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لحوم للبيع

ــي رحــــــــمـــــة ربـــــه الــحــنــان ــ ـــ يـــــــقـــــــول راجــ
ــتــرجــمــان عــبــد اهلل بـــن عــبــد الـــعـــاطـــي ال

ــيـــد وهـــمـــا االثـــنـــان وكــــــذا عـــصـــام الـــسـ
لــــكــــومــــيــــديــــا "دانـــــــــتـــــــــي" مـــتـــرجـــــــمـــان

ــان ــ ـــ ــ ــّن ــمــ ــ ال ــم  ــ ـــ ــ ـــ ــ ــري ــكــ ــ ال اهلل  ــــــد  ــــ ــــــمـ ــــ نـــحـ
الــــــــــــذي عــــــلّــــــم بــــالـــــــــقــــلــــم اإلنـــــســـــــــــان

وقــــــــــال لـــلـــبـــشـــريـــة اقـــــــــــــرأوا لـــتـــعـــرفـــوا
فــقــد جــعــلــنــاكــم شــعــوبــا وقــبــائــل لــتــعــارفــوا

ونـــصـــلـــي ونـــســـلـــم عـــلـــى خـــيـــر الـــبـــريـــة
ــة ــبــشــري ــــم ال ــّل مـــحـــمـــد األمــــــــّي الـــــــذي عــ

ــن ــــ ــيـ ــــ ــرصـ ــــى الــــعــــلــــم الـ ـــ ــ ــل وحـــــــثـــــــنـــــــا عــ
ــــــن ــــ ــيـ ــصـ الـ ــي  ــ ــــ ــ فـ ولـــــــــو  نـــطـــلـــبـــــــه  وأن 

ــيـــرة ــذه تـــرجـــــــــــــــمـــة يـــسـ ــ ـــ ــهــ ــ ـــ ــ وبـــــــعـــــــُد، ف
لـــــ"كــــومــــيــــديــــا دانـــــــتـــــــي" الـــشـــــــــــــــــــهـــيـــرة

ــيـــع ــــ مـــؤلـــــــفـــــــهـــــــــــا شـــهـــــــــــد لـــــــــه الـــجـــمـ
بـــــــــأنـــــــــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــي فــــــــــنــــــــــه بـــــــــــــــديـــــــع

ــه ــعـ ــا مـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ رغـــــــــــم كـــــــثـــــــرة مـــــــــا اخـ
ــعــــه وقــــــــــد أشـــــــرنـــــــا لــــــــــــذاك فـــــــي مــــوضــ

ــتــوضــيــح ــــشــــرح وال ــد أفـــضـــنـــا فــــي ال ــ وقـ
ــقــيــح ــن ــت ــي غــــايــــة ال ــ ــراء فـ ــقــ ــ ــل ــ لـــيـــخـــرج ل

ــد اســـتـــفـــدنـــا مــــن تـــرجـــمـــــــات ســابــقــة ــ وقـ
ــة ــ ــقـ ــ ــرافـ ــ ــت لـــــنـــــا فــــــــي دربــــــــنــــــــا مـ ــ ــ ــانـ ــ ــ كـ

عثمان حـسـن  الدكتور  أستاذنا  كترجمة 
ــان ــرفــ ــعــ ــ ــنـــا واجـــــــــب ال ــيـ ــلـ فـــــــفـــــــضـــلـــهـــا عـ
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مقدمـة املرتجــمني

تقول د. كلثم جرب يف مقالة هلا بعنوان "فيض اخلاطر... أمهية الرتمجة يف 
العمل األكادميي" نطالعها على صفحات "الراية"1 متحدثة عن أمهية 
الرتمجة: تشكل الرتمجة عامال أساسيا يف التواصل بني الشعوب، ونقل 
املعارف والعلوم بني األمم، وتطوير التجارب اإلنسانية على مستوى 
العامل، ولوال الرتمجة ملا وصلت علوم األولني لآلخرين، وخاصة يف أمم 
األزمنة الغابرة اليت كانت الرتمجة هي وسيلة التواصل الثقايف بينها وبني 
ما تالها من أمم، وبذلك يضيف الالحق للسابق مستجدات العلوم 
واملعارف اإلنسانية، ما يسهم يف تقدم البشرية وازدهــارهــا. هذا وقد 
عين اخللفاء املسلمون األوائل يف عصر النهضة والرقي الذي عّم أركان 
الدولة اإلسالمية ابلرتمجة وكــان أكثرهم نشاطا يف هذا األمــر اخلليفة 
العباسي املأمون فجعل من "بيت احلكمة" الذي أنشأه والده هارون 
الرشيد مركز إشعاع فكري جلب له الكتب من أقصى البقاع، وأمر 
برتمجتها إىل العربية، )وقال بعض املؤرخني إن املأمون كان يدفع مثن 
الكتاب املرتجم ذهبا( ويف عهده أيضا بدأ كثري من املسلمني يف دراسة 
والفلسفة وعــلــم احلساب  الــطــب  العربية يف  إىل  تــرمجــت  الــيت  الكتب 
الــنــجــوم، ويــقــول أحــد املستشرقني إن عصر  واملنطق واهلــنــدســة وعلم 
املأمون كان: )أزهــى عصور بين العباس يف اتريخ النهضة العلمية يف 
العصر العريب، إذ كان املأمون نفسه من أساطني العلم، خيتار أصحابه 
ورجال الدولة من الصفوة األفذاذ من الشرق والغرب. ذلك إىل جانب 

1. صحيفة عربية يومية تصدر يف قطر وتقدم أحدث املعلومات. ويف تاريخ 10 مايو 1979 صدرت جريدة 

)الراية( التي كانت أسبوعية يف البداية إىل أن تحولت إىل يومية سنة 1980. 

ــا الـــــكــثـــــيــر ــــ ــهـ ــنـ ــا مـ ــــ ــدنـ ــفـ ــــ ــتـ ــــ ــــــد اسـ ــقـ ــــ فـ
ــر ــيـ ــنـ ــمـ وكـــــــــانـــــــــت لـــــــنـــــــا كـــــــالـــــــقـــمـــر الـ

ــا فـــــي أشـــــيـــــاء وأشــــيــــاء ــنـ ــفـ ــلـ ــتـ ــد اخـ ــ ــ وقـ
كـــــاألفـــــكـــــار والــــــتــــــواريــــــخ واألســــــمــــــاء

وتــــصــــويــــبــــه ذاك  بـــــــذكـــــــر  وقــــــمــــــنــــــا 
يـــعـــيـــبـــه وال  مـــــنـــــه  يــــقــــلــــل  ال  وهــــــــــــذا 

ومـــــن ذا الـــــــذي يـــصـــل إلـــــى الـــكـــمـــال
والــــــجــــــمــــــال اإلبــــــــــــــــــــداع  غـــــــايـــــــة  أو 

فـــــكـــــل شــــــــــيء يـــــشـــــوبـــــه الــــنــــقــــصــــان
مـــــــهـــــــمـــــــا عــــــــــــا فــــــــــــي فــــــــنــــــــه فــــــنــــــان

ســـــبـــــحـــــانـــــه هــــــــو الـــــــكـــــــامـــــــل وحــــــــده
بـــــــعـــــــده وال  قـــــــبـــــــلـــــــه  شـــــــــــــــــيء  ال 

ــــــق ــيـ ــــ ــة بــــــقــــــوٍل دقـ ــمــ ــرجــ ــ ــت ــ ـــ ــ وهـــــــــــــذه ال
ــر والــتــحــقــيــق ــثـ ــنـ ــن الـــشـــعـــر والـ مـــزيـــج مــ

ــراء ــ ــ ــق ــ ــ ــل رضـــــــــا ال ــ ـــْـ ــ ــيـ ــ ـــَـ ــ ــا نـ ــ ــهـ ــ ــو بـ ــ ــرجـ ــ ــــ ــ نـ
إثـــــراء الـــعـــربـــيـــة  ــتــبــة  لــلــمــكـــ تـــكـــون  وأن 

الــــرحــــمــــن رضـــــــــا  نــــــرجــــــو  ذا  وقــــــبــــــل 
الــــغـــــــــفــــران ــه  ــ ــت ــمــ ــ ـــ ــرحــ ــ ب نـــــــــنـــــــــال  وأن 

ــة كــــــــل إنـــــــــســـــــــان ــ ــ ـــ ــ ــ ــاي ــ ــاه غــ ــ ــ ـــ ــ ــرضــ ــ ــ ـــ ــ ــ ف
ــتــــاف الـــمـــعـــــــتـــقـــدات واألديــــــــــان ــ ـــ ــــاخــ ب

عبداهلل عبدالعاطي النجار – عصام السيد علي
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الكبري، فها هي اآلن "الكوميداي اإلهلية" ُترتجم بناء على رغبته اليت 
لتقدمي هذا  الــوقــت  حــان  قــد  أبنــه  الثاقبة  رؤيــتــه  تستند ابلطبع على 
العمل اإلبداعي يف ثوب جديد، وبلغة ومنهجية جديدة ختتلف شديد 
اإلختالف عن املرات السابقة اليت ترمجت فيها هذه امللحمة اإلنسانية 
الفريدة، واليت قلما جيود الزمان مبثلها من الناحية األدبية، وال مبثل من 

قام بتأليفها على هذا النحو.
تُرمجت الكوميداي اإلهلية إىل معظم لغات العامل تقريبا، وأحياان كثرية 
جند أهنــا ترمجت إىل اللغة الــواحــدة عــدة مــرات. لكن ما يهمنا اآلن 
الــعــربــيــة. كتب طه  اللغة  إىل  تــنــاوهلــا وترمجتها  هــو كيفية  وابخــتــصــار 
فوزي – وهو على دراية متميزة ابللغة اإليطالية عن "دانيت أليجبريي" 
يف القاهرة سنة 1930. وهــو كتاب موجز جيد، وحتــدث عن حياة 
الشاعر، وخّلص فيه "جهنم واملطهر والفردوس". وكانت هناك جهود 
حثيثة لرتمجة الكوميداي إىل اللغة العربية. نذكر منها على سبيل املثال ال 
احلصر ترمجة عبود أيب راشد النثرية "للكوميداي" بعنوان "الرحلة الدانتية 
1930- عــام  والنعيم"  اإلهلــيــة"، أبجزائها جهنم واملطهر  املمالك  يف 

1933. يف عام 1938 قام احملامي األردين أمني أبو شعر بنشر كتاب 
"جحيم دانــــيت". مث كــانــت الــرتمجــة األخـــرى لــأســتــاذ الــدكــتــور حسن 
عثمان )الرتمجة األشهر واألفضل والكاملة وحظيت ابالحتفاء األكرب 

مجلة "كتابات" األدبية، التي صدر منها مثانية أعداد. حائز عىل ]جائزة كفافيس[ الدولية للشعر 1993. صدر 

له سبعة أعامل شعرية: "وردة الفوىض الجميلة" )1987(، "إرشاقـات رفعت سالَّم" )1992(، "إنها تُومئ يل" 

)1993(، "هكذا قُلُت للهاوية" )1995(، "إىل النهـار املايض" )1998(، "كأنَّها نهايـة األرض" )1999(، "حجٌر 

يطفو عىل املاء" )2008(. باإلضافة إىل ذلك، فقد قام برتجمة "أوراق العشب" كاملة وألول مرة إىل العربية 

)2016(، وقد احتفت بهذه املناسبة جريدة األهرام. وقد استغرق إمتام هذا العمل منه قرابة أربعة سنوات 

كاملة.

املستشارين املفكرين واملرتمجني، الذين مأ هبم بالطه وزين هبم ملكه، 
كما قيل أيضا إن بالطه كــان ميــوج جبمهرة عظيمة من رجــال العلم 
جهات  مــن  استدعاهم  الــذيــن  والفالسفة  واألطــبــاء  والشعر  واألدب 
متعددة من أحناء العامل، ومشلهم مجيًعا بعنايته وعطفه وتشجيعه مهما 
اختلفت جنسياهتم ودايانهتــم(. وكما استفاد العرب من علوم الغرب 
يف عهد املأمون، فقد استفاد الغرب من العرب إثر اهنيار احلكم العريب 
لأندلس، فلم تقتصر غنائم الفرجنة على ما تركه العرب من ممتلكات 
وغنائم احلـــرب، بــل كــان األهــم هــو خــزائــن الكتب الــيت متــت ترمجتها 
بعد ذلك إىل اللغات األوروبية، فأسهمت يف صنع احلضارة األوروبية 
املعاصرة. يف الواقع، مل يعد مبقدوري أن أبــدأ أاّي من كتيب مبقدمة ال 
تتناول أمهية الرتمجة، فهذا ما دأبــت عليه، وما سأواصله ما بقي يف 
العمر من بقية إن شاء هللا، عسى أن يدرك كل من يقرأ هذه الكتب 

الدور احملوري الذي تضطلع به الرتمجة يف هنضة وتقدم األمم. 
"املــائــة  لــلــديــكــامــريون يف سلسلة  العربية  النسخة  الــيــوم وبــعــد صـــدور 
كتاب"، وجناحها ونفاذها من األسواق يف وقت قليل للغاية رغم كثرة 
املطبوع منها، حنن أمام جتربة جديدة لرتمجة أهم عمل قام به الشاعر 
والــكــاتــب اإليــطــايل األشــهــر "دانـــيت ألــيــجــيــريي" أحــد أعــمــدة األدب 
اإلنسانية  امللحمة  أمــام  والعاملي يف آن. حنن  بل  اإليــطــايل واألورويب 

واألدبية األكرب واألشهر، حنن أمام "الكوميداي اإلهلية". 
وإحــقــاقــا لــلــحــق فــكــمــا كــانــت تــرمجــة "الـــديـــكـــامـــريون" مــقــرتحــا موفقا 
وإبداعيا من أ. رفعت سالم1، رئيس حترير السلسلة والشاعر واملرتجم 

القاهرة، ودرس  بجامعة  التحق عام 1969   .)  - نوفمرب 1951   16( 1. رفعت سالم، شاعر ومرتجم مرصي 

الصحافة، وتخرج منها عام 1973. شارك بدأً من عام 1977 يف تأسيس مجلة "إضاءة 77"، ثم أسس وأصدر 



11 10

لحوم للبيعلحوم للبيع

نسخ، ويرجع السبب يف ذلك إىل أن "دانيت" مل يرتك من "الكوميداي" 
نسخة واحدة خبط يده، وتعود أقدم نسخة خطية إىل حنو أربع عشرة 
اعتمدت  1336(. وقــد  أو  بعد وفاته )1335  أو مخس عشرة سنة 
"أكسفورد"،  ونسخة  اإليطالية  الدانتية  اجلمعية  طبعة  نسخ:  ثــالث 

وطبعة "ماريو كازيال". وكذا الرتمجات اإلجنليزية. 
حياته:   – "Dante Alighieri" – شخصيته  أليجييري  دانتي 
ولد "دانيت" يف "فلورنسا"1 يف هناية مايو عام 1265. ومت تعميده ابسم 
"دانيت أليجيريي" ويقال بال أتكيد أن هذا االسم يعين حامل اجلناح 

الباقي على الزمن. ينحدر من أصول رومانية نبيلة.
كــان "دانـــيت" واســع الثقافة، حريصا على الــقــراءة والعلم، وكــان جيد 
متعته يف تلك الدراسات املتعددة، ويف كتابة الشعر، وكانت هذه هي 
طريقته وسلواه لتحّمل احملن اليت مرت عليه طوال حياته، فكانت له 

مبثابة امللجأ واملالذ.
كان "دانيت" فارسا ومقاتال شجاعا. ففي عام 1285 عادت املشاكل 
بــني احلــزب البابوي "اجلــلــف" واحلـــزب اإلمــرباطــوري "اجلــبــلّــني" داخــل 
إيــطــالــيــا2، وجتــمــع اجلــلــف بــقــيــادة "فــلــورنــســا"، وجتــمــع اجلــبــلّــني بقيادة 

1. مدينة يف الجزء الشاميل من وسط  إيطاليا، كانت عاصمة إليطاليا لفرتة وجيزة بعد  توحيد إيطاليا )-1865

ا من الناحية الثقافية،  1871(. كانت "فلورنسا" يف أوروبا - خالل هذا الوقت من العصور الوسطى- مركزًا هامًّ

والتجارية واملالية، حيث تعترب مهد عرص النهضة، وخروج أوروبا من عهود الفقر والظالم.واشتهرت يف العامل 

بأرسه كمهٍد للفن والعامرة، مببانيها التاريخية العديدة ومعاملها ومتاحفها الغنية، فاشتهرت باعتبارها واحدة 

من أجمل وأهم مدن العامل. وقد سميت هذه املدينة "أثينا العصور الوسطى"، تيمنا بعظمة هذه املدينة 

واملكانة املرموقة التي وصلت إليها.

2. إيطاليا من الوجهة السياسية مل يكن لها وجود، بل الذي كان موجودا هو دول - املدن، وهي قطع ممزقة 

حرة يف أن تهلك نفسها يف األحقاد والحروب. فقد دمرت "بيزا" منافستها التجارية "أملفى"، ودمرت "ميالنو" 

وقد ترمجها من اللغة األم وليس من لغة وسيطة(، وهناك أيضا ترمجة 
الشاعر العراقي كاظم جهاد1، اليت قام هبا بدعم من منظمة اليونسكو 
الثقافية العاملية وقد ترمجها عن الفرنسية، وكذلك ترمجها السوري حّنا 
عــبــود2 عــن اإلجنــلــيــزيــة، فضال عــن تــرمجــات أخـــرى ظــهــرت، لكنها مل 
حتــظ ابلــصــيــت، كــرتمجــة د. ســامــي الــــدرويب، وعــلــى رمــضــان فاضل. 
كّلها ترمجات مثينة، ولكّل ميزهتا. واحلق يقال إننا استفدان كثريا من 
الرتمجة املصرية السابقة للدكتور حسن عثمان للكوميداي اإلهلية، على 
الــرغــم مــن اختالفنا معه يف كثري وكثري مــن املــواضــع، كما سنرى يف 
الرتمجة أبجزائها الثالثة. وهنا أود التنويه أيضا إىل أننا استدركنا الكثري 
مــن األمـــور اهلــامــة – كـــآراء وتــعــديــالت وتصويبات عــديــدة – على 
ترمجة الدكتور/ حسن عثمان مدونني إايها يف أماكنها داخل اهلوامش 
املدرجة لشرح األشعار. ونؤكد أيضا يف هذا الصدد أن هذه اجتهادات 
منا، وجهد وعناء تكبده هو أوال وحنن اثنيا، من أجل القارئ الكرمي 
األشهر  الفنية  القطعة  هلــذه  والصحيح  السليم  املفهوم  إىل  بــه  لنصل 
لـ"دانيت"، على الرغم من اختالفنا معها ومع كاتبها من الناحية الدينية.

أيدينا اآلن من عدة  الــذي بني  ولقد متت ترمجة "اجلحيم" أو اجلــزء 

النقد  منذ 1976. ميارس  باريس  ويقيم يف  العراق عام 1955  النارصيّة يف جنوب  1. شاعر عراقّي ولد يف 

األديّب وترجمة الّشعر والفلسفة ويُعلّم األدب العريّب واألدب املقارن يف "املعهد الوطني للّغات والحضارات 

."Arthur Rimbaud" الرشقيّة" )إينالكو( بباريس. ترجم للشاعر الفرنيس أرثر رامبو

2. يعد "حنا عبود" واحد من أهم نقاد الشعر يف "سورية" خالل النصف الثاين من القرن العرشين وهو مل 

يقصد بابا واحدا يف النقد بل له مؤلفات عديدة يف نقد الفكر الفلسفي والسيايس واالقتصاد األديب، وترجمة 

النقد ونظرية األدب. وله العديد من الدراسات من نقد الشعر إىل نقد النقد، ومن النقد إىل نظرية األدب 

وعلم الجامل، ومن هذين إىل دراسة الفكر اإلنساين ومؤخرا إىل امليثولوجيا. مسرية أدبية طويلة نتاجها حتى 

اآلن تسعون كتابا بني مؤلف ودراسة وترجمة.
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أو هناك سبب آخــر هلــذا. يذكر أن "جيما" كانت من أســرة طيبة 
ذات نفوذ يف اجملتمع "الفلورنسي". وأجنب "دانيت" منها خالل عشر 
سنوات ثالثة من األبناء. "بيرتو" و"جاكوبو" وبياتريتشي". ويبدو أنه 
مل يشعر ابلسعادة داخل األسرة، قد تكون "جيما" مل تُقّدر إحساسه 
الشاعري، ومــع هــذا فقد رعــت مصاحل األســرة حني تعّرض "دانــيت" 

للنفي.
قام "دانيت" بقيد نفسه يف عام 1295 بنقابة األطباء والصيادلة، لكنه مل 
يقم مبمارسة أي منهما. ولكنهما مّكنتاه من الدخول للوظائف العامة 
واحلياة السياسية، كما كان سائدا يف ذلك العصر. فاشرتك يف اللجان 
وبعض اجملالس احلكومية، حىت أصبح عضوا يف جملس املائة. وبعثته 

لتأدية هذه األدوار منشداً أشعار ألفها عند امللوك والسالطني يف الجنوب الرشقي لفرنسا ورسقسطة يف مملكة 

"أراجون" وضواحيها بالخصوص. أصل هذا النوع املوسيقي هو أندليس، اسم الكلمة مشتق من طرب وكلمة 

دور. وكانوا يعزفون املوسيقى متنقلني بني القصور، يعني كانوا يدورون من قرص إىل آخر. كاد اإلجامع أن 

يكون تاماً بني املؤرخني وعلامء االجتامع عىل أن فتح العرب لألندلس كان أهم حدث حضاري اجتامعي وقع 

يف العصور الوسطى. ذلك بأنه مل يكن غنامً وكسباً للعرب بقدر ما كان نوراً للشعوب األوربية جمعاء. فلقد 

انبعثت من بالد األندلس حضارة عاملية فاضت عىل جميع شعوب أوروبا مبختلف ألوان املعرفة من علوم 

وفنون وآداب. رسعان ما وفدت إىل األندلس العربية البعوث تلو البعوث والوفود تلو الوفود، من سائر بالد 

أوروبا ينهلون من علوم العرب وفنونهم. فعىل سبيل املثال، فلقد أرسل "جورج الثاين" ملك اإلنجليز بابنة 

أخيه األمرية "دوبانت" عىل رأس بعثة من بنات األرشاف، يرافقهن رئيس موظفي القرص املليك الذي يحمل 

تتمتع  الذي  العظيم  الرقي  فيه: )فقد سمعنا عن  الثالث، جاء  الخليفة هشام  املذكور إىل  امللك  من  كتاباً 

بفيضه الصايف معاهد العلم والصناعات يف بالدكم العامرة. فأردنا ألبنائنا اقتباس مناذج هذه الفضائل لتكون 

بداية حسنة يف اقتفاء أثركم لنرش أنوار العلم يف بالدنا. وما كاد يبدأ القرن الحادي عرش حتى رأينا جامعات 

 .)Minnesingers الرتوبادور أو الطروبادور تظهر يف جنوب فرنسا ثم يف أملانيا، وبعدها جامعات )املينيسنجر

وألحان هي  األندلسية،  واألزجال  املوشحات  ألوان  استمدوها من  الشعر  بأوزان جديدة من  تتغنى  وكلها 

صدى ما تلقنته بعثات تلك البالد يف قرطبة من موسيقى زرياب ومدرسته وتالميذه، وقد شابهت يف أغراضها 

أغراض املوشحات ويف طليعتها الغزل والتغني بجامل الطبيعة واملدح والحامسة.

عام  يف  الفاصلة  "كامبالدينو"  معركة  بينهم  وقعت  وقــد  "أريـــتـــزو"1، 
قــاتــل "دانـــيت" بشجاعة يف مقدمة فــرســان "فــلــورنــســا"، وقد   .1289
املعركة وتــطــورت، وتقدم  هامجهم فرسان "أريــتــزو" بقوة، وأترجــحــت 
ومن معه وحققوا النصر. وأيضا اشرتك يف القتال ضد "بيزا"2، وحصار 
قلعه "كايروان"، اليت بقيت بيد قوات "فلورنسا"، فكان مثاال وقدوة 

للجندي الذي يقوم بواجبه حنو بلده.
تــزوج  فقد  األصــدقــاء،  مــن  والعديد  اجتماعية،  لــه حياة  كما كانت 
يف سن ابكــرة كما هو الشائع يف تلك احلقبة الزمنية يف إيطاليا من 
عن  وال  بــل  شيئا  عنها  يــذكــر  مل  ولكنه  دوانيت".  مانيتو  دي  "جيما 
حياته األسرية. وال ندري إن كان السبب يف ذلك إتباعه طريقة شعراء 
"الرتوابدور"3، الذين فضلوا أن تظل احلياة األسرية مبنأى عن الشعر، 

املركزية  الحكومة  انهيار  أدى  "جنوة".  "البندقية"  ودمرت  "بيزا"،  و"فلورنسا"  جنوة  ودمرت  "بياتشنوسا"، 

عىل أثر غزوات الربابرة، و "الحروب القوطية " التي ثار عجاجها يف القرن السادس، وانقسام شبه الجزيرة 

اإليطالية، وتهدم الطرق التجارية الرومانية، والنزاع بني اللومبارد والباباوات، وبني الباباوات واإلمرباطورية، 

وخوف البابا أنه إذا قامت سلطة عليا يف إيطاليا متتد من األلب إىل صقلية، فإن قيامها يجعل البابا أسرياً 

ويخضع رئيس أوروبا الروحي إىل رئيس الدولة السيايس، كل هذا فكك وحدة إيطاليا ومزقها كل ممزق. 

ومل يقترص أشياع البابوات وأشياع األباطرة عىل تقسيم إيطاليا شيعاً، بل قسموا فضال عن ذلك كل مدينة 

تقريباُ إىل جلف وجبلنّي "Guelf & Ghibelline"، وملا أن نشبت نار النزاع بني الطائفتني استخدم الشعارين 

الجبلنّي  إذا وضع  فكان  الحياة.  مناحي  األحقاد مشتعلة يف جميع  نريان  منافسون جدد، وظلت  القدميني 

الريش يف ناحية من قبعاتهم وضعها الجلف يف الناحية األخرى، وإذا اتخذ الجبلنّي وردة بيضاء شارة لهم 

اتخذ الجلف شارة حمراء. وانتزع الجبلنّي يف ميالنو متثاالً للمسيح

Arezzo( .1( مدينة إيطالية عريقة يف وسط إيطاليا ضمن إقليم "توسكانا" وعاصمة مقاطعة أريتزو، تقع 

جنوب رشق "فلورنسا". أريتزو قد تكون واحدة من أهم اثني عرش موقعا للمدن اإلترورية، أو كام تسمى 

دوديكابوليس "Dodecapolis". ووصفها "تيتوس" "ليفيوس" بأنها واحدة من كربيات املدن اإلتروسكان.

2. مدينة تاريخية تقع عىل الساحل الغريب لشبه الجزيرة اإليطالية، عىل نهر "أرنو".

Troubadour( .3( هو شاعر أو موسيقي عاش يف القرون الوسطى، وكان يؤدي أدواراً أو يخصص شخصاً 
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اتصاهلم ابلبااب. طلب البااب من حكومة "فلورنسا" إرسال مائة فارسا 
احلكومة  واجتــهــت  التوسكانية.  احلـــدود  على  عسكرية  خبدمة  للقيام 
للموافقة. لكن "دانــيت" اعــرتض على هذا االستغالل، وحــاول جعل 
أبــنــاء وطــنــه ينسون اخلــالفــات مــن أجــل مصلحة الــوطــن، لكن دون 
فائدة، فقد كان اخلالف يزداد يوما بعد يوم بني "فلورنسا" و"روما"، 
وبعثت "فلورنسا" وفدا للحكومة، لتسوية األمر بشكل حيفظ مصلحة 

الطرفني، وكان "دانيت" ضمن الوفد.
واجه "دانيت" البااب بشجاعة، ومل يرضخ ملطالبه، ومل يتمكن الوفد من 
الوصول ملا كان يهدف إليه. واستبقى البااب "دانيت" بعض الوقت، حىت 
يبعده عما يدور يف "فلورنسا". طلب البااب من "شارل دي فالوا"1 األمري 
الفرنسي وقتها التحرك حنو "فلورنسا"، ليعيد هلا السالم. وانضم السود 
إىل "شــارل"، ومت هزمية البيض املتحمسني، وتغريت األمــور، وسيطر 
للتنكيل  ــارل". وصــدرت األحــكــام  املوقف مبساعدة "شـ السود على 
ابلبيض ومنهم "دانــيت". وقد مت اهتامه يف يناير 1302 مبعارضة قدوم 
"شارل دي فالوا" إىل "فلورنسا"، والقيام ابلغش والسرقة، واستخدام 
السنيوراّي. وفرضت عليه  للرتبح حينما كان عضوا يف جملس  وظيفته 
غرامة مببلغ مخسة آالف من الفلورينات، تدفع خالل ثالثة أايم، وعزله 
من وظيفته والنفي ملدة عامني. ويف الطريق يعلم "دانيت" ابملصري الذي 

الثالث" ملك فرنسا و"إيزابيال" من  لـ "فيليب  الثالث  Charles de Valois( .1(ك )1270-1325( كان االبن 

"أراجون"، وحمل لقب إمرباطور القسطنطينية الالتيني من عام 1307-1301، ومع ذلك مل متتد سلطته إال 

عىل الواليات الصليبية يف اليونان، وأيضا يف عام 1285 اعرتف البابا به كملك "أراجون" بعد حرمان "بيدرو 

الثالث" الذي قام باجتياح مملكة صقلية البابوية. تويف يف عام 1325، وبعد ثالثة سنوات صار ابنه "فيليب 

دي فالوا"، ملك فرنسا حامال اسم "فيليب السادس".

حكومة "فلورنسا" مندواب هلا يف بعض املدن اإليطالية لتسوية بعض 
فقد  اجلبّلني.  ضــد  اجللف  حلف  ولتدعيم  ابحلكومة  املتعلقة  األمـــور 
ورد امسه يف سجالت احلكومة، ُمبداي لرأي، أو لدفاع عن فكرة، أو 
يستدين لعدم كفاية دْخله. وقد كان مفكرا وعملّيا، ويتمتع بعالقات 
الذي  السنيوراّي،  ثقافة، وكــان عضوا يف جملس  حسنه ابلنخب، وذا 
ميثل سلطة احلكومة العليا يف "فلورنسا"، وكــان يُعد من أكفأ رجال 

السياسة وقتها.
كانت "فلورنسا" يف القرن الثالث عشر مدينة انجحة ذات قوة حربية، 
وثــروة، ولكن مزقها اخلالف احلزيب بني آل "تشريكي" زعماء اجللف 
وآل "دوانيت" زعماء اجلبّلني. وأيضا انقسم حزب اجللف إىل حزيب 
البيض والــســود يف "بــســتــواي"1 وقــد نقلت حكومة "فــلــورنــســا" بعض 
زعماء اجلانبني من "بستواي" إىل "فلورنسا"، لتهدئة الوضع ولكن أدي 
هذا لنتيجة عكسية، فقد انضم آل "تشريكي" مع البيض، ووقف آل 
"دوانيت" مع السود، وكان هناك تقارب بينهم وبني السياسة البابوية، 
فدعمتهم "روما". وحدث بينهم مواجهة مسلحة، حاولوا فيها السيطرة 
على احلكم، وسيطرت احلكومة القائمة على الوضع، وقرروا نفي بعض 
الــداخــلــي املتفجر  الــزمــن، بغية هتدئة الــوضــع  قــادة اجلانبني لفرتة مــن 

حينها.
مل يقف السود عند هذا احلد، فشرعوا يف زايدة نفوذهم، وذلك عرب 

Pistoia( .1( مدينة يف الجزء الشاميل من وسط إيطاليا ضمن إقليم توسكانا، وعاصمة مقاطعة "بستويا"، 

تبعد 30 كم شامل غرب "فلورنسا". رغم أن "بستويا" ال تتمتع بعدد الزوار الكبري كام هو الحال يف مدن 

توسكانية األخرى وغالبا بسبب البيئة الصناعية حولها، فإنها تحوي داخل األسوارها القدمية مدينة جميلة 

ومحافظا عليها مبعاملها العائدة إىل القرون الوسطى.
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تنّقل من مكان آلخــر، كسفينة بال شــراع أو مــالح وســط عواصف 
عاتية تتقاذفها. ومن املعروف أنه ذهب إىل "فريوان"1 عام 1304، وقد 
استقبله "ابرتلوميو دال سكاال"2. وغادرها بعد قليل، ويقال إنه بقي 
يف "لوكَّا"3، وقد يكون قام ابلتدريس العام أو اخلاص يف "بولونيا"، وزار 
"ابدوفــا"4، وهناك قابل "جوتو دي بوندوين"5، وقال بعض الباحثني 
إنه توّجه حنو "ابريــس" ودّرس هناك يف جامعة  ومنهم "بوكاتشو"6، 

Verona( .1( تقع يف الجزء الشاميل من إيطاليا، بني "البندقية" و"ميالنو"، ومشتهرة مبنزل "جولييت" الشهري 

وقربها وكذا منزل "روميو"، وبساحة "دييل أريب".

2. سيد مدينة "فريونا" وتوىف أيضا يف عام 1304، ورمبا يرجع السبب يف هذا إىل مغادرة "دانتي" لهذه املدينة 

مبكرا. خلفه أخيه ألبوينو "Alboino" يف الحكم بعد وفاته.

Lucca( .3( مدينة إيطالية يف الجزء الشاميل الغريب من وسط إيطاليا، ضمن إقليم توسكانا، عاصمة مقاطعة 

لوكا، عىل نهر "سريكيو"، حيث السهل الخصب. وتشتهر بكونها قد تكون أكرب املدن اإليطالية بأسوارها التي 

ال تزال سليمة متاما من القرون الوسطى )رغم أن املدينة وسعت قدميا حدود السور األصيل(.

االقتصادي  واملحور  بادوفا  مقاطعة  عاصمة  البالد،  شامل  "فينيتو"  بإقليم  إيطالية  مدينة   )Padova(  .4

واالتصااليت باملقاطعة. هي مقر لجامعة مرموقة أسست سنة 1222 م، تفتخر "بادوفا" بالعديد من الشواهد 

عن ماٍض ثقايف وفني عريق، مام جعلها مقصداً للسياح من جميع أنحاء العامل. وهي اليوم مركز اقتصادي 

هام وأحد أهم وأكرب مراكز تبادل النقل مبا فيه النهري عىل مستوى أوروبا، وتعد حاليا أكرب محطة يف شامل 

إيطاليا. و"بادوفا" هي مرسح ألغلب أحداث رواية "شكسبري" "ترويض النمرة".

Giotto di Bondone( .5( املعروف باختصار جوتـّو )1337-1266(. رسام ومهندس معامري إيطايل. يعترب 

 "Cimabue" عموما من كبار الفنانني الذين ساهموا يف النهضة اإليطالية. يقال إن الرسام اإليطايل تشيامبو

شاهد "جوتو دي بوندوين"، وهو بعد فتى يف العارشة من عمره، يرسم الحيوانات عىل الحجارة يف الحقول. 

أفكاره الجديدة حول التصوير بطريقة طبيعية. ورسعان ما  فحمله إىل "فلورنسا" ليعلّمه الفن، وخصوصاً 

بتمثيله  تشيامبو  أفكار  ونقل  معلّمه،  بها  يتحىّل  كان  التي  نفسها  الحامسة  بوندوين"  دي  "جوتو  اكتسب 

الطبيعة عن كثب، وباستخدامه األلوان األكرث خفة. وخالل السنوات السبعني التي عاشها أنتج "جوتو دي 

بوندوين" أعامالً كثرية، وخلّف تأثرياً كبرياً يف فناين األجيال القليلة التي جاءت من بعده، وكانوا يرسمون أعامالً 

رائعة للفرتة التي ُعرفت بعرص النهضة.

Giovanni Boccaccio( .6( كاتب وشاعر إيطايل متميز من عرص النهضة ىف القرن الرابع عرش، وهو مؤلف 

عدد من الكتب املهمة، أشهرها عىل اإلطالق "الديكامريون". يقول بعض املؤرخني إنه ولد ىف مدينة "فلورنسا" 

ينتظره، ولذا مل يدخل "فلورنسا". ويف مارس سنة 1302 صدر حكم 
مبصادرة أمالكه، وحرقه حيا يف حال أمسكوا به. وكان جرمه احلقيقي 
معارضة الــبــااب، فــُحــرم مــن الــعــودة لوطنه الــذي يعين لــه الكثري، ومــّر 
أمــام عينيه مشوار عمره، وذكــرايت احلب واألهــل واألصــدقــاء، وودع 
 "فلورنسا" بقصورها وطرقها ونواحيها، ومضي إىل حياة املنفى والتشرد.

التقى "دانـــىت" ابملنفى َمن  إليها مطلقا.  أنــه لن يعود  يــدرك وقتها  مل 
نــفــوا مــن "فــلــورنــســا" مــن آل "تــشــريكــي" وآل "أوبــــريت" وآل "أابيت"، 
الذين اجتمعوا يف "أريتزو" التابعة للجبلني، اليت رأفت عليهم، وأثناء 
هذا تعرف "دانيت" على عمدة "أريتزو" "أوجوتشوىن دال فادجوال"1، 
ونشأت بني الرجلني صلة وطيدة، فأهدى إليه "اجلحيم". قام املنفيون 
إبنشاء جملس ينظم أمورهم، ضم من بينهم "دانيت"، وقد فكروا مبهامجة 
"فلورنسا"، ووضعوا خطة للهجوم، ومجعوا قوات من اجلبلني والبيض 
من "بيزا" و"بولونيا" و"بستواي"، واتفقوا على موعد حمدد، غري أهنم 
قبل وصول  البيض  "الفلورنسيون"  املوعد، وهجم  مل يصلوا مجيعا يف 
اإلمداد، ودخلوا "فلورنسا" من ابب "سان جالو"، ووصلوا إىل "سان 
جوفاىن"2. ولكنهم مل يتمكنوا من الصمود أمام "السود"، فانسحبوا 
بــعــد خــســارهتــم. شــعــر "دانــــيت" أن املنفيني غــري مــوحــديــن، ويــفــقــدون 
يعد حيبه أحــد منهم، فرتكهم وصار  الصحيح. ولصراحته مل  اإلدراك 

وحده يف حزب خاص به وحده! 

Uguccione della Faggiola( .1(ك )1319-1250( قائد سيايس وأحد أبطال املشهد السيايس والعسكري يف 

العصور الوسطى وخاصة فيام يتعلق بالرصاعات بني البابوية واإلمرباطورية.

أنيق،  2. بيت معمودية سان جوفاين )Battistero di San Giovanni(: مبني يف شكل سدايس األضالع، 

يوجد أمام الكاتدرائية.
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"روما"؛ وتـُّوج بتاج اإلمرباطورية عام 1312. وبعدها قرر التوجه حنو 
"فلورنسا" ومهامجتها. ولكنها قاومته، ودافعت عن وجودها، ومجعت 
قوات حلف اجللف، مث ظهر مرض وانتشر بني قواته، فرحل من غري 
قتال عــام 1313، وذهــب حنــو "بــيــزا"، غــري أنــه أدركــتــه محــى، وتــويف، 
ودفن مبراسم مهيبة بكاتدرائية "بيزا". وانتهت فكرة اإلمرباطورية متاما، 

وشعر "دانيت" وقتها خبيبة أمل كبرية وغضب شديد. 
وبعد فرتة سنحت له فرصة عام 1315 ليعود لبلده مرة أخرى، حني 
قبلت حكومتها عودة بعض املنفيني شريطة دفع غرامة مالية وطلب 
العفو وذلــك يف حفل رمســي، على أن يسري املعفو عنهم يف موكب، 
حفاة األقدام، إىل معمدان "سان جوفاين". ومع أنه كان يتمىن العودة 
للوطن احلبيب، ولقاء األصدقاء؛ ولكن مل تسمح له كرامته قبول هذه 

املهانة الفجة والذل الفاحش. 
بقي "دانيت" يف حياة النفي والتشريد. وهو ميتطي دابة، يسري هبا عرب 
التالل، والوداين. كان يسافر ومعه أوراقه وأغراضه القليلة. وتنّقل اترة 
مع بعض األمراء واترة أخرى مع عامة الناس، وأحياان وحيدا، وذهب 
إيطاليا. وتنّقل هناك، ولقي أحياان الرتحاب عند األمــراء،  إىل مشال 
وعمل أحياان سكرتريا ودبلوماسيا وُمعّلما لكسب قوته. وأحياان أخرى 

فقريا مشّردا جيد قوت يومه بصعوبة.
عاد "دانيت" إىل "فريوان" عام 1316 حيث استضافه "فرانتشيسكو دال 
سكاال"1، وكان أمريا غنيا يتقرب منه الشعراء ورجال العلم. وتوطدت 

 I. Cangrande( كان فرانتشيسكو دال سكاال املعرف باسم كانجراندي األول )Francesco della Scala( .1

1329-1291(. كانجراندي هو االبن الثالث لـ"ألبريتو األول دال سكاال"، وأشهر أفراد أرسة "دال سكاال" التي 

وطد سلطتها. معروف أيضاً بكونه صديق وحامي "دانتي". حكم "فريونا" أوال مع أخيه األكرب "ألبوينو" بني 

"السوربون" الشهرية عام 1308 وحىت 1310. وهناك من قال أيضا 
أنه ظل يسافر إىل أن وصل إىل "أكسفورد". إال أنه وإحقاقا للحق 
وحتراي للدقة، فإنه ال دليل دامغ على صحة قيامه ابلرحالت اخلارجية 

اليت حتدث عنها الكثريون.
توىّل "هنري السابع"1 عرش اإلمرباطورية الرومانية عام 1309. وكان 
يتمىن أن يــوّحــد أورواب حتــت سلطته، وعــرب جــبــال األلـــب واجّتـــه حنو 
إيطاليا، وتـُّوج يف "ميالنو" بتاج ملوك اللومبارد احلديدي عام 1311. 
فتجددت أحالم "دانيت" يف عودة السالم لبلده والرجوع إليها. فكان 
من مؤيدي فكرة اإلمرباطورية العاملية ليعم السالم والسعادة بني الناس، 
وكتب رسالة ألمراء إيطاليا وأهلها، حيثهم فيه على قبول تلك الفكرة، 
ولكن دون جدوى. وقفت املدن "اإليطالية" ضد اإلمرباطور، وقامت 
"فلورنسا" بتكوين حزب ملقاومته، وقامت إبلغاء أحكام النفي على 
خصومهم لتوحيد صفهم، مستثنية من ذلك أقلية منهم "دانيت" ومتكن 
اإلمــرباطــور مــن السيطرة على "بــريــشــا"2، وحثه "دانـــيت" على التوجه 
الشاطئ حــىت وصل  اإلمــرباطــور سلك طريق  "فلورنسا"، ولكن  حنــو 

اإليطالية، يف حني ذكر بعض آخر أنه ولد يف "باريس" يف حوايل عام 1313م. عاش فرتة صباه متنقاًل ىف إيطاليا، 

أحبها طيلة  التي  الفتاة  تلك  "نابويل"،  ابنة حاكم  يتَّا"  "فيامِّ "نابويل"  والتقى ىف  "فلورنسا".  واستقر فرتة ىف 

يتَّا" أن ذكرها ىف كل أعامله تقريبًا،  حياته، حتى بعد وفاتها بالطاعون عام 1348. وبلغ من حبه للفتاة "فيامِّ

وكانت الشخصية املحورية ىف "الديكامريون" أيًضا، التي قمنا برتجمتها بعد اختيارها من قبل األستاذ/ رفعت 

سالم يف نفس السلسلة وصدرت عن الهيئة العامة لقصور الثقافة يف فرباير 2016.

القضية  تجددت  الوجيزة  مسريته  خالل  لوكسمبورج.  بيت  من  إمرباطور  أول  كان   )Henry VII(  .1

االستعامرية يف إيطاليا، والتي دمرتها النزاعات الفصائلية التي تحدثنا عنها يف الصفحات السابقة.

 Leonessa(بــ "بريشا" بإقليم "لومبارديا"، تعرف  إيطاليا، عاصمة مقاطعة  Brescia( .2( مدينة يف شامل 

d’Italia لبؤة إيطاليا(، كام وصفها بذلك مادًحا الشاعر "جوزيه كاردوتيش". 
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وذات يوم حدث عراك بني اتجر من "رافنا" وسفينة من "البندقية"، 
قتل فيها قبطان السفينة وبعض ممن معه. ونتج عن هذا قطع البندقية 
بتكوين حلف ضدها واحلرب  بـ"رافنا"، وهــددت  السياسية  عالقاهتا 
عليها. فبعث "جويدو نوفاو" سفريه "دانيت" إىل "البندقية" حلل تك 
الــوضــع بــني "البندقية"  القضية وتــســويــة اخلـــالفـــات. وحنـــج يف هتــدئــة 
ــنـــا"، ووضـــع أســاســا للمفاوضات بــني الــطــرفــني. وعـــاد "دانـــيت"  و"رافـ
ومن معه بطريق الرب، وعــربوا مكان به مستنقعات، فأصيب "دانيت" 
ابملالراي، ووصل "رافنا" مريضا، ومل يتحمل املرض وتويف يف يوم 13 أو 
14 ستمرب 1321. ومات "دانــيت" ويــداه فوق صــدره، وعينه مغلقة. 
العظيم.  الستار عن حياة "دانــيت"  النائم. وهكذا أســدل  فكان مثل 
ودفن فيها بعد أن مت طرده من موطنه األصلي "فلورنسا". وقد نُقش 
على اتبوته: "ليست "فلورنسا"، وإمنا أهواء السياسة هي اليت حكمت 

عليه ابلنفي الدائم". 
ومل يعرف أبناء "دانيت" وال كل من أحبوه النوم يف تلك الليلة، وأعلن 
"جويدو نوفلو" احلــداد العام، وألقى راثء مؤثرا على الشاعر الكبري. 

ومحل جثمانه كبار رجال "رافنا". 
حيكي "بوكاتشو" قصة ال نعلم مدى صدقها، إذ يقول إن اجلزء اخلاص 
بـ"الفردوس"، بقي شهور عديدة بعد وفاة "دانيت" ينقص منه األانشيد 
الثالثة عشر األخــرية. بقي أبناؤه يبحثون عنهم. واعتقد بعضهم أن 
أبــنــاؤه يف تكملتها. وبعد عدة  "دانـــيت" مل يكمل "الكوميداي" وفّكر 
شــهــور ظهر "دانــــيت" يف احلــلــم البــنــه "جــاكــوبــو" وأخـــربه مبــكــان ابقي 
القصائد يف حائط مبنزل يسكنه "جاردينو" ووجدوها هناك، وهكذا 

اكتملت الكوميداي"! كما حيكي لنا "جوفاين بوكاتشو".

العالقة بني األمري و"دانيت" وأهداه )الفردوس(، فكان أول من أمسعه 
قام بنسخها ونشرها. كان األمري متغطرسا  أانشيد )الكوميداي(، مث 
يف أحــيــان كــثــرية ال يــراعــي شــعــور مــن حــولــه. ووجـــه بعض الكلمات 
والتصرفات احملرجة جتاه "دانــيت" نفسه، إىل أن شعر أنه أصبح عبئا 
على هــذا املــكــان وضــاق بــه، فــرتكــه. وبقي يتذكر القصر الــذي آواه 

وأحسن له.
ذهب حنو حــدود "رومانيا" عــام1317 ودخلها وقد استدعاه أمريها 
"جــويــدو نوفيلُّو دا بولينتا"1 يف "رافــنــا"2، وكــان رجــال كرميا وجـــوادا، 
وكانت "رافنا" وقتها بلد ذات اتريخ عظيم، وأعطاه أمريها مكاان ليقيم 
فيه، وعمل هناك أستاذا وسفريا، وكّون "دانيت" العديد من الصداقات 
والطالب هناك. عالوة على ذلك فقد أتى له ولده "بيرتو" الذي عمل 
االبنني،  أســرات  يــده، وقدمت  تتلمذ على  الــذي  حماميا، و"جاكوبو" 
وأتت له أيضا ابنته "بياتريتشي"، اليت أصبحت راهبة يف دير "سان 
استيفانو دال أوليفيا" يف "رافنا". اعتاد "دانيت" على السري كثريا يف غابة 
"رافنا"، وكذا على شاطئ "األدرايتيك"، ومساع صوت الرايح، وصفق 

األمواج والتأمل. 

عامي 1308 و1311 ثم مبفرده من 1311 حتى وفاته. كان عسكرياً ماهراً فحسب، إمنا أيضاً سياسياً حاذقاً 

"جراندي  باسم  اإللهية  للكوميديا  ترجمته  يف  عثامن  د. حسن  أ.  ذكره  فنون سخي.  وراعي  فطناً  وإدارياً 

دال سكاال"، بيد أن اسمه كامال "فرانتشيسكو دال سكاال" وعرف فيام بعد باسم "كانجراندي األول" وليس 

"جراندي" فقط.

Guido Novello da Polenta( .1(ك )1333-1275( شاعر وأمري "رافنا" وساعد "دانتي" كثريا ومنحه عمال 

يعيش منه كام هو موضه أعاله.

Ravenna( .2( مدينة إيطالية بإقليم "إميليا رومانيا"، عاصمة مقاطعة "رافنا"، واملدينة األكرب واألهم تاريخياً 

مبنطقة رومانيا. أراضيها البلدية هي الثانية من حيث املساحة يف إيطاليا حاليا، وال يتجاوزها يف ذلك سوى 

روما. كانت "رافنا" عاصمة ثالث مرات.
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يصف "بوكاتشو" "دانيت": كان ذو وجه طويل وجبهته عريضة وأنفه 
طويلة، وعيناه واسعتان، وذقنه مدبب، وكانت شفته السفلى أبرز من 
العليا، شعره أسود، أمسر اللون، متوسط القامة، وكان ميشي يف إتزان 
ووقار، وثيابه نظيفة والئقة، وإن مزقت وقت الضيق أصلحها بنفسه. 
وكان حيب الطعام الطيب ومع هذا كان يرضى ابلقليل. ال يتحدث 
الناس فريد عليهم  الكلمة، وغالبا ما كان يسأله  يقدر  كثريا، فكان 

أبدب ورقة. وأوقات أخرى بطالقة وفصاحة.
وكــان ذو شخصية متنوعة اجلــوانــب، فكان يــدرس، ويغين، ويعزف، 
ويرسم، ويلقي الشعر، ويشتغل ابلسياسة، وجيمع بني االستمتاع ابحلياة 
والزهد هبا، أوقات خجول وأوقات جريء ال خيشى أحدا. يبدو صارم 
املظهر جــاد املالمح، يبدو شاخما وأيضا هــادائ متواضعا. كــان يظل 
يقرأ طويال، وإن تعب خرج صوب الطبيعة، ميشي فيها ويتأمل الكون 
الفسيح، وأيكل الفاكهة الناضجة، ويقطف األزهار اجلميلة، فكان 

بداخله عنصر من كل شيء. فجعل مشاعره خمتلفة عن بقية أقرانه.
كان احلب لـ"دانيت" هو احلياة نفسها. وكان أهم حب لديه هو حب 
"بياتريتشي". وكانت له يف حياة املنفى تشبه جنمة الصبح يف صحراء 
احلياة. فكانت هي مصدر إهلامه وإبداعه وكانت من منظوره هي امرأة 

متكاملة. كان حبه هلا يطهره، وجتعل منه عابد متصوف عاشق هلل.
حزن "دانيت" ملوهتا وبكى لفراقها، ومع هذا فقد كان يف حاجة للحب. 
"فيوليتا"  وأحــب  اجلميلة.  الصغرية  الــعــذراء  "جنتوكا"  بعدها  فأحب 
وأحب "ليزيتا" القوية الواثقة من نفسها. وأحب "بيرتا" املرأة الصخرة. 

فكان يعشق اجلمال، ويسمع لدقات قلبه. 
كان مرهف املشاعر، شديد التأثر فكان يبكي حىت يغمى عليه. بكى 

وبــعــد قــرابــة نــصــف قـــرن مــن مـــوت "دانــــيت" شــعــرت "فــلــورنــســا"، أهنــا 
أخطأت حبقه. ففكروا يف التكفري عن خطيئتهم، فطلبت من "جوفاين 
بوكاتشو" مث من "بيرتو" ابن "دانيت" بتدريس "الكوميداي" للجمهور. 
فاشتهرت تدرجييا بني الناس، يف كل أرجاء إيطاليا، وُدّرست أبماكن 
عدة. وهكذا عرفها الناس وأحبوها، وجرت على ألسنتهم وتغنوا هبا. 
الشاعر لوطنه. غــري أن "رافــنــا"  وقــد حــاولــت "فلورنسا" نقل رفــات 
عارضت هذا بقوة، وقامت "فلورنسا" جبهود مستمرة يف هذا األمر 
وصلت إىل تدخل البااب "ليو العاشر الديتشي" يف بداية القرن السادس 
عشر. ومل تتمكن "رافنا" من رفض طلب البااب، وحني مت فتح التابوت 

مل جيدوا غري بعض العظام. 
لكن يف عام 1865 أثناء فرتة االحتفال مبيالد "دانيت" الستمائة، جرت 
إصــالحــات يف كنيسة "بــراتــشــافــوريت"، ووجـــدوا حينها اتبــوت خشيب 
داخـــل احلــائــط، وكــتــب عليه أن األب "أنطونيو ســانــيت" أخــفــاه عام 
1677، وكان بداخله هيكل عظمي، وافق قياس مججمته قناع املوت 
لـ"دانيت"، واتفقت بقااي العظم اليت وجدت يف عهد "ليو" العاشر مع 
اهليكل املكتشف. والــذي ميكن تفسريه بقيام أحد الكهان إبخفائه 
حني طلبه البااب، مث وضعه األب "سانيت" عام 1677 يف املكان الذي 
وجــدوه فيه. ووضعوا بقااي رفاته يف اتبــوت، مث نقل يف حفل مهيب 
إىل كنيسة "براتشافوريت". أقامت له "رافنا" برجا تذكاراي به انقوس، 
وقد حضره مندوبني عن "فلورنسا"، وأقاموا له يف "فلورنسا" قربا رمزاي 
متثااًل  ضم   1829 عــام  "ريتشي"  أقامه  "سانتا كروتشي"،  يف كنيسة 
الغار، وقد نُقش يف أسفله  لـ"دانيت" وهو جالس ومتوَّج إبكليل من 

عبارة: "جمدوا الشاعر العظيم".
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املواطن. ومن املشاعر األخرى اليت يالحظ سطوهتا يف شخصيته حب 
تناوله بشرف وعزة  أيضا يف حياته، لكنه  يقم هبــذا  االنتقام، وإن مل 
نفس، وتكلم عنه يف "اجلحيم"، حتديدا عن االنتقام اإلهلي. وكذا يف 

"املطهر" حني طلب من امرأة الثأر ملقتل ولدها. 
عـــالوة على كــل مــا ســلــف، كــانــت مشاعر األبـــوة والــبــنــوة جـــزءا من 
شخصية "دانيت". فقد "دانيت" عطف األمومة واألبوة يف سن مبكرة. 
وعــاش حياة األســـرة، وعــاش يف املنفى بعيد عــن أبنائه. وقــد عوضه 
"فريجيليو" قدرا من مشاعر حنان األب الذي مل يلقاه خالل حياته. 
كان "دانيت" شجاعا خالل حياته. وعارض سياسة البااب "بونيفاتشو 
الثامن"1 وحاول الدفاع عن مصاحل "فلورنسا". ووقف يف وجهه مع أنه 
مل يكن هناك تساوي بني االثنني. فوقف البااب غاضبا متكربا، ووقف 
"دانيت" شجاعا ال يهاب. فكان "بونيفاتشو" قواي مبكانته وسلطانه، 
ومعه األمراء والنبالء. ويف حني "دانيت" ليس عنده ثروة وال سلطان. 
احتفظ كل منهما بصفات موطنه الذي قدم منه. فكان "بونيفاتشو" 
جافا غليظا ومتعصبا كما ساد يف "رومانيا"، أما "دانيت" فكان رجل 
الثقافة واألدب والذوق والفن كما ساد يف "فلورنسا". وكذلك اختلف 
مظهرمها. كان "بونيفاتشو" طويل القامة، بينما كان "دانيت" متوسط 
م االثنان ابلرشوة، مع أن "بونيفاتشو" هو من كان  القامة حنيفا: واهتُّ

ك)1303-1230(    Bonifacius VIII" وبالالتينية   ".Bonifacio VIII" باإليطالية  الثامن  بونيفاتشو  البابا   .1

هو بابا الكنيسة الكاثوليكية ابتداء من 1294. ولد حوايل سنة 1235 يف أنانيي "Anagni" جنوب رشق روما، 

 ."Benedetto Caetani" أو بنيدتو كيتاين "Benedetto Gaetani" وحمل عند والدته اسم بنيديتو جيتاين

أشهر ما بقي عنه هو عداوته مع "دانتي"، التي دفعت األخري إىل وضعه يف الحلقة الثامنة من "الجحيم" يف 

"الكوميديا اإللهية"، أي أولئك الذين نالوا درجة كهنوتية دون استحقاق عن طريق الرشوة. أسس "بونيفاتشو 

الثامن" جامعة روما سابينتسا "Universitá di Sapienza" وتعني يف العربية "جامعة الحكمة" يف 1303.

حني أحب "بياتريتشي"، وبكى حني فقدها. وأيضا حني تقدم عمره 
ظل يبكي، بكى حني أهني شرفه، وحني جاع وطلب املأوى، وحني 
كتب "الكوميداي". وبكى حني شارك املعذبني آالمهم يف "اجلحيم". 
وبكى حني عاتبته "بياتريتشي" يف "املطهر". ولكن ما أصعب بكاء 

رجل ذي كربايء!
كان "دانيت" معتزا بنفسه لدرجة كبرية، وارتفعت درجة اعتزازه بنفسه 
لدرجة أنه ال جيد يف الناس ما حيسدهم عليه، وكأنه يقول ملن أساءوا 
لــه: إنكم ال تــريــدوين وال تــقــدرون قـــدري. ومــع هــذا ســوف أييت يوم 
تندمون على ما قلتم وفكرمت فيه بشأين، وسأفعل ما ال ميكنكم فعله. 
كان يقول عن نفسه إنه انبغة ذلك الزمان، وإن أسلوبه اجلميل يضعه 
يف مستوى "هومريوس" و"فريجيليو"، وإنه يتشرف حبياة املنفى. كان 
امللوك  أعلى من  أنــه  الشعراء. شعر  بتاج  "فلورنسا"  تتوجه  أن  يتمىن 
والباابوات الذين ال يقومون بواجبهم. وأعجب بوجهة نظر "أرسطو" 

القائلة بسيادة من له تفوق عقلي.
جنده ينتقد اجملتمع الذي كان يعيش فيه، فيقول إن أغلب تصرفات 
الــنــاس تـــؤدي إىل اهنــيــار اجملــتــمــع. فــكــان يــرى املبشرين كــاحلــيــواانت، 
والــقــســاوســة ميــلــئــون بــطــوهنــم، والــبــااب مــرتــشــي. واإليــطــالــيــني لــصــوص، 
والفرنسيني متكبيون واألســبــان خبـــالء...إخل. ومــع كل هــذا ليس من 
اإلنصاف أن نراه متشائما، فلم يكن تشاؤمه أيسا، ولكنه حافزا ودافعا 
التغيري. حــاول بطريقته إصــالح اجملتمع متخذا من الشعر  قــواي على 
النبيل. كان شعوره ابلغضب  مــراده  الرفيع طريقا للوصول إىل  والفن 
حيدد جانبا هاما من جوانب شخصيته الثرية. ومع هذا مل يْقُس على 
أحد يف حياته، ولكنه استخدم هذا الشعور يف كتاابته يف العديد من 
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مل حيرص "دانيت" يوما على تكوين ثروة ومجع األموال، ومع أنه مل يكن 
من أسرة فقرية، إال أن أسرته كانت حمــدودة املــوارد. وكان عدم غناه 
سبب عدم قدرته على الــزواج من "بياتريتشي" واليت كانت من أسرة 
ثرية. كان أبوه مرابيا، هلذا كان بعض الناس يعريونه ابلعيش من مال 
غريه، مما زاده عزوفا عن املال. وحني توىل الوظائف وقام ابلسفارات 
مل تكن تكفيه أموال احلكومة، فكان ينفق من ماله، وأحياان يستدين 
ليغطي النفقات األساسية. لذا كان ما مت اهتامه به غريبا للغاية، فقد 

اعتربوه مرتشيا ومستغال لوظيفته، فنال النفي وحكم عليه ابملوت!
وما أصعب على الرجل األمني أن يتهم ابلسرقة! ورغم ما عاانه وقت 
النفي إال أنه مل حيرص على مجع املال، وكان يكتفي مبا يقضي حاجاته 

األساسية. فقد كان موقنا أن املال ال يساوي راحة النفس. 
سرعان ما شعر "دانــيت" ابلــوحــدة. مل يعش طويال وســط والديه فقد 
لــه صديق  يكن  "دانـــيت". ومل  قيمة  "بياتريتشي"  تــع  مبكرا، ومل  توفيا 
حقيقي، ويذكر أنه كان له أخ غري شقيق يدعى "فرانتشيسكو" كان 
يساعده أحياان، ومل تستمر حياته األسرية طويال. اقرتب منه أبناؤه يف 
هناية حياته، وشعر "دانيت" أن البشر يسعون وراء مصاحلهم، وخلت 
قلوهبم من الصفاء واإلخالص لوطنهم، وبرغم ما لقاه يف املنفى، فقد 
أحسن له بعض األمراء، وأصبح له أصدقاء وحمبني. ومع هذا مل يفهمه 

أحد حق الفهم. وقالئل جدا من كانوا أصدقاء حقيقيني له. 
مل يكن "دانيت" متكربا. ولكنه أحب الناس بطريقته، وكره عيوهبم، ومع 
هذا فقد فعل ما بوسعه ملساعدهتم. لكن، هل متكن "دانيت" أن يدفع 
أهله وأبناءه ملا كان أيمل، من الذوق وسعة األفق والكياسة والسلوك؟ 
وكم شارك الناس حزهنم وأحالمهم، يف حني مل يشعر أحد مبا عاانه! 

الــبــااب أن "دانـــيت" سيضعه يف "اجلــحــيــم". وهكذا  املرتشي. ومل يتوقع 
وقف "دانيت" أمام "بونيفاتشو" بعزمية وشجاعة. دفع مثنها ابلنفي مث 

حصل على اجملد والشهرة الحقا.
وطنية "دانـــيت" وحــبــه "إليــطــالــيــا" كــانــت أمـــرا ال شــك فــيــه، ومل حيب 
"دانيت" مكاان كما أحب "فلورنسا". فهي وطنه واملدينة اخلالدة على 
هنر "األرنـــو" الــعــذب. ومــع هــذا حتــدث عنها بعنف، وقــال إهنــا غابة 
السابع"  "هنري  حيالف  مل  وحــني  متذبذبة،  سيئة  وحكومتها  حزينة، 
احلظ ومل يتمكن من دخوهلا زاد غضبه، ومل ميدح أي مكان إبيطاليا 

فكل مكان فتح جرحا يف جسده. 
ومــع كل هــذا مل يكره وطنه مع شــدة أتملــه، ولكنه كــره كثرة املساوئ 
واألخطاء. فكان حبه مينعه من الوقوف أمام أخطائها متفرجا صامتا، 
وأحزنه ما كان فيها من فوضى ومتزق. خاطبها "دانيت" بلفظ إيطاليا، 
ورمبــا كــان مــن فهم معىن وحــدة أراضــيــهــا، وصفها بسفينة بــال شــراع 
العفو، متسائال ماذا  العاصفة، واجتــه "دانــيت" إىل هللا طالبا  يف قلب 
حيمل هلا الزمن من غيبيات! وأعطى ملوطنه حلما مستمدا من الواقع 
وعكسه، ومن املاضي واحلاضر واملستقبل، كانت كلماته هي امللهمة 

لإليطاليني يف القرن التاسع عشر.
ومــع كل تلك اآلالم و األحــزان الــيت عاشها، واهلموم الــيت محلها يف 
طيات قلبه، عــرف "دانـــيت" وســط هــذا كله كيف يبتسم ويضحك، 
وكيف حيمل غــريه على الضحك. وكــان يبتسم حني يسمع حديث 
بعض الناس عنه يف "فريوان". كان يقابل السخرية ابلسخرية، حىت أنه 
سخر يف "جهنم" من "فلورنسا" ذاهتا. ومن "فريجيليو" ومن نفسه، 

ووصف خوفه وتردده وخجله بسخرية فريدة. 
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له من الرخام، حينما كانت هناك حماولة لنقل رفاته لـ"فلورنسا"، ومل 
يتمكن. 

الغادر  وبرغم ذلــك، فقد بقي "دانــيت" صامدا منتصرا على اإلنسان 
وعلى الزمان القاسي! كان "دانــيت" ثروة إنسانية، فقد مهد للخروج 
من العصور الوسطى إىل العصر احلــديــث، فلقد كــان "دانـــيت" ينشر 
العلم، ويهذب النفس، ويرتقي ابلروح، ويؤيد العدالة واحلرية، ويدعم 

الصفاء واألمل، وصنع نوعا من الفن الرائع مل يضاهيه أحد.
نــواحــي مــن حــيــاة "دانــــيت" وصــفــاتــه، لتساعدان يف فهم عقليته  تلك 
ابألدب  يتعلق  فيما  هــذا  كــل  منه.  والتعلم  العقلية،  وتقدير  الــفــذة، 
فاألمر  بنظرته لإلسالم  يتعلق  فيما  لكن  والوطنية،  احلياتية  واخلــربات 

شديد االختالف، وستكون لنا معه وقفة يف هذه املقدمة. 
فــكــرة الــكــومــيــداي اإلهلــيــة: حتكي ) الــكــومــيــداي( قصه صــعــود "دانـــيت" 
الغابة املوحشة، والكالم عن هللا وخلقه للبشر  بــدءا من  إىل السماء 
والكواكب، والكاتب فيها حتدث عن عدد من النساء اللوايت حتدثن 
الــذي  الالتيين،  الشاعر  "أوفــيــديــوس"  أحــيــاان  ويرافقه  ونصحوه،  معه 
أوضح له الكثري عن احلب وعن أخطاره. وكان له املعلم واملرشد الذي 
يسري على خطاه، والذي حثه لدراسة الرتاث الالتيين إنه "فريجيليو"، 

األصعب للرسم إضافة لذلك كان دامئا ما يخلق عدة معاين من لوحته من خالل دمج الطبقات املختلفة يف 

صورة واحدة وأغلب معانيه كان يستقيها من األساطري، الدين ومواضيع أخرى. نجاحه يف قهر العقبات التي 

وضعها لنفسه يف صنع تحفه كان مذهال إال أنه كثريا ما كان يرتك أعامله دون إنجاز وكأنه يُهزم بطموحِه 

الفنانني  أنجلو" من  "مايكل  "پيتا". رغم كون  داوود ومتثال  النحتية، متثال  أعامله  أعظم  اثنان من  نفسه. 

شديدي التدين فقد عرب عن أفكاره الشخصية فقط من خالل أعامله األخرية. فقد كانت أعامله األخرية من 

وحي واستلهام الديانة املسيحية مثل صلب السيد املسيح.

وكم اهتمه الناس مبا ليس فيه، وكم حاول بعضهم إهانته وإذالله! ومع 
كل ذلك مل يذكر التاريخ أن "دانيت" أذّل أحدا! وكم شعر بكذب من 
حوله مع أنه مل يكذب أو خيدع أحدا قط! وكم تعجب "دانيت" حني 
مسع أحكام الناس على الناس، وكم يدعون العلم والفهم دون غريهم، 

وكأهنم هم فقط أصاحب الرأي الراجح!
سعى "دانيت" إلبعاد الناس عن صغائر األمور، وزرع املعرفة واحلكمة 
واألمل، دون أيس. وإن كان ايئس من قومه، ولكنه كان جيد األمل يف 
البشرية. وسجل مشاعره تلك يف تراثه الذي تركه للعامل، ليفهمها البشر 
من بعده. فكانت "الكوميداي" اليت بني أيدينا مبثابة احملاوله جلمع مجيع 
أطياف البشر، املتباينة، بني الواقع والغيبيات، نسجها بتناغم ليحقق 

اهلدف السامي! 
ولذا بقي وحيدا حىت وإن كان وسط الناس، فكان يتغلغل لنفوسهم 
ويدرك ما بداخلها، من دون أن يتحد معهم أو يتحد به البشر، ورمبا 

على خالف ما كان يطمح.
وعى أنه ال لوم على أحد، وال على "دانيت" ذاته. ويف هذه احلياة اليت 
عاشها، فذاك هو الثمن الذي يتكبده العباقرة، حىت يصلون إىل ما 
يرجون. لقد فهمه الناس ولكن بعد فــوات األوان، وكــان األقــرب له 
يف زمنه هو "مايكل أجنلو بوانرُّويت"1، الذي أحبه، وكان يود بناء قربا 

Michelangelo Buonarroti( .1( رسام ونحات ومهندس وشاعر إيطايل كان إلنجازاته الفنية األثر األكرب 

أن جسد  أنجلو"  "مايكل  اعترب  الالحقة.  األوروبية  الفنية  املراحل  وخالل  الفنون ضمن عرصه  محور  عىل 

اإلنسان العاري املوضوع األسايس بالفن مام دفعه لدراسة أوضاع الجسد وتحركاته ضمن البيئات املختلفة. 

حتى أن جميع فنونه املعامرية كانت والبد أن تحتوي عىل شكل إنساين من خالل نافذة، جدار أو باب. سواء 

كان تحدي جسدي أو عقيل كان مايكل أنجلو يبحث دامئا عن التحدي وأغلب املواضيع التي كان يعمل بها 

كانت تستلزم جهًدا بالغاً سواء كانت عبارة عن لوحات جصية أو لوحات فنية كان مايكل يختار الوضعيات 
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وقد شهد "يهوذا" فوق صخرة يف احمليط. وأيضا رحلة اجلندي الراهب 
"توندال" يف القرن الثاين عشر، وشاهد عذاب النار والزمهرير، وهنر 
الــكــربيــت، كما رأى املنعمني يف اجلــنــة، واملــالئــكــة يف الــســمــاء. وقد 

تُرمجت تلك الرحالت يف القرن الثاين عشر امليالدي.
وغري هذا وجد يف إيطاليا يف القرنني احلادي عشر والثاين عشر، جمموعة 
كتب وصفت حياة ما بعد املــوت، مثل كتاب الراهب "يواكيمو دا 
فلورا"، الذي رأى هنر الكربيت احملرتق يعلوه جسر يقود إىل حديقة 
واملطهر  اجلحيم  األكويين"1  "توما  القديس  تناول  الفردوس. وكذلك 

والسماء، ووّفق يف هذا بني املسيحية وفلسفة "أرسطو". 
فضال عن هذا كله، فإن الرتاث اإلسالمي به العديد من املواضع اليت 
تتحدث عن احلياة اآلخرة. فقد حتدث القرآن الكرمي وكتب احلديث 
متنوعة  مناذجا  واملتصوفون، وقدموا  اإلســالم،  فقهاء  والتفسري، وكــذا 
يف هذا اجلانب. وحتدثوا عن ظلمات النار، وعذاب املذنبني ابلنار، 

ظنا منهم أنها جزيرة وهو ما حصل مع السندباد عىل سبيل املثال. وكثري من األحداث الخيالية استقيت 

كام يبدو من مالدوين وهي ملحمة أيرلندية قدمية، وقصص أخرى تنتمي امليثولوجيا اإلسكندنافية، وأقدم 

."Navigatio Brendani" نسخة بقيت من الحكاية تعود للقرن الحادي عرش وتدعى نافيجاتيو برينداين

Tommaso d’Aquino( .1( قسيس وقديس كاثولييك إيطايل من الرهبانية الدومينيكانية، وفيلسوف والهويت 

 Doctor( مؤثر ضمن تقليد الفلسفة املدرسية. أحد معلمي الكنيسة الثالثة والثالثني، ويعرف بالعامل املالئيك

Angelicus( والعامل املحيط )Doctor Universalis(. عادة ما يُشار إليه باسم "توما"، و"األكويني" نسبته 

املدرسة  أبو  الطبيعي، وهو  الالهوت  املؤثرة يف مذهب  الشخصيات  أحد  كان  أكوين.  إقامته يف  إىل محل 

التوماوية يف الفلسفة والالهوت. تأثريه واسع عىل الفلسفة الغربية، وكثرٌي من أفكار الفلسفة الغربية الحديثة 

إما ثورة ضد أفكاره أو اتفاٌق معها، خصوصاً يف مسائل األخالق والقانون الطبيعي ونظرية السياسة. يعترب 

بعمليه خالصة  ويُعرف  الكاثوليكية.  الكنيسة  يف  قساوسة  ليكونوا  يدرسون  ملن  املثايل  املدرس  "األكويني" 

باسمه  تُسمى  لذلك  األعظم  الكنيسة  فيلسوف  املسيحيني  من  العديد  يعتربه  والخالق.  والخلق  الالهوت 

العديد من املؤسسات التعليمية. ذكره أ. د. حسن عثامن يف ترجمته باسم "توماس األكويني"، عىل الرغم من 

أنه معروف يف الكتابات العربية باسم "توما األكويني فقط"، وباإليطالية "توماسو دي أكويني".

ومن أصدقائه بداخل "فلورنسا" "جويدو كافالكانىت"1 وقد كتب شعرا 
عــذاب عــن احلــب، يتمشى مــع مــدرســة الشعر احلــديــث. ولقد ساعد 

"دانيت" ملعرفه أسرار الشعر. 
مل يكن "دانــيت" بطبيعة احلال أول من حتدث عما بعد املوت واحلياة 
األخرى. فقد حتدث البشر منذ القدم عن هذا األمر. فنجد املصريني 
القدماء قد عرفوا يف عقيدهتم النار املظلمة وما هبا من عذاب، وتصور 
اجلنة وما هبا من درجات النعيم. وجند يف "الكتاب املقدس" إشارات 
متعددة متنوعة عن احلياة الثانية. ونرى الرؤاي يف آخر "العهد اجلديد"، 
اليت تعود إىل أواخر القرن األول امليالدي، وتعود إىل القديس "يوحنا 
اإلجنــيــلــي"، جنــد هبــا أالم املــعــذبــني بــذنــوهبــم بــني الــوحــوش واحلــيــواانت 
اخلرافية. وهناك رؤاي القديس "بولس"، ووصفت املعذبني أبهنم وسط 
األفــاعــي والــنــريان، وسجلت مــرور الــســعــداء الــذاهــبــني إىل الــفــردوس. 
وكـــذا رؤاي "املــطــهــر" للقديس "ابتــريــك" يف الــقــرن اخلــامــس، الــيت زار 
فيها اجلحيم ورأى األفــاعــي والــوحــوش والــنــريان، وكــذا رحلة القديس 
"براندان"2 يف القرن السادس الذي كان بسفينة مع بعض امللعونني، 

1. شاعر إيطايل معارص لـ"دانتي" وصديق له، نظم كثرياً من األشعار، أعذبها وأفضلها "أناشيد الحب". تدخل 

يف حرب "فلورنسا"، ونفي ومات صغري السن.

2. برندان ويسمى أيضا براندون أو براندان )حوايل 484–578( قديس أيرلندي وبطل رحلة أسطورية يف 

األيرلندية هي  االسم  العام 484. وصيغة  "ترايل" يف مقاطعة كريي يف  إنه ولد يف  األطليس، ويقال  املحيط 

بريناين "Brennain"، والالتينية برندانوس "Brendanus" واملؤرخون من العصور الوسطى يعرفونه باسم 

بري"  بندان دي  "سانت  فينجوال"، وذلك ليك مييزوه عن معارصه  "برندان دي  أو  كلونفريت"،  "برندان دي 

والتي سميت  للقديسني  املوعودة  األرض  نحو  األطليس  عرب  رحل  أنه  رحلته  وقصة   .573 عام  مات  الذي 

بعدها جزيرة "القديس برندان". وهي موجودة يف حكايات شعرية أو قصائد يف لغات عديدة منها الالتينية 

يعرث  مل  القصة  أن  رغم  واالسكتلندية.  والربيتونية  والويلزية  واأليرلندية  والفلمنكية  واإلنكليزية  والفرنسية 

عليها عند أي من كتب الجغرافيني العرب، فإن أحداثا منها موجودة يف الرتاث العريب كنزولهم عىل ظهر فيل 
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كتااب ابإلسبانية يتحدث عن العلم اإلسالمي ملا بعد احلياة يف الكوميداي 
اإلهلية، وقد ترجم إىل اإلجنليزية، وقد درس هذا املوضوع خالل عشرين 
عاما، وقــارن بني "كوميداي دانــيت" ومؤلفات بعض املتصوفني أمثال 
حمي الدين بن عريب، ورسالة الغفران أليب العالء املعري، وحتدث عن 

أوجه الشبة بينهما وبني ما كتب "دانيت". 
نــشــر املــســتــشــرق اإليـــطـــايل "إنــريــكــو تــــشــــريويل"1، يف 1949. كــتــااب 
للكوميداي  اإلسبانية  العربية  املــصــادر  ومسألة  املــعــراج  "كتاب  بعنوان 
اإلهلية". ونشر "تشريويل" يف كتابه الرتمجة الالتنية والفرنسية القدمية، 
إلحــدى صــور املــعــراج اإلســالمــي. وتلخص قصة هــذه الرتمجة يف أن 
الصورة من صور  أمر برتمجة هذه  العاشر" ملك "قشتالة"  "ألفونسو 
املعراج اإلسالمي من العربية إىل القشتالية. وقام ابلرتمجة إبراهيم احلكيم 
الطبيب اليهودي سنة 1264. مث ترمجت إىل الالتينية والفرنسية القدمية، 
يف نفس العام، وهلذا فهو مؤيد إىل أنه من املمكن أن نُقلت إىل بعض 

املعلومات عن املعراج اإلسالمي "دانيت". 
للمعراج  الالتينية والفرنسية  من احملتمل أن يكون "دانــيت" قرأ الرتمجة 
اإلسالمي وقتها، وال يستبعد أنه مسع بعض الرهبان الذين عرفوا رأي 

وتدين الثقافة العربية اإلسالمية لـ"ميجيل آسني بالثيوس" بالكثري، فهو الذي قدم ابحاثا هامة عن ابن عريب 

والغزايل وابن حزم، ودرس قبل ذلك آثار فلسفة األندليس "ابن مرسة" عىل "روجر بيكون" و"رميوند لويل" 

وجمع الحقا جميع ابحاثه املتعلقة بتأثري االسالم يف أوروبا ومنها بحث "دانتي" يف كتاب )تأثريات االسالم( 

الذي صدر عام 1941 يف السنة التي مات فيها ذلك املسترشق الكبري واملؤثر.

Enrico Cerulli( .1( مسترشق وباحث ودبلومايس إيطايل، له العديد من الدراسات حول الصومال ومنطقة 

الحبشة واإلسالم. يف 1940-1939 كان أيضا حاكام عىل هراري يف رشق إفريقيا، أثناء االحتالل اإليطايل.أشهر 

كتبه اإلسالم يف األمس واليوم "L’Islam di ieri e di oggi" وصدر يف عام 1971 عن معهد الرشق يف إيطاليا 

."Istituto per l’Oriente"

العاتية، كما تناولت أيضا احلديث عن  واألفــاعــي واللهب، والــرايح 
الصراط، والربزخ، والتطهر، والتوبة والعروج للسماوات السبع، والنور 
ــراء واملــعــراج الــيت قــام هبا  اإلهلـــي، والــفــردوس ابإلضــافــة إىل رحلة اإلسـ

الرسول الكرمي. 
انتقل الرتاث اإلسالمي وعامل ما بعد احلياة الدنيا إىل أورواب عن طريق 
احلــضــارة اإلســالمــيــة يف "األنـــدلـــس"، وعــرب صقلية وجــنــوب إيطاليا. 
فقد درس هناك بعض الرهبان اللغة والثقافة العربية. وقد علموا أراء 
اإلســالم يف القرن التاسع امليالدي. ودرســت أقــوال املسلمني يف هذا 
الــشــأن، وحتــديــدا آراء ابــن رشــد وابــن سينا. ومت ترمجة معاين القرآن 
الكرمي ملخصا إىل الالتينية يف القرن الثاين عشر. وبقيت الصور تتواتر 
الــقــرن اخلــامــس عشر. ومنها  يف كــتــاابت األدابء والعلماء حــىت هناية 
عليه  النيب حممد  مــعــراج  عــن  إبيطاليا  أوبــــريت"1  "فاتسيو ديل  قصيدة 
أفضل الصالة والسالم، وما دّونه األب "روبرتو كاراتشولو"2 عن ذلك 

ابإليطالية يف هناية القرن اخلامس عشر.
وأخريا فقد حبث بعض املستشرقني العالقة بني "كوميداي" "دانيت" والرتاث 
 اإلسالمي. ومنهم "ميجيل آسني بالثيوس"3 الذي وضع سنة 1919

Fazio degli Uberti( .1( شاعر إيطايل فلورنيس شهري ولد يف عام 1305 أو يف 1309، وتوىف يف 1367.

Roberto Carcciolo( .2( ك)1495-1425( راهب إيطايل من أشهر الرهبان يف زمانه.

كتاب  مؤلفاته  من  إسباين.  كاثولييك  وقس  مسترشق  هو   )Miguel Asín Palacios( . )1871-1944(  .3

 La Escatología musulmana en la :علم األخرويات اإلسالمي يف الكوميديا اإللهية" )1919، باإلسبانية"

Divina Comedia(، الذي ألقى فيه الضوء عىل املصادر اإلسالمية لألفكار والدوال املوجودة يف الكوميديا 

اإللهية لـ"دانتي". كتب "بالثيوس" الكثري من املؤلفات عن اإلسالم يف العصور الوسطى، وعني مبحيي الدين 

 ،1931( املتمسح"  "اإلسالم  كتابه  أبرزها  من  منوعة،  دراسات  سلسلة  عنه  فنرش  شديدة،  عناية  عريب  بن 

باإلسبانية: El Islam cristianizado(، وهو دراسة يف التصوف اإلسالمي من خالل أعامل ابن عريب. كام عني 

بدراسة أيب حامد الغزايل، وله مقاالت عن التأثريات اإلسالمية عىل املسيحية والتصوف املسيحي يف إسبانيا. 
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تغري ابلتقليد، وجتعل أبناء احلضارات األقل شأان ينبهرون مبا فيها وما 
عندها. 

واستكماال للمصادر اليت رمبا تكون قد أهلمت وساعدت "دانيت" يف 
عمل الكوميداي اإلهلية، يشري يف هذا السياق – لكن بشكل مغاير 
ينفي أتثر "دانيت" برسالة الغفران وإمنا بكتاابت أخرى – األستاذ إلياس 
سعد غايل1 إىل بعض اقتباسات الكوميداي من رؤاي "يوحنا" ممَّا يكفي 
للداللة داللة واضحة على اعتماد "دانيت" عليها. وَحْسبُنا يف هذا املقام 
أيضا، أتييًدا هلــذا الــرأي، اإلشــارة إىل أن "دانـــيت"، بعد ما تكشَّفْت 
له احلقائق عندما قاربت رحلُته على النهاية، امتحنه كلٌّ من بطرس 
ويعقوب ويوحنا يف أركــان العقيدة املسيحية: اإلميــان والرجاء واحملبة؛ 
وأن "دانيت" قد أجاب عن سؤال "يوحنا" له يف جوهر حبِّ األشياء 
بيان، على معرفة "دانــيت" رؤاي "يوحنا"  ، أبجلى  تــدلُّ األبدية إجابًة 
وتشبُّعه منها. وجند أن إلياس سعد غايل تصدى آلراء مجيع من تناولوا 
موضوع أتثر دانيت أبيب العالء ومنهم قسطاكي احلمصي2، والدكتور 

1. ولد يف دمشق 1908. عمل مرتجاًم محلفاً يف املحاكم، وأمني مكتبة وزارة العدل، نرش أعامله األدبية يف 

جريدة األيام سنة 1939. من مؤلفاته: قبسات من الرتاث اإلنساين )1983(، رسالة الغفران والكوميديا اإللهية 

.)1988(

2. قسطايك بن يوسف بن بطرس بن يوسف بن ميخائيل الحميص )1941-1858( شاعر، من الكتاب النقاد. 

من أهل حلب، مولداً ووفاة. أصله من حمص، هاجر أحد جدوده )الخوري إبراهيم مسعد( إىل حلب يف 

النصف األول من القرن السادس عرش للميالد، ولزمته النسبة إىل حمص كام لزمت ساللته. تعلم قسطايك 

أكرث من 15 شهراً،  الفرنسيسكان ومل ميكث يف هذه  الرهبان  الكاثوليك ثم مبدرسة  الروم  كتاتيب  يف أحد 

وانرصف إىل التجارة. وجمع ثروة كبرية. وقرأ علوم العربية عىل بعض املعلمني يف أوقات فراغه. وزار مرسيليا 

وباريس مرات عكف يف خاللها عىل درس اللغة الفرنسية فأحسنها، وقرأ كثرياً من أدب العربية، قال عن 

نفسه يف رسالة بعث بها إىل الزركيل: "كان ال يطالع غري كتب الفصحاء، حتى صار يأىب قراءة كتب غريهم 

أشد اإلباء". وترك التجارة سنة 1905، فأكرث من الرحالت إىل فرنسا وإنجلرتا وإيطاليا والقسطنطينية ومرص. 

اإلســـالم يف احلــيــاة مــا بعد املـــوت. واقـــرتب يف تــصــوره ببعض اآلايت 
القرآنية، وبعض أفكار املتصوفني كابن عريب، عن بعض صور "اجلحيم 
واملطهر والفردوس". وال عجب أن "دانــيت" املتطلع املثقف قد اطلع 
على العديد من املصادر. ومن املؤكد أن "دانيت" قد دّون كل ما اطّلع 
عليه واستفاد منه، فاقتبس من هنا وهناك، وأثّر فيه كل ما وصل له، 
وقام بصباغته على طريقته، فغرّي، وأضاف، ونظم الكلمات، ليخرج 
لنا "الكوميداي". واحلقيقة هنا أن قضية أتثر "دانيت" ابلثقافة اإلسالمية 
طرحت للمرة األوىل سنة 1901 من قبل عامل فرنسي متخصص ابلثقافة 
الفارسية هــو "بلوشيه" الــذي أعــّد آنـــذاك حبثا عــن املــصــادر الشرقية 
للكوميداي االهلية، مث جاءت اإلضافة األساسية واملعمقة من "ميجيل 
آســني بالثيوس" الــذي كــان حبثه املعنون "اآلخـــروايت اإلسالمية يف 
الكوميداي اإلهلية" املقدم لأكادميية امللكية اإلسبانية عام 1919 مبثابة 
قنبلة علمية هزت األوساط األكادميية األوروبية ووضعت الكرة، كما 
التبسيط السياسي، يف ملعب اإليطاليني على اعتبار  يقولون يف لغة 
أن التأثري اإلسالمي وصل لدانيت عن طريق جامعيت بولونيا وابدوا أو 

ابدوفا يف مشال إيطاليا.
وعلى أية حال، فإن التأثري اإلسالمي على "الكوميداي اإلهلية" مثبت 
– كما يقول أ. حميي الدين الالذقاين يف مقالة له بعنوان "دانيت وميناء 
اجلحيم" يف جريدة الشرق األوسط بتاريخ 23 ديسمرب 2001 – وأول 
من كشف عنه هم الغربيون، وليس حنن، والتأثري ليس يف كتاب واحد 
الــقــرون الوسطى كانت  إمنــا يف ثقافة بكاملها، فالثقافة األوروبــيــة يف 
تقف من ثقافتنا موقفنا احلايل من احلضارة الغربية، وحتاول أن تتعلم 
منها علميا وثقافيا بوصفها آنذاك احلضارة األقوى، فاحلضارات الغالبة 
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يف واقع األمر ومن وجهة نظران كمرتمجني، فكال الرأيني هلما وجاهتهما 
وحججهما وقناعاهتما، وهناك يف ثنااي النص ما يشري إىل أتثر "دانيت" 
برحلة اإلســـراء واملــعــراج وبرسالة الــغــفــران، وهــنــاك يف ذات الــوقــت ما 
يشري إىل أتثره بكتاابت أخرى ذات طابع مسيحي. لكن – ولكي 
نضع حجرا يسد هذه الثغرة – ميكننا القول إنه أاي كان املصدر امللهم 
واملساعد لـ"دانيت" يف كتاابته، فاألمر سيان ابلنسبة للقارئ، ألن املهم 
يف األمــر هو كيف أخــرج "دانـــيت" عمله يف هــذه الــصــورة البهية. أما 
مصدر اإلهلــام والتأثر الرئيسي له فال أحد يعلمه إال هللا، مث "دانــيت" 
نفسه. ومن مث، كل ما يدور يف هذا اإلطار ليس إال اجتهادات حتتمل 

اخلطأ والصواب.
اليواننية  مسّــى "دانـــيت" قصيدته ابلكوميداي، وهــي كلمة مــأخــوذة من 
الــقــدميــة، تعين "أغــنــيــة"، وأيــضــا قصد أهنــا تبدأ بغابة موحشة وتصل 
اسم  والباحثون  الــدارســون  اإلهلية آبخرها. وأطلق عليها  السعادة  إىل 

"الكوميداي اإلهلية" ومنهم "بوكاتشو" يف كتابه عن "حياة دانىت".
ويقول "دانــيت" يف إهدائه كتاب "الــفــردوس" إىل " فرانتشيسكو دال 
سكاال" إن لقصيدته ثالث معان: املعين اللفظي وموضوعه حالة الروح 
بعد املوت، واملعىن الرمزي وموضوعه اإلنسان مبا يناله من جزاء على 
ما قام به، واملعىن الصويف وموضوعه اخلروج ابلناس من البؤس يف احلياة 

الدنيا، وقيادهتم إىل طريق اخلالص والسعادة يف احلياة اآلخرة.
عما  متميزة  الشعر،  مــن  فريد  نظم  "الــكــومــيــداي"  الكوميداي:  َوْصـــف 
عداها، يف الشكل، واملضمون، واهلــدف يف احلياة وما بعدها. وهي 
مقسمة لثالثة أجـــزاء "اجلحيم" و"املــطــهــر" و"الـــفـــردوس". كــل قسم 
منهم به ثالث وثالثون أنشودة، وينضم هلم أنشودة مدخل "اجلحيم"، 

عمر فروخ1 وغريمها، وأكد يف كتابه )رسالة الغفران والكوميداي اإلهلية( 
الــذي صــدر عــن احتــاد الكتاب الــعــرب عــام 1988 أن فكرة الرحلة 
إىل اجلحيم والنعيم وجــدت قبل املعّري بزمن بعيد، يف رؤاي "أشعيا" 
والقديس "بولس"، كما وجدت عند "هومريوس" و"أريستوفان"2 يف 
مسرحية "ملهاة الضفادع"3، وعند "لوقيانوس السميساطي"4 يف كتابه 

"مسامرات األموات واستفتاء ميت"5 وعند كثريين غريهم.

وصّنف أفضل كتبه "منهل الرّواد يف علم االنتقاد" وهو يف ثالثة أجزاء. ونرش كثرياً من الفصول يف عدد من 

الصحف واملجالت. وله كتاب "السحر الحالل يف شعر الدالل" يف سرية خاله جربائيل الدالل، وأدباء حلب 

ذوي األثر يف القرن التاسع عرش، و"مجموع رسائل وخطب ومقاالت يف أغراض شتى" مل يطبع، وديوان شعر 

كبري، و"مجموع أغان" من تأليفه. وكان من أعضاء املجمع العلمي العريب بدمشق. وشعره تغلب عليه جودة 

الصنعة، ويف بعضه رقة وحالوة.

1. ولد عمر بن عبد الله بن عبد الرحمن فروخ يف بريوت )لبنان( عام 1906، وتويف فيها عام 1987، ألرسة 

وأمل  واإلنجليزية،  واألملانية  الفرنسية  العربية:  جانب  إىل  عمر  أتقن  متعلمة.  متواضعة،  متدينة،  مسلمة، 

األعالم  يكتب عن  كان  التاريخ.  األعالم وكشف أرسار  الكتابة عن  يؤمن برضورة  والرتكية. وكان  بالفارسية 

الكتب  ان  إال  منهم.  أحد  عن  محاميا  يكون  أن  دون  بألسنتهم  آراءهم  موردا  حياتهم  أحداث  مستنطقا 

اإلسالمية شغلته كثريا، فمن خالل عمله ومؤلفاته خدم اإلسالم ولغة القرآن.

Aristophanes( .2( أريستوفان أو أرسطوفانيس )446 ق.م.- 386 ق.م.( مؤلف مرسحي كوميدي يعترب 

من رواد املرسح الساخر يف اليونان القدمية. مل يبق من أعامله سوى إِحدى عرشة مرسحية، وفيها يسخر 

من كل أنواع البرش مبا فيهم الشخصيات املعروفة أمثال سقراط الذي كان يعّده صديقاً، كانت مرسحياته 

تغص بالنكات واملبالغات والنقد السيايس الالذع عىل الرغم من إلباسها مبهارة فائقة ثوب العبارات الهزلية.

3. مرسحية كوميدية القت نجاحاً كبرياً حني قدمها اريستوفان عىل مرسح اآلثينني ألول مرة عام 405 ق.م. 

وال أدل عىل أعجاب اليونان بها من أنهم طالبوا بعرضها مرة ثانية، وهذا تقدير مل تنله إال اإللياذة.

4. أديب وبليغ عاش بالقرن الثاين امليالدي عرف بكتاباته باللغة اليونانية القدمية. ولد لوقيانوس سنة 125، 

يف مدينة سميساط عىل الفرات يف شامل سوريا ومات سنة 180 وهناك من يقول مات سنة 175 م. وهو 

عامل وفيلسوف وكاتب ساخر وأول من أبحر يف علم الرواية والخيال ويعد أشهر املفكرين والفالسفة والعلامء 

وامللهم واملعلم األول لكثري من الفالسفة يف عرصه وللفالسفة والكتاب من بعده ولألدب العاملي.

غايل  إلياس سعد  أ.  برتجمته  وقام  يظهر جليًا،  "لوقيانوس"  فيها  وتفّوق  ألفها  التي  الهامة  الكتب  أحد   .5

املرتجم السوري املعروف، ومتت اإلشارة إليه والتعريف به يف هذا الجزء.
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اخلفااي البشرية. أراد "دانيت" هبذا أن يكون مصلحا ومعلما للبشر. وقد 
كان يطلب العلم واملعرفة على الدوام، وليتمكن من هذا كان يستخدم 
أدواته: وهي الفن؛ الذي يشمل املعارف والوقائع واألحالم والتغلغل 
لداخل النفوس، وأيسرها ابإلحساس القوي، ليهذب النفوس، ويعلمها 

السمو والرقي والرتفع عن كل املطامع والرغبات والشهوات.
الزمان واملكان واحلقيقة واخليال، واستخدم  الفارق بني  حمى "دانــيت" 
شعره ليصف ويــشــرح اجملتمع بكل مــا فيه مــن عــيــوب. وتــنــاول أثناء 
هذا بعض الصور من احلياة البشرية املتنوعة: كتساقط أوراق الشجر، 
وهـــدوء احلكماء وحديثهم الــعــذب، واحلــمــام الــذي يطري إىل العش، 
وسريعي الغضب، والقارب الذي ينطلق فوق املياه. وبناة السفن وهم 

يعملون، والزارع الذي يسرتيح على سفح التل.
صــور "دانـــيت" السهول واجلــبــال، الــغــاابت، واألهنـــار، والــشــروق، كما 
صور البكاء والعويل، كذا البسمات والضحكات. وتناول مهلكات 
البشر: الشهوة، والطمع، الكذب، السرقة، والبخل، واحلقد، األاننية، 
ــنــفــاق، وأيــضــا املــشــاعــر الــطــيــبــة مــثــل األمـــومـــة واحلـــب،  والــغــضــب، وال
والعفو، والتوبة، والصفاء، والسالم الداخلي. كما تناول العديد من 
املتناقضات كاملوت واحلياة، الفقراء واألثرايء، األشرار واألخيار، وفيها 

أيضا جند احلكمة البالغة والعربة، والثورة، والرقة، السخرية واألمل.
كل بيت داخل "الكوميداي" لغته دقيقة، أسلوبه موجز معرب، كما لو 
للتأمل. لديه أسلوب رفيع املستوى فضال  كانت إشــارات، تدفعك 
عن سهولته وبساطته اليت ال ختلو من إبداع فريد. فهو يكتب أقوى 
ــه. أحــيــاان أحلــانــه رقيقة مثل  الشعر وأفــخــمــه، كما يكتب أمجله وأرقـ
الطيور يف السماء، وأخرى عنيفة كغضب الوحش الثائر، هذه حزينة، 

لتصري مجيعها مائة أنشودة، رمز الوحدة والالهناية يف العصور الوسطى. 
وأبياهتا ثالثيات، وكــان "دانــيت" أول من نظم هذا النمط من الشعر 
بشكل مــتــســاوي الــطــول. ويــضــم "اجلــحــيــم" 4710 بيتا، و"املــطــهــر" 
فـ"الكوميداي"  بيتا،   14233 4758، وجمموعها  و"الفردوس"   4755
رحلة خيالية إىل العامل اآلخر، متت أحداثها خالل سبعة أايم، بدأت 
يف مساء اخلميس ليلة اجلمعة 7ـ8 أبريل سنة 1300 ميالدية وانتهت 
يــوم اخلميس 14 أبــريــل. بقي "دانــــيت" يف"اجلــحــيــم" 48 ســاعــة، أي 
يومان، ويف "املطهر" أربعة أايم، و"الفردوس" يوم واحد، وابقي الوقت 
كــان زمــن االنتقال من كل جــزء إىل اآلخــر. "الكوميداي" حبساابت 
األرقام البسيطة السابقة هذه مبثابة بنيان ضخم وعمارة شاهقة، متسقة 
األجـــزاء، يعتمد كــل جــزء على اآلخــر بشكل ملحمي، قــاده لذلك 

إحساسه املرهف الذي مل يشعر به أحد يف زمانه.
ميثل "اجلحيم" الشاب احلر الطليق املتكرب، الذي حتركه الغرائز واهلوى، 
فتمثل الوقوع يف اخلطيئة، وما ينتج عنها من عذاب. ويرمز "املطهر" 
الطهارة  إىل  "الــفــردوس"  ويــرمــز  والتوبة واألمـــل.  والفكر،  النضج  إىل 
اإلنسانية  وقصيدة  احلــيــاة  متثل  فهي  اإلهلـــي.  والنعيم  والنجاة  والنقاء 
الكربى. فهي ملحمة شعرية تسعى لتغيري حياة اإلنسان حنو األفضل. 

