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ي حياة حول 

ي كتابة أعماله دانت 
جم لد؛ وشعره، والفالسفة من كان لهم أثر كبير عليه ف  وب . نص مي  ي وينير ب 

ويير

ي موسوعة ستانفورد للفلسفةمنشور عىل )، و وجيسون ألكسندر 
جمة هي للنسخة المؤرشفة ف  (. ننوه بأن الي 

 عن هذا الرابط الموسوعة عىل
ا

ي قد تختلف قليًل
ة  النسخة الدارجة، والت  للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األخير

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة بعض التحديث أو التعديل من فينة أل  خرى منذ تتمة هذه الي 

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للي 

 

 

                                                             
1
 Wetherbee, Winthrop and Jason Aleksander, "Dante Alighieri", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2018 

Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/dante/>. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 Copyright 2020© حكمة  2 

 

، ال ؽُلكن دراسة َوَلِع دانيت ابلفلسفة دوف الرجوع إىل كتاابتو، إذ َسَعى فيها إىل إعالء مستوى اخلطاب العاـ
فثّقف بٍت بلده، وأذلمهم البحث عن السعادة يف حياة تتسم ابلتفّكر. كاف، حينئٍذ، أََعَلم رجاؿ إيطاليا، 
ومتبّحرًا يف ادلنطق األرسطي والفلسفة الطبيعية وعلم الالىوت واألدب الكالسيكي. ذاع صيتو يف التاريخ 

ة وكتاابتو األخرى زلاكة من نسيٍج لغوٍي، ذي لكتابتو الكوميداي اإلذلية، إال أف أشعاره وأطروحاتو الفلسفي
خيوٍط فلسفيٍة والىوتيٍة، وربمل، أيًضا، إحاالت ترجع إىل اإلصليل وتشمل حىت الشعر واألدب ادلعاصرَين لو. 
وعلى الرغم من اإلصباع القائم على عظمة إسهاماتو يف األدب العادلّي واألوساط الفنّية األخرى، فإف نتاجو 

. وابدلقارنة، ابت إرثو الفلسفي صعب التقومي. الفكري يف عل م الالىوت منذ زمنو ما زاؿ مؤثّػرًا حىت اليـو
ومع ذلك، سبّثل كتاابتو، على األقل، أداة مفيدة لدراسة ادلشهد الفلسفي لعصر النهضة وأواخر العصر 

 الوسيط. 
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 حياته .8

التأويالت  -إىل حٍد ما-ة يف كلماتو، ولكن ؽلكن ذكر القليل من سَتٍة تتجّنب تتجّلى قامة دانيت األدبيّ 
ادلالزمة اليت تعيد بناء ىذه القامة ]األدبية[. ]من حسن احلظ[ مت اإلقرار على اتريخ ميالد دانيت، إذ ُولد عاـ 

 :22شيد الفردوس يف مدينة فلورنسا؛ وإف كاف صحيًحا أنو ينتمي إىل برج اجلوزاء ]كما ظهر يف ن 1265
، سيكوف شهر ميالده إما يف أاير )مايو( أو حزيراف )يونيو( تلك السنة. ووفًقا لكتاابتو، 2[112-120

فأشعلت بصَتتو الشعريّة  -اليت تصغره عاًما واحًدا-فقد رأى وىو ابن التاسعة من عمره، پياتريتِشو پورتيناري 
 .1290وأّمَلتو خالَصو الروحّي، وماتت عاـ 

قرّاءه أف يعتّدوا بو سلياًل  -على األقل-إلضافة إىل ما استُنبط من كتاابتو، اعتّد دانيت بنفسو، أو أراد واب
للعوائل الرومانّية الّسحيقة اليت أسست فلورنسا. فاّدعى، على سبيل ادلثاؿ، ]يف نشيد الفردوس اخلامس 

ًسا، مث أدركو ادلوت يف احلمالت الصليبّية فار 4، أف اإلمرباطور كونراد عّمد جّده األكرب كاتشاگويدا3عشر[
ابإلمكاف أف يرجع ]االّدعاء[ إىل رغبة دانيت، أثناء أتليفو : »5وىذا اّدعاء أشار إليو كاتب سَتة حديث—

ترجع إىل أصوؿ نبيلة، ومل تبعث فرساًًن، ومل تفز حىت  -يف احلقيقة-الكوميداي، أف يَػَهَب العزَّة لعائلٍة، مل تكن 
 [.Santagata (2016), 20« ]مرباطوردبدػلة إ

وعلى الرغم من صعوبة فصل اخلياؿ عن الواقع لرسم سَتة دانيت، إال أنو من ادلؤكد أبف منظوره الفلسفي 
ومطازلو الشعرية َتشّكال ضمن سياؽ نشأتو يف فلورنسا أواخر القرف الثالث عشر. على سبيل ادلثاؿ، كاف 

ية وادلدنّية لفلورنسا: حيث خدـ يف اجليش، وشغل عدة مناصَب سياسّية لدانيت دوٌر شاغل يف احلياة الثقاف
، فتزوج وكّوف أسرة، مّث تذّوؽ حرارة ادلنفى من مدينتو فلورنسا. ويف ىذا 1302و 1285بُت العامُت 
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ؼبسف اٌّصش٠خ  أ٠زٙب إٌجَٛ اٌّج١ذح، أ٠ٙب إٌٛس اٌّفؼُ : »األث١بد ِأخٛرح ِٓ رشجّخ دغٓ ػضّبْ ٌفشدٚط دأزٟ اٌصبدسح ػٓ داس اٌّ

ٌمذ وبْ ِؼىُ ثبصًغب وّب وبْ آفًًل، رٌه اٌزٞ / ٌزٞ أػزشف ثأْ إ١ٌٗ ٠شجغ وً ِب ٌٟ ِٓ ػجمش٠ٍخ، ٚثبٌذبي اٌزٟ ٟ٘ ػ١ٍٙب؛ ثبٌفعً اٌؼظ١ُ، ا

ّٟ إٌؼّخ اإل١ٌٙخ ثٛسٚد اٌذٍمخ اٌغب١ِخ اٌزٟ ٟ٘ دائشحٌ / ٘ٛ ٌىً اٌجشش ٚاٌٌذ، د١ّٕب أدغغُذ ألٚي ٍٚ٘خ ثأٔغبَ رغىبٔب؛  ٚػٕذِب أفبظذ ػٍ

 (.اٌّزشجُ. )دض٠شاْ 13أ٠بس دزٝ  14ٚلُّذس صِٓ ٘زٖ إٌجَٛ ِٓ .« أْ آرٟ إٌٝ ُسدبثىُ ثىُ، لُّذس ٌٟ
3

لٕٟ ثذضاَ فشٚع١زٗ؛ ٍٚٔذ ِشظبرٗ ثّب لّذ ِٓ (وٛٔشاد)صُ رجؼُذ اإلِجشاغٛس وّٛسادٚ: »٠مٛي جّذ دأزٟ األوجش ِخبغجًب إ٠بٖ  ّٛ ؛ ٚلذ غ

[ ٌىٓ دغٓ ػضّبْ أثذٌٙب ألْ اٌّمصٛد ف١ٙب اٌذ٠ٓ اإلعًلِٟ. وفشاْ: فٟ األصً ٟٚ٘]ٚفٟ إصشٖ عشُد فٟ ِٛاجٙخ ػٕفٛاْ . / غ١ت األػّبي

 (.اٌّزشجُ[ )142-131: 15اٌفشدٚط ...« ]رٍه اٌشش٠ؼخ
4

 Cacciaguida. 

5
 Marco Santagata. 
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 السياؽ، وأناًي عن ُيسْر حاؿ عائلتو، كانت دلساعلة دانيت يف السياسة الفلورنسّية دور رئيسي يف ظلو فكره
 الفلسفي وجسامة طموحاتو الشعريّة.

. 7والگيبلُت 6يف بواكر القرف الثالث عشر، تنافست فرقتاف سياسيتاف للسيطرة على مدينة فلورنسا: الگيلف
أراد حلُف الگيلف، الذي انتمى إليو دانيت، استقالَؿ فلورنسا السياسي، تزامًنا مع ادلصاٌف البابوية ونزاعها 

تعماريّة ألابطرة اذلوىنشتاوفن، الذين دعمهم حلف الگيبلُت. مع بركة البااب ودعم الطويل مع ادلطامح االس
 8 الگيلف القوي، سبّكن شارؿ ]األوؿ[ ملك أصلو من ىزؽلة جيوش اذلوىنشتاوفن يف معركة بينڤينتو

(، وعندىا، أصبح حللف الگيلف قوٌة مهيمنة على 1268) 9(، ومعركة اتلياكوزو1265-1266)
كن يف أواخر القرف، مل ينُج حلف الگيلف من التمّزؽ، ال بسبب الظروؼ ادلدنّية واالقتصاديّة ادلدينة. ل

 وحسب، بل بتباين درجات وفائهم للبااب.

، الناذرين أنفسهم للمصاٌف البابوية «السود»بُت حلف الگيلف  1301وعندما تفاقم الصراع عاـ 
الثامن على  10ًء واألقل شهرًة، حّرض البااب بونيفاتشواألكثر ثرا« البيض»واألرستقراطّية، وحلف الگيلف 

تسوية حزبية دفعت الگيلف السود إلسقاط زعامة الگيلف البيض، والذي كاف دانيت عضًوا فيو؛ فلم يرجع 
دانيت إىل فلورنسا، ومل يعد لو دور يف احلياة العامة، ومع ذلك، بقَي مهتّما ابلسياسة اإليطالية، وأمسى تقريًبا 

قائًدا لإلمرباطورية الرومانية  11ا للعامل يف السنوات اليت سبقت تتويج ىنري السابع ملك لوكسمبورگنبي  
 (.1312ادلقّدسة )
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 Guelfi 

7
 Ghibellini 

8 Benevento 
9

 Tagliacozzo 

10
 Bonifacio. 

11
 Henry VII of Luxembourg. 
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أكمل فيها كتابة  1319أثناء العشرين السنة التالية انتقل دانيت من مدينة ڤَتوًن إىل مدينة راڤيّنا، و يف العاـ 
على -لكنو عاش، أيًضا، يف عدد من ادلدف اإليطالية، وظّل . 1321نشيد الفردوس، وقضى فيها ضلبو عاـ 

 . 12مّدَتُت طويلَتُت يف بالط أمَت ڤَتوًن، كانگراندي ِإ دياّل سكاال -األقل

ال ؽُلكن دراسة َوَلع دانيت ابلفلسفة دوف الرجوع إىل أشعارِه؛ إذ كاف موضوعو األزيّل حّبو لپياتريتِشو. آثَر رفع 
وبعد نفيو أعلن نفسو لإليطاليُت، ونذر أف يشيع كنوز العلم واحلكمة، فَصَّت الثقافة مستوى اخلطاب العاـ، 

 ادلعاصرة مادًة متباينَة التعقيد للقارئ العادي، وكتبها بلغة عامّية بسيطة. 13السكوالستية

ئيتيوس، كاف ىذا ادلشروع ىبة دانيت للثقافة اإليطالية التليدة. بدأت قراءتو يف الفلسفة مع شيشَتوف وبو 
 14اللذاف كانت لكتاابهتما جزء كبَت يف أتسيس ثقافة طلبوية ذات لساٍف التيٍت يف إيطاليا. أحيا كتااب الوليمة

 17لفريدريك الثاين ملك صقلّية 16ذاكرًة تكاد تكوف حّية حوؿ البالط النابلي 15وعن اللغة العامّية
حيث دعموا صبيعهم الفالسفة (، ومثقفي حاشيتو، 1266-1232) 18( وابنو مانفريد1195-1250)

 Vanوالشعراء. وأحَيت نظرة دانيت ذلم التقليد القدمي ابئتالؼ الفيلسوؼ ورجل الدولة يف شخص واحد ]
Cleve, 299–332(، الذي كتب 1294-1220) 19[. ومن احملتمل تعّلُم دانيت من برونيّتو التيٍت

اسي ا يف فرنسا. قّدـ ]برونيتو[، للقراء ( حينما كاف منفي ا سي1266-1262) 20موسوعتو كتاب الكنوز
 ;Meierاألخالقية والسياسية ] أرسطوابللغة العامّية، خالصَة الفنوف احلرة مع نكهة من أفكار 

Imbach (1993), 37–47; Davis (1984), 166–97.] 
                                                             

12
 Cangrande I della Scala. 

13
 Scholastic. 

14
 Convivio. 

15
 De vulgari eloquentia. 

16
 (.المترجم. )نسبة إلى مدينة نابولي اإليطالية 

17
 Frederick II of Sicily. 

18
 Manfred. 

19
 Brunetto Latini. 

20
 Livres dou Tresor. 
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ل يف الكوميداي لكن التجسيد األمثل ألفكار دانيت القروسطية وجوىر كتاابتو، وابألخص الشعرّي منها، يتمث
، والالىوت فلسفة أرسطواإلذلية. يف ىذه األعماؿ ]الشعريّة[، نستطيع رؤية حصافة دانيت ادلبنّية على 

ادلسيحي ادلبكر، واحلوار السكوالسيت؛ وابختزالو ىذه ادلراجع، أذلم أقرانو، وثقّفهم بلغة عامّية بغَيَة السعي 
 وراء سعادة ذبزي من أدرؾ نفَسو.

 

 بّكرِشعره امل. 2

مع أف دانيت مل يبتدئ دراسة الفلسفة دراسًة جادة إال يف منتصف العشرين، إال أنو مسبًقا كاف يف رلاراة 
، 21فكرية مع أسلوب رلموعة شعرية استثنائية، أي شلارسُت فنّيُت، دلا مساه الحًقا ابألسلوب اجلديد الرًّنف

ائية لشعراء الًتوابدور جنوب فرنسا، مث أصبح إذ كانت ألسنتهم تغّرد ابلشعر ادلسّجى على الطريقة الغن
]األسلوب اجلديد[ وسيلًة للتفّكر حوؿ احلب والطبيعة اإلنسانّية. قبل ذلك جبيل واحد، أذىل گويدو  

( معاصريو بقصائد تعامل احلب معاملة علم الطب وعلم الفلك، بلغة شبو 1276-1230) 22گوينتزيّل 
, 44–41صدر زلبوهبا الشاعر )يلجُئ احلُب يف القلب الرقيق،  صوفّية تثٍت على طاقة زلبوبتو يف شرح

47–50:) 

Splende ’n la intelligenzïa del cielo 

Deo Criator più che ’n nostr’ occhi ’l sole; 

ella intende suo fattor oltra ’l cielo, 

e ’l ciel volgiando, a Lui obedir tole; 

… 

così dar dovria, al vero, 
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 dolce stil novo, or Sweet New Style. 

22
 Guido Guinizzelli. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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la bella donna, poi che ’n gli occhi splende 

del suo gentil, talento 

che mai di lei obedir non si disprende. 

 ]يتغلغل نوُر هللا،

 أكثر من تغلغِل نوِر الشمِس يف روح السماء،

 وتدرؾ الشمس غاية موالىا،

 وىي يف كبد السماء،

 وال تشيح بوجهها إال طاعًة لو

... 

 س، واجٌب على السيدة اجلميلةومثل الشم

 حينما تشعّ 

 على عيٍَتْ زلبوهبا النبيل

 أف ربّرؾ رغبتو يف طاعتها إىل األبد.[

ا من مشاَطَرهِتا الدستور اإلذلي، إذ تشغل دورًا يف روح  23تفرض السيدة اجلميلة على زلبوهبا قانوًًن مستمد 
. وعليو، يصبح الشاعر ]گوينتزيّل[ عالًقا يف للكوف كلو 25، وبو ُيستخلص أتثَت احملّرؾ األّوؿ24السماء

متأثرًا ابلنور الذي أَشّعتُو السّيدة  -مثل مفهـو شخوص القصيدة-عملّية دائريّة، حيث يكوف مفهومو 

                                                             
23

 bella donna. 

24
 Intelligenzïa. 

25
 (.اٌّزشجُ)ٚ٘ٛ خبٌك اٌىْٛ ٚاٌزٞ ثؼش ف١ٗ اٌذ١بح ٚاٌذشوخ . اٌّمصٛد ثبٌّذشن األٚي هللا، أٚ اٌشٚح اٌمُذُط 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ما ىي إال  غرور شعري،  26اجلميلة. يبدو لگوينتزيّل أف استحالب الفكرة القائمة على تراتبية السماء
 للتعبَت عن حدسو العميق. ولكنها ستصبح لدانيت هنًجا 

، إذ اُشتهر ليس يف كونو 27من بُت معاصري دانيت، ولعّلو أشّدىم أتثَتًا على شعره ادلبكر؛ گويدو كاڤلكانيت
موضوًعا  28شاعرًا وحسب، بل وعارًفا يف الفلسفة الطبيعية. أمست أنشودتو الرفيعة سألتٍت سّيدة

أو « األرسطّية ادلتطرّفة»رًا معاصرًة مرتبطًة دبا ُعرؼ آنذاؾ بػللشروحات الالتينية، إذ َعَرضت األنشودة أفكا
 برصانة فلسفّية. 29، وغرضها اإلبداعي وصُف التجربة العاطفّية للحب«فلسفة ابن رشد»

يرى گويدو كاڤلكانيت أف ىناؾ فجوة كبَتة بُت اجلوانب احلسّية واجلوانب الفكريّة يف استجابة الذات الواقعة 
 32احلواسّ  31احملبوب يف العقل كفكرٍة رلردٍة، صار ]احلبيب[ غَت مبتهجِ  30نطبع طيفيف احلب. إذا ا

. تبدو ىذه ادلقاربة إىل الشارحُت احلديثُت مقاربًة ابن رشديّة يف كوف العقل مَلَكًة معزولة ]عن (28–21)
ذ تزيح ؛ إ(56–30)[، وربافظ السطور التالية على ىذا االنطباع Corti (1983), 3–37احلواّس[ ]

 ، وتقّدـ لإلرادة موضوًعا، الرغبُة فيو ذو اختالٍؿ فّتاؾ. «وربّل زلّلو»الفضيلُة، يف النفس الرقيقة، العقَل 

ما زاؿ احلب مهنًة لشعراء الًتوابدور وزلصورًا على الطبقة األرستقراطية، ويعًتؼ گويدو بتأثَته القوي على 
–57)وف إليو يف اخلفاء؛ ألف زلرّكهم ػلجب نور التفّكر النفوس النبيلة إلثبات استحقاقهم لو. فهم يسع

، حيث كانت تقـو على الضرورة «الفلسفة الطبيعية»من كوهنا سبريًنا يف  33. ال زبرج األنشودة(68
البيولوجية فقط، فالوعي مقصيٌّ سباًما عن ادلسألة. وفيها، يتألف البعد األخالقي للحب من إحلاح حلظّيتو 
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 celestial hierarchy. 

