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املقدمة
-١يف إحدى حاكياته الشهرية يفقد جحا مفتاح بيته ،فيقف يف الشارع أمام ابليت ينظر يف لك
ً
ركن ويقلب لك حجر حبثا عن املفتاح الضائع .تعاطف بعض املارة مع الشيخ احلائر ،فاخنرطوا معه يف
عملية ابلحث حىت يئسوا من العثور ىلع املفتاح الضائع ،وهنا سأل أحدهم جحا أن حيدد املاكن اذلي
سقط فيه املفتاح بالضبط ،فأجابه جحا :سقط داخل ابليت .تعجب انلاس من غفلة الشيخ وسألوه
ً
مستنكرا
مستنكرين :ملاذا إذن أجهدت نفسك وأجهدتنا معك بابلحث يف الشارع؟! فأجاب جحا
سؤاهلم :ألن ابليت مظلم والشارع ميضء.
يبدو نص «رسائل إخوان الصفا» كبيت جحا املغلق اذلي ابتلعت ظلماته مفتاحه ،ويبدو دارسوه
كجحا اذلي أغلق ابليت ىلع املفتاح يلقوم بابلحث حيث الرؤية ممكنة يف الشارع امليضء ،فرتك ما
يتوجب عليه ابلحث عنه إىل ما يمكن ابلحث فيه .لقد اختار إخوان الصفا باستتارهم اعتام نصهم،
فاملؤلف يف ثقافتنا هو مفتاح انلص ،فإذا استرت ضاع املفتاح وحل الظالم وتعذر ادلخول ،وذلا يمكننا
ً
ً
جامعا لدلراسات اليت تناولت هذا انلص ،وهو «رحلة ابلحث عن املؤلف املجهول أو
أن نضع عنوانا
املفتاح الضائع للنص».
سلك ابلاحثون يف – األدق «عن» – رسائل إخوان الصفا مسلك جحا يف ابلحث ،فقد فارقوا
انلص املظلم إىل واقعه اتلارييخ امليضء ،مفتشني يف الروايات واألخبار واملذاهب ادلينية والسياسية،
بل ويف ضمائر أهل ذلك الزمان؛ عن مجلة أو إشارة تقودهم إىل ذلك املؤلف الضائع .ولكن سعيهم
َّ
ادلءوب لم يُكلل بالعثور عليه حىت يومنا هذا.
ضياع املفتاح يف حاكية جحا هو احلدث اذلي تشلكت حوهل احلاكية ،هو بؤرة املفارقة فيها ،هو
مفتاح احلاكية.
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َّ
وكذلك «غياب املؤلف» يف نص الرسائل ،هو «العالقة» املمزية خلطاب انلص واملشكـلة هل ،هو
اآليلة املعرفية – اليت ال مفر منها – لصيانة «رسالة» ،انلص وضمان حضورها بالفعل.
فمن شأن إعالن اإلخوان عن أنفسهم  -ولو حىت باإلشارة  -أن يهدم لك ما سعوا إىل بنائه
يف انلص وبانلص؛ ألنهم لو ُعرفوا ُصنفوا ،واتلصنيف يهتك نسيج الوحدة اليت وجد فيها إخوان
الصفا اخلالص من الرشور اليت مألت األرض بسبب اتلحزب والفرقة واالحرتاب ،اتلصنيف ينقض
املذهب «اذلي يستغرق املذاهب لكها» واحلقيقة اجلامعة الاكمنة يف لك احلقائق ،اتلصنيف يفتت
«اإلنسان اجلامع» أو «العالم اخلبري الفاضل اذليك املستبرص ،الفاريس النسبة ،العريب ادلين ،احلنيف
املذهب ،العرايق اآلداب ،العرباين املخرب ،املسييح املنهج ،الشايم النسك ،ايلوناين العلوم ،اهلندي
ابلصرية ،الصويف السرية ،املليك األخالق ،الرباين الرأي ،اإلليه املعارف ،الصمداين» .غياب املؤلف
إذن هو بؤرة خطاب الرسائل ومفتاح قراءته والكشف عن آيلات تشلكه .علينا إذن أن نقرأ «غياب
املؤلف» يف سياق انلص ،وأن نقرأ انلص يف سياق غياب املؤلف .علينا أن نرتك شارع جحا امليضء،
وإن اكن ابلديل هو اتلخبط يف الظلمات.
-٢ًّ
يُ ِّ
عرف حممد اعبد اجلابري الرتاث بأنه «املوىت األحياء فينا»((( ،وقد أراد أن يقول إن كال منا حيمل
يف داخله – شاء أم أىب – تراث أوئلك اذلين مضوا ،فثمة امتداد واستمرار للحياة عرب الزمن والرشوط
املتغرية اليت حتكم حركة اإلنسان فيه.
ولكن هذه اجلملة – ىلع عكس ما أراد – ال يفوح منها إال راحئة املوت؛ فيه جتعل من الرتاث
ً
ً
قبورا هلا ولكنها بذلك – وىلع الرغم من ذلك  -تضع أيدينا ىلع أزمة تناونلا
جثثا ميتة ،وجتعل منا
للرتاث ،وعالقتنا به اليت يؤطرها «األرس» ،فنحن إما أن نكون أرسى للرتاث أو يكون الرتاث نلا

((( حممد اعبد اجلابري ،حنن والرتاث :قراءات معارصة يف تراثنا الفلسيف ،ط( 4 .ادلار ابليضاء :املركز اثلقايف العريب.113 :)1985 ،
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ً
أسريا .فقد تشلك الفكر العريب احلديث يف بوتقة «اجلدل» والرصاع بني الرتاث واحلداثة ،واألصالة
ٍّ
ً
واملعارصة ،واألنا واآلخر ،إىل آخر تلك اثلنائيات اليت تمثل وجوها خمتلفة ألزمة واحدة وحتد واحد.
لقد واجه إخوان الصفا اتلحدي ذاته؛ اتلحزب والفرقة والرصاع ونيف اآلخر ،إىل آخر األشياء
ً
مجيعا يف بوتقة شلك معريف واحد هو «اجلدل» ،ولعل هذا هو ما جعل بنية الرسائل
اليت انصهرت
تتشلك يف إطار حوار ال ينقطع بني شخوصها وبني الرسائل نفسها وقارئها املحتمل.
ّ
وقد اكن هذا التشابه يف اهلم املعريف والطموح اذلي تمثل يف بناء «جهاز معريف» يتجاوز ظرفيته
هو ادلافع دلراسة هذا انلص الزاخر اليح ،وهو ما جيعلين أتوقف أمام مقولة أخرى صاغها ابن عريب
يف فتوحاته يه« :املعاين املجردة من املواد ال توجد يف األقوال؛ ألنها لو وجدت يف قول لم تكن جمردة
عن املادة»((( ،وقد وردت هذه املقولة يف إجابة ىلع تساؤل :كيف نصف الرتاث باحلياة؟ وكيف يمكن
ً
باق يف جسده – القول –
هلذه احلياة أن تستمر؟ الرتاث إذن يح ألنه ليس جمردا ،الرتاث يح؛ ألنه ٍ
يمارس حياته ويه أن يقول ،عالقتنا بالرتاث إذن جيب أن تكون عالقة حوار يتمزي طرفاه عن
ٌّ
بعضهما ،ويتمتع لك منهما باستقاليلته.
وقد اكنت االستقاليلة يه الطموح املعريف اذلي سىع إيله إخوان الصفا ،وهو الطموح اذلي شلك
اسرتاتيجية خطابهم من إخفاء للمؤلف ،ثم اختيار انلوع ،إىل املزج بني مكونات وعيني متمايزين
هما الويع الشفايه والويع الكتايب ،ويه املحطات الرئيسة اليت توقف عندها ابلحث اذلي واجه
صعوبات مجة ،أبرزها اتساع املوضوع وثراؤه اذلي جعل منه مفازة معرفية خطرة ،يمثل ادلخول فيها
مغامرة يف غياب «األدلة» اذلي تمثل يف ندرة املراجع وادلراسات اليت تناولت الرسائل من وجهة نظر
ً
أدبية تتوسل انلص سبيال للمعرفة.

((( الشيخ األكرب حميي ادلين حممد بن عيل بن حممد بن عريب احلاتيم الطايئ األندليس (ت 638ــه) ،الفتوحات املكية يف معرفة األرسار امللكية ،حتقيق
حممد عبد الرمحن املرعشيل ،مج( 1 .بريوت :دار إحياء الرتاث العريب.116 :)1998 ،
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هذا ابلحث إذن مغامرة ،وهذه فصوهلا:
الفصل األول :إشاكيلة املنهج
يعرض ابلاحث من خالل استقراء مقوالت فالسفة العلم وانلظرية األدبية املعارصة ،خلطورة
حتول املنهج إىل قالب جاهز للظاهرة املدروسة ،أو إىل منظور قرسي للويع ادلارس ،وهو ما داع
ابلاحث إىل أن يقرتح ما يأيت:
ً
أوال :اخزتال املنهج – كمنظور للويع وكقالب للنص – إىل إجراءاته اليت تنتظمها وتوجهها
اخلربة انلقدية ،واليت يُمثل هلا هنا باخلربة اجلمايلة دلى املبدع ،فاخلربة اجلمايلة دلى املبدع تشده

ً
وتربطه بكل األنظمة واخلطابات اجلمايلة اليت ينتيم إيلها ،كما تمثل يف الوقت ذاته منطلقا إلبداع
خطابه اجلمايل اخلاص ،حيث ذات املبدع أحد مبادئ هذا اخلطاب اتلكوينية.
ولعل هذا الربط بني اإلجراء املنهيج واخلربة املعرفية واذلات املبدعة ،جدير بأن يوسع القالب
انلظري  -اذلي ال مفر منه – بما يسمح باالنفتاح ىلع اذلات القارئة يف تشابكها مع حلظتها املعرفية،
ً
وحيقق طموح راهنية املنهج للظاهرة اجلمايلة اليت يتوجه إيلها ،بدال من القالب األسمنيت سابق
اتلجهزي اذلي يصب فيه انلص.
ً
ً
ثانيًا :ىلع املستوى اتلقين ،سيعمل «اتلناص» املنهيج بوصفه اقتطاعاً وتمثيال وحتويال كمبدأ
جتمييع للمقوالت املنهجية اليت يتم توظيفها يف االشتباك مع انلص ،وكمظهر للروح املنهيج اليح
اذلي حيفظ املسافة احليوية بني القارئ وانلص.
ولعل هذا الطموح انلقدي يربر ما ُو ِسمت به ادلراسة من أنها «دراسة نصية»؛ حيث يتيح هذا
العنوان توظيف إجراءات ومقوالت انلظريات انلقدية اليت تنطلق من انلص وتصب فيه؛ اكألسلوبية
وابلنائية وعلم انلص ونظرية األنواع األدبية وحىت اتلفكيكية وانلظرية الشفاهية اليت وجد ابلاحث
أنها شديدة االرتباط بموضوع ادلراسة.
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الفصل اثلاين :الرسائل :معطيات الواقع ومعضلة االنتماء
يعرض ابلاحث يف هذا الفصل للتقيص اتلارييخ اذلي قام به عدد كبري من ابلاحثني يف فرتات
زمنية خمتلفة ملعطيات واقع نص الرسائل ،فيما يتعلق بهوية املؤلفني وماكنهم وزمانهم ومذهبهم
السيايس وادليين ،ورصد ابلاحث ما انتىه إيله ابلاحثون من االفتقار إىل أي ديلل قاطع حيسم أيًّا من
قضايا انلص اخلالفية ،كما رصد العجز عن االنطالق يف دراسة انلص من أي يقني تارييخ يشد انلص
إىل واقع حمدد ،يلظل الغموض العالمة الكربى اليت تشلك خطاب انلص.
ولكن ابلاحث لم خيرج من هذا العرض خايل الوفاض ،فآراء ونظريات ابلاحثني يف جمموعها
ويف إطار عدم القدرة ىلع احلسم املطلق ببطالن هذه انلظريات أو صحتها ،جتعل من نص الرسائل
انلص اذلي «ينسب إيله لك يشء وال ينتسب هو إىل يشء» .فقد الحظ ابلاحث أن نظريات لك
ابلاحثني تصدق ىلع انلص إذا كنا نبحث عن فرقة أو مذهب داخل انلص ،ولكنها تنهار مجيعها

ّ
العيص  -يف اإلطار املحدود ألي مذهب أو فرقة .وتمثل مقولة انلص
عندما حناول وضع انلص –
اذلي «ينسب إيله لك يشء وال ينتسب إىل يشء» انلتيجة اليت ينتيه إيلها هذا الفصل ،واملقدمة اليت
ينبين عليها ما يأيت بعده.
الفصل اثلالث :مساءلة املجهول
ينطلق هذا الفصل مما انتىه إيله الفصل السابق؛ حيث يسىع ملعرفة داللة تغييب املؤلف يف
ً
ثقافة ال يعترب فيها انلص ًّ
نصا دون أن يكون مشدودا إىل مؤلف ُح َّجة ،فحضور املؤلف يمثل رضورة
معرفية لوجود انلص وقدرته ىلع ممارسة فاعليته يف السياقات املرتاكبة اليت ينتيم إيلها .ويدلل ابلاحث
ً
ًّ
معرفيا ًّ
ثوريا للتقايلد اثلقافية العربية الراسخة القائمة
يف هذا الفصل ىلع أن جتهيل املؤلف اكن خرقا
ىلع النسب واإلسناد ،فتجهيل مؤليف الرسائل يتجاوز الرشط السيايس يف ظرفيته من حيث أنه سىع
ً
تلحرير نص الرسائل يلقوم بدوره الفاعل ،كما جيعل ذلك اتلجهيل الرسالة ُم ْر ِسال ويكسبها القدرة
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ىلع بناء اعملها اخلاص ُتلوجد نلفسها ً
حزيا يف زمان وماكن ال خيضع لرتاتبية املؤلفني وانلصوص،
ِ
فانلص جمهول املؤلف هو «انلص املستقل».
ولكن هذا االستقالل مهدد؛ حيث يمكن أن يكون تمرده الظاهر غالفًا للخضوع ُ
للعرف
ِّ
ً
ً
ارتباطا وثيقا حىت ذهب
اجلمايل القاهر اذلي يمثله انلوع األديب .فقد ارتبط انلوع األديب باملؤلف

ً
ويلدا للنوع .املؤلف إذن أسري انلوع وداللة غيابه تظل
ابلعض إىل القول إن املؤلف لم يكن إال
مرتهنة بالوظيفة اليت حيفظ حضورها انلوع اذلي ينتيم إيله انلص؛ وذلك ألن ً
كثريا من املؤلفني نبغوا
ٍّ
ً
يف نوع بعينه وأصبحوا عالمة عليه ،ولك منهم يصلح مؤلفا للنص اذلي جنهل صاحبه .هكذا يؤدي
ِّ
انتماء انلص إىل نوع أديب إىل حرمانه من االستقاليلة اليت توفرت هل بتجهيل املؤلف.

ّ
يفلت نص الرسائل من سلطة انلوع اليت تشده إىل مؤلف ينتقص من استقاليلته ،وذلك
َّ
باالنتماء إىل فن «الرسالة» اليت يعرفها «اتلهانوي» بأنها «الكالم اذلي أرسل إىل الغري» .ويشالك هذا
اتلعريف بشلك مدهش نص الرسائل؛ فعنارص هذا اتلعريف يه الرسالة /الكالم ،املتليق /الغري ،أما
مصدر الرسالة فهو جمهول «أُ ْرس َل» ،الرسالة إذن ٌّ
فن ركناه الغياب واحلضور:
ِ
(حضور بالقوة)	
ُ
رسل (املؤلف املجهول)
الم ِ
(غياب بالفعل)

(حضور بالقوة)

(غياب بالقوة)

الرسالة

املتليق

(حضور بالفعل)	

(حضور بالفعل)

فاملؤلف حارض بالقوة كمصدر للخطاب ولكن يتم تغييبه بإخفاء االسم ،واملتليق اغئب بالقوة
ولكن يتم استحضاره من خالل الكثافة الشديدة لضمائر املخاطب واحلوار .الرسالة إذن ائتالف بني
احلضور والغياب ،يمنح عنرص الغياب انلص «االستقاليلة» ىلع حني يضمن هلا عنرص احلضور القدرة
اتلواصلية والقدرة ىلع «ادلعوة».
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ِّ
اختار اإلخوان َّ
فن الرسالة؛ ألنه انلوع اذلي ال يتوفر ىلع خصائص أسلوبية ممزية ملؤلف ما؛
حيث ال جيمع بني مؤليف هذا انلوع جامع كما يقول اكرل برولكمان.
إن اعرتاف القدماء بالرسائل كفن «كتايب» يعد أحد العوامل اهلامة لفك االرتباط بني انلوع
ُ
واملؤلف ،فانلوع اذلي تمثل الكتابة أداته ومرجعيته املعرفية يتحرر من مصدره؛ حيث تنيه الكتابة
العالقة الزتامنية القائمة ىلع حضور املرسل والرسالة واملرسل إيله يف «اآلن /هنا» ،فالكتابة كما يقول
«أونج» تفصل بني العارف واملعروف ،الرسالة إذن فن منفصل عن مؤلفه ،إنها «انلوع» اذلي يدعم
«استقاليلة» انلص.
ىلع الرغم من أن فن الرسالة يُمثل حالة تناص أسلويب ال ينقطع مع األنواع األدبية األخرى مما
جعلنا نطلق عليها «الفن اجلامع» ،فإننا نقف يف هذا الفن ىلع سمات أسلوبية خاصة به ،منها:
 االستخدام الكثيف لضمائر املخاطب اليت تستحرض القارئ ،وقد تصل بدرجة حضوره إىل أنيصبح أحد شخوص انلص املحركني أو احلافزين دليناميته.
 األسلوب احلواري اجلدايل اذلي يضع يف اعتباره رضورة حضور اآلخر وأفاكره وآرائه.ونرى هنا أن حضور ضمائر املخاطب يتأكد بابلنية احلوارية اليت تنتظم الرسائل ،هو احلضور
ً
انغماسا
اذلي جيب أن ينظر إيله يف إطار غياب املؤلف ،فكأن انلص يقطع روابطه بالواقع يلكون أكرث
يف لك واقع يوجد فيه «املخاطب» ،ولم يهدد انلوع استقاليلة انلص اليت انزتعها انلص نلفسه بتغييب
املؤلف ،بل دفع بها يف اجتاه اغيتها وهو «ادلعوة» ،فنص الرسائل هو «انلص املستقلَّ /
ادلاعية».
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الفصل الرابع :جدل الشفايه والكتايب ودوره يف تشكيل خطاب الرسائل
أول يعرض تلقاطعات انلظرية الشفاهية مع العديد من انلظريات األدبية
يبدأ الفصل بمدخل ٍ
املعارصة؛ حيث تمثل هذه اتلقاطعات مداخل مثايلة تفرضها طبيعة انلص اذلي نقوم بدراسته؛ فيه
تزاوج بني السياق اتلارييخ واملعريف للنص وبني أبعاده اجلمايلة واألسلوبية يف ذات الوقت ،وتفتح
ً
ً
جديدا لفهم اسرتاتيجية اخلطاب اذلي يتنازعه وعيان :شفايه وكتايب ،وذلك من خالل حتليالت
أفقا
كلّ
َّ
نصية نابعة من انلص ومش ة هل.
كاً
فحاول املدخل اثلاين اصطناع سياق شفايه /كتايب للرتاث العريب ،مشتب مع املساهمات اليت
ِّ ً
سبقتهً ،
ناقدا إيّاها ومعدال ملساراتها ،منتهيًا إىل تكوين رؤي ٍة ومقول ٍة خاصة به .ويه خطوة تمهيدية
رضورية للتعرف ىلع خطاب الرسائل ،اذلي نرى أنه ينتيم ملرحلة انتقال املعرفة من خطاب كتابة يف
إطار مرجيع شفايه ال تتجاوز فاعليته اتلقييد واتلثبيت للمنتج املعريف الشفايه؛ إىل خطاب يزاحم
َّ
ُّ
الشفايه ،وقد اكنت هذه املزامحة يه السمة ابلارزة يف خطاب الرسائل.
الكتايب
فيه
الفصل اخلامس :اجلديلة الشفاهية يف خطاب الرسائل
يسىع يف هذا الفصل ابلاحث إىل استكشاف اجلديلة الشفاهية يف نص الرسائل ىلع املستويات
املختلفة .فقد رصدنا العديد من مظاهر الشفاهية وقسمناها إىل مستويات:
املستوى األسلويب :ودرسنا فيه:
 ضمائر املخاطب يف عالقتها بصيغة األمر وصيغة املبين للمجهول. أسلوب العطف ودوره يف ربط وحدات انلص الكربى والصغرى بعضها إىل بعض. القوالب اجلاهزة :وتتمثل يف ّاطراد تكرار بعض العبارات يف بداية ونهاية الفصول ،مما أضىف
ً
ًّ
نمطيا ىلع الرسائل.
شكال
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 اإليقاع :تعددت وتنوعت أشاكل اإليقاع ًتبعا للنمط األسلويب اذلي ينتظمها ،سواء اكن
ًّ
ًّ
شعريا أو رسديًّا.
خطابىا أو
ً
 انلعت :وهو من الظواهر الشائعة يف نص الرسائل ،وقد لعب ًحاسما يف بناء شخصيات
دورا
احلاكيات داخل نص الرسائل.
ً َّ
بن ً
اء
 اإلطناب :ظاهرة أسلوبية أخرى مرتبطة بالشفاهية؛ حيث تلعب يف إطار احلاكية دوراًّ
وتنظيميا لوحدات انلص.
َّ
املستوى الرسدي :تعتمد اثلقافة الشفاهية ىلع الرسد كنمط مطول حيفظ املعرفة ،وقد أثرت يف
ً ً
تأثريا بالغا.
الرسائل هذه املرجعية الشفاهية للرسد
ً
أوال :أشاكل الرسد داخل انلص ،واليت قسمناها إىل:
َّ
املروية
-1

 -2اتلمثيلية

 -3احلوارية

ً
تراكما غري منتظم لألنماط والصيغ القويلة
ثانيًا :خط الرسد :يفتقد احلبكة ،ويبدو كما لو اكن
اليت تشلك احلاكية.
ثاثلًا :الشخصيات :عجائبية نمطية تستند إىل نمطيتها يف تنظيم عملية الرسد.
ً
املستوى املعريف :نرصد أيضا يف نص الرسائل سمات معرفية شفاهية اكحلفظ واتلقليد والقرب
من اعلم احلياة اإلنسانية.
اجلديلة الكتابية يف نص الرسائل :ونرصد هنا بعض الظواهر اليت قد يراها ابلعض متناقضة
مع املظاهر الشفاهية ،ولكن هذا اتلناقض هو ما نسىع إىل دراسة دوره يف تشكيل انلص .ولعل أهم
مظاهر الكتابية يف انلص :اتلجريد واملوضوعية ومركزية األنا واتلأويل باحلاكية.
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وننتيه يف هذا الفصل إىل أن الرسائل مجعت «العني والعقل» إىل «اللسان والقلب» يف القول
املأثور «املرء بأصغريه قلبه ولسانه» ،فإذا اكن اللسان والقلب عضوين حيققان اإلنسان الشفايه ،فإن
العني والعقل عضوين حيققان اإلنسان الكتايب.
الفصل السادس :آيلة ابلناء الرسدي يف حاكية احليوان
كلَّ
يدرس ابلاحث يف هذا الفصل اآليلات اليت ش ت بنية احلاكية اليت تبدو كما لو اكنت أيقونة
رسدية ملا حواه انلص ىلع املستويني املعريف واجلمايل .وقد حاولت قراءتها من خالل املنطلقات اتلايلة:
حضور القاص وغياب القص :من خالل استقراء كتب انلقد العريب القديم ،فإننا جند أن «القص»
ً
قد تم تغييبه؛ حيث اكن يكتسب مرشوعية وجوده وفقا للمغزى ادليين أو احلكيم أو األخاليق اذلي
حيمله .وىلع هذا ،فقد تم إهمال املادة القصصية ،والرتكزي ىلع القاص ،واتلعامل معه كأحد رواة احلديث
وفق منطق «اجلرح و اتلعديل» .وقد أدى هذا اتلغييب جلمايلات القص إىل استعارة القيم اجلمايلة من
األنواع األدبية األخرى كعيار للقص ىلع املستوى اإلبداع واتلليق ،مما اكن هل بالغ األثر ىلع بنية السرَّ د.
ََ
ً
تأسيسا ىلع الفكرة السابقة ،فإننا نفضل استخدام مصطلح «املثل» بمعىن
المثل واألمثولة:
ََ
«المثل» عالقة تقابل بني احلاكية
احلاكية من الرتاث القصيص ىلع مصطلح األمثولة؛ حيث يقتيض
والواقع تفرتض حضورهما يف نفس الوقت ،ىلع حني تقتيض األمثولة ترك وإهمال «املعىن األول»
ََ
«المثل» يوظف اإلشارة،
واالنتقال إىل «املعىن اثلاين» ،فيه تقوم ىلع االنتقال والغياب ،ذللك نرى أن
ََ
«المثل» يُعيل من دور املتليق ،فاملثل ال يكتمل وجوده دون
ىلع حني تعتمد األمثولة ىلع الرمز ،كما أن
يحُ
أن تذى وأن يمارس ،وتفعيل دور املتليق أحد مكونات خطاب الرسائل االسرتاتيجية كما رأينا.
الفصول :يتوقف ابلاحث أمام تقسيم اإلخوان للحاكية إىل فصول؛ حيث ييش هذا اتلقسيم
بويع اإلخوان بالفرق بني احليوان كاكئن يح طبييع ،واحليوان كأحد املكونات اثلقافية للمجتمع،
وىلع هذا فقد قسموا «الرسالة اثلامنة» اليت ترد فيها احلاكية إىل قسمني؛ القسم األول يقدم املعرفة
ً
«الطبيعية» عن احليوان ،والقسم اثلاين وهو احلاكية اليت تبدو َتنَ ًّ
اصا طويال مع ثالثة آالف اعم من
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توظيف احليوان يف احلاكيات ،ولعل هذه القسمة جتد جذورها عند اجلاحظ يف كتابه احليوان ،ولكن
اإلخوان تميزّ وا بأن أدجموها يف نسيج احلاكية ،وليس يف إطار استخالص املغزى واحلكمة كما فعل
اجلاحظ.
ْ
سرَّ
«حبك ال د» :يرى ابلاحث أن مفهوم «احلَبك» الرتايث هو املسيطر ىلع الويع املنشئ للحاكية،
ً
وهو الفاعلية ابلنائية اليت شلكت انلص ،وقد حتركت األحداث يف إطاره ووفقا لقيمه.
ولعل أهم ما انتىه إيله هذا الفصل هو الكشف عن رضورة قراءة تراثنا الرسدي يف إطار الوعيني
اجلمايل وانلقدي املنشئني هل ،فقد أدت الرغبة املحمومة دلى بعض ابلاحثني يف إثبات جذور تراثية
للرسد العريب املعارص إىل تغييب حضور وفاعلية ذلك «الويع املنشئ» ومنطلقاته اإلبداعية يف عملية
القراءة.
ًّ
لمَ
ًّ
إنسانيا ،تكون
وينتيه ابلحث إىل أن خطاب الرسائل اكن خطاب «صهر» لعا ه يلبدع كال
ً
تمايزاته اعمل الوحدة ومفاصل االرتباط وليس سدودا فاصلة بني مكوناته .وهو ما جعل اخلطاب
جيدل اثلنائيات املفارقة بلعضها؛ اكحلضور والغياب ،والشفايه والكتايب ،والطبييع وما فوق الطبييع،
والعقيل والرويح ،لك ذلك دون رفض أو حمو أو استبعاد ٍّ
ألي من مكونات اعملهم أو حتويل خلصائص
وسمات أي مكون.
مما يدفعنا يف انلهاية إىل القول إن الرسائل اليت ال يمكن الوقوف فيها ىلع فن مبتكر ينسب
إيلها ،ابتكرت فن صناعة الروابط ،وبناء األطر اجلامعة اليت جتعل من الفوارق واتلمايزات عنارص
بناء للكية إنسانية ،تضم داخلها متناقضات ال ينقض بعضها ً
بعضا ،مثل موقفهم من األديان اذلي حري
بطرس البستاين يف مقدمته للرسائل؛ حيث حكم عليهم باإلحلاد والكفر كونهم مزجوا اإلسالم
ً
«مزجا غريبًا أبعده عن أصوهل»(((.
بغريه

((( بطرس البستاين« ،إخوان الصفا» ،يف رسائل إخوان الصفا وخالن الوفاء ،مج ،1 .القسم الريايض (بريوت :دار صادر.10 :)2006 ،
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واحلق أنهم لم يمزجوا اإلسالم بغريه ،وإنما أقاموا عالقة جرية «واقعية» بينه وبني غريه من
ٍّ
األديان واملذاهب اتلوحيدية والوثنية ىلع حد سواء ،وهم ال يقفون عند حد إقامة «اتلجاور» بل
ً
ًّ
عبثيا ،فيرضبون مثال ىلع اختالف وجتاور األديان بالطبيب
يتجاوزونه باصطناع منطق هل فهو ليس
(اهلل جل وعال) واملريض (اإلنسان) ،فاملريض قد يشكو من أمراض خمتلفة تصيب أعضاءه املختلفة،
ً
فيصف هل الطبيب ً
دواء خمتلفا للك علة ،وهكذا يكون لك دين صاحلًا لعالج الروح اإلنسانية ،دون
أن يتناقص دين مع آخر ،ودون أن ينقض مذهب مذهبًا آخر.

ثم يمزيون بعد ذلك بني ادلين كطب للمرىض ،والفلسفة كرياضة لألصحاء ،يلصل تصورهم
لللكية اإلنسانية إىل منتهاه جبعل العقل مرجعية ووسيلة لك معرفة ووجود ،فلك املوجودات «يه لكها
من مبدأ واحد ،وعلة واحدة ،واعلم واحد ،ونفس واحدة ،حميطة جبواهرها املختلفة ،وأجناسها
املتباينة ،وأنواعها املفننة ،وجزئياتها املتغرية»(((.
ليس إذن من اإلرساف القول بأنهم سبقوا املعارصين إىل دعوة «اتلنوع يف إطار الوحدة» ،اليت
اكن مبدؤها واغيتها اإلنسان.

((( املرجع السابق.
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(((

قسم اإلخوان الرسائل إىل أربعة أقسام يه:
األوىل :الرسائل الرياضية الطبيعية
أربعة عرشة رسالة تتناول:
العدد.
اهلندسة.
انلجوم.
املوسيقا.
اجلغرافيا.
النسب العددية واهلندسية.
الصنائع العلمية انلظرية.
الصنائع العلمية انلظرية.
اختالف األخالق.
أيساغويج.
قاطيغورياس.
باري منياس.
((( إخوان الصفا ،رسائل إخوان الصفا وخالن الوفاء ،حتقيق وتقديم بطرس البستاين ،مج ،1 .القسم الريايض (بريوت :دار صادر.47-21 :)2006 ،
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أنولوطيقا األوىل.
أنولوطيقا اثلانية.
اثلانية :الرسائل اجلسمانية الطبيعية
سبع عرشة رسالة تتناول:
اهليويل والصورة واملاكن والزمان واحلركة.
السماء والعالم.
الكون والفساد.
اآلثار العلوية.
كيفية تكوين املعادن.
ماهية الطبيعة.
أجناس ابلنات.
أصناف احليوان.
تركيب اجلسد.
احلاس واملحسوس.
مسقط انلطفة.
اإلنسان اعلم صغري.
كيفية نرش األنفس اجلزئية يف األجسام البرشية واألجسام الطبيعية.
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طاقة اإلنسان يف املعارف ومبلغة من العلوم.
حكمة احلياة واملوت.
خاصية الذلات وحكمة احلياة واملوت.
علل اختالف اللغات ورسوم اخلطوط والعبارات.
اثلاثلة :الرسائل انلفسانية العقلية
عرش رسائل تتناول:
مبادئ املوجودات العقلية أي الفيثاغوريسن.
املبادئ العقلية ىلع رأي إخوان الصفا.
العالم إنسان كبري.
العقل واملعقول.
األكوار واألدوار واختالف القرون واألعصار والزمان وادلهور.
ماهية العشق.
ماهية ابلعث والصور والنشور والقيامة واحلساب وكيفية املعراج.
كمية أجناس احلراكت وكيفية اختالفها ومبادئها واغيتها.
العلل واملعلوالت.
احلدود والرسوم .

21

سلسلة رشفات 7

الرابعة :الرسائل انلاموسية اإلهلية والرشعية ادلينية
إحدى عرشة رسالة وتتناول:
اآلراء واملذاهب.
ماهية الطريق إىل اهلل عز وجل وكيفية الوصول إيله.
بيان اعتقاد إخوان الصفا وخالن الوفا.
كيفية عرشة إخوان الصفا وخالن الوفا.
ماهية اإليمان وخصال املؤمنني املحقني.
ماهية انلاموس اإلليه والوضع الرشيع.
كيفية ادلعوة اىل اهلل .
كيفية أفعال الروحانيني واجلن واملالئكة واملقربني واملردة والشياطني.
كيفية أنواع السياسات.
كيفية نضد العالم بأرسه.
ماهية السحر والعزائم.
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الف�صل الأول
�إ�شكالية املنهج
 -1مبد�أ وغاية
ّ
املنهج هو اإلشاكل األكرب واتلحدي األخطر اذلي يواجه العمل ابلحيث ،وال أبالغ إذا ادعيت
أن منهج ّ
ادلراسة ربما فاق موضوع ادلراسة ذاته أهمية وخطورة؛ حيث إن اشتباك املنهج بموضوعه
يؤدي إىل إاعدة خلق أو – ىلع أقل تقدير – تشكيل املوضوع ،وال تعوزنا األمثلة ىلع ذلك ،فيه أكرث
ً
ً
ً
فمثال املنهج ُ
المغاير اذلي استخدمه طه حسني يف كتابه «الشعر اجلاهيل»
قديما وحديثا،
من أن حتىص

ً
َّ ِّ
ً
اذلي نرشه يف عرشينيات القرن َ
جديدا للشعر اجلاهيل ،بمعىن أن الشعر اجلاهيل
المايض ،اكن خلقا
َّ
لم يعد ما اكن عليه قبل دراسة طه حسني هل ،ويف ظين أن هذا ال يرجع إىل طبيعة متغرية اكمنة يف
الشعر اجلاهيل بقدر ما يرجع إىل طريقة وآيلات تناوهل وأطر وسياقات هذا اتلناول املعرفية واتلارخيية
واالجتماعية ...إلخ.
يثور تساؤل آخر حول ترتيب عملية اختيار منهج وموضوع ابلحث ،فهل يتم حتديد موضوع
ً
ابلحث أوال ثم يتم اختيار املنهج املناسب هل ثانيًا؟ أم أن الويع املنهيج املتسائل هو اذلي يتوجه إىل

ّ ً
موضوع ما ً
قابضا ىلع إشاكيلاته ومشكال لقضاياه وأطروحاته؟

ً
ّ
ليس هذا سؤاال عن عملية ترتيب إجرائية داخل ابلحث؛ حيث إن «معرفة الغاية ترتبط
ِّ
َّ
بمعرفة املبدأ ،ألن املبدأ للك يش ٍء هو عني الغاية هل يف احلقيقة»(((.

((( صدر ادلين َّ
حممد بن إبراهيم الشريازي (مال صدرا ،ت 1050ـه) ،إكسري العارفني يف معرفة احلق وايلقني (بريوت :دار املحجة ابليضاء.68 :)2005 ،
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إنه سؤال إذن عن اغية العمل ابلحيث وانتقال املنهج فيه من كونه وسيلة يتوصل بها إىل اغية،
ً
إىل كونه الغاية ذاتها ،وهذا ليس إرسافا ،فلك باحث يطمح ويأمل أن ينتيه عمله إىل إنتاج «نظرية»،
و«انلظرية» يه «جمموعة من املمارسات يف اتلفكري والكتابة هلا حدود يصعب للغاية وصفها»(((.
واألعمال اليت ينظر إيلها بوصفها نظرية يه األعمال اليت «امتدت فاعلياتها إىل أبعد من جماهلا
َّ
ّ
وإنتاجية بالنسبة
إيعازية
األصيل»((( .ويه تصبح نظرية ألنها «تقدم تصورات أو أطروحات ذات قوة
ألناس ال يدرسون هذه املعارف ،وتقدم األعمال اليت تصبح «نظرية» تقريرات ألناس آخرين يمكنهم
استخدامها ملعاجلة قضايا ختص املعىن والطبيعة واثلقافة وقيام العقل بوظيفته ،وعالقات اتلجربة
العامة باتلجربة اخلاصة وعالقات القوى اتلارخيية املتسعة باتلجربة الفردية»(((.
هكذا جند أن املنهج (أو انلظرية) يتجاوز موضوعه إىل آفاق أرحب حىت من جمال املوضوع
إىل املجاالت األخرى ،فانلظرية األدبية املعارصة تدفع باملوضوع إىل اهلامش بل تتجاوز ذلك إىل
ً
اعتبار نفسها نوعاً ًّ
جديدا؛ حيث «تطور نوع جديد من الكتابة ...وهذا انلوع اجلديد من الكتابة
أدبيا
ً
تقييما للمزايا النسبية للمنتجات األدبية ،وال للتاريخ الفكري ،وللفلسفة األخالقية ،وال للتنبؤ
ليس
االجتمايع ،ولكنه لك هذه األشياء ممزتجة مع بعضها ابلعض»( .((1لقد أصبح إذن املنهج وانلظرية
إبداعاً  ،وهذا ينسحب ىلع ما حدث يف جمال انلظرية األدبية منذ الستينيات من القرن َ
المايض؛
حيث لم تعد هذه انلظرية جمموعة من املناهج اخلاصة بدراسة األدب ،ولكنها «جمموعة من الكتابات
الالحمدودة حول لك يشء حتت الشمس»(.((1

((( جوناثان كولر ،مدخل إىل انلظرية األدبية ،ترمجة مصطىف بيويم عبد السالم ،املرشوع القويم للرتمجة ( 514القاهرة :املجلس األىلع للثقافة.17 :)2003 ،
((( املرجع السابق.
((( املرجع السابق.
( ((1املرجع السابق.18 :

( ((1املرجع السابق.
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ولكن هناك من يرى مثل هذا «انلقد اإلبدايع» «يعين عملية نسخ ال حاجة إيلها أو ىلع األقل
ترمجة عمل فين إىل آخر يكون يف العادة أدىن»( .((1ويقرر ابلعض أن معاجلة هذه املشلكة ممكنة بمناهج
مطورة عن العلوم الطبيعية ،ويه ال حتتاج غري اتلحويل إىل دراسة األدب ،وهو االجتاه القوي السائد
يف احلياة األكاديمية العربية خاصة ىلع مستوى املمارسة .ذللك ،وحنن بصدد حتديد اخلطوة األهم
ُّ
يف هذه ادلراسة ،ويه رسم مالمح املنهج املستخدم فيها؛ وجدنا أنه من الواجب اتلوقف مع إشاكيلة
املنهج يف إطارها املعريف العام.

� -2إ�صالح الوهم
«لك ما أعرفه هو أنين جاهل».
سقراط
األدب أحد روافد املعرفة اإلنسانية ،بل هو أقدم صورها ىلع اإلطالق ،إنه الشلك األول لويع
اإلنسان بالعالم ،فهو جزء فاعل وجوهري داخل سياق املعرفة البرشية ،وهو ال يكف عن اتلفاعل
واتلواصل مع غريه من حقول املعرفة.
يف بدايات القرن املايض عندما اكن أينشتاين ينجز حبوثه الفزييائية وخرج بنظرية النسبية؛
تلك انلظرية اليت زعزعت مفاهيم اكنت راسخة كمفهوم الزمان املطلق واملاكن املطلق واحلركة
املطلقة(((1؛ يف نفس الوقت تقريبًا اكن جيمس جويس ينجز روايته «عوليس» اليت أسست تقنية «تيار
الويع»؛ تلك اتلقنية اليت خلخلت مفاهيم اكنت راسخة داخل الرسد الروايئ ،ويه الزمان املطلق
واملاكن املطلق واحلدث املطلق؛ هل اكن ذلك من قبيل الصدفة؟

( ((1رينيه ويليك ،وأوسنت وارين ،نظرية األدب ،ترمجة حميي ادلين صبيح ،مراجعة حسام اخلطيب (بريوت :املؤسسة العربية لدلراسات.13 :)1987 ،
( ((1حممد اعبد اجلابري ،مدخل إىل علم فلسفة العلوم العقالنية املعارصة وتطور الفكر العليم ،طـ( 3 .بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية:)1994 ،
 344وما بعدها.
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إن من يقرأ يف نظرية األدب سيلحظ – دون عناء – أن لك انلظريات انلقدية اليت تفرس الفعل
اجلمايل األديب ارتبطت بعلوم خمتلفة ،وارتبط تطورها املطرد بظهور علوم ومناهج علمية جديدة،
فقد ارتبطت بالفلسفة بمختلف تياراتها وعلم انلفس وعلم االجتماع وعلم اللغة واللسانيات
والرياضيات واملنطق واألنرثوبولوجية واإلثنولوجيا وغريها من العلوم(.((1
ً
وبرغم أن هذا االرتباط أثرى ادلراسات األدبية وفتح هلا آفاقا رحبة ،فإننا نسلم مع تودوروف
وكريستيفا وبارت وغريهم أن دراسة األدب من منظور أي علم جيعله ً
جزءا من خطاب هذا العلم،
وخيرجه من خطاب علم األدب(.((1
ٌ
ولكن سيظل هناك سؤال يؤرقنا :ملاذا يرص دارسو األدب ىلع انلظر فيه من منظور الويع اذلي
يطرحه هذا العلم أو ذاك؟ هل هو نوع من املحااكة للخطابات املتعددة اليت يدور يف فلكها األدب؟
وهل يقود درايس األدب ومنظريه ذلك الطموح املعلون (املوضوعية العلمية) إىل اتلمايه مع منهج
العلم تلنضبط مقوالت وإجراءات «علم األدب»؟
ما زلت مؤمنًا أن الكيفية اليت يبين بها األدب اعمله وطبيعة األداء اجلمايل هل هما ما جيب
أن يشغل دارس األدب ،ولكن هل ينفصل حتديدنا هلذه الكيفية ورؤيتنا ذللك األداء اجلمايل عن
اللحظة اليت نعيشها بكل رشوطها املرتاكبة؟
وهل تدفع رشوط احلياة واملعرفة اإلنسانية – يف حلظة معينة – النشاط اإلبدايع اإلنساين
بمختلف أشاكهل (عليم وأديب وفلسيف) إىل إنتاج ويع اعم بهذه اللحظة ،ويع يُنتَج بطرق وكيفيات

ً
ً
مرتابطا؟! هل يمكن أن يقود هذا اتلواشج إىل حقيقة هذا العمل أو ذاك؟
متواشجا
خمتلفة لكنه يظل
ٌ
قيمة مثايلة ِّ
حترك أفئدة العلماء وتظل بعيدة عن متناوهلم»(.((1
يقول اكرل بوبر« :احلقيقة يه
( ((1ك .م .نيوتن ،نظرية األدب يف القرن العرشين ،ترمجة عيىس العاكوب (القاهرة :عني لدلراسات وابلحوث اإلنسانية واالجتماعية)1996 ،؛ ويليك،
ووارين ،نظرية األدب؛ كولر ،مدخل إىل انلظرية األدبية؛ رامان سدلن ،انلظرية األدبية املعارصة ،ترمجة جابر عصفور (القاهرة :املؤسسة العربية
لدلراسات)1996 ،؛ تريي إجيلتون ،مقدمة يف نظرية األدب ،ترمجة أمحد حسان ،كتابات نقدية (القاهرة :اهليئة العامة لقصور اثلقافة.)1991 ،
( ((1تزفينت تودوروف ،الشعرية ،ترمجة شكري املبخوت ،ورجاء بن سالمة ،ط( 2 .ادلار ابليضاء :دار توبقال22 :)1990 ،؛ جويلا كريسطيفا ،علم َّ
انلـص،
ترمجة فريد الزايه ،مراجعة عبد اجلليل ناظم (ادلار ابليضاء :دار توبقال8-7 :)1991 ،؛ روالن بارت ،درس السيميولوجيا ،ترمجة عبد السالم بن
عبد العايل ،تقديم عبد الفتاح كيليطو ،ط( 3 .ادلار ابليضاء :دار توبقال.59 :)1993 ،

( ((1أسامة عرايب ،اكرل بوبر :مدخل إىل العقالنية انلقدية (بريوت :املؤتمر ادلائم للحوار اللبناين.15 :)1994 ،
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 -3املعرفة �ضد املعرفة
ُ َحيِّ
استطاع العلم احلديث مع مطلع القرن اتلاسع عرش أن ين
جانبًا؛ فحارب امليتافزييقا ً
حربا ال هوادة فيها ،وجعل املنجزات املعرفية السابقة عليه – واليت تنتيم
أشاكل املعرفة اإلنسانية األخرى

يف الغالب للحضارات الرشقية – جمرد أدبيات إلنسان بدايئ؛ إنسان ما قبل العلم؛ ألنها ال تيع
العالم بطريقته املوضوعية ،وباتلايل فيه غري قادرة ىلع تقديم حقيقة العالم ،لقد قىض العلم ىلع لك
ً
املطلقات اليت ترسخت يف الويع البرشي قبله جاعال من نفسه املطلق الوحيد؛ إذ إنه هو «الوحيد
القادر ىلع منح يقني من خالل ابلحث املنظم ،ادلقيق املجرد الشمويل املوضويع»( .((1هذه الزنعة
العلمية املتطرفة جعلت «االعتقاد واإليمان ماكنهم العلم ..العلم فقط»( .((1والقرن العرشون هو –
بمعىن من املعاين – الوجه املقابل للقرن اتلاسع عرش ،وبما يؤذن بعالم جديد ً
تماما يف فكر وفلسفة
ٍ
القرن احلادي والعرشين» .اكن القرن اتلاسع عرش قرن العقل وايلقني ،أما القرن العرشون فهو قرن
الشك واالحتمال .وبينما اكن القرن اتلاسع عرش قرن اإليمان بانلظريات واملذاهب ،بل واحدية
انلظرية واملذهب ،اكن القرن العرشون هو قرن اتلمرد واثلورة واتلعددية ،ومن ثم فهو قرن األزمات
والصدمات ،وكذلك اكن القرن اتلاسع عرش قرن اثلقة يف االستقرار وانتصار اإلنسان .وبينما اكن
القرن اتلاسع عرش قرن اذلات /اجلوهر الفاعلة املتعايلة ىلع السياق واتلاريخ ،اكن القرن العرشون
قرن اذلات /املوضوع رهن السياق وويلدة اتلاريخ .بدا إذن القرن اتلاسع عرش تتوجيًا لفكر اتلنوير
وعرص العقل وتأكيد اذلات واستقالل األنا عن املوضوع ،وهو ما خلصه شعار فلسفة ديكارت «أنا
ِّ
َ
أفكر» ،يلنطلق من األنا ادليكاريت واإليمان بالوجود؛ ومن ث َّم اكن القرن اتلاسع عرش قرن استقالل
الفكر واثلقافة واحلقيقة ،أما القرن العرشون فهو قرن تاريخ وسيولوجيا الفكر والعقل واثلقافة
َ
ً
ً
واحدا يف بعدي اتلاريخ واملجتمع»(.((1
نسيجا
واحلقيقة؛ قرن ابلنية اليت «تشلك فيها اذلات واملوضوع

( ((1فؤاد زكريا ،اتلفكري العليم ،ط ،3 .اعلم املعرفة ( 3الكويت :املجلس الوطين للثقافة والفنون واآلداب.57 :)1988 ،
( ((1حممد سبيال ،مرتجم ،يف الفكر املعارص :حوارات (الرباط :رشكة ابليادر ،د.ت.73 :).
( ((1توماس كون ،بنية اثلورات العلمية ،ترمجة شويق جالل ،اعلم املعرفة ( 168الكويت :املجلس الوطين للثقافة والفنون واآلداب.7 :)1992 ،
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لقد قامت معرفة القرن اتلاسع عرش ىلع نيف وهدم املعرفة السابقة عليها ،وجاء القرن العرشون،
يلنيف القرن السابق عليه ،ويبدو أن انلتيجة اليت نستخلصها من هذا السياق يه أن النشاط املعريف
َّ
ً
اجلديد ليك جيد ماكنا هل ،عليه أن يزيح النشاط املعريف القديم ،أو بعبارة أخرى كما يقول كولر« :أن
اتلأثري الرئييس للنظرية تكمن يف منازعة ما يطلق عليه اإلدراك املألوف»(.((2

 -4املو�ضوعية ..العجل الذهبي
«ال حقيقة يف الوجود ،ولك يشء جائز».
نيتشه (هكذا تكلم زرادشت )276
لقد اهزتت «أرض املوضوعية الصلبة» اليت تصورت العلوم اإلنسانية لفرتة أنها طوق انلجاة
هلا من دور اتلابع املتواضع للفلسفات واأليديولوجيات وانلظم السياسية(((2؛ فقد سعت الفلسفات
العلمية املعارصة إىل اتلأكيد ىلع نيف املوضوعية من جانب ،وتقليص دورها يف إنتاج معرفة يقينية من
دائما ً
جانب آخر ،إن ابلحث العليم وموضوعية العلماء مهما بلغا من الصفا واتلجرد سيبقيان ً
وأبدا
قارصين عن تعقيدات الواقع وغموضه ادلفني( .((2يف حني يرى بوانكاريه أن العلم ليس «وحده هو
العاجز عن الكشف عن طبيعة األشياء ،بل ال يشء يستطيع أن يكشف عنها»(((2؛ وىلع هذا «فإن
العلم ،املعرفة العلمية ،هو ً
دائما افرتايض ..هو معرفة حدسية»(.((2
لقد تغري دور املعرفة إذن ،لم يعد عليها وصف الواقع وكشفه بل عليها أن تتخيله ،ليس ثمة
واقع إذن بل هناك ُّ
ختيل ذللك الواقع؛ ألن «املعرفة باملعىن الكالسييك ،املعرفة احلصينة ايلقينية ،معرفة

( ((2كولر ،مدخل إىل انلظرية األدبية.18 :
( ((2صالح قنصوة ،املوضوعية يف العلوم اإلنسانية :عرض نقدي ملناهج ابلحث (بريوت :دار اتلنوير.7 :)1984 ،
( ((2عرايب ،اكرل بوبر.38 :
( ((2اجلابري ،مدخل إىل علم فلسفة العلوم.457 :
ً
ً
( ((2اكرل بوبر ،حبثا عن اعلم أفضل :حمارضات ومقاالت ثالثني اعما ،ترمجة أمحد مستجري (القاهرة :اهليئة املرصية العامة للكتاب.15 :)1996 ،
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مستحيلة»( ،((2لكننا حناول جاهدين فرض االنتظام ىلع العالم املحيط ،إننا جنهد يف اكتشاف أوجه
التشابه فيه وتفسريه وفق مبادئ اخرتعناها حنن( ،((2فالبرش اعمة – وألسباب تتعلق بطبيعة انلفس
البرشية – معنيون باتلوصل إىل ما هو قاطع ونهايئ؛ ألن الشك واالستمرار يف الشك يعوقان حركتهم
احلياتية واالجتماعية ،وهذه السمة انلفسية املشرتكة ختزتنها اللغة املحكية بكلماتها واستعماالتها
ملفاهيم مثل الصدق واحلقيقة وايلقني والربهان( ،((2ولكن رغم سعينا خلف ما هو قاطع ونهايئ
وحقييق ويقيين ،ورغم حماوالتنا فرض انلظام ىلع العالم؛ رغم لك هذا يبىق الواقع /العالم ً
بعيدا عنا
ً
غاً
رغم أننا نعيشه يلظل مروا متبدال .يقول أينشتاين« :لقد رأينا أنواعاً من الواقع تنشأ بتقدم العلم،

إن الواقع اذلي أنشأته الفزيياء احلديثة هو أبعد ما يكون عن الواقع اذلي عرفه العلم عند بداية
قيامه»( ،((2ويقول باشالر« :لقد أصبحت املوضواعت يعرب عنها بواسطة التشبيهات ،أما الواقع فهو
تنظيم تلك املوضواعت يف عالقات ،وبعبارة أخرى إن ما هو فريض اآلن هو ما كنا نعتربه ظواهر؛ ألن
االتصال املبارش بالواقع جمرد معطى مبهم ومؤقت واصطاليح»( ،((2ذللك «لم يعد يف استطاعتنا منح
َ
ً
ثقتناًّ ،
شاهدا،
قبليا ،للمعلومات اليت يزعم املعطى املبارش أنه يمدنا بها ،لم يعد هذا املعطى َحك ًما وال
ً
ً
اعجال من إثبات أنه يكذب ،وذللك فاملعرفة العلمية ً
دوما
بل إنه متهم وال بد أن نتمكن آجال أو

إصالح لوهم»(.((3
تظل احلقيقة إذن مؤرقة وبعيدة؛ ألنه ال يمكن أن نكتشفها ونضع أيدينا عليها ،حنن فقط
خنمنها ،يقول بوبر« :إن نظرياتنا يه ابتاكرات حرة لعقلنا ،حناول أن نفرضها ىلع الطبيعة ،لكن
نادرا ما ننجح يف ختمني احلقيقةً ،
ً
وأبدا لن نتيقن من جناحنا ،علينا إذن أن نقنع باملعرفة احلدسية»(،((3
( ((2املرجع السابق.55 :
( ((2املرجع السابق.45 :
( ((2املرجع السابق.58 :
( ((2اجلابري ،مدخل إىل علم فلسفة العلوم.462 :
( ((2املرجع السابق.465 :
( ((3املرجع السابق.466 :
ً
( ((3بوبر ،حبثا عن اعلم أفضل.55 :
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فالعالم يتغري عندما تتغري انلماذج اإلرشادية( ،((3والعلماء يرون أشياء جديدة ومغايرة عندما ينظرون
من خالل أجهزتهم اتلقليدية إىل األماكن اليت اعتادوا انلظر إيلها وتفحصها قبل ذلك ،فعقب
حدوث ثورة علمية جيد العلماء أنفسهم يستجيبون لعالم مغاير(.((3
إن ىلع الفكر العليم برمته أن يتبدل حيال جتربة جديدة ،فلك مقالة يف الطريقة العلمية
ستكون ً
دائما مقالة ظرف «ولن تصف بنية نهائية الفكر العليم»( ،((3فاستمرار املعارف القديمة يف

ً
اإلنسان املعارص ليس ديلال – كما يرى مريسون – ىلع استمرار وثبات العقل البرشي ،وإنما نرى فيه
ً
ً
«ديلال ىلع غفلة املعرفة وبرهانا ىلع هذا ابلخل دلى اإلنسان املثقف اذلي يكرر باستمرار نفس
املكسب وعني اثلقافة ويغدو كلك ابلخالء ضحية لذلهب املعبود»(.((3
ًّ
نوعيا
املعرفة العلمية إذن ال تنمو «ألن انلمو يفيد الرتاكم املقداري ،ولكنها تتطور أي تتغري
ًّ
وهيلكيا ،يعين أنه ليس ثمة مطلقات وال هيالك وبىن أزيلة يف العلم»( ،((3ومهما طالت فرتات االستقرار

ًّ
اليت تنعم بها انلظرة الواقعية فإن ما ينبيغ أن يلفت انتباهنا حقا هو أن مجيع اثلورات اخلصبة اليت
عرفها الفكر العليم يه عبارة عن أزمات جتعل إاعدة انلظر بشلك جذري يف انلظرة الواقعية ً
أمرا
ًّ
رضوريا ،جيب أن نعرف أن الفكر الواقيع ال يستحدث من ذاته أزماته اخلاصة ،وأن االستثارة اثلورية
تأتيه ً
دوما من اخلارج من ميدان املجرد ،امليدان اذلي فيه تنشأ ومنه تنطلق(.((3
وجرد اإلنسان من انتصاراتهّ ،
جرد العلم نفسه من املوضوعية والواقعية وايلقني ّ
لقد ّ
جرده من
ً
عدما إذ انفصل عن ذات اإلنسان ،لقد جرد العلم املعرفة السابقة عليه
إيمانه بالوجود اذلي أصبح
( ((3انلموذج اإلرشادي (أو اإلطار الفكري) هو تلك انلظريات كنموذج دلى جمتمع من ابلاحثني العلميني يف عرص بذاته ،عالوة ىلع طرق ابلحث املمزية
تلحديد وحل املشكالت العلمية وأسايلب فهم الوقائع اتلجريبية .انظر :كون ،بنية اثلورات العلمية.151 :
( ((3املرجع السابق.195 :
( ((3جاستون باشالر ،الفكر العليم اجلديد ،ترمجة اعدل العوا ،طـ( 3 .بريوت :املؤسسة اجلامعية لدلراسات.137 :)1983 ،
( ((3جاستون باشالر ،تكوين العقل العليم :مساهمة يف اتلحليل انلفساين للمعرفة املوضوعية ،ترمجة خليل أمحد خليل ،طـ( 3 .بريوت :املؤسسة
اجلامعية لدلراسات.9 :)1986 ،
َ
َّ
( ((3هشام غصيب ،دراسات يف تارخيية العلم (عمان ،األردن :دار اتلنوير.38 :)1993 ،
( ((3اجلابري ،مدخل إىل علم فلسفة العلوم.468 :
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من املطلقات ،وايلوم يقيض ىلع املطلق األخري – مطلق العلم ،لقد حارب علم القرن اتلاسع عرش
املعرفة احلدسية املجردة وايلوم يعود إيلها.
ٌّ
لقد جعل العلم الواقع والعالم اذلي نعيشه حزمة من اخلطابات يعرب لك منها عن نمط معني
ً
َ
ُ
مساويا للمعرفة،
العالم
العلم
من الويع بالعالم ،ال يملك أيًّا منها سلطة احلقيقة أو ايلقني ،لقد جعل
أو بتعبري أدق لم يعد هناك اعلم خارج املعرفة ،وتطور هذه املعرفة هو ما يغري العالم أو جيدده ،ذللك
فإن اللحظة اليت تفصل بني انهيار املوضوع العليم وبناء واقع عليم جديد ختلق ً
حزيا لفكر الواقيع
فكر متحرك يساوق حركته وفعايلته ،سيقال إنها حلظة قصرية واعبرة ال تساوي شيئًا إذا ما قورنت
ُ
بالفرتات الزمنية اليت يعيشها العلم املكتسب ،العلم اذلي أرسيت داعئمه وت ِّم َم بالرشح واتلفسري
وأصبح مادة للتعليم ،ومع ذلك فيف هذه اللحظة القصرية بالضبط جيب اقتناص املنعطف احلاسم
يف الفكر العميل؛ فبالعناية بهذه اللحظات القصرية وبإبرازها وإاعدة بنائها يمكن تأسيس الفكر
العليم ىلع ديناميته وجديلته.
هنا – يف عملية اتلأسيس تلك – تنشأ اتلناقضات اتلجريبية املباغتة وحتوم الشكوك حول
بداهة املسلمات ،وتربز تلك اتلأيلفات القبلية اليت تكشف عن املظهر املزدوج للواقع ،تبدو
هذه اللحظة لكحظة املخاض؛ يقول باشالر« :إن اإلنسان يصبح بواسطة اثلورات الروحانية اليت
ً
ً
ً
جنسا حباجة إىل اتلغيري ،ويتألم
متغايرا ،أو ليك حنسن القول ،يصبح
جنسا
يستلزمها اإلبداع العليم
من عدم اتلغري»( ،((3فاألطروحة اليت تنظر للمعرفة بوصفها تطور للفكر وتقبل اتلغيريات اليت تمس
وحدة «األنا أفكر» وثباته وخلوده ال بد أن تقلق الفيلسوف( ،((3يقول بوبر« :إن القلق ادليين والقلق
الفلسيف اذلي نعيشه يف زماننا هذا هو يف معظمه قلق يتعلق بفلسفة املعرفة البرشية ،أسماه نيتشه
العدمية األوروبية وأسماه بيندا خيانة املثقفني ،أما أنا فأود أن أصفه بأنه نتيجة لكشف سقراط أننا
ال نعرف شيئًا ،أعين أننا ً
ًّ
ً
عقليا»( ،((4ربما يرفض معظمنا هذا
تربيرا
أبدا لن نتمكن من تربير نظرياتنا
( ((3باشالر ،تكوين العقل العليم.15 :
( ((3اجلابري ،مدخل إىل علم فلسفة العلوم.470 :
ً
( ((4بوبر ،حبثا عن اعلم أفضل.105 :
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اتلصور للعلم ،وربما يرى أنه ال يمكن اتلخيل عن املوضوعية وايلقني والواقعية ،ولكن سكونية
الفكر واملعرفة اليت تفرضها السلطات اثلالث السابقة يه املوات؛ يه القيد اذلي يشد ببغاء روسيل
ألرجوحته؛ يشده ملوته.

 -5البحث عن خط�أ
«إن املتناقضات تعطي نلفسها احلق يف الوجود».
نيتشه
ً
إن األفاكر اليت عرضناها سلفا جعلت من الطبييع أن يعرف اكرل بوبر املنهج العليم بأنه
«منهج اتلخمينات اجلريئة واملحاوالت الفذة إلثبات بطالن هذه اتلخمينات»( ،((4فمع غياب سلطة
ً
إصالحا لوهم هو يف الغالب وهم احتوائها ىلع
املوضوعية والواقعية وايلقني أصبحت املعرفة العلمية

املوضوعية والواقعية وايلقني ،يقول بوبر« :حنن ال نبحث عن ايلقني؛ اخلطأ صفة برشية ،ومن َّ
ثم
فال بد أن نمزي بوضوح بني احلقيقة وايلقني .إن كون اخلطأ صفة برشية ال يعين فقط أن علينا أن
دوما ضد اخلطأ وإنما يعين أننا ال يمكن أن نتأكد ً
نكافح ً
تماما أننا لم خنطئ»( ،((4فتشوه املعرفة
السابقة باخلطأ هو فقط ما يسمح بوجود معرفة جديدة؛ إذ إن آيلة ابلحث عن اخلطأ يه آيلة ال نهائية
خادلة؛ ألن ايلقني العليم فقد خلوده ،وإذا اكن بوبر يقول :إن منهج العلم هو «منهج ابلحث إلزالة
األخطاء لصالح احلقيقة»( ،((4فهذه احلقيقة ال توجد إال بوجود اخلطأ.
«إن فكرة اخلطأ تتضمن فكرة احلقيقة كونها املقياس اذلي قد نعجز عن الوصول إيله ،وإماكنية
اخلطأ تعين أنه بالرغم من سعينا بللوغ احلقيقة – وحىت يف توصلنا إيلها  -فإننا ال يمكننا أن جنزم بأننا
توصلنا هلا بالفعل ،فثمة ً
دائما احتمال للخطأ»(.((4
( ((4عرايب ،اكرل بوبر.15 :
ً
( ((4بوبر ،حبثا عن اعلم أفضل.14 :
( ((4املرجع السابق.15 :
( ((4عرايب ،اكرل بوبر.22 :
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كاً
ً
إن بوبر جيعل احلقيقة هدفا متحر ال يمكن الوصول إيله ،وهو بذلك يضمن للعلم أن يستمر
«هدف العلم وضع نظريات يف الظاهرات الطبيعية ،وهذه انلظريات تبىق ختمينات قارصة عن بلوغ
احلقيقة بانتظار أن يتم استبداهلا بتخمينات أخرى أفضل من سابقاتها ،ولكن يه األخرى تنتظر
ُ
أن تدحض يف املستقبل»( .((4وال يبتعد باشالر عن هذا اتلصور فهو يقول« :بالنسبة إىل العالم تنبثق
املعرفة من اجلهل كما ينبثق انلور من الظالم ،فهو ال يرى أن اجلهل عبارة عن نسيج من األخطاء
اإلجيابية ،املكينة املتماسكة ،إنه ال يدخل يف حسابه أن للظلمات الفكرية (اجلهل) بنية خاصة ،وأنه
بهذا االعتبار جيب ىلع لك جتربة موضوعية صحيحة أن تعمل ً
دوما ىلع حتديد الكيفية اليت يتم بها
تصحيح خطأ ذايت ،غري أن األخطاء ال يمكن القضاء عليها بسهولة؛ فيه متماسكة يشد بعضها
ً
بعضا»(.((4
إن فكرة اخلطأ جعلت ابلحث العليم يتجه حنو التشوه يف انلظريات السابقة والشواهد املناقضة
هلا فيها والشذوذ اذلي تتضمنه ،بل إن توماس كون يقول« :ال يوجد حبث عليم بدون شواهد
مناقضة»( ،((4ويف رأي باشالر ،فإن إهمال الفالسفة الطويل للمشكالت املتