموذج أوروبي مسيحي مشترك بينهما، كان موجودًا في األسااطير 

ل القارون الوساطى، قبال عصار دانتاي، لهاذا فقاد دفعاه حرصاه علاى المسيحية، خال
التاازام الماانهج العلمااي الاادقيق وأمانتااه العلميااة النقيااة ماان شااواسب التعصااب واالتكااال، 
إلى أن يقوم بدراسة موسوعة لهذه األساطير األوروبية، وتتبع جذورها، وهناا فاجأتاه 

ن فااي المصااادر اإلسااالمية : أنااه لاام يكاا(1)أيضااًا حقيقااة أخاارى كباارى، تااتلخص فااي 
نماذج لبعض عناصر الكوميديا اإللهية، فحسب، وهي العناصر التي كانت تعتبر، 
حتى اآلن عناصر أصيلة ألنه لم يعثر على أي شبيه لهاا فاي األسااطير المسايحية 

                                                 

(1 )M. Asin Palaciose, La Escatologia Musulmana En La Divin Comedia Seguida De 

La Historia Ycritica De Una Polemica. Madrid 1961, p.3 

و"أثاار العاارب واإلسااالم فااي النهضاااة  1119وعبااد الاارحمن باادوي: "دور العاارب فااي تكااوين الفكااار األوروبااي" بيااروت 
 The Cambridge History Of Islamو  1192األوروبياة" دراساات أعادت بلشاراف )اليونساكو( القااهرة 

II. Pp 851-868 
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السابقة، بل إنها كشفت لي، فوق كال ذلاك، األصاول اإلساالمية لكثيار مان أسااطير 
 يضًا".القرون الوسطي هذه، أ

وبعاااد دراساااة علمياااة مقارناااة فاااي غاياااة الدقاااة واالساااتيعاب للرواياااات اإلساااالمية 
، يتتبااع نفسااهما المختلفااة عاان اإلسااراء والمعااراج، يقاايم دراسااة أخاارى، بالدقااة والعمااق

فيهاا، فااي خطااوات متتاليااة، تفاصاايل مضاامون الكثياار ماان هااذه الروايااات اإلسااالمية، 
الموضااااوعات اآلتيااااة، مدعمااااة بالنصااااوص فااااي كوميااااديا دانتااااي، فيتناااااول بالدراسااااة 

 الموثقة من الروايات العربية، مقارنة بما يقابلها، في الكوميديا:

األعاااراف اإلساااالمي فاااي "كومياااديا دانتاااي"، وجهااانم اإلساااالمي فيهاااا، ثااام يتتباااع 
مشاااااهد المطهاااار اإلسااااالمي )الصااااراط( فيهااااا، ثاااام الجنااااة األرضااااية اإلسااااالمية فااااي 

ة اإلساااالمية فيهاااا، ثااام يخاااتم هاااذا القسااام باساااتخالص الكومياااديا، ثااام الجناااة الساااماوي
 النتاسج العامة لدراسته هذه العناصر المتشابهة في األثرين.

ثاااام يتتبااااع، فااااي القساااام الثالااااث، بالدراسااااة العناصاااار اإلسااااالمية فااااي األساااااطير 
المسااايحية الساااابقة للكومياااديا اإللهيااااة، وفاااي القسااام الرابااااع يااادرس احتمااااالت انتقااااال 

لى دانتي خاصة.النماذج اإلسال  مية إلى أوروبا المسيحية، عامة، وا 

هذه خالصة لنظرية القس ميكيل آسين بالثيوس، عان التاأثير الفكاري واألدباي 
، والتاااي كاااان لهاااا وقاااع مااادو، فاااي األوسااااط العلمياااة ياإلساااالمي فاااي كومياااديا دانتااا

المتخصصااااااة فااااااي دراسااااااة دانتااااااي، خاصااااااة، وأوساااااااط المتخصصااااااين فااااااي التاااااااريخ 
فكري، واألدبي المقارن، ألوروبا ولألمة العربية اإلسالمية عامة. ذلك الحضاري، وال

حكااام توثيقهااا، كاال المفاااهيم واالعتقااادات  أن هااذه النظريااة، قلباات، بقااوة حججهااا، وا 
التااااي كاناااات ساااااسدة ومسااااتقرة بااااين المتخصصااااين األوروبيااااين وغياااارهم، عاااان دانتااااي 

ذلاك كلاه رأساًا علاى عقاب، وعبقريته، وعن الفكر الحضاري واألدبي ألوروباا، قلبات 
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بما أحدثته من ثورة فكرية عارمة فيما يتعلق بالدراسات الدانتية، وبالدراسات الثقافية 
 و األدبية واألوروبية، وجذورها التي كانت مجهولة األصول.

وال بد لنا، قبل أن نعرض نماذج لما أثارته هذه النظرية الممتاازة المبدعاة، مان 
وساط المتخصصاة، وموقاف بالثياوس مان ذلاك ال باد مان ردود فعل عالمية، في األ

أن نعاارض نمااوذجين ماان النصااوص العربيااة التااي درسااها فيهااا الباحااث، مقارنااة بمااا 
 يقابلها في الكوميديا، مع تعليق بالثيوس عليها.