27
 Guido Cavalcanti. 

28
لشعره، وهذه القصيدة مما وقع عليه  گويدو كاڤلكانتي وحاول إعادة نفس الوقع الموسيقيرشجُ اٌشبػش األِش٠ىٟ ػضسا ثبٚٔذ لصبئذ  

 (.اٌّزشجُ) Donna mi prega: ، ٚػٕٛأٙب األصٍٟ A Lady Asks Me :الترجمة وعنوانها

29
 naturale dimostramento. 

30
 Phantasma. 

31
 Diletto. 

32
 anima sensitive. 

33
 Canzone. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دبقدار ضبط النفس، وابلسعادة اللحظية اليت ؽلنحها ىذا احلب، إذ ال وقت « النبالة»رُبدد العمياء للعقل؛ و 
 مثايل ذلا.

الذي ػلتوي على - 34ال زليد من شّدة أتثَت گويدو على دانيت. ولكن يكشف كتاب احلياة اجلديدة
ريخ اصلذابو إىل  پياتريتِشو رلموعة من قصائد دانيت ادلبّكرة، واليت يتخللها سرد متأّلٌف من نضجو الشعري وات

 ;Ardizzone (2011)انشقاقو الصريح عن مفهـو گويدو يف احلب والشعر ] -أثناء حياهتا الدنيويّة
Barolini (1998), esp. pp. 60–63 أف احلب يف سرّائو وضرّائو،  -مثل گويدو-[. سّلم دانيت

رة عن وجود حٍس مشابو دلا أحسو گويدو أساٌس من أساسات احلياة النبيلة، حيث عرّبت قصائده ادلبكّ 
ابنقساـ القوة الداخلية للرغبة. لكن بعد تكّشف احلياة اجلديدة ُيالحظ وجود انشقاؽ تدرغلي فيما يعاجلو 

مآسيو، يلجأ دانيت إىل زبصيص شعره كّلو من 35الكتاب: بعد الفشل يف الفوز حبظوة من موالتو دبسرحة
. يتمثل ىذا اللجوء اجلديد يف أنشودة 36[VN, 18.9بوبتو ]ىذه اللحظة فصاعًدا للثناء على زل

، واليت ترجع إىل منبع إذلامو، مرورًا بگويدو وانتهاًء بشعر گوينتزيّل، مث تشّق 37«السّيدات العليمات ابحلب»
ة، اليت تتمتع هبا السّيدة ما ىي إال خدعة حسيّ « اإلذلية»طريًقا جديًدا متفّرًدا. يعتقد گويدو أف اجلاذبية 

للعاطفة. يرى دانيت أيًضا « مرمًى سهاًل »العاشق كّلها جلماذلا إذ يصبح  38واألكثر خطرًا، ىو استجابة رّقة
ولكن  40[VN 25.1–2] 39«َعَرًضا»أف ذبربتو الشعرية ادلبّكرة وكلماتو اليت تنّم عن روٍح معذبة تصّور

                                                             
34

 Vita nuova. 

35
 (اٌّزشجُ. )٠جؼٍٙب شج١ٙخ ثؼشض ِغشدٟ 

36
« وٍّخ»عً ٌٍّزشجُ اٌشبػش دمحم ثٓ صبٌخ اٌزٞ ٔمٍٗ إٌٝ اٌؼشث١خ، ٚاٌزٟ صذسد رشجّزٗ ػٓ ِٕشٛساد اٌجًّ ِٚششٚع ٠ؼٛد وً اٌف 

ػٕذئٍز ػضُِذ أّّل أرّخز، ٚإٌٝ األثذ، وّٛظٛع ألشؼبسٞ إّل ِب : »٠ش١ش وبرت اٌّذخً إٌٝ لٛي دأزٟ ٘زا فٟ وزبثٗ اٌذ١بح اٌجذ٠ذح. 2001ػبَ 

ائؼخ، ِٚفّىًشا فٟ رٌه ج١ًذا، وبْ ٠جذٚ ٌٟ إٟٔٔ أغبٚي ِٛظٛػب أسفَغ ِٓ لذسارٟ، دزٝ إٟٔٔ ِب وٕذ أجشأ ػٍٝ اٌجذء ٠ىْٛ ِذ٠ًذب ٌّّٛلرٟ اٌش

 (.اٌّزشجُ.« )ٚ٘ىزا ثم١ُذ ٌجعؼخ أ٠بَ ِّٛصػب ث١ٓ سغجخ ٔظُ اٌشؼش ٚاٌخٛف ِٓ اٌجذء فٟ رٌه. فٟ رٌه
37

 Donne ch’avete intelletto d’amore. 

38
 Gentilezza. 

39
 (.اٌّزشجُ. )ّمصٛد ف١ٗ اٌذتٚاٌ 

40
ُّشبس إ١ٌٙب عبثمًب  ٕ٘ب، ٠ّىٓ أْ ٠ٕزبة اٌشّه ثؼط اٌّغز١ٕش٠ٓ فٟ إٟٔٔ أرىٍُ ػٓ اٌذّت : »٠مٛي دأزٟ فٟ اٌذ١بح اٌجذ٠ذح فٟ اٌزشجّخ اٌ

ذت فٟ رارٗ جًٛ٘شا، ف١ٍظ اٌ: ثبغً]...[ وّب ٌٛ أٔٗ شٟء فٟ رارٗ، ّل وجٛ٘ش ػبلً فذغت، ٚإٟٔٔ ّل أرىٍُ ػٓ اٌذت وجٛ٘ش دغٟ، ٚ٘ٛ 

 (.اٌّزشجُ]...[.« )ثً ٘ٛ ػشض 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 Copyright 2020© حكمة  10 

 

[ ربّيتها، فلم يكن احلب أبًدا علزة من ؼلطف أببصار الذين منحتهم سّيدتو ]پياتريتِشو« سنا ذليب احلب»
 :41(40-37. 10 19علزات الشهوة. )السّيدات العليمات ابحلب، احلياة اجلديدة 

 

E quando trova alcun che degno sia 

di veder lei. quei prova sua vertute, 

ché li avvien, ciò che li dona, in salute, 

e sì l’umilia ch’ogni offesa oblia. 

Ancor l’ha Dio per maggior grazia dato 

che non pò mal finir chi l’ha parlato. 

 ]أما اجلديُر برؤيتها، إف ُوجد، فتخضعو

 لقّوهتا النافذة،

 وإف حدث وألقت عليو التحّية،

 أحّس أنو مّتضع

 إىل حّد أنو يغفل كّل اإلساءات.

 رعاية أخرى، وأكرب

 حباىا هللا أيًضا هبا:

 أحد كّلمها وكاف حزين اخلاسبة.[ال 

 

                                                             
41
 (.اٌّزشجُ. )أخزُد اٌمص١ذح ِٓ رشجّخ دمحم ثٓ صبٌخ اٌّشبس إ١ٌٙب ِغجمًب؛ ألٔٙب ِزشجّخ ِٓ إٌص األصٍٟ ٚألشة ٌشٚدٗ 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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صار سعيو للفوز دبحّبة موالتو امتحاًًن دلقدار النبل والفضيلة، فال مثيل جلماذلا: التجسيد األروع لقوى 
الطبيعة اليت كشفت احلجاب عن صنيع هللا ادلغمور ابحلب. يُعّد التقاء دانيت دبحبوبة گويدو، جيوڤاًّن، مث 

[ يُلحظ بسرعة VN 24.8« ]رائعة تتبع أخرى»احلياة اجلديدة، إذ قاؿ فيهما:  دبحبوبتو پياتريتِشو، ذروة
بُت»بقدـو  -42كما يف بشارة جيوڤايّن )يوحنا(-صباؿ جيوڤاًّن 

ُ
الذي يشع من پياتريتِشو، وكما « النور ادل

 و.جاء يف شعر گويدو يف كوف احلب الدنيوي بذرًة لالحتفاؿ بسمّو احلب الذي تَػَبع ُخطى پياتريتشِ 

 

 آابؤه الفلسفّيون. 3

زلتوى كتاب احلياة اجلديدة الفلسفي ضئيل، إذ مل تظهر فيو سوى فكرة ىيكلية عن علم النفس الوظيفي، 
)ما وراء الطبيعة(. لكن حينما وجد دانيت شغفو يف الشعر، كاف منشغاًل  43وبضع إحاالت ميتافيزيقية

ذىبُت إىل ادلكاف الذي ذبّلت فيو ]الفلسفة[: حلقات »ة: مسبًقا بدراسة الفلسفة، فوفًقا لشهادتو يف الوليم
[. مل يذكر دانيت أي تفاصيل زائدة تبوح Conv. 2.12.7« ]الدراسة يف الكنائس وجداالت الفالسفة

أبماكن دراستو الفلسفة، ولكن كانت ىناؾ ثالث مدارس كنسّية يف فلورنسا أواخر القرف الثالث عشر لردبا 
انية يف كنيسة سانتا ماراي نوڤيال، والفرنسيسكانية يف كنيسة سانتا كروتشيو، درس فيها: الدومينيك

واألوغسطينية يف كنيسة سانتو سبَتيتو. مع األسف، ال توجد مستندات اترؼلية موثوقة تقوؿ بتوافر منهٍج 
مدة دراسٍي لدانيت ]أي، لطلبة الفلسفة[ يف كنيسة سانتو سبَتيتو، وعلى العكس، لدينا معلومات معت

 تكشف عن احملتوى التعليمي الذي لردبا أَخَذه طلبة الكنيسَتُت األخريُت.

مع أف ادلدرسة الدومينيكانية يف كنيسة سانتا ماراي نوڤيال مل تسمح لألشخاص العاديُت االلتحاؽ هبا لدراسة 
فة األرسطية للفلس -البسيط-الفلسفة، إال أهنا أاتحت لدانيت حضور دروس الالىوت، فمن ادلؤكد تعّرضو 

[Santagata (2016), 83 وما يثَت االىتماـ أنو ردبا كانت لدانيت فرصة حلضور دروس رؽليجو دي .]
(، الذي درس علم الالىوت على يد توماس األكويٍت يف جامعة ابريس 1319)ادلتوىف عاـ  44جَتوالمي
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 (.اٌّزشجُ. )ًٌلعزضادح، أظش عفش ٠ٛدٕب فٟ اٌؼٙذ اٌجذ٠ذ 

43
 (.اٌّزشجُ. )اٌٛالغفشع فٍغفٟ ٠ذسط جٛا٘ش األش١بء، وبٌٛجٛد ٚ 

44
 Remigio dei Girolami. 
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اَثَل ]رؽليجو[ الشاعَر [. مَ Panella; Davis (1984), 198–223عندما كاف األخَُت أستاًذا فيها ]
يف اتّباعو حللف الگيلف البيض، واضطالعو ابألدب الكالسيكي، وشغفو ابإلسقاطات السياسية واألخالقية 
من قراءاتو. كاف توماس، لدانيت ورؽليجو كليهما، مؤلَف كتاب خالصة ادلذىب الكاثوليكي ضد 

 يف إيضاح أف التعّقَل سبيُل احلقيقِة. -طومثل أرس-، وشارَح كتاب األخالؽ ألرسطو، ومهتًما 45الوثنيُت

كانت مدرسة سانتا كروتشيو ادلدرسة األرفع مقاًما يف فلورنسا يف السنوات العشر األخَتة من القرف الثالث 
: ابريس، وأكسفورد، وكامربيج؛ ألعليتها 47يقف خلف اجلامعات الُكربى الثالث 46عشر، ومعهًدا جامًعا

[Santagata (2016), 83ي .]:كتب سانتاگاات يف إحدى كتبو اليت تدور حوؿ سَتة دانيت 

شغل ادلفّكراف والدارساف بيًتو دي جيوڤايّن أوليڤي الربوفنسي، واألصغر سًنا، أوبرتينو دا كازايل يف كنيسة 
دورًا ىاًما يف اتريخ الكنيسة، وابألخص، يف اتريخ احلركة  1289و 1287سانتا كروتشيو بُت عاَمي 

ية. وضرٌب من االستحالة سبّكن دانيت من حضور دروسهما، إذ غادر كالعلا فلورنسا قبل العاـ الفرنسيسكان
، ولكن من ادلمكن أبنو مسع بوعظ أوبرتينو. ومل يذكر أوليڤي أبًدا، ولكن صادؼ أف رؤية دانيت 1290

لنسبة ألوبرتينو، كرائٍد لتاريخ الكنيسة تتوافق مع رؤيتو دبا فيو من التأويالت الفرنسيسكانية والروحية. واب
 48للحركة الفرنسيسكانية الروحية، أراد ىو وأتباعو الرجوع حلكم فرانسيس ادلتشدد ضد تساىل الرىباف

يقوؿ يف الفردوس  50. جعل دانيت بوًنڤنتورا دي ابنيورغلو49وعلى رأسهم الوزير العاـ ماتيو دا أكواسپارات
 Santagata؛ لتساىل ماتيو، وتطرؼ أوبرتينو ]أبهنما خائناف للعهد ]الكنيسة[ [126–12.124]51

(2016), 84.] 
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 Summa contra Gentiles. 

46
Studium generale  ٝ(اٌّزشجُ. )اعُ أِبوٓ اٌذساعخ فٟ اٌؼصٛس اٌٛعط 

47
 Studia principalia. 

48
 Conventuals. 

49
 Matteo d'Acquasparta. 

50
 Bonaventura da Bagnoregio. 

51
إلى -ماتيو وأوبرتينو-، إذ سيأتي رجالن -اسم قرية-أكواسپارتا ، ّٚل ِٓ -اعُ ِذ٠ٕخ-ْ ِٓ وبصاٌٟ ٌٚىٕٗ ٌٓ ٠ىٛ: »٠مٛي دأزٟ ػّٕٙب 

 (.المترجم« )-أوبرتينو-، وسيجعلها اآلخر أكثر صرامة -ماتيو-الكلمة المكتوبة، وسيتجنبها أحدهما 
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أبنو حضر  2.12.7مع غض النظر عن ىذه االحتماالت لسَتة دانيت يف فلورنسا، شهادتو يف الوليمة 
دراستو للفلسفة يف بولونيا ىذا الوقت من حياتو. ولكن مع  -إىل حد ما-تشَت « جداالت الفالسفة»

، 1294وآذار )مارس( عاـ  1291نّيف من حياتو بُت أيلوؿ )سبتمرب( عاـ األسف، ىناؾ فجوة سنتُت و 
ال ظللك خالذلا إال التخمُت ما إف استفاد دانيت من احتماؿ دراستو ادلواد الفلسفية واليت مل تكن متاحة لو يف 

 بيئتو الضّيقة آنذاؾ من مكتبات دير الرىبنة والكنائس الفلورنسية.

سفة والالىوت، فإف كتاابتو تقدـ دلياًل كافًيا على سعة معرفتو، وإف مل يكن، فخربة أينما طلب دانيت علم الفل
عالية يف مواضيعهما؛ فقد استشهد ابلكثَت من أعماؿ أرسطو استناًدا على خربتو الشخصية، وأظهر إدلاًما 

ى العلـو بكتاب األخالؽ، الذي عرفو بال شّك من توماس األكويٍت، ومل يقتصر دانيت عليو، بل استق
إىل أف دانيت يدين جّل الدَّين إىل القّديس ألبَتت  52األرسطية من مصادر أخرى. توصل برونو ًنردي

 ,Nardi (1967); 63–72; (1992)يف دراستو للفلسفة ] -ادلعروؼ ابنتقاء أفكاره- 53الكبَت
28–29; Vasoli (1995b); Gilson (2004 تعّرض دانيت، يف قراءتو أللبَتت، إىل .]) موسوعٍة

حّيٍة ألمهات الكتب يف العلم الطبيعي، نظريّة كانت أـ ذبريبية. أعاد دانيت صياغة علم النفس والفلسفة 
وابن رشد( وهنج ادلصادر اليوًننية اليت ترصبها  ابن سينااألرسطَيُت على هنج الفالسفة ادلسلمُت )وعلى رأسهم 

ًت 
ُ
، 54صبة كتاب اإليضاح ألرسطوطاليس ىف اخلَت احملضالعرب اجملّددوف ألفالطوف، ومن ىذه ادلصادر ادل

. زعم ألبَتت 55ابإلضافة إىل هنج ادلسيحّيُت اجملّددين ألفالطوف الذين اتّبعوا بدورىم هنج دايوًنيسس الزائف
معرفة قصد أرسطو دبساعدة شروحات العرب واليوًننيُت الذين دفعوه لالختالؼ مع فالسفة آخرين، دبن 

]األكويٍت[، وكاف يؤّكد على أف الفلسفة والالىوت علماف منفصالف. ال شّك أف ىذا  فيهم تلميذه توماس
اإلصرار على َفهِم الفلسفة حبد ذاتو، فنت دانيت الذي بدوره فصل ادلعرفَتُت الفلسفية والدينية بال تفضيل 

 إحداعلا.
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 Bruno Nardi. 

53
 (.المترجم) Albert the Great: گنوس، وفي النص األصليأٌج١شرٛط ِب: ثبٌٍغخ اًٌلر١ٕ١خ 

54
 Liber de Causis. 

55
https://plato.stanford.edu/entries/pseudo-: ًٌلعزضادح، اٌشجبء ص٠بسح اٌصفذخ اٌزب١ٌخ فٟ ِٛعٛػخ عزبٔفٛسد 

areopagite/-dionysius (ُاٌّزشج). 
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يف كتاب  57وارضأو الع 56ؽلكن مالحظة نظرية الفيض لدى ألربت بوضوح يف معاجلة دانيت للجوىر
 ,Conv. 2.4–5; Nardi (1992)اإلذلي على سائر ادلوجودات ]« اجلوىر »الوليمة؛ القائلة بفيض 

ضغة عند اإلنساف، إذ ال تدؿ على أطوار خالؿ االرتقاء 62–47
ُ
[؛ وتظهر أيًضا يف معاجلتو لنمو ادل

، واليت 58لقوة التكوينية الكامنةالغذائي واحلّسي والفكري، كما يقوؿ توماس، بل على عملية مستمرة من ا
[ ادلسؤوؿ عن De intellectu & intelligibili 2.2يف النفس ] 59قارهنا ألبَتت ابلذكاء البدئي

 Boyde (1981), 270–79; Nardiادلفصوؿ عن جسده ] 60نضج اإلنساف وقابلّية أتثر  روحو
(1960), 9–68; (1967), 67–70.] 

