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«تأثير الثقافة اإلسالمية في الکوميديا اإللهية لدانتي» في مرايا النـقد

7

حسين أبويساني

3

أستاذ مشارک يف قسم اللغة العربية و آداهبا جبامعة اوخاارمم  ،طهران ،ایران
المل ّخص

إن للثقافة اإلسالمية أثرا کبريا يف أدیان العامل و يف املعتنقني هبا ،إذ ه ثقافة غنية التتحدد يف حدودها اإلسالمية بل تتجاومها و تشمل
احلدود البشریة کلها ،فال غرو يف أن تؤثر يف اآلخرین خارج احلدود اإلسالمية أو یتأثر هبا اآلخرون ف ُريُووا غليلهم حلااا الدنيا و اآلخرة.
الدراسا عن «الکاميدیا اإلهلية» لدانيت تدل علی أّنا تأثر بالثقافة اإلسالمية و استقی من معينها ،مث إن عمل دانيت هذا ،وقف
شاخما بني أعمال من سبقاه و من ااؤوا بعده .أما التأثر هذا ،فبدأ بعدما عرف الغرب شيئا من معارف «معراج النيب» حممد للاا اهل
عليه ،إذ کان يف العصار الاسطی علی اتصال وثيق بالثقافة اإلسالمية و کان علماء أوروبيان یسعان للتزود من مناهل تلک الثقافة .فيمکن
القال بأن دانيت تأثر بثقافة العامل القدمي و کذلک بثقافة القرون الاسطی ،و یبدو أن عمله هذا ،مدین للثقافة اإلسالمية اليت کانت مسيطرة
خالل القرون الاسطی.
هتدف هذه املقالة دراسة کتاب «تأثري الثقافة اإلسالمية يف الکاميدیا اإلهلية لدانيت» لصالح فضل ،شکال و مضمانا ،متبعة ملنهج
الالف  -النقدي -املقارين .فمما یتضح من شااهد هذا الکتاب ،عند مقارنته بني «القرآن الکرمي» و «قصة معراج النيب (ص)» من اهة،
و «الکاميدیا اإلهلية» من اهة أخری ،أن هناک شبها کبريا بني هذه النصاص؛ األمر الذي یدل علی أن دانيت مل یکن يف أثره مبنأي عن
تأثر بالثقافة اإلسالمية.
الكلمات ال ّدليليّة :األدب املقارن ،التأثري و التأثر ،الثقافة اإلسالمية ،القرآن الکرمي ،معراج النيب (ص) ،الکاميدیا اإلهلية.

 .1تاریخ الالال1419/2/1 :
 .2العناان اإللكرتوينho.abavisani@yahoo.com :

تاریخ القبال1419/9/22:
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 .2المق ّدمة
 .2-2إشکاليّة البحث

منذ أن نشأ األدب املقارن کعلم له ألاله و قااعده ،و ها یعرتف لآلداب اإلسالمية مبکان الصدارة يف التأثري علی اآلداب
األوروبية ،غري أن الدالئل اليت تؤکد األثر احلاسم لآلداب األوروبية أخذ تتااتر و تتجمع و تتبني آثارها بالدراسة الفاحصة
املتأنية ،و الترتک جماال جلحاد بعض األوروبيني و مکابرهتم .و قد سلم املقارنان األوروبيان بأن األندلس کانت متثل اجلسر
العظيم الذي عرب عليه الثقافة العربية اإلسالمية إلی أوربا ،مث انتقلت منها إلی العامل أمجع من بعد ذلک (مجال الدین ،التا:

.)61
عرب القرون أضاف العلماء و الفالسفة و شراح الفکر اإلسالم و مفسرو القرآن الکرمي إلی مضامني القرآن لارا کثرية يف
حماولة إیضاح هذه املضامني و تقریبها إلی مفاهيم الناس ،و من خالل اجلدل الفلسف الطایل حال مسائل متس بعد املا ،
حاولاا أن یرمساا لارة واضحة معتمدین علی اآلیا القرآنية و األحادیث النبایة و ااتهادا عقلية حمضة .و کانت هذه
الصار قد انعکست يف عدد ضخم من املؤلفا يف الفلسفة و الدین و التصاف ،و کان لبعض هذه الکتب أثر يف رسم الصارة
اإلسالمية مبداها الااسع .و من خالل هذه الصار کان األوربيان خالل العصار الاسطی واهة نظرهم عن اإلسالم ،و ذلک
من خالل ما مسعاه من املسلمني أو ترمجاه عنهم .و یبدو أن هذه األلداء و الصار املنقالة إلی أوربا قد ترکت بعض األثر يف
نفس دانيت عند کتابة امللحمة ،و عنها أخذ کثريا من املااقف و املشاهد لبناء فکرة امللحمة (سلام 322 :3002 ،و .)322
إن کاميدیا دانيت تصار رحلة خيالية قام هبا الشاعر إلی العامل اآلخر ،فهبط يف اجلحيم حتی ولل إلی الدرک األسفل منه،
مث عاد منه إلی أمسی و أمجل ها املطهر ،فارتقی ابل املطهر دراة دراة حتی ولل إلی الفردوس األرض يف قمة املطهر ،و
من هناک ارتقی إلی الفردوس السماوي فزاره مرتقيا فيه مساء إثر أخری ،حتی ولل إلی مساء السماوا  ،و جتلی له
اوخالق(کفايف 620 :6296 ،و  .)626و علی ما یقاله املستشرق األسباين؛ ميجيل آسني بالسياس :قد تأثر دانيت يف
الکاميدیا اإلهلية باإلسالم تأثرا واسع املدی یتغلغل حتی يف تصایره للجحيم و اجلنة ،فقد تبني آلسني أن مثت مشاهبا وثيقة
بني ما ورد يف بعض الکتب اإلسالمية عن معراج النيب للی اهل عليه و سلم فضال عن مصادر إسالمية أخری تتحدث عن
املعراج بصارة أدبية أو لافية؛ األمر الذي یدل داللة قاطعة علی أّنا تستمد اانبا کبريا من مادهتا من مصادر إسالمية (مجال
الدین ،التا.)32 :
فقد تبني أن املعراج النباي أهلب خيال الشعراء و الصافية من املسلمني و غريهم علی السااء ،و یُعد النص القرآين الذي
حتدث عن هذا املعراج ،کذلک األثر النباي الشریف بالفه کمعراج للرسال (ص) ،معينا الینضب استقی منه مجيع من کتباا
يف هذا املاضع حتی اآلن .و ممن تناولاا املاضاعا و العناوین اليت استعان هبا دانيت وخلق أثره الکبري؛ الکاميدیا ،ها الکاتب
املصري لالح فضل ( )6يف کتابه «تأثري الثقافة اإلسالمية يف الکاميدیا اإلهلية لدانيت» و أثبت أنه تأثر يف هذا األثر بالثقافة
اإلسالمية منها القرآن الکرمي و معراج النيب الشریف (ص).