 نموذج أول من النصوص العربية وما يقابله في الكوميديا

ازل المختااارين فااي الجنااة ماان التقساايمات العامااة التااي وضااعها اباان عربااي لمناا
الساااماوية، والتاااي تتفاااق اتفاقاااًا تاماااًا تقريباااًا ماااع تقسااايمات دانتاااي، تقسااايمه للااادوافع أو 
األسباب التي يحتل بموجبها، المختارون أماكنهم في كل فلك من األفالك السماوية 

 :(1)الثمانية، هذه األسباب عنده واحد من ثالثة 

مان دون أي اساتحقاق لاذلك، بسابب  مجرد النعمة ينعم بهاا علاى المختاار، .1
عمااال مااان األعماااال. وهاااذه الساااماء هاااي التاااي يتمتاااع بهاااا األطفاااال الاااذين 
يموتون قبال بلاوغهم سان الرشاد، أو الباالغون الاذين عاشاوا عيشاة مساتقيمة 

 وفق القانون الطبيعي.

االساااتحقاق الشخصاااي، أو المكافاااأة علاااى األعماااال الحسااانة التاااي قاااام بهاااا  .1
 البالغون.

 منازل السماوية التي تركها خالية المحكوم عليهم بدخول جهنم.وراثة لل .1

                                                 

 .111-111( بالثيوس ص 1)
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 :(1)ونجد السبب األول والثالث المتفقين مع نص دانتي فيما يأتي 

 (23/43الكوميديا اإللهية )الفردوس  (1/414الفتوحات )

جنة اختصاص إلهي، وهي التي يادخلها 
األطفال لم يبلغوا حد العمل وحدهم، مان 

أن يساتهل صاارخًا إلاى  أول ما يولاد إلاى
انقضاااااء سااااتة أعااااوام، ويعطااااي اللااااه ماااان 
يشاااء ماان عباااده جنااات االختصاااص مااا 
شاء ... من أهلها الفترات ومن لم تصل 

 إليهم دعوة رسول.

ال يستوي أحد بجدارة من ذاته )هذه هاي 
أرواح األطفااال الااذين ماااتوا صااغارًا(، باال 

ن إذ إبفضااال آخااارين، وبااابعض شاااروط، 
محاااااررة )المقصاااااود أن هاااااذه كلهاااااا أرواح 

أرواح األطفال قد تحررت من أجساادها( 
مااان قباااال أن يكااااون لهااااا فااااي ذلااااك خيااااار 
صحين )يعني مات هاؤالء األطفاال دون 

صبن لهم القدرة علاى اختياار طرياق تأن 
 اإليمان المسيحي(.

 (34-23/32الفردوس ) 

وباااااذلك فقاااااد وضاااااع هاااااؤالء فاااااي درجاااااات  
مختلفاااااة مااااان دون جااااادارة مااااان أعماااااالهم 

جاااع هاااذا إلاااى أنهااام كاااانوا أطفاااااًل فلااام )ير 
 يفعلوا خيرًا وال شرًا(.

 

 (123-23/121)الفردوس  (414فتوحات )

                                                 

)األرقام بجانب الفتوحات تشير إلى الجازء والصافحة، وفاي الكومياديا: إلاى األنشاودة واألبياات  111( المرجع نفسه 1)
ات المكياة البان من الترجمة العربية، و)ف(: الفردوس(، والطبعة التي اعتمد عليها المؤلاف هاي: كتااب الفتوحا

 ها.1111عربي، الطبعة الثانية: القاهرة سنة 



 -11- 

الجنااة الثانيااة جنااة ميااراث ينالهااا كاال ماان 
دخااال الجناااة ممااان ذكرناااا ومااان الماااؤمنين 

كاناات معيناااة ألهاال الناااار لاااو  وهااي التاااي
 دخلوها.

دينة تنظر كيف يتسع محيط مدينتنا )المول
دوس(، ولتشاهد كياف اماتألت هنا هي الفر 

عروشاانا، حتاااى لااام تعااد ساااوى أرواح قليلاااة 
هناااااا ترتعاااااب )أي لااااام تعاااااد هنااااااك فرصاااااة 
لصاااعود مزياااد مااان أرواح الطوبااااويين إلاااى 
السااااماء ألن العااااالم قااااد فسااااد أو ربمااااا ألن 
القيامااااة قااااد اقترباااات كمااااا قااااال دانتااااي فااااي 

 .الوليمة(

ألساساية التاي تبارز ونعرض اآلن نصوص أخارى تبادو فيهاا المفااهيم والارؤى ا
فااي فكاار اباان عربااي، ونجااد مااا يماثلهااا المماثلااة فااي أفكااار دانتااي وصااوره التااي 

 استوحاها من صور الصوفي العربي، وفي وصفه لما رآه في السماء.

وأول ماا نتبيناه، أن الحيااة المجيادة، تكمان جاذورها، عناد ابان عرباي فاي الرؤيااا 
الية، أو كشف صاوفي، أو عياد يتجلاى السعيدة، وهي التي تبدو كأنها مظاهرة احتف

فيااه النااور اإللهااي، ويباادو اللااه فااي هااذه الصااورة ضااياء مشاارقة ترساال أشااعة ضااوسية 
تهيئ أبصار المختارين وتجعلهم ماؤهلين لتأمال باؤرة الضاوء اإللهياة. وانتشاار ذلاك 
الضاااوء خاااالل روح صااااحب الحاااظ الساااعيد، وجسااامه، يرفاااع مااان طاقتاااه الطبيعياااة، 

الداخلياة، والخارجياة، لكاي يقادر علاى تحمال حادة إشاعاع الباؤرة  ويشحذ قوة إبصاره
 الربانية التي تفوق طاقتها طاقة كل مخلوق.