زلتمٌل  للػعناصر ادلوجودة وادلأخوذة من فلسفة ابن رشد داخل فكر دانيت، وعلى ما يبدو، فإف ألبَتت ًنقٌل 
؛ ومن خالذلا يكتسح نوُر هللا )اجلوىر( روَح اإلنساف )العارض(. 61إذ صّنف التعّقل كَمَلَكة إغلاد ابلفعل
َلَكة، ولكنها 

َ
 -عن حّق وحقيقة-الذي يصبح  63نور العقل األوؿ 62«انعكاس»ولدى كل نفس ىذه ادل

ُموجٌد إذلي، واحد وحيد، قائم بذاتو، « ادلوجود ابلفعل»لعقل الكّلي. يرفض ألبَتت نظرة ابن رشد يف كوف ا
ادلتمثّلة يف عقوؿ الناس. لكنو مع ذلك، ػلاجج على تفّرد العقل الكوين « ادلوجودات ابلقّوة»زلّقٌق إايىا يف 

ف، يشًتكاف يف ائتالؼ واختالؼ ادلوجودات؛ )األوؿ/اإلذلي( بوصفو كلّي ادلعرفة. إف العقل والروح صلدا
، ولكنها ترتبط ابجلسد عرب وظائفو -كما َكَتب توماس-وعليو، فالروح ليست ما يتحقق بو جوىر اإلنساف 

على التفّكر ابدلوِجد احلكيم، وادلعرفة ادلتعالية اليت غلود هبا، « وجودىا ابلفعل»احليوية. الروح رلبولة خالؿ 
ُثوؿ»ومآذلا 

ُ
أماـ البهاء اإلذلي. وهبذا، يتمّكن صفوة من البشر على ربقيق رغبتهم العميقة لفهم الّنعيم « ادل
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 Intelligenze. 

57
 sostanze separate. 

58
 virtus formative. 

59
 prima intelligentia. 

60
 anima intellectiva. 

61
 intellectus agens. 

62
 Resultatio. 

63
 (اٌّزشجُ. )اٌّٛجٛد األٚي، ٚاٌٛادذ األٚي، ٚاٌذك األٚي، ٚ٘ٛ هللا عجذبٔٗ -ثذغت اٌفبساثٟ-أٚ  
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قيم 
ُ
 Albert, De intellectu & intelligibiliوإدراكو ] -«الثابت وادلتكّوف يف اإللو»-ادل

2.2–12; Nardi (1960), 145–50.] 

 فهم ادلؤلفات الالىوتية اليت رباوؿ تفسَت الوحي وتتحقق ىذه الرغبة عرب اإلدراؾ الطبيعي؛ دوف اللجوء إىل
والفضل اإلذلي. ؼلتلف ألبَتت وتوماس كّل االختالؼ يف الفكرة السابقة، وؼلصص األخَت عدة فصوؿ من  

كما -كتابو خالصة ادلذىب الكاثوليكي ضد الوثنيُت لرفٍض قاطٍع للفكرة القائلة: إف السعادة النهائية 
[؛ ووفًقا لو، فإف الرغبة يف ادلعرفة ال تتبّدؿ SCG 3.37–48لها يف ىذه احلياة ]ؽلكن ني -عّرفها أرسطو

[. SCG 3.25.9« ]تًتّتب كّلها، وتنتهي دبعرفة هللا»وال تتغَت، والفلسفة، بوصفها سعٌي معريف حثيث، 
كوهنا   من الصعب ربديد موقف دانيت يف ىذه ادلسألة: يتوافق شاعر الفردوس مع توماس يف قيمة الفلسفة

[؛ ولكنو أيًضا يشارؾ ألبَتت ذىوَلو ابإلدراؾ Par. 4.118–32; 29.13–45تُِعّد العقل لإلؽلاف ]
خاًصا هبا، وازدواجيًة كامنًة يف فكره « نعيًما»الطبيعي، فتشَت كتاابتو ادلبكرة إىل عزمو أف يهب الفلسفة 

[Foster (1965), 51–71; (1977), 193–208; de Libera (1991), 333–36 .]
اجلديدة كما شّكلها ألبَتت، أو كما شّكلتها أعماؿ مثل اإليضاح -يصعب رؤية مدى إدراكو لألفالطونية

-الذي توصل مسبًقا إىل كوف دانيت مفكٌر انتقائيٌّ -ألرسطوطاليس ىف اخلَت احملض. أصّر ًنردي 
[Diomedi (2005), 1–23على أعلية كتاب اإليضاح ألرسطوطاليس. ولكن أظه ] رت الدراسات

واليت الحظ وجودىا -احلديثة أف ًنردي، يف غمرة ضباسو لتحرير دانيت من قيوِد منهجّيِة توماس األكويٍت 
اجلديدة عليو -، يبالغ يف شّدة أتثَت األفكار األفالطونية-65وجيوڤايّن بوزنيّلي 64مفكرين مثل بيَت مادونّيو

[Maierù (2004), 128–35; Stabile (2007), 359–70; Iannucci (1997); 
Moevs (2005), 17–35.] 

يف بولونيا، حيث أتثر ادلعلموف مثل سجَت دي « راديكالّية»كاف دانيت ابلتأكيد واعًيا لتمركز أرسطّية 
، اللذاف أقرّا ابستقاللية العقل البشري وقابليتو يف ربصيل السعادة 67وبوئيتيوس دي داشا 66براابف
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 Pierre Mandonnet. 

65
 Giovanni Busnelli. 

66
 Siger of Brabant. 

67
 Boethius of Dacia. 
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[Corti (1981), 9–31; Vanni Rovighi اتّبع غالبية ىؤالء ادلفكروف طريَق ألبَتت، ومن .]
 Imbachادلمكن أف أتثَتَْي ألبَتت وتوماس كافياف لتحديد ادلالمح الفريدة لطريقة دانيت يف التفلسف ]

(1996b), 399–413 ولكن، مت إحالة عدد من األدلة النصّية وادلتعلقة بسَتة دانيت إىل بعٍد متغاير .]
 seeى مسألة أتثر دانيت بفلسفة ابن رشد ادلنقولة عن الالتينية مسألة قابلة للنقاش بُت دارسيو ]يف فكره. تبق

esp., Fortin (2002); Ardizzone (2014 and 2016); Ziolkowski (2014a); 
Stone (2006.]) 

ه، واليت ال ترجع اجلديدة على تفكَت -على الرغم من معرفة دانيت بقيود الفلسفة األرسطية وقيود األفالطونية
جديدة( وحسب، بل سبتد إىل اذلوس القدمي دلفكري -إىل كتاب اإليضاح )كونو كتاٌب ذو مساٍت أفالطونية

، والذين كانوا شعراًء -69وآالف دي ليّلي 68مثل برًنردوس سيلڤيسًتيس-القرف الثاين عشر ابدلوسوعية 
نظرهتم للعامل اليت  70لعصور القدؽلة ادلتأخرةاجلديدة اليت ظهرت يف ا-وفالسفة، وأخذوا من األفالطونية

 ;Vasoli (1995a, 2008)رمستها أساًسا الفنوف احلرة ولغة زلاورة طيماوس ]الكونية[ ألفالطوف ]
Garin (1976), 64–70; Stabile (2007), 173–93 جاءت أمثولة كوزموغرافيا .]

سرار الطبيعة يوّلد قصًصا رمزية عن رحلة عقلية أبف التفّكر يف أ 71لربًنردوس وأمثولة آنتيكلوداينوس آلالف
ذباه احلقيقة، ومهما ظهرت ذبربة دانيت يف الفلسفة حيويًة معقدًة، فإهنا دبثابة قصة لنفس الرحلة. وفيها، 
تصبح مزاولة احلب سبياًل لتحقيق الذات، وإدراًكا لًتاتبّية القوى ادلؤثرة يف الكوف أصبع، وهبا يؤتى الشخُص 

 .73، وهبا يتحقق لعقل اإلنساف الذوابف يف البهاء اإلذلي، الذي بو نعتنق التصّوؼ72احلكمةَ 
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 Bernardus Silvestris. 

69
 Alan of Lille. 

70
 (.اٌّزشجُ. )دمجخ أزمب١ٌخ ِٓ اٌؼصٛس اٌىًلع١ى١خ إٌٝ اٌؼصٛس اٌٛعطٝ 

71
 Cosmographia and Anticlaudianus 

72
 ascensus mentis ad sapientiam. 

73
 amoroso uso della Sapienza. 
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 74الوليمة .4

تتجّلى قدرة دانيت ادلكينة على التفلسف يف كتاب الوليمة، فقد كانت اسًتساالتو الشعرية مناسبًة لعرض 
مطّوؿ حوؿ الفلسفة ذاهتا.  سلتلف األفكار: يف األخالؽ، والسياسة، وادليتافيزيقا، ابإلضافة إىل عرض نقاشٍ 

، أي أربع عشرة أطروحة، شارًحا فيو «أربعة عشر طبًقا»يُقّدـ فيها « وليمةً »يف البداية، عّد دانيت كتابو 
(. ولكنو زبلى عن أتليف الكتاب Conv. 1.1.14« )مواضيَع يف احلب والفضيلة»قصائده اليت تتناوؿ 

، فال ػلتوي اآلف إال على أربع أطروحات مكتملة؛ يصف تقريًبا 1307و  1304الذي كتبو خالؿ عاَمْي 
دانيت فيها تكّوف حّبو للفلسفة، ويتأمل قدرَة اإلدراِؾ الفلسفي على تقّصي احلقيقة الدينية، متتبًعا الرغبة 
ابكتساب ادلعرفة من جذورىا كفطرة إنسانية، للحد الذي رأى فيو ارّباد حب احلكمة ]ادلعرفة[ مع حّب 

 هللا.

، ورلاز دانيت الرئيس يف سبثيل ىذه احملبة حاضٌر يف سبجيده الشعري لسيدة «زلّبة احلكمة»لسفة يف أصلها فالف
، إذ َشابََو گوينتزيّل يف تطويق لغٍة متأثرة ابلقوى الكونية ]ابلطب وابلفلك[، فانبثق شعره ابحملبة 75جليلة

الكوف، فكانت  76«زلّرؾ»ٍف لسلطة [؛ ألف طبيعة الشعر متوافقة مع إذعاConv. 1.1.14والفضيلة ]
زلبة »، وإف استجابت ىذه ادلوجودات لػ[2.5.19]« الشكَل األمسى للفردوس»زلّبة ادلوجودات ذلذا احملّرؾ 

وما نشاطو ]احملّرؾ األوؿ[ الكوين إال ترصبة مستمرة لإلدراؾ حب ا وفطرة، وىذا ابلتحديد ما «. الروح الُقُدس
 [:Conv. 2, Canzone, 1–9جعل دانيت يصدح منشًدا ]

Voi che ’ntendendo il terzo ciel movete, 

udite il ragionar ch’è nel mio core, 

ch’io nol so dire altrui, sì mi par novo. 

El ciel che segue lo vostro valore, 

                                                             

74 Convivio 
75

 donna gentile. 

76
ًٙب ٚادًذا، ٚثبٌزذذ٠ذ، اٌشَٚح اٌمذط«ِذّشوٟ اٌىْٛ»ثص١غخ اٌجّغ، ف١مٛي ٠زىٍُ دأزٟ ٕ٘ب    (.اٌّزشجُ. )، ٚإْ وبْ فٟ اٌذم١مخ ٠مصذ إٌ
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gentili creature che voi sete, 

mi tragge ne lo stato ov’io mi trovo. 

Onde ’l parlar de la vita ch’io provo, 

par che si drizzi degnamente a vui: 

però vi priego che lo mi ’ntendiate. 

 ]أيها الَودود،

 ،77إنك ربرؾ مساء احملّبُت

 وتعلُم جديَد ما ؼلتلج يف صدري،

 من مشاعٍر رلهولة ال أستطيع البوح هبا.

 السماء النازُؿ منها بركاِت نعمائك

 على نبيِل ادلوجودات ولطيِفها،

 ذبتذبٍت للحالة اليت أًن عليها،

 ولعّل قصيدي ادلسّدد إليك فيما أمر فيو إًنٌء جدير،

 تستِجب يل، إذ إنٍت أضرع إليك وأبتهل.[فل

 

لإللو )أو العقل الكلي( دانيت إىل حالة استنطاؽ ال تدركها إال ىذه القّوة نفسها.  78تنقل القوة الفكرية
وعليو، ىناؾ استمرارية، أو عملية دورانّية، تبدأ من العقل الكّلي وربل يف الطبيعة عرب سائر ادلوجودات؛ 
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٘شح   . ، وهي السماء الثالثة وجاءت في النص األصلي بهذا الشكل ولكن آثرت الترجمةَ التأويلية لقرب المعنى[ڤينوس]ٟٚ٘ عّبء اٌضُّ

 (.المترجم. )ينيناشد دانتي هنا إله المحب  
78

 Intendimento. 
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ثناء على السيدة اجلليلة، وهبا تكتمل طبيعتو يف أمسى تعبَت استطاعت رغبتو وإدراكو  ليتحوؿ دانيت يف حالة
 .[Diomedi (1999) ;2.6.5]رمَسو 

، أبهنا دفاٌع عن قرار دانيت يف كتابة قصائده وشروحها 79سبتاز األطروحة األوىل من أطروحات الوليمة األربع
للكوف الذي  80تقدـ األطروحة اليت تليها عرًضا بطلمًيا بلهجة تسكانّية عامّية فضاًل عن التينية رفيعة.

 :[12–2.3.8]ػلكمو هللا، وزُبتتم بوصف مساء اإلمربيـو )مساء السماوات( 

يفًتض الكاثوليك وجود مساء اإلمبَتيـو خارج صبيع السماوات، ُعرفت أبهنا مساء اللهب أو 
ئها ابإلرادة. وىذا يفّسر احلركة السريعة السماء النَّتة؛ ويؤكدوف ابنعداـ حركتها يف ذاهتا وأجزا

للمحّرؾ األوؿ، من خالؿ الرغبة ادلتقدة ألجزاء السماء التاسعة )السماء اليت ربتها(؛ إذ تتحد 
ىذه األجزاء مع البهاء اإلذلي. وتدور العجلة فيها، ابلرغبة ادلتقدة بسرعة معِجزة. وفيها يتسم 

ة رٍب قدير عارٍؼ لذاتو. وفيها تعيش األرواح ادلباركة مرتع األرواح ابلطمأنية والسالـ يف حضر 
وفًقا دلا قالتو الكنيسة الصدِّيقة. يتفق أرسطو  ومّتبعوه مع ىذه النظرة، كما ورد اجمللد األوؿ 
من كتابو حوؿ األرض والسماء. ىذه السماء صرح الكوف، إذ إهنا ربيط بو، فال شيء 

، سوى يف العقل األوؿ الذي أطلق عليو اإلغريق خارجها؛ وال تؤيّن أبين وال تكّيف بكيف
غّنُت ]ادلزماري[ ىذه العظمة حينما قاؿ هلل Protonoe»81»لفظ 

ُ
أَيػَُّها » . يصور إماـ ادل

 82«الرَّبُّ َسيُِّدًَن، َما أَْعظََم امْسََك يف ُكلِّ اأَلْرِض! تُغٍّت َجالََلَك يف السََّماَواِت.

اء اإلمربيـو يف القرف الثالث عشر أّي قرار: حاوؿ بعض ادلفكرين شرحها ليس للشروحات ادلتمحورة حوؿ مس
علمًيا كوهنا مبدأ كوين راسخ، بينما دلفكرين كتوماس وألبَتت ىناؾ تالـز بُت السماء والروح وال عالقة ذلذا 

الطبيعي  ابلكوف والفلك؛ ولكن ؽلكن اإلحساس بتأثَت طبيعتها ادلزدوجة ]الفلكية والروحية[ على القانوف
[Nardi (1967), 196–214; Vasoli (1995a), 94–102 يعتنق دانيت ىذه الشكوؾ؛ .]
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 Trattati. 

80
 (.المترجم. )نسبة إلى عالم الفلك بطليموس 

81
 (.اٌّزشجُ. )ٌُ أجذ ِشجؼًب ٠زٕبٚي ٘زا اٌٍفظ، فجؼٍزٗ وّب ٘ٛ 

82
ط فٟ اٌششق أُخزد ٘زٖ اٌزشجّخ ِٓ اٌىزبة اٌّمذط ثبٌزشجّخ اٌؼشث١خ اٌّشزشوخ ِٓ اٌٍغبد األص١ٍخ، اٌصبدسح ػٓ داس اٌىزبة اٌّمذّ  

 (.اٌّزشجُ. )األٚعػ، إٌّشٛسح ِٓ جّؼ١خ اٌىزبة اٌّمذط فٟ ٌجٕبْ
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إف مساء »]، أو االعتقادات الكاثوليكية بوصفها سلطة شاكمة لتفكَته: «الكاثوليك»ويبتدئها ابإلحالة إىل 
[ مثوى هللا القدير ، ومسّبٍب ال حركة لو «وؿسللوٍؽ يف العقل األ»، ولكنو، أيًضا، يصفها ككائن «اإلمربيـو

يف كوٍف مليٍء ابحلركة. إف كاف هللا حاال  يف ىذا ادلكاف، فإف اإلمربيـو حاّلٌة فيو، والكوف كلو زُلاٌط )سببًيا( 
هبذه السماء. يوّظف دانيت فيزايء الرغبة ألرسطو؛ لتفسَت العالقة ما بُت اإلمربيـو والسماوات الدنيا. ولكنها 

تقبع يف مكاف، إذ إهنا شللكة مساوية ترتع فيها األرواح ادلباركة، فتذوب يف البهاء ال  -يف نفس الوقت-
اإلذلي. يشدد دانيت على ىاتُت احلالتُت دبزج اللغتُت: الفلسفية والالىوتية؛ واستحضار أعماؿ أرسطو 

نا ضمني ا يف الفردوس، اجملددين ابلتوازي مع مزامَت إماـ ادلغّنُت. سُتحّل ادلشكالت ادلطروحة ى-واألفالطونيُت
، أي مساء احملّرؾ «أعظم الدوائر»حينما يبزغ دانيت و پياتريتِشو من « ميتافيزيقا النور»ابستعانة  عبقرية لػ

[، صلد Par. 30.39–40] 83«السماء اليت ىي النور اخلالص. إنو نوٌر روحاين مفعٌم ابحملبة...»األوؿ: 
احملبة اليت ربّرؾ الشمس »ة هللا إىل طاقة كونية، وكما قاؿ دانيت أنفسنا يف نقطة مفصلية تتحوؿ عندىا زلب

.  .85Bonaventure, Sentيبدو أف الشعر ىو الطريقة الوحيدة يف تعريف ادلنتهى84«وسائر النجـو
2. d. 2, a. 2, q. 1, c. 4; Thomas, Quodl. 6, q. 11, a. unicus 19.] 