ضرورة ،األهميّته و الهدف
 .1-2ال ّ

 .2-2اسئلة البحث

 .3-7خلفيّة البحث

 .5-2منهجيّة البحث واإلطار النّظري

 .3البحث و التّحليل
 .2-1دانتي و الکوميديا اإللهية
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الفردوس ،فشهد املعذبني يف اجلحيم ،التائبني الذین یکفرون عن خطایاهم يف املطهر ،مث تااه بعد ذلک إلی الفردوس فشهد
نعيم السعداء من الصاحلني .ولف دانيت ملحمته بأّنا متااضعة اللغة ،و ليس یعين هذا أن الکاميدیا ليغت بأسلاب شبيه
بأساليب التمثيال الکاميدیة .فالااقع أن الکاميدیا بعيدة کل البعد عن طابع التمثيال الکاميدیة .إن ما تعنيه لفة التااضع
هنا ها ليغت بأسلاب واضح ،متزن النربا  ،إذا قيس مبا یتسم به أسلاب الرتاايدیا من الفخامة .إن أسلاب الکاميدیا
بسيط لکنه رفيع ،و رمبا ختلی عن البساطة يف بعض األحيان و عرب بأسلاب بالغ الدقة و الرتکيب .قرأ دانيت أرسطا الفيلساف
يف ترمجة التينية و تأثر به يف تصایر فلسفته اوخلقية ،کما درس فرايل بعمق ،و جتلی تأثره به يف اقتباسه من اإلنيادة تلک
املخلاقا العجيبة اليت ذکرها يف اجلحيم ،فهذه اإلشارا تبني تأثري اآلداب الکالسيکية علی فکر الشاعر و فنه .یضاف إلی
هذا کله ثقافة عصره الااسعة و ما حاته من تراث أانيب وافد من الشرق حيث ثقافة اإلسالم الظاهرة ،و فاق کل ذلک اإلطار
املسيح الذي ليغ ضمنه کل هذا الرتاث ،بروح شاعریة خالقة تعرب عما وعته تعبري الشاعر الفنان ،ال املؤلف اجلامع ،و
تضف الاحدة الفنية القایة علی هذه امللحمة األدبية .تنقسم الکاميدیا إلی ثالثة أقسام :اجلحيم و املطهر و الفردوس .و کل
قسم من هذه یتضمن ثالثا و ثالثني أنشادة ،یضاف إليها مقدمة ااء يف أول اجلحيم .متتام الکاميدیا برتکيب منطق حافل
بروعة اوخيال .لقد تااضع دانيت فسمی عمله هذا کاميدیا ،و ذلک لبساطة أسلاهبا و سهالة عباراهتا .نُس و نن نقرأ دانيت أننا
يف حرکة مستمرة؛ لقد هبط اجلحيم دراة دراة ،و کان یلقی يف کل ماقف من مااقفها أناسا ميثلان الذناب اليت ارتکباها يف
احلياة .و بعد خرواه من اجلحيم ارتقی ابل املطهر و لق يف مراحل ارتقائه أناسا ميثلان اوخطایا السبع .أما الفردوس فيصار
رحلة بني الکااکب لق فيها مالئکة و أبرارا من أهل دینه (کفايف .)622-692 :6296 ،تبلغ «اجلحيم»  0960أبيا  ،و
«املطهر»  0911بيتا ،و «الفردوس»  0912بيتا ،و جمماعها  60332بيتا .و «الکاميدیا» رحلة خيالية إلی العامل اآلخر؛
استغرقت میارة دانيت «للجحيم» حاايل مثان و أربعني ساعة ،و میارة «املطهر» أربعة أیام ،و استغرقت میارة «الفردوس» ّنارا
واحدا ،و کان الزمن الباق للعبار بني «اجلحيم و املطهر و الفردوس» (عثمان.)13 :6222 ،

« .1-1تأثير الثقافة اإلسالمية في الکوميديا اإللهية لدانتي»؛ نبذة يسيرة عنه
إن هذا الکتاب ،یقع بني دفتيه  223لفحة ،یغطها غالف أساد اللانُ ،کتب عليه من األعلی «اسم الکاتب» و «عناان
الکتاب» و «دار النشر» ،و مل یُکتب ش ء علی ظهر الکتاب .أما بعد الغالف فتأتيه ورقة بيضاء ،مث تأتيها ورقة عليها نفس
دار نشره ،مث تليها املقدمة ،و الفهرس،
املعلاما الااردة علی الغالف کذلک عدد الطبع ،و خلفها عدد الطبع و سنته ،ف ُ
فماضاعا الکتاب.
کما یشري عناان الکتاب إنه یرنا إلی دراسة «الکاميدیا اإلهلية» و مدی تأثرها بالقرآن الکرمي ،و بقصة معراج النيب (ص)،
و بالثقافة اإلسالمية برمتها .یقال الکاتب يف هذا الصدد«:قد کان اوخيار املاثل أمام يف هذا البحث ها الرتکيز علی أحد
اجلانبني يف دراسة مصادر دانيت اإلسالمية :إما اانب األفکار ،و إما اانب الصار؛ إذ إنه ال مفر عند حتليل احلدود الفاللة
بني اآلداب املختلفة من فک هذه الاحدة املشتبکة يف البنية األدبية و عزل ازئياهتا و إن أفقدها ذلک کثريا من خصائصها..
فإن إیقاع هذه الدراسة قد اختار أن یضغط علی املشاهد و الصار باعتبارها يف التأثري و الاسيلة الضروریة لضمان أدبية
الدراسة» (فضل66 :6221 ،و .)63