إنااه ماان الضااروري تأكياااد المشااابهة الوثيقااة بهااذا المفهاااوم عنااد اباان عربااي ماااع 
مفهااوم دانتااي: إنهمااا مفهومااان متطابقااان فااي الفكاارة وفااي تجساادها الغنااي، ويضاااف 
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فااااي آداب العصااااور  ه الصااااورة البهيااااة لاااايس لهااااا سااااوابقإلااااى هااااذه الحقيقااااة أن هااااذ
 :(1). وها هي فقرات دانتي المشابهة لفقرات ابن عربي الوسطى المسيحية

 نموذج ثان من النصوص العربية وما يقابلها في الكوميديا

 (2/13الكوميديا اإللهية )ف/ (414-1/413فتوحات )

فااااي النااااور العااااام ..  اللااااه يتجلااااى لعباااااده
ا هاااااااام بنااااااااور قااااااااد بهااااااااارهم ( إذ111)ص

فيخاااارون سااااجدًا فيسااااري ذلااااك النااااور فااااي 
أبصاااارهم ظااااهرًا، وفاااي بصااااسرهم باطناااًا 
وفاااي أجااازاء أبااادانهم كلهاااا، وفاااي لطااااسف 
نفوسااهم، فيرجااع كاال شااخص ماانهم عينااًا 
كلاه... فهااذا يعطاايهم إياااه ذلااك النااور فيااه 
يطيقااااون المشاااااهدة والرؤيااااة ... فيتجلااااى 

يسري الحق تعالى... فينفهق عليهم نور 
 في ذواتهم... وقد أبهتهم جمال الرب.

لاااااام يكاااااان بغياااااار هااااااذه الحااااااال احتجاااااااب 
الحلقات الظافرة عن ناظري شايسًا فشايسًا، 
الحلقاااااات التاااااي تبااااااتهج أبااااادًا مااااان حااااااول 

(: وكااال 12/121النقطاااة التاااي بهرتناااي )
مااااااا يباااااادو منااااااه مصاااااانوع ماااااان الشاااااااعاع 
المااااااااانعكس علاااااااااى ذروة المحااااااااارك األول 

ذي يستمد منه )يعني النور اإللهي...( ال
القاااااوة والحيوياااااة )أي أن ساااااماء المحااااارك 
األول تعكاااس بااادورها هاااذا الناااور اإللهاااي 
علاااااى سااااااسر الساااااماوات، وباااااذلك تمااااادها 

 بالحياة والحركة...(.

(: هكااذا رأياات كاال ماان رجعااوا 12/111)
نااااي األرواح ماااان بيننااااا إلااااى العلياااااء، )يع

( التي صعدت من الطوباوية أي السعيدة
عاااارج الفاااردوس باااين أهااال األرض إلاااى م

... منتظمااااااااين فااااااااوق النااااااااور وحواليااااااااه، 

                                                 

 .111-119( المرجع نفسه 1)
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ومنعكساااااين علياااااه فاااااي أكثااااار مااااان ألاااااف 
 طبقة.

ذا كانااااات أدناااااى المراتاااااب 12/119) (: وا 
من هاذه الاوردة تضام هاذا الناور العظايم، 
 فكيف يكون اتساعها عند أوراقها العليا!

(: وأعتقاااااااااد أن بصاااااااااري كاااااااااان 11/91)
سااااايتواله الزيااااال مااااان حااااادة ذلاااااك الشاااااعاع 

ي احتملته، لو أن عيني حادتا الباهر الذ
 عنه.

(: أيتهااا النعمااة الفياضااة، التااي 11/11)
اجتاااارأت بفضاااالها علااااى أن أساااادد عينااااي 

فدت هناااك نإلاى النااور األبادي، حتااى اسات
 كل أبصاري. 

(: ثااااام ياااااأتيهم رساااااول 1/111)فتوحاااااات 
اللاه.. فيقااول لهاام تاأهبوا لرؤيااة ربكاام جاال 

يتجلى لكام... وبيناه وباين  وجالله فها ه
حجب..فال يستطيعون رؤيتاه  ةقه ثالثخل

ل اللااااه بااااالنظر إلااااى تلااااك الحجااااب، فيقااااو 
ارفاااااااع تعاااااااالى ألعظااااااام الحجباااااااة عناااااااده: 

الحجب بيني وبين عباادي حتاى يروناي، 
رفااع الحجاااب فيتجلاااى لهاام الحاااق خلاااف فت  

حجاااب واحااد فااي اساامه الجمياال اللطيااف 

(: وسااااااانتجه بأعينناااااااا إلاااااااى 11/111)ف
الحااااااااااب األول، حتااااااااااى يتغلغاااااااااال بقاااااااااادر 
اساااااتطاعتك خاااااالل أناااااواره، حاااااين توجاااااه 
أنظااااااارك إليااااااه. )أي لكاااااام يشااااااهد دانتااااااي 

( حتااااااااى 11/11)ف الجااااااااوهر ا إللهااااااااي(
تخلصاااااايه بصاااااالواتك ماااااان كاااااال مااااااا فااااااي 
طبيعتااه الفانيااة ماان سااحاب لكااي يكشااف 
لااه عااان البهجاااة الساااامية )أي حتاااى يااارى 

 الله(.
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 إلى أبصارهم.

بهاااذا القااادر مااان نمااااذج النصاااوص العربياااة، وانعكاسااااتها فاااي كومياااديا اكتفاااي 
دانتي، ألن المجال في هذا البحث ال يتسع لنماذج أكثر، وألنني أعمال فاي ترجماة 
كتاب آسين بالثيوس الذي يعرض هذه النظرية بتفاصيل دقيقة، إلى العربية ترجمة 

نمااا الغاارض ماان عاارض هااذه النصااوص القليلااة ومقابال تهااا فااي الكوميااديا، كاملااة. وا 
 هو بيان فكرة أولية لمدى تأثر دانتي بالفكر األدبي الديني العربي اإلسالمي.