ل األوؿ ]اجلوىر[ نفسو: كونو ملكوت السماوات، فهو وتظهر شكوؾ مشاهبة يف نقاشات دانيت حوؿ العق
شبو حاضر يف احلياة الدنيا، وؽلتلك وجوًدا كلي ا وروحي ا؛ إذ إف الصفة األخَتة ذات قيمة أعلى من الصفة 

إىل أرسطو  -متأثرًا بتوماس-األوىل، وال يوجد إلو وحيد يتقاسم ىاَتُت الصفتُت ابلتساوي. ينسب دانيت 
 ,cp. Aristotle, NE 10.8; 2.4.13ئلة أف اآلذلة ال تعرؼ سوى حياِة الروح فقط ]الفكرة القا

1178b; Thomas, Exp. Eth. 10, lect. 12, 2125 ومن الغريب أف زلاولة دانيت يف .]
حّل ىذا اإلشكاؿ غَت مقنعة؛ إذ إنو ػلاجج أف احلركة الدورانية للسماوات اليت تدير العامل، ما ىي إال غاية 

. يف مسألة اإلمربيـو اليت تسكنها اآلذلة، ؽلكن رؤية خضوع اآلذلة احملرّكُت [2.4.13]ط اآلذلة التأملي نشا
فيما -جديدة، ولكن، يُنهي دانيت ىذا النقاش أبف احلقيقة -)كما يصفهم أرسطو( لعملية ربّوؿ أفالطونية

 ال ؽلكن إدراكها سباًما بعقولنا الدنيوية. -زبص اآلذلة
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ذات ادلركز الواحد أو مساوات الكواكب، الفنوَف « السماوات»طروحة الثانية أبمثولة مطّولة تُعّرؼ زُبتتم األ
والفيزايء وادليتافيزيقا؛ مساء احملّرؾ األوؿ والفلسفة األخالقية؛ ومساء « السماء ذات النجـو: »86احلرّة السبعة

الفكري خَتَة العلم؛ إذ يرجع إىل أفالطونية اإلمبَتيـو وعلم الالىوت. يُظهر ىذا التآلف ما بُت الطبيعي و 
العصور القدؽلة ادلتأخرة يف القرف الثاين عشر، فهذه اخلَتة من العلم ما تشربو دانيت يف حياتو ادلعاصرة. 
ويعكس ىذا التشديد على وظيفة احلكمة األخالقية والسعادة ادلكتسبة عرب التفّكر عالقَتو الوطيدة مع 

التزاًما ابلفلسفة كما رآىا أواخر القرف الثالث عشر. ويؤيد الفصل األخَت من األطروحة التقاليد الفلسفية، و 
غلتذبنا إىل  -كما جاء يف كتاب ادليتافيزيقا-« ادلعجزات»الثانية أف اجلماؿ الضمٍت اآليت من معرفة أسباب 

 الفلسفة.

و، وموضوعها الرئيس: الثناء على من احملتمل أف األطروحة الثالثة ىي األىم لدارسي فلسفة دانيت ومعرفت
على من ػلبها، ليصبحوا أكثر مسو ا وقراًب هلل، إذ إف  -87بوصفها حب ا للحكمة-البهجة اليت تلقيها الفلسفة 

-، أف السيدة اجلليلة -يف نواٍح عديدة-سلطاهنا ُمتجلٍّ يف صباذلا. إهنا أتمٌل يف احملبة. وكما نرى لدى دانيت 
 أًنرت بصَتتو. -ةاليت تُدعى ابلفلسف

آٍت من العّلة األوىل )هللا(، « موجود حقيقي»يستحضر دانيت يف بداية األطروحة الثالثة كتاب اإليضاح: كل 
[، وروح اإلنساف أنبل LC 1.1; 8–3.2.4إذ إهنم يتشاركوف ىذا النور اإلذلي حبسب مستوى نبلهم ]
مظهرًة نوًعا من الرضبة اإلذلية، ومن جهة أخرى  ىذه ادلوجودات: من جهة تُغدؽ زلّبتها على صبيع األشياء

يف نفسها، وبصرؼ النظر عن الروح، »ترغب كل الرغبة للذوابف يف البهاء اإلذلي. الفلسفة تعبَت ذلذه الرغبة 
. وذلذا، إف زلبة الفلسفة، أو [3.11.13]« ربمل فهًما موضوعي ا، إذ يظهر ما مت فهمو منها زلّبة إذلية

قدرًا جلياًل، وغلعلهم أًنًسا حق ا، وابألحرى يصلوف إىل قدٍر مالئكٍي »ي معها، يَهب اإلنسانية التواـؤ الروح
جزًءا قّيًما، أال وىو ». ويف ىذا التواـؤ الروحي، ذبد الروح يف نفسها [3.3.11]« أو عقلٍي خالص

الذوابف كرامة . وتظهر هبذا  [3.2.14]«وتذوب يف هباء إلٍو سرمدٍي قدير»، [3.2.19]« القداسة
« مزواجة أبدية»ادلوجودات؛ إذ إف زلّبة اجلوىر اإلذلي وزلّبة احلكمة يصَتاف متوائمُت مع هللا عرب 

[3.12.11–14]. 
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 l’amoroso uso della Sapienza. 
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يبدو أف كل ىذا زلض خياؿ. لكن، علينا تذكر ىدؼ عرض الفلسفة يف الوليمة: وىو زلاولة بلوغ أقاصي 
ذه البهجة زلدودة أبخالقياتنا. يقوؿ دانيت، الذي يُثٍت على السعادة يف حيواتنا الدنيوية عرب التعّقل، وى

غييب، أف ادلزواجة احلّقة ال تُناؿ إال عن طريق مباركة -اإلدراؾ الفلسفي كونو مزواجة بُت هللا  وما ىو شبو
دركة للمزيج بُت الفضائل الالىوتية

ُ
 .89، إذ تسمو فوؽ الفضائل الطبيعية العقلية88الروح ادل

اثبٍت يف »حو، ليس من العجيب أف صلد دانيت يتحدث عن الروح بعد ادلوت ككياٍف ابٍؽ وعلى ىذا الن
ويؤكد أف إدراكنا هلل يستحيل على طبيعتنا  [2.8.6]« الطبيعة أكثر من كوهنا منتمية إىل الوجود اإلنساين

دة ادلناؿ عن . ًنقش أرسطو ىذه الفكرة أيًضا، أي، احلياة التأملية اخلالصة بعي[3.15.10]الدنيوية 
 NE«  ]شيًئا إذلي ا»إمكاًنتنا البشرية: ال يتحّصل عيشنا للحياة هبذه الطريقة إال ألننا ظلتلك يف دواخلنا 

10.7, 1177bادلنفوخة يف اجلسد زبتلف  90[. ولكن وفًقا لدانيت وتوماس األكويٍت، فإف حالة الروح
إال أف الروح ادلنفصلة ال تدرؾ إبحساسها الصورّي، بل  عن الروح ادلنفصلة، وإف كاًن يتوافقاف يف طبيعَتيهما،

[. يوّضح دانيت أننا ال نستطيع cf. ST 1.89.1rبتعدد أصنافها، إذ إف النور اإلذلي يغمرىا بفضيلتو ]
 .Conv، وأف رغبتنا يف اإلدراؾ قاصرة ابلضرورة ]91إدراؾ بعض احلقائق يف حياتنا الزائلة إال يف األحالـ

2.12.4; Nardi (1944), 81–90 إف رغبتنا فيما يتجاوز مستوى إدراكنا العقلي غَت متماسكة .]
؛ إف ىي إال رغبة يف إدراؾ الناقص فضاًل عن إدراؾ التاـ. وذلذا، فإف زلبتنا للحكمة  ال أخالقي ا وال فكراي 

« ارج طويّة الطبيعةمتناسبة يف ىذه احلياة مع معرفتنا احملدودة حبدٍّ ال يتم ذباوزه إال عن طريق خطأ خ»
[3.15.8–10]. 

رباوؿ أطروحات  الوليمة جاىدًة دفع ىذه احلدود اليت رمستها، لتتناسب مع إدراكنا ادلعريف يف حياتنا 
الدنيوية. وفًقا لدانيت، بوصفو شاعرًا للحب أواًل وآخرًا، فإف للتجربة يف نيل ادلعارؼ الفلسفية عنصٌر نفسٌي: 
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 (.اٌّزشجُ. )اٌّضاط، ٠ٚمبي أٔٙب أسثغ، ٌٚىٓ ٘زا األسجخ
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 modus essendi. 
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 come sognando. 
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أف ذلذه  92العقلية، إذ بو تِصلنا الفلسفة جبوىر األشياء. كما الحظ كينيلم فوسًت ؽلّكننا من سبحيص ادلدارؾ
 قيمة ميتافيزيقية: -عند دانيت-الصلة 

مل يهتم دانيت دباىية معرفتو، إذ أف نشوة ادلعرفة سابقة للمعرفة نفسها ]ولكل النشوات[؛ ألنو 
حلقيقَة، بتوافقها مع الواقع، فإنو ال يف عملية ادلعرفة ػليط العقل ابحلقيقة؛ وإف ذاؽ العقُل ا

 ,Foster (1965)يكّل من طلبها  كاملة ُمكّملة، أي، بتوافقها مع الواقع أبكملو. ]
59–60] 

ويف ىذه ادلرحلة، سبتزج ادلعرفة مع نشوة امتالكها؛ لتهييء النفس لإلؽلاف. سُنذىل بتأويل الظواىر بدوف 
 :[3.14.14]« لكل معجزة سبًبا»لهمنا لالعتقاد أبف االّتكاء على عصا الفلسفة، إال إهنا تُ 

وىنا يكمن إؽلاننا اخلالص، إذ ينبثق منو األمل، أو التطّلع إىل األماـ؛ ومن خالذلما ينجلي 
اإلحساف. وهبذه الفضائل الثالث يسمو ادلرء ابلتفلسف، كأنو يف مدينة أثينا مساوية، حيث 

، يف نور اليقُت، ربت إرادة واحدة، متفقُت فيما يسكن الرواقيوف واألرسطيوف واألبيقوريوف
 بينهم أؽلا اتفاؽ.

وتُػَعّد الفلسفة على ىذا ادلنواؿ خادمَة الالىوت، ولكن بعدما يعاًف دانيت أمثولتو الفلسفية بلغة القصيدة 
ي بوصفها العقل اإلذل« السيدة اجلليلة»، تّتخذ قيمًة دينية خاّصًة هبا. تسكن  93«السيدة اجلليلة»اجلميلة 

. ورغبتنا [3.6.6]، إذ إف احلكمة اليت سبّثلها سباـ مسّو النفس اإلنسانية «التجسيد األمثل للجوىر اإلنساين»
. يضيف دانيت ىنا تذكَتًا [3.6.8]« كاملة كجوىر اإلنساف»فيها ما ىي إال رغبٌة يف الكماؿ، إذ إهنا 

نيا، لكنو يؤيد موقف توماس يف شرحو لكتاب األخالؽ، النعداـ وجود شفاٍء ًنجٍع لرغبتنا ىذه يف احلياة الد
 ,Thomasعندما أحاؿ للمآؿ الوضيع رغبتنا الطبيعية كوهنا تتطّلب إدراًكا ُمبيًنا يفوؽ إدراَؾ البشر ]

Exp. Eth. 1, lect. 9, 107; SCG 3.48.2.] 

ثَت الفلسفة القوي يف إرضاء ولكن دانيت بعد إدراجو ذلذا الّلبس، يتجاىلو؛ كأنو غَت قادٍر على مقاومة أت
رغبتنا بطريقة متوافقة مع ذاهتا. من الطبيعي أف كل شيٍء يرغب الوصوَؿ إىل الكماؿ، ويعّد اإلنساف ىذا 
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 Kenelm Foster. 
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 donna gentile. 
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ولكن  .[cf. Thomas, Exp. Eth. 9, lect. 9, 1872 ;4–3.15.3]« كماَؿ العقل»
ّو اإلدراؾ )أو النفس اإلنسانية(. وفًقا ، ليست سباـ مس«السيدة اجلليلة»الفلسفة، كما عرّبت عنها قصيدة 

إنسانّيتو. وجوابو مبهم فيما ؼلص إمكانية إدراؾ  -بطريقٍة ما-لدانيت وأرسطو، فإف العقل اإلنساين يتجاوز 
[. Foster (1977), 198–201السعادة دبمارسة الفضيلة، إف كانت ىبًة من هللا وإىل أّي حد  ]

ة احملضة والسعادة ادلكتسبة من هللا، ولكنو ال يسًتسل حوؿ ىذه ادلسألة يكرر دانيت فصَل السعادة اإلنساني
اليت، ردبا،  « اذلواجس القوية»يف النقاشات الالحقة. ويصر يف الفصل األخَت من األطروحة الثالثة على 

اذليوىل ]ادلادة تعًتي ادلرء يف نيلو السعادة عرب الفلسفة: فبعض الكياًنت تتجاوز إدراكنا، مثل هللا، واألبدية، و 
. إجابة [3.15.7]األولية[؛ وعليو، فإف رغبتنا الطبيعية يف ادلعرفة ال بد أف تظل زلدودة يف احلياة الدنيا 

دانيت على ىذه ادلسألة كما جاء أعاله: رغبتنا الطبيعية يف الكماؿ مقتصرة دائًما إلدراكنا احملدود، والرغبة يف 
اخلَُت » -كما يقوؿ أرسطو-. إف شبار السعادة اإلنسانية [11–3.15.8]ا إدراؾ الالمعقوؿ إدراٌؾ حملدوديّتن

، وىدفو ربقيق أمسى ما  94«االسثمار البشري»ادلتبادؿ عرب شلارسة الفضيلة. وىذا ما أمساه دانيت « اإلنساين
 ؽلكن لإلنساف ربقيقو ابستغالؿ َمَلَكاتو البشرية.

أـ صبيع »ِعُد ابدلزيد. َيرُِد يف ُذروة الفصل نفسو أف احلكمة ولكن الفلسفة غَت زلصورة دبا سبق، إذ إهنا تَ 
، ومكمن احلركة كلها والتوافق يف الكوف، وُىدى اإلنساف يف السَت على الطريق ادلستقيم. وكما «األشياء

درؾ دلا فوقو وربتو، وأف هللا 95يبدو، عندما تشّكل الفلسفُة عقَل اإلنساف، فإنو يصبح على صورة اإللو
ُ
 ادل

سّبب وعادلو حادث 
ُ
إنسانّيتنا ». وذلذا، صلُد دانيت يتحّدث عن طبيعتنا اإلدراكية، أي [6–3.6.4]ىو ادل
 [.Moevs (2005), 83–86« ]طبيعتنا ادلالئكية»و« احلّقة

كتسبة من ُمسّببو األوؿ، وابلنسبة إىل الروِح، 
ُ
يقوؿ كتاب اإليضاح أف كل سبٍب يُنزؿ اخلََت على نتيجتو ادل

[. عند النظِر لصورة السيدة اجلليلة، نلتمس خََت Conv. 3.6.11; LC 4.48 اخلَت من هللا ]فيأيت
 :[13–3.6.12]هللا، فيقوؿ دانيت 
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 l’umana operazione. 

95
 Intelligenze. 
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ونرى يف شخِصها الروعة، اليت تلقتها من هللا؛ إذ بدوره سبب لرّقة روحها. ومن الواضح أف هللا 
 قاًما نبياًل.وبعثها م -بعيًدا عن قصورًن البشري-َحَبا ىذه السيدة 

وبناًء على ىذا، فإف السيدة اجلليلة ىي الكماؿ الذي نطمح إليو. ومن خالذلا يتدفق علينا اخلَت اإلذلي، 
يف األفياض )صبع فَػْيْض(  اإلذلية  [LC 20.157 ;3.7.2]ويستفيض دانيت ابإلحالة إىل كتاب اإليضاح 

ادلتصلة اليت تنزؿ -ئكة يف سلسلة األفياض اإلذلية شبوادلتباينة، إذ ليس ىناؾ فيٌض إذلي يقع بُت الناس وادلال
. إف السيدة [3.7.7]من ادلالئكة حىت الوحوش، وذلذا صلد صفوة من البشر ليسوا أقل قدرًا من ادلالئكة 

؛ [Foster (1965), 56 ;17–3.7.16]رُِفَعت من هللا كشهادِة إؽلاٍف لنا  96اجلليلة إًذا دلعجزٌة بّينة
 ;3.14.3]« بصورتو بقدر ما ؽلكنها أف تشاهبو»صورهتا « ؽُلاثل»ى حّبها للفلسفة، جعلو وإشراؽ هللا عل

cf. Thomas, SCG 1.91]. 

ومن الواضح أف الفلسفة أصبحت أكثر من رلرد وسيلة رُبقق هبا الطبيعة البشرية ذاهتا. ومع ذلك، يظل ىذا 
، أي، العقل اإلذلي ادلتمّثل يف 97ت مقاـ احلكمةادلثاؿ أساًسا ؽلّكن دانيت من اإلشادة ابلفلسفة اليت احتلّ 

تناغم ادلخلوقات واّتساقها. ويُوصف صباذلا يف ذبّلياتو، كما يُوصف صباؿ هللا جبماؿ سللوقاتو. إف الفيلسوؼ 
. تفّكر [3.11.12]« ػلب احلكمة أبجزائها، واحلكمة ربّبو أبجزائو، إذ إهنا ذبتذبو من كل جوارحو»احلّق 

عوف يف طبيعتو ]الفيلسوؼ[ ادلالئكية، حيث يبسط التفلسُف احلكمة للناس ]السيدة اجلليلة[، الفالسفة أصب
مبدأ الوحدة الذي يقـو عليو الكوف، وىو يف أصلو، تعبٌَت » -98كما يقوؿ أرديتزوين-بطريقة تكشف 

 Ardizzone« ]للمحبة والرغبة الساميَتُت، الذي يتشارؾ فيهما البشر وما دوهنم على حٍد سواء
(2016), 274.] 

السريعة بوصفها رغبة يف االرباد مع قدسّية مساء « احملرؾ األوؿ»ؽلكن استذكار نظرة دانيت يف حركة 
. وقد أهنى دانيت نظرتو يف كوف الفلسفة حكمة. ويف آخر فصل من األطروحة الثالثة، [2.3.8]اإلمبَتيـو 

 ، وؼلتتم دانيت بَزجٍر نبوّي:[3.15.15]« من كل حركةأـ األشياء ومك»تُعّرؼ الفلسفة كتجلٍّ حلكمة هللا: 
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 visibilmente miraculosa. 

97
 Sapientia. 

98
 Ardizzone. 
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أواه! اي من تتواروف عنها، أنتم أسوأ من ادلوِت الزؤاـ! أسِفروا عن أعينكم وأمعنوا النظر؛ ولو كنتم من قبل 
 نشأتكم وصورتكم األوىل مغمورين دبحّبتها؛ وبعدما سّواكم هللا، كانت لكم اذلدى ألنفسكم.

رابعة من الوليمة ُكتبت بعد الثالث األوىل دبدة طويلة، إذ من ادلالحظ أهنا سلتلفة يف يبدو أف األطروحة ال
وجهة النظر. موضوع قصيدهتا الرئيس ىو طبيعة الّنبل احلقيقية. وأييت يف مقدمة الشرح، انقطاع دراسة دانيت 

حيث ذكر مناسبة ىذه  سلوًكا فظ ا وقاسًيا من قبل سيدتو اجلليلة، -ما دعتو القصيدة-الفلسفية بسبب 
 القسوة والفظاظة:

وبعد حبثي ادلطّوؿ فيما إف كانت -مذ عبست سّيديت يف وجهي، وغيّػَرْت أمارات الود ذباىي، 
انصرفُت دلدة عن االمتثاؿ يف حضرهتا، وكنُت أعيش حياة خاوية  -اذليوىل فائضة من هللا

 [4.1.8] ة النبل اإلنساين. بدوهنا. لكنٍت بدأُت يف التأمل يف اإلدراؾ الناقص دلاىيّ 

االعتقاد أبف هللا ىو خالق اذليوىل شهادٌة يف اإلؽلاف، إذ حسم توماس دور اإلرادة واحلكمة اإلذليَتُت يف وظيفة 
[. لردبا أف إقرار دانيت ابلتفكَت هبذه الشكوؾ احتياٌط أو ربّفظ من SCG 2.20.7, 21–24اخلَْلق ]

([. وبداًل من ىذا، من Ardizzone (2016ت يف أطروحتو الثالثة ]قبلو لإلحاالت ادلتغايرة اليت جاء
ادلمكن أنو أحّس نفسو يوّثن القوى الثانوية ادلتباينة اليت شعر هبا، بوصفو شاعرًا، كغبٍش ػلجب عنو معرفة 

. يظهر غضب السيدة اجلليلة يف إحساسو بضياع ادلعٌت، -99بفعل حركة السماوات الدورانّية-هللا القدير 
، فشاًل يؤكد فردانّيتها ومسّوىا ابإلرادة اإلذلية. ومن ادلمكن أيًضا أف دانيت اسًتجع الشرح ادليتافيزيقي أي

 لألطروحتُت الثانية والثالثة كَعَرٍض جانيبٍّ دلوضوع سيتوّسع فيو بنَػَفٍس فلسفي يف األطروحة الرابعة.

طروحة الرابعة موسومة ابنتقاؿ ملحوظ من أينما تكمن الدقة يف حل ادلعضلة اليت خلقها دانيت، فإف األ
ادليتافيزيقيا إىل األخالؽ وعلم البالغة. ُوّجهت ادلعرفة الفلسفية لتمحيص احلياة السياسية واحلياة االجتماعية، 
وبينما ربوي األطروحة، كسابقتيها، استطرادات عديدة، استطاعت احلفاظ على وحدة ادلوضوع. يبدؤىا 

ـٌ كهذا حاكًما واحًدا ابستطاعتو دانيت بضرورة النظاـ ا الجتماعي لتحقيق السعادة البشرية، إذ يتطّلب نظا
. بعد استطراٍد طويل يف دور روما الفريد يف التاريخ [4.4]توجيو رعاايه، وتقّبل أىدافهم وتوحيدىا 

اؿ إف ربكم اإلنساين، ينأى عن السلطة السياسية ويتوجو إىل قرينتها الفلسفية، وػليل إىل أرسطو الذي ق
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 Circulazione. 
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. ومن ىنا يشتّق دانيت استنتاجو: [4.6.8]« ىدى السببية ومعلمها، ومكمن الوجهة النهائية»العقل، و
والقوانُت ادلستمدة منو، اإلذعاف لسلطاف العقل وقوانُت الطبيعة  -أو فن احلكم-ينبغي لسلطاف اإلمرباطور 

[4.9]. 

آخر »ف النبل وليُد الغٌت واألصالة، وينسبها إىل يقوؿ دانيت يف ىذا الصدد برفض النظرة اليت تفصح أب
 .Monفريدرؾ الثاين، وػليل فيما عدا ذلك الحًقا إىل كتاب السياسة ألرسطو ]« األابطرة الروماف

2.3.4; Pol. 4.8, 1294a سبكُّنو من احملاججة يف الكشف عن الطبيعة الغادرة للغٌت، وطريق نبالتو .]
ما ىو إال أتكيد لسلطتو الفلسفية وادلدنية؛ ويظهر ىذا الشيء يف اعتذاره الغامض بعد تعاقب األجياؿ، 

[. يُعّد ىذا االرذباؿ خاسبة لطيفة دلشروٍع ككتاب Ascoli (1989), 35–41ادلفصل دلا أفصح عنو ]
 الوليمة، أي، خطاب بلغة دارجة يعّرؼ من العاّمة حدود السلطة السياسية والتعليمية )السكوالستية(، ويؤكد

 على استقاللية العقل اإلنساين وصلابتو.

الفصوؿ ادلتأخرة من األطروحة الرابعة مؤسسة بتعريف أرسطي للنبل، يصفو ككماؿ للشيء وفق طبيعتو 
[Conv. 4.16.7; Physics 7.3, 246a الفضيلة، أخالقًا وفكرًا، ىي التعبَت اإلنساين ذلذا .]

ة بوصفها مفهومًة أكثر للعامة، فالنبل مطبوٌع يف الروح الكماؿ. يبدأ دانيت شارًحا الفضائل األخالقي
كبذرة للفضيلة، ويتفرع منها غصناف: حياة العادة وحياة التفّكر. يُطرح يف الفصل األخَت كيف   100البدء

ؽلكن للفضائل ادلستهّلة من النبل توجيو شهية العقل الطبيعية، وجعلِو ًنمًيا حبرارة احلب ضلو السعادة، وىي 
 [.Conv. 4.17.8–9; NE 1.13, 1102aه الفضيلة ]شبرة ىذ

كخالصٍة »يف آخر مقطع شعري من القصائد ادلكتوبة يف األطروحة الرابعة، يشَت دانيت إىل القصيدة نفسها 
، ويفسر الفصل األخَت من الشرح أهنا اقتداء لكتاب توماس خالصة ادلذىب الكاثوليكي ضد «ضد الوثنيُت

. وفيها يعلن نفسو كمّتبٍع ذلذه [Conv. 4.30.3]« م من ينحرؼ عن اإلؽلافتُفح»الوثنيُت، إذ إهنا 
 عهًدا كهذا.« يشّرؼ»العقيدة القوؽلة، ويقوؿ لعّلو 

ويبدو أف كتاب خالصة ادلذىب الكاثوليكي ضد الوثنيُت خياٌر أظلوذجي غريب. يضع برونو ًنردي احتمالية 
باف؛ إذ كاف يعارض أفكار توماس اجلوىرية حوؿ أصل الروح، ضآلة معرفة دانيت هبذا العمل عند كتابتو ابحلس
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ودور الكائنات السماوية يف اخللق. ولعل أعلها ىو دور الفلسفة يف إرضاء الرغبة البشرية الكتساب ادلعرفة يف 
 [. وعليو، فقد كاف دانيت إىل رأي ألبَتت ألمَيل.Nardi (1992), 28–29ىذه احلياة ]

حوؿ رغبتنا اجلوىرية حليازة الدنيا، يطرح مسألة تشاهبها برغبتنا اجلوىرية يف حيازة  وعموًما، بعد حبث دانيت
الرغبة اخلالصة »ادلعرفة، إذ إف األخَتة تكرب بقدر ادلكَتسب من ادلعرفة. يبتدئ دانيت إجابتو بتوكيد أف 

إجابتو دبثاؿ مسافٍر يف  أو لسببها، ويدّعم« والبدائية لكل األشياء وفًقا لطبيعتها تتلخص برجوعها ألصلها
طريٍق ىيماء يظن أف كل منزٍؿ يراه وجَهُتو النهائية؛ إذ تًتكز رغبة الشباب يف بدئها حوؿ طعاـٍ شهي أو حلٍن 

[. بينما تشابو ىذه النظرة رأي Conv. 4.12.14–16عذب، مث تتطور لتضم احلب ومسو النفس ]
، إال أف دانيت يكمل يف أف السبيل إىل ربقيق ىذه الرغبة توماس يف ظلو الرغبة وسعيها الدؤوب يف مالقاة هللا

 [:Conv. 4.13.1–2ضم رغبات متفّرعة وإدراؾ أوجو الكماؿ ]

ال ؽلكن القوؿ أبف الرغبة يف ادلعرفة تكرب ابدلعٌت ادلعتاد، حىت لو ذكرُت سابًقا أهنا تتوسع 
تلف؛ أما الرغبة يف ادلعرفة عديدة بطريقة زلددة؛ ألف ادلعٌت ادلعتاد للُكرب واحد دائًما وال ؼل

. ودبعٌت آخر، أف تتوسع ال يعٍت أف تكرب، -إذ ما أسبمنا واحدة، ذبيء أخرى-وليست واحدة 
. تتحقق رغبيت يف معرفة قوانُت  حيث التوّسع عملية تطورية من شيٍء وضيع إىل شيء ساـٍ

يف معرفة ماىية وكيفية كل الطبيعة بعد اإلحاطة سباًما بقوانُت الطبيعة، وإف رغبُت بعدىا 
قانوف، فإف ىذه رغبة جديدة كلًيا، إذ إهنا ال تتعارض مع الكماؿ الذي أدركتو بتحقيق رغبيَت 

 األوىل. وىذا التوّسع ليس سبًبا للنقص، بل سبٌب للتماـ وللكماؿ.

اد ابزدايد قرهبا من يستطيع توماس التحدث عن القوة اجلاذبة لرغبتنا الطبيعية يف ادلعرفة، إذ جاذبّيتها تزد
[. وابدلقابل، يوشك إصرار دانيت أف يبدو شاذ ا يف تقسيم ادلعرفة إىل طبقات SCG 3.25.13الشيء ]

ومراتب: التشديد على تراتبية مسو العقل فضاًل عن التشديد على رغبة واحدة تعلو بو مرتبًة مرتبة. لكن 
اإلنساف، وستشغل ىذه احلاجة دورًا مهم ا يف أعمالو األىم لدى دانيت، احلاجة إىل االعًتاؼ بقيمة أىداؼ 

 الفلسفّية األخرى.
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 101عن اللغة العامية .5

حينما كاف دانيت يكتب الوليمة، كاف أيًضا يؤلف كتااًب عن اللغة العامية بلغة التينية رفيعة، مث زبّلى دانيت عن 
طروحة الرابعة من  الوليمة يف كما فعل بكتاب الوليمة. وكما خاض دانيت يف األ  1307أتليفو يف عاـ 

ضروب األخالؽ والسياسة، فإنو نسخها عن نفسو يف قالب علمي حصيف للشعراء القديرين شلن ؽلتلكوف 
إلذابة األفئدة، وجعل الراغِب يف »[، واستعماذلم للغة عامّية جديرة DVE 2.1.8] 102ادلعرفة والعبقرية

. ويُلحُق دانيت بعد تدوينو ىذا معاجلًة فريدًة ألصوؿ [1.17.4]« الشيء راىًبا منو، والراىُب منو راغًبا فيو
اللغة وتطورىا يف اجلزء األوؿ، مث ينتقل للجزء الثاين، وفيو يتكلم عن الصنعة الشعرية بقوانينها الصارمة للغات 

 الدارجة.

مل، دبناقشة ػلوي اجلزء األوؿ تسعة عشر فصاًل. تطرح الفصوؿ الثالثة األوىل منها احلجر األساس للع
األغراض البسيطة للغة البشرية. ويذكر دانيت فيها، حىت لو اعتربًن أف األفكار غَت مادية، فإننا رلبولوف ال 
زلالة ابعتبار احلس السبيل البدء الشتقاؽ األفكار )كاالستنباط بوصفو القاعدة األوىل(، أو انتقاؿ ىذه 

ات الكتب( فاللغات تعرض التفكَت يف الوسائط ادلادية األفكار من إنساف آلخر )كاحملاججة أو قراءة أمه
)كالصوت الناتج من األحباؿ الصوتية الذي تستقبلو طبلة األذف ادلهتزة(. يؤكد دانيت أف استعماؿ اللغة هبذا 

وإف أراد البشر إيصاؿ »الشكل معٌت كونك إنساًًن، ليس كاحليواًنت األخرى أو األابليس أو ادلالئكة: 
فكرية بُت بعضهم، ينبغي ذلم امتالؾ عالمة فكرية أو حسية: فكريٍة لكوهنا دلياًل على العقل، مفاىيمهم ال

 .[1.3.2]« وحسيٍة الّتكاء العقل والتعّقل على احلس.

ويعقب ىذه الفصوؿ سبعٌة أخرى؛ تقدـ ربقيًقا ألصوؿ اللغات الدارجة ادلتنوعة يف العامل. ويركز دانيت نظرتو 
مسألَتُت: خلُق آدـ ولسانو األوؿ، وصرح اببل )سيتوسع دانيت يف نظرتو ىذه يف يف ىذه الفصوؿ على 

. ويف الفصوؿ Aleksander [2016], 240–41)103النشيد السادس والعشرين من الفردوس 
اخلمسة الالحقة، يعرض دانيت حبثو عن أدلع ذلجة إيطالية دارجة يف عصره، فال غلُد بينها مبتغاه، فيصّب 

                                                             

101 De vulgari eloquentia. 
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 scientia et ingenium. 

103
ب اٌٍغخ اٌزٟ رىٍّزٙب، ِٚٓ لجً أْ ٠جبشش لَٛ ّٔشٚد اٌؼّ: »ِخبغجًب دأزٟ -ػ١ٍٗ اٌغًلَ-٠مٛي آدَ   ًِ ً اٌزٞ ِب وبْ ٌٗ أْ َٚخجَذ رّب

ب أثًذا، ِب داَ رٚق اإلٔغبْ ٠زغ١ش رجؼًب ألصش اٌغّبء ػ١ٍٗ أثًذا ًّ ٚإٔٗ ٌّٓ اٌطج١ؼٟ أْ ٠زىٍُ اإلٔغبْ؛ . ٠ىًّ؛ إر أٔٗ ِب ِٓ أصش ػمٍٟ ثمٟ دائ

 (.اٌّزشجُ.« )ٌٚىٓ اٌىًلَ ثطش٠مخ أٚ أخشٜ شٟء رذػٗ ٌىُ اٌطج١ؼخ، ػٍٝ إٌذٛ اٌزٞ ٠شٚق ٌىُ
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إف »ذمات على أغلب اللهجات احمللية، ومن ضمنها ذلجتو التسكانّية الدارجة، إذ صلده يكتب سياًل من ادل
 in hac ebrietate]إذ يتفاخروف، وىم سكارى  [1.13.1]« التسكانيُت وقعوا يف فّخ جريرهتم

baccantur, 1.13.2]  رطانتهم الفّظة»، إبصرارىم على تفّوؽ »[turpiloquio, 1.13.3]. 

ة دارجة مهمة مل تصبها مذّمة دانيت، وىي اللهجة البولونية )نسبة إىل بولونيا(. يزعم دانيت أف أىل وىناؾ ذلج
؛ الختالفها عن ذلجات [1.15.2]« بلغٍة فيها صوٌت عذب يفوؽ سائر اللهجات»بولونيا يتكلموف 

مع األسف، . و [1.15.5]« 104أطباعها الطِّباقية»إيطاليا األخرى، فتستعَت من ذلجات دارجة أخرى 
يفّسر  دانيت استثناءه للهجتهم: فلم يكن مدًحا ذلم، بل أتّسًيا على احلاؿ الكسيف للهجات األخرى. مث 
يقوؿ ختاًما لو أف اللغة البولونية احمللية تفوؽ سائر اللغات احمللية األخرى، ملَ ملَْ ينشد الشعراء العظاـ مثل  

 هبا؟107، وأونيستو 106رزتو ، وفاب 105گويدو گوينتزيّل، و گويدو گتزليَتي

يف القسم السادس عشر من اجلزء األوؿ، يتحّوؿ دانيت من حبثو عن ذلجة دارجة عذبة بُت األظلاط اللغوية يف 
عصرِه إىل تعريفو اخلاص، دبا غلب أف ػُلكم على اللهجات العامية األخرى بو: يُقارب دانيت ضمني ا بُت ما 

ية وبُت السبل العقلية اليت هبا نتعّرؼ على قانوف أو مبدأ يؤّمن فيصاًل حبث عنو يف اللهجات العامية اإليطال
اليت ػُلكم هبا سالمة ادلرء، « الفضيلة»كنا بُت اخلَت والشر وفًقا دلعايَت عملّية؛ إذ حاجج دانيت أننا إف أدر 

سنمسك حتًما بعناف ذلجة تتناسب مع حاجاتنا اليومية. وكما سيؤكَّد يف الفصَلُت األوليُت من اجلزء الثاين، 
فإف ىذه اللهجة مناسبة ألفعاؿ ضبيدة لصفوة من البشر فقط، أي، إهنا مناسبة االستعماؿ لبالغي الكماؿ 

خرين. ولن تكتفي هبذا، بل ستعرب ىذه اللهجة وتصوغ الفضائَل ادلتوافقة مع اجلوانب ومثَتيو يف نفوس اآل
الثالثة من روح اإلنساف: رابطة اجلأش، واحلب، وسداد الرأي. يتعلق أوالىا جبوىر الروح الذي يسعى إلدراؾ 

 .[2.2]زئها العقلي ما ىو َحَسن؛ ويتعلق اثنيها ابستقامة الشهوة للجزء احليواين منها؛ ويتعلق آخرىا جب
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جبق فٟ    (.اٌّزشجُ. )اٌجّغ ث١ٓ ِؼ١١ٕٓ ِزعبّد٠ٓ: ػٍُ اٌجذ٠غاٌّطِ

105
 Guido Ghislieri. 

106
 Fabruzzo. 

107
 Onesto. 
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يقوؿ دانيت إف ىناؾ أربع خصائص ألي ظلط تعبَتي ]ذلجة أو لغة[ مناسب لألغراض ادلذكورة آنًفا، ويعرّفها  
كالتايل: سبكُّنو، انتقائّيتو، كرمو، وشكيمتو.  ويف الفصل السابع عشر من اجلزء األوؿ، عٌت دانيت سباًما أف 

بوصفها « َمِكينة»وحّث الناس على الفضيلة، إذ قاؿ أبف عامّيًة كهذه  إبمكاف لغة دارجٍة كهذه إاثرة النفوس
. ويف الفصل الذي يليو، يكمل دانيت أهنا [1.17.2]« سامية يف التعلم والتعبَت على حٍد سواء»لغة 

يح القب« وذبتثّ »]اللفظ[ احَلَسن وادلتمّيز من اللهجات احمللية، و« تُنبت»؛ ألهنا «حيويّة»أو « انتقائّية»
« مشاعٌة بُت اجلميع وليست ألحد»؛ ألهنا 108«زبتص ابجملالس»أو « كرؽلة». وأهنا [1.18.1]
؛ الّتزاهنا على أكّف العدؿ يف زلكمة يشرؼ عليها حاكٌم واحد )مثل ما «شاكمة». وأهنا [1.18.2]

يار األخَت  أف . ويطرح ىذا ادلع[1.18.5]« نور العقل ادلبارؾ»فقده معاصرو دانيت(، أو زلكمة واقعة يف 
جوىر الشكيمة أتمُُت ميزاٍف »ذلجة عامية كهذه تعتمد على مبادئ احلكم العادؿ وتعرّب بو، ووفًقا لدانيت: 