ليحيا مبجتمع متلؤه القيم والصالح. 
املناسب  الــبــشــريــة؟ ومــا هــو األســلــوب  النفس  لتغيري  الــطــريــق  فكيف 
لتحقيق ما حيلم به؟ وعى "دانيت" أن القوانني والنظم واحلكومات ال 
ميكنها حتقيق إصالح حقيقي، ورأى أن العظات الدينية والفلسفة ال 
ميكنها تقومي البشر، وإمنا علينا تغيري روح اإلنسان من داخله. واستعان 
ابملشاعر اإلنسانية مستخدما حواسه، وأفكاره وأحالمه وحتدث عن 
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سوداء، وأهلها سود، حيث كل شيء فيها أسود، ومن عذاب أهل 
ُوُجوِهِهْم  َعَلى  النَّاِر  ُيْسَحُبوَن يف  "يـَـــْوَم  على وجوههم  النار سحبهم 
ُذوقُــوا َمــسَّ َسَقَر" )القمر 48(. ومن أهل النار من يعذب ابلصعود 
إىل أعلى النار مث يهوي فيها، ومن يــدور يف النار وجير أمعاءه معه، 
وهناك من يلقى يف مكان ضيق ال يتمكن فيه من احلركة لضيقه "َوِإَذا 
أُْلُقوا ِمنـَْها َمَكااًن َضيًِّقا ُمَقرَِّننَي َدَعْوا ُهَناِلَك ثـُُبورًا" )الفرقان 13(. حيدد 
السابعة يف سّجني، "قيل هي  النار يف األرض  العلماء مكان  بعض 
السابعة،  السماء  يف  اجلنة  الــعــرش سقف  أن  كما  السابعة"  األرض 
فاملخلوقات كلما ارتفعت اتسعت، وكلما هبطت تضايقت، فاجلّنة يف 

أوسع مكان وأعاله، والنار يف أسفل مكان وأضيقه".
يف املسيحية: اجلحيم "حبرية النار" هو املكان الدائم والنهائي لعقاب 
معاً  واجلــســد  النفس  الــعــذاب يف جهنم يشمل  إن  الــضــالــني، حيث 
فحينها تلبس األرواح األجساد ويطرح اجلسد والنفس معاً يف مكان 
العذاب "اَل خَتَاُفوا ِمَن الَِّذيَن يـَْقتـُُلوَن اجلََْسَد َولِكنَّ النَـّْفَس اَل يـَْقِدُروَن 
النَـّْفَس  يـُْهِلَك  َأْن  ـَـْقــِدُر  يـ الَـّــِذي  ِمــَن  اِبحْلَــــرِيِّ  َخــافُــوا  بَــْل  يـَْقتـُُلوَها،  َأْن 
12:4( وإن  لوقا   10:28 مــىّت  َجــَهــنَّــَم" )إجنــيــل  ِكَلْيِهَما يف  َواجْلَـــَســـَد 
الــعــذاب األبـــدي الـــذي سيلقاه األشــــرار والــذيــن ال يــؤمــنــون ابهلل وال 
يــنــفــذون وصـــاايه فهم ســوف يلقون يف حبــرية الــنــار والــكــربيــت حيث 
دودهم ال ميوت وانرهم ال تنطفئ، وتقف أمامهم كل صور خطاايهم 
َأْن  ِمْن  أَْقَطَع  احْلََياَة  َتْدُخَل  َأْن  َلَك  فَاْقَطْعَها، َخيـٌْر  يَــُدَك  َأْعثـََرْتَك  ِإْن 
ُتْطَفأُ )مرقس  الَّــيِت اَل  النَّاِر  ِإىَل  َومَتْــِضــَي ِإىَل َجَهنََّم،  يَــَداِن  لَــَك  َتُكوَن 
الــنــار الــيت يرمى فيها اخلاطئون هناك تسع أنــواع  43:9( وغــري حبــرية 
أخــرى من الــعــذاب وهــي الــربد وأفــاع ضخمة، وضجيج يصم اآلذان 

وتلك سعيدة. عمل "دانــيت" شعرا يفيض ابحلياة. واستخدم التشبيه 
والرمز، وهيأ اجلو املناسب إلجناز هدفه، فكان حّنات وحداد، ورسام، 
ومهندس يف آن واحد. جعل هلجة "فلورنسا" العامية لغة غنية، نبيلة، 
قوية، سخية، تعرب عن كل ما فكر به. فكانت حبق الثمرة هلذا العصر، 
بكل ما قد حيويه، وتصويرها للمجتمع يف تلك احلقبة. ومع ذلك فقد 
مترد من خالهلا على تقاليد هذا العصر. ومن أمثلة هذا فقد وضع البااب 
بـ"املطهر"  "مانفريد"  لــه. ووضــع  املسيحيني  تقديس  مع  "جهنم"  يف 
إلظهاره الشهامة، وأراد "دانيت" إقامة إمرباطورية واسعة حيكمها ملك 

واحد. 
رغب يف خلق عامل جديد يسوده األمان واحملبة والوحدة والسالم. وكان 
ذاك حلما متناه الكثريون على مدى الزمن وحىت يومنا هذا. فهل من 

املمكن أن يتحقق احللم ويصبح عاملنا مثايل؟
اجلحيم أو جهنم يف الدايانت الثالث: يف حبث أعدته أ. ندى العمراين 
فقد قامت بتناول جهنم أو اجلحيم يف معتقدات الشعوب وأيضا يف 
الــدايانت السماوية الثالث، فنرى أن جهنم يف اإلســالم هي مكان 
تعذيب وانتقام هللا عز وجــل من الكافرين ومــن العصاه، حسب ما 
دل على ذلك القرآن الكرمي، ويدخلها من كتب عليه هللا الشقاء بعد 
احلساب يوم القيامة، وتعترب جهنم من الغيبيات اليت ال ميكن وصفها 
الــعــذاب والتنكيل، وجنــد أن العدد سبعة وأضعافه  ملا فيها من شــدة 
النار وصفاهتا، على سبيل  أو  عند ذكــر اجلحيم  اساسياً  يلعب دوراً 
مرة  احلـــرارة سبعني  فيها  تتضاعف  أبــواب وسبعة طوابق  املثال سبعة 
عند اإلنتقال من درك إىل درك أسفل، جيّر جمموعة اهلالكني 70000 
مالك. وجلهنم أمساء منها النار، احْلَُطَمِة، سقر، اهلاوية، السعري. جهنم 
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وحبسب صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية، تداول وصف "جحيم دانيت" 
ألحداث هذا الزلزال واليت أظهرت الصور حجم الرعب للكارثة اليت 
عاشها السكان الذين وصفوا ما حدث أبنه "جحيم دانيت".ارتفعت 
حصيلة الزلزال الذي ضرب وسط إيطاليا ليصل إىل 247 قتيال، ودمر 

أجزاء من القرى اجلبلية.
لنعد اثنــيــة ابألحــــداث إىل فــرتة الــعــصــور الــوســطــى! أبـــدع "دانــــيت" يف 
وصف اجلحيم وأضفى عليها من عبقريته بُعداً فريداً تتفجر طاقته من 
أهنار صور الرعب والصرامة الفكرية املنطقية والرمزية، ويصف "دانيت" 
عذاب من أدخلوا اجلحيم بسبب معاصيهم خالل حياهتم ويتعرض إىل 
تفاصيل التعذيب واآلالم اليت ستصيبهم، ويعترب "دانيت" اجلحيم مركز 
األرض الضرورية حلشر األشرار وهتيئة اجلو لصعود األطهار، ويعد اجلزء 

األول منها وهو جهنم األشهر يف هذه امللحمة.
بطل الرواية اليت جزأها األول هو اجلحيم هو "دانيت" نفسه، إذ أنه يتخيل 
نفسه يف منتصف العمر ضائعا يف غابة، فتهب "بياتريتشي" لنجدته 
من خالل استعانتها ابلشاعر "فريجيليو" فتطلب منه أن يصبح دليال 
ومرشدا لـ"دانيت"، وفعال يقوم "فريجيليو" هبذا الدور وتبدأ رحلة "دانيت" 
عرب اجلحيم مع مرشده. واآلن لتسمح يل أيها القارئ العزيز أبن أسبح 
معك يف ومضات سريعة عن أهم األركان واحللقات اليت تشكل اجلحيم 
حبسب تصورات "دانيت أليجيريي"، ونبدأها مبدخل اجلحيم حيث رأى 
"دانيت" هناك أولئك اللذين مل ميتلكون الشجاعه للقيام بعمل خري أو 
شرير، و كان عذاهبم هو أن ميشون عراة، فتلسعهم احلشرات، وختتلط 

دماؤهم بعرقهم، وتسيل على األرض.
احللقة ا ألوىل: الليمبو: أقرب دوائر جهنم إىل اجلنة. التقى فيها "دانيت" 

وظلمات بلغت من الكثافة حداً ميكن معه ملسها ورؤية رؤوس شياطني 
كريهة املنظر، وكذلك سالسل من النار تكبل الـُمعذبني واألشد من 

ذلك كله هو عذاب الضمري.
يف اليهودية: جــاء يف سفر دانــيــال "ويــكــون وقــت ضيق مل يكن منذ 
كانت أمــة إىل ذلــك الــزمــان ويف ذاك الــزمــان ينجو شعبك وكــل من 
ــثـــريون مـــن الـــراقـــديـــن يف تــــراب األرض  يــوجــد مــــدوان يف الــكــتــاب وكـ
األبــدي"  والرعب  للعار  وبعضهم  األبدية  للحياة  بعضهم  يستيقظون 
12 2-1 حيث إنه عند املوت تذهب النفس لتستقر يف اجلحيم يف 
منازل منفصلة للصاحلني ولأشرار، عندئذ يذهب األولون إىل "جّنة 
عدن" واآلخرون إىل جهنم وهي مكان قائم يف الغرب، وقد جاء يف 
التلمود أهنا مؤلفة من سبعة منازل بعضها فوق بعض، تسيطر يف مجيع 
طبقاهتا انر قوهتا يف كل منزل تزداد ستة أضعاف عن املنزلة اليت فوقها 
وعالوة على النار هناك أهوال خمتلفة عبارة عن قاعات مظلمة تعج 
فيها العقارب وأخرى يضطر فيها املعذب إىل التهام أعضائه، ولكن 
هذه العذاابت هي وقتية وغايتها التطهري من اآلاثم وبعد انقضاء فرتة 
التطهري تذهب النفس إىل جّنة عدن ابستثناء اخلطاة الغالظ األكباد.

اجلـــزء األول يف "الــكــومــيــداي اإلهلــيــة" – اجلــحــيــم: حــاضــرة هــي دائما 
على مر العصور على الرغم من أنه كتبها منذ مئات السنني. يتذكرها 
اإليطاليون وغريهم من بين البشر، وخاصة عندما يتعلق األمر هبول أو 
مصيبة كربى. ففي أغسطس )2016( هز إيطاليا زلــزال قوي بلغت 
الوفيات واألضـــرار والتهدمات  مــن  الكثري  6.2 رخيــرت وأحـــدث  قوته 
والتصدعات، فكان أول وصف من اجلانب اإليطايل هلذه املأساة كان 
على شبكات التواصل االجتماعي واإلنرتنت ومع تغطية أخبار الزلزال، 
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احللقة اخلامسة: تضم هذه احللقة سريعي الغضب مث الكساىل اخلاملني 
به  ويقصد  "استيكس"،  مستنقع  احللقة جند  هــذه  احلاسدين. يف  مث 
النهر احلزين الذي حييط مبدينة الشيطان حسب "فريجيليو"- املنظر 
يف هذه احللقة كان عبارة عن جمموعة من البشر ظاهرة على سطح 
املاء، يضربون بعضهم بعضا ابلرؤوس والصدور وميزقون بعضهم بعضا 
أبسناهنم، ويتبني ل"دانــيت" أهنم من كانوا سريعي الغضب يف حياهتم 
الدنيا، وشاهد أيضا فقاقيع ترسل من األعماق فتبني له أن جمموعة 
الكساىل ترقد حتت يف األعماق وهم الذين يرسلون فقاقيع اهلواء إىل 

سطح املاء، الحنشار الكلمات يف حناجرهم.
 مدينة ديس: بعد املستنقع وجد "دانــيت" نفسه حتت برج عال عند 
مدينة "ديــس"، وهنا وجــد أحــد أعــدائــه، فأظهر له "دانــيت" القسوة، 
ورد عليه العدو مبحاولة لقلب قاربه، إال أن "فريجيليو" هدأ من روع 
"دانيت". مل يتمكن "دانيت" و"فريجيليو" من دخول املدينة وواجهتهما 
بعض املتاعب يف البداية، إذ اعرتضت طريقهما 3 جنيات هلن شعر 
من األفاعي الصغرية، وفجأة قمن بلطم أنفسهن والصراخ، واستدعني 
أنقذه مرة أخرى،  "ميدوسا" لتحول "دانــيت" حلجر لكن "فريجيليو" 
ويف النهاية استطاعا الدخول مبساعدة مالك هبط من السماء، وفتح 
املــديــنــة وعـــاد مــن حيث جـــاء. ويف املــديــنــة كــانــت قــبــور تشتعل انرا، 
واللهيب يظهر من حوهلا، ويسمع من داخلها صراخ اهلراطقة، وفيها 
التقى "دانيت" مرة أخرى أحد خصومة لكنه هذه املرة التقى ابلنصف 
العلوي - من منتصفه حىت الرأس- فقط. استمر "دانيت" و "فريجيليو" 
حنو قلب العذاب، ووصال ملنطقة من الصخور تفصل احللقة السادسة 
)اهلراطقة الذين أبدعوا يف تفسري احلياة بعيدا عن مبادئ املسيحية ( 

األخيار الذين ماتوا قبل نزول املسيحية فلم يتم تعميدهم، لكن هنالك 
من مت مساحمته ومت أخذه إىل اجلنة من هذه الفئة. عذاهبم هو التطلع 

األبدي ملصري أفضل دون نيلهم ذلك. 
احللقة الثانية: هنا يبدأ جحيم "دانيت" احلقيقي، ففي هذه احللقة جند 
اآلمثني الذين غلبوا عاطفتهم على عقلهم، وقد حاور يف هذه احللقة 
امرأة ورجل يدوران يف عاصفة هوجاء، ويتضح له أبهنما "فرانتشيسكا" 
و"ابولو" اللذان غلبا عاطفتهما على عقلهما، وعذاهبما كان أن يعلقا 
يف عاصفة هوجاء أبد اآلبدين. يقبع يف احللقة كل من ارتكب خطيئة 
اإلنصياع لشهواته أو من يسمح لشهوته ابلتحكم بعقله. ويعيش يف 

هذه الدائرة "مسرياميس" و"كليوبرتا" و"ديدو" و"هيلني" و"ابريس".
احللقة الثالثة: هي احللقة املخصصة للنهمني والشرهني، وعقاهبم هو 
أن يتمزقون ويلتهمون من قبل الوحش تشريبريوس "Cerberus" ذو 
الرؤوس الثالثة. عندما وصل "دانيت" و"فريجيليو" هامجهم الوحش إال 
أن "فريجيليو" قام إبلقاء حفنة من الرمل يف فمه، مث مروا على األشباح 
املغمورة مبياه املطر، والتقوا شبح "تشاكو" املواطن الفلورنسي املعروف 

ابلنهم.
احللقة الــرابــعــة: يقبع يف هــذه الــدائــرة كــل مــن مسحت لنفسه ابلتعلق 
ابألشياء املادية. ومسى حارس هذا الدائرة بـ"بلوتو"، إما تيمنا ابإلله 
بـ"بلوتوس" إله الثروة. شهد "دانــيت"  حــارس جوف األرض أو تيمنا 
امليثولوجيا  "ســيــســيــف" يف  بعقاب  يــذكــران  قــد  منظرا  احللقة  هــذه  يف 
اإلغريقية، إذ وجد جمموعة من البشر تدحرج صخورا ثقيلة ابجتاهني 
خمتلفني، وتبني له الحقا أبن هؤالء جمموعة البخالء واملبذرين، وكان 

كل فريق يعرّي اآلخر مبثالبه بينما يدفع احلجر.
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بينهما حوار بشأن "فلورنسا"، كما التقيا ثالث من فرسان "فلورنسا" 
الشجعان والذين كانوا يدورون حول أنفسهم حبلقة دون توقف، وهو 
لــوط. قام "فريجيليو" مبناداة الوحش  عقاب من ارتكب خطيئة قوم 
الــزواحــف، وبينما انشغل  "جــرييــوين"، صاحب الوجه العادل وجسد 
يعريمها كتفه،  أبن  الثامنة"  للحلقة  نقلهم  "وسيلة  إبقناع  "فريجيليو" 
حاور "دانيت" بعض اآلمثني يف احللقة الثالثة من احللقة السابعة، وبعد 

موافقة الوحش صعدا على ظهره وهبطا للحلقة الثامنة. 
الثامنة )املاليبوجلي "Malebolge"(: انطلق الوحش كالسهم  احللقة 
بعد أن أوصــل "دانــيت" و"فريجيليو" للحلقة الثامنة، وهي عبارة عن 
مكان مليئ ابخلنادق واألودية الصخرية ذات اللون القريب من احلديد 
الصدئ والــذي يتناسب مع طبيعة قلوب اآلمثــني يف اخلندق األول، 
فهو املكان الذي يقبع فيه اخلونة الذين خانوا القلوب وارتكبوا خطيئة 
اإلغراء ومن غرر ابلنساء! فيبدو أن التالعب ابملشاعر لدى "دانيت" 
الشياطني ظهورهم  أهلبت  القوادين وقد  الكبائر. هنا نرى  من أعظم 
بسياط انريــة ممزقة، وقــد تعرف "دانــيت" على "فينيديكو" الــذي ابع 
أخته ودهّلــا على طريق الغواية رغبة يف ربح مــادي، كما رأى البطل 
اإلغريقي "جاسون" الذي أغرى فتاة بكالمه الشاعري املعسول، مث 
العنف،  تواجه اإلمث والعار. وقد قدمهم على مرتكيب  هجرها حبلى 
وجــعــل عــذاهبــم يف أن جتــلــدهــم الــشــيــاطــني وتــلــهــب ظــهــورهــم يف أحــد 
اخلنادق، بينما يغوص بعضهم يف برك من الغائط البشري يف اخلندق 
الثاين. مل يستمر "دانيت" طويال يف هذا اخلندق بسبب طبيعة العقاب 
البشر حتقيقا  فيه على من يستخدم لسانه وجسده خلــداع  املفروضة 
لــفــائــدة مــاديــة، وهــو خــنــدق يقبع بــه املتملقون ومــن امتهن الــدعــارة 

فاحتميا  قدما،  املضي  منعتهما من  السابعة، لكن روائــح كريهة  عن 
بكهف، وفيه استغل "فريجيليو" الفرصة ليشرح لـ"دانيت" ملاذا مل جيمع 
أصــحــاب الــذنــوب اآلنـــف ذكــرهــم يف احلــلــقــات السابقة مــن اجلحيم 
أبفكار  بذلك  ويستعني  اجلحيم،  قلب  سيلتقيهم الحقا يف  مــن  مــع 

"أرسطو" يف كتابه علم األخالق. 
احللقة السابعة: تنقسم إىل ثالث حلقات صغرية فرعية: احللقة األوىل 
العنف ضد األشخاص  يقبع مرتكبو جرمية  السابعة: هنا  من احللقة 
أو األمالك، وعذاهبم أن يكونوا يف هنر من الدم املغلي، بعضهم غمر 
حــىت رمــوشــه، وبــعــض آخـــر يــصــل الــنــهــر حــىت أعــقــاهبــم فــقــط، وذلــك 
ملــن تسول  أمــا ابلنسبة  ارتــكــبــه!  الـــذي  العنف  الــتــدرج مرتبط حبجم 
له  تقف  مــع خطيئته،  يتناسب  ممــا  أكثر  يعلو جبسده  نفسه أبن  لــه 
القناطس - خملوقات أسطورية نصفها رجل ونصفها حصان، وترمز 
للعنف والغضب- ابملرصاد موجهة هلم أسهم. احللقة الثانية من احللقة 
السابعة: عبارة عن غابة فيها أشجار جافة، وخملوقات خرافية تسمى 
"اهلاريب" - نصفها امرأة ونصفها طائر- يكتشف "دانيت" أبهنا أرواح 
تنمو  أن  وعــذاهبــم هو  أنفسهم،  االنتحار حبق  ارتكبوا خطيئة  الذين 
أرواحــم أبجساد شجر ومن مث أتيت "اهلــاريب" وتتغذى عليهم. احللقة 
الرملية  للكثبان  السابعة: اجته "دانــيت" و"فريجيليو"  الثالثة من احللقة 
اليت تشبه رمال ليبيا، وتتساقط عليها هليب من السماء، حيث جيدان 
املعذبني الذين اقرتفوا جرمية العنف ضد هللا أو الطبيعة أو الفن، وتتبعا 
أثر مياه كانت تسقط إىل احللقة الثامنة يف طريق ضيق ما بني غابة 
أثــنــاء  الـــفـــن، ويف  أو  الطبيعة  أو  اآلمثـــني حبــق هللا  املنتحرين و كــثــبــان 
ودار  "دانــــيت"  مــعــارف  مــن  أحــد  التقيا  الثامنة،  احللقة  إىل  اجتاههما 
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إبنقاذ أحد بين جنسهم بعد أن خدعه أحد اآلمثــني، وبعد أن محل 
الــوادي  "فريجيليو" "دانــيت" خوفا من مالحقة الشياطني، وصــال إىل 
السادس. هنا يعذب املنافقون برمزية واضحة ابرتــداء معاطف ابهرة 
اجلمال من اخلــارج وقبيحة مبطنة ابلرصاص املعيق املؤمل كداللة على 
التباين بني ما يظهرونه لآلخر وما يبطنونه. كما تقع عني "دانيت" هنا 
فوقه  ابلسري  املنافقون  بقية  ويقوم  األرض  على  على كاهن مصلوب 
مبعاطفهم الثقيلة، بينما تنغرس األواتد يف يديه ورجليه ويصرخ متأملا 
لأبد. الوادي السابع من احللقة الثامنة: وادي مليء ابلزواحف، وهو 
فيحرتقون  وتلدغهم  عليهم  تلتف  الزواحف  أن  إذ  اللصوص،  عقاب 
ويتحولون إىل رماد، وقد التقى "دانــيت" عدد من أشهر اللصوص يف 
امليثولوجيا اليواننية ويف "فلورنسا"، منهم "بــوزو ديل أابيت" الذي رآه 
"دانـــيت" بعد أن لدغته إحــدى الــزواحــف. الـــوادي الثامن من احللقة 
الثامنة: خصصت هلؤالء الذين ال يراعون األمانة والصدق يف آرائهم، 
وعقاهبم هو أن يسريوا بينما يلف أرواحم اللهيب، ومن بني املعذبني 
الذين التقاهم "دانــيت" كــان "أوديــســيــوس" - صاحب فكرة حصان 
الفنت  الثامنة: خمصصة ملــن أاثر  التاسع مــن احللقة  طـــروادة. اخلــنــدق 
السياسية والدينية، ولقد عجز "دانيت" عن وصف كمية اجلروح والدماء 
اليت رآها يف هذا اخلندق! فهنالك أنوف مقطوعة و أذرع، و هنالك 
من محل رأسه كمصباح يتدىل، وكان هذا الشاعر "برتران دي بورن" 
الذي أوقع ما بني "هنري الثاين" ملك اجنلرتا وابنه. الوادي العاشر من 
احللقة الثامنة: بكى "دانيت" كثريا ملا رأى يف اخلندق التاسع، لدرجة 
أنــه كــان يــود البقاء للبكاء إىل أن "فريجيليو" هنــاه عن ذلــك، فذهبا 
للوادي العاشر حيث مزيفو املعادن مستلقني على بطوهنم أو راكعني 

ــــيت" داللـــة رمــزيــة على  واإلغــــــواء، الــعــقــاب الــشــعــري الـــرمـــزي مــن "دانـ
بشاعة وقبح ابطن وروح هــؤالء والــذي يدارونه مبعسول اللسان وما 
تظهره األبدان، فحكم عليهم ابإلغراق يف حبرية من الغائط والنفاايت 
البشرية. أما الــوادي الثالث من احللقة الثامنة: فخصصه "دانــيت" ملن 
حصل على األشــيــاء املقدسة ابملــال دون التقوى، وعــذاهبــم كــان أن 
يدفن نصفهم يف األرض ابملقلوب حىت ال يظهر منهم سوى أرجلهم 
يف اهلــواء حترتق ابطن أقدامهم كالشموع. هنا يرى "دانــيت" من وسم 
ابلسيمونية، نسبة إىل سيمون الساحر الذي أراد أن يشرتي مكاان له 
التقوى، وهــذا املكان هو مصري كل  املــال دون  ابلكنيسة عن طريق 
من استغل الدين للحصول على فوائد دنيوية، ويتم عقاهبم بوضعهم 
مقلوبني يف حفرة صخرية ال يبني منها سوى أقدامهم كرمز للتعميد 
املسيحي املقدس والذي شوهه اآلمثون ولوثوا اسم هللا، بينما حترق نريان 
اجلحيم أقدامهم حىت تذوب. الوادي الرابع من احللقة الثامنة: فيه نرى 
أجسادهم  التواء يف  أصاهبم  أن  واملنجمني، وعقاهبم كــان  املشعوذين 
لــلــوراء، وأصــبــحــوا ميشون للخلف وهــم يبكون  حبيث رؤوســهــم لفت 
وتبلل دموعهم أردافهم! الــوادي اخلامس من احللقة الثامنة: خصصه 
"دانــيت" للمرتشني الذين استغلوا وظائفهم جلمع املــال، وعقاهبم كان 
يــد شياطني مــع شــوك. يف هــذا اخلندق  إلقاؤهم بقطران مغلي على 
يلتقي "دانيت" و"فريجيليو" الغدار "ماالكودا" قائد شياطني اخلندق، 
وقد مر الشاعران بتجربة خميفة هنا حيث أخذا ابهلرب من شياطني 
اجلحيم الغدارة ومحل "فريجيليو" "دانيت" بني يديه كالطفل حىت متكنا 
من اهلروب. الوادي السادس من احللقة الثامنة: بعد أن خاض "دانيت" 
الشياطني  انشغال  استغل  اخلامسة،  احللقة  املرتشني يف  مع  حــوارات 
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الرايح ابلعواطف يبدو يل وكأنه انبع من إنسان فكر وشعر أبن من 
املناسب جعل من حيدث ضررا ابسم العواطف أبن يدور إىل األبد بني 
أذرع الرايح العاتية! كذلك األمر مع مرتكيب االنتحار، فتحوهلم إىل 
شجرة تتغذى عليها خملوقات خرافية ليس ابلعذاب املهني بقدر ما هو 
حزين ومؤمل، بعكس من غرر ابلنساء على سبيل املثال فعذاهبم كان 
مهني ومؤمل! إن صدق "دانيت" مع ذاته، وقدرته على خلق مساحات 
شاسعه لكن واضحة املعامل من حيث البداية والنهاية والتدرج بينهما 
يكسب عمله البعد اخلالد الذي حفظه يف قلب األعمال اإلنسانية 

األدبية.
وهبذا أهنى اجلزء األول من رحلة "دانيت" لكن الرحلة العجيبة يف عامل ما 
بعد املوت ال تنتهي مع اجلحيم، بل تستمر بعده إىل جبل املطهر، إذ 
يصل "دانيت" و"فريجيليو" لقلب األرض، وهناك تبدأ الرحلة العكسية 

لأعلى، ومن ثغرة مستديرة خرجا ليستعيدا رؤية النجوم.
الـــدراســـات حـــول "دانـــــيت" وأدبـــــه: هــنــاك الــكــثــري مــن الــــدول هبــا من 
يتخصصون يف دراسة "دانــيت". وكانت بداية عمل دراســات وأحباث 
عن حياة "دانيت" والكوميداي وتدريسهما يف القرن الرابع عشر، يف مجيع 
أحناء إيطاليا. ويف أول القرن الثامن عشر، زاد اهتمام الباحثني بدراسة 
"دانيت" وأشعاره وحياته. ويف هناية القرن التاسع عشر مت إنشاء العديد 
من اجلمعيات املعنية به، على سبيل املثال مجعية "دانيت" يف "درسدن" 
1865، ومجعية "دانــيت" يف "أكسفورد" عام 1876، ومجعية "دانيت" 
يف "كامربدج" يف الوالايت املتحدة األمريكية سنة 1883. واهتمت 
الكثري من اجلامعات الغربية بدارسة "دانيت"، وحتقيق مؤلفاته اإليطالية، 
اللغات، وكتبت هلا الشروح والتعليقات، ومت  ومت ترمجتها للعديد من 

وقد أصيبوا أبمراض خمتلفة: اجلرب و الربص والصرع وال يقوون على 
الوقوف.

التاسعة، مر الشاعران أبرض  التاسعة: يف رحلتهم حنو احللقة  احللقة 
ــردة، وكــان الوحيد "أنــتــيــوس" الــذي مل يكن مكبال، وهــكــذا سأله  املـ
التاسعة من جحيم  البئر حيث احللقة  لقلب  الشاعران أبن أيخذمها 
"دانيت". أول دائرة منها خصصها "دانيت" خلونة األقارب واألنساب! 
وقد استنجد "دانيت" برابت الشعر كي يساعدنه على التعبري عما رآه. 
البكاء لتجمد  كانت تطل رؤوس اخلونة كالضفادع، وال يستطيعون 
الدموع يف مقلتهم! مث دائــرة خونة الوطن، واألصدقاء، وأخــريا حيث 
سيده،  خــان  أو  إليهم  أحــســن  مــن  خــونــة  "لوتشيفريو" يتواجد  يقبع 
ويتناوهلم "لوتشيفريو" بيديه الضخمتني ليلتهمهم عقااب على ما اقرتفوه، 

وهؤالء تفارق أرواحهم أجسادهم إىل هذا املكان حىت قبل موهتم! 
هذا هو جحيم "دانــيت"، هذه هي اخلطااي مرتبة حسب درجة دنوها 

ابعتقاده مقرونة ابلعذاب الذي يشعر أبنه يليق هبا حسب تصوراته.
نــالحــظ أن "دانـــــيت" يـــرى أبن اخلــطــيــئــة ذات الـــضـــرر املــعــنــوي والـــيت 
تلمس القلب أعظم وأجــل من تلك الــيت تلحق أضـــرارا مــاديــة، ففي 
قلب عذابه جعل اخلونة ملن أحسن إليهم، كما أهنا اخلطيئة الكربى 
اليت ارتكبت حبق سيدان عيسى عليه السالم حسب الداينة املسيحية 
اليت استخدمها "دانــيت" يف كتابته للكوميداي. أيضا نالحظ أبن نوع 
العذاب يبدو أنه انبع من إحساس وتقمص للخطيئة، مثال من يغلب 
أن  يبدو  اجلحيم،  هــوجــاء يف  يعلق يف عاصفة  تفكريه  على  عاطفته 
ذلــك يشبه إحساس اإلنسان الــذي يتجاهل صــوت عقله ويستسلم 
كليا ملشاعره! وقد خنتلف يف كون ذلك أمر إجيايب أو سليب لكن دمج 
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و"فيجلي" من األملان؛ "ابرلو"، و"مور"، و"توينيب"، و"جادرنر" من 
اإلجنليز؛ و"لوجنفلو"، و"نورتون"، و"لوول"، و"هوايت"، و"ويلكنس" 
"أوزاانم"، و"أوفيت"، و"لونيون"، و"ماسريون" من  األمريكيني؛  من 
فرنسا، ابإلضافة إىل "بالثيوس" اإلسباين، و"سكاراتتزيين" السويسري.

يرى الكثريون أن عدد طبعات كتاابت "دانيت" أتيت يف املرحلة الثانية 
بعد الكتاب املقدس. عالوة على ذلك، فقد وجد "دانيت" عناية من 
جانب رجال الفن، فتناول الرسامون واملصورون واملوسيقيون جوانب 
و"مايكل  و"بوتتشي"،  و"سنيوريلي"،  "جــوتــر"،  ومنهم  أعماله،  من 
أجنلو"، و"تزاندواني"، و"دويه"، و"رودان"، و"فرنتس ليست" اجملري؛ 

و"تشايكوسكي" الروسي.
ومل يتم "دارسة "دانيت" ابلشكل الكبري يف العامل العريب واقتصرت على 
بعض الدراسات املقارنة. وقد حتدث عنه بعض الكتاب العرب ومنهم 
قسطاكي احلمصي، وقد كتب تسع مقاالت يف جملة اجملمع العلمي 
بدمشق عام 1927 و1928، وكان خالهلا ينتقد "دانيت" وقارن بني 
الكوميداي وبني رسالة الغفران. وقد نشر كامل كيالىن رسالة الغفران 
عام 1930، وخلص يف آخر كتابه "جحيم دانيت" بشكل وايف، وكتب 
حممود أمحد النشوي عشر مقاالت مبجلة الرسالة عام 1934، بعنوان: 
بــني املــعــري و"دانـــــيت"، تــعــرض فيها للجحيم واملــطــهــر، وحتـــدث عن 
نواحي الشبه واخلــالف بني الكوميداي والغفران. وكتب دريــين خشبه 
ست مقاالت يف جملة الرسالة عام 1936، عن "دانــيت" والكوميداي 
اإلهلية واملعري ورسالة الغفران، خلص فيها حياة "دانيت"، وأشار إىل أثر 
بعض السور القرآنية واإلسراء واملعراج اإلسالمي يف كوميداي "دانيت". 

نشرها ابلدورايت، وقد اهتمت املكتبات و اجلامعات جبميع مؤلفاته.
فــإن كل شخص يتمكن من قــراءة كتاابته، يصبح من املعجبني به، 
وتلميذا له. فله مئات اآلالف من الدارسني واحملبني، فهو الشاعر احلكيم 
والفنان املتصوف، ومن أبرز الدارسني لكتاابته: "جوفاين ابسكويل"1، 
و"نيكوال  سانكتس"3،  دي  و"فرانتشيسكو  و"جوزيه كاردوتشي"2، 
زجناريلي"4، و"دل لوجنو" من اإليطالني؛ "شلوسر"، و"ابور"، و"بومر"، 

بالشاعرية واإلنسانية  Giovanni Pascoli( .1( شاعر إيطايل ولد يف مقاطعة "فوريل". يتصف "باسكويل" 

والخيال الخصب. وقد تأثر، حني كان عمره اثني عرش عاماً، بحادثة مقتل والده، وملا تبعها موت والدته مع 

باللغة  أطفالها الثالثة، صار شاعر اآلالم. درس "باسكويل" األدب واللغات يف أوربينو. كان "باسكويل" عاملاً 

الالتينية، فأتيحت له فرصة الفوز مرات كثرية يف املسابقات العاملية يف الشعر الالتيني التي كانت تقام يف 

مدينة أمسرتدام يف هولندا. وتُعد كتاباته يف هذا املجال نحو الثالثني من القصائد الشعرية والكتابات األدبية. 

عرّب  للطبيعة  بسجيته وعاشقاً  رومانسياً  كان  فقد  )الكالسيكية(  التقليدية  بالدراسات  الزائد  اهتاممه  ومع 

عنها يف جميع مشاعره األدبية. أطلق باسكويل عىل أول مجموعاته الشعرية تسمية "مرييكايه". نقد الشاعر 

اإليطايل الشهري "دانتي أليجيريي".

Giosué Carducci( .2( ك)1907-1835( هو مدرس وشاعر إيطايل موهوب، لقب بشاعر البالط، ويف عام 

1906 أصبح أول إيطايل يحصل عىل جائزة نوبل يف األدب، ويعترب واحدا ممن صنعوا مجد الشعر اإليطايل 

الحديث. كاردوتيش هو واحد من ثالثة أدباء صنعوا مجد الشعر اإليطايل الحديث، أما اآلخران فهام جوفاين 

األدب  أستاذ  لفي"  "فرانسوا  الناقد  ويقول   .)1863-1938( دانونسيو  وجابرييل   )1855-1912( باسكوايل 

بجامعة السوربون "إن هوالء الثالثة قد جمعتهم نقاط مشرتكة غري الشعر، منها أنهم قد إقرتبوا من السلطة 

السياسية، كام كتبوا النرث وخاصة الرواية وعرفوا نجاحا مبهرا خارج بالدهم، وقد عرف هوالء الشعراء بأنهم 

وحشيون، حاولوا الخروج بأشعارهم من الجو الكالسييك الذي غلب عىل إبداع سابقيهم. وهناك سمة أخرى 

وهي أن النغمة السياسية واضحة للغاية يف أشعارهم.

الحديث يف  النقد  إيطايل، ومن مؤسيس مدارس  أديب  ناقد  ك)1818-1882(   )Francesco De Sanctis(  .3

إيطاليا. بسبب أرائه السياسية تم نفيه إىل خارج إيطاليا، ثم بعد ذلك عني وزيرا للمعارف. أهم مؤلفاته: 

"تاريخ األدب اإليطايل"، و"دراسات عن برتاركا". عاد إىل بالده عام 1860 ونشط يف مجايل السياسة واألدب، 

وأصبح حاكامً إلقليم "أفلّينو" ووزيراً للمعارف، وأستاذاً لألدب املقارن يف جامعة نابويل )1871-1877(.

Nicola Zingarelli( .4( ك)1935-1860( ناقد وكاتب إيطايل معروف درس يف نابويل و"فلورنسا" وبرلني، 

وهو من أفضل وأروع من تناولوا السرية الذاتية لـ"دانتي أليجيريي" وكذا أعامله.
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مــن عظماء  للعديد  واملــســيء  املتعصب جــدا  حيث وصــفــه ابلشاعر 
إليهم  أســاء  مــن  أول وأكــثــر  مــن مسلمني ومسيحيني. ولعل  التاريخ 
"دانيت" هو رسولنا الكرمي، ونيب اإلسالم حممد عليه الصالة والسالم، 
بعدما كشف عن تعصبه وحقده عليه حلد احلكم عليه ابستحقاقه أن 
يضعه يف اجلزء األول من الكوميداي اإلهلية وهو اجلحيم. وهذا احلكم 
من جانب "دانيت" ينم عن حقد وكره دفني ليس من جانبه فحسب، 
وإمنا من جانب الغرب أمجع يف تلك الفرتة املظلمة من اترخيهم، وهي 
فرتة العصور الوسطى، تلك احلقبة الزمنية اليت يصفها املؤرخ اإلجنليزي 
"إدوارد جيبون"1 أبهنا "ألف سنة من اهلمجية". الحقا قام املؤرخون 
بتوسيع املصطلح الواصف لتلك الفرتة يف أورواب فقالوا عنها أهنا فرتة 
التارخيية وانــعــدام اإلجنـــازات احلضارية  الكتاابت  أيضا "غياب  مشلت 
املادية، واالحنطاط يف خمتلف اجملــاالت، ومل يبق من معارف اإلغريق 
والـــرومـــان الــيت ازدهــــرت يف أورواب ســوى القليل حمــصــورا بــني األديـــرة 
والــكــاتــدرائــيــات وبــالطــات احلــكــام، ومتــيــزت العصور املظلمة بتفشي 
اجلهل والتزّمت الديين الشديد وتعاظم دور الكنيسة يف خمتلف جماالت 

احلياة وأيضاً ابنتشار احلروب العسكرية تقريبا يف شىت األرجاء".
أخطأ "دانيت" يف تناوله لإلسالم واملسلمني خطأ شديدا ال يغتفر أبي 
حال من األحوال، وهذا دليل آخر على أن أعلى الطبقات املثقفة يف 
أورواب – وليس العامة فحسب – يف تلك الفرتة كانت حاقدة ابغضة 

Edward Gibbon( .1( مؤرخ إنجليزي، صاحب كتاب )اضمحالل اإلمرباطورية الرومانية وسقوطها( الذي 

يعد من أهم وأعظم املراجع يف موضوعه. كتب كتابه يف ستة أجزاء من عام 1788-1776 م. من خالل كتابه، 

أثار "جيبون" الجدل حول مسألة فلسفية وال تزال حتى اليوم حيث يرجع "جيبون" سقوط روما إىل هجامت 

الربابرة وتفيش املسيحية. انعكست شهرة وعظمة "جيبون" من خالل مقولته يف التاريخ يف العصور الوسطى: 

"أنا أصف انتصار الرببرية والدين".

وحتدث حممد مندور1 يف كتاب مناذج بشرية، عام 1951، يف مقالني 
حتدث عن "بياتريتشي"، وتكلم عن دورها وكيف كانت مصدر اإلهلام، 
ووصف مكانتها لدى "دانيت" ويف "الكوميداي" وكيف أهنا هي وسيلة 
للسعادة األبدية. وكتب حممود حممد اخلضري يف جملة رسالة اإلسالم 
يف الــقــاهــرة سنة 1953، مــقــال حتــدث فيه عــن أثــر اإلســـراء واملــعــراج 
اإلسالمي يف "كوميداي دانيت"، وقد أّلف الدكتور صالح فضل2 كتااب 

أمساه "أتثري الثقافة اإلسالمية يف الكوميداي اإلهلية لـ"دانيت"".
"دانيت" واإلسالم واملسلمني وحضارهتم: يقول أ. يوسفي ايسر يف مقالة 
له بعنوان "الكوميداي اإلهلية – االستشراق – وأشياء أخرى" يف جريدة 
"البديل" بتاريخ 24 مارس 2016 متحداث عن "دانــيت" واإلســالم يف 
كوميدايه، فيقول إن "دانــيت" كــان أحــد الوجوه واألقنعة الــيت عراها 
الكاتب واملــؤرخ الكبري إدوارد سعيد يف كتابه الشهري "االستشراق"، 

1. محمد عبد الحميد موىس مندور )1965-1907(، ناقد أديب وكاتب مرصي متنوع، ولغوي. مارس الصحافة 

والتدريس الجامعي. عاش تاريخا حافال مبعارك سياسية ، وفكرية،  واجتامعية مؤثرة، ولد بالرشقية يف 5 يوليو 

1907 والتحق بكلية الحقوق وقت افتتاح الجامعة املرصية عام 1925 ثم درس بكلية اآلداب قسم االجتامع 

وقسم اللغة العربية وحصل عىل ليسانس اآلداب عام 1929 وليسانس الحقوق عام 1930.

2. ولد عام 1938. أوفد يف بعثة للدراسات العليا بإسبانيا وحصل عىل دكتوراه الدولة يف اآلداب من جامعة 

واآلداب  الفلسفة  بكلية  والرتجمة  العريب  لألدب  مدرًسا  بعثته  أثناء  عام 1972م. عمل يف  املركزية  مدريد 

بجامعة مدريد منذ عام 1968 حتى عام 1972. عمل بعد عودته أستاًذا لألدب والنقد بُكلِّيتي اللغة العربية 

والبنات بجامعة األزهر. وعمل أستاًذا زائرًا بكلية املكسيك للدراسات العليا منذ عام 1974 حتى عام 1977. 

أنشأ خالل وجوده هناك قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة املكسيك املستقلة عام 1975م. انتقل للعمل 

انتدب  بكلية اآلداب بجامعة عني شمس منذ عام 1979م حتى اآلن.  املقارن  للنقد األديب واألدب  أستاًذا 

مستشاًرا ثقافيًّا ملرص ومديرًا للمعهد املرصي للدراسات اإلسالمية مبدريد بإسبانيا منذ عام 1980م حتى عام 

1985م. رأس يف هذه األثناء تحرير مجلة املعهد املرصي للدراسات اإلسالمية مبدريد. أختري أستاًذا رشفيًّا 

للدراسات العليا بجامعة مدريد املستقلة. له مؤلفات عديدة أثرت املكتبة العربية يف األدب والنقد األديب 

واألدب املقارن وزودت الباحثني برؤى جديدة يف الشعر واملرسح والرواية.
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)3. رمحة مهداة( اختص هللا حبيبه ومصطفاه أبن جعله رمحة جلميع 
اخلالئق مجيعهم مؤمنهم وكافرهم حىت الدواب أصابتها رمحة النيب عليه 
الصالة والسالم فقال تعاىل: "َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َرمْحًَة لِْلَعاَلِمنَي". وقال 
َعِنتُّْم َحرِيٌص  َما  َعَلْيِه  أَنـُْفِسُكْم َعزِيٌز  ِمْن  َرُســوٌل  تعاىل: "َلَقْد َجاءَُكْم 
َعَلْيُكْم اِبْلُمْؤِمِننَي َرُءوٌف َرِحيٌم". وروى مسلم يف صحيحه من حديث 
أىب هــريــره أن النيب عليه الــصــالة والــســالم قيل لــه ادع على املشركني 

فقال: "إين مل أبعث لعاان وإمنا بعثت رمحة".
)4. أماان ألصحابه وأمته( اختص هللا سبحانه وتعاىل حبيبه ومصطفاه 
أبن جعل وجــوده بني أصحابه أماان هلم من العذاب خبالف ما كان 
حيدث لأمم السابقة، حيث نزل عليهم العذاب يف وجود أنبيائهم بني 
 ُ بـَُهْم َوأَْنَت ِفيِهْم َوَما َكاَن اللَّ ُ لِيـَُعذِّ أظهرهم، قال تعاىل: "َوَما َكاَن اللَّ

بـَُهْم َوُهْم َيْستـَْغِفُروَن". ُمَعذِّ
)5. العهد وامليثاق( أخذ هللا سبحانه وتعاىل عهدا على مجيع األنبياء 
واملرسلني من لدن آدم عليه السالم إىل املسيح عليه السالم أنه إذا 
ما ظهر النيب العرىب األمي حممد بن عبدهللا أن يرتكوا ما عليه ويتبعوه 
وينصروه، وأخذ هللا عليهم ميثاقا وعهدا بذلك، فقال عز وجل: "َوِإْذ 
ُ ِميثَاَق النَِّبيِّنَي َلَما آتـَيـُْتُكم مِّن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة مُثَّ َجاءَُكْم َرُسوٌل  َأَخَذ اللَّ
ِلُكْم  مَُّصدٌِّق لَِّما َمَعُكْم لَتـُْؤِمُننَّ ِبِه َولََتنُصرُنَُّه، قَاَل أَأَقـَْرْرمُتْ َوَأَخْذمُتْ َعَلٰى ذَٰ

َن الشَّاِهِديَن". ِإْصرِي، قَاُلوا أَقـَْرْراَن، قَاَل فَاْشَهُدوا َوَأاَن َمَعُكم مِّ
)6. القسم حبياته( من خصائص النيب عليه الصالة والسالم أن هللا 
أقسم حبياته، وهذا القسم يدل على عظم وعلو شرف املقسم به، وأن 
حياته جلديرة أن يقسم هبا ربنا عز وجل ملا فيها من اخلري والربكات ومل 
ِإنَـُّهْم َلِفي  يثبت هذا لغريه من األنبياء واملرسلني قال تعاىل: "َلَعْمُرَك 

َسْكَرهِتِْم يـَْعَمُهوَن".

احلــديــث عــن عظماء اإلســـالم، فكيف  متعصبة، وغــري حيادية عند 
يقول "دانيت" هذا عن النيب احلق، خامت األنبياء واملرسلني، وهو خري 
الدنيا؟ فنبينا املختار صلى هللا  البشر، وخري من وطــأت قدماه هذه 
عليه وسلم هو خري البشر، فقد اختصه ربه من دون األنبياء واملرسلني 
يف الدنيا واآلخرة جبملة من اخلصائص اليت فّضله هبا على سائر األنبياء 
واملرسلني ومنها ما هو يف الدنيا، وما هو يف اآلخرة ولذلك ينبغي علينا 
مجيعا أن نعرف ونذّكر ببعض، وليس كل، هذه اخلصائص لنُلّم ولو 
ابليسري عن قدر النيب عند هللا سبحانه وتعاىل، وال نلتفت ملا يقوله 
عنه كذاب وافرتاًءا الغرب. قال ابن القيم عليه رمحة هللا: "ال يعرف قدر 
النيب إال هللا العلي". اختص هللا نبينا املصطفى املختار يف الدنيا دون 
غريه من األنبياء واملرسلني ابلعديد والعديد من اخلصائص له وحده 
دون غريه من البشر أو حىت من األنبياء والرسل اآلخرين، نذكر منها:

)1. نبوة خامتة( من تشريف هللا تعاىل لنبيه عليه الصالة والسالم أن 
هللا تعاىل ختم به النبيني واملرسلني فال نىب بعده، واخلتام ال يكون إال 
ابملسك فكان هو خري النبني واملرسلني وكانت شريعته خري الشرائع 
وأعظمها قدرا عند هللا تعاىل، قال هللا تعاىل: "َما َكاَن حُمَمٌَّد َأاَب َأَحٍد 
ُ بِــُكــلِّ َشــْيٍء  ِمــْن رَِجــالِــُكــْم َولَــِكــْن َرُســـوَل اللَِّ َوَخـــامَتَ النَِّبيِّنَي وََكـــاَن اللَّ

َعِليًما".
)2. رســالــة عــامــة( مــا مــن نــىب أو رســـول إال وأرســلــه هللا لــقــومــه، إال 
حممد عليه الصالة والسالم أرسله ربنا عز وجل للعاملني مجيعا عرهبم 
وعجمهم، إنسهم وجنهم، قال تعاىل: "َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة لِّلنَّاِس 
َبِشريًا َوَنِذيرًا َولَِٰكنَّ َأْكثـََر النَّاِس اَل يـَْعَلُموَن". وقال تعاىل: "تـََباَرَك الَِّذي 

نـَزََّل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلِمنَي َنِذيرًا".
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مل يكتِف "دانيت" ابحلديث بطريقة غري الئقة عن نبينا املصطفى وحده، 
بل هتجم على العديد من عظماء التاريخ، فصنف ضمن املستحقني 
للجحيم عددا من أعالم املسلمني كعلي ابن أيب طالب وابن سينا وابن 
رشــد وصــالح الدين األيــويب وغريهم، كما صنف ضمن ''الوثنيني'' 
"هكتور"، و"إيــنــيــاس"، وســقــراط، وأفــالطــون، وأرســطــو. والغريب يف 
األمر أنه ورغم تصنيفه هذا أبدى "دانيت" إعجابه ابلفضائل واملنجزات 
العظيمة هلؤالء األعالم، ولكنه مل جيد بُدًّا من احلكم عليهم يف جهنم 
ألهنــم ليسوا مسيحيني. الشــك أن "دانــــيت" كــاتــب عــبــقــري، يصيغ 
عباراته حبرفية منقطعة النظري، لكن تناوله للشخصيات مل يكن خيضع 
للحيادية والعقالنية، ويف كثري من األحيان كان حكمه عليهم منافيا 

للمنطق والعقل واحلقيقة.
ــــيت" جــاهــال ابلـــشـــرق وال ابإلســـــالم عــنــدمــا كــتــب هــذه  ــ مل يــكــن "دان
النمنم  حلمي  أ.  يقول  املــعــرفــة، حيث  بعدم  نومسه  حــىت  الكوميداي، 
يف مقالة له بعنوان "دانـــيت... مستلهم اإلســالم" يف جريدة "اإلحتــاد 
ابلنسبة  الشرق  يذكر  وحينما   :2010 أكتوبر   21 بتاريخ  اإلماراتية" 
لـ"دانيت" فهذا يعين يف املقام األول اإلسالم، ففي عصر "دانيت" كان 
اإلسالم يغطي جزءاً كبرياً من الشرق جغرافياً ودينياً وثقافياً وحضارايً 
وعالقة "دانــيت" ابإلسالم والثقافة العربية موضع اهتمام كثريين، فقد 
أتيح له أن يعرفها عرب مسارات مهمة منها األندلس وجنوب إيطاليا، 
وقــد وصــل إليها املسلمون وانــتــشــرت ثقافتهم هبــا، وكــذلــك احلــروب 
الصليبية وما كان يكتب عنها يف الغرب، سواء من الرحالة أو الذين 
شاركوا فيها وأشــار عدد من الدارسني األوروبــيــني إىل عالقة "دانــيت" 
وأتثره الشديد بفلسفة ابن رشد، حىت أنه يُعد عند الفيلسوف الفرنسي 

النبوة والرسالة( من شرف النيب عليه الصالة  نــداؤه عليه بصفة   .7(
والسالم وعلو مقامه على سائر األنبياء واملرسلني أن هللا تعاىل ما اندى 
عليه ابمسه جمردا، أي ما قال اي حممد، إمنا قال: اي أيها النيب، اي أيها 
الرسول، وما اسم حممد عليه الصالة والسالم يف القرآن إال على صفة 

اخلرب ومقرتان بصفة النبوة والرسالة.
)8. هنى املؤمنني عن مناداته ابمسه( من تكرمي املوىل عز وجل حلبيبه 
ومصطفاه وإعـــالء قــدره هنــى املؤمنني عــن مناداته ابمســه جمـــردا، كما 
يفعل الناس مع بعضهم وكما كانت تفعل األمم السابقة مع األنبياء 
َكُدَعاِء  بـَيـَْنُكْم  الــرَُّســوِل  ُدَعــاَء  جَتَْعُلوا  واملرسلني، قال جل عــاله: "اَل 

بـَْعِضُكْم بـَْعًضا".
)9. املغفرة لذنوبه( من خصائصه عليه الصالة والسالم أيضا إخبار 
املوىل عز وجل له مبغفرة ذنوبه ما تقدم منها وما أتخر، ومل يكن ذلك 
مُِّبيًنا،  فـَْتًحا  لَــَك  فـََتْحَنا  "ِإانَّ  تعاىل:  قال  واملرسلني  األنبياء  من  لغريه 
َم ِمن َذنِبَك َوَما أَتَخََّر َويُِتمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيَك َويـَْهِدَيَك  ُ َما تـََقدَّ لِّيـَْغِفَر َلَك اللَّ
ِصرَاطًا مُّْسَتِقيًما". وقال تعاىل: "أملَْ َنْشرَْح َلَك َصْدَرَك َوَوَضْعَنا َعْنَك 
ِوْزَرَك الَِّذي أَنـَْقَض َظْهَرَك َوَرفـَْعَنا َلَك ِذْكَرَك". ومما يعتقده اجلهال أنه 
كانت لرسول هللا ذنوب يستغفر منها، وما كان له ذنب إمنا استغفاره 
كان تقراب إىل هللا وخوفا من أن يكون قد قصر يف البالغ والدعوة. 
)معجزة خالدة( اختصه هللا سبحانه وتعاىل مبعجزة خالدة إىل أن تقوم 
الساعة وهي القرآن الكرمي، فما من نىب إال وانقضت معجزته وانصرمت 
َلُه حَلَاِفظُوَن". وقال  نـَزَّْلَنا الذِّْكر َوِإانَّ  يف حياته، قال تعاىل: "ِإانَّ حَنُْن 
نُس َواجلِْنُّ َعَلٰى َأن  تعاىل متحداي اإلنس واجلن: "ُقل لَِّئِن اْجَتَمَعِت اإْلِ
َذا اْلُقْرآِن اَل أَيْتُوَن مبِْثِلِه َوَلْو َكاَن بـَْعُضُهْم لِبـَْعٍض َظِهريًا". أَيْتُوا مبِْثِل هَٰ
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أوجه الدعم والفائدة والنفع واألفضال املقدمة من احلضارة اإلسالمية 
العظيمة والغنية وقتها إىل الغرب الفقري املضمحل حينها. ومبا أن املقالة 
القارئ  أيها  لــك،  أوجــزهــا  فإنين  للغاية  الذكر طويلة  لكاتبها سالف 
الــعــزيــز، يف األســطــر الــقــادمــة. كــانــت أورواب تعيش يف ظــالم الــقــرون 
الوسطى وتعاين شعوهبا )منذ سقوط روما( أقسى صنوف العذاب من 
الفقر واجلهل واملرض لفرتة جاوزت مئات السنني، بينما كانت العواصم 
يف الوطن العريب الكبري كبغداد زمن العباسيني والقاهرة زمن الفاطميني 
وقرطبة زمن األندلسيني تعّج مبظاهر االزدهار احلضاري الزاهي ساطعة 
أنوارها املعرفية ال على بلدان املنطقة فحسب بل جاوزهتا إىل البلدان 
األوروبية ودخلت جامعاهتا. كان املعلمون املسلمون وقتها ميثلون جل 
العامل املتحضر على وجه األرض كان منهم فلكيون وصيادلة وأطباء 
والكندي  اخلوارزمي  أمثال  طبيعه ورايضيون  وعلماء  وأدابء  وفالسفة 
واملتنيب والرازي وابن يونس وابن رشد وسيبويه واخليام، وأما ابن اهليثم 
البصري املولد فقد وصفه الكاتب األمريكي املعاصر "مايكل هاملتون 
مورجان"1 أبينشتاين زمانه ألنه اكتشف نظرايت علمية ساعدت كل 
من "كوبرنيكوس"2 و"نيوتن" على حتقيق أهدافهم العلمية بعد ستمائة 

وانتخب عضًوا يف مجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة 1985م، وكرمته مرص فمنحته جائزتها التقديرية سنة 

1986م كام نال عدة أوسمة من دول مختلفة.

Michael Hamilton Morgan( .1( عامل سيايس مؤثر وكاتب وروايئ أمرييك. ولد عام 1951 يف مدينة 

 Lost History: the  " للعرب  الضائع  التاريخ  عن  كتابه  خالل  من  واسعة  شهرة  واكتسب  تشارلوت، 

."Enduring Legacy of Muslim Scientists

ك)1473–1543( كان راهباً وعاملاً رياضياتياً وفيلسوفا فلكياً وقانونياً وطبيباً   )Nicolaus Copernicus( .2

وإدارياً ودبلوماسياً وجندياً بولندياً. كان أحد أعظم علامء عرصه. يعترب أول من صاغ نظرية مركزية الشمس 

وكون األرض جرماً يدور يف فلكها يف كتابه "حول دوران األجرام الساموية". وهو مطور نظرية دوران األرض، 

ويعترب مؤسس علم الفلك الحديث. 

"أتني جيلسون"1 رشداي )أي على مذهب ابن رشد(، ومن أبرز مناذج 
ما يعرف ابلرشدية الالتينية، والنقطة املثارة يف هذا الصدد نظرية ابن 
رشد يف العقل الكلي وقوله أبنه ال ميكن أن يكون للجنس البشري 
عقل كلي واحد ممكن، وجوهر مستقل متاما عن اجلسم، وأن املعرفة 
ابلنسبة لإلنسان الفرد ال تعين شيئا أكثر من املشاركة يف جزء ما أو 
آخر من املعرفة اليت ميلكها هذا العقل الكلي، ويذهب "دانــيت" إىل 
أن كل أفراد اجلنس البشري املوجودين يف زمان ما على األرض ميكن 
ابن  به  يقول  الــذي  الــواحــد  املمكن  للعقل  معادلني  اعتبارهم مجاعيا 
رشد، وأاي كان األمر فإن أتثر "دانيت" اببن رشد الفيلسوف األندلسي 
واملفكرين  اإلسالمية  ابلثقافة  "دانـــيت"  أتثــر  مــن  يعكس جــزءا  املسلم 

اإلسالميني ومن مث الثقافة العربية. 
النهضة األوروبية"  بعنوان "فضل احلضارة إإلسالميه على  ويف مقالة 
بقلم د. رضا العطار يعرض الكاتب مقتبسات من كتاب "احلضارة"2 
حلسني مؤنس3، ويف هذه املقالة الثرية يتم سرد – بتصرف – الكثري من 

الوسيطية،  بالفلسفة  اهتم  الفرنسية،  للفلسفة  ومؤرخ  فيلسوف  ك)1884-1978(.   )Étienne Gilson(  .1

بعد أن كان من املتخصصني يف الفكر الديكاريت. اهتم أيضاً بتقليد "توما األكويني" الفلسفي. مل يعترب نفسه 

مدرسيا جديداً وال توماويا جديداً. ويف سنة 1946 أصبح عضواً يف األكادميية الفرنسية.

وماهيتها  الحضارة  عن  الكتاب  يتحدث  املعرفة.  عامل  سلسلة  من  األول  الكتاب  هو  الكتاب  هذا  يعد   .2

وعوامل قيامها ومظاهرها والفرق بينا وبني التقدم والفرق بينها وبني الثقافة، ويستعني الكاتب يف بحثه هذا 

باستالم كثري من أقوال ابن خلدون بإثباتها أو بإثبات خطأها كام يهتم كثريا بأقوال كثري من العلامء األوربيني 

املحدثني مثل تونبي وشبنجلر.

فدعي  العلمية،  الهيئات  تقدير  مؤنس  حسني  لقي  مرصي.  ومؤرخ  َوُمفكر  كاتب  هو   )1911-1996(  .3

أستاًذا زائرًا يف كثري من جامعات العامل، فحارض يف جامعات جامعة "الرباط" و"لندن"، و"درهام"، و"أندرو"، 

الجمعية  مثل  العلمية،  املجامع  من  كثري  يف  عضًوا  واختري  و"بون"،  و"هامبورج"،  و"إدنربه"،  و"كامربدج"، 

املرصية التاريخية، واملجمع العلمي املرصي، واملجلس األعىل للفنون واآلداب، واملجالس القومية املتخصصة، 
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عــدد سكاهنا عــن املــلــيــون نسمة وغـــدت احلــيــاة فيها متسمة ابلــرفــاه 
والنعيم. بدأ املسلمون يف أتسيس حضارة متفوقة جعلت من إسبانيا 
أمجل وأغــىن البلدان األوروبية وأنشأوا مــدانً كبرية مزدهرة مل يكن هلا 
نظري على وجه األرض، خططها مهندسون واسعوا اإلطالع وشيدها 
بناؤون مهرة فغدت قرطبة عاصمة األندلس مركز الثقافة لبلدان أورواب 
قاطبة. كانت شوارع العاصمة تزيد على عشرة أميال طوال وقد عبدت 
ومتــت إانرهتــا يف الوقت الــذي كانت فيه شــوارع لندن وابريــس ترابية 
احلالك  الظالم  الليل يف  أثناء  يشقون طريقهم  املواطنون  وكــان  وعــرة 
بصعوبة ويغوصون عميقا يف الوحل بعد هطول األمطار. لقد ازدهرت 
العلوم واآلداب والفنون حتت مساء األندلس وتطور فن الشعر وغدا 
زاهيا، فتح خليال الشعراء آفاقا رحبة للعمل اخلالق وأصبح األسلوب 
الــشــعــري أكــثــر غــىًن ومــتــانــة واألقــــدر على التعبري عــن مجــال املشاعر 
أايم  قرطبة  العاصمة  بلغت  لقد  األحاسيس.  ورقــة  ورهــافــة  اإلنسانية 
اجملد العريب درجة عالية من التقدم الثقايف فكان يف كل مدينة رئيسية 
الــيت جلبت كتبها  الــبــالد ابملكتبات  عــامــة، وزخـــرت  جامعة ومكتبة 
النفيسة من بغداد واإلسكندرية ودمشق ومشلت خمتلف جماالت العلم 
واملعرفة، وكانت مكتبة العاصمة قرطبة حتتوي على أكثر من نصف 
مليون كتاب، ونتيجة لإلحتكاك احلضاري بني الشعوب انتشرت بني 
والكحول  عربية كثرية كالقطن واجلرب  مــفــردات  األوروبــيــة  اجملتمعات 
والكيمياء. كما بلغت شأفة الفن عندهم حدا جعلت خليفة املسلمني 
خيرج بنفسه الستقبال عامل موسيقى قدم إىل البالد زائرا. كان طالب 
وأورواب  وإفريقيا  آسيا  قــارة  من  األندلس  معاهد  يتوافدون على  العلم 
يكملون دراستهم  وعندما كانوا  املتعددة  الثقافات  هنل  من  لريتشفوا 

سنة. وكتاب القانون يف الطب البن سينا الغين عن التعريف حيث 
الطب يف اجلامعات األوروبــيــة  لــدراســة  أســاســي  اعتمد عليه كمرجع 
القرن اخلامس عشر، وال زالت  طيلة مخسمائة عــام، أي إىل أواخــر 
قاعاته  بتماثيله وتسمي  اليوم  إىل  العامل شهرة حتتفظ  أكثر جامعات 
ابمسه. فجامعة "أكسفورد" تزين مكتبتها بتمثال ابن سينا إىل جانب 

"أرسطو" و"أفالطون" اعرتافا بقيمته العلمية.   
عــنــدمــا عــرب طــــارق ابـــن زايد جبــيــشــه الــصــغــري املــضــيــق إىل إســبــانــيــا يف 
احملليون  سكاهنا  استقبله  اإلســالمــيــة،  الفتوحات  مــن  الثمانني  الــعــام 
يف  الربابرة، فكانوا حقا شركاء  القوط  من سلطة  وساعدوه لتحريرهم 
القائد الفذ من إنشاء دولــة ظلت آاثر  الفتح املبني. وقد متكن هذا 
اللحظة. يقول  هــذه  قائمة ومثرية حىت  والــعــمــران،  العلم  عظمتها يف 
املــؤرخ الشهري – "جوستاف لــوبــون"1 – كانت إسبانيا زمــن القوط 
ذات رخاء قليل وثقافة ضحلة، ولكن ما إن دخلها العرب يف القرن 
بــدأُوا ينشرون فيها رسالة احلضارة، فاستطاعوا  امليالدي حىت  الثامن 
يف أقــل مــن مــائــة عــام أن حيــيــوا خـــراب األرض ويقيموا أفــخــر املباين 
وينشطوا احلركة التجارية، بعدها تفرغوا لدراسة العلوم واألداب وترمجوا 
الكتب األجنبية وأسسوا اجلامعات اليت كانت وحدها امللجأ الوحيد 
لزمن طويل – وقــد منت مدينة قرطبة بسرعة حىت زاد  أورواب  لثقافة 

Charles-Marie Gustave Le Bon( .1( ك)1931-1841( هو طبيب ومؤرخ فرنيس، عمل يف أوروبا وآسيا 

وشامل أفريقيا، كتب يف علم اآلثار وعلم األنرثوبولوجيا، وعني بالحضارة الرشقية. من أشهر آثاره: حضارة 

تقدم  األندلس" و"رس  العرب يف  املرصية" و"حضارة  و"الحضارة  و"باريس 1884"  الهند  العرب وحضارات 

األمم" و"روح االجتامع" الذي كان إنجازه األول. هو أحد أشهر فالسفة الغرب وأحد الذين امتدحوا األمة 

العربية والحضارة اإلسالمية. مل يرس "غوستاف لوبون" عىل نهج معظم مؤرخي أوروبا، حيث اعتقد بوجود 

فضٍل للحضارة اإلسالمية عىل العامل الغريب.
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صناعة الورق من الصني عرب مسرقند عام 712 ميالدية واليت مل تنتشر 
هذه الصناعة يف أورواب إال بعد مرور مخسة قرون على التاريخ املذكور. 
األمــم  اإلســـالمـــي إىل  األخالقية للمشرق  القيم  انــتــقــال  جمــال  أمــا يف 
الفكر يف فرنسا  التاريخ أن مشاهري  ثقافية، خيــربان  األوروبــيــة بوسائل 
ــوا املــعــارف  ــ ــان جـــاك روســـــو"1 كـــانـــوا قـــد درسـ ــ أمـــثـــال "فــولــتــري" و"جـ

العربية املرتمجة واستوعبوا مفاهيمها الروحية.
ــيــــة عــلــى الـــشـــرق، نقل  ــ وخــــالل احلــــرب الــصــلــيــبــيــة واهلــجــمــات األوروب
والتقنية  العلمية  من املنجزات  والكثري  الكثري  هلم  واملرافقون  احملــاربــون 
لـــدى املــســلــمــني والـــعـــرب إىل بــلــداهنــم، كــانــت يف مــقــدمــتــهــا صناعة 
إيطاليا وكذلك فن صياغة  الــيت نقلت إىل "جنوه" يف  امللون  الزجاج 
الذهب والفضة من املدن السورية إىل مدن أوروبية كثرية مثلما اقتبسوا 
صناعة طبع النقوش الفنية على األنسجة بطريقة الكبس من الداير 
املصرية. نعم لقد انتهت احلروب الصليبية بعد زهاء قرنني من الزمن 
دون أن حتقق أهدافها املعلنة لكنها حققت أهدافا غري معلنة. لقد 
توثقت العالقات الثقافية يف فرتات اهلدوء النسيب اليت ختللتها سنوات 
احلرب الطويلة بني البلدان اإلسالمية املتحضرة، املطلة على الشاطئ 

Jean-Jacques Rousseau( .1( ك)1778-1712( هو كاتب وأديب وفيلسوف وعامل نبات من جنيف، يعد 

من أهم كتاب عرص النهضة، وهي فرتة من التاريخ األورويب، امتدت من أواخر القرن السابع عرش إىل أواخر 

القرن الثامن عرش امليالديني. ساعدت فلسفة "روسو" يف تشكيل األحداث السياسية، التي أدت إىل قيام الثورة 

الفرنسية. حيث أثرت أعامله يف التعليم واألدب والسياسة. كتب "روسو" كتابا رئيسيا يف الرتبية اسمه "إميل" 

عن الرتبية السليمة، وذلك عىل هيئة قصة طفل. وتبدأ القصة بنشأة الطفل إميل وتنتهي بزواجه وهو يف 

سن 25 سنة. يريب النشء عىل طبيعته بدون إجباره عىل حفظ العلوم والثقافات، بذلك يتعلم النشء من 

طبيعة ميوله وبالتجربة الشخصية. ويرى "روسو" أن النشء الذي ينشأ عىل تلك الطريقة الحرة هو األصلح 

ملجتمعه. انترشت طريقة "روسو" يف تربية النشء رسيعا يف مختلف الدول األوروبية، وهي تعترب حتى يومنا 

هذا الطريقة األساسية لطرق التعليم الحديثة.

يعودوا إىل أوطاهنم لينشروا ما تعلموه يف بالد املسلمني. عندما قدم 
املسلمون إىل إسبانيا بدؤوا ابستصالح األراضي بواسطة نظام سقاية 
متطور، وزرعــوا قصب السكر والقطن والتوت والــرز واملــوز. لقد أقام 
العرب املعامل العمرانية واملعرفية يف كل مكان على عكس ملوك األقاليم 
األوروبــيــة الــذيــن كــانــوا غائصني يف حبــر جهالتهم غــري مبالني لشؤون 
رعــاايهــم. كــانــت دولـــة اإلســـالم يف األنــدلــس تــرعــى الــعــلــوم واألداب 
والفنون فكانت تكثر من إنشاء املعاهد، كانت يف العاصمة وحدها 
ثالثة آالف مدرسة تشتمل مناهجها على خمتلف العلوم كالرايضيات 
علم  الــعــرب يف  بــرع  والطب. لقد  واجلغرافيا  والفقه  والــزراعــة  والفلك 
مــدارس األندلس  املعلمون يف  فيه  الــذي كــان  الوقت  اجلغرافيا، ففي 
يشرحون لتالمذهتم عن كروية األرض ويصنع العامل العريب ابن يونس 
كان  ملك صقلية.  الــثــاين"  ــر  "روجـ إىل  يهديها  فضية  جغرافية  كــرة 
األوروبيون ال يزالون جيهلون حقيقة كروية األرض حلني أعلن الفلكي 
اإليطايل جاليلو جاليلي عن اكتشافه كروية األرض لكن بعد أكثر من 

مخسمائة عام. 
معتمدين  السبعة  الدنيا  حبــار  الشراعية  بسفنهم  جيوبون  العرب  كــان 
الــيت اخرتعوها،  القبلة – البوصلة –  إبــرة  الــرايح املومسية وعلى  على 
التجارية  السفن  البحرية وصناعة  املالحة  فن  يتفوقون يف  مما جعلهم 
السريعة اليت كان يقودها راببني أفذاذ جابوا هبا أرجاء املعمورة ووصلوا 
الوقت  قياس  إسبانيا عن  لقد كتب عــرب  الدنيا أبسرها.  إىل موانئ 
وبنوا أوىل املراصد يف أورواب، كما نقلوا إىل إسبانيا من بالد املشرق 
العريب ابتكارات علمية مهمة كمفهوم "الِصْفر" الذي اقتبسوه من اهلند 
والذي استعمله اخلوارزمي يف بغداد أثناء اكتشافه علم اجلرب، كما نقلوا 
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ومع ذلك مل خيُل الغرب واملستشرقني من شىت أحناء العامل من مؤرخني 
ومفكرين أبصروا ما للمسلمني من فضل يف احلضارة اإلنسانية على 
احلضارة األوروبــيــة والعاملية بوجه عــام؛ فألفوا كتًبا ودراســـات منصفة 
تشيد بفضل املسلمني الذي ال ميكن إنكاره. فقط نذكر قليال منهم 
درســوا هــذه احلــضــارة دراســة وافية وأبـــدوا إعجاهبم هبــا. يصف املــؤرخ 
األمريكي الشهري "أرنولد توينيب"1 مقدمة ابن خلدون - الذي عاصر 
التاريخ، مضيفا  األندلسية – أبعظم كتاب يف  إسبانيا يف حضارهتا 
الـــذي اشتملت عليه  أن الفكر اإلقــتــصــادي واإلجــتــمــاعــي اإلنــســاين 
الغربيون  املفكرون  إليه  توصل  مما  على كثري  متقدم  فكر  املقدمة هو 
حديثا مما يدل على سعة األفق وخصوبة التحصيل واخلربة الفائقة يف 
كافة جمــاالت احلياة. ويقول املوسوعي "ويليام ديــورانــت"2 يف "قصة 
احلضارة" ما نصه: عندما يتم مسح أدق وأمشل للرتاث، ُيصنف القرن 
العاشر يف الشرق اإلسالمي كأحد العصور الذهبية يف اتريــخ العقل 
اإلنساين. قصتنا تبدأ من الشرق، ال ألنه كان مسرحا ألقدم املدنيات 
فحسب، بل ألن تلك املدنيات كانت البطانة التارخيية لثقافة أورواب. 
وكم كان نظامنا اإلقتصادي والسياسي وكذلك علومنا وأدابنا وفلسفتنا 
وديننا يرتد إىل الشرق! إين أرى يف هذه اللحظة أن التعصب اإلقليمي 
الذي سار عليه كتابنا التقليديني مل تعد جمرد غلطة، بل رمبا كان إخفاقا 
ذريــعــا يف فهم الــواقــع ونقصا فاضحا يف الــذكــاء". كما يضع املــؤرخ 

ك)1975-1889(. أهم أعامله دراسة للتاريخ، وهو من أشهر املؤرخني يف   )Arnold Joseph Toynbee( .1

القرن العرشين.

ك)1981-1885( فيلسوف، مؤرخ وكاتب أمرييك من أشهر مؤلفاته كتاب   )William James Durant( .2

"قصة الحضارة" والذي شاركته زوجته "أريل ديورانت" يف تأليفه.

الغريب  للجزء  املتامخة  اجلنوبية  أورواب  وبلدان  املتوسط  للبحر  الشرقي 
هلذا البحر، كانت أوىل مثراهتا أتسيس جامعة "ابريــس" عام 1160 
مث جامعة "أكسفورد" كفرع هلا، مث جامعة "كامربدج" عام 1209. 
واجلدير ابلذكر أن املناهج الدراسية هلذه اجلامعات كانت هي نفسها 
اليت تدرس يف املعاهد اإلسالمية دون تبديل أو جتديد أو حىت تعديل.  

إن املسلمني العرب الذين حقنوا األوروبني بنور الثقافة طيلة مثانية قرون 
متتالية هبدف إخراجهم من ظلمات اجلهل واخلرافة وإيصاهلم إىل دنيا 
مبنتهى  اتصفت  مبواقف  احلميدة  الرعاية  هذه  يكافئون  واملعرفة  العلم 
اهلمجية. فقد نكثت حكومة اإلسبان ابلعهود واملواثيق اليت قطعوها 
على أنفسهم للحفاظ على أرواح املسلمني واحرتام مقدساهتم، وانقلبوا 
انــتــهــاء احلـــرب، فقد أرغــمــوا املسلمني على  إىل وحـــوش كــاســرة بعد 
ركوب سفن غري صاحلة لإلحبار دفعوا هبا إبجتاه سواحل مشال إفريقيا 
فغرق أكثر من مائة ألــف إنسان يف عــرض البحر. واستعملوا معهم 
أقسى صنوف االضطهاد، كان لزاما على املسلمني أن يرتكوا أبواب 
منازهلم مفتوحة ليل هنار حتت أعني املخربين لكيال ميارسون طقوسهم 
التعبدية، كما منعوا إطالق أمساء إسالمية على أوالدهم وإال تعرضوا 
إىل عقوبة اإلعدام. خيربان التاريخ أن عدد املواطنني العرب واملسلمني 
الذين شردهتم حكومة إسبانيا كان يفوق ثالثة ماليني إنسان، التجأ 
معظمهم إىل املمالك الشرقية كرتكيا والشام ومصر ودول مشال إفريقيا 
البحر املتوسط وأقلهم وجدوا املالذ يف أمريكا اجلنوبية. معظم  وجزر 
بــلــدان أورواب كانت حــىت هنــاايت الــقــرن اخلــامــس عشر يف حالة من 
البدائية واهلمجية، فقد كانت حياهتم أقرب إىل حياة سكان األدغال. 
وإىل هنا تنتهي مقالة الدكتور رضا العطار اليت حققُتها وأضفت إليها 

وحذفت منها. 
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عظمتها تضيء كما يضيء القمر فتُبدد غياهب الظالم الذي كان 
يلف أورواب يف القرون الوسطى". ويقول "جــورج سارتون"1 يف كتابه 
)مقدمة يف اتريخ العلم(: "إّن اجلانب األكرب من مهام الفكر اإلنساين 
و"املــســعــودي"  الفالسفة،  أعــظــم  فـــ"الــفــارايب"  املسلمون؛  بــه  اضطلع 
أعظم اجلغرافيني، و"الطربي" أعظم املؤرخني". كذلك يُبدي "إدوارد 
ابملر تومبسون"2 إعجابه ابلعلوم اإلسالمية فيقول: "إن انتعاش العلم 
يف العامل الغريب نشأ بسبب أتثر شعوب غــريبِّ أورواب ابملعرفة العلمية 
العلوم  حقل  يف  املسلمني  ملؤلفات  السريعة  الــرتمجــة  وبسبب  العربية، 

"كامربدج"، حيث أظهر حبه للغات فتعلم العربية وانتقل للعمل باحثاً يف جامعة "عليكرا" يف الهند حيث 

أمىض هناك عرش سنوات ألف خاللها كتابه املشهور )الدعوة إىل اإلسالم(، ثم عمل أستاذاً للفلسفة يف جامعة 

لوزارة  التابعة  الهندية  الحكومة  إدارة  ملكتبة  مساعداً  أميناً  ليصبح  لندن  إىل  "الهور"، ويف عام 1904 عاد 

الخارجية الربيطانية، وعمل يف الوقت نفسه أستاذاً غري متفرغ يف جامعة لندن وكان عضو هيئة تحرير دائرة 

املعارف اإلسالمية التي صدرت يف "ليدن" بهولندا يف طبعتها األوىل. عمل أستاذاً زائراً يف الجامعة املرصية عام 

1930. ويذكر أنه كان معلام للمفكر اإلسالمي الهندي محمد إقبال.

George Sarton( .1(صيديل ومؤرخ بلجييك يعترب مؤسس علم تاريخ العلوم. ُولَِد مبدينة "خنت" ببلجيكا 

يف 1884؛ تَخّرَج بالجامعِة يف عام 1906 وبعد سنتني استحق ميدالية ذهبية لبحث قدمه يف الكيمياء؛ استلَم 

شهادة الدكتوراة الفلسفية يف الرياضيات من جامعة "Ghent" يف 1911؛ وهو متخصص يف العلوم الطبيعية 

املتّحدِة  الواليات  إىل  ومنها ذهب  األوىل،  العاملية  الحرب  اندلعْت  أَْن  بَْعَد  إنجلرتا  إىل  والرياضيات؛ هاجَر 

يف عام 1915، حيث استقر بها لبقية حياته؛ َعمَل ملؤسسِة "Carnegie" كارنيجي للسالم العاملي وحارض 

بجامعة "هارفارد"؛ درس العربية يف الجامعة األمريكية يف بريوت؛ ألقى محارضات حول فضل العرب عىل 

الفكر اإلنساين؛ أصبَح ُمحارض يف جامعِة "هارفارد"، وأستاذاً لتأريِخ العلم ِمْن 1940-1951.

اشرتايك، وداعي  بريطاين، وكاتب، ومفكر  ك)1993-1924( هو مؤرخ   )Edward Palmer Thompson( .2

للسالم. يشتهر "تومبسون" بسبب عمله يف مجال التاريخ الذي يبحث يف الحركات الراديكالية الربيطانية يف 

أواخر القرن الثامن عرش وبدايات القرن التاسع عرش، ويُعد كتاب "صنع الطبقة العاملة اإلنجليزية" )1963( 

أشهر ما كتبه يف هذا املجال. ونرش تومبسون أيًضا السري الذاتية لشخصيتني وهام "وليام موريس" )1955( 

و"وليام بليك" )1993(، وقد نرُشت الثانية بعد وفاة "تومبسون". باإلضافة إىل ذلك، كان لـ"تومبسون" إنتاج 

 ،)The Sykaos Papers( "غزير يف فني الصحافة وكتابة املقاالت. ونرش أيًضا رواية وهي "أوراق سايكاوس

باإلضافة إىل مجموعة أشعار.

اإليطايل "أليساندرو بوزاين" اللوم على بعض املؤرخني، مسجال عليهم 
نقاطا سوداء لتناسيهم فضل احلضارة اإلسالمية وسرد احلقائق التارخيية 
بشكل احنيازي كبري. ويقول األديب الفرنسي "أانتول فرانس"1 خماطبا 
األمــري فيصل األول أثناء حضوره مؤمتر ابريــس للصلح عام 1919: 
النصيب  هلم  فاملسلمون كــان  مسلما،  عربيا  قائدا  بصفتك  "أحييك 
األكرب يف ترقية العامل وإسعاده، فقد خدموا احلضارة اإلنسانية خدمة 
جلية". ويقول "كارل ماركس"2 رأيه يف هذا الصدد ما نصه – لقد 
احلديثة  والكتابة  اجلــرب  ومــبــادئ  العشري  نظام احلساب  العرب  وجــد 
لأعداد، يف حني أن املسيحية خالل القرون الوسطى مل تقدم شيئا. 
إن الذي مهد السبيل أمام مادية القرن الثالث عشر وأخذ يرتسخ وميد 

جذوره بني الشعوب األوروبية هو الفكر العريب اخلالق.
يــقــول "تـــومـــاس أرنـــولـــد"3: "كــانــت الــعــلــوم اإلســالمــيــة وهـــي يف أوج 

Anatole France( .1( هو روايئ وناقد فرنيس ولد يف باريس يف 16 أبريل 1844 وتويف يف عام. كان أبوه يبيع 

الكتب عىل رصيف "ماالكيه" فقد كانت بدايته يف دكان أبيه وكان تحصيله العلم يف مدرسة "ستانيسالس" 

وكان يف صباه يساهم يف تحرير بعض املجالت مثل صياد الرتاجم والجريدة املقفاة وسنة 1868 أصدر تأليفه 

متنوع  طويل  كتبه  فهرس  الكورنتية".  "األعراس  اسمه   1876 سنة  آخر  وتأليفا  الذهبية"  "القصائد  األول 

املواضيع أكرثه من الكتابات املوضوعة بقوة الخيال ومن القصص واألخبار فمنها "جوكاست والهرم الهزيل" 

و"صدفة اللؤلؤ" و"جرمية سلفسرت بونار" و"الزنبقة الحمراء" و"تاييس" و"ثورة املالئكة" و"اآللهة عطىش" 

و"بري سانت كلري" و"النساء السبع " وكان يظهر دامئا يف كتبه السيّام كتابه "بطرس الصغري" وكتاب "الحياة 

أيام الزهر" اللذين يصف فيهام أيام صباه. دخل يف أكادميية اللغة الفرنسية يف عام 1869 متحصال عىل املقعد 

38. تحصل عىل جائزة نوبل يف األدب لسنة 1921 ملجموع أعامله.

Karl Marx( .2( فيلسوف أملاين، واقتصادي، وعامل اجتامع، ومؤرخ، وصحفي واشرتايك ثوري )1818-1883(. 

ا يف تأسيس علم االجتامع ويف تطوير الحركات االشرتاكية. يعد ماركس أحد أعظم  لعبت أفكاره دوًرا هامًّ

االقتصاديني يف التاريخ. نرش العديد من الكتب خالل حياته، أهُمها بيان الحزب الشيوعي )1848(، ورأس 

املال )1867–1894(.

جامعة  يف  العلمية  حياته  بدأ  شهري،  بريطاين  ك)1930-1864( مسترشق   )Thomas Walker Arnold(  .3
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الذي ألفه يف عشرين سنة؛ حبثًا عن اتريخ املسلمني، وعظيم حضارهتم، 
ونتاجهم العلمي اهلائل، فقال: "لقد استطاع املسلمون أن ينشروا العلوم 
واملعارف والرقيَّ والتمدُّن يف املشرق واملغرب، حني كان األوروبيون إذ 
ذاك يف ظلمات جهل القرون الوسطى..."، إىل أن يقول: "ولقد كان 
أْرَســوا  ابتكارات علمية - ممن  به من  قاموا  العرب واملسلمون - مبا 
أركان احلضارة واملعارف، انهيك عما هلم من إنتاج، وجهود علمية، 
يف ميادين علوم الطب، والفلك، والتاريخ والكيمياء والصيَدَلة وعلوم 
النبات واالقتصاد الزراعي وغري ذلك من أنواع العلوم اليت ورِثناها حنن 

األوروبيون عنهم. وحبقٍّ كانوا هم معلمينا واألساتذة لنا".
 هذا، ومل ينَس فضالء علماء الغرب أن يعرتفوا هبذه احلقيقة. ونستقي 
من كتاب "حضارة العرب" لـ"جوستاف لوبون" حيث يقول: "وكلما 
أمعنا يف دراسة حضارة العرب واملسلمني وكتبهم العلمية واخرتاعاهتم 
وفنوهنم، ظهرت لنا حقائق جديدة وآفاق واسعة، ولسرعان ما رأيَتهم 
أصــحــاب الــفــضــل يف مــعــرفــة الــقــرون الــوســطــى لــعــلــوم األقـــدمـــني، وإن 
جــامــعــات الــغــرب مل تــعــرف هلــا مــدة مخسة قـــرون مــــورًدا علميًّا سوى 
مؤلفاهتم، وإهنم هم الذين مّدنُوا أورواب مادة وعقاًل وأخالقًا، وإن التاريخ 
مل يعرف أمة أنتجت ما أنتجوه يف وقت قصري، وأنه مل يـَُفْقهم قوم يف 
اإلبداع الفين". ويستطرد "جوستاف لوبون" قائاًل: "ومل يقتصر فضل 
العرب واملسلمني يف ميدان احلضارة على أنفسهم؛ فقد كان هلم األثر 
البالغ يف الشرق والغرب، فُهما مدينان هلم يف متّدهِنم، وإن هذا التأثري 
خاص هبم وحدهم؛ فهم الذين هّذبوا بتأثريهم اخلُُلقي الربابرة، وفتحوا 
ألورواب ما كانت جتهله من عامَل املعارف العلمية واألدبية والفلسفية، 
فكانوا مُمدِّنني لنا وأئمة لنا ستة قرون. فقد ظّلت ترمجات كتب العرب 

ونقلها من العربية إىل الالتينية لغة التعليم الدولية آنذاك". ويقول يف 
مكان آخر: "إن والدة العلم يف الغرب رمبا كان أجمد قسم وأعظم إجناز 

يف اتريخ املكتبات اإلسالمية".
ويقول املستشرق "آدم متز"1 يف كتابه )احلضارة اإلسالمية يف القرن 
الرابع اهلجري(: "ال يعرف التاريخ أمة اهتمت ابقتناء الكتب واالعتزاز 
هبا كما فعل املسلمون يف عصور هنضتهم وازدهارهم، فقد كان يف كل 
بيت مكتبة". ويقول املستشرق الكندي "رينيه جيبون": "مل يدرك كثري 
من الغربيني قيمة ما اقتبسوه من الثقافة اإلسالمية، وال فقهوا حقيقة 
ما أخذوه من احلضارة العربية يف القرون املاضية". ويقول "ُدولنرب" يف 
كتاب )اتريخ الفلك(: "لقد مَنح اعتماُد العرب على التجربة مؤلفاهِتم 
دقــة وإبــداًعــا، ومل يبتعد العرب عن اإلبــداع إال يف الفلسفة الــيت كان 
يتعذر قيامها على التجربة". ويستطرد قائاًل: "ومن مباحثنا يف أعمال 
العرب العلمية أهنم أجنزوا يف ثالثة قرون أو أربعة قرون من االكتشافات 
ما يزيد على ما حققه اإلغريق يف زمن أطــول من ذلك كثريًا، وكان 
تراث اليوانن قد انتقل إىل البيزنطيني الذين عــادوا ال يستفيدون منه 
زمًنا طوياًل، وملا آل إىل العرب حوَّلوه إىل غري ما كان عليه، فتلّقاه 

ورثتهم )يقصد األوروبيني حديثًا( وحوَّلوه خملوقًا آخر".
ويقول املؤرُخ الفرنسيُّ الشهري "سديو"2 يف "خالصة اتريخ العرب"، 

Adam Mez( .1( ك)1917-1869( مسترشق وأديب، له عدة دراسات إسالمية قيمة وشهرية. اهتم باألدب 

العريب يف القرن الرابع الهجري وما تاله. له كتاب "Die Renaissance des Islams" باألملانية، ترجمه إىل 

العربية محمد عبد الهادي أبو ريدة، وسامه "الحضارة اإلسالمية يف القرن الرابع الهجري".

Louis Pierre Eugène Amélie Sédillot( .2( أو بالعربية "لوي )لويس( بيري أوجني سديو" )1808-1875( 

 "Histoire des Arabes" هو مسترشق فرنيس، وهو االبن الثاين لـ"جان جاك أمانويل سديو". صاحب كتاب

ألفه بالفرنسية، وأرشف عىل مبارك باشا عىل ترجمته إىل العربية مهذباً، وسامه "خالصة تاريخ العرب".
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التغريات،  أنــواع  الشخصية اجلماعية لإلسالم قد صَمدْت أمام كافَّة 
ذلك ألن معيار الشخصية اجلماعية هو املدنيُة عامة والتقاليد اليت مل 
تنطِفْئ أو خَتُمد. هذه هي روح اإلسالم كما جيب أن يفهمها أولئك 

الذين حياولون عن عمٍد وسوء نية تشويه صورته".
يقول "جون براند تراند"1: "إن قرطبة اليت فاقت كل حواضر أورواب 
العامل  إعجاب  احلقيقة حمــطَّ  العاشر- كانت يف  القرن  مدنيًة -أثناء 
ودهشته، كمدينة فينسيا يف أعني دول البلقان، وكان السياح القادمون 
من الشمال يسمعون مبا هو أشبه ابخلشوع والرهبة عن تلك املدينة، 
اليت حتوي سبعني مكتبة، وتسعمائة محَّام عمومي؛ فإْن دعت احلاجُة 
ُحكَّام "ليون" أو "النافار"2 أو "برشلونة" إىل َجرَّاٍح، أو مهندس، أو 
معماري، أو حائك ثياب، أو موسيقي فال يتَِّجُهون مبطالبهم إالَّ إىل 

قرطبة".
شــهــادة "ولـــيـــام مــونــتــجــمــري وات"3: "مل يــكــن غــريــًبــا أن جنــد رجـــااًل 
عظيمي الكفاءة يف أكثر من ميدان واحد، فابن سينا الذي رمبا كان 
ابــن رشــد،  أيــًضــا طبيًبا عظيًما، وأن  املسلمني، كــان  أعظم فالسفة 
وهــو يف مصاف ابــن سينا يف الفلسفة، كــان يعمل يف نفس الوقت 

إسبانيا،  تاريخ  رواد  من  رائد  ك)1887-1958(   )J.B. Trend( أيضا  له  ويقال   )John Brande Trend(  .1

شغل كريس األستاذية يف جامعة "كامربدج"، واشتغل يف معهد الدراسات الرشقية بلندن، وزار العديد من 

بالد الغرب والرشق، وتقلَّد العديد من األوسمة. ومن آثاره الفكرية: )صورة إلسبانيا الحديثة( عام 1921، 

و)موسيقى تاريخ إسبانيا( عام 1925، و)لغة إسبانيا وتاريخها( عام 1953، و)إسبانيا والربتغال(.

Navarra( .2( تقع نافارا يف شامل إسبانيا، تحدها من الشامل فرنسا، ومن الجنوب منطقة "ال ريوخا"، ومن 

الرشق والجنوب الرشقي منطقة "أراجون"، ومن الغرب منطقة إقليم "الباسك".

العربية  للغة  أستاذا  عمل  بريطانيا  مسترشقا  كان  ك)1909-2006(   )William Montgomery Watt(  .3

والدراسات اإلسالمية والتاريخ اإلسالمي بجامعة إدنربة يف أدنربة، اسكتلندا. ومن أشهر كتبه كتاب "محمد يف 

مكة" 1953 وكتاب "محمد يف املدينة" 1956. 

وال سيما الكتب العلمية مصدرًا وحيًدا للتدريس يف جامعات أورواب 
مخسة أو ستة قرون. فَعلى العامل أن يعرتف للعرب واملسلمني جبميل 

صنعهم يف إنقاذ تلك الكنوز الثمينة".
ويذكر املستشرق الصيين "يل قوان فبني" وكيل وزارة اخلارجية الصينية، 
العرب واملسلمني "أن  لــرتاث وحضارة  العاشقة  الــدراســات  وصاحب 
احلــضــارة اإلســالمــيــة مــن أقـــوى حــضــارات األرض، وأهنـــا قـــادرة على 
عاملية  الطابع،  إنسانية  حــضــارة  ألهنــا  تواجهها؛  عقبات  أي  اجتياز 
األداء، رفيعة القدر علميًّا وفكرايًّ وثقافيًّا. وبعدما تعّمقُت يف األدب 
العريب القدمي واحلديث اْزداد اقتناعي أبن الشرق ميتلك سحر احلضارة 
واألدب والثقافة، وأنه صاحُب الكلمة املفكِّرة والعقلية املنظمة. إذن 
فاحلضارة اإلسالمية حتمل عوامل البقاء؛ ألهنا عصيَّة على اهلدم، لتوافر 
أركــان التجدد واحليوية يف نبضها املتدفق، وهي من أقــوى حضارات 
األرض قاطبة؛ ألهنا تستوعب كل ما هو مفيد من اآلخر وتصَهره يف 
نفسها ليصبح من أبنائها، خبالف احلضارة الغربية املعاصرة. كما أن 
إنسانية  العربية اإلسالمية تتسم أبهنا عاملية األداء والرسالة،  احلضارة 

الطابع، جوهرها نقي ومتسامح".
ويقول املستشرق والباحث اإلسباين الدكتور "خوسيه لويس ابرسلو": 
الــعــلــوم اإلســالمــيــة، فهي من  "جيــب أن نــقــرر األمهــيــة احلقيقية لتأثري 
احلالية".  الطبية  املعايري  وجــود  على  ساعدت  قد  املوضوعية  الناحية 
ويذكر من هذا املنطلق: "فقد أرسى اإلســالم مدنية متقدمة تعدُّ يف 
الوقت احلاضر من أْروع املدنيات يف كل العصور، كذلك فإنه أيًضا 
قد مجع حضارة متينة متقدمة، وذلك إذا ما طرحنا جانًبا االضمحالَل 
فإن  اإلسالمية،  للدول  الظاهر  والتفكك  السياسية،  للقوى  الواضح 
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كان مبنيا على عصبية بغيضة غري مربرة، منساقا يف ذلك وراء األقاويل 
واألكاذيب املنتشرة وقتها يف الغرب، وهذا أمر غري مقبول، وخاصة إن 

كان صادرا من شخصية ذات ثقل أديب وفكري، مثل "دانيت". 
وخــتــامــا يــقــول الــشــاعــر والــكــاتــب والــنــاقــد األديب اإلجنــلــيــزي الشهري 
واحلــاصــل على جــائــزة نــوبــل يف اآلداب "يت إس إيــلــيــوت"1 موضحا 
أمهية العمل الذي بني أيدينا: "إن العامل احلديث منقسم بني "دانيت" 
و"شكسبري"، وليس مثة اثلث بينهما". ال شّك أّن الشروع يف قراءة 
أليجيريي" سيعرتضه  إيطاليا األعظم "دانــيت  الكوميداي اإلهلية لشاعر 
عقبات عديدة، فهذا العمل اخلالد يشتمل على الكثري من اإلشارات 
والشؤون  الوسطى  العصور  الــالهــوت يف  الكالسيكية وعلم  لــآلداب 
السياسية اإليطالية والكثري من القضااي األدبية اليت ال يزال الباحثون 

يتجادلون حوهلا وخيتلفون. 
واآلن أتركك أيها القارئ العزيز لتنهل من فيض "الكوميداي اإلهلية"، 
العمل األبــرز ليس يف اإلبــداع اإليطايل فحسب، وإمنــا األورويب، بل 
الناحية  النظر عن اختالفنا معه من  والعاملي على حد ســواء، بغض 

الدينية. قراءة ممتعة!
القاهرة يف 25 يوليو 2017.

املرتمجان
د. عبداهلل عبدالعاطي النجار – عصام السيد علي

Thomas Stearns Eliot( .1( شاعر ومرسحي وناقد أديب حائٌز عىل جائزة نوبل يف األدب يف 1948. ُولد يف 

1888 وتويف يف 1965. كتب قصائد: أغنية "حب جي". "ألفرد بروفروك"، "الرجال الجوف"، "أربعاء الرماد"، 

و"الرباعيات األربع". من مرسحياته: "جرمية يف الكاتدرائية" و"حفلة كوكتيل". كام أنه كاتب مقالة "التقليد 

واملوهبة الفردية". ُولد "إليوت" يف الواليات املتحدة األمريكية وانتقل إىل اململكة املتحدة يف 1914، ثم أصبح 

أحد الرعايا الربيطانيني يف 1927.

قاضًيا ويكتب عدًدا من الكتب يف الطب". ونذكر أيضا هنا شهادة 
املستشرق اإلجنليزي "ألفريد جيوم"1: "كانت سالرنو بوصفها جامعة 
طبية، فيها نفوذ عظيم للطب العريب، إن مل يكن أتثريًا إبداعيًّا خالقًا 

فهو على أقل تقدير تغذية وإدامة2".
يف احلقيقة مل أقصد من وراء حديثي هذا مباهاة أو تغنيا أبجماد عهد قد 
مضى ووىل [وايليته يعود يوما - وإن شاء هللا حتما سيعود يوما ما من 
الدهر]، بل إمنا أود أن أؤكد على استحقاقية العرب واملسلمني وحتمية 
التاريخ. خاصة بعدما طمست معارفهم  اإلقــرار لدورهم اإلجيــايب يف 
خالل القرون الوسطى وكادت شعلتها تنطفئ إىل األبد. وقبل اخلتام 
املظلمة  بلدان أورواب يف عصورها  أقــول – لقد حظيت  هلــذه اجلزئية 
حبضارة عربية رائدة وهنضة ثقافية صاعدة كانت هلا مبثابة نور وهداية 
ساعدهتا على اخلــروج من ركودها التقليدي الــذي كاد أن يــودي هبا 
إىل حيث ال رجعة، ودفعت هبا ابجتاه بناء صرح مدنية راقية أضحت 
معطياهتا اإلنسانية تصبغ حياتنا املعاصرة بتقنياهتا احلديثة. ومن خالل 
الصفحات القليلة املاضية، مل يكن مبتغاي سوى أن أبرهن للجميع 
أن اإلســالم وحضارته، وقبلهما نبّيه هم أصحاب فضل على الغرب 
أبسره، وال يستحقون منهم أي نعت خمالف هلذه احلقيقة، كما أردت 
أن أوضح ابلدليل القاطع أن تناول الشخصيات اإلسالمية اليت حتدث 
عنها "دانــيت" يف اجلحيم مل يكن تناوال موضوعيا حياداي منزها، وإمنا 

Alfred Guillaume( .1( ك)1966-1888( مسترشق وباحث إسالمي. أهم مؤلفاته: تراث اإلسالم - مبعاونة 

التأليف  لجنة  مطبعة  الطويل،  توفيق  العربية  إىل  نقله   ،)1931 أكسفورد   ،1924 )لندن  وآربري"  "أرنولد 

)لندن  1946(.اإلسالم  الفلسطينية،  االكتشافات  )مؤسسة  والعرب  اليهود   .1936 مرص،  والنرش،  والرتجمة 

1954(، نقله إىل العربية محمد مصطفى هدارة وشوقي السكري، 1955.

2. ذو تأثري دائم أو طويل األمد.