واآلن أحب أن أعرض لردود الفعل المختلفة، على هذه النظرية، بين البااحثين 
 المتخصصين، ورد فعل بالثيوس عليها.

 ردود الفعل، بين الباحثين، على هذه النظرية

ظرياااة، علاااى شاااكل كتااااب، أثاااارت فضاااواًل نشاااطًا، وحباااًا عنااادما ظهااارت هاااذه الن
لالستطالع، بين جمهور الناس، واضطرابًا غير قليل وحيرة بين نقاد تاريخ األدب، 
وخاصة عند المتخصصين في دراسة دانتي من الباحثين اإليطاليين. وقاد كاان أي 

ماا  شك بسيط فاي أصاالة دانتاي وأي احتماال يخاامر الاذهن ألن يكاون هنااك تاأثير
لنماااذج إسااالمية فااي الكوميااديا اإللهيااة، تلااك القصاايدة التااي هااي رمااز لكاال الثقافااة 
المساايحية األوروبيااة، فااي العصااور الوسااطى، لاام يكاان لهااذا االحتمااال إال أن ينظاار 
إليااااه بنااااوع ماااان حااااب االسااااتطالع ممزوجااااًا بالدهشااااة والااااذهول، بااااين القااااراء غياااار 

، وبناااوع مااان الشاااعور المخفاااي المتحمساااين، وبناااوع مااان الحقاااد العااااطفي والضاااغينة
بالفضاااايحة والعااااار، بااااين المتخصصااااين فااااي دانتااااي الااااذين رأوا فااااي هااااذه النظريااااة 
مجموعاة كبياارة ماان الوثااسق والوقاااسع التااي يجهلونهاا اضااطرتهم ألن يراجعااوا آراءهاام 
فااي مشااكلة أصاال هااذه القصاايدة الدانتيااة، ماان جهااة، وأن يجاادوا أنفسااهم مضااطرين، 
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هاذه النظرياة، وكأنهاا عمال إجراماي ضاد أصاالة هاذا  من جهة أخارى، ألن يرفضاوا
الشاااعر ذي المقااام السااامي، وضااد عبقريتااه الملهمااة التااي ال يمكاان مسااها، فااي أي 
ظرف من الظروف، في نظرهم، وال سيما في تلاك األياام التاي كانات قاد بقيات قبال 

فاي إقامة االحتفال المسوي الساادس المخصاص، لتكاريم الكومياديا اإللهياة ومؤلفهاا، 
 كل البلدان المتحضرة.

ومع كل هذا لم يعدم حقال البحاوث األدبياة نقاادًا تنااولوا هاذا الكتااب، والنظرياة 
. ولااااام يكااااان هاااااذا الترحااااااب باااااين عرضااااات فياااااه، بأريحياااااة وترحااااااب باااااالغينالتاااااي 

المستشاارقين، والمتخصصااين بالدراسااات الرومانيااة، وعلماااء تاااريخ اآلداب المقارنااة 
يضًا باين أولساك األدبااء ا إليطااليين الاذين يعرفاون كياف خارج إيطالية فحسب، بل أ

يضاااعون عباااادة الحقيقاااة فاااوق كااال رأي مسااابق يتشااان بوشااااح الوطنياااة، وفاااوق كااال 
 اعتبار ألي شاغل مذهبي أو عاطفة.

، ظهاااارت 1111وخااااالل خمااااس ساااانوات، منااااذ نشاااار الكتاااااب ألول ماااارة ساااانة 
ضاااة، تأييااادًا أو دراساااات نقدياااة مختصااارة وموساااعة، مااان كااال لاااون: مؤيااادة أو معار 

أو قليلة أو متارددة، أو صاادرة عان  ةمعارضة مطلقة أو بتحفظات ذات أهمية كبير 
مقيااااس متشاااكك مرتااااب، نشااارت فاااي مجاااالت عاماااة ومتخصصاااة فاااي أوروباااا وفاااي 

ا اإللهياة أمريكا. جدال حقيقي أخذ ينتشار باين المادافعين عان نظرياة تقلياد الكوميادي
ين لها دون أن يرى المؤلف نفسه مضطرًا ألن لسك المعارضللنماذج اإلسالمية، وأو 

حينساذ سانحت لاه الفرصاة  إلى أن هدأت العواطف، وتحاددت بكال وضاوح، يتدخل،
المناسااابة، للااارد، مااارة واحااادة، علاااى جمياااع االعتراضاااات التاااي أثارهاااا المعارضاااون، 
والنظريات التاي كونوهاا لانقض نظرياة، ليفسار الوقااسع والوثااسق التاي أساهم بهاا فاي 

 مشكلة الدانتية.حل ال
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ع آساين بالثياوس ماان هاذه الاردود واالنتقاادات التااي وجهات إلاى نظريتاه اثنااين جما
وخمسين مقااًل مؤيدًا لنظريته، وتسعة عشار مقاااًل معارضاًا لهاا، مان  المجماوع الكلاي 
الذي تيسر له جمعه واالطالع عليه مما كتب عن نظريته وكتاباه هاذا الاذي يعرضاها 

غات، وقد بلل هذا واحدًا وسبعين مقاااًل. ويبادو واضاحًا مان هاذه بالتفصيل، في كل الل
اإلحصاسية البسيطة، أن أغلبية الردود كانت مؤيدة للنظرية، وبلغت نسبة التأييد أكثر 

 ، بين العلماء المتخصصين.%92من 

وساااانكتفي هنااااا، بعاااارض مااااوجز لمضاااامون رأي أباااارز المعارضااااين، ولاااارأي أباااارز 
 .(1)على ذلك، مختصرًا أيضًا، نظرًا لضيق المجال المؤيدين، وتعليق بالثيوس 

 رد فعل نقدي معارض للنظرية، ومتناقض مع نفسه

أبااااارز مااااان يمثااااال هاااااذا الناااااوع مااااان ردود الفعااااال المستشااااارق اإليطاااااالي غاااااابرييلي 
Gabrieli  ويشاركه فيه ماازونيMazzoni  ورواجنااRajna ،وماوقفهم منهاا يمثال .

