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القواسم الـمشتركة والـمختلفة بين رسالة الغفران للمعري ورسالة
ـمحمد إقبال
ّ الـخلود ل

 ؿبمد إقباؿ
 الدكتور فيض ا﵁ البغدادي
ABSTRACT
In the personalities of Abu al-ʿAlaʾ al-Maʿarri and Muhammad
Iqbal, where many ideological and literary similarities are found.
Both of them artfully excelled on the basis of their superior
imagination. And then they preserved it word by word for the
generations in the form of a book. Abu al-ʿAlaʾ al-Maʿarri preserved
his thoughts in a treatise Resalat Al-Ghufran (The Epistle of
Forgiveness) in a prose style while Muhammad Iqbal hoarded his
words in a poetic fashion in his Javid Nama (Book of Eternity). In
this article, where I have introduced both these masterpieces
(magnum opuses), I have also indicated few common points and
variant aspects, so that both the books can easily be compared by the
reader, and as a result he can draw benefits from the respective
compilations.
Keywords Abu al-ʿAlaʾ al-Maʿarri, Muhammad Iqbal, similarities.

 ومشرتكة بٌن، تع ّد فكرة قديػمة قدـ اغبضارة اإلنسانية، والسًن إىل األفالؾ،الروح الػخياليّة
ّ إ ّف فكرة رحلة

،لسنائي
 كما يف سًن العباد،الفارسي
الرحلة ىذه يف األدب
ّ
ّ  ونػجد فكرة.ّالشعوب واألمم يف التّاريخ اإلنساين
ّ
ّ
أخًنا جاويد نامو أو رسالة اػبلود
ً  وسبعة األودية لبهاء ا﵁ و،ّ ومصباح األرواح للكرماين،ومنطق الطًّن للعطّار
ؿبمد
ّ لشاعر
ّ ديين وبكي
ّ بوي ّأوؿ
ّ قصة رحلة النيب
ّ ُالشرؽ مػ
ّ ّالعريب كاف الْػمعراج الن
ّ  ويف األدب.حمد إقباؿ
ّ نص

 الىور، الباحث بػمرحلة الدكتوراة جبامعة الػمنهاج
 الىور، جامعة الػمنهاج، بالقسم العريب، األستاذ الػمساعد

ونجری-وجن:

ارعلافن-امششیہ:یملع:و:یقیقحت:ہلجم

ء

البسطامي ،ورسالة حي بن يقظاف البن طفيل ،ورسالة
الغييب ،وجاء بعده معراج أيب يزيد
ّ
إىل العامل العُلوي و ّ

ي.
ػمعر ّ
الغفراف ،أليب العالء ال ّ

أديب .ومن الػمعلوـ أ ّف اعبانب الذي
والػمعراج النّ ّ
ديين ،واآلخر :جانب ّ
بوي لو جانباف ،أحدنبا :جانب ّ
يعنينا ىنا ىو اعبانب األديب ،وال نتطرؽ إىل جانبو ال ّديينِ .
الشعراء
فمن النّاحية األدبيّة لو نرى أ ّف األدباء و ّ
ّ

ودونوا
والصوفية استم ّدوا عرب التاريخ فكرة الػمعراج من آية اإلسراء ّ
بوي ،وكتبوا يف ضوئها ُكت ػ ػبًاّ ،
وقصة الػمعراج النّ ّ

وسجلوا
دواوين ،ونػهجوا فيها منهج الػمعراج ،وأرسلوا أنفسهم أو أصدقاءىم إىل الػمعراج على سبيل الػخياؿّ ،

ونثرا .وأنػّهم جعلوا ىذه الكتب وتلك ال ّدواوين سبيال إلظهار مقدرتػهم اللغوية
شعرا ً
خيالػهم يف صور أدبية ً
ي أبرز
معر ّ
واألدبيّة ،وإبراز معرفػتهم بالتّاريخ ،ووسيلة للتّعبًن عن فلسفتهم ال ّدينيّة ،فمن أشهرىم :أبو العالء الْػ ّ
حمد إقباؿ.
الشاعر
اإليطايل ّ
الشعراء العرب ،و ّ
الشهيػر دانيت الغًني وشاعر شبو القارة الػهنديّة والباكستانيّة مػُ ّ
ّ
ي وإقباؿ -يف معجزة اإلسراء قائال:
وقد ّبٌن ال ّدكتور طو حسٌن تفكًن كال ّ
معر ّ
الشاعرين  -أعين الػ ّ

الرجلٌن اشرتكا يف ىذا التّفكًن الْػمتّصل بالػمأل األعلى .وكالىػما ف ّكر يف
’’والغريب أ ّف ّ
ىذه الػمعجزة اليت جاءت يف القرآف ،وىي معجزة اإلسراء ،ف ّكر ىذا كالنبا ،وحاوؿ
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يب ‘‘
كالنبا أف يسري كما أسري بالنّ ّ

َّ
متفر ًجا ،وأف
لقد فَكَر أبو العالء يف اعبنّة وف ّكر يف النّار واشتهى على أف يسيح يف الػجنّة والنّار ،وأف يكوف ّ

وعما يكوف يف الػجنّة والنّار ،فألّف رسالة الغفراف وصاحبنا الذي نذكره
يتح ّدث إىل النّاس عن الػجنّة والنّارّ ،
عرجا إىل
كربين لو ُمػجلّيػن َأب ىو ً
اليوـ ُم ّ
الرجلٌن َ
السماء كما عرج ّ
ؿبمد  .ولكن كال ّ
أيضا إال أف يعرج يف ّ
ِ
تصوف ػة ىو جالؿ
السماء يف خيالػهما .و ّ
السماوات ويتّخذ لو من ىذه ّ
الزيارة دليال من الْػ ُم ّ
العالمة إقباؿ يشاىد ّ
ّ
() 2
ومي فيالحظ ويشاىد القمر ،ويزور الػمريخ ،ويزور كواكب أخرى كثًنة.
ال ّدين ّ
الر ّ
ِ
وؿبمد إقباؿ ،كما
الرحلة اػبياليّة
مالمح شخصيّة ُك ّل من اؼبعري ّ
َ
مث يستنتج الدكتور طو حسٌن من ىذه ّ
الشاعرين عندما يقوؿ:
وجوه التّباين واالختالؼ بٌن كال ّ
يذكر َ

( )1طو حسٌنٕٕٓٔ( ،ـ) ،ذبديد ذكرى أيب العالء ،مؤسسة ىنداوي للتعليم والثقافة ،القاىرة .صٕٖٛ -ٕٖٙ :
( )2أظهر ،ظهور أضبد( ،ال ّدكتور)( ،دوف السنة) ،إقباؿ العرب على دراسات إقباؿ ،اؼبكتبة العلمية ،باكستاف .صٖٛ -ٖٚ :
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طوؼ فيها أبو العالء .لكن
السماوات كما ّ
’’مهما يكن من شيء فقد ّ
طوؼ إقباؿ يف ّ
فأما أبو العالء فعاد من
النّتيجة لػهاتٌن ّ
الرجلٌن أعظم التّناقضّ .
الزيارتٌن ُمتناقضة عند ّ
منكرا يوشك أف ىبرج عن ال ّدين .و ّأما إقباؿ فعاد من زيارتو
زيارتو للجناف والنّار
ساخرا ً
ً
الزيارة إىل ىذه
ُمؤمنًا متّعظًا
معتربا ،يريد أف يبأل ال ّدنيا موعظة وعربة بعد ىذه ّ
ً
() 3

السماوات‘‘
ّ

محمد إقباؿ
ويف الصفحات التالية سنُ ِّ
للمعري ّأوًال ،والتّعريف برسالة الػخل ػود لػ ّ
وضح التّعريف برسالة الغفراف ّ

كل رسالة منهما .مث نقوـ يف النّهاية بالػمقارنة بٌن كػال الػ ػّرسالػتػيػن ،وبتوضيح
ث ػانيًا .كما نذكر باالختصار ؿبتويات ّ

القواسم الػمشرتكة والػمختلقة اليت توجد بٌن رسالة كل واحد منهما.

التّعريف برسالة الغفراف

لقد َّ
قدي ،الكتاب الذي
عد كثًن من األدباء رسالةَ الغفراف أليب العالء من أعظم كتب ّ
العريب النّ ّ
الرتاث ّ
ٍ
ِ
حبل
ضجة كربى يف األوساط األدبية ،وعلَّق عليو كثًنٌ من العلماء واألدباء تعليقات ّ
أحدث ّ
شّت ،كما قاموا ّ
غوامضها وتوضيح مشكالهتا ،ويقاؿ:

’’إ ّف كتاب ’’الكوميديا اإلؽبيّة‘‘ لدانيت -الكاتب اإليطايل الػمعروؼ -مأخوذة من رسالة
ردا على رسالة أحد معاصريو
ي ،وقد كتبها ًّ
أىم وأصبل مؤلّفات الػمع ػ ػّر ّ
الغفراف ،وىي من ّ
() 4

حليب ،والذي يػُعرؼ بابن القارح‘‘
علي بن منصور الػ ّ
يف حلب ،يدعى ّ

بطال لرحلة خياليّة أدبيّة عجيبة وباور فيها
ي من ابن القارح ً
ائي ُ
اؼبعر ّ
حيث جعل ّ
وىي رسالة ذات طابع رو ّ
ي بػمقدمة وصف فيها رسالة ابن القارح وأثرىا
األدباء و ّ
معر ّ
الشعراء واللّغويٌّن يف العامل ال ّ
علوي ،وقد بدأىا الػ ّ
السماء ،مث اسرتسل خبيالو اعبامح إىل بلوغ ابن القارح
الطّيّب يف نفسو فهي كلمة طيّبة أصلها ثابت وفرعها يف ّ
مزوًدا الوصف بآيات قرآنيّة
للسماء العليا بفضل كلماتو الطّيّبة اليت رفعتو إىل اعبنّة فوصف حاؿ ابن القارح ىناؾ ّ
ّ
ستفيدا ِمن معجزة اإلسراء
م
الكرمي
القرآف
من
األوصاؼ
تلك
استقى
وقد
،
ة
اعبن
نعيم
هبا
يصف
ة
ي
ر
شع
أبيات
و
ّ
ُ ً
ّ
شرحها وعلّق عليها لغويًّا وعروضيًّا وبالغيًّا.
والػمعراجّ ،أما األبيات ّ
الشعريّة فقد َ
( )3طو حسٌن( ،ال ّدكتور) ،ذبديد ذكرى أيب العالء ،صٕٖٛ -ٕٖٙ :
( )4اؼبرجع نفسو.
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العريب ،منهم َمن
عددا ِمن ّ
ويتنقل ابن القارح يف اعبنّة ويلتقي ويػحاور ً
الشعراء يف الػجنّة من مشاىًن األدب ّ
غفر ا﵁ لػهم بسبب أبيات قالوىا كزىًن .وشعراء اعبنّة منهم :زىًن بن أيب ُسلمى واألعشى وعبيد بن األبرص،
قصة دخولو للجنّة مع رضواف
وحساف بن ثابت ،والنّابغة ال ّذبياين ،والنّابغة
اعبعدي .مث ّ
يوضح ّ
ّ
ولبيد بن أيب ربيعةّ ،
عددا من
خازف اعبنّة ويواصل مسامراتو األدبيّة مع من يلتقي هبم من شعراء وأدباء ،مث يعود للجنّة ًّ
ؾبددا ليلتقي ً
مر وىو يف
ّ
الشعراء يتحلّقوف حوؿ مأدبة يف اعبنّة ،وينعموف خبًنات اعبنّة من طيور وحور عٌن ونعيم مقيم .مث يػ ّ
جن مثل أبو ىدرش  ،ويلتقي حيوانات اعبنّة ووباورىا ووباور
طريقو إىل النّار بػمدائن العفاريت ،فيحاور شعراء الػ ّ
وبشار بن برد ،وعمرو بن كلثوـ،
الشعراء من أىل النّار ،ومنهم :امرؤ القيس ،وعنرتة بن ش ّدادّ ،
اغبطيئة .مث يلتقي ّ
شرا وغًنىم .مث يعود من جديد
نفري ،وتأبّط ًّ
وطرفة بن العبد ،واؼبهلهل ،واؼبرقّش األكرب ،واؼبرقّش األصغر ،و ّ
الش ّ
للجنّة ونعيمها.
متجاوزا يف العمية اللّغويّة ،والػجري يف مضمار الغريب كأنّو
ي ُمسرفًا إسرافًا
ً
ػمعر ّ
إىل جانب ذلك كاف ال ّ

() 5
وعامتهم على آرائو اػباصة ،ومنازع فكره
يكتب ػباصتو كما يظن طو حسٌن  ،وأنّو لػم يشأ أف يُطلع النّاسّ ،
العجيبة ،لكن ىذا الغريب النّادر أظهر لنا أبا العالء واسع االطّالع إىل ح ّد لػم نألفو عند سواه على الغريب.
متصرفًا
الشاذ فيها،
واعبدير بال ّذكر بأنو جاء باأللفاظ اعبديدة اليت كانت مواتًا ،ومستوفيًا قواعد اللّغة ،و ّ
ّ
باالشتقاؽ.
الشعر ،والتّاريخ ،واألماكن ،والقرآف وتفسًنه،
الشعر ،ورواية ّ
تػحتوي رسالة الغفراف على العلوـ الكثًنة مثل ّ
يصحح أو
ري ينبش ،ويكشف ،أو ّ
كل ما يتعلّق بػها .وجاء أبو العالء الػمع ػ ّ
واغبديث وـبتلف شؤونو ،واللّغة و ّ
يفضح.

التّعريف جباويد نامو (رسالة اػبلود)

صوؼ بالفلسفة والتّاريخ .وفيها
إ ّف منظومة جاويد نامو من أروع أعماؿ إقباؿ بالفارسيّة ،يػمزج فيها التّ ّ
الرومي بدور الػمرشد وال ّدليل ،ويقود إقباال مػمثّػال يف ’’زنده رود أي النّهر اػبالد‘‘ ،ويعرج بو
يقوـ جالؿ ال ّدين ّ
يف ع ّدة ظباوات ،مث يشرؼ بالقرب اإلؽبي ،ويصبح على صلة باألنوار اإللػهيّة.
الزىرة والػمريخ والػمشرتي
ويف خالؿ زياراتو إىل فلك القمر ،ووادي الطّواسٌن ،وسػماوات األفالؾ :عطارد و ّ
الشعراء
الصوفيّة و ّ
وزحل ،وتلك األماكن فيما وراء األفالؾ ،يلقى بعدد من ّ
الشخصيّات الػمرموق ػة من الفالسفة و ّ

( )5طو حسٌن( ،ال ّدكتور) ،ذبديد ذكرى أيب العالء ،صٕٔٛ :
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الساسة القدامى والػمعاص ػري ػن ،ويتح ّدث إليهم يف العديد من الػمشاكل الػمعػ ػ ّق ػدة اليت يواج ػهها العالػم.
والػملوؾ و ّ
حل ىذه الػمشاك ػل أو تساعد على حلّها .وفػي
ويتّخذ من ذلك سبيال لتقدمي التّوجيهات واإلرشادات اليت تػ ّ
عامة ،ويق ّدـ من النّصح إىل اعبيل اعبديد ما يناسب تطلّعاتو
رمزا ّ
نػهاية الػمثنوي يػخاطب ابنو جاويدً ،
للشباب ّ
() 6

وحاجاتو ودوافعو.
﵀مد إقباؿ ،وىو عبارة عن شع ِر مثنوي للفلسفة ال ّدينيّة ،ووبتوي على
يُعترب ىذا ال ّديواف التّحفة األدبيّة ّ
الرفيعة ،وفيو تورية إىل
كبو ألفي مقطع
شعري مزدوج ،طبع عاـ ٕٖٜٔـ ،وأنّو يربز قُوى ّ
ّ
الشاعر الفكريّة وذراىا ّ
كقصة
الشاعر ،ويشتمل ىذا ال ّديواف على شبانية أقساـ ،وفيها وبكي ّ
جاويد ابن ّ
قصة سفر يف األفالؾ ّ
الشاعر ّ
ومي،
دانيت ّ
الشاعر اإليطايل ،تبدأ ّ
القصة دبقدمة فيها مناجاة ،وفصوؿ أخرى ،إىل أف تظهر روح جالؿ ال ّدين ّ
الر ّ
الشاعر
الزماف واؼبكاف ،فيحمل ّ
فيشرح أسرار اؼبعراج ،وىو دليل ّ
الرحلة ،مث يأيت زورابو وىو روح ّ
الشاعر يف ىذه ّ
العلوي.
ومي إىل العامل
ّ
ودليلو جالؿ ال ّدين ّ
الر ّ
الشعر ،وتع ّد من
الرائعة يف ألف وتسعمائة وتسعة وطبسٌن بيتًا من ّ
وقد نظم إقباؿ ىذه اؼبنظومة ّ
الشعريّة ّ
يعرب عن آرائو اؼبختلفة اؼبتعلّقة
أروع أعمالو ،بل وتع ّد كوميديا إؽبيّة شرقيّة ،حيث استطاع إقباؿ من خالؽبا أف ّ
اإلسالمي الذي يعيش فيو.
باجملتمع
ّ
روحي عرب األفالؾ يتناوؿ من خاللو
قصة معراج
وىذه اؼبنظومة عبارة عن عمل متكامل
مستقل يتناوؿ ّ
ّ
ّ
الشاعر ماىيّة حقيقة اػبلود للنّفس البشريّة بإبداع رائع أكسبها اػبلود مثل اظبها .وقد حظيت ىذه اؼبنظومة منذ
ّ
الشرؽ والغرب.
أف نُشرت بالفارسيّة عاـ ٕٖٜٔـ دبكانة عالية على مستوى ّ
السنديّة
وقد تُرجم ىذا اؼبثنوي من الفارسيّة إىل اإلقبليزية واإليطاليّة واألؼبانيّة و ّ
الرتكيّة كما ترجم إىل األردية و ّ
السعيد صباؿ ال ّدين ضمن رسالتو اليت ناؿ هبا
والبشتوية والبنجابية .وقد ترجم الكتاب إىل العربيّة ال ّدكتور ّ
ؿبمد ّ
الرتصبة
درجة ال ّدكتوراه من قسم اللّغات ّ
الشرقيّة يف كلّيّة اآلداب يف جامعة عٌن مشس ،يف سبتمرب ٕٜٔٚـ ،ونشر ّ
شعرا األستاذ
يف كتاب بعنواف رسالة اػبلود أو جاويد نامو يف القاىرة يف ٜٗٔٚـ .وكذلك ترصبو إىل العربيّة ً
السماء  ،ونشر يف القاىرةٜٖٔٚ ،ـ.
ال ّدكتور حسٌن ؾبيب الػ ّ
مصري بعنواف يف ّ
اىتم بشًن أضبد دار بالقسم األخًن من جاويد نامو الػمعنوف بػ خطاب بو جاويد فرتصبو إىل
وقد ّ
اإلقبليزيّة ،وطبعو يف كراتشي يف ٜٔٔٚـ مع حواشي الػمرتجم بعنواف(:) 7

ؿبمد إقباؿ ،حياتو وآثاره .صٕٙٗ :
( )6معوض ،أضبد (ال ّدكتور)( ،دوف السنة) ،العالمة ّ
( )7اؼبرجع نفسو ،صٕٙٗ -ٕٕٙ :

ونجری-وجن:
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”)“Address to Javid (A word to the new generation

الرسالتٌن
القواسم اؼبشرتكة بٌن ّ

الرسالتٌن .وىي كاآليت:
الرسالتٌن نذكر اآلف القواسم اؼبشرتكة بٌن ّ
بعد تعريف بسيط لكال ّ
كل واحد منهما بسًن األفالؾ واعبنّة وجهنّم يف خيالو ،وكتابة
ٔ.كال ّ
الشاعرين ف ّكر يف معجزة اإلسراء والػمعراج ،مث قاـ ّ
ما شاىده يف ىذه ّالرحلة.
يدالف على طوؿ باع مصنّفيهما يف ميداف اللغة واألدب.
ٕ .إ ّف كتايب رسالة الغفراف و جاويد نامو ّ
الشاعرين ّازبذ كتابو سبيال إىل إظهار مقدرتو العلميّة واألدبيّة ،واللغوية ،وإبراز معرفتو بالتّأريخ ،وإىل التّعبًن
وكال ّ
عن فلسفتو ال ّدينيّة والفكريّة.
الشاعرين استشهد بالكلمات واعبمل من القرآف واغبديث خالؿ الكالـ لتحسٌن األسلوب
ٖ .كال ّ
كل رسالة:
الرسالتٌن .وعلى سبيل اؼبثاؿ نذكر مثاال و ً
وذبويده .وأمثلة ىذا االستشهاد كثًنة يف ّ
احدا من ّ
ي عن ندماف اعبنّة :علماء اللّغة:
اؼبعر ّ
فيقوؿ ّ

’’وقد اصطفى لو ندامى من أدباء الفردوس :كأخي شبالة ،وأخي دوس ،ويونس بن حبيب
ص ُدوِرِى ْم
يب ،وابن مسعدة
ّ
﴿ونَػَز ْعنَا َما ِيف ُ
اجملاشعي ،فهم كما جاء يف الكتاب العزيزَ :
ّ
الض ّ
() 8
ِم ْن ِغ ٍّل َْذب ِري ِم ْن َْربتِ ِه ُم ْاألَنْػ َه ُار﴾‘‘

ي باغبديث فيقوؿ:
اؼبعر ّ
ّأما استشهاد ّ

’’ليست يف األعٌن كذات أنواط ،وذات أنواط ،كما يعلم ،شجرة كانوا يعظّموهنا يف
اعباىليّة .وقد ُروي أ ّف بعض النّاس قاؿ :يا رسوؿ ا﵁ ،اجعل لنا ذات أنواط كما لػهم
() 10( .) 9
ذات أنواط‘‘

ّأما استشهاد إقباؿ بالقرآف فيقوؿ:

تس
:اشن :كيست؟
’’آہیٔ  :خير :ادنر
ِ
:دان :علّم األظبا :ہک :وبد
’’راز ِ

ان :كيست؟‘‘
اي :رہپسِ :نيلگوں :ح ِ
()11

تسم :آں :اسىق :وآں :ابہص :ہک :وبد‘‘

د.ؿبمد اإلسكندراين ود .إنعاـ ّفواؿ ،صٙٓ :
ي ،أبو العالء ،رسالة الغفراف ،ربقيقّ :
اؼبعر ّ
( )8سورة اغبجر ،ٗٛ-ٗٚ/ٔ٘ ،و ّ
الرتاث ،بًنوت ،ٗٚ٘/ٗ .رقمٕٔٛٓ:
السنن ،دار إحياء ّ
(ّ )9
مذي ،أبو عيسى ّ
الرت ّ
ؿبمد بن عيسى( ،دوف السنة)ّ ،
ؿبمد اإلسكندراينّ ود .إنعاـ ّفواؿ ،صٗٔ :
ي ،أبو العالء ،رسالة الغفراف ،ربقيق :دّ .
اؼبعر ّ
( )10أنظر ّ

ونجری-وجن:
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ِ
ِ
يتحًن ىذا الفلك األزرؽ .من كاف
أجل َمن ّ
’’ففي شأف َمن نزلت ُ
آيات التّسخًن؟ ومن ْ
الساقي وتلك الكأس؟‘‘
عاؼبػًا ّ
بسر :علّم األظباء؟ من كاف شبال بذاؾ ّ
() 12

فآية التسخًن إشارة إىل اآلية﴾         ﴿ :

و ّأما استشهاده باغبديث فيقوؿ:

’’رگ :وت :وخایہ :نم :ابنمش :درمان

ىل :عم :اهلل :ابز :وخاں :از :عي ِن :اجن‘‘

()13

لو أردت أف تزيلين من طريقك ،فقل بلساف الروح :يل مع ا﵁ .

() 14

’’فػ يل مع ا﵁ إشارة إىل اغبديث النبوي الشريف الذي قاؿ فيو النيب  :aيل مع ا﵁
() 15

وقت‘‘

ي
ٗ .كالنبا دخل اعبنّة وطاؼ هبا .فرواية الغفراف تبدأ بالفصل ّ
اؼبعر ّ
األوؿ الذي عنوانو يف اعبنّة فيذكر ّ
يف ىذا الفصل بأسلوبو البديع مناظر اعبنّة من األهنار ،وأواف فيها ،وندماف اعبنّة ،ونزىة يف اعبنّة ،وكذلك طواؼ
اؽبذيل ،والنّابغتٌن أي نابغة بين جعدة،
الشعراء من األعشى ،وزىًن ،وعبيد ،وأيب ذؤيب
ابن القارح على ـبتلف ّ
ّ
() 16

ونابغة بين ذبياف ،وأعشى قيس وغًنىم ،ووبضر يف ؾبلس غناء.
وكذلك يذكر إقباؿ اعبنّة يف رسالتو ويقوـ بزيارتو يف عدة أبيات منها:
:زابن :وخد :اسچن :وگي :ہک چيست
’’در ِ

اي :اہجن :ونر :و :وضحر :و :زدنىگ :تس!‘‘

()17

’’بلساين ىل أصيب وصفها

يا ؽبا نور اغبياة يا ؽبا!‘‘

()18

( )11إقباؿ ،جاويد نامو ،صٛ :
( )12سورة اعباثيةٖٔ/ٗ٘ ،
( )13إقباؿ ،جاويد نامو ،صٕٙ :
السعيد صباؿ ال ّدين ،صٛ٘ :
( )14إقباؿ ،رسالة اػبلود ،ترصبة وشرح وتعليق ال ّدكتور ّ
ؿبمد ّ

( )15آلوسي ،أبو الفضل شهاب الدين( ،دوف السنة) ،روح اؼبعاين ،دار إحياء الرتاث العريب ،بًنوتٖٚ/ٕ .
ؿبمد اإلسكندراينّ ود .إنعاـ ّفواؿ ،صٖٔٚ :
ي ،أبو العالء ،رسالة الغفراف ،ربقيق :دّ .
اؼبعر ّ
( )16أنظر ّ
( )17إقباؿ ،جاويد نامو ،صٖٔٗ :

