
 المصادر اإلسالمية                                 

 للكوميديا اإللهية لدانتي                              
 

( أول من تناول موضوع السفر إلى العالم اآلخر بل تناولته العديد  Dantéلم يكن " دانتي " )
من الثقافات منذ أقدم العصور كالثقافة المصرية القديمة والهندية والبابلية واآلشورية والفارسية 

 واليونانية ...
هذا ويزخر التراث اإلسالمي بصور متنوعة عن العالم اآلخر ، ويذكر القرآن والحديث وكتب 
التفسير وفقهاء اإلسالم وعلماؤه ومتصوفوه وأدباؤه ، نماذج شتى عن هذا العالم ، العالم اآلخر، مثل 

 ما ودر في بعض حكايات الف ليلة ولية " .
 
 كيفية االنتقال :  -1 

 مي الخا  بالعالم اآلخر إلى أوروبا عن رري    انتقل التراث اإلسال
 الحروب الصليبية . -أ
 الحضارة العربية اإلسالمية في األندلس . -ب
 أثر العرب في صقلية وجنوب إيراليا الذي كان مركزا للعلم والمعرفة  -ج
ية والعربية بالتجار من العرب واألروبيين الذين كانوا يتنقلون بين العالمين أو الثقافيين الغر  -د

 اإلسالمية .
 موضوع الكوميديا اإللهية ومؤلفها : -

 م . 1321وتوفي في "رافين " سنة  1265" دانتي ألجيري "   ولد في فلورنسا سنة 
وهو من أهم األسماء وأكثر تأثيرا في كل اآلداب األوروبية ، إال أنه لم يشرع بكتابة أعماله 

 .1302الكبرى إال بعد نفيه عام 
 1314أو  1310لم تتجل عبقرية " دانتي " الكاملة إال في الكوميديا اإللهية في حوالي لكن 

وهي قصيدة مجازية يسافر فيها المؤلف إلى العالم اآلخر برفقة األديب الروماني "فيرجيل " و 
 "بياتريتشه " وهما مرشدان يمثالن العقل والثقة بالتتابع .

قسم إلى ثالثة أقسام ومدخل ، ويحتوي كل من هذه  تتشكل هذه الملحمة من مئة نشيد وتن 
 بيتا تقريبا . 140إلى  130األجزاء على ثالثة وثالثين نشيدا وكل نشيد يتشكل من 



م ، يقرع  1300موضوع هذه الملحمة يجسد رؤيا شهدها "دانتي " في األسبوع المقدس من سنة  
ل الذي يصحبه في مختلف دوائر الجحيم دانتي الجزء األول من رحلته مع أألديب الروماني فيرجي

 ولكنه سرعان ما يعرج دانتي بمفرده على جبل المرهر حيث في قمته بياتريشه التي تقوده إلى النعيم

 المصادر اإلسالمية للكوميديا اإللهية :  -3
لقد قامت شكوك كثيرة حول أصالة هذا العمل ، فقد قام " القس ميغال آسين باالثيوس " 

بعنوان " اإلسالم والكوميديا اإللهية " ويقرر أن لهذه الملحمة  1909ة مستفيضة عام بنشر دراس
أصوال إسالمية ومن بينها " رسالة الغفران "للمعري وقد دعم رأيه بترجمته لفصول من "رسالة الغفران 

. " 
ا ما يتعل  معلى العموم ، تزخر هذه الملحمة بصور كثيرة تحمل رابع الثقافة اإلسالمية وروحها السي

بوصف الجحيم ووصف المالئكة والنسر الملكي  وتصوير الديك العمال  ذي األجنحة واألرواح 
الكثيرة وكذا وصفه للقاء الذات اإللهية وما اعتراه بسب ذلك من دهشة ونشوة دينية )روحية ( وهو 

 .وصف مشابه لما جاء في حكايات المعراج

نحا كل من المعري ودانتي منحى رمزيا في عمله، إذ كان كل منهما يأخذ من شخصياته رموزا 
 لشخصيات وقضايا عصره .

قام دانتي باصدار آرائه الدينية على خصومه مثل المعري لكنه كان أكثر صراحة واشد جرأة  
ياتريتشه" مثال و "ب من المعري بحيث ذكر أسماء خصومه ولم يجد أي حرج في وضع البابا في الجحيم

 في القسم العلوي أي في النعيم رغم أنها انتحرت وهذا في حد ذاته جريمة .
 
 