 غير متماسكة.كما يقول بالثيوس، نفسية مترددة و 

فقد يتقبل مازوني وغابرييلي، في بعض األحيان، كثيارًا مان التشاابه الموجاود باين 
لنسااالم، ومااع  النصااوص اإلسااالمية والدانتيااة، ولكنهمااا يرفضااان نظريااة تقليااد دانتااي

ن علااى عاارض نظريااة أخاارى أقاادر علااى تفسااير هااذه التشااابهات، ذلااك فلنهمااا ال يجاارآ

                                                 

( وأرجو أن أوفق في إكماال ترجماة كتااب أساين بالثياوس هاذا الاذي يعارض نظريتاه هاذه بكال تفصايل، 1)
وتوثيق، مع مالحق باردود الفعال عليهاا، ومان المؤيادين والمعارضاين، ومناقشاتهم فاي ماا يعرضاون، 

. بعنااوان: 1111ك الكتاااب الثمااين الااذي أصاادره المعهااد اإلسااباني العربااي للثقافااة فااي مدريااد ساانة ذلاا
"المعاااراج اإلساااالمي فاااي الكومياااديا اإللهياااة لااادانتي" ماااع دراساااة تاريخياااة ونقدياااة للنقااااش الاااذي أثااااره 

 .11( ص 1صدوره، على نطاق واسع. انظر عنوان الكتاب باإلسبانية في الهامش )
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أن تلاااك التشاااابهات كثيااارة ودقيقاااة. ومحاااددة بتفاصااايل  هماااا راجناااا، إلاااىعوياااذهبان، وم
 واضحة ومتميزة، إلى حد أنها قوة اإلثبات، إلفراطها في الدقة.

وهناااااك باااااحثون آخاااارون، وماااانهم غااااابرييلي، ينكاااارون تقليااااد دانتااااي لنسااااالم ألن 
التشاااابهات عاماااة، وغامضاااة، وبعيااادة، أو ال قيماااة لهاااا أو أنهاااا يمكااان أن تفسااار بأنهاااا 

 أصول مسيحية سابقة للكوميديا اإللهية.مشتقة من 

إن هاااذه اآلراء تعناااي أن الدراساااات التاااي أجراهاااا المتخصصاااون فاااي دانتاااي، حتاااى 
ة تتااين لهااام أن يانتااي النفساادذلااك الوقاات، عاان أصااول الكوميااديا اإللهياااة، وعاان حياااة 

عارف كياف يساتوحي، بصايغة مسيحيًا، ذا أصالة  أوروبياً  يفهموا دانتي بصفته شاعراً 
تين، وخاصاااتين بشخصاااه، الكتااااب المقااادس والمصاااادر الكالسااايكية التاااي حدياااد وروح

عرفهااا وأفاااد منهااا، لكااي يؤلااف قصاايدته، فاالذا مااا قلاات نظريااة آسااين بالثيااوس، والتااي 
تقااااول إن دانتااااي عاااارف المصااااادر اإلسااااالمية أيضااااًا، باإلضااااافة إلااااى تلااااك المصااااادر 

ذا ما كانت تلك التشابهات ال كثيرة والدقيقة مع تلاك المصاادر، المذكورة، وأفاد منها، وا 
التي تبينها الكوميديا اإللهية، ترجع إلى تقليد دانتاي لهاا، فالن الفكارة التاي كونهاا، عان 

ل وتكياف جاذريًا، وأصاالته ينبغاي أن دانتي، المتخصصون في دراسته، ينبغي أن تعد  
من يًا ستعاني يعاد تقييمها، بطريقة مختلفة جدًا، ونفسيته بصفته شاعرًا مسيحيًا أوروب

يمكااان، حينساااذ تفسااايرها إال باااافتراض أن دانتاااي، فاااي مرحلاااة مااان  تغيااار عمياااق، إذ ال
مراحل حياته، صار مسلمًا. لذلك فمن الضروري أن نشك، مقادمًا فاي كال التشاابهات 
التااااي تعرضااااها الكوميااااديا اإللهيااااة، مااااع المصااااادر غياااار الكالساااايكية، وغياااار الكتاااااب 

 سالمية.المقدس، وال سيما المصادر اإل

موقف "راجنا" هذا ومان ياذهب مذهباه، مضاطرب ومتهافات بحياث ال يساتحق  إن  
أن نقاف لنزناه ونتفحصاه، كماا يقارر آساين بالثياوس. ذلاك أن األصاالة وقاوة ا لخلااق، 
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مًا به، مقدمًا، من غير براهين عند الشاعر، ال يجب أن تكون أبدًا قاعدة أو مبدأ مسل  
نتيجة مستخلصة من الدراسة التحليلية لكال مصاادره وشواهد، ولكن األصالة إنما هي 

