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املعراج النبوي وأثره يف رسالة الغفران ورسالة التوابع والزوابع
(دراسة موازنة)
محمدرضا ميرزانيا ،1جواد

رنجبر*2

 1و .2عضو اهليئة التعليمية ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة بيام نور
(تاريخ االستالم 2016/11/21 :؛ تاريخ القبول)2016/12/14 :

امللخّص
إنّ فكرة اخلروج من هذا العامل والرحلة إىل السّماء ومنها إىل اجلنّة واجلحيم مت ّرة بـاملعراج النبـوي ،قـد ظهـرت
يف األدب العــريب يف شـكلها القصصـي واألســطوري يف القــرن اخلــامس اهلجــري .وإن كانـ بــوادر هــذ الــرحالت
وخلفيتها ترجع إىل ما قبل اإلسالم .فقد جاء يف النصوص الفهلوية أنّ أوّل من قام بالرحلة املنامية إىل السماء هـو
زرادشـ  .أمّــا معظــم هــذ األســفار اخلياليـة يف األدبـني الفارسـي والعــريب فقــد حتقَق ـ بعــد بــزوال مشــس اإلســالم
وحاد ة املعراج النبوي .بعد هذ الواقعة الكربى ،استوحى األدباء والشعراء من قصّة املعـراج وأدب اإلسـراء وأبـدعوا
األساطري والقصص النّاشئة من خياهلم وفكرهم وخلقهم ومعتقـداهتم والـل جـرت حواد هـا يف عـامل اخليـال .فمـن
أبرز هذ القصص السائرة يف األدب العريب رسالتان :إحداها :رسالة الغفران "أليب العالء املعري" .والثانية :رسـالة
"التوابع والزوابع" البن شُهيد األندلسي .أمَّا الغاية الل تصبو إليها هذ الدراسة فهي الكشـف عـن مـدى تـ ّر هـاتني
الرسالتني باملعراج النبـوي وعـن تـ ر أحـد الكـاتبني بـاآلخر واخللفيـة التارخييـة لالسـفار اخلياليـة .وأمَّـا فيمـا يتعلَّـق
باملنهج املتَّبع يف املقال بالنسبة إىل طبيعة مثل هذ الدراسات فاتَّبعنا املنهج التحليلي -الوصـفي .والنتـائج تـدلّ علـى
أنّ هذ الرحالت الـثال تتوافـق معـاا ب نّهـا رحلـة إىل العـامل اآلخـر وإن كـان السـفر يف هـاتني الرسـالتني خياليـاا ويف
حقيقيـاا .وأنَّ كـثرياا ممّــن أبــدعوا آ ــاراا يف إطــار الف ـنّ القصصــي يف األدبــني العــريب والفارســي
معــراج الــنيبّ
شـكالا ومضـموناا كمـا تـ َّرت هـاتني الرسـالتني مـن قصـة املعـراج النبــوي
تـ ّروا بقصّـة املعـراج النبـوي
ت ّراا ال ينكر.

الكلمات الرئيسة
اإلسراء ،الرحلة ،رسالة الغفران ،رسالة التوابع والزوابع ،املعراج.
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مقدمة
ال نكاد نصل إىل اعتاب القرن اخلامس حتّى نرى لوناا من األدب ظهر يف الثوب القصصي مل
يكن م لوفاا يف األدب العريب فيما مضى من األعصار السالفة؛ إذ قام الكتّاب واألدبـاء بسـرد
القصــص واحلكايـات عــن أســفارهم اخلياليـة إىل عــامل آخــر حيـث حتـدّ بعضــهم فيهــا عــن
رحلت إىل السمّاء واآلخـر إىل وادي الشـياطني ف بـدعوا آ ـاراا تشـاهب أحـدا ها مبـا جـرى يف
من مشاهدة اجلنّـة واجلحـيم وتعـذيب اجملـرمني وتـنعّم
ليلة املعراج على النيب األكرم
أهل اجلنّة يف الفردوس اخلالد .فمن هؤالء األعالم نستطيع أن نذكر علمني من أعالم الفكر
العريب مها أبو العالء املعري وهو أكرب كاتبٍ عريب اتّخذ هذا األسلوب يف جواب رسـالة أحـد
أدباء عصر علي بن املنصور املعروف بـ"ابن القارح" الذي أراد بإهداء رسالةٍ إىل أيب العـالء
أن يرشــد يف زعم ـ إىل ســبيل النجــاة والقي ـام مبــا يســتجلب ل ـ الغفــران اإلهل ـي وأبــو عــامر
املعروف بابن شهيد األندلسي الذي قام هبذا العمل األديب الرائع قبـلَ ذلـك بقصـري وإن كـان
عصر مت خّراا عن املعري (كان تلميذاا للمعري) ،فإنّ قام بكتابـة رسـالت قبـل أسـتاذ وأبـدع
منهجاا يف القصّة مل تقع حواد ها يف عامل الواقع بل حد َ يف عامل اخليـال متـ رة ب سـطورة
قدمية تستوجب لكلّ شاعر شيطاناا يلهم الشعر وينفث يف روح ما خيرج من لسـان بصـورة
كالم موزون ذي إيقـاع ورنـني .فاحلـديث عـن تـ ر أحـد الكـاتبني بـاآلخر واخللفيـة التارخييـة
لالسفار اخليالية والكشف عن مدى ت ّر الكـاتبني بـاملعراج النبـوي واإلشـارة إىل مـا يقرهبمـا
من وما يبعدمها عن  ،أمرٌ شجَّعنا أن نستقصي املصـادر وننـاقش املوضـوع مـن خـالل الكتـب
واملقاالت والبحو املتقدّمة لنجيب عن األسئلة التالية:
 .1هل ا ّر املعراج النبوي يف رسالة الغفران؟
 .2كم تتوافق رسالة التوابع والزوابع مع قصة املعراج النبوي؟
 .3ما هي الوجو املشتركة بني هاتني الرسالتني وقصّة املعراج النبوي؟
واملن ــهج املتَّب ــع يف ه ــذا املق ــال ه ــو املن ــهج التحليل ــي -الوص ــفي ال ــذي يق ــوم عل ــى النق ــد
والدراسة .هذا وكلنا أمل بـ ن يكـون هـذا اإلجنـاز املتواضـع مسـامهاا يف إ ـراء املكتبـة األدبيـة
النبويّة.
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وأما بالنسبة خللفيـة البحـث فلـم جنـد فيمـا استقصَـينا مـن الكتـب واملقـاالت والدراسـات
األدبية أ راا كتب عن ت ري املعراج النبوي يف رسالة التوابع والزوابع ورسالة الغفران وإن كـان
هنا مؤلّفون ألقوا نظرة خاطفة على هـذا املوضـوع واملوضـوعات القريبـة يف حبـو متنـا رة
مــن مثــل «مــن القواســم املشــتركة ب ـني األدب ـني العــريب والفارس ـي» (مجع ـ  )1426 ،و«ش ـياطني
الشعراء» ( يدة 95 :1956 ،و .)243ولكن هـؤالء الدارسـون مل يوسّـعوا يف املوضـوع ومل يشـريوا
إىل مواضـع التوافــق والتخــالف بـني املعــراج النبــوي ورســالل ابــن شُــهيد وايب العــالء .فتعتــرب
دراسة املوضوع مهمّة من زوايا اتلفة خاصّة فيما خيـصّ بتـ ري املعـراج النبـوي علـى األدب
العـريب .فكمــا أنّ القــرآن الكـرمي أ ّـر يف األدبـني العــريب والفارسـي ،هكـذا ا ّــر فيهمــا املعــراج
النبــوي ت ـ رياا ملحوظ ـاا .الش ـيء الــذي فــتح اآلفــاق أمــام الكتّــاب والشــعراء يف هناي ـة العصــر
العبّاسـ ـي إىل عص ــرنا احل ــديث .ه ــذا وجعل ــهم يدرس ــون املوض ــوع يف أش ــعارهم وكتاب ــاهتم
وقصصهم ومقاالهتم ويضعون مـن وراءهـم آ ـاراا خالـدة ال نظـري هلـا يف اآلداب العامليـة .فمـا
مي ِّيــز هــذا املقــال هــي رؤيتــها اجلديــدة إىل ت ـ ري املعــراج النبــوي يف هــاتني الرســالتني مــن
منظار نقدي وهذا هو ما مل جند يف الدراسات السابقة.