 .[1.18.4]« قاسٍط ألي شيء

، ويصارح شّكو عن أصِل سلطتو يف إبدائو  من ادللحوظ أف أسلوب دانيت احلجاجي يف عن اللغة العامية جاـز
. ولتوضيِح قوة حجاجو، من اجلدير الرجوع لرؤية ما سبق اخلصائص األربع. قضى اخلصائص ادللخصة أعاله

دانيت حبثو عن ذلجة عامية جديرة بُت أربع عشرة ذلجة زللية للغة اإليطالية. وأثناء حبثو، َحَكم على السمات 
يت شّكلها بعد زبّليو اجلمالية يف اللهجات اإليطالية احمللية ابلنقص، وكأنو أسس مسبًقا ادلبادئ ]األربع[ ال

 عن ىذا البحث. بعد ىجائو لعادات أىليو التسكانيُت، أكمل قائاًل حوؿ موازنة حديث أىل جنوة:

إف كاف ىناؾ شخص يعتقد أف ما قلُتو حوؿ التسكانيُت ال ينطبق على أىل جنوة، لندعو يتأمل إف مل 
يهم الصمت إىل األبد، أو : إما غلب عل-ولو على وجو النسياف- Z109يستعمل أىل جنوة احلرؼ 

يشّكل أغلب لغتهم العامية، وىو حرٌؼ ال ؽلكن نطقو بدوف  Zأتليف لغة جديدة ألنفسهم؛ إذ إف احلرؼ 
 تشديٍد معترب.
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  Aulic (.اٌّزشجُ. )رخزص ثبٌجًلغ ٚاٌّذبوُ، أٚ ِب ٠ؼ١ٕٗ أٔٙب ِشبػخ ث١ٓ اٌج١ّغ 

109
 (.اٌّزشجُ. )٘ٛ ٌُ أعزطغ رشجّزٗ؛ ٌجٍٟٙ ثطش٠مخ ٔطك ٘زا اٌذشف ألً٘ جٕٛح فٟ اٌمشْ اٌضبٌش ػشش، فزشوزٗ وّب 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 Copyright 2020© حكمة  32 

 

تصّوٌر غريب على ظاىره، ويبدو أنو يتطّلب توّسًعا فكراي   Zالتصّور بتخّلي ذلجة قديرة من استعماؿ احلرؼ 
صوٌت مزعج. ومن ادلؤكد أف دانيت زليٌط هبذه ادلشكلة، وذلذا شّك مسبًقا يف يتعّدى كوف صوت ىذا احلرؼ 

 الفصل السادس يف منصبو من ربقيقو:

دلن يظن أف مكاف مولده أشرؼ بقعة ربت الشمس، من احملتمل أنو يظن أيًضا أف لغتو األـ 
دـ. لكنٍت أرى أف لغة ابقية خالدة بُت صبيع اللغات؛ والنتيجة أف يغلب عليو الظن أبهنا لغة آ

حىت وإف شربُت من هنر اآلرنو وإف أحببت مدينيت -العامل كلو وطن للجميع، كالبحر للسمك 
 -فلورنسا حًبا صبّا قبل تعّلم ادلشي، فإنٍت ]اآلف[ أتشّرب ادلنفى من حبها على غَت عدؿ

 وذلذا، سأقيم وزين ابلقسطاس ادلستقيم، ال ابحلّس ادلّياؿ.

يف ىذا الشرح، فإنو يلمح إىل أف أساس منصبو يف تقييم جودة اللهجات احمللية العديدة وإف أردًن التوّسع 
عاب «. منفاه»ىي نفسها 

ُ
والتأويل هبذا الشكل ػلّتم علينا رؤية منفى دانيت غَت العادؿ من رلتمع فلورنسا ادل

ة ]النشيد الواحد عملية عكسية من نفي آدـ من جنة عدف )أو غرور النمرود الذي تسبب دبتعزالت لغوي
، ويدعم ىذا التأويل أيًضا أف دانيت يف ىذا الفصل ربّوؿ من شّكو ألىلّيتو 110والثالثوف من اجلحيم[(

 يف لساف آدـ. 111للحكم على ذلجات إيطاليا احمللّية إىل نقاش للنمط التعبَتي

البتو للسلطة دبا اكتسب من ولكن رُبيل ىذه الدعاوى إىل أتويل معقوؿ أيًضا الستنتاج دانيت. أواًل، تشَت مط
فضيلة يف منفاه أف شرعّية ذلجة زللية قديرة غَت زلكومة بلعبة أرقاـ، أي، أف مكانة ذلجة ما غَت مقّدرة بعدد 
متكّلميها يف منطقة ما. وعلى العكس، االستعماؿ ادلناسب للهجة كهذه يتطّلب من الشاعر امتالؾ ادلعرفة 

ميها األحقاء ضئياًل، وتوظيفهم ذلا مقّيًدا. يقدـ ربذيرا دانيت أبف مشاكلنا والعبقرية، وذلذا سيكوف عدد متكلّ 
السلوكية يف اضليازًن ألعرافنا اللغوية، وأىلّية نقده بوصفو نقًدا يستند إىل الفكر ال إىل احلواس؛ حملًة ابىتمامو 

 ياسية.بشرعية األغراض الشعرية للهجة قديرة مؤلفة من سلطة فلسفية وظروؼ أخالقية وس
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ًّ ِب ١ّ٠ّض ٘زا إٌش١ذ ثذا٠زُٗ اٌزٟ رىشف ػّب اوزٕضٖ  ٘زا اٌٍغبْ جشدٕٟ ِٓ لجً ِشحً، دزٝ ػٍذ دّشح اٌخجً وًل اٌخّذ٠ٓ، صُ لّذَ : »ٌؼ

ب فٟ غب٠خ اٌغشاثخ، فٍُ ٠فُٙ دأزٟ ِب « ٌٟ اٌذٚاء ًِ ٍَ ثذأ ثبٌٍغبْ، ٚاٌٍغبْ ٘ٛ اٌٍغخ، صُ عّغ دأزٟ إٌّشٚد ٔبغمًب وًل ل١ً، ٚ٘زا رؼج١ٌش عب

وّب أْ سغجزٕب ِذذٚدح فٟ ٘زٖ اٌذ١بح إلدسان اٌىّبي ٚاٌغؼبدح، فٟٙ أ٠ًعب ِذذٚدح ٌغ٠ًٛب، فًل ػزاة أػظُ ِٓ : ّلوزّبي فىش دأزٟ ٚفٍغفزٗ

 (.اٌّزشجُ. )ػزاة إٌّشٚد إر ٠ٕطك ٌغخً ّل ٠فّٙٙب أدذ، ٚ٘زا ٘ٛ اٌّزؼّضي اٌٍغٛٞ
111

 forma locutionis. 
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لتسليط الضوء على ىذه اللمحة، سيساعدًن تذكر أفكار دانيت يف الوليمة حوؿ العالقة بُت الفلسفة 
والالىوت، والسلطة السياسية العلمانية. وكما جاء أعاله، ػلاجج دانيت يف األطروحة الرابعة من الوليمة أبنو 

َلَكة العقلية غلب على سلطة اإلمرباطور التناسب مع فنوف احلكم، وعلى القوا
َ
نُت ادلستقاة منها أال تلغي ادل

دبوجب اإلدراؾ الفلسفي لقانوف الطبيعة. ومن احلقيق أف دانيت اسًتسل يف ىذه الفكرة يف الفصل السادس 
 من األطروحة الرابعة من الوليمة، إذ فّسر الضرورة العملية لتوحيد السلطتُت اإلمرباطورية والفلسفية:

هبذ الذي أُشَت إليو ىنا ]أرسطو[ مشروعة سباًما ]أو كما جاء يف سلطة ىذا الفيلسوؼ اجل
ال تتعارض السلطة الفلسفية مع السلطة «[. مصروفة بقوة مطلقة»النّص األصلي: 

اإلمرباطورية؛ ولكن من احملتمل أف األخَتة بدوف األوىل خِطرة، واألوىل بدوف األخَتة ضعيفة، 
أيدي الناس؛ وإف صُبعت واحدة بقرينتها، فالناتج يف وىذا ليس نقًصا فيهما، بل شلا كسبت 

ألقوا زلبتكم على احلكمة، اي من تقفوف »غاية احلسن والصالح. وشلا جاء يف ابب احلكمة: 
 ، ودبعٌت آخر، وّحدوا السلطَتُت الفلسفية واإلمرباطورية من أجل حكم عادؿ كرمي.«أماـ ادلأل

سلطة الفلسفية على قرينتها اإلمرباطورية مع األخذ ابالعتبار، ويصرّح دانيت الحًقا يف النص أبولوية ال
األحكاـ ادلتعلقة ابلضرورات السياسية الوضعية. يف الفصل التاسع من األطروحة الرابعة من الوليمة، يزعم 

 دانيت أف:

ما عرضناه ابختالؼ الفنوف ؽلكن مالحظتو يف فن احلكم اإلمرباطوري؛ إذ صلد أعراًفا داخل 
فن أيًضا، وىي بدورىا فنوف نقية أخرى. مثل قوانُت الزواج، وتدبَت اخلدـ، وإدارة اجليش ىذا ال

وادلكاتب العمومية؛ وفيها نقع ربت احلكم التاـ لإلمرباطور بال شك. وإف أحسنُت التعبَت، 
ىناؾ قوانُت أخرى تتبع الطبيعة تؤسس مىت ما كاف ادلرء ًنضًجا كفاية إلدارة أموره وتدبَتىا، 

يف ىذا ال حق لإلمرباطور علينا. وىناؾ ادلزيد من القوانُت اليت تظهر على أهنا ذات عالقة مع و 
  -ومن يظن أف رأي اإلمرباطور مطلق خبصوص ىذا اجملاؿ فإنو موىـو-احلكم اإلمرباطوري 

رًا، كتعريف ]ىذه القوانُت[ دلاىية الفتّوة والنبل، إذ ال يُقبل رأي إمرباطوٍر جملرد كونو إمرباطو 
وذلذا ما لقيصر لقيصر وما هلل هلل. النتيجة: ال غلب تصديق أو رلاملة اإلمرباطور نَتوف إذ قاؿ 
أف الفتّوة صباُؿ اجلسد والشدة، ولكن بداًل منو، فإف فيلسوفًا  كأرسطو قاؿ: إف الفتوة ُذروة 

 احلياة الطبيعية.
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ة على الدعاوى اليت أتى هبا يف الوليمة وتقّويها، وبكلمات أخرى، ترتكز حّجة دانيت يف كتابو عن اللغة العامي
إذ إف حاكًما عاداًل ػلتاج توحيد سلطتو مع السلطة الفلسفية لسّن القوانُت وتطبيقها. من جهة، إف الفلسفة 
واىنة لقيادة اجلميع، إال من بلغ أشّده عقاًل وأخالًقا. ومن اجلهة األخرى، إف اإلمرباطور بيده صالح الرعّية 

سادىا، ولكن شرعيتو تستند على ترتيبو ألولوية ادلقاصد الفلسفية لإلحاطة دببادئ العدؿ والفضيلة، مذ أو ف
كانت ىذه القوانُت مصاغة من الطبيعة البشرية أكثر من األعراؼ احمللية. لكن ما يضيفو عن اللغة العامية 

بوصفو أداة ُتستخدـ لتوحيد الناس  لفلسفة دانيت السياسية يف الوليمة دعوى صرػلة لعظمة اخلطاب الشعري
ربت راية الفلسفة واإلمرباطورية؛ إذ يسهل زبّيل ىذا ادلنظور حيث وّظفو أؽّلا توظيف يف عودتو للشعر كوسٍط 

 أساس جلذب أىليو اإليطاليُت بلغة عامية يف قصيدة الكوميداي اإلذلية.

 

 112امللكية .6

(، إال إنو من الواضح اكتمالو ونشره 1314)بعد عاـ  مع أف ىناؾ نزاًعا حوؿ اتريخ أتليف كتاب ادللكية
أثناء حياة دانيت، على خالؼ كتابَيو األسبَقُت. لكنو مل يُتداوؿ على نطاٍؽ واسع حىت أواخر العقد الثاين من 

 Cassellالقرف الرابع عشر ككتاب دعائي داعم ألفكار لويس الرابع حليازة منصب إمرباطور روما ادلقدسة ]
(2004), 33–49.] 

بصرؼ النظر عن االستعماالت الالحقة للكتاب، كتاب ادللكية مغايٌر ككتاب الوليمة. يصف ىدفو، كما 
دلّحت األطروحة الرابعة يف الوليمة يف النقاش عن اإلمرباطورية، ضرورَة وحدة حكٍم مائٍل للكنيسة لكنو 

ائـ. يستطيع حكم كهذا توظيف عقوؿ البشر مستقلٌّ عنها، وقادٌر على تسيَت إرادة الناس اجلمعية بسالـٍ وو 
بطاقاهتا الكامنة، بل وتوحيدىا ربت راية واحدة كاجلسد الواحد؛ وكما توّظف العديد من الكائنات احلية 

 .Monوزبرج طاقاهتا الكامنة يف الطبيعة، فإف ىذه الطاقة والسعة غَت زلصورَتُت بوقٍت أو شخٍص واحد ]
–De Anima 3.5, 430a10حو ادلستند على شهادة أرسطو ][. يضيف دانيت ىنا شر 8–1.3.3

[، فيؤكد على عدـ مقدرة البيت الواحد أو اجملتمع الواحد أو ادلدينة الواحدة، على إخراج ىذه الطاقة. 15
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، ويتطلب ىذا األخَت حكًما واحًدا ؽلّكن للناس ربتو [1.4]يتطلب تسيَت إرادة الناس اجلمعية سالًما كوني ا 
 .[1.8]  اجلسد الواحد، وإدراؾ مقاصد هللا وأفعالوالعمل ك

َوَرَدت ىذه احلجة يف األصل يف اجلملة األوىل دلقدمة شرح توماس األكويٍت على ادليتافيزيقا، حيث أعلن أف 
كما يقوؿ الفيلسوؼ »أي تسلسٍل يفضي إىل هناية، من احملتم أف ػلكم أحد عناصر ىذه السلسلة 

 ,Thomas, Exp. Metaph., Proemium; Aristotle«  ]]أرسطو[ يف كتاب السياسة
Politics 1.5, 1254a–55a وفًقا لتوماس، فإف ىذه رلرد مقاربة، إذ إهنا تقدـ موضوع التسلسل .]

الذي ينطبق على الروح ومسعاىا لنيل السعادة. ادلقطع الذي اقتبس منو لكتاب السياسة معٍّت فقط ألوليات 
كفكرة مضمنة فقط، وال غلهد « تسلسل األشياء للوصوؿ إىل مبلغ واحد»هر فكرة التسلسل )الًتاتبية(؛ وتظ

أرسطو نفسو لتشكيل مضامينها ادليتافيزيقية. لكن دانيت يربطها أبرسطو، أو إبحالة توماس ألرسطو: فكرة 
[. ردبا يدعو Minio-Paluello, 74–77« ]البشر صبيًعا 113منظومة سياسية معنّية لبلوغ سعادة»

الذي اقتبسو دوف الرجوع إىل توماس يف   -لتساؤؿ فيما إف كانت قراءة دانيت اخلاطئة للمقطع األرسطيىذا ل
[، ربيل على حاجتو ادلاسة يف أف غلعل Conv. 4.4.5; Mon. 1.5.2–3]-كتابَيو الوليمة وادللكية 

 أرسطو داعًما لنظرتو يف تشكيل إمرباطورية عادلية.

الثالث مدينة روما العظمى، إذ يصف دانيت فيو الدوَر العظيم الذي شغلتو  يناقش اثين فصوؿ كتاب ادللكية
ادلدينة يف اتريخ العامل، إبدراج الكثَت من ادلقاطع ادلأخوذة من األدب الروماين. وكانت تركز على إخالص 

 لروما مع الطبيعة وإرادة هللا. 114روما لكرامة شعبها، وانسجاـ القوى الغامشة

لث ادلشكلة الكربى للعالقة بُت السلطَتُت السياسية والكنسية. ػلاجج دانيت يف نواٍح يناقش الفصل الثا
عديدة أف القوة يف احلياة الدنيا غَت مشتقة من وال معتمدة على السلطة الروحية، مع أهنا تستفيد من قوة 

زائلة، ولكن يف الفصل البابوية دلباركتها. تتألف ىذه احلجج من دحض الدعاوى التقليدية لسلطة البابوية ال
األخَت غلعل دانيت ىذه احلجة طرًحا إغلابي ا يتفق مع ما جاء يف كتابو الوليمة. إف كاف اإلنساف يتألف من 
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 Beatitude. 

114
 Imperium. 
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روٍح وجسد، فإف طبيعتو متناقضة، إذ تقبل الفساد وال تقبلو. وجبمع النقيَضُت، ػلتم على وجوده أف يكوف 
 [:Mon. 3.16.7–9منظًما وفق ىاتُت الطبيعَتُت. ]

َنَصَب لنا هللا القّدوس مبلَغُت: السعادة يف األوىل اليت تتم دبزاولة طاقاتنا يف فردوسنا األرضي، 
وسعادتنا يف اآلخرة اليت تتم عند لقائنا هللا )وال تسعفنا طاقاتنا إال بتشّرب نوره الكرمي( يف 

ة، إذ مبلغهما سلتلف. إف الفردوس األعلى. ال نستطيع بلوغ ىاتُت السعادتُت إال بسبل سلتلف
. أما إف أردًن  أردًن األوىل، ينبغي لنا اتباع تعاليم الفلسفة شريطة مزاولتها أخالقي ا وفكراي 
األخَتة، ينبغي لنا اتباع الفضائل الالىوتية كاإلؽلاف واألمل واإليثار. أوحَيت لنا ىذه ادلبالغ 

 السفة، ومن الروح الُقُدس آخرًا.بسبِلها من العقل اإلنساين أواًل، الذي ًنقشو الف

ىذه دعوى دانيت الصرػلة اليت ال ىوادة فيها، الستقالؿ العقل، مدعوًما حبجة التاريخ العادلي اليت وردت يف 
ادللكية بتربيرىا األخَت لتأييد إمرباطورية عادلية. يتجاوز دانيت حس أوغسطُت دلوازنة وظيفة اإلمرباطورية، ويفند 

إلمرباطورية الرومانية جاء يف كتاابت أوغسطُت، إذ رغب األخَت بفصل ادلملكَتُت األرضية أي تلميح ابغض ل
تنزؿ عليو ادلياه » والسماوية. يف صبل ادللكية األخَتة، أصبح احلاكم الزائل مرسوؿ السماء الفريد الذي 

اج االبن رشدي [.  ومثل احِلجMon. 3.16.15« ]ادلباركة من ًنفورة السلطة الكونية دوف أي وساطة
لدعواه السابقة ؽلكن لإلنسانية أف ربقق قدرىا الفكري ربت حكم إمرباطورية عادلية فقط، يظهر دانيت يف 
دعواه الكبَتة ىذه مغّرًضا أرسطو يف خدمة رؤية فريدة تكاد أف تكوف ابئسة؛ إذ إهنا تكشف اإلمرباطورية  

 كقوة سللِّصة.