«تأثري الثقافة اإلسالمية يف الکاميدیا اإلهلية لدانيت» يف مرایا النـقد 22/

قبل أن یتغلغل لالح فضل إلی تناول املاضاع ،یشري إلی أهم الدراسا اليت أُجنز يف اجملال ،و یعد ُکتبا هلا فضل يف
تقدمها و أمهيتها لدراسة الکاميدیا اإلهلية ،منها«- :التصاف ااإلسالم العريب :حبث يف تطار الفکر العريب» ،عام ،6232
لعبد اللطيف الطيباوي ،الذي قد عاجل هذه القضية يف فصل یقع يف ستة عشر لفحة بعناان« :ابن العريب و دانيت» .و-
«األدب املقارن» ،عام  ، 6212حملمد غنيم هالل ،الذي قد عرض لقضية التأثري اإلسالم يف الکاميدیا اإلهلية يف نطاق
احلدیث عن امللحمة کجنس أديب تضافر اآلداب املختلفة علی إمنائه و تطایره .و – «دور العرب يف تکاین الفکر األوريب»
لعبد الرمحن بدوي بعد قرابة عشر سناا  .و «دراسا مقارنة» إلبراهم عبدالرمحن؛ أورد فيه فصال حمکما بعناان «األلال
اإلسالمية للکاميدیا اإلهلية» تناول فيه أیضا تاریخ املشکلة .و – آخر کتاب ها «رحلة الروح بني ابن سينا و سنای و دانيت»،
عام 6299م ،لرااء ارب ،تناول فيه عالقة الکاميدیا اإلهلية باملصادر الشرقية اليت عاجلت الرحلة إلی العامل الغييب عالاا فلسفيا
لافيا.
بعد عرض «املقدمة» و «فهرس املااد»  ،عندما یدخل الکاتب إلی للب البحث ،یقسم کتابه إلی ستة عناوین أللية و
ه  :مدخل للماضاع ،و عاامل التأثري و مستایاته ،و التحليل املقارن ألازاء الکاميدیا اإلهلية ،و رحلة املطهر ،و بني انة
اإلسالم و فردوس دانيت ،و نعيم الرؤیة اإلسالمية .مث یأيت دور «عرض وثيقة معراج حممد» ،و بعدها «مناذج من نظائرها يف
املأثارا » ،و أخريا «فهرس املراع العربية و األانبية» .تنضاي حتت هذه کلها ،عناوین و فصال ازئية یبلغ عددها 621
عناانا .بعبارة أخری ،یشتمل الکتاب علی  00عناانا ،و «عرض وثيقة معراج حممد» علی 21فصال ،و «مناذج من نظائرها يف
املأثارا » علی  19عناانا.
 .2-1أسباب القوة للکتاب

مبا أن ُکتُب لالح فضل عادة تتمتع مبعلاما جتعلها ضمن اآلثار اليت تستحق القراءة و الدراسة ،جيد القارئ يف هذا الکتاب
أیضا ما یلفت نظره ،مبا فيه من متحيص و تعمق يف ازئيا البحث .ففيما یل نتناول ازءا من مسا الکتاب اإلجيابية.
أ .في الشکل

یتميز الکتاب باللغة العربية الفصحی ،فاحلروف و الکلما عند کتابتها واضحة متام الاضاح الیعاقها ش ء للقراءة .یبلغ عدد
األسطر يف الصفحا اليت التذیل باهلاامش 31 ،سطرا أحيانا ،و ه تتمتع تقریبا بالتاحيد القياس عند رلف اجلمل و
الفقرا  .و مبا أن لالح فضل من الکتاب الالمعني يف جمال الکتابا األدبية فاهتم قدر احلااة بعالئم الرتقيم و التدقيق؛
األمر الذي یؤدي إلی سيالة النص و سالسته .فمن یتمتع بقراءة النصاص العربية الیاااه مشکلة عند قراءته .و هاک بعض ما
ورد يف هذا الکتاب:
«من حق القارئ أن یعرف منذ الاهلة األولی أن ماضاع التأثري اإلسالم يف الکاميدیا اإلهلية لدانيت ليس وليد اليام ،و إن
کانت هذه أول مرة یعرض فيها بشکل واف باللغة العربية .فف أوائل هذا القرن نبت يف خميلة عامل إسباين ضليع أمضی عمره
يف معایشة الرتاث العريب و الذخائر اإلسالمية أن ما حيفل به هذا الرتاث من لار الدار اآلخرة و أدب املعراج یکمن وراء أنضج
و أقای أثر أديب أوريب يف العصار الاسطی و ها ملحمة دانيت اوخالدة ،فعکف عشرین عاما یعاجل مصادره و یبحث طرائقه
حتی أخرج نظریته يف هذا التأثري مناذاا منهجيا يف الدراسا املقارنة احملکمة» (م ن.)2 :
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ب .في المحتوی
حيظی کتاب لالح فضل بنظم منطق و یأيت ماضاعاته واحد تلا اآلخر؛ تبدأ مباالفا األثر ،فمقدمة للکاتب ،مث فهرس
املااد ،یأيت بعده نص الکتاب و للبه ،یتبعه فهرس املرااع العربية و األانبية .لقدحاول الکاتب أن یقسم کل عناان لکتابه إلی
عناوین ازئية و یُسهب کالمه حتت تلک العناوین ،مث یقارن فيها بني ما ااء يف القرآن الکرمي و املعراج النباي ،و بني ما ورد يف
الکاميدیا اإلهلية ،فيستنتج أخريا عما جيد بني النصني .فإذا نظرنا إلی أحد عناوین الکتاب األللية و ه « -:التحليل املقارن
ألازاء الکاميدیا اإلهلية» ،نالحظ أنه یتشعب إلی مخسة عناوین ازئية -تقع حتت عناان ادید؛ النار اإلسالمية في جحيم

دانتي -کما یل « :تصار األعراف ،البناء اهلندس للجحيم ،علی باب النار ،من مشاهد العذاب ،إبليس و عذاب الزمهریر».
فمثال حينما یدخل الکاتب إلی الکالم عن «إبليس و عذاب الزمهریر» یأيت بمقارنة بين ما جاء في الکوميديا ،و بين القرآن

و الحديث ،و ها یقال:
«لنف واحد من العذاب الذي سلط علی سکان الدائرة التاسعة من اجلحيم و ها العذاب بالربد الشدید ،حيث رأی
دانيت حبرية کان هلا من التجمد لارة الزااج ال املاء ،و قد انغمس يف ثلجها املعذبان حتی امرقت ألااّنم و جتمد الدمع علی
خدودهم من قساة الزمهریر و تشاهت وااههم من أثره فتساقطت آذان بعضهم و ألبح اآلخرون يف شکل الکالب .و
معروف أن العذاب بالربد النظري له يف الرتاث املسيح مما حري شراح دانيت ،و لکن عند تأمل الرتاث اإلسالم جتد أن القرآن
الکرمي یصنف أوال اجلنة هبذا ،و بناء علی ذلک فإن املفسرین قد مألوا اجلحيم بالناعني من احلرور و الزمهریر» (م ن،)639 :
إذ قال اهل تعالی يف کتابه الکرمي«:متکئني علی األرائک الیرون فيها مشسا و ال ممهریرا» (اإلنسان .)62/و یری اجلاحظ يف کتاب
«احلياان» أن الفرس نظرا لتقدیسهم النار ملیتصاروا عذاب اآلخرة إال من الربد الشدید احرتاما للنار من ناحية و استجابة
لطبيعتهم کسکان مناطق ابلية أشد ما خيفيها ها العاالف الثلجية من ناحية أخری .و أیا ما کان األمر فسرعان ما وضعت
األحادیث اليت تاضح کيفية العذاب بالربد مثلما ورد يف التذکرة :أن بعض الصحابة سأل :و ما ممهریر اهنم یا رسال اهل؟
قالُ :اب یلقی فيه الکافر فيتمزق من شدة برده بعضه من بعض .و مل یکن دانيت حبااة إلی أن یطلع علی هذه املصادر
اإلسالمية ک ینقل فکرة العذاب بالزمهریر ،فقد سيقت إليه مکتملة يف قصة معراج حممد يف الفصل الستني عند احلدیث عن
الزمهریر الذي یعصف مبنزل إبليس يف اجلحيم .و کم کانت غریبة هيئة إبليس يف الکاميدیا اإلهلية و قد استقر يف الدرک األسفل
من النار باعتباره إمرباطار العامل األليم؛ و قد لقيه دانيت و قد خرج بنصف لدره من الثلج و نبت يف رأسه ثالثة وااه و من
حتت کل منها خرج اناحان کبريان ليست بذا أریاش ،بل يف لارة اناح اوخفاش ،و أخذ حيرکهما حتی خفقت عنه ثالثة
أریاح ،و بکی بس ت أعني فتقاطر علی أذقانه الثالث الدمع و الرغاة الدامية ،و يف کل فم من أفااهه الثالث أخذ ميضغ بأسنانه
أحد اوخانة اآلمثني و هم يهوذا و بروتس و کاسيوس .و بالرغم من اعتماد هذا الالف علی کثري من العنالر الکالسيکية و
املسيحية إال أنه مفعم بالتفصيال اليت مل جيد الشراح هلا مصدرا سای عبقریة دانيت الشخصية .و ال ینقص من هذه العبقریة يف
ش ء أن یلتمس الباحثان يف الرتاث الثقايف اإلسالم مصدرا لکثري منها (فضل 639 :6221 ،و .)632
يف هذا الصدد و للمقارنة بني ما ااء يف الثقافة اإلسالمية ،و ما ورد يف الکاميدیا ،حييلنا لالح إلی األناشيد  23و  22و

طالعنا هذه األناشيد مبا یل « :لو کانت لي قواف الذعة
 20للکاميدیا يف قسم اجلحيم منها ،ليتضح األمر أکثر فأکثر ،حيث تُ ُ
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مادمت ال أملکها فلن
يت التعبير عن عصارة فکري ،و لکن
ُ
خشنة ،تناسبت الهوة البائسة التي ارتکزت فوقها سائر الصخور /لوفّ ُ
کنت أطلع بع ُد إلی
أحمل نفسي القول دون رهبة /...حينما صرنا في قاع البئر المظلمة تحت قدمي المارد بل أدنی منهما کثيراً ،و ُ

غطاء بهذه الکثافة ،و ال الدون هناک تحت سماء
السور العالي /...لم يصنع الدانوب في النمساء وقت الشتاء لمجراه
ً
الزمهرير /...کان الشبحان المع ّذبان منغمسين في الثلج إلی الجزء الذي يبدو عليه الخجل /...کالهما أبقی وجهه مصحوباً إلی
يمسها
أسفل :الزمهرير من الفم ،و أسی القلب علی العينين بدا واضحاً بينهما /...يتقطّر الدمع علی الخدود من عيونهما ،التي لم ّ

فجمده الزمهرير بينها ،و أعاد إغالقها /...و واح ٌد کان الزمهرير قد أفقده کلتا األذنين ،قال لي و
البلل من قبل إال في الداخلّ ،
ُ
ٍ
بعدئذ رأيت ألف وجه جعلها البرد مثل الکالب؛ و من ذلک يعروني
هو مايزال مطأطئ الرأس:لماذا تطيل النظر إلينا؟ /...و
حس في وجهي قد توقّف بفعل الزمهرير ،کما يحدث من نبرة
الرعب ،و سيعروني دائماً من الغدران المتجمدة /...و مع أ ّن کل ّ

القدم /بدا لي أني أشعر ببعض الريح /...و صاح بنا واحد من بؤساء القشرة الباردة :أيهاتان النفسان الشديدتا القسوة ،حتی لقد