معراج رسول اهلل
بإيـذان اهلل تعـاىل مـن املسـجد احلـرام
قال املؤرّخون وأصحاب السرية بدأ معـراج نبينـا
إىل املســجد األقصــى ومنـ إىل ســدرة املنتــهى يف ليلــة الســب الســابعة عشــر مــن رمضــان قبــل
اهلجرة بسنتَني .وصرَّح القرآن الكرمي هبذا احلد حيث يقول ﴿ :آلسْبحان الُ ِذي أ ْسكرى بِعْب ِكدهِ ل ْكيالب

ِ
نمن الْمس ِج ِد الْحر ِام إِلى الْمس ِج ِد األقْصى الُ ِكذي بارْكنكا حولكهآل لِنآل ِريكهآل ِمكن آياتِنكا إِنُكهآل آلهكو ال ُ ِ
كير﴾
ْ
سكم آل
ْ
ْ
ْ
يع البص آل

(اإلسراء .)1/تتلخّص قصّة املعراج ب نّ النيب األكرم عـرج إىل السـموات السـبع بصـحبة جربيـل
هاديـاا ومرشــداا وقــد رأى يف الســماء األوىل آدم ويف الثانيــة صــىي وعيســى
ويف الثالث ــة يوس ــف ويف الرابع ــة ادري ــس ويف اخلامس ــة ه ــارون ويف السادس ــة
موسى ويف السابعة إبراهيم  .ومن مثّ إنتَه رحلة املعراج إىل سدرة املنتهى على وفـق
قول تعاىل﴿ :لق ْد رأى ِمكن آيك ِ
ات ربنك ِه الْ آلكْب كرى﴾ (الـنجم )18/فـالوقوف بـني يـدي احلضـرة اإلهليـة
ْ
كان املرحلة األخرية يف قصّة املعراج مثّ العـودة إىل األرض( .مجعـة )44 :1426 ،وكـان رسـول اهلل
ليلة املعراج يف بي أ ّم هـاين بنـ ايب طـا لـب .فهـي أول مـن نعـ رسـول اهلل حـديث املعـراج
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كـان يعـيش يف تلـك
واإلسراء وأمرها النيب أن ختفي عن اإلناع( .مؤنس )3 :1970،ألنّ
احلقبة مـن رسـالت يف ظـروف حـادّة وأ ّن قـريش قبيلتـ مل تـؤمن برسـالت فعاملتـ بعنـف وشـدّة
وآذت أنصــار وأتباعـ بكـلّ ضــروب اإليــذاء والتعــذيب .فبالتــاي رحــل كــثري منــهم إىل احلبشــة
ونفر قليل من أصحاب يف مكة وكابدوا مقاطعة حانـة
حفظاا لدينهم ،فبقي رسول اهلل
من قبل قريش.
والغــرض مــن املعــراج أن يـرى رســول اهلل ملكـوت الســموات واألرض كمــا أشــارت إليـ آيـة
اإلسراء ويرى اجلنّة ومقاماهتا ومنازهلا واجلحـيم ودركاهتـا عـن كثـبٍ حتّـى يصـل إىل سـدرة
املنتهى ويقارب حبيث يدر مقام القرب اإلهلي .فقد أ ّر املعراج النبوي يف االدبني الفارسي
والعــريب واســتلهم ادبــاءن كـلّ مــن االدبـني مــن هــذ الرحلــة يف آ ــارهم وقــاموا بــدورهم خبلــق
أســفار خياليـة يف ــوبٍ قصصـي تشــب املعــراج النبــوي يف ســرد احلــواد منــذ اقــدم العصــور
ميكن أن نستوجد بادرة هذا العمل األديب الرائـع يف اللغـة الفارسـية مـن بدايـة القـرن الثالـث
للهجرة .ف وّل مـن دخـل يف هـذا امليـدان وقـام خبلـق معـراج صـويف يف إطـار رؤيـة مناميـة هـو
أبوزيد البسطامي طيفور بن عيسى امللقّب بسلطان العارفني (261هـ) مثّ جاء بعد ابن سـينا
(428هـ) أحد الفالسفة الناهبني الذّي ذاع صـيت يف أقطـار العـامل االسـالمي فمهّـد الطريـق
وفتح آفاقاا واسعة أمام معاصري وذلك بإبداع رحلت الشهرية "رسالة الطري" مثّ تـال آخـرون
مــن ذوي النبــوال والعبقريـة أمثــال الغــزاي (505ه ــ) يف منظومــة بــنفس هــذا االســم «رســالة
الطـري» مثّ حـذا حـذو السـنائي الغزنـويي يف منظومتـ اخلالـدة "سـري العبـاد إىل املعـاد" حتّـى
نصل إىل هنايـة القـرن السـادس فنفاجـ بنابغـة آخـر مـن مشـاهري الـدهر هـو العـارف الكـبري
"العطّار النيسابوري" الذّي ختم باب رساالت الطري بإبـداع منظومتـ الفريـدة "منطـق الطـري"
والذي تكلّم فيها عن سفرة فريق من الطيور الل خرجـ مـن بلـداهنا وحبثـ عـن م ِلـك هلـا
يعيش يف جبل "قاف" هو الطائر اخلياي املعروف بـ"السيمرال" أي ( ال ني طائراا) 1الذّي كان
رمزاا للمثول بني يدي احلضرة اإلهلية .أمّا ت ري هـذا العـروج اإلهلـي يف األدب العـريب فلـيس
ب قلّ مـن اللغـة الفارسـية .فعلمـاء هـذ اللغـة وأدباؤهـا بـذلوا قصـارى جهـودهم يف إبـداع آ ـار
ليلــة اإلســراء مــن حقــائق عــامل اخللــود
أدبيـة قصص ـية مســتلهمني ممّــا حــد لنبينــا
 .1راجع :تذكرة األولياء للعطّـار النيسـابوري ،ج .1ومـن أراد التوسـع والتعمـق يف قصـة املعـراج فلرياجـع
كتب تفاسري القرآن الكرمي من مثل :تفسري امليزان وتفسري الدرّ املنثور وما شاكلهما.
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وعجائــب دار البقــاء نكتفـي يف هــذا املقــال بــذكر رســالتني خالــدتني ألشــهر ادبــاء مــن نطقــوا
بالضّاد يف القرن الرابع اوّهلما "رسـالة الغفـران" أليب العـالء املعـري و انيهمـا رسـالة "التوابـع
والزوابع" البن شهيد األندلسي.

رسالة الغفران
ولد أبوالعالء املعري سنة  363للهجرة يف معرة بن النعمان ،يف بيئـة حافلـة باملعـارف والعلـوم
واآلداب ومل يبل الرابعة من عمر حىت اعتلّ بعلّة اجلدري الذي ذهب فيها بصر واشـار إىل
ذلك يف إحدى رسائل إىل داعي الدعاة ،اذ يقول :وقد علم اهلل ان نعي قيل وبصـري عـن
األبصار كليل ،وقاضي علي وانـا ابـن اربـع( .احلمـوي )124 :1991 ،وأليب العـالء املعـري مؤلّفـات
عدة ،من أشـهرها :سـقط الزنـد ،اللزوميـات ،الـدرعيات ،الفصـول والغايـات ،رسـالة الغفـران
وإخل .لعناصــر شخصــيت أ ــر عظــيم يف توجي ـ تفكــري وصــنع آرائ ـ  ،لقــد أســاء الــدهر إلي ـ
بفقدان البصر وضعف اجلسم وموت األهـل وقلـة املـال وهـذ العوامـل الـل دفعتـ إىل العزلـة
وملا عاد إىل املعرّة عاش يف عزلة ونّى نفس "رهني اّبَسني" ،يع حـبس نفسـ يف املـزنل
وحبس بصر عن الرؤية.
أمَّا رسالة الغفران فهذ الرسالة حكاية رحلـة خياليـة أليب العـالء املعـري (449-363ه ـ)
إىل العامل اآلخر ،فهي رسالة كتبـها املعـري جوابـاا لرسـالة علـي بـن املنصـور احللـيب املعـروف
بابن القارح ،والذي يستوضح فيها بعض مسـائل فقهيـة وبـدالا مـن أن جييبـ برسـالة عاديـة
جعل يصعد إىل السماء ويرى بنفس كيف جرت وجتري األحكام اإلهلية ،ويسـ ل ابـن القـارح
املخلدين يف اجلنة ،مب غفر لكم؟ واملخلدين بالنار مب مل يغفر لكم وما جنيتم؟ ولكثرة ما ورد
من أناء الغفران سُمي الرسـالة "رسـالة الغفـران"« .يشـرح الكاتـب فيهـا مشـاهدات سـفر
عن لسان هذا الشخص وصدُ جلّ حواد ها يف اجلنّة واجلحيم وقد قسّمها املعـري قسـمني:
قس ـمٌ منــها يشــمل رحلــة ابــن القــارح يف الســماء وبي ـان مقــام الشــعراء يف اجلنّــة واجلح ـيم،
واآلخر كتبها جواباا لرسالة ابن القارح حيث جييب املعري مجيع أسئلة ابن القارح وما طرح
من املسائل الفلسفية العويصة .على أنّ أمهية الرسالة إنّما ترجـع إىل القسـم االول منـها ،إذ
قرهنا الباحثون بسبب إىل "الكوميديا االهلية" لدانل» (ضيف.)276 :1433 ،
يبدأ املعري رسالت يف جواب رسالة ابن القارح ب نّها رسالة جعل اهلل كلّ حـرفٍ منـها طيفـاا
ضــة
مــن النــور ،اليعتري ـ الكــذب والباطــل ك ّنهــا ُع ّلق ـ علــى ســطورها الزاهــرة ســالمل مــن الف ّ
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والذهب تعرج فيها املالئكة إىل السماوات العلى ،ك نّ هذ الكلمـات الطيبـة مَعنيـة بقولـ تعـاىل:
ِ
صع آلد الْكلِ آلم الطيُ ِ
صالِ آلح يك ْرفك آلعهآل﴾ (الفـاطر )10/وهـذ الكلمـة الطيبـة أصـلها ابـ ٌ
ب والْعم آلل ال ُ
﴿إِلْيه ي ْ
مث يصـف اجل ّنـة مبـا
وفروعها يف السماء ممتدّة ،تؤتى مآكلـها كـ ّل حـني إىل طالبيـ بـإذن ر ّبهـاّ .
فيها من النعيم اخلالدة وأشجارها وأهنارها ومخرها وعسلها املصفّى واألنا الل تَسبح يف
أهنارها ك نّها قالئد من الفضّة .مث يـذكر نـدما َن اجل ّنـة مـن علمـاء اللغـة والنحـو أمثـال ابوبشـر
عمروبن عثمان وعلي بن ـزة الكسـائي وعبـدامللك بـن قريـب األصـمعي وأبـو عبيـدة مُعمّـر بـن
مثنّى ،مثّ يقوم بزنهة يف اجلنّة فريكب مجالا من جامال اجلنّة النجية فيسرعها بعيداا عن احلَـرّ
والقار ويف يد أناء من شراب اجلنّة وشيء من طعام اخللـود .بعـد ذلـك جيلـس لسـماع أحاديـث
مث عبيـد بـن األبـرص وعـدي بـن زيـد وأبـو ذاؤيـب
الشعراء بادئـ اا باألعشـى وزهـري بـن أيب سـلمى ّ
والنــابغتني ويف خامتــة املطــاف يــزور لبيــد بــن ربيعــة وهنــا تقــع مشــاجرة بــني نابغــة اجلعــدي
واالعشــى وينتــهي ســري يف ريــاض اجلنّــة بزيــارة عــوران قــيس ...وقــد يــرى ابــن القــارح يف هــذا
الفــردوس شــعراء يعيشــون يف الص ـحّة واألمــان أكثــرهم ممّــن كــان ينتظــر أن يــراهم يف النــار
فيس هلم مب غافر هلم؟ مثّ ينوي الذهاب إىل اجلحيم لريى أصحاب النّار عن كثَبٍ ففـي طريقـ
مث يــدخل اجلحـيم ويــزور
يـرى يف أقصـى اجل ّنــة بيتـ اا ويسـ ل عـن صــاحب فيقـال :إ ّنـ للحطيئـةّ .
بعــض الشــعراء وهــم يعيشــون يف ســعري جه ـنّم كبشّــار وامــرال القــيس وعلقمــة الفحــل وعنتــرة
وعمــروبن كلثــوم وطرفــة واوس بــن حجــر واألخطــل وتــدور بينــهم أحاديـث« .واجلحــيم يف رســالة
مث
الغفران مقامٌ للشعراء الذّين مل يتي ّسـر هلـم التوبـة ومل ُتـتح هلـم أشـعارُهم ال ّنجـاة مـن ال ّنـار ّ
بعد أن تنتهي جولَت يف النار يقرّر ابن القارح العودة إىل اجلنّة ملا يرى أنّ أهل اجلحـيم ال خـريَ
لدَيهم وال فائدة ولكي يستقرّ يف مكان الدائم يف دار اخللـود .ففـي اجلنّـة يلقَـى آدم وتـدور
بينهما حماورات حول بيتَني من الشعر رُويا عنـ يف مـا مضـى مـن األعصـار .وينتـهي مطا افـ يف
اجلنّة بني املتنعّمني يف دار اخللود» (املعري.)47 :1986 ،
واجلدير بالذكر أنّ أبا العالء يف هذ الرسالة ذهب يف طريق السخرية واإلسـتهزاء بـابن
القــارح ومعتقداتـ ومعتقــدات نظــائر مــن رجــال الــدين وأصــحاب الــديانات فسـمّاها "رســالة
الغفـران" هازئـاا بـ وتعريضـاا لـ وأنّـ بربكـة إرشـاد وهدايتـ تــاب إىل اهلل فغُفـر عنـ  .وهــذا
ش ـيء أ اركاتب ـاا كالــذهيب ليقــول عــن الرســالة« :أنّ هبــا مزدك ـة واســتخفافاا .فــنحن نــرى أنّ
الذهيب نسب أبا العالء إىل املزدكية وأكرب الظنّ أنّ إنّما يصـف بالزندقـة ملـا يف رسـالت مـن

المعراج النبوي وأثره في رسالة الغفران ورسالة التوابع والزوابع (دراسة موازنة)

575

حتكــم الذع عل ـى املعتقــدات الديني ـة وأصــحاهبا وأنّ ـ دافــع فيهــا عــن الشــعراء ال ـذّين عُرفــوا
بالزندقــة» (ضــيف .)275 :1433 ،نعــم إنّ أبــا العــالء بــال يف الســخرية إىل حـدٍ دفــع العقّــاد أن
يقــول فيهــا« :حســبنا أن نقــول إنّ الرســالة كلّهــا يف وضــعها ويف تركيبــها إن ه ـي إلّــا ضــحكة
واحدة متصـلة جيهـر هبـا املعـري حينـاا ويـوارب هبـا أحيانـاا وقـد يغـرق يف السـخر حـني يـوارب
ويداري حتّى تَخال ساخراا من السُخر ،مترفعاا عن اإلهتمام بإظهار قصـد لشـدّة اسـتخفاف
وقلّة مباالت » (البيومي.)75 :1946 ،

رسالة التوابع والزوابع
هذ الرسالة القيمة من الرسـائل األدبيـة الرائعـة يف العـامل العـريب الـل كتبـ متـ رّةا بـروح
املعراج النبـوي علـى يـد كاتبـها الشـهري أيب عـامر ا ـدبن ايب مـروان املعـروف ب ـ"ابن شُـهيد
األندلس ـي" ( .)426-382ولــد أبوعــامر ابــن شــهيد األندلس ـي يف القــرن الرابــع اهلجــري يف
مدينــة قرطبــة ونش ـ فيهــا وتلقّ ـى العلــوم واآلداب عل ـى أســاتذهتا ومشــاهريها بعــد أن أهن ـى
املرحلــة اإلعداديــة .علـى أنّ ابــن شــهيد مل يتثقّــف قافــة عاليـة ومل يصــل يف العلــم إىل مكانــة
مرموقــة ،مــع ذل ـك ك ـان يع ـدّ أعلــم أهــل األنــدلس وأوســعهم تفنن ـاا فظهــرت براعت ـ يف فنّ ـ
اإلنشائي ويف طريقة نقد الل بيّن فيها آرائ على تـ ري نفـس الكاتـب يف اإلنشـاء ،فسـرعان
ما وقع موضع حسد معاصري ومضـطغن مناوئيـ فـ رادوا أن يقـدحوا يف عرضـ وينعـوا عليـ
قافت الضئيلة ،ففطن كاتبنا إىل ما نوا زمالؤ وحاوَل أن يظهَر عبقريتَـ وبراعتَـ يف العلـم
والبالغة فكتب هذ الرسالة طمعاا يف حطّ ناقدي وإرضاء ميول .
أمَّا رسالة التوابع والزوابع ف همّ أ ر ترك ابن شـهيد .فهـي حكايـة سـفر خيـاي إىل عـامل
اجلنّ ،يزور بطلها زهري بن نُمري خالهلا شـياطني الشـعراء والكتّـاب وصـاورهم وجتـري بينـ
وبينهم أحاديث .واختار ابن شهيد التوابع والزوابع اناا لرسالت والتـابع هـو اجلـن والزوبعـة
الشيطان أو هي رئيس اجلن ونّاها هبذا االسم؛ ألنّ بناها على شـيطان تـراءى لـ يف وقـ
أرتج علي في وهو ينظم شعراا ف جاز  .وملّا تعارفا طلب إلي ابـن شـهيد أن يلقـي بـ شـياطني
الشعراء والكتّاب الذين غربوا ف جاب طلبتَ و ل على جناحـ إىل وادي اجلـن حيـث التقـى
بكــثري م ــن شــياطني الش ــعراء اجل ــاهليني واإلس ــالميني والعبّاســيني،كما التقــى بطائف ــة م ــن
شياطني كتّاب املشرق .وتدور القصّة يف الرسالة على أنّ يلقي التابعَ للشاعر املشهور فينشد
شعراا لصاحب مثّ ينشد ابن شهيد بعض شعر  ،فيعجب ب وجييز آية على قدرت البالغية.
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(ضيف)323 :1433 ،

وقــد ظ ـلّ كاتبنــا يف هــذ الرســالة مت ـ ّراا بقض ـية ش ـياطني الشــعراء وذوي العبقري ـة مــن
الكتّاب؛ إذ اعتقَد النّاس أنّ لكلّ شاعرٍ شيطاناا من اجلنّ يتبعُ  .وهلذ القصّة خلفية ت رخيية
حيث أنّ القـدماء كـانوا ينسـبون عبقريـة الفـنّ إىل قـوّة البشـرية تصـطفى بعـض أبنـاء النـاس
فتَنفث فيهم أو تُوحى هلـم مـا خيلبـون بـ سـائرَ النـاس .فـإذا دارسـنَا فكـرة اإلهلـام الشـعري
عند األمم القدمية ،واستعرضـنا مـا يـرتبط ب سـاطري األمـم ومعتقـداهتا ،وجـدنا أنّهـم جعلـوا
لكلّ عناصر الكون آهلةا ينسبون إليها أمرها كما نشاهد هذا بشكل واسع عند اإلغريق الذّين
أخضعوا الكونَ وتنظيم لآلهلة الل تسيطر على كلّ شيء .وقد تعدّدت ربّات الفنون وآهلتها.
ومعـروفٌ أنّ شـعراء اإلغريـق كـانوا يطلبـون العـون مـن ربّــات الشـعر يف مطلـع قصـائدهم كمــا
فعل هومريوس يف مقدّمة ملحمت املشهورة "اإللياذة" فقال:
ربّة الشعر عن أخيل بن فيال

أنشدينا وأروي احتداماا وبيال
(هومريوس)32 :1387 ،

فقد حنَتوا صوراا ومتا يل ترسم الشكل التقـرييب لطبيعـة تصـوّرهم هـذ اآلهلـة ( .يـد ،

 )112 :1956أمّا العرب فقد عزوا القوى اخلارجية لإلهلـام الشـعري إىل الشـياطني ولـيس إىل
اآلهلـة .وتــرتبط هــذ النظــرة بعوامـل نفسـية وظــروف اجتماعيـة تفاعَلـ مــع املفهــوم فشـكلَ
تصوّرات معينة ،أ ّرَت يف نظرهتم جتـا َ الشـاعر وموهبتـ اإلبداعيـة .فـذهبوا بـ نّ لكـلّ شـاعرٍ
شيطاناا يلهمـ الشـعر وحـاكوا القصـص واخلرافـات حـول هـذا التصـوّر منـذ العصـر اجلـاهلي
الذّي كـ ان جمـا اال خصـب اا لتق ّبـل مثـل هـذ االعتقـادات الـل بقيـ عالقـةا يف األذهـان علـى مـرّ
العصــور( .املعطــاين )14 :1991 ،كمــا جعلــوا لك ـلّ ك ـاهنٍ وكاهن ـةٍ تابع ـاا ومــن هنــا اســم التوابــع
يستوحي ابن شهيد عنواناا لرسالت يقول الثعاليب« :كان الشـعراء تـزعم أنّ الشـياطني تُلقـي
عل ـى أفواههــا الشــعر وتُلقّنــها إيَّ ـا وتعينــها علي ـ وت ـدّعي أنّ لك ـلّ فح ـلٍ منــهم ش ـيطاناا ،يقــول
الشاعر على لسان فمن كان شيطان أمرد ،كـان شـعر أجـود وبلـ مـن حتقـيقهم وتصـديقهم
هبذا الش ن أن ذكروا هلا أناء فقالوا :إنّ شيطان األعشى مِسحَل وإنّ شيطان فرزدق عمروٌ
و( »...الثعــاليب :1983 ،ج .)41/2والرســالة تفـيض بــروح الفكاهــة كـ ن نــرا يعــرضُ لربكـة مــاءٍ
بإحدى جوانب وادي اجلن ومن حواليها طائفة من حُمر اجلن وبغاهلا وتتقدّم ل بغلة شـهباء
عليها جُلّها وبرقعها فتُنشد بعض الشعر وأخرياا تقول ل  :أما تعرف أبا عمرو؟ قل ُ لوكان
مثّ عالمــة ف ماطَ ـ لثامَهــا فــإذا ه ـي بغلــة أيب عيس ـى واخلــالا عل ـى خ ـدّها ،فتَباكينــا طــويالا
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وأخذنا يف ذكر أيامنا( .ضيف )323 :1433 ،ومن يراجع إىل هذ الرسـالة جيـد أنَّ ابـن شـهيد
ال يستخدم فيها دائماا اسلوب السجع بل تـارةا يسـجع وتـارةا يـزاوج ويسترسـل الثـة فـريد لكـلّ
مقام مقاالا .قسّم ابن بسّـام يف "الـذخرية يف حماسـن أهـل اجلزيـرة" رسـالة التوابـع والزوابـع
إىل مدخل وأربعة فصول :تناول املدخل التعريف بتابع ابن شهيد .وأفـرد الفصـل األول لتوابـع
الشعراء والفصل الثاين لتوابع الكتّاب وتناول الفصل الثالـث نقّـاد اجلـن وآرائهـم يف شـعرهم
وشعر اإلنـس .أمّـا الفصـل الرابـع فموضـوع حيـوان اجلـن مـن ـري وبغـال وفيـ ذكـر اإلوّزة
األدبية( .أفرام البستاين :1986 ،ج)344/56

تأثّر الكاتبني أحدمها باآلخر
فطن بعض املت خّرين من أصحاب املقابالت واملقارنات االدبية إىل إقامة موازنة بني الرسـالتني
املــذكورتني ،فقــال بعضــهم أنّ ابــن شــهيد أخــذ عــن ايب العــالء بــادرة الرحلــة إىل العــامل اآلخــر
فاإللتقاء بكبار الشعراء واللغويني واالدباء وقال غريهـم بالضـدّ إذ جعـل حبـيس املعـرّة يسـتوحي
من رسالة ابن شهيد فكرت يف رائعت اخلالدة .فذهب ا د ضـيف يف كتابـ "بالغـة العـرب يف
األندلس" إىل أنّ ابن شهيد ت ّر ب يب العالء وهو أوّل باحث عريب أصدر حكم يف هذ املسـ لة.
وكان برهان األول أنّ شهرة أيب العالء قد طبّق املشرق واملغرب فالبدّ أن يكـون أبـو عـامر قـد
قرأ رسالت واحتذا فهو يقول« :وقد كتب ابن شهيد رسالة هي أشب برسـالة الغفـران مـن حيـث
أسلوهبا األديب ونّاها التوابع والزوابـع وكـان يقلّـد أبـا العـالء يف ذلـك؛ ألنّـ أدر عصـر وألنّ
شــهرة أيب العــالء كانـ ذائعــة يف املشــرق واملغــرب وكــان أهــل األنــدلس يقلّــدون املشــرق يف كـلّ
شيء» (البيومي.)172 :1946 ،
أمّا زكي مبار فـذهب يف هـذا املوضـوع خـالف مـا رآ ا ـد ضـيف فهـو يقـول« :إنّ أ ـد
ضيف تعجّل يف حكم على ابن شهيد ويعدّ ما رآ من وهن الرأي حيث أقام برهان على أسـاس
غري سديد ودليل غري مدعوم بالرباهني القاطعة ،فيعتقد أنّ رسـالة التوابـع والزوابـع كتبـ قبـل
رســالة الغفــران مبـدّة قصــرية وإذا كــان ابــن شــهيد تلميــذاا أليب العــالء ،فهــذا اليــدلّ علــى عــدم
ت ّر برسالة التوابع والزوابع ،فكثرياا ما ميكن أن يقلّد أستاذ تلميذ  .يؤكـد علـى هـذا الـرأي مـا
هــو مشــهورٌ بـ نّ أهــل الشــرق يقلّــدون األنــدلس .مثّ وقــف زكــي مبــار جتــا املسـ لة وقفــة طويلــة
مت مالا كالم ا د ضيف واتّضح ل ما خيالف واستند إىل مؤدّات ملموسة مـن التـاريخ فصـلها
حــني قــال« :ومــن هنــا نــرجّح أنّ رســالة التوابــع والزوابــع كتبـ ســنة 407-403؛ ألنّ يف الرســالة
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كال ٌم يشعر ب ّن كتب هـذ الرسـالة يف عهـد املسـتعني وهـو قـد بويـع بقرطبـة سـنة  400للـهجرة
ومات مقتوالا سنة  407هجرياا .أمّا الطابع اآلخر فهو التاريخ الذي وُضـع فيـ رسـالة الغفـران
فحصيلة هذا التحقيق أ ّن رسالة الغفران كتبـ بعـد رسـالة التوابـع والزوابـع بنحـو عشـرين سـنة
وصار من املرجّح أن يكون ابوالعالء هو الذّي قلّد ابن شهيد .وكما كان األندلسيون يقلّـدون أهـل
الشرق يف كلّ شـيء ،كـان أهـل الشـرق صرصـون أشـ ّد احلـرص علـى متابعـة احلركـة األدبيـة يف
األندلس( .البيومي)173 :1946 ،
ه ــذا وإنّ أ ــد أم ــني يف اجل ــزء الثال ــث م ــن «ظه ــر اإلس ــالم» ينس ــب ه ــذا ال ــرأي ل ــبعض
املستشــرقني ويقــول« :وقــد ظـنّ قــومٌ أنّ التوابــع والزوابــع وُضــع تقليــداا لرســالة الغفــران ،ورأى
بعض الباحثني من املستشرقني أنّ العكس هو الصحيح ،وأنّ أبا العالء هو الذي قلّد ابن شـهيد،
ورجّح أ ّن التوابع والزوابـع اأ ّلفـ قبـل رسـالة الغفـران بنحـو عشـرين سـنة؛ وذلـك ألنّ ابـن شـهيد
ذكر يف رسالت ما يدلّ على انّ ألّفها يف عهد املستعني .وكان مدّة حكم املستعني هذا من سـنة
 400للهجرة اىل  407للهجرة كما نعلم أنّ أبا العالء ألّف رسـالة الغفـران ردّاا علـى ابـن القـارح،
وكان ابـوالعالء قـد بلـ حنـو السـبعني كمـا تـد ّل عليـ فقـرة يف الرسـالة نفسـها ،فيكـون قـد كتـب
رســالت حــول ســنة  422للــهجرة ،وعلــى هــذا تكــون رســالة التوابــع والزوابــع كتب ـ قبلــها بنحــو
عشرين سنة ،وقد أخذ أبو العالء الفكرة وطبّقها تطبيقاا لطيفاا ،وحنـا هبـا حنـواا خيـالف بعـضَ
الشــيء رســالة ابــن شــهيد ،وإن كــان أســاس الفكــرة عنــد ابــن شــهيد وأيب العــالء ودانــل واحـدٌ.
(أمني ،1953 ،ج)211-210 :3

أمّــا غنيمــي هــالل يف كتاب ـ "األدب املقــارن" فينكــر أيض ـاا أيَّ ت ـ ّر أيب العــالء برســالة ابــن
شهيد فيقول« :حتّى لو سلمنا أنّ رسالة أ يب العـالء هـذ متـ خّرة عـن رسـالة ابـن شـهيد فإننـا ال
نعتقد أنّ أبا العالء ت ّر بابن شهيد يف شيءٍ من  ،ذلك أنّ رسالة أيب العالء أعمق غـوراا وأوسـع
جماالا وأغىن يف نواحيها الفنية القصصية من رسالة ابن شهيد» (غنيمي هالل.)185 :1998 ،
وأخرياا صاحب "الروائع" فقد شك يف املوضوع ومل يتصدّق ت ّري ابن شهيد على املعـري فهـو
يقول « :ومن الثاب اليوم أ ّن رسـالة التوابـع والزوابـع اأ ّلفـ قبـل رسـالة الغفـران وقـد يكـون ذلـك
ببضع سنوات ومن الرّاجح أنّها أدرك املشرق بعد فترةٍ قصرية علـى يـد ذا الفقيـ األندلسـي
الوليد بن بكر الذي وصل نيسابور يف رحلت ف قام فيها مدّةا واتّصل بالعامل اللغوي املعروف ابـن
سعيد بن دوس ف طلع على بعض آ ار األندلسيني وكان من أحد ها رسالة التوابع والزوابـع ومل
يلبث ابـن دوسـ أن إطّلـع أبـا منصـور الثعـاليب ( )429-350علـى هـذ احلصـيلة اجلديـدة مـن

المعراج النبوي وأثره في رسالة الغفران ورسالة التوابع والزوابع (دراسة موازنة)

579

األدب األندلسي وكان الثعاليب يؤلّف يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر فسُـرّ بـذلك ونقـل مـن
الرسالة ما طاب ل من شعر ابن شهيد ونثر وضمّن اجلـزء الثـاين مـن كتابـ  .أ ّمـا هـل وصـ َل
اليتيم ــة أو التواب ــع والزواب ــع إىل أيب الع ــالء املع ــري وه ــل اطّل ــع عليه ــا فل ــيس ب ــاألمر اجلل ــل»
(البستاين :1986 ،ج.)343/56
ف مّا النتيجة الـل تسـتنتج مـن خـالل هـذ املناقشـات واآلراء املتضـاربة فمدعومـة بـدليل
قطعي وبرهان منطقي وهو أنّ ابن شهيد مل يقلّـد أبـا العـالء؛ ألنّ رسـالة الغفـران كتبـ سـنة
 424للهجرة وابن شهيد مات سنة  426للهجرة .أمّا الدليل الراجح الـذي يؤيـد أنّ أبـا العـالء
مت ـ ّر ب ــابن ش ــهيد ،فه ــو أنّ رس ــائل اب ــن ش ــهيد ذاعــ يف املش ــرق آن ــذا ودوّهن ــا املؤلّف ــون
الشرقيون قبل أن ميوت ابن شهيد وقبل أن توضع رسالة الغفران .فيمكن أن تكون قـد انتـه
هذ الرسائل إىل أيب العالء فقرأها واقتفى هبا.

أوجه اإلشتراك واالفتراق بني التوابع والزوابع ورسالة الغفران
أوج االتّفاق واالفتراق
من أوجـ االتفـاق أنّ الكـاتبني كليهمـا يسـرعان يف مسـرح اخليـال وسـرد احلـواد يف أسـلو ٍ
ب
قصصي واستعمال السخرية.
أوج االفتراق
 .1أسلوب املعري ملتزم بالسجع واإلغراء والتعقيد فهـو مـن اصـحاب التصـنّع والتعقيـد بـني
كتّاب العصر العباسي أمّا لغة ابن شـهيد فسلسـة بعيـدة عـن التعقيـد والتكلّـف والصـنعة
وال يلتزم السجع دائماا.
 .2رسالة الغفـران أ ـرٌ غـري موضـوعي أقـرب إىل الكالسـيكية وبالتـاي إىل الفـن القصصـي
الصــحيح يتــوارى في ـ صــاحب وراء األحــدا وك نّ ـ املخــرج خيتف ـي وراء الســتار .أمّــا
التوابــع والزوابــع أ ـرٌ وجــداين ،أنــاين ،ذايت ،رومنطيق ـي ال شخص ـية حموري ـة في ـ إال
شخصية املؤلّف( .البستاين :1986 ،ج)343/56
 .3القيمــة القصصـية لرســالة ابــن شــهيد ضــئيلة هينــة أمّــا رســالة الغفــران فهـي أغــىن مــن
الناحية الفنية القصصية.

580



مجلة اللغة العربية وآدابها علمية محكمة ،السنة الثانية عشر ،العدد الثالث ،خريف 1438

مالمح املعراج النبوي يف رسالة الغفران
إنّ املعري ت ّر باملعراج النبوي يف خلق رسالة الغفران؛ حيث أنّ استفاد من هـذا العـروج مـن
جهة املوضوع واإلطار القصصي نستطيع أن نوجزها يف املواضع التالية:
سافر إىل السـماوات السـبع ومنـها إىل اجلنّـة والنعـيم ورآى هنـا
 .1كما أنّ النيب
أهـل اجلنّــة متـنعمني يف الــنعم اخلالــدة ورأى أهـل الشــقاوة الّـدين يف الســعري .فــنحن
جند أبا العالء سافر يف خيال إىل اجلنّة والنار واألعراف مستلهماا من قصّة املعراج.
 .2السفرة النبوية السماوية مل تتمّ إلّا بإرشـاد جربيـل وهدايتـ ؛ الشـيء الـذي يسـمّي
أصحاب التصوّف يف طريقة السالك اإلهلي بالقطـب أو املرشـد ،أمّـا يف رسـالة الغفـران
فــال يكــون املرشــد إال الشــيخ الــذي يقــوم مقامـ يف ســفر ابــن القــارح إىل اجلنّــة والنــار
واألعراف.
ملّا أراد اهلل أن يسري ب من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى هيَّـ لـ
 .3إنّ النيب
حيوانـاا بــني الفــرس واحلمـار نِّــي "براقـاا" فهـذا مــا جنــد يف رسـالة الغفــران مــن أنّ ابــن
القارح ركب مجالا من مجال اجلنّة خلق من الياقوت ملّا اراد أن يسري يف رياض اجلنّة.
يف رحلت عدداا من األنبيـاء ومنـهم آدم وجـرى بينـهم حماد ـات،
 .4زار النيب
وكذلك ابن القارح يف غفران املعري يلقى يف اجلنّة آدم ويتحدّ مع .
رأى مــن مجلــة مــا رآ يف ليلــة املعــراج مشــاهد مــن
 .5كمـا هــو مــروي أنّ الرســول
حماســبة امل ــذنبني عل ـى أعم ــاهلم يف الــدنيا ،كم ــا رأى أهــل اجلنّ ــة الّــدين يف نع ــم
الفــردوس ،فــنحن نــرى أيض ـاا يف رســالة الغفــران أنّ ابــن القــارح يطــوف يف مقامــات
اجلنّة ودركات اجلحيم وملك قد جلس على كتِف اليمىن فريي جتليات أعمال .
خــالل مشــاهدات يف دركـات جهــنم أنّ خزنتــها يســوقون اجملــرمني
 .6رأي الــنيب
بعنف إىل قعر اجلحيم ،فهذا ممّا نشاهد أيضاا بعين يف رسالة الغفران عنـدما رأى
ابن القارح تعذيب اجملرمني واضطهادهم بيد مالك النار.
علـى أنّنــا وجــدنا مالمــح مــن املعــراج النبــوي يف رســالة الغفــران .فهنـا كـثري مــن وجــو
االفتراق بني الرحلتني نلمح إىل عدد منها:
 .1الفرق الرئيسي كما أشرنا إلي آنفاا يتعلّـق مباهيـة الـرحلتني ،فحاد ـة املعـراج حاد ـة
حقيقية جرت يف عامل الواقع ال يشك يف صحّتها أحدٌ؛ ألنّها مدعومة بت ييـد مـن اهلل
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عزّ وجلّ يف كتابـ الكـرمي .أمّـا رحلـة ابـن القـارح يف الغفـران رحلـة خياليـة جـرت يف
عامل اخليال.
يف ليل ــة املع ــراج مل يص ــعد إىل السّ ــماء إال برفق ــة جربي ـل مرش ــداا
إنَّ ال ــنيب
وهاديـاا .أمّــا يف رحلــة أيب العــالء ال يصــاحب ابــن القــارح أحـدٌ إلّـا نفــس أيب العــالء
الذي يروي عن وجييب أسئلت .
وممّــا يلف ـ النظــر يف رحل ــة املع ـري وجــود احليوان ــات كاحليّ ـات واألف ــاعي ال ــل ال
يــذكرها اب ــن الق ــارح كعام ــل ايــف إليــذاء اجمل ــرمني يف اجلحــيم ،ب ــل يش ــاهدها
متنعماتٍ يف رياض اجلنّة ال تضرّ وال تؤذي( .حممدي ونظري)13 :1387 ،
ال يشـري ابــن القــارح خــالل مشــاهدات يف الفــردوس النعـيم إىل طبقــات اجلنّــة ،أمّــا
فيشاهد طبقات اجلنّة ومقامات املؤمنني فيها.
النيب
مــن أهــداف إســراء الــنيب مــن املســجد احلــرام إىل املســجد األقصـى ومــن مثّ ســدرة
املنتــهى ،مشــاهدة الــنيب ملك ـوت الســموات وأن ي ـرى بــالعني مقامــات اجلنّــة وأهــوال
اجلحيم وفظائعهـا ليكـون لـ متهيـداا لشـفاعة أمّتـ يـوم القيامـة( .أديـب)132 :1374 ،
أمّــا غايـة املعــري مــن ســفر ابــن القــارح يف رســالة الغفــران التــهكم علـى ابــن القــارح
وعقائد تعريضاا ملن يعتقدون هبذ العقائد فيصوّب هبـذ السـخرية الالذعـة وينحـي
بالالئمة علي وعلى كل من يقتدي ب  ،فغايت غاية غري أخالقية مشؤومة.
الفــرق اآلخــر ولــيس األخــري بــني رســالة املعــري وقصّــة املعــراج ،أنّ الرســالة تعــبري عــن
الذات خبالف قصّة املعراج فهي حتقّق للصوفـي ما يصبو إلي من مشاهدة أو اتّحاد.

مالمح املعراج الابوي يف رسالة التوابع والزوابع
تتوافــق رســالة التوابــع والزوابــع مــع قصــص املعــراج ب نّهــا رحلــة معراجيـة إىل العــامل اآلخــر.
وما شاهد ليلة اإلسراء من مقامات أهل اجلنّـة
فاستلهم ابن شهيد من معراج النيب
ودركــات أهــل النّــار فســافر فــي ختيلـ إىل وادي عبقــر وعــامل اجلـنّ واتّبــع شـياطني الشــعراء
وس هلم عن أصحاهبم ودار بين وبينهم مناظرات ومساجالت أدبيـة .فعلـى هـذ الفكـرة قـام
مبعراج أديب يف ذهن مع الشعراء املاضيني والكتّاب حتدّ فيـ عـن لسـان مرشـد زهـري بـن
منري عمّا شـاهد وجـرى بينـ وبينـهم مـن كـالمٍ وحـوار ومناقشـة .فرحلتـ هـذ تتوافـق رحلـة
من وجو وختتلف من وجو ٍ أخرى نستعرضها يف املواضع التالية.
النيب
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االشترا بني الرحلتني
ك ـلٌّ م ــن ال ــرحلتني ق ــد متّ مبرافق ــة ش ــخص ــانٍ يق ــوم مق ــام املرش ــد لص ــاحب  ،وكــان
هـو امللـك جربيـل وكـان املصـاحب يف رحلـة ابـن
املصاحب يف معـراج الـنيب
شهيد تابعاا ل يسمّى زهري بن منري.
املسافر يف كلّ من هاتني الرحلتني قد استفاد من مركب للسفر ،فكما جـاء يف احلـديث
ركب يف عروج إىل السماء على بغلة تسمّى "الرباق" كـان زهـري
امل ور أنّ النيب
بن منري يف رحلة ابن شهيد راكباا أيضاا على الفرس.
يستفاد من الرحلتني أنّ السفر فيهما كان باجلسم والروح معاا ،وإن كان صـعود األندلسـي
باجلسم والروح مل يكن صعوداا حقيقياا بل خيالياا جرى يف عامل الـذهن ،أمّـا عـروج الـنيب
إىل السماء السابعة فكان عروجاا حقيقياا حد مبصاحبة اجلسم والروح.

هذ نبذة من مالمح املعراج النبـوي يف رسـالة التوابـع والزوابـع ولكـن هنـا فـروق كـثرية
بني الرحلتني نلخّصها فيما يلي:
وجو
.1
.2
.3

.4

االفتراق بني الرحلتني
قـام هبـذ السـفرة بـإذن اهلل تعـاىل
فقد وقع رحلـة الـنيب يف عـامل الواقـع وأنّـ
لريى من ملكوت السماوات ،أمّا سفرة ابن شهيد فهي مل متا ّ إىل الواقع بصلة.
إىل السـماوات السـبع واستصـحب دليـل إهلـي هـو جربيـل  ،أمّـا
صعد الـنيب
ابن شهيد فكان مصاحب رئسياا من اجلنّ هو زهري بن منري.
حماد ــات ابــن شــهيد يف أرض اجلـن إنّمــا جــرت بينـ وبــني الشــعراء والكتّــاب اجلـنّ ،أمّــا
فكانـ بينـ وبــني األنبيــاء ،فقــد جــرى معظــم األســئلة بــني الــنيب
حماد ــات الــنيب
وجربيل« .هذا رأي مجهور علمـاء الشـيعة كالصـدوق والطوسـي والطربسـي ومنـهم
قد انسلخ يف ليلة املعراج روح املباركـة
من يعتقد ب نّ املعراج كان روحياا والنيب
من جسد ومن هذا الفريق ابن سينا يف رسالت "معراج نام "» (أديب هبروز.)96 :1347 ،
يف رحلتـ مقامـات ،منـها ريـاض اجلنّـة ودركـات اجلحـيم ومعاقبـة
شـاهد الـنيب
املــذنبني ومقامــات املالئك ـة واألنبيــاء ولك ـن ج ـلّ مــا شــاهد ابــن شــهيد يف رحلت ـ فإنّ ـ
تتلخّص يف اّاد ات واملساجالت األدبية الل جرت بين وبني الشعراء والكتّاب.

المعراج النبوي وأثره في رسالة الغفران ورسالة التوابع والزوابع (دراسة موازنة)

583

 .5إنّ ابن شهيد عقد رحلت إىل العامل اآلخر وهو يرمي إىل مفاضلة أنداد ومنافسي مـن
األدباء والوزراء وأهل السياسة واالنتقاص منهم ونقدهم وإظهار مناقب  .أمّا حمـاورات
مع جربيل واألنبياء فهي مل تكن لقصد املفاضلة والتفوّق عليهم وقـد
النيب
خُتم باستماع كالم اهلل عزّ وجلّ ومشاهدة جتليات ذات .
 .6املقصد يف سـفر ابـن شـهيد كـان للوصـول إىل أرض اجلـن ،أمّـا املقصـد يف سـفر الـنيب
فهو العروج إىل السماء السابعة ومنها إىل سدرة املنتهى ومشـاهدة املقامـات يف
العوامل القدسية.

الاتائج
أظهــرت هــذ الدراســة أنّ كــثرياا ممّــن خلقــوا آ ــاراا يف إطــار الفـنّ القصصــي يف األدبــني العــريب
شــكالا ومضــموناا .فمــن مجلــة هــؤالء األدبــاء يف
والفارســي تـ ّروا بقصّــة املعــراج النبــوي
اللّغة العربية الذّين أخذوا قصب السبق من اآلخرين ،نستطيع أن نذكر علمني من أعـالم األدب
وأئمة اللغة :فهما أبو العالء املعري يف "رسالة الغفران" وابن شهيد يف رسالة "التوابـع والزوابـع".
فقــد أ َّــرت هــذ املعجــزة الكــربى علــى أخيلــة هــذين األديــبني الكــبريين فقامــا بإبــداع رحلــتني
خياليتني إىل العامل اآلخر فنجحا يف إبداع فكرة املوضوع مـن حاد ـة املعـراج اخلالـدة ،وإن كـان
مقصد السفر يف الرحلتني خيتلـف متامـاا .فمقصـد ابـن شـهيد إىل أرض اجلـنّ والشـياطني أمّـا
مقصد أيب العالء إىل السّماء ومنها إىل اجلنّة واجلحيم .فنتائج البحث بالتاي:
 .1أ ّر املعراج النبوي يف رسـالة الغفـران فـإنّ أيب العـالء قـد اسـتلهم مشـاهد رسـالة الغفـران
ليلة املعراج من الوقوف ب صحاب اجلنّة وأصحاب النّار.
ممّا جرى على النيب
 .2تتوافق رسـالة التوابـع والزوابـع مـع قصـص املعـراج ب ّنهـا رحلـة إىل العـامل اآلخـر فكمـا أ ّن الـنيب
سافر إىل السماوات السبع مبرافقة جربيل ورأى هنـا مقامـات أصـحاب اجلنـة
ودركات أهـل ا ل ّنـار ،هكـذا سـافر ابـن شـهيد يف ختيلـ إىل وادي عبقـر وعـامل اجلـ ّن مبصـاحبة
تابعٍ ل يسمّى زهري بن منري ودار بين وبني شياطني الشعراء مناظرات ومساجالت أدبية.
 .3هنــا أوجـ االشــترا يف هــذ الــرحالت الــثال يف املنــهج واملوضــوع واألســلوب مبــا فيهــا
وجـود املرشـد وركــوب الدابّـة وختـام مجيــع هـذ الـرحالت إىل اّاد ــة واحلـوار وتشــتر
أيض ـاا يف موضــوع الســفر وإن كــان الســفر يف هــاتني الرســالتني خيالي ـاا ويف معــراج الــنيبّ
حقيقياا.
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