 

 115الكوميداي اإلهلية .7

ص اليت أاثرت النفوس وحرّكت العواطف مثلما فعلت الكوميداي اإلذلية خالؿ القروف السبعة قليلة ىي النصو 
؛ إذ «موسوعية»ادلاضية. نشأ احلرص الشديد بقصيدة الكوميداي اإلذلية من االىتماـ دبا احتوتو من ثقافة 

ؽ، والسياسة، إبسقاطاهتا يف األخال -ليس زلدوًدا -اختزلت صبيع ادلعارؼ القروسطية )بشكل مضّمن
وادليتافيزيقا، والالىوت، وتفاسَت اإلصليل، واتريخ األدب، وعلم البالغة، واجلماؿ(، وكانت ربّض معاصريها 
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وقرّاءىا ادلستقبلُت أبخذ موسوعّيتها وتطبيقها يف حياهتم؛ دللئها ابدلعٌت. تُػَعّد إىل حٍد ما أي زلاولة لتلخيص 
ة؛ ألهنا موسوعّية يف األصل، وألهنا تستخدـ العديد من احلَِيل زلتواىا الفلسفي أو مكمن عظمتها، جهال

الشعرية اليت تدور حوؿ السخرية والتناقضات الصرػلة. واحلقيقة أف صبيع ادلواضيع ادلذكورة يف أطروحات 
)أعماؿ( دانيت الثالث  رمست ادلواضيع البليغة ذلذا العمل األعظم. ولكن فضاًل عن زلاولة تلخيص معاجلة  

كوميداي اإلذلية ذلذه ادلواضيع ىنا، لردبا من األنفع عرض شرح موجز دلخاطر طرح مسألة العالقة بُت احملتوى ال
 الفلسفي للكوميداي اإلذلية وىيئتها الشعريّة.

من اجلدير استهالاًل أف نذكر أف الكوميداي اإلذلية استغنت عن الفلسفة، ورفضتها لصاٌف ما بدا أنو مشروع 
يف اجلحيم ]اجلحيم « أستاذ الذين يعلموف»الصحيح أف الكوميداي اإلذلية زّجت حىت أرسطو روحاين. دلن 

يف شوٍؽ ال ػَلُدوه »، وابلتحديد يف الليمبو الذي تسكنو أرواح الوثنيُت النبالء، وعقاهبم أهنم 116[4.131
بذؿ الروحي [. لكن، وإف كاف الكماؿ الفلسفي غَت كاٍؼ للخالص وفًقا إىل ال4.42]اجلحيم « أمل

ادلطروح يف الكوميداي اإلذلية، فهذا ليس كالقوؿ إف اخلالص يف متناوؿ اليد دوف الفلسفة. دبعٌت آخر، ال 
غلب أف يستند سؤاؿ ماىّية الفلسفة، ضمن عامل الكوميداي اإلذلية، على أسسو الضعيفة مع أقدار الشخوص 

 ادلذكورة فيها.

. هتب الفلسفة )السيدة اجلليلة( َسَعةً 117عقًدا دلعٌت الفلسفة ومنظورىاَطرَح دانيت يف الوليمة مسبًقا فهًما م
فكرية للبشر ليتوّحدوا مع هللا خالؿ اإلخالص ذلا. ذلذا، إنو دلن اجلدير استذكار مقطٍع مذكوٍر أعاله، إذ 

 أسبَػَقو دانيت قائاًل:

تها البهّية وحسب، بل ال بد من الفهم أف نظرة ىذه السّيدة مرسومة لنا، ليس ابلّرًن إىل طلع
ابلرغبة يف نيل جواىرىا اخلفّية. ذلذا، ندرؾ ىذه اجلواىر ابلعقل، فنراىا حًقا، ونؤمن خالذلا 
أبف كل معجزٍة واردة احلدوث ذلا سبب إذلي، وبدوهنا نعجز عن تفسَت ]ادلعجزات[، فتصبح 

تطّلع إىل األماـ؛ ومن بعيدة ادلناؿ. وىنا يكمن إؽلاننا اخلالص، إذ ينبثق منو األمل، أو ال
خالذلما ينجلي اإلحساف. وهبذه الفضائل الثالث يسمو ادلرء ابلتفلسف، كأنو يف مدينة أثينا 
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 (.اٌّزشجُ. )٠زوش دأزٟ فٟ اٌٍّجٛ ٚجٛد اٌفًلعفخ اٌؼظبَ وبثٓ ع١ٕب ٚاثٓ سشذ ٚأسعطٛ ٚغ١شُ٘ ِٓ اٌشؼشاء 

117
ِٓ جٙخ ٔشٜ اٌفٍغفخ، ِٚٓ اٌجٙخ . ٠ظٙش ٘زا فٟ غضاسح اٌّذزٜٛ اٌفٍغفٟ ٚرؼم١ذٖ ػٕذ اٌّغ١ذ١١ٓ اٌّجذد٠ٓ ألسعطٛ ٚأفًلغْٛ 

 (.اٌّزشجُ. )خشٜ ٔشٜ اًٌل٘ٛداأل
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مساوية، حيث يسكن الرواقيوف واألرسطيوف واألبيقوريوف، يف نور اليقُت، ربت إرادة واحدة، 
 .[14–3.13]متفقُت فيما بينهم أؽلا اتفاؽ 

دير أيًضا مالحظة التفاتة دانيت لسلطة أرسطو يف األطروحة الرابعة لكتاب الوليمة وعلى ىذا ادلنواؿ، دلن اجل
. ويلزمنا ذكر أف جلوء دانيت [4.1.8]اليت ذبّسد الفلسفة « السيدة اجلليلة»عن رغبتو يف « امتنع»بعدما 

لثانية والثالثة من الوليمة، للسلطة األرسطية مل يكن لألمور الروحّية وادليتافيزيقية اليت ًنقشها يف األطروحَتُت ا
بل لقضااي الفلسفة األخالقية والسياسية وتعريفو للنبالة. ذلذه القضااي صلة وثيقة يف السعي حليازة أمور الدنيا 
ال أمور اآلخرة. ودبعٌت آخر، لقد تطّرؽ الوليمة للشد واجلذب احلاصل بُت دور الفلسفة يف احلياة اليومية، 

والتأّمل بطريقة تشَت أف الكوميداي اإلذلية بدورىا أيًضا مشّكلة بشٍد وجذٍب بُت  ودورىا يف حياة التفّكر
مطازلها الستخداـ متقن للفلسفة يف ىذين ادلوضوَعُت ادلًتابطُت ]احلياة اليومية، واحلياة التأملية[ يف 

ما، إذ إف السعي يتنافساف فيما بينه-يف موضٍع وآخر-إسقاطاهتما ال جوىرعلا. لردبا أف ىذين ادلوضوعُت 
 وراء غاية واحدة يلغي أحياًًن السعي وراء أخرى.

ىناؾ تعقيداف يسّفهاف أي تقييم مباشر دلعاجلة الكوميداي اإلذلية لطبيعة الفلسفة. أوؿ التعقيَدين: مسألة 
أتويل الدعاوى الفلسفية لشخوص الكوميداي اإلذلية. يقدـ النشيد السادس عشر يف ادلطهر شخصية ماركو 

باردو يف إفريز الغضب. ؽلس حديث ماركو لدانيت أنواع ادلواضيع الفلسفية، وضمنهم رفًضا للحتمية النجمية دل
]األبراج[. ولكن األبيات التالية حلديثو أكرب من رلرد عرض قصَت للفلسفة السياسية اليت نوقشت مسبًقا يف 

ص ماركو سبب ادلشقة ادلدنية يف إيطاليا اليت األطروحة الرابعة من الوليمة وكتاب ادللكية. وابلتحديد، يشخّ 
 [:112-16.106عاصرىا دانيت ]ادلطهر 

 

Soleva Roma, che ’l buon mondo feo, 

due soli aver, che l’una e l’altra strada 

facean vedere, e del mondo e di Deo. 

L’un l’altro ha spento, ed è giunta la spade 
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col pasturale, e l’un con l’altro insieme 

per viva forza mal convien che vada 

però che, giunti, l’un l’altro non teme. 

 ]وروما اليت صنعت الدنيا الصاحلة،

 اعتادت أف تكوف ذات مشَسُت أًنرات كال الطريقُت،

 طريَق الدنيا وطريَق هللا.

 ولقد أطفأت إحداعلا أنوار األخرى؛

 عكاز؛وارتبط السيف ابل

 وارباد  الواحدة ابألخرى عنوًة يقتضي السَت يف طريق الشر؛

 إذ ابربادعلا مل تعد إحداعلا زبشى من األخرى شيًئا...[

 

[ على ضرورة وجود عناف أو 96 – 91وابستحضار كتاََب الوليمة وادللكية، يؤكد ماركو مسبًقا ]يف األبيات 
ة ليتسٌت ذلم نيل السعادة احلقة. لردبا نرى دانيت مؤيًدا للنظرة دليل لثٍت الرغبة البشرية عن ادللذات األساسي

للرغبة البشرية، « عنافٍ »القائمة أف أفضل طريقة لزرع العدالة تتضمن توحيًدا لسلطة اإلمرباطور السياسية كػ
 وبوصلٍة أخالقّية.« دليلٍ »وللسلطة الفلسفية النابعة من النفس كػ

، إال أف القارئ مدرٌؾ أبف ادلتكّلم غلاىد للتوبة والتطّهر؛ ألف 118طَفةومع صراحة حديث ماركو يف ىذه الع
حّسو ابلعدالة ًنبٌع من غضب ذباه من مل يشاركو ِقَيمو. يف عامٍل غاشم، سيعٍت ىذا أف حّب ماركو للفضيلة 

سُيضعف من قدرتو على اإلحساف؛ ودبعٌت آخر، حىت إف ُعٍَت أف حديث ماركو ًنسٌخ  [16.47]
الرابعة من كتاب الوليمة ومن كتاب ادللكية، فإف سياقو الدرامي ]ادلسرحي[ ينثر بعض الشكوؾ،  لألطروحة
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٠شّىً إٌش١ذ اٌغبدط ػشش ِشوض اٌى١ِٛذ٠ب اإل١ٌٙخ ِٕٚزصفٙب، ٚ٘ٛ إٌش١ذ اٌخّغْٛ ِٕٙب، إر إْ ػذد األٔبش١ذ ِئخ . أٚ ٔمطخ اٌزذٛي 

 (.اٌّزشجُ)
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فيما إف كنا قادرين على فهمو بوصفو أتييد غَت جدير لتلك الدعاوى. إف ادلشكلة التأويلية اليت أاثرهتا أعلية 
ىيكل 119ال مناص منها لتفسَت  ىذا السياؽ الدرامي، لألحاديث ادلتفرقة يف الكوميداي اإلذلية، خاصيةٌ 

 العمل ضمن سياقات فلسفة والىوتية معنّية لنا.

اثين التعقيَدين: اختيار دانيت لوضع پياتريتِشو موضع الوصّيِة العليا، للقوامة على صدؽ وخالص قّوة نّصو 
امرأاتف، ورمزاف أيًضا ادلدفونة، إذ شّكلت وصَّتت معٌت كتاابتو كّلها. إف پياتريتِشو والسيدة اجلليلة كلتاعلا 

يف احلياة اجلديدة، والكوميداي اإلذلية؛ إذ ػلث ذبديد پياتريتِشو ]فيهما[ القارَئ للعودة إىل نصوص دانيت 
ادلبكرة مع كبح تفسَت أطروحاهتا ادلرتبطة بتأويل القارئ ادلبدئي لقصيدة الكوميداي اإلذلية. ينبغي التنويو، 

شخصية الرئيسة يف القصيدة[ ما ىي إال نسخة زبييلية لذاتو ]الشاعر أيًضا، أف شخص دانيت احلاّج ]ال
بعد. يساىم ىذا التنويو  120ادلؤلِّف[، والذي َنَظم مسبًقا احلياة اجلديدة، ومل يكتب مؤلفاتو الثالث األخرى

الكثَت من  يف العالقة الغريبة اليت شّكلتها الكوميداي اإلذلية بينها وبُت نصوص دانيت األسبق. من ادلؤكد أف
بعض مقاطع الكوميداي اإلذلية دلا جاء يف احلياة اجلديدة  121الدارسُت تكّلموا وجادلوا يف استدراكّية

 ;Freccero 1973; Hollander 1975, 1990; Jacoff, 1980والوليمة]لالستزادة: 
Pertile 1993; Scott 1990, 1991, 1995; Ascoli 1995; Dronke 1997; 

and Aleksander 2011a.] 

ابلرغم من ىَذين التعقيَدين، إال أهنما يسمحاف خباسبة، ولو كانت متواضعة، لواحدة من أساسات القصيدة: 
إف كاف من الصحيح قوؿ أف السياؽ الدرامي كشف عالقة پياتريتِشو واحلاّج، وأعاؽ زلاوالتنا لفهم معاجلة 

القوؿ بوجود درس فلسفي مشتق من طريقة النص  الكوميداي اإلذلية لطبيعة الفلسفة، فإنو دلن الصحيح أيًضا
ادلعيقة لفهمنا لو. على الوجو األكثر دقة، حىت مع دفاع الكوميداي اإلذلية الصريح لفوقّية حياة التأّمل والتفّكر 
إلدراؾ اخلالص، فإهنا تثَت، أيًضا، إرادة القارئ بدفعها إايه جملاهبة اإلدراؾ ادلقلق أف احملتوى الفلسفي اليت 

خّداع ادلظهر وضبّاٌؿ للشك؛ لتقّفي األثر الفكري الذي تركتو ىذه  -إىل حٍد ما-دافعت عنو القصيدة 
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 Hermeneutic. 

120
 .ػٓ اٌٍغخ اٌؼب١ِخ، ٚاٌٍّى١خ، ٚا١ٌٌّٛخ 

رصذ١ًذب فٛس٠ًب فٟ ٔفظ اٌج١ذ، ٠ٚىْٛ ثزٛو١ذ اٌذىُ ٌٍّؼطٛف ثؼذ ٔف١ٗ ػٓ اٌّؼطٛف  ْ اّلعزذسان فٟ اٌشؼش: رصذ١خ خطأإل١ً  121

(»ػ١ٍٗ، ومِٛي اِشئ اٌم١ظ:  ًِ اعزذسن اٌشبػش ٕ٘ب أزفبء ِّ٘ٛٗ «. أّل ٠ب أ٠ٙب ا١ًٌٍ اٌط٠ًٛ أّل أجٍٟ ثصجخٍ )ِٚب اإلصجبح ػٕه ثأِض

 فٟ ا١ًٌٍ فمػ. )اٌّزشجُ(.ثبٌصجخ؛ ألْ اٌَّٙٛ رطبسدٖ صجبًدب ١ًًٌٚل، أٞ غ١ش ِذصٛسح 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 Copyright 2020© حكمة  41 

 

الفلسفة. حلسن احلظ أنو من احملتمل أف الطبيعة ادلخادعة ذلذا احملتوى الفلسفي ال صلة ذلا بطريقة تفاعل 
تفكَتًا فلسفي ا زلكًما.  -على أي حاؿ-القارئ مع القصيدة؛ إذ يوّلد ىذا التفاعل معًٌت عرب عملية تتطّلب 

والقصيدة منظومة مع االقتناع أبال أمل مرجو إلدراؾ الكماؿ دوف تعّرضنا لشعور الدىشة ادلقلق، وخصوًصا 
 أثناء اهنماكنا يف نشاط القراءة؛ وتشتّد ىذه التجربة، وتستمر بشرىنا الفلسفي واالعًتاؼ حبدوده.

 املراجع

 صبات[]ادلصادر الرئيسية والًت 

كوميداي دانيت أليجيَتي اإلذلية، ترصبها: حسن عثماف، الصادرة عن دار ادلعارؼ ادلصرية، ابتدأ بًتصبتها عاـ 
 .1968وانتهى عاـ  1951

احلياة اجلديدة: فيتا نُػُوفا، ترصبها وقدمها: دمحم بن صاٌف، الصادرة عن منشورات اجلمل ومشروع كلمة عاـ 
2009. 

 Alighieri, Dante, La Commedia secondo l’antica vulgata, ed. Giorgio 
Petrocchi, Florence: Le Lettere, 1994. 

 The Divine Comedy, trans. Charles Singleton, 6 vols., Princeton: 
Princeton University Press, 1970–75. Clear prose facing-page 
translation, along with commentary volumes that quote generously 
from Thomas Aquinas and others. 

 Inferno, Purgatorio, Paradiso, trans. Robert Hollander and Jean 
Hollander, 3 vols., New York: Doubleday, 2000–07. Poetry translation 
with extensive commentary. 

 The Divine Comedy of Dante Alighieri, trans. Robert M. Durling, 3 
vols., Oxford: Oxford University Press, 1996–2011. Clear prose 
translation with useful commentary. An excellent teaching edition. 

 Convivio: A Dual-Language Critical Edition, trans. Andrew Frisardi, 
Cambridge: Cambridge University Press, 2018. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 Copyright 2020© حكمة  42 

 

 Dantis Alagherii Epistolae: The Letters of Dante, trans. Paget Toynbee, 
Oxford: Clarendon Press, 1966. 

 Monarchia, trans. Prue Shaw, Cambridge: Cambridge University Press, 
1995. 

 Opere minori, 3 volumes, Milan and Naples: R. Ricciardi, 1979–95. 
Includes copiously annotated editions of the Vita nuova; De Vulgari 
Eloquentia; Convivio; Monarchia; and Epistole. 

 Vita nuova, trans. Dino S. Cervigni and Edward Vasta, Notre Dame: 
University of Notre Dame Press, 1995. 

 De vulgari eloquentia, trans. Steven Botterill, Cambridge: Cambridge 
University Press, 1996. 

 Contini, Gianfranco, ed., Poeti del duecento, 2 volumes, Milan and 
Naples, R. Ricciardi, 1960. Vol. 2 contains the poetry of Guido 
Guinizzelli and Guido Cavalcanti. 

 

 ]ادلصادر الثانوية[ 
 Aleksander, Jason, 2011a, “Dante’s Understanding of the Two Ends of 

Human Desire and the Relationship between Philosophy and 
Theology,” The Journal of Religion, 91: 158–187. 

 –––, 2011b, “The Problem of Theophany in Paradiso 33,” Essays in 
Medieval Studies 27: 61–78. 

 –––, 2016, “Providence, Temporal Authority, and the Illustrious 
Vernacular in Dante’s Political Philosophy,” in Time: Sense, Space, 
Structure, Presenting the Past, vol. 5, eds. Nancy van Deusen and 
Leonard Michael Koff, Leiden: E. J. Brill, pp. 231–260. 