أفرج قليالً عن األلم الذي يمأل قلبي ،قبل أن يعود دمعي إلی
ب الصلبة لکي ّ
أُعطيتما آخر موض ٍع /ارفعا عن وجهي الن ُق َ
التجمد( »...عثمان.)061-000 :6222 ،
ّ

إن ما ااء أعاله ،أشار إلی مناذج مقارين بني الکاميدیا ،و بني القرآن و احلدیث .أما الذي سنأيت به من کتاب لالح فضل،

فها الشاهد المقارني بين الکوميديا ،و بين الروايات اإلسالمية و قصة معراج النبي (ص) .حينما یدخل الکاتب إلی
الکالم عن «البناء اهلندس للجحيم» راايا إثبا تأثري الثقافة اإلسالمية يف الکاميدیا اإلهلية ،یقارن ما ورد يف الکاميدیا و ما

ااء يف قصة املعراج ،قائال:
«جيمع الباحثان علی أن کل أولاف اجلحيم الااردة يف العهد القدمي و األدب الکالسيک و يف العصار الاسطی
األولی_أي السابقة علی دانيت_ کانت أولافا بسيطة مبهمة اللان هلا و ال تشبيه حبال تلک الصار الغنية اجملسمة التشکيلية
الااضحة اليت رمسها دانيت للجحيم . ..بيد أنه عندما اکتشف تأثري الثقافة اإلسالمية فيه أدرک الباحثان أّنا ه املصدر احلقيق
الذي ّنل منه دانيت کثريا من أولافه ،دون أن یطعن ذلک بالطبع يف ألالته أو یقلل بأي شکل من قيمته .و مدخل اجلحيم يف
الروایا اإلسالمية اليت تتعرض لتحدیده یقع يف القدس ،مثله يف «الکاميدیا اإلهلية» ،بل ها علی واه الدقة خلف اجلدار
الشرق ملعبد سليمان .کما یقام خط عمادي من القدس یفض إلی حيث اجلنة ،يف لان من وحدة التصار املعماري للعامل
اآلخر يف کل من الروایا اإلسالمية و الکاميدیا اإلهلية ،مث تنحدر طبقا اجلحيم يف أعماق األرض و ه اليت یعرب عنها يف
النصاص اإلسالمية بأبااب اجلحيم ...و لعل أکرب مؤلف إسالم حاول أن یرسم بدقة التخطيط التفصيل للجحيم طبقا
للتصار الصايف ها ابن عريب  ،حيث یقدم لنا هذا التصار علی أساس أنه ها سحيقة مکانة من سبع دراا دائریة ه :
سجني ،و احلطمة ،و اللظی ،و سقر ،و السعري ،و اجلحيم ،و اهنم ...فالقدر املشرتک بني دانيت و الرتاث اإلسالم يف
التصار املعماري للجحيم ها أنه حتت سطح األرض تااد هاویة ضخمة علی شکل قمع حافناه إلی أعلی ،و ها عبارة عن
طبقا أو دراا مستدیرة کل منها خاص بعقابة ذنب أو مهيأة لرتبة من املراتب املعذبني ،و کلما هبطنا إلی أسفل وادنا
من ثقلت ذناهبم و اشتد عقابتهم ،و تنقسم هذه الطاابق إلی أقسام فرعية طبقا ملراتب الذناب األخالقية .و قد کان باسع
دانيت أن یعدد من الطاابق ما شاء دون أن حيصرها يف رقم لغري تتفرع منه أقسام ثانایة ،لکنه فضل متابعة النماذج اإلسالم
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الذي یقسم اجلحيم إلی طبقا عامة حتتاي علی تقسيما أخری فرعية ختدم اهلدف األخالق  ،و هذا ما مساه شراح دانيت
بالبناء األخالق للجحيم ،و ها مستقی من الروایا اإلسالمية» (فضل.)662-666 :6221 ،
بعدما یُسهب لالح فضل کالمه يف هذه الصدد ،و یأيت مبا ااء به دانيت يف أثرهُ ،حييلنا إلی قصة املعراج الااردة يف
الکتاب ليقارن بينهما .فيطالعنا يف الفصل الرابع و اوخمسني مبا یل « :أخربين أنه حتت هذه األرص اليت یعيش عليها الناس
هناک أرض أخری کلها نار ،و سکاّنا من نار ،و حبارها و أمساکها من نار کذلک ،و عندها أرض أخری من نار ه و
سکاّنا و حبرها و مسکها کذلک .و هکذا حتی سبعة أرضني ،کل واحدة وراء أخری ،يف کل منها حبر من نار و کل ما فيها
نار ،و حتت هذه األرضني حجر ميسکها و تعتمد عليه؛ و یقام هذا احلجر علی حا یلتق رأسه و ذنبه يف هيئة حلقة أو
خامت ،و ال ش ء حتت احلا سای الظالم و الضباب ،و بعده ال یعرف ما وراء ذلک إال اهل .أما األرض اليت تعيش عليها
فيحملها بأمر اهل حجر أخضر وضعه ملک يف یده ،و قد وقف هذا امللک متکئا علی ظهر حا هائل قاي ميسک ما بني
األرض و السماء .هذه األرض معزولة عن غريها من األرضني ،و حتتها خلق اهل الریح العقيم الذي ألبح من قساته و شدته
کاملرأة اليت التلد .. .و هبذه الریح ساف یهلک اهل قبل القيامة مجيع اجلبال و القالع و البيا و املباين علی واه األرض حتی
یفنی کل من عليها کما ااء يف القرآن الکرمي ،و هبذه الریح ساف یعذب اهل العصاة يف اجلحيم؛ إذ ینزع عنهم الادهم و
حيرقها بلهيب الریح» (م ن.)319 :
لاحب کتاب «اإلسراء و املعراج»؛ يف فصله املعنان بـ ـ «املرائ و الصار» عما شاهده الرسال (ص) يف
کذلک أورد
ُ
اجلحيم ،قائال« :و هو موضوع المرائي و الصور التي شاهدها رسول اهلل(ص) في رحلة اإلسراء .فإ ّن الحق سبحانه و تعالی عرض
علی رسول اهلل(ص) آية ...هذه اآلية أنه رأی قوماً يسبحون في بحر من دم ...ثم مع ذلک يلقون الحجارة ..فسأل عنهم أخاه

جبريل ...فقال هؤالء آکلة الربا -و الصورة الرمزية أنهم يسبحون في برکة من الدم ...لقد رأی ثالث صور ...رأی مرة قوماً لهم
أظفار من نحاس يخدشون بها وجوههم ..فسأل عنهم ..فقيل الذين يغتابون الناس ...و رأهم مرة أخری يأخذون قطعاً من لحومهم

فيأکلونها ...و رأهم مرة ثالثة يأخذون لحماً منتناً من الناس فيأکلونه ..فعرضها في ثالث مرائي ...هذه المرائي کانت لفضاعة هذا
الجرم ..و أن يغتاب اإلنسان أخاه اإلنسان(..في عرضه) و بعد ذلک کونه ميتة بمعنی أنه لو کان حياً ...کان يمکنه أن يدافع عن

نفسه ..و لکن ..لجبنه و ضعفه جعله کالميت الذي اليستطيع أن يدافع عن نفسه( »..متايل.)21 -22 :3002 ،

مما یزید من قيمة کتاب لالح فضل ،ها املرااع اليت استعان هبا الکاتب ،إذ یبلغ عددها  93مراعا؛  12منها عربية ،و 62
منها أانبية .و إن من املرااع بصفتها أمها املصادر ،یُعتمد عليها ،و یعترب کتاهبا ممن یشار إليهم بالبنان يف ميدان الدراسا
و البحاث ،و من هذه املرااع« :الفتاحا املکية» البن العريب ،و «کتاب املعراج» أليب القاسم القشريي ،و La escatologia
 musulmana en la Divina Comediaمليجيل آسني باالسياس ،و A Persian forerunner of Dantaلنيکلسان .أضف إلی
هذه کلها« ،اآلیا القرآنية» ،و «الروایا اإلسالمية» ،و «املعراج النباي» (ص) ،و «الدراسا الغربية»؛ اليت استعان هبا
لالح فضل ليُثبت أن الکاميدیا اإلهلية تأثر بالثقافة اإلسالمية .إذن لقد حاول يف هذا األثر کاتب مسلم متحمس ليعلن
تأثري املعجزة النبایة و قصة معرااه علی أحد اآلثار الغربية الشاخمة ،مستندا کالمه و دعااه إلی املصادر املاثاقة هبا ،معتمدا علی
العقل و املنطق ،و بعيدا عن التشدد و التعصب .فمن اإلبداعا يف هذا األثر ،أن الکاتب جبانب املصادر اإلسالمية إلثبا
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دعااه ،اتکل علی املرااع الغربية و املسيحية أیضا ،کذلک مل یُلق کالمه بشکل کل عام عند تناول املاضاعا  ،بل إنه تغلغل
يف اجلزئيا مصحابة بالصار أحيانا.
ختاما هلذا العناان و تزکية ملا ااء به لالح فضل إلثبا تأثري الثقافة اإلسالمية علی «الکاميدیا اإلهلية» ،نارد ما أورده
طه ندا يف کتابه «األدب املقارن» عن دانيت قائال« :و ال یبعد أن یکان قد اطلع علی قصة اإلسراء و املعراج ،کما اطلع علی
رسالة الغفران أليب العالء املعري فجاء قصيدته الکربی «الکاميدیا اإلهلية» متأثرة هبا .و کما رأی أباالعالء املعري امرأالقيس و
النابغة و غريمها من اجلاهليني یصلان نار اجلحيم ألّنم مل یدرکاا اإلسالم ،قابل دانيت يف اجلحيم کذلک شعراء الالتني الذین
املستشرق اإلسباين؛
ماتاا علی الکفر و مل یدرکاا املسيحية .و أشهر من درس الصلة بني الرتاث اإلسالم و کاميدیا دانيت
ُ
آسني بالثياس 1قد عکف هذا العامل علی دراسة هذا املاضاع عشرین سنة ،خرج بعدها يف سنة  6262بکتابه عن «العلم
اإلسالم ملا بعد احلياة يف الکاميدیا اإلهلية» ،و أثبت يف هذا الکتاب أن دانيت يف قصيدته الکربی «الکاميدیا اإلهلية» کان
متأثرا بالرتاث اإلسالم  .مث ااء املستشرق اإلیطايل؛ إنریکا تشريويل و ألدر يف سنة  6202مؤلفه «کتاب املعراج و مسألة
املصادر العربية -اإلسبانية للکاميدیا اإلهلية» .و فيه یؤید ما ذهب إليه بالثياس و یؤکد تأثر دانيت بالرتاث اإلسالم » (ندا،
التا600 :و .)601

 .4-1دالئل الضعف للکتاب
مبا أن لکل اااد کباة و لکل عامل حفاة ،و مبا أن لالح فضل ها أیضا إنسان يف ميدان األدب ،فالیستبعد وقاع األخطاء يف
کالمه شکال و مضمانا .إذن نتناول فيما یل بعض ما یـُعد أحيانا ضعفا أو عيبا يف هذا الکتاب.
أ .في الشکل
اجلمل
مما یؤخذ علی هذا األثر وااد بعض أخطاء شکلية -مطبعية تظهر فيه حينا بعد حني ،و ها ما ال یليق به ،إذ تتشاه هبا ُ
و العبارا بشکل أو بآخر ،کما ظهر يف«:إبراهيم» و «فکرته» ،و «أسني باالثياس»؛ املکتابة بـ«:إبزاهيم» و «فکزته» و
«أسني باالثاس» ،و ه ما جنده فيما یل من العبارا  ...« :و حتف به جمماعة أّنار رائعة ،و قد یسمی بستان إبزاهيم أو
انة آدم .. /و لکن نفس هذا القدیس یعاد فيتعرف بأنه قد استقی فکزته تلک من الفالسفة املسلمني .. /تلک الدائرة اليت
وضع نقطتها أسين باالثوس بعبقریته و لدق حدسه»(فضل602 :6221 ،و 309و  .)333کذلک املشاهبة بني «ي»
(الياء) و «ی» (األلف املقصارة) عند کتابتهما؛ حيث تُکتب «ي» دون أن تقع النقطتان حتتها ،و تُکتب «ی» مصحابة
بنقطتني حتتها أحيانا.
ب .في المحتوی
مع أن هذا الکتاب ها من اآلثار القيمة يف جمال األدب املقارن لتناوله أحد ماضاعا خطرية يف املستای العامل  ،لکننا لا
درسناه بالفه کتابا اامعيا کمصدر ألل ملقرر األدب املقارن لطالب األدب العريب ،فها الیشتمل علی مجيع ماالفاته و
عنالره؛ إذ الجند بني دفتيه الکالم عن مبادئ األدب املقارن و عن ألاله و مدارسه ،ألنه یکتف بدراسة مناذج واحد يف
1. Asin palacios
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األدب املقارن فحسب؛ مبعنی أنه مل جيمع فيه املاضاعا اليت تناسب کمقرر لألدب املقارن طاال فصل دراس  ،أما کمصدر
فرع هلذا املقرر فيالئم و یفيد مبا فيه من معلاما مجة و من مصادر قيمة.
کذلک مما یؤخد علی هذا الکتاب ،أنه مل یتبع أسلابا واحدا لعرض املعلاما الااردة حتت عناوینه املختلفة؛ أي إنه مع ما
ااء حتت عناوینه بنماذج عن الکاميدیا فقارن بينها ،و بني ما ورد يف الثقافة اإلسالمية کالقرآن الکرمي و قصة املعراج و
الروایا اإلسالمية و آثار نظام الکنجاي ،لکنه ترک هذه النماذج عند مقارناته لبعض العناوین أحيانا أخری؛ األمر الذي
یُعد للکتاب نقصا ،و عدم تنسيق يف غضانه و ثنایاه.

 .2النّتيجة

اتضحت عما مضی ،ثالثة أمار علی أقل التقدیر :أوهلا ،إن الکاميدیا اإلهلية أثر عظيم شامخ انتشر ليته يف العامل إذ الميکن ألحد أن
ینکر أمهيتها و مکانتها األدبية -الفنية املتميزتني ،فکتب عنها الکثريون کتبا و مقاال لنقدها و للمقارنة بينها و أخااهتا املااادة يف
الثقافا و األدیان املختلفة ،فاهتم عدد بتمجيدها و حتسينها ،کذلک قام آخرون إلثبا تأثره باملؤثرا العدیدة وخلق هذا األثر الکبري ،و
منهم ميجيل آسني باالسياس ،فشکاا يف عبقریة دانيت أليجيريي؛ کاتب الکاميدیا.
ثانيا ،قد اکتشف أن لالح فضل ها ممن عندهم املقدرة لدراسة املاضاعا األدبية اهلامة و تناوهلا .فبما أن هذا الکاتب املصري ها
ممن یشار إليهم بالبنان يف ميدان النشاطا األدبية ،و مبا أن له آثارا عدیدة -قيمة يف جماال خمتلفة ،فقام يف کتابه هذا أیضا ،ببحث
منطق  -علم  -غري متحمس باملاضاع حتمسا عشاائيا ،و البعيدا عن الااقعية.
ثالثا ،لقد بدا بقراءة «تأثري الثقافة اإلسالمية يف الکاميدیا اإلهلية لدانيت» و دراسته ،أنه کتاب مجع فيه ما أمکن له من شااهد الثقافة
اإلسالمية و مناذاها ليثبت أن الکاميدیا تأثر هبا ،مث مل یأل عن أي اهد آخر يف هذا السبيل ،فاستعان باملرااع و املصادر املختلفة من
العربية و األانبية و بعض أمها الکتب ،کذلک أحلق به «وثيقة معراج حممد» و «مناذج من نظائرها يف املأثارا » ،و کل هذا إلثبا ما
ادعاه يف هذا التأثري و التأثر .أما الکتاب جبانب هذه احملاواال فال خيلا من نااقص شکلية خالة ،و مضمانية أحيانا.

 .4الهوامش

( )6ولد لالح فضل حممد لالح الدین بقریة شباس الشهداء باسط الدلتا يف  36مارس عام  .6222ااتام املراحل التعليمية األوىل
االبتدائية والثانایة باملعاهد األمهریة .حصل على ليسانس كلية دار العلام– اامعة القاهرة عام  6213عمل معيدا بالكلية ذاهتا منذ ختراه
حىت عام  6211أوفد يف بعثة للدراسا العليا بإسبانيا وحصل على دكتاراه الدولة يف اآلداب من اامعة مدرید املركزیة عام  6293عمل
يف أثناء بعثته مدرسا لألدب العريب والرتمجة بكلية الفلسفة واآلداب جبامعة مدرید منذ عام  6212حىت عام  6293تعاقد خالل الفرتة
نفسها مع اجمللس األعلى للبحث العلم يف إسبانيا للمسامهة يف إحياء تراث ابن رشد الفلسف ونشره .عمل بعد عادته أستاذا لألدب
والنقد ب ُكلِّييت اللغة العربية والبنا جبامعة األمهر .وعمل أستاذا مائرا بكلية املكسيك للدراسا العليا منذ عام  6290حىت عام 6299
أنشأ خالل وااده باملكسيك قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة املكسيك املستقلة عام 6291انتقل للعمل أستاذا للنقد األديب واألدب
املقارن بكلية اآلداب جبامعة عني مشس منذ عام  6292حىت اآلن .انتدب مستشارا ثقافيًّا ملصر ومدیرا للمعهد املصري للدراسا
اإلسالمية مبدرید أسبانيا منذ عام  6220حىت عام  6221رأس يف هذه األثناء حتریر جملة املعهد املصري للدراسا اإلسالمية مبدرید.
اختري أستاذا شرفيًّا للدراسا العليا جبامعة مدرید املستقلة .انتدب بعد عادته إىل مصر عميدا للمعهد العايل للنقد الفين بأكادميية الفنان
مبصر منذ عام 6221م حىت عام  6222وعمل أستاذا مائرا جبامعا لنعاء باليمن والبحرین حىت عام  6220كما عمل أستاذا للنقد
األديب واألدب املقارن بكلية اآلداب جبامعة عني مشس ورئيسا لقسم اللغة العربية وها اآلن أستاذ متفرغ فيها .و للدكتار لالح فضل نشاط
أكادمي وثقايف واسع يف مصر وخاراها .و له مؤلفا عدیدة أثر املكتبة العربية يف األدب والنقد األديب واألدب املقارن و مود الباحثني

«تأثري الثقافة اإلسالمية يف الکاميدیا اإلهلية لدانيت» يف مرایا النـقد 11/
برؤى ادیدة يف الشعر و املسرح و الروایة ،منها :من الرومانس اإلسباين :دراسة ونماذج  /منهج الواقعية في اإلبداع األدبي /نظرية
البنائية في النقد األدبي /تأثير الثقافة اإلسالمية في الكوميديا اإللهية لدانتي /علم األسلوب؛ مبادئه وإجراءاته /إنتاج الداللة األدبية
 /ملحمة المغازي الموريسكية  /شفرات النص؛ بحوث سيميولوجية  /ظواهر المسرح اإلسباني /أساليب السرد في الرواية العربية /
بالغة الخطاب وعلم النص  /أساليب الشعرية المعاصرة /أشكال التخيل؛ من فتات الحياة واألدب /مناهج النقد المعاصر
(ویکيبيدیا ،املاساعة احلرة).

المصادر
الف :الکتب

 القرآن الکريم.
 .6أليجيريي ،دانيت ()6222؛ الکوميديا اإللهية؛ الجحيم ،ترمجة حسن عثمان ،الطبعة الثالثة ،القاهرة :داراملعارف.

 .3مجال الدین ،حممد السعيد (ال تا)؛ األدب المقارن؛ دراسات تطبيقية في األدبين العربي و الفارسي ،القاهرة :دار
ثابت.
 .2سلام ،داود ()3002؛ األدب المقارن في الدراسات المقارنة التطبيقية ،الطبعة األولی ،القاهرة :،مؤسسة املختار للنشر
و التامیع.
 .0فريدريش ،ورنر و ديويد هنري ملون ()8811؛ چشمانداز ادبيات تطبيقي غرب از دانته تا يوجين اونيل،
ترجمة نسرين پرويني ،تهران :سخن
 .1فضل ،لالح ()6221؛ تأثير الثقافة اإلسالمية في الکوميديا اإللهية لدانتي ،الطبعة الثالثة ،القاهرة :دارالشروق.

 .1کفايف ،حممد عبد السالم ()6296؛ في األدب المقارن؛ دراسات في نظرية األدب و الشعر القصصي ،الطبعة
األولی ،بريو  :دار النهضة العربية.
 .9متايل الشعراوي ،حممد ()3002؛ اإلسراء و المعراج ،بريو  :دار اجليل.
 .2موسا ،مارک ()8838؛ دانته آليگيري ،ترجمة مهدي سحابي ،چاپ اوّل ،تهران :کهکشان.
 .2ندا ،طه (ال تا)؛ األدب المقارن ،بريو  :دار النهضة العربية.

ب :المواقع اإلنترنتيّة
 .60ویکيبيدیا ،الموسوعة الحرة ،حتت املادة «لالح فضل».

کاوشنامة ادبيّات تطبيقي (مطالعات تطبيقي عربي  -فارسي)
دانشکدة ادبيّات و علوم انساني ،دانشگاه رازي ،کرمانشاه
سال هشتم ،شمارة  ،23زمستان  7231هـ .ش 7323 /هـ .ق 3172 /م ،صص 23-37
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دانشیار گروه زبان و ادبیّات عربي دانشگاه خوارزمي ،تهران ،ايران

چکيده
فرهنگ اسالمي ،تأثیر قابلتوجهي بر اديان الهي و گروندگان به اين اديان داشته است؛ از آن روي که چون ،فرهنگي
غني است ،از مرزهاي خود فراتر رفته و بیشتر مرزهاي فرهنگي بشريّت را در برگرفته است؛ لذا شگفت به نظر نميآيد که
چنین فرهنگي ،قلمرو خود را پشتسر نهد و بر ديگران اثرگذارد ،آنها نیز به نوبة خود ،از آن تأثیرپذيرند تا نیازهاي
دنیوي و اخرويشان را در آن جستجو کنند.
پژوهشهاي صورت گرفته دربارة «کمدي الهي دانته» نشان ميدهد که اين اثر ،از فرهنگ اسالمي تأثیر پذيرفته ،از
چشمه هاي آن سیراب گشته ودر پي آن ،اثر دانته بر بلنداي آثار قبل و بعد از خود ايستاده است ،اما اين أثرپذيري ،بعد از
آن آغاز شد که غرب به بخشي از معارف معراجنامه دست يافت؛ سبب نیز آن بود که غرب در قرون وسطي ارتباطي
قوي با فرهنگ اسالمي داشت و دانشمندان اروپايي هم در تالش شدند تا از سرچشمههاي اين فرهنگ بهره گیرند.
بنابرابن ،ميتوان گفت :دانته ،هم از فرهنگ گذشتگان تأثیر پذيرفت و هم از فرهنگ قرون وسطي ،لذا به نظر ميرسد
اثر وي ،مرهون همان فرهنگ اسالمي است که در خالل قرون وسطي حاکمیّت داشت.
مقالة پیشرو ،در پي آن است تا کتاب «تأثیر فرهنگ اسالمي بر کمدي الهي دانته» اثر صالح فضل را در شکل و
محتوي مورد نقد و بررسي قرار دهد .از تطبیق شواهد ذکر شده در اين کتاب از يکسو ،و قراين موجود در قرآن کريم
و معراجنامه از سوي ديگر ،چنین برميآيد که وجوه تشابه قابلتوجهي میان آنهاست؛ امري که نشان ميدهد دانته در
کمدي الهي ،از فرهنگ اسالمي ،بيتأثیر نبوده است.
واژگان کليدي :ادبیّات تطبیقي ،تأثیر و تأثّر ،فرهنگ اسالمي ،قرآن کريم ،معراجنامه ،کمدي الهي.
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