المحتملااة، هااذه الدراسااة تساامن لنااا أن نسااتنتج العناصاار الشخصااية، أو التااي ال يمكاان 
تفسيرها من طريق النماذج التي استوحاها. إن هذا نهج بعياد عان الانهج الاذي يساتلزم 

ت يجااب أن تكااون الشااك المساابق فااي التشااابهات اإلسااالمية الدانتيااة. إن هااذه التشااابها
 قة عند دانتي.معلومات تفصيلية ذات أهمية فاسقة، لتقييم وقياس القوة الخال  

ماااا يكاااون عااان إمكاااان  أبعاااد إن أصاااحاب هاااذا الااارأي يضاااعون أنفساااهم فاااي موقاااف
التبرير، حينما يقبلاون بتاأثيرات الكتااب المقادس والمصاادر الكالسايكية، فاي الكومياديا 

قدرة الخلق واإلبداع عند دانتاي، فاي حاين يارون  تمس  اإللهية، وال يرون فيها عناصر 
أن تقليااااااده المصااااااادر اإلسااااااالمية، بطريقااااااة فنيااااااة فيهااااااا حريااااااة، ينااااااتقص ماااااان قدراتااااااه      

 .(1)اإلبداعية 

 رد فعل مؤيد لمضمون النظرية:

بعااد شااهر ونصااف الشااهر ماان ظهااور كتاااب بالثيااوس الااذي يعاارض نظريتااه هااذه 
آذار  11بتااريخ ) Corriere D'Italiaمقاااًل فاي نشر المستشرق اإليطالي غابرييلي 

( يؤيااد فيااه تأيياادًا حماساايًا مطلقااًا، نظريااة بالثيااوس، ثاام أتبعااه بمقااالين آخاارين، 1111
بالمضااامون نفساااه، فاااي مجلتاااين إيطااااليتين أخاااريين، وبعاااد ذلاااك بقليااال خصاااص بيااازي 

Pizzi أثير المتخصااص بالدراسااات الفارسااية، دراسااة مستفيضااة يباارر فيهااا مسااألة التاا
 اإلسالمية في اآلداب المسيحية.

                                                 

مان كتاباه الماذكور باإلسابانية، فاي  919-911صة بهذه اآلراء ومناقشة بالثيوس لهاا ص ( انظر خال1)
 .11( ص1الهامش رقم )
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مااان  Arnoldمااان الوالياااات المتحااادة وآرنولاااد  Macdonaldثااام جااااء ماكدونالاااد 
ب المستشرقين اإليطاليين ثم كتاب ابان شانب فاي كإنجلترا، في السنة نفسها فالتحقا بر 

 Codazziزي االجزاسااار، معبااارًا عااان قبولاااه لهاااذه النظرياااة دون تحفاااظ. ثااام تجااارأ كاااود
 أنها نظرية ال منازع لها، وال جدال فيها.فوصفها ب

وصاااف ماكدونالاااد النظرياااة بأنهاااا "تحتاااوي علاااى مجموعاااة كبيااارة مااان األدلاااة التاااي 
كتب لها البقاء، علاى الارغم مان أن المتخصصاين فاي دانتاي، وهام غيار مساالمين، سي  

ساايثورون ويتهمااون األسااتاذ آسااين بالثيااوس بأنااه مجااازف متهااور يغاازو مملكااتهم". ثاام 
"إن الحشد الكبير من البراهين التي حشدها كتااب آساين، ال  حكمه هذا قاساًل: يواصل

صااااوا منااااه، ولااااو أنااااه يمكاااان أن يناااااقش فااااي يمكاااان للمتخصصااااين فااااي دانتااااي أن يتمل  
التفصاااايالت، ومااااا علااااى هااااؤالء المتخصصااااين فااااي الدراسااااات الساااالتية، اآلن، إال أن 

طابق من الكثارة والدقاة بحياث يصيروا آذانًا صاغية. ويمكنني أن أؤكد أن عناصر الت
ال يمكاان أن تفساار ماان طريااق المصااادر المشااتركة، أو مصااادر الكتاااب المقاادس، أو 
المصاادر الكنسااية، أو الكالساايكية، أو بعناصاار ماان األدب الشااعبي )الفلكلااور( كبياارة، 

 مما ترجع في أصولها إلى ما قبل التاريخ.

ة، ولدقة منهجه ومنطقيته، ولغزارة أما آرنولد، فبعد أن أطرى الكتاب لقيمته العلمي
بااأن المتخصصااين فااي  -شاأنه شااأن ماكدونالااد -وثاسقاه اإلسااالمية والدانتيااة تنبااًأ أيضاااً 

دانتي لن يتقبلوا ما توصل إليه من نتاسج. ولكن هاذا لان يكاون عقباة أماام كال األدبااء 
يهيئ  سون جهودهم لدراسة فكر العصور الوسطى وتاريخها، تمنعهم من أنالذين يكر  

ل إسهامًا قيما في األدب الذي يتناول موضوع بعضهم بعضًا، بظهور عمل علمي يمث  
 العالقات الفكرية بين اإلسالمي وأوروبا خالل العصور الوسطى.
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فااااق مااااع زميلااااه فااااي التنبااااؤ للكتاااااب بموقااااف معاااااد بااااين الباااااحثين أمااااا بياااازي، فيت  
وربما سيعدل كثيرًا من  "إن هذا الكتاب سيثير ضجة، المتخصصين في دانتي فيقول:

المقاييس في الدراسات الدانتية، حيثما فهم كماا ينبغاي". وكاان حكماه الشخصاي علاى 
النظرية التي يعرضها الكتاب قاطعًا: "ال شك في أنه ذو أساس من الحقيقة صالد" ثام 