 Ardizzone, Maria Luisa, 2011, Dante: il paradigma intellettuale. 
Un’inventio degli anni fiorentini, Florence: L. S. Olschki. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 Copyright 2020© حكمة  43 

 

 –––, ed., 2014, Dante and Heterodoxy: The Temptations of 13th 
Century Radical Thought, Newcastle upon Tyne: Cambridge Shcolars 
Publishing. 

 –––, 2016, Reading as the Angels Read: Speculation and Politics in 
Dante’s Banquet, Toronto: University of Toronto Press. 

 Ascoli, Albert, 1989, “The Vowels of Authority (Dante’s Convivio, 
IV.vi.3–4),” in Discourses of Authority in Medieval and Renaissance 
Literature, eds. Kevin Brownlee, Walter Stephens, Hanover, NH and 
London: University Press of New England, pp. 23–46. 

 –––, 1991, “‘Neminem ante nos’: Historicity and Authority in the De 
vulgari eloquentia,” Annali d’Italianistica 8: 186–231. 

 –––, 1995, “Palinode and History in the Oeuvre of Dante,” in Dante 
Now: Current Trends in Dante Studies, ed. Theodore J. Cachey, 
Notre Dame: University of Notre Dame Press, pp. 115–186. 

 –––, 2008, Dante and the Making of the Modern Author, Cambridge: 
Cambridge University Press. 

 Auerbach, Erich, 1929, Dante: Poet of the Secular World, trans. Ralph 
Manheim, Chicago: University of Chicago Press, 1961. 

 Baika, Gabriella I., 2014, The Rose and Geryon: the Poetics of Fraud 
and Violence in Jean de Meun and Dante, Washington, D.C.: Catholic 
University of America Press. 

 Barański, Zygmunt G., 1986, “‘Significar per verba’: Notes on Dante 
and Plurilingualism,” The Italianist 6: 5–18. 

 Barbi, Michele, 1941, Problemi di critica dantesca: seconda serie, 
Florence: Sansoni. 

 Barnes, John C. and Michelangelo Zaccarello, eds., 2013, Language 
and Style in Dante, Dublin: Four Courts Press. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 Copyright 2020© حكمة  44 

 

 Barolini, Teodalinda, 1984, Dante’s Poets: Textuality and Truth in 
the Comedy, Princeton: Princeton University Press. 

 –––, 1992, The Undivine Comedy: Detheologizing Dante, Princeton: 
Princeton University Press. 

 Baur, Christine O’Connell, 2007, Dante’s Hermeneutics of Salvation: 
Passages to Freedom in the Divine Comedy, Toronto: University of 
Toronto Press, 2007. 

 Belliotti, Raymond Angelo, 2011, Dante’s Deadly Sins: Moral 
Philosophy in Hell, New York: Wiley-Blackwell. 

 Benfell, V. Stanley, 2011, The Biblical Dante, Toronto: University of 
Toronto Press. 

 Boyde, Patrick, 1981, Dante Philomythes and Philosopher: Man in the 
Cosmos, Cambridge: Cambridge University Press. 

 –––, 1993, Perception and Passion in Dante’s Comedy, Cambridge: 
Cambridge University Press. 

 –––, 2000, Human Vices and Human Worth in Dante’s Comedy, 
Cambridge: Cambridge University Press. 

 Bruce-Jones, John, 1995, “L’importanza primaria della materia prima: 
Aspetti della materia nella poesia e nel pensiero di Dante,” in Dante e la 
Scienza, ed. Patrick Boyde, Ravenna: Longo, pp. 213–21. 

 Cahill, Courtney, 1996, “The Limitations of Difference 
in Paradiso XIII’s Two Arts: Reason and Poetry,” Dante Studies 114 
(1996): 245–69. 

 Cassell, Anthony, 2004, The Monarchia Controversy, Washington, 
D.C.: Catholic University of America Press. 

 Cogan, Marc, 1999, The Design in the Wax, Notre Dame: University 
of Notre Dame Press. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 Copyright 2020© حكمة  45 

 

 Corbett, George, 2013, Dante and Epicurus: a Dualistic Vision of 
Secular and Spiritual Fulfillment, London: Modern Humanities 
Research Association and Maney Publishing. 

 Corti, Maria, 1981, Dante a un nuovo crocevia, Florence: Sansoni. 
 –––, 1983, La felicità mentale. Nuove prospettive per Cavalcanti e 

Dante, Turin: G. Einaudi. 
 Davis, Charles Till, 1957, Dante and the Idea of Rome, Oxford: 

Clarendon Press. 
 –––, 1984, Dante’s Italy and Other Essays, Philadelphia: University of 

Pennsylvania Press. 
 De Benedictis, Raffaele, 2012, Wordly Wise: the Semiotics of 

Discourse in Dante’s Commedia, New York: Peter Lang. 
 Diomedi, Adriana, 1999a, “Dante e la necessita di perfezione: verso la 

felicita ultima,” Rivista di Studi Italiani, 17: 1–19. 
 –––, 1999b, “Il nesso ‘perfezione Filosofia’ in Dante,” Quaderni 

d’italianistica, 20: 191–210. 
 –––, 2005, Il principio di perfezione nel pensiero dantesco, Leicester, 

U.K.: Troubador. 
 Dronke, Peter, 1997, Dante’s Second Love: The Originality and the 

Contexts of the ‘Convivio’, Exeter: Society for Italian Studies. 
 Eco, Umberto, 1995, “The Perfect Language of Dante,” in The Search 

for a Perfect Language, trans. James Fentress, Oxford: Blackwell 
Publishers, pp. 34–52 

 Fortin, Ernest Leonard, 2002, Dissent and Philosophy in the Middle 
Ages: Dante and His Precursors, Lanham: Lexington Books. 

 Fortuna, Sara, Manuele Gragnolati, and Jürgen Trabant, eds., 
2010, Dante’s Plurilingualism: Authority, Knowledge, 
Subjectivity Legenda: Oxford 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 Copyright 2020© حكمة  46 

 

 Foster, Kenelm, 1977, The Two Dantes and Other Studies, Berkeley, 
CA and Los Angeles: University of California Press. 

 –––, 1965, “Religion and Philosophy in Dante,” in The Mind of 
Dante, ed. Uberto Limentani Cambridge: Cambridge University Press, 
pp. 47–78. 

 Franke, William, 1996, Dante’s Interpretive Journey, Chicago: The 
University of Chicago Press. 

 –––, 2013, Dante and the Sense of Transgression, London: 
Bloomsbury. 

 Freccero, John, 1973, “Casella’s Song (Purg. II, 112),” Dante Studies, 
91: 73–80. 

 Freccero, John, 1986, Dante: the Poetics of Conversion, Cambridge, 
Mass: Harvard University Press. 

 Frisardi, Andrew, 2015, The Quest for Knowledge in 
Dante’s Convivio, London: The Temenos Academy. 

 Garin, Eugenio, 1976, Rinascite e rivoluzioni. Movimenti culturali dal 
XIV al XVII secolo, 2nd edition, Rome: Laterza. 

 Gauthier, René-Antoine, 1993, Saint Thomas d’Aquin, Somme contre 
les Gentils, Paris: Editions universitaires. 

 Gilson, Étienne, 1939, Dante and Philosophy, trans. David Moore, 
New York: Harper and Row, 1963. 

 Gilson, Simon A., 2004, “Rimaggiamenti danteschi di Aristotele: 
‘gravitas’ e ‘levitas’ nella Commedia,” in Le culture di Dante: studi in 
onore di Robert Hollander, ed. Michelangelo Picone, Theodore J. 
Cachey, Jr., Margherita Mesirca, Florence: Cesati, pp. 151–77. 

 Ginsberg, Warren, 1999, Dante’s Aesthetics of Being, Ann Arbor: The 
University of Michigan Press. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 Copyright 2020© حكمة  47 

 

 Gragnolati, Manuele, 2005, Experiencing the Afterlife: Soul and Body 
in Dante and Medieval Culture, Notre Dame: University of Notre 
Dame Press. 

 –––, 2016, “16. Politics of Desire,” Vertical Readings in 
Dante’s Comedy, vol. 2, eds. George Corbett and Heather Webb, 
Cambridge, UK: Open Book Publishers, pp. 101–126. 

 Gragnolati, Manuele, Tristin Kay, Elena Lombardi, and Francesca 
Southerden, eds., 2012, Desire in Dante and the Middle Ages, London: 
Modern Humanities Research Association and Maney Publishing. 

 Hollander, Robert, 1975, “Purgatorio II: Cato’s Rebuke and Dante’s 
scoglio,” Italica, 52: 348–63. 

 –––, 1990, “Purgatorio II: The New Song and the Old,” Lectura 
Dantis, 6: 28–45. 

 Holmes, Olivia, 2008, Dante’s Two Beloveds: Ethics and Erotics in 
the Divine Comedy, New Haven: Yale University Press. 

 Honess, Claire and Matthew Treherne, eds., 2013, Reviewing Dante’s 
Theology, 2 vol, Oxford: Peter Lang. 

 Iannucci, Amilcare A., 1997, “Dante’s Philosophical Canon (Inferno, 
4. 130–44),” Quaderni d’italianistica, 18: 250–60. 

 –––, 2000, “Dante’s Theological Canon in the Commedia,” Italian 
Quarterly, 37: 51–56. 

 Imbach, Ruedi, 1996, Dante, la philosophie et les laïcs, Fribourg and 
Paris: Editions universitaires. 

 –––, 2002, “Filosofia dell’amore: Un dialogo tra Tommaso d’Aquino e 
Dante,” Studi medievali (ser. 3), 43: 816–32. 

 Jacoff, Rachel, 1980, “The Post-Palinodic Smile: Paradiso VIII and 
IX,” Dante Studies, 98: 111–22. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 Copyright 2020© حكمة  48 

 

 Kay, Richard, 2006, Dante’s Enigmas: Medieval Scholasticism and 
Beyond, Aldershot: Ashgate. 

 Kirkpatrick, Robin, 1978, Dante’s Paradiso and the Limitations of 
Modern Criticism, Cambridge: Cambridge University Press. 

 –––, 1987, Dante’s Inferno: Difficulty and Dead Poetry, Cambridge: 
Cambridge University Press. 

 Libera, Alain de, 1991, Penser au Moyen Âge, Paris: Éditions du Seuil. 
 Lombardi, Elena, 2012, The Wings of the Doves: Love and Desire in 

Dante and Medieval Culture, Montreal: McGill-Queen’s University 
Press. 

 Maierù, Alfonso, 2004, “Dante di fronte alla Fisica e alla Metafisica,” 
in Le culture di Dante: studi in onore di Robert Hollander, ed. 
Michelangelo Picone, Theodore J. Cachey, Jr., Margherita Mesirca, 
Florence: Cesati, pp. 127–49. 

 Marchesi, Simone, 2011, Dante and Augustine: Linguistics, Poetics, 
Hermeneutics, Toronto: University of Toronto Press. 

 Mazzotta, Giuseppe, 1979, Dante, Poet of the Desert, Princeton: 
Princeton University Press. 

 –––, 1993, Dante’s Vision and the Circle of Knowledge, Princeton: 
Princeton University Press. 

 –––, 2003, “The Heaven of the Sun: Dante between Aquinas and 
Bonaventure,” in Dante for the New Millenium, eds. Teodolinda 
Barolini and H. Wayne Storey, New York: Fordham University Press, 
pp. 152–168. 

 Meier, Christel, 1988, “Cosmos Politicus: Der Funktionswandel der 
Enzyklopädie bei Brunetto Latini,” Fruhmittelalterliche Studien, 22: 
315–56. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 Copyright 2020© حكمة  49 

 

 Minio-Paluello, Lorenzo, 1980, “Dante’s Reading of Aristotle,” 
in The World of Dante, ed. Cecil Grayson, Oxford: Clarendon Press, 
pp. 61–80. 

 Moevs, Christian, 1999, “God’s Feet and Hands...” Modern Language 
Notes 114: 1–13. 

 –––, 2005, The Metaphysics of Dante’s Comedy, Oxford: Oxford 
University Press. 

 Montemaggi, Vittorio, and Matthew Treherne, eds., 2010, Dante’s 
Commedia: Theology as Poetry, Notre Dame: University of Notre 
Dame Press. 

 Moore, Edward, 1968, “The Reproaches of Beatrice,” in Studies in 
Dante, Oxford: Clarendon Press, pp. 221–52. 

 Nardi, Bruno, 1944, Nel mondo di Dante, Rome: Istituto Grafico 
Tiberino. 

 –––, 1949, Dante e la cultura medievale, 2nd edition, Bari: Laterza. 
 –––, 1960, Studi di filosofia medievale, Rome: Edizioni di storia e 

letteratura. 
 –––, 1967, Saggi di filosofia dantesca, 2nd edition, Florence: La Nuova 

Italia. 
 –––, 1992, Dal “Convivio” alla “Commedia”, 2nd edition, Rome: 

Istituto storico italiano per il Medio Evo. 
 Olson, Kristina M, 2014, Courtesy Lost: Dante, Boccaccio, and the 

Literature of History, Toronto: University of Toronto Press. 
 Panella, Emilio, 1979, Per lo studio di fra Remigio dei Girolami, 

Pistoia: Memorie domenicane, n.s. 10. 
 Passerin d’Entrèves, Alessandro, 1952, Dante as a Political Thinker, 

Oxford: Clarendon Press. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 Copyright 2020© حكمة  50 

 

 Pertile, Lino, 1993, “Dante’s Comedy beyond the Stilnovo,” Lectura 
Dantis, 13: 47–77. 

 Rizzo, Stefano, 1969, “Il De vulgari eloquentia e l’unità del pensiero 
linguistic di Dante,” Dante Studies, 87: 69–88. 

 Ryan, Christopher, 1995, “‘Natura dividitur contra gratiam’: concetti 
diversi della natura in Dante e nella cultura filosofico-teologica 
medievale,” in Dante e la Scienza, ed. Patrick Boyde, Ravenna: Longo, 
pp. 363–73. 

 Santagata, Marco, 2016, Dante: The Story of His Life, Cambridge, 
MA: Harvard University Press. 

 Scott, John, 1990, “Dante and Philosophy,” Annali d’Italianistica, 8: 
258–277. 

 –––, 1991, “Beatrice’s Reproaches in Eden: Which ‘School’ Had 
Dante Followed?” Dante Studies 109: 1–23. 

 –––, 1995, “The Unfinished Convivio as Pathway to 
the Comedy,” Dante Studies 109: 1–23. 

 –––, 1996, Dante’s Political Purgatory Philadelphila: University of 
Pennsylvania Press. 

 –––, 2004, Understanding Dante Notre Dame: University of Notre 
Dame Press. 

 –––, 2008, “[Purgatorio 16:] A World of Darkness and Disorder,” 
in Lectura Dantis: Purgatorio, ed. Allen Mandelbaum, Anthony 
Oldcorn, and Charles Ross, Berkely: University of California Press, pp. 
167–177. 

 Simpson, James, 2005, “Poetry as Knowledge: 
Dante’s Paradiso XIII,” Forum for Modern Language Studies, 25: 329–
43. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 Copyright 2020© حكمة  51 

 

 Singleton, Charles, 1956, “Virgil Recognizes Beatrice,” Dante Studies, 
74: 29–38. 

 Stabile, Giorgio, 2007, Dante e la filosofia della natura. Percezioni, 
linguaggi, cosmologie, Florence: SISMEL Edizioni del Galluzzo. 

 Steinberg, Justin, 2013, Dante and the Limits of the Law, Chicago: 
University of Chicago Press. 

 Stern, Paul, 2018, Dante’s Philosophical Life: Politics and Human 
Wisdom in Purgatorio, Philadelphia: Univerity of Pennsylvania Press. 

 Stone, Gregory, 2006, Dante’s Pluralism and the Islamic Philosophy of 
Religion, New York: Palgrave Macmillan. 

 Van Cleve, Thomas C., 1972, The Emperor Frederick II of 
Hohenstaufen. Immutator Mundi, Oxford: Clarendon Press. 

 Vanni Rovighi, Sofia, 1967, “Le ‘disputazioni de li filosofanti,’” 
in Dante e Bologna nei tempi di Dante, Bologna: Commissione per i 
testi di lingua, pp. 179–92. 

 Vasoli, Cesare, 1995a, Otto saggi per Dante, Florence: Lettere. 
 ––– 1995b, “Dante, Alberto Magno e la scienza dei ‘peripatetici’,” 

in Dante e la Scienza, ed. Patrick Boyde, Ravenna: Longo, pp. 55–70. 
 –––, 2008, “Dante e l’immagine del mondo nel Convivio,” in L’idea e 

l’immagine dell’universo nell’opera di Dante, Ravenna: Centro 
dantesco dei Frati minori conventuali, 83–102. 

 Wetherbee, Winthrop, 2008, The Ancient Flame: Dante and the Poets, 
Notre Dame: University of Notre Dame Press. 

 Williams, Pamela, 2005, “Dante’s Heaven of the Sun and the Wisdom 
of Solomon,” Italica, 82: 165–179. 

 Wilson, A. N., 2011, Dante and Love, New York: Palgrave 
Macmillan. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 Copyright 2020© حكمة  52 

 

 Ziolkowski, Jan M., ed., 2014a, Dante and Islam, New York: Fordham 
University Press. 

 –––, ed., 2014b, Dante and the Greeks, Washington, D.C.: 
Dumbarton Oaks Research Library and Collection. 

 

 أدوات أكادميية

 How to cite this entry. 

 Preview the PDF version of this entry at the Friends of the SEP 
Society. 

 Look up this entry topic at the Internet Philosophy Ontology 
Project (InPhO). 

 Enhanced bibliography for this entry at PhilPapers, with links to 
its database. 

 

 

 مصادر على شبكة اإلنرتنت

 

 ىذه مصادر متمّيزة لالستزادة من دانيت دراسًة أو/و اىتماًما:

The Dante Dartmouth Project  دة بياًنت نصية قابلة للبحث يقدـ ىذا ادلشروع قاع
 وربوي أكثر من سبعُت شرًحا للكوميداي اإلذلية.
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تضم صفحة صبعية دانيت األمريكية أمثلة لكتاابت الطالب، وأدوات تعليمية للمرحلة الثانوية، ومراجع، 
 .Education and Outreachوروابط ربيل للعديد من ادلصادر 

Digital Dante   أقاـ قسم اللغة اإليطالية يف جامعة كولومبيا ىذا ادلشروع الذي ػلوي شروحات
تيودوليندا ابروليٍت، وأداة تناص مرئية للكوميداي اإلذلية، وصورًا، وعدًدا من التسجيالت الصوتية، ومصادر 

 أساسية واثنوية منوعة، وبضع ترصبات.

The Princeton Dante Project  يقدـ ىذا ادلشروع قاعدة بياًنت نصية قابلة للبحث لنصوص
 دانيت وترصباهتا، مع معرض وسائط، وإحاالت دلصادر اثنوية أيًضا.
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