السماء ،صٕٗٔ-ٕٗٓ :
()18
ّ
اؼبصري ،حسٌن ؾبيب( ،ال ّدكتور) ،يف ّ
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٘ .كالنبا ّازبذ لببة من األشخاص الذين لقيهم ىناؾ من الْػمشاىًن ،من الذين عاصروه أو سبقوا عصره،
الرسالتٌن ،ال يسعنا ؾباؿ ذكرىا كلها ىنا.
يهمهم من ّ
وحادثهم فيما ّ
الشؤوف .وأمثلة ىذا كثًنة يف ّ
الرسالتٌن ،ولكن لقاء
 .ٙكالنبا القى ّ
الشعراء الذين سبقوه وتكلّم عن شعرىم .وأمثلة ىذا ً
أيضا كثًنة يف ّ
ي هبم أكثر بكثًن من لقاء إقباؿ هبم.
اؼبعر ّ
ّ
الرسالة أ ّف ابن القارح يرى
اؼبعر ّ
ي يف الفصل اػبامس من ّ
السفر .فيذكر ّ
 .ٚكالنبا التقى بإبليس خالؿ ىذا ّ
إبليس ويتكلّم معو .وىو يقوؿ:

السالسل ،ومقامع اغبديد
’’فيطّلع فًنى إبليس ،لعنو ا﵁ ،وىو يضطرب يف اإلغالؿ و ّ
وعدو أوليائو! لقد
تأخذه من أيدي ّ
عدو ا﵁ ّ
الزبانية .فيقوؿ :اغبمد ﵁ الذي أمكن يا ّ
() 19

أىلكت من بين آدـ طوائف ال يعلم عددىا إال ا﵁‘‘.

الصدد:
و ّأما إقباؿ فيقوؿ هبذا ّ

’’تفگ :روىم :وخاہجٔ :الہ :رفاق!

()20

آں :رسااپ :وسز :و :آں :وخن :اياق!‘‘

’’قاؿ موالنا أرى شيخ الفراؽ
يتلظّى والنّجيع يف ال ّدىاؽ‘‘
الشيطاف إبليس اللعٌن.
واؼبراد خبواجو أىل الفراؽ الػمذكور يف البيت أعاله ىو ّ
الصدد:
ي هبذا ّ
اؼبعر ّ
 .ٛكالنبا لقي اغبور العٌن يف اعبنّة .فمثال يقوؿ ّ

()21

[[وىبلو ،ال أخاله ا﵁ من اإلحساف ،حبوريّتٌن لو من اغبور العٌِن ،فإذا هبره ما يراه من
() 22
اعبماؿ‘‘...

الصدد:
ويقوؿ إقباؿ هبذا ّ
’’با ِ
دؿ پُر خوں رسيدـ بر درش

يك ىجوـ حور ديدـ بر درش!‘‘

’’دامى القلب إليو قد وصلت

رأيت‘‘

وعلى

أعتابو

حورا
ً

ؿبمد اإلسكندراينّ ود .إنعاـ ّفواؿ ،صٖٔٚ :
ي ،أبو العالء ،رسالة الغفراف ،ربقيق :دّ .
اؼبعر ّ
( )19أنظر ّ
( )20إقباؿ ،جاويد نامو ،صٖٔٗ :

السماء ،صٕٜٓ :
()21
ّ
اؼبصري ،حسٌن ؾبيب( ،ال ّدكتور) ،يف ّ

ؿبمد اإلسكندراينّ ود .إنعاـ ّفواؿ ،صٔ٘ٔ :
ي ،أبو العالء ،رسالة الغفراف ،ربقيق :دّ .
اؼبعر ّ
( )22أنظر ّ
( )23إقباؿ ،جاويد نامو ،صٔٛٙ :

()23
()24
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الشعراء العصاة الذين يراىم
بالرجاء ويلقن األمل ،فنرى أف اؼبعري يلتقي بكثًن من ّ
 .ٜكال الكاتبٌن يفيض ّ
اعبمهور من أىل النّار ،يف اعبنّة ،راجيًا ِمن ا﵁ سبحانو وتعاىل أف يتوب عليهم بسبب عمل أو بتوبة يف آخر
الصحيح يستطيع أف يتغلّب
حياهتم .ونفس ّ
الشيء قبده عند إقباؿ يف منظومتو ،فيقوؿ إقباؿ :إ ّف اإلنساف بسعيو ّ
الزماف والػمكاف ،وأف وبصل على الػمقاـ الذي ىو ذروة
كل الػمشاكل والػمتاعب ،وأف يصبح
مسيطرا على ّ
ً
على ّ
تشرفو بالكالـ مع ربّو.
ّ
الشرؼ للبشر ،وىو ّ
مظهرا لشخصيّتو ،فعلى سبيل اؼبثاؿ :يقوؿ اؼبعري
كل بطل ً
ٓٔ .يػجد القارئ يف رسالة الغفراف أسلوب ّ
وإهنا ؼبزلّة القدـ،
الصناعة! إ ّهنا هتب غ ّفة من العيش ال يتّسع هبا العياؿّ ،
يف رسالة الغفراف :فيقوؿ (إبليس) :بئس ّ
قبوت ،فأوىل لك مثّ أوىل! وإ ّف يل إليك غباجة ،فإف قضيتها شكرتك يد
وكم أىلكت مثلك! فهنيئًا لك إذ َ
إين ال أقدر لك على نفع ،فإ ّف اآلية سبقت يف أىل النّار ،أعين قولو تعاىل:
اؼبنوف .فيقوؿ (ابن القارح)ّ :

﴿ونَادى أَصحاب النَّا ِر أَصحاب ْ ِ ِ
يضوا َعلَْيػنَا ِم َن الْ َم ِاء أ َْو ِفبَّا َرَزقَ ُك ُم اللَّوُ قَالُوا إِ َّف
اعبَنَّة أَ ْف أَف ُ
َْ َ
َ َ َْ ُ
() 25
ِ
ين﴾
اللَّوَ َحَّرَم ُه َما َعلَى الْ َكاف ِر َ

فيقوؿ:

حرمت
’’إ ّين ال أسألك يف شيء من ذلك ،ولكن أسألك عن خرب زبربنيو :إ ّف اػبمر ّ
عليكم يف ال ّدنيا ،وأحلّت لكم يف اآلخرة ،فهل يفعل أىل اعبنّة بالولداف اؼبخلّدين فعل
أىل القريات‘‘.

فيقوؿ:

ِ
اج ُمطَ َّهَرةٌ
﴿وَؽبُ ْم ف َيها أ َْزَو ٌ
’’عليك البهلة! ّأما شغلك ما أنت فيو؟ أما ظبعت قولو تعاىلَ :
() 26
َوُى ْم فِ َيها َخالِ ُدو َف﴾‘‘

يدؿ على ثورة
اؼبتأجج ّ
ونفس الشيء قبده يف رسالة اػبلود إلقباؿ فعلى سبيل اؼبثاؿ :أسلوب إبليس ّ
() 27
علو نبّتها وجودة قروبتها ،وإخالصها
كل كلمة من كلمات اؼببلّغة ّقرة العٌن الطّاىرة دالّة على ّ
ذىنو .وىكذا ّ
ومثابرهتا وحبّها وضباستها اليت تزخر لرسالتها التّبليغيّة.
السماء ،صٕٜٛ :
()24
ّ
اؼبصري ،حسٌن ؾبيب( ،ال ّدكتور) ،يف ّ
( )25سورة األعراؼ٘ٓ/ٚ ،

د.ؿبمد اإلسكندراين ود.إنعاـ ّفواؿ ،صٔٚٗ :
ي ،أبو العالء ،رسالة الغفراف ،ربقيقّ :
اؼبعر ّ
( )26سورة البقرة ،ٕ٘/ٕ ،وانظر ّ
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الرسالتٌن
القواسم اؼبختلفة بٌن ّ

ونجری-وجن:

ء

اسم اؼبختلفة بينهما وىي كاآليت:
بعد بياف القواسم اؼبشرتكة بٌن الرسالتٌن ّ
نبٌن اآلف القو َ
بالشعر الكثًن يف كثًن من
أيضا جاء ّ
نثرا ذريعة لرسالتو ولإلخبار عن رحلتو اػبياليّة إال أنّو ً
اؼبعر ّ
ّٔ .ازبذ ّ
ي ً
الشعريّة .بينما ّازبذ
الػمواضع ِمن رسالتو ،وقلّما ذبد صفحة من صفحات رسالة الغفراف ال تكوف فيها األبيات ّ
الشعر وسيلة لرسالتو ولإلخبار عن معراجو اػبيايل ،ولذا جاءت رسالتو بشكل النّظم ،ومل يذكر من النثر
إقباؿ ّ
أي شيء يف رسالتو.
ّ
ي ،أل ّف إقباال يف رحلتو اػبياليّة حاوؿ أف
ٕ .إ ّف رحلة إقباؿ الفكريّة أقرب إىل الػمعراج
اؼبعر ّ
ّ
النبوي بكثًن من رحلة ّ
السبعة كما سار
يتّبع أسوة اؼبعراج
ّ
النبوي -على صاحبو أفضل الصلوات والتّسلميات -فإنّو يسًن يف الكواكب ّ
النيب يف عروجو مع األنبياء الكراـ،
السموات ّ
يب يف ّ
السبع ،وفيها يلتقي دبختلف األشخاص كما التقى ّ
النّ ّ
ومي كما
السموات ،ويف هناية الػمعراج ترتكو روح ّ
يب بساكين ّ
ومي بالنّاس كما ّ
وتعرفو روح ّ
ّ
الر ّ
عرؼ جربيل النّ ّ
الر ّ
باعا
يب
ليتشرؼ بزيارة ا﵁ ،ويق ّدـ إقباؿ للجيل اعبديد الفلسفة اليت هبيء هبا من وراء األفالؾ اتّ ً
ّ
يرتؾ جربيل النّ ّ
ي اػبياليّة على سًن اعبنّة واعبحيم.
اؼبعر ّ
يب بينما ال تزيد جولة ّ
لرسالة النّ ّ
يتعرض لػها إقباؿ ،بل
ٖ .إ ّف نصب عيين أيب العالء يف رسالة الغفراف ىو اغبياة بعد الػموت ومسائلها ،بينما مل ّ
بث روح العمل يف الػمسلمٌن ،وخ ْلق الثّقة
وقوة شعره على ىذه اغبياة ال ّدنيوية ومشاكلها ،وعلى ّ
رّكز نظره وفكره ّ
يهمو ال ّدخوؿ يف اعبنّة أـ
السيادة ،فال ّ
اغبريّة و ّ
القوة و ّ
واالعتزاز بشخصيّتهم ،واإليباف برسالتهم ،والطّموح إىل ّ
الرسوؿ رسالة اغبياة
أىم شيء عنده أف يبأل ىذه اغبياة ال ّدنيوية بالػهناء
اغبقيقي وأف يبلّغ ّأمة ّ
اعبحيم ،بل ّ
ّ
القوة.
و ّ
ي لػم يكن ىو نفسو بطل رحلتو ،وإّمبا أرسل صديقو ابن القارح لزيارة اعبنّة والنّار وأصحاهبما ،بينما
معر ّ
ٗ .إ ّف الػ ّ
يايل.
ّ
تشرؼ إقباؿ ىو نفسو هبذا اؼبعراج اػب ّ
مشاكل عديد ًة يف بداية سفره ،مثل ما
وحيدا ومل يقتد بأحد من الق ّواد اػبرباء ،فواجو
٘ .إ ّف ابن القارح ذىب ً
َ
الزيارة دليال ،وىو
واجهو يف موقف اغبشر من الػمشاكل الكثًنة ،ودخولو يف اعبنّة .بينما ّازبذ إقباؿ لنفسو يف ىذه ّ
ومي ،فلم يواجو أيّة مشكلة يف معراجو ،فأراد إقباؿ ىنا أف وبثّنا على ّازباذ قدوة مرشد فيما قبهل
جالؿ ال ّدين ّ
الر ّ

ؿبمد إقباؿ ،جاويد نامو ،صٖٔٛ -ٖٔٚ :
للنص
( )27راجع ّ
الفارسيّ :
ّ
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ي .وىنا قبد يف كالـ إقباؿ إشارة إىل حديث
اؼبعر ّ
من أمور حياتنا ،وديننا ،ودنيانا ،بينما يفتقد ىذا األمر عند ّ
رسوؿ ا﵁ :
() 28

’’ما خاب من استشار وال ندـ من استخار وال عاؿ من اقتصد‘‘.

يتطرؽ إقباؿ لذكر شيء منها.
ي اغبشر وأىواؿ القيامة و ّ
اؼبعر ّ
الصراط خالؿ معراجو بينما مل ّ
 .ٙتناوؿ أبو العالء ّ
وبٌن حالو فيها ،بينما ال هبد قارئ إقباؿ
كافرا يف رأيو واعتقادهّ ،
اؼبعر ّ
 .ٚأدخل أبو العالء ّ
ي يف النّار ُك َّل َمن كاف ً
ِ
الزحل.
ذكر النّار يف جاويد نامو  ،بل يرى اجملرمٌن والظّاؼبٌن من النّاس يف حبر ال ّدِـ يف فلك ّ
() 30

() 29
تل على وجو األرض.
اؼبعر ّ
 .ٛبدأ سًن ابن القارح عند ّ
ي من ميداف اغبشر ولكن إقباال بدأه من ّ
ي أ ّف اغبياة متاع الغرور ،ك ِره ىذا اؼبتاع ونفض منو يده ون ّفر النّاس منو ،فبقي منطويًا على
اؼبعر ّ
 .ٜعندما أدرؾ ّ
نفسو يف بيتو ين ّفر من اغبياة االجتماعيّة ،ويدعو النّاس إىل تركها واالبتعاد عنهاّ ،أما إقباؿ فال يكره ىذا اؼبتاع وال
ربث النّاس على العمل وتوقظهم من
السماء برسالة جديدة ّ
ينفض منو يده كما ال ينفر النّاس منو ،بل يأيت من ّ
نومهم العميق ،وربثّهم على االغرتاؼ من ىذه ال ّدنيا ،وما فيها بالّيت ىي أحسن.
الشيخ
ي األشخاص مػ ّمن لقيو يف الػجنّة أو النّار واتػّخذ منهم
موضوعا لبيانو ،كقولو :وينظر ّ
ً
معر ّ
ٓٔ .تناوؿ الػ ّ
ابن القارح) يف رياض اعبنّة فًنى قصرين منيفٌن ،فيقوؿ يف نفسو:

’’ألبلغن ىذين القصرين فأسأؿ :لػمن نبا؟ فإذا ُقرب إليهما ،رأى على أحدنبا مكتوبًا:
ىذا القصر لزىًن بن أيب سلمى اؼبزينّ  ،وعلى اآلخر :ىذا القصر لعبيد بن األبرص
كل
األسدي فيعجب من ذلك ويقوؿ :ىذاف ماتا يف اعباىليّة ،و ّ
لكن رضبة ربّنا وسعت ّ
() 31

الرجلٌن ،فأسأؽبما  :م غفر ؽبما؟‘‘...
شيء ،وسوؼ ألتمس لقاء ىذين ّ

ولكن إقباال مل يتناوؿ ىذا اؼبوضوع بل تناوؿ القضايا الػمعاصرة العاؼبيّة وجعلها موضوع شعره.
ّ

( )28الطّرباين ،أبو القاسم سليماف بن أضبدٔٗٔ٘( ،ىػ) ،اؼبعجم األوسط ،القاىرة :دار اغبرمٌن ،ٖٙ٘/ٙ ،رقمٕٙٙٚ :
ؿبمد اإلسكندراينّ ود .إنعاـ ّفواؿ ،صٕٕٔ :
ي ،أبو العالء ،رسالة الغفراف ،ربقيق :دّ .
اؼبعر ّ
(ّ )29
ؿبمد إقباؿ ،جاويد نامو ،صٜٔ -ٔٛ :
للنص
( )30راجع ّ
الفارسيّ :
ّ

ؿبمد اإلسكندراينّ ود .إنعاـ ّفواؿ ،صٚٔ :
ي ،أبو العالء ،رسالة الغفراف ،ربقيق :دّ .
اؼبعر ّ
(ّ )31
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مل وال يسأـ القارئ من طوؿ الػمقاؿ واألسلوب اؼبوحد.
ي أبيات ّ
الشعراء اآلخرين ّ
معر ّ
ٔٔ .يستعًن الػ ّ
حّت ال يػ ّ
الشعراء اآلخرين يف رسالتو بل أشار يف
وأمثلة ىذا كثًنة جدًّا يف رسالة الغفراف ،ولكن إقباال لػم يستعر أبيات ّ
ومي .ونبا:
موضعٌن إىل مصراعٌن ،أحدنبا لبيت قالو عنرتة بن ش ّداد ،والثّاين لبيت قالو ّ
الر ّ
()32
مہلتے :إن :ك :أزتعم :ارفلاق‘‘
’’اے :رتا :ادنر :دو :مشچ :ام :واثق
’’تسكناف بٌن جفنينا اغبداقا

()33

مهلة إف كنت أزمعت الفراؽ‘‘

فأشار بػ إف كنت قد أزمعت الفراؽ إىل مصراع بيت قالو عنرتة بن ش ّداد.
وكذلك قولو:
’’ابسن :آواره :وبدم :در :اشنط

()34

ونشب :از :ےن: ،ىم :رسودم :در :اشنط‘‘
وتلوت شعر

موالنا

()35

العظيم‘‘

’’يف نشاط سرت يف ركب النّسيم
ِ
الشهًنة .وىو :ونشب :از :ےن :وچں :اکحتی :ىم :
ومي يف منظومتو ّ
فأشار بػ ونشب :از :ےن إىل مصراع بيت قالو ّ
الر ّ

دنک .
يبر يف جولتو اػبياليّة دبنازؿ كثًنة
ٕٔ .إ ّف ابن القارح ال يقابل يف اعبنّة إال بعض ّ
الشعراء واألدباء ولكن إقباال قبده ّ
الشعراء،
الصوفيّة ،و ّ
يلتقي فيها بشخصيّات مرموقة من اؼباضي من أصحاب ال ّديانات ،والفالسفةّ ،
وقادة الفكر ،و ّ
الساسة القدامى واؼبعاصرين ،مثل غومت بده و زرتشت و برتري ىري و وشوامرت وغًنىم .إ ّهنم وإف
واؼبلوؾ ،و ّ
كانوا ّقواد ال ّديانات األخرى ولكنّهم عظماء من النّاحيّة اإلنسانيّة يف رأيو ،فق ّدـ أفكارىم وآراءىم اليت تتماشى مع
أفكاره ،وىنا تلمع سعةُ فكر إقباؿ وعدـ اكبيازه.

ي مل يق ّدـ فلسفة الػحياة أو رسالة اغبياة اػبالدة خالؿ تناوؿ ىذا اؼبوضوع ،بينما بلّغ
معر ّ
ٖٔ .إ ّف أبا العالء الػ ّ
إقباؿ إىل النّاس رسالة اغبياة اػبالدة ،وذلك أ ّف اإلنساف لو أدرؾ حقيقتو فال قيمة ؽبذه األشياء اؼباديّة أمامو ،بل
تصبح ىذه األفالؾ واللّوح والقلم ربت سيطرتو.

( )32إقباؿ ،جاويد نامو ،ص٘ٙ :
السماء ،صٛٛ :
( )33الػ ّ
مصري ،حسٌن ؾبيب( ،ال ّدكتور) ،يف ّ
( )34إقباؿ ،جاويد نامو ،صٔٙٔ :

السماء ،صٕٜٗ :
( )35الػ ّ
مصري ،حسٌن ؾبيب( ،ال ّدكتور) ،يف ّ
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حّت ترتكو
ٗٔ .يقوـ ابن القارح بزيارة الػجنّة والنّار ،مث يرجع ،بينما ال ينتهي إقباؿ إىل ىذا اغب ّد ،بل يعرج مز ً
يدا ّ
روح مرشده.
يتشرؼ بقرب اغبضرة اإلؽبيّة ويشكو بثّو ،بينما ابن القارح ال يعرج إىل اغبضرة
٘ٔ .إ ّف إقباال يف هناية معراجو ّ
فاألوؿ قبده
يتشرؼ بقرهبا .ويظهر من ىنا فرؽ كبًن بٌن مكانة ابن القارح وبٌن مكانة زنده رود ّ .
اإلؽبيّة ،وال ّ
باذال جهوده اؼبضنيّة لل ّدخوؿ يف اعبنّة ،وىو يقوؿ بعد دخولو يف اعبنة :وكاف مقامي يف اؼبوقف م ّدة ستة أشهر

() 36
متشرفًا
علي حفظي ما نزفتو وال هنكو تدقيق اغبساب
بينما إقباؿ فنراه ّ
من شهور العاجلة ،فلذلك بقي ّ
() 37
بتقرب اغبضرة اإلؽبيّة.
ّ
انتهازي فلذا قبده أحيانًا يريد أف ىبدع سدنة اعبنّة دبا كاف ىبدع بو النّاس يف
عادي
رجل
ح
القار
ابن
ف
إ
.
ٔٙ
ّ
ّ
ّ
الشعر ،فينشئ القصائد الطّواؿ يف مدح رضواف .وأحيانًا يبدح عليًّا وفاطمة -رضي ا﵁ عنهما -بينما
ال ّدنيا من ّ
تطلب اؼبالئكة واغبور من إقباؿ إنشاد شيء من شعره فتقوؿ حوراء عندما يريد إقباؿ أف يغادر اعبنّة إىل العلى:
()38
’’شيوه ىا دارى مثاؿ روزگار
ي :وناےئ :وخش :دري :از :امدمار‘‘

خالبة .
الزماف فال تبخل علينا بأنشودة ّ
عةكتنوع ّ
متنو ّ
إ ّف لديك خصاال ّ
أحدا منهم.
السالـ بينما ال يزور إقباؿ ً
.ٔٚيقوـ ابن القارح بزيارة نبيٌّن من األنبياء عليهما ّ
وعلي صهره ،وفاطمة بنتو ،وإبراىيم
النيب وأىل بيتو ،مثل ضبزة ّ
عموّ ،
.ٜٔيزور ابن القارح بعض أصحاب ّ
أحدا منهم.
وحساف بن ثابت شاعره بينما مل يزر إقباؿ ً
ابنو ،وخدهبة بنت خويلد زوجوّ ،
جهودا لدخولو اعبنّة بينما دخل إقباؿ اعبنّة مباشرة دوف مواجهة ىذه
 .ٜٔواجو ابن القارح مصائب كثًنة ،وبذؿ ً
الػمصائب.
ي
اعبن واإلنس ،وأ ّف الػمخلوقات األخرى رباسب وتفىنّ ،
ٕٓ .من الػمعروؼ أ ّف اعبنّة ال يدخلها إال ّ
اؼبعر ّ
ولكن ّ
ابتكر ىذه الفكرة العجيبة بأ ّف اؼبخلوقات األخرى مثل األسد واغبيّات مستح ّقة باعبنّة وتدخلها بأعماؽبا اغبسنة،
سائرا يف الفردوس ،فإذا ىو بروضة مؤنِقة ،وإذا ىو
فإنّو يرى األسد واغبيّات يف اعبنّة .مثال يقوؿ :مث يضرب ً

ؿبمد اإلسكندراينّ ود .إنعاـ ّفواؿ ،ص ٕٕٔ :وما بعدىا
ي ،أبو العالء ،رسالة الغفراف ،ربقيق دّ .
اؼبعر ّ
( )36أنظر ّ
( )37أنظر إقباؿ ،جاويد نامو ،ص ٔٛٛ :وما بعدىا
( )38إقباؿ ،جاويد نامو ،صٔٛٚ :
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ارعلافن-امششیہ:یملع:و:یقیقحت:ہلجم

ء

حبيّات يلعنب ويتماقلن ،فيقوؿ ابن القارح  :ال إلو إال ا﵁! وما تصنع حيّة يف اعبنة؟) 39( ...ومل قبد مثل ىذه
الظّاىرة يف منظومة إقباؿ :جاويد نامو.
الرحلة اػبياليّة إىل العلى ،ولسنا نبالغ إذا قلنا :إ ّف
معر ّ
ي ّأوؿ من ف ّكر بإرساؿ البشر العادين يف ّ
ٕٔ .کاف الػ ّ
مهد فيما بعد لظهور كثًن
أىم فاربيها .وأ ّف معراجو ّ
اؼبعر ّ
ي من ّ
العريب كاف ّ
النّوافذ الكبًنة اليت فُتحت على األدب ّ
الغريب على حد سواء.
من اؼبعراجات على غرارىا يف العامل
اإلسالمي و ّ
ّ
ي :فًنكب أي ابن القارح
اعبن ووبادث و ً
نفرا من ّ
اؼبعر ّ
احدا منهم ،فيقوؿ ّ
ٕٕ .هبد ابن القارح يف رحلتو ىذه ً
الشعشعاينّ ،وىي ذات أدحاؿ
اب اعبنّة ويسًن ،فإذا ىو دبدائن ليست كمدائن اعبنّة ،وال عليها النّور ّ
بعض دو ّ
دبحمد، ،
وغماليل .فيقوؿ لبعض اؼبالئكة :ما ىذه يا عبد ا﵁؟ فيقوؿ :ىذه جنّة العفاريت الذين آمنوا ّ
() 40

اعبن ،وىم عدد كثًن‘‘.
وذكروا يف األحقاؼ ،ويف سورة ّ
اعبن وال إىل اؼبخلوقات األخرى غًن اإلنساف.
اإلنس
وصالحهم ،فال ّ
ُ
يتوجو إىل ّ
بينما ال ّ
يهم إقباال إال ُ
ٖٕ .مل يلتق ابن القارح خالؿ زيارتو اعبنّة والنّار باؼبالئكة إال خازف اعبنّة ،بينما تكلّم إقباؿ معهم وظبع
() 41

أناشيدىم وأظبعهم شعره.
الرّد على رسالة صديق فقط ،بينما قصد إقباؿ بين نوع اإلنس وفالحهم
ا﵀رؾ لكتابة رسالة الغفراف ىو ّ
ٕٗ.إ ّف ّ
السيادة واغبكم ،ومن
وإيقاظ اؼبسلمٌن وإشعاؿ قلوهبم إيبانًا وضباسة
وطموحا إىل حياة ّ
ً
الشرؼ واالستقالؿ و ّ
الرسالة.
أجلهم كتب ىذه ّ
ي األخرى قبل كتابة جاويد نامو  ،وكانت أفكارىا
اؼبعر ّ
ٕ٘.كاف إقباؿ قد قرأ كتاب رسالة الغفراف وكتُب ّ
وموضوعاهتا يف ذىنو وقت كتابة جاويد نامو  .وىذا ما يظهر من تلك اؼبنظومة اليت أوردىا يف كتابو باؿ
() 42

ي
اؼبعر ّ
جربيل أي جناح جربيل ربت عنواف :أبو العالء ّ
الرسالة.
اؼبعر ّ
ي بأنّو قرأ كتابًا مثل رسالة الغفراف قبل كتابة ىذه ّ
بينما ال قبد عن ّ

ؿبمد اإلسكندراين ود .إنعاـ ّفواؿ ،صٕٔٚ-ٕٕٔ :
ي ،أبو العالء ،رسالة الغفراف ،ربقيق دّ .
اؼبعر ّ
(ّ )39
ؿبمد اإلسكندراين ود .إنعاـ ّفواؿ ،صٔ٘ٙ-ٕٕٔ :
ي ،أبو العالء ،رسالة الغفراف ،ربقيق دّ .
اؼبعر ّ
(ّ )40
( )41أنظر إقباؿ ،جاويد نامو ،صٜٔٙ -ٔٛٛ :

( )42إقباؿ( ،دوف السنة) ،كليات إقباؿ أردو ،ديواف باؿ جربيل ،شيخ غالـ علي ايند سنػز ،الىور .ط ،ٖ:صٔ٘ٚ -ٔ٘ٙ :
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شك فيو أ ّف تصوير ىذه الػمناظر
ي يف رسالة الغفراف باذال عنايتو على مناظر اعبنّة والنّار ،وفبّا ال ّ
اؼبعر ّ
 .ٕٙقبد ّ
ولكن إقباال ال يلفت نظر قارئو إىل ىذه اؼبناظر ،بل إىل حقائق اغبياة وأسرارىا يف
خالّب وج ّذاب ومؤثّر جدًّاّ ،
كأهنا درر منظومة.
الشعريّة ّ
صورة حكيمة حيث تظهر أبياتو ّ
الرسالة بشكل
ّ .ٕٚ
اؼبعر ّ
ي إىل ـباطبيو األسئلة اؼبتعلّقة هبم وبشعرىم ومغفرهتم ،وأمثلة ىذا كثًنة يف ّ
وجو ّ
الشعراء وغًنىم فبّن لقيهم يف اعبنّة والنّار ،بينما يتح ّدث إقباؿ إليهم يف العديد
الػمكالػمات بٌن ابن القارح وبٌن ّ
ربل ىذه
من الػمشاكل الػمع ّقدة اليت يواجهها العامل ،ويتّخذ من ذلك سبيال لتقدمي التّوجيهات واإلرشادات اليت ّ
اؼبشاكل أو تعٌن على حلّها.
الزينة اللّفظيّة .واألسلوب
ي يػحاولوف أف يستخدموا الػمحسنّات البديعيّة و ّ
اؼبعر ّ
 .ٕٛكاف الكتّاب يف عصر ّ
الرنّانة كما
ّ
الزخرفة و ّ
الشائع يف تلك الفرتة كاف يػميل إىل ّ
اؼبعر ّ
ي ،خالؿ كتابتو أف يتصيّد اللّفظة ّ
ىم ّ
الزينة .فكاف ّ
اليم اللّؤلؤ والػمرجاف على أ ّف غرابة بعض ألفاظها تػحوؿ بٌن قارئو وبٌن دخوؿ فردوسو
يتصيّد ّ
الغواص من أعماؽ ّ
األديب البه ػيج( ) 43كقولو:
ّ

تردد ذكره من كميت بابل
لكل ملك غًن عباـ؛ وما ّ
’’وما اعتصر بصرخد أو أرض شباـّ ،
للشارب
وصريفٌن و ّازبذ لألشراؼ اؼبنيفٌن؛ وما عمل من أجناس اؼبسكرات ،مفوقات ّ
السكركة ذات الوزر؛ وما ولد من النّخيل ،لكرمي يعرتؼ
وموكرات ،كاعبعة؛ والبتع ،واؼبزر ،و ّ
أو خبيل؛ وما صنع يف أيّاـ آدـ وشيث ،إىل يوـ اؼببعث من معجل أو مكيث؛ إذ كانت
() 44

تلك النّطفة ملكة ،ال تصلح أف تكوف برعاياىا مشتبكة‘‘

كل بيت
بينما جاءت رسالة جاويد نامو ؿبكمة األلفاظ ّ
حّت ال إحكاـ بعده ،مفعمة باؼبعاين اؼبفهومة يف ّ
حّت لقد يتناوؿ اغبقبة دبا جرى فيها من عظيم اغبوادث ؾبموعة يف كلمات.
ّ
فأما أبو
السماوات ولكن النّتيجة ؽباتٌن ّ
الرجلٌن أعظم التّناقضّ ،
الزيارتٌن متناقضة عند ّ
 .ٕٜطاؼ كالنبا يف ّ
منكرا يوشك أف ىبرج
ي فعاد من زيارتو للجناف والنّار -حسب رأي ال ّدكتور طو حسٌن-
معر ّ
العالء الػ ّ
ساخرا ً
ً

( )43كيالين ،كاملٜٔٗٗ( ،ـ) ،على ىامش الغفراف ، ،مكتبة اؼبعارؼ ،الرياض .ص.ٙ :
ؿبمد اإلسكندراين ود .إنعاـ ّفواؿ ،ص.٘ٓ-ٜٗ :
ي ،أبو العالء ،رسالة الغفراف ،ربقيق دّ .
اؼبعر ّ
(ّ )44
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الزيارة إىل ىذه
معتربا يريد أف يبأل ال ّدنيا موعظة وعربة بعد ىذه ّ
على ال ّدين .و ّأما إقباؿ فعاد من زيارتو مؤمنًا متّعظًا ً
() 45

لسماوات.
ا ّ
ٖٓ .نػجد غلبة اؼبواد األسطوريّة يف رسالة الغفراف ،بينما ال نػجدىا عند إقباؿ إال قليال.
وجادة ّ
جادة لبين آدـ ،بينما أعطى إقباؿ رسالة جامعة ّ
ي رسالة ّ
اؼبعر ّ
ٖٔ .مل يعط أبو العالء ّ
للشباب يستطيع كلّ
() 46

أي مذىب ينتمي أف هبعلها الئحة حياتو.
ّ
شاب أيًّا كاف وإىل ّ
ي للحياة وقضاياىا إال قليالً ،إنّو اقتصر على مغفرة النّاس وعدـ مغفرهتم بينما
اؼبعر ّ
يتعرض أبو العالء ّ
ٕٖ.مل ّ
يصرؼ إقباؿ عنايتو إىل اؼبسائل اؼبتعلّقة باغبياة مثل :ما اغبياة؟ ما العشق؟ ما العالقة بٌن العشق والعقل؟ ما
اغبق؟ ما القدر؟ وما إىل ذلك.
ال ّدين؟ ما ّ
ص ُدوِرِى ْم
ي أصحاب اعبنّة يتخاصموف ويتشاجروف رغم أف كتاب ا﵁ يقوؿَ ﴿ :ونػََز ْعنَا َما ِيف ُ
اؼبعر ّ
ٖٖ .هبد قارئ ّ
() 47
ِ ِ ِ ِ ِِ
ي يصف اؼبشاجرة اليت تقع بٌن النّابغة اعبعدي وبٌن األعشى يف
اؼبعر ّ
م ْن غ ٍّل َْذبري م ْن َْربته ُم ْاألَنْػ َه ُار﴾ فإ ّف ّ
للجعدي:
شجارا عني ًفا بٌن شخصيّتٌن من أكرب شخصيّات العرب إذ يقوؿ األعشى
اعبنّة وىي سبثّل
ّ
ً

أسهبت يف منطقك فإ ّف اؼبسهب كحاطب
بنيت ليُعدؿ دبائة من بنائك! وإف
ُ
’’وإ ّف بيتًا فبّا ُ
وإين لفي اعبرثومة من ربيعة الفرس وىل جعدة إال رائدة ظليم نفور! أتعًنين مدح
اللّيل ّ
لقت جبانًا ىدانا ،ال
اؼبلوؾ يا جاىل على ذلك،
َ
ؽبجرت إليو أىلَك وو َلدؾ؟ ولكنّك ُخ َ
الصاخدة‘‘...
تدجل يف الظّلماء ال ّداجيّة ،وال هتجر يف الوديقة ّ

فيجيبو الػجعدي -مغضبًا:

لكن األقضية جرت
ض ّل بن ُ
’’أسكت ،يا ُ
ض ّل ،فأُقسم إ ّف دخولك اعبنّة من اؼبنكرات ،و ّ
صلِ َي هبا من ىو خًن
كما شاء ا﵁ ،غب ّقك أف تكوف يف ال ّدرؾ األسفل من النّار! ولقد َ
العزة ،لقلت إنّك قد ُغلِ َط بك ...ويثب نابغة بين جعدة
رب ّ
منك! ولو جاز الغلط على ّ
() 48

على أيب بصًن ،فيضربو بكوز من ذىب‘‘

( )45أظهر ،ظهور أضبد (الدكتور) ،إقباؿ العرب على دراسات إقباؿ ،صٖٛ -ٖٚ :
( 46جشيت ،سليم يوسف (األستاذ) ،شرح جاويد نامو ،صٖٛ :
( )47سورة األعراؼٖٗ/ٚ ،
ؿبمد اإلسكندراينّ ود .إنعاـ ّفواؿ ،صٔٓٛ-ٔٓٚ :
ي ،أبو العالء ،رسالة الغفراف ،ربقيق دّ .
معر ّ
( )48الػ ّ
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كمدمن اػبمر ،يدخل اعبنّة
ي ابتكر فكرة بأ ّف اآلمث الذي يواظب على ارتكاب إمث ّ
اؼبعر ّ
خاص يف ال ّدنيا ُ
ٖٗ .إ ّف ّ
الشاعر اعباىلي الذي يلقاه ابن القارح يف اعبنّة ىبربه كيفيّة دخولو هبا:
ولكن وبرـ منها يف اعبنّة ،فهذا األعشى ّ

’’قد كنت أومن با﵁ واغبساب ،وأصدؽ بالبعث وأنا يف اعباىليّة اعبهالء ...فذىب علي
فقاؿ :يا رسوؿ ا﵁  ،ىذا أعشى قيس ،قد ُروي مدحو فيك وشهد
النيب
إىل ّ
السابقة؟ فقاؿ علي  :قد جاء ولكن ص ّدتو
نيب مرسل .فقاؿ :ىال جاء يف ال ّدار ّ
أنّك ّ
فقرت عيناي
طبرا ّ
قريش وحبّو للخمر .فشفع يل ،فأُدخلت اعبنّة على أف ال أشرب فيها ً
بذلك ،وإ ّف يل َمنَ ِاد َح يف العسل وماء اغبيواف .وكذلك من مل يتب من اػبمر يف ال ّدنيا مل
() 49

يسقها يف اآلخرة‘‘

األمة
جادة وىدفًا ساميًا ً
ٖ٘ .إ ّف رسالة إقباؿ ربمل يف طيّاهتا غاية ّ
وغرضا نبيال ،أال وىو إصالح البشر وإيقاظ ّ
السخريّة ،وحسبنا أف نقرأ خالصة
اؼبسلمة من سباهتا العميق بينما ال يريد مصنّف رسالة الغفراف من كتابتها إال ّ
القصة الطّويلة اليت ساقها أبو العالء بشأف دخوؿ ابن القارح يف اعبنّة.
ّ
اغبر والظّمأ ،وىو واثق بدخوؿ
الرجل من قربه يوـ القيامة فلبث يف اؼبوقف م ّدة طويلةّ ،
حّت أعياه ّ
قاـ ىذا ّ
اعبنّة أل ّف معو صك التّوبة ،فلم يفهم معىن االنتظار فف ّكر يف أف ىبدع سدنة اعبنّة دبا كاف ىبدع بو النّاس يف ال ّدنيا
فلما
من ّ
الشعر ،فأنشد القصائد الطّواؿ يف مدح رضواف وأنشده إيّاىا فلم يفهم منو شيئًا ،ألنّو ال يتكلّم بالعربيّةّ ،
نيا؟...فلما صار إىل باب
يئس منو ابن القارح سألو :ما بالك مل ربفل بقصائدي وقد كاف وبفل هبا ملوؾ ال ّد
ّ
اعبنّة بعد جهد عنيف قاؿ لو رضواف :ىل معك من جواز؟ فقاؿ :ال ،فقاؿ :ال سبيل لل ّدخوؿ إال بو فعي
حّت أرجع إىل
الصفصافةّ ،
باألمر ،وعلى باب اعبنّة من داخل شجرة صفصاؼ فقاؿ :أعطين ورقة من ىذه ّ
فلما
علي األعلى (تق ّدس وتبارؾ)ّ .
الػموقف فآخذ عليها جو ًازا ،فقاؿ :ال أخرج شيئًا من اعبنّة إال بإذف من ال ّ
ضجر بالنّازلة قاؿ﴿ :إِنَّا لِلَّ ِو َوإِنَّا إِلَْي ِو َر ِاجعُو َف﴾ ) 50(.لو أ ّف لألمًن أيب اؼبرجى خازنًا مثلك ،ما وصلت أنا وال غًني
تبٌن مقدار ما تشتمل عليو رسالة الغفراف من
الصغًنة ّ
القصة ّ
الصور اليت تػمثّلها ىذه ّ
إىل درىم من خزانتو .فهذه ّ
السخريّة الػخفيّة وأمثالػها كثًنة.
ّ

() 51

ؿبمد اإلسكندراينّ ود .إنعاـ ّفواؿ ،صٚٔ-ٚٓ :
ي ،أبو العالء ،رسالة الغفراف ،ربقيق دّ .
معر ّ
( )49الػ ّ
( )50سورة البقرةٔ٘ٙ/ٕ ،

( )51طو حسٌن (ال ّدكتور) ،ذبديد ذكرى أيب العالء ،صٕٖٛ -ٕٖٙ :
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الرسالتٌن أي بٌن رسالة الغفراف أليب العالء الػمعري
ىذه ىي القواسم الػمشرتكة والقواسم الػمختلفة بٌن ّ
حمد إقباؿ .والحظنا أف القواسم الػمختلفة بينهما أكثر من القواسم الػمشرتكة بينهما.
ورسالة الػخلود للعالمة مػ ّ
خاصة بػها.
ولكننا ال نستطيع أف ّ
لكل واحدة منهما أىػ ّمية وميزات ّ
نفضل رسالة على أخرى بل ّ


﴿الـمصادر والـمراجع﴾
ٔ .القرآف الكرمي
ٕ .آلوسي ،أبو الفضل شهاب الدين( ،دوف السنة) ،روح اؼبعاين ،دار إحياء الرتاث العريب ،بًنوت
ٖ .أظهر ،ظهور أضبد (ال ّدكتور) ،إقباؿ العرب على دراسات إقباؿ ،اؼبكتبة العلمية ،الىور ،باكستاف.
السعيد صباؿ ال ّدين.
ٗ .إقباؿ( ،دوف السنة) ،رسالة اػبلود ،ترصبة وشرح وتعليق ال ّدكتور ّ
ؿبمد ّ

٘ .إقباؿ( ،دوف سنة الطبع) ،كليات إقباؿ أردو ،ديواف باؿ جربيل ،شيخ غالـ علي ايند سنػز ،الىور،
باكستاف
الرتاث ،بًنوت.
السنن ،دار إحياء ّ
ّ .ٙ
ي ،أبو عيسى ّ
الرتمذ ّ
لمي(،دوف سنة الطبع)ّ .
ؿبمد بن عيسى ّ
الس ّ

الشباب ،القاىرة
الروح بٌن ابن سينا وسنائي ودانيت ،مكتبة ّ
 .ٚجرب ،رجاء عبد اؼبنعمٜٜٔٔ( ،ـ) .رحلة ّ
 .ٛجشيت ،سليم يوسف( ،دوف السنة) ،شرح جاويد نامو.
الزيّات ،أضبد حسنٜٜٖٔ( ،ـ) ،تاريخ األدب العريب ،دار الػمعرفة ،بًنوت ،لبناف
ّ .ٜ

ٓٔ .الطّرباين ،أبو القاسم سليماف بن أضبدٔٗٔ٘( ،ى) .اؼبعجم األوسط ،دار اغبرمٌن ،القاىرة.

ٔٔ .طو حسٌن( ،ال ّدكتور)ٕٕٓٔ( ،ـ) ،ذبديد ذكرى أيب العالء ،مؤسسة ىنداوي للتعليم والثقافة ،القاىرة.
ٕٔ .كيالين ،كاملٜٔٗٗ( ،ـ) ،على ىامش الغفراف ،مكتبة اؼبعارؼ ،الرياض
ؿبمد اإلسكندراينّ ود .إنعاـ ّفواؿ.
ي ،أبو العالء( ،دوف السنة) ،رسالة الغفراف ،ربقيق دّ .
اؼبعر ّ
ّٖٔ .
ؿبمد إقباؿ ،حياتو وآثاره.
ٗٔ .معوض ،أضبد (ال ّدكتور)( ،دوف سنة الطبع) .العالمة ّ
٘ٔ .مکي ،الطّاىر أضبد (ال ّدکتور)ٜٜٖٔ( ،ـ).امرؤ القيس حياتو وشعره ،دار اؼبعارؼ ،القاىرة.
 .ٔٙايليا حاوئٜٚٓ( ،ـ).النّابغة سياستو وفنّو ونفسيتو ،بًنوت