حصااى مان نقااط التماثال والتشاابه، التاي ماان "إن عرضاه يعتماد علاى ماا ال ي   يضايف:
ون بعضاااها حصااال عااان طرياااق المصاااادفة، ولكااان لااايس كلهاااا، ونقااااط الممكااان أن يكااا

 .(1)التشابه هذه ليست قليلة 

أكتفي بهذا القدر من ردود الفعل المعارضة، والمؤيدة، نظرًا لضيق الوقات وأنتقال 
 ةإلااى بيااان كيفياااة تحااول هاااذه النظريااة إلاااى حقيقااة علمياااة كباارى فاااي الدراسااات الفكريااا

 ن العشرين.واألدبية المقارنة، خالل القر 

كانت الكيفية التي وصلت بها كتابات العرب والمسلمين عن قصة المعراج إلى 
ما أن دانتي لم ي  علم دانتي، من نقاط االعتراض األساسية على نظرية بالثيوس، ال س

عرف عنه أنه يعرف العربية لكي يكون من المحتمل إطالعه على مصادر يكن ي  
. لهذا فقد أولى آسين بالثيوس اهتمامه الكبير لبحث فيها هاإلسراء والمعراج، وأدبيات

هذه القضية، فخصص لها القسم الرابع من كتابه لدراسة "إمكانية انتقال النماذج 
لى دانتي بصفة خاصة"، تكلم في  العربية من قصة المعراج إلى أوروبا المسيحية، وا 

بية إلى أوروبا، فذكر هذا القسم بتفصيل على الطرق المحتملة النتقال التأثيرات العر 
يطاليا خاصة بالبالد العربية  الصالت القوية التي كانت تربط أوروبا عامة وا 
اإلسالمية، وذكر من هذه الصالت الكثيرة عومل التجارة والحج إلى األراضي 

ثم  ال سيما الحروب الصليبية،، العالمينهذين المقدسة، والحروب المتصلة بين 
                                                 

 .111( انظر المرجع نفسه ص 1)
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ة اإلسالمية ودورها في نقل العلوم والمعارف العربية تناول بالبحث مكانة صقلي
اإلسالمية إلى إيطاليا وأوروبا، واستمرار هذا الدور إلى ما بعد خضوعها إلى سلطة 

ته األندلس اإلسالمية في هذا المجال، الدور الفعال الذي أد  عن النورمان، ثم تكلم 
اني ألفونسو الحكيم طلة، وجهود الملك اإلسبطليوأهمية مدرسة المترجمين في 
 .(1)والمدارس العلمية التي أنشأها 

وذكاار بالثيااوس بصاافة خاصااة الاادور المحتماال أن يكااون قااد قااام بااه أسااتاذ دانتااي 
ًا بالثقافااة العربيااة اإلسااالمية، عالااذي كااان متشااب Bruetto Latini)برونيتااو التينااي( 

اإللهيااة، أو فااي  العلماااء العاارب، فااي الكوميااديا نوأشااار إلااى أن كااالم دانتااي نفسااه عاا
 .لهم غيرها من مؤلفاته، يدل على احترام كبير

ومع أن الوثاسق والحجج العلمية والمنطقية التي عرضها بالثيوس في بحثه كانت 
كثيرة وموثقة، ودقيقة، وذات قوة إقناعية كبيرة جدًا إال أن كثيرًا من الباحثين، ال سيما 

الصالة المحتملاة باين دانتاي والمصاادر  من اإليطاليين، ظلوا يرفضون االعتاراف بهاذه
 الثقافية والدينية العربية اإلسالمية.

 

 تحول هذه النظرية إلى حقيقة تاريخية كبرى:

 Jose Munozسباني خوسيه مونيوث سندينوإلتوصل الباحث ا 1111في سنة 

Sendino  إلى كشف جديد كانت له الكلمة الفصل، والحكم النهاسي القاطع، في
نهاء الجدل الذي كان قاسمًا حولها. فقد عثر إثبات صحة  نظرية آسين بالثيوس، وا 

لى إهذا الباحث على ثالث مخطوطات لترجمة قصة المعراج اإلسالمية العربية، 
                                                 

 .111-199( المرجع نفسه 1)
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القشتالية )اإلسبانية القديمة( والالتينية والفرنسية القديمة، وكانت هذه الترجمات قد 
عن األصل العربي. وقد نشرت هذه تمت بأمر الملك اإلسباني ألفونسو الحكيم، 

 La Escala Deبعنوان )معراج محمد(  1111النصوص الثالثة في مدريد سنة 

Mohama أما الترجمة اإلسبانية فلم  ،وكانت الترجمتان الفرنسية والالتينية، كاملتين
 يبق منها إال موجزها.

ع علااى إحاادى وبهاذا ثباات لاادى الباااحثين، أن دانتااي كااان متمكناًا فعاااًل ماان االطااال
هاااااتين التاااارجمتين الالتينيااااة أو الفرنسااااية، علااااى األقاااال، إن لاااام يكاااان قااااد اطلااااع علااااى 
الترجمتين كلتيهما وذلك لما هو معروف عنه من أنه كان طلعة محبًا للمعارف متتبعًا 

 لها، حريصًا على اإلحاطة بكل شيء يتصل بها.

ي التااريخي الجدياد، وفي هذه السنة نفسها التي عثر فيها على هاذا الكشاف العلما
الذي حاول نظرياة بالثياوس إلاى حقيقاة علمياة مان الحقااسق الكبارى فاي تااريخ األفكاار 
والحضااااااارات اإلنسااااااانية وآدابهااااااا، فااااااي هااااااذا الوقاااااات نفسااااااه نشاااااار الباحااااااث اإليطااااااالي 

ترجمااة إيطاليااة لهااذين  Enrico Cerulliالمتخصااص فااي دانتااي إنريكااو تشاايروللي 
العربية، مع بحث مستفيض لهاذه القضاية التاريخياة  النصين الجديدين المترجمين عن

عناااوان "كتااااب المعاااراج بالخطيااارة، فاااي ضاااوء هاااذا االكتشااااف الماااذهل، وكاااان البحاااث 
 (.1111ومسألة األصول العربية  للكوميديا" )نشر في مدينة الفاتيكان 

II Libro Delle Scala Ela Questione Della Fonti Arabo 

Espagnole Della Divina Comedia. 

ثاام لخااص المستشاارق اإليطااالي ليفااي دالفياادا الخاتمااة التااي آل إليهااا الجاادال، بااين 
 ، وتشيروللي، بقوله:تعليقًا على كتابي مونبوث سندينو الباحثين، في هذه القضية،
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اليااوم لاام يعااد هناااك مجااال ألي شااك فااي هااذه الحقيقااة، وهااي: أن كتاااب المعااراج 
ع عليه بلغتين أوروبيتين )يعني الالتينية والفرنساية( الذي بوسع العالم الالتيني االطال

ال  ىإن لم يكن بثالث )أي بلضافة اإلسبانية( ما كان ليبق بعيدًا عن متناول دانتاي، وا 
كان أمرًا خارجًا عن المنطق المعقول. وهكذا يتأكد لنا اليوم أن نظرية آسين بالثيوس 

مكاااان اطاااالع دانتاااي علاااى قاااد أصااابحت فاااوق مساااتوى النقااااش. إن القضاااية لااام تعاااد إ
نما هي قضية حقيقية ينبغي التسليم بها"   .(1)المصادر العربية، وا 

                                                 

. وانظار عان دانتاي واإلساالم وخالصاة لنظرياة 111"أثر العرب واإلسالم في النهضاة األوروبياة" ص (1)
لااى دانتااي، المراجااع إلترجمااة كتاااب " معااراج محمااد" وقنااوات تساارب هااذه الترجمااة بالثياوس، وعرضااًا 

وصالح فضل: تأثير الثقافاة اإلساالمية فاي الكومياديا  991-991ندلسي صاآلتية: تاريخ الفكر األ
 199-191ومحمد غنيماي هاالل: األدب المقاارن ص  191-119و  11-12اإللهية لدانتي ص 

( 9مصااادره العربيااة اإلسااالمية" )سلساالة "الموسااوعة الصااغيرة" رقاام )وعبااد المطلااب صااالن: "دانتااي و 
 بغداد(. -تصدرها وزارة الثقافة والفنون
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 المراجع

 ندرج المراجع هنا، بحسب ورود اإلشارة إليها في البحث.

 .1191"محاضرات في تاريخ العلوم". الرياض  فؤاد سزكين

 "تراث اإلسالم"

عرباااه  .رنولاااد"تاااأليف جمهااارة مااان المستشااارقين بلشاااراف ساااير تومااااس آ

وعلااق حواشاايه: جاارجيس فااتن اللااه، طبعااة ثالثااة، دار الطليعااة، بيااروت 

1191. 

بالينثيااا، آنخاال جونثالااث: " تاااريخ الفكاار األندلسااي". ترجمااة د. حسااين 

 .1199مؤنس القاهرة 

بالينثياااا، آنخااال جونثالاااث: "تااااريخ الفكااار األندلساااي". ترجماااة د. حساااين 

 .1199مؤنس القاهرة 

 يحكمة علي األوس
"فصول في األدب األندلسي في القرنين الثاني والثالث للهجرة" الطبعة 

 .1119الخامسة، بغداد 

 عبد الرحمن بدوي

 .1119"دور العرب في تكون الفكر األوروبي" بيروت 

"أثاار العاارب واإلسااالم فااي النهضااة األوروبيااة" دراسااات أعاادت بلشااراف 

 .1192)اليونسكو( القاهرة 

وانب من التاأثير العرباي فاي الشاعر اإلساباني واألوروباي" بحاث فاي "ج حكمة علي األوسي
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 .1111( 111بغداد، العدد ) -جلة كلية اآلدابم

"جوانب من التأثير العربي في اللغاة اإلسابانية"، بحاث فاي مجلاة  -

           1191( سااااااااانة 11( و)11بغاااااااااداد، العاااااااااددان ) -كلياااااااااة اآلداب

 .1111و

بانية: سبله، ومراجع دراسته". فاي "التأثير العربي في الثقافة اإلس -

( تصادرها داسارة الشاؤون 191سلسلة )الموساوعة الصاغيرة( رقام )

 .1111الجمهورية العراقية  –الثقافية والنشر بغداد 

 .11( ص1انظر المراجع باللغة اإلسبانية في الهامش رقم )  بالثيوس

 صالح فضل
دانتي" الطبعاة األولاى، "تأثير الثقافاة اإلساالمية فاي الكومياديا اإللهياة لا

 .1112دار المعارف، القاهرة 

 .1192"األدب المقارن" الطبعة الرابعة، القاهرة  محمد غنيمي هالل

 عبد المطلب صالن

"دانتااي ومصااادره العربيااة اإلسااالمية" فااي سلساالة )الموسااوعة الصااغيرة( 

 ( بغداد.9رقم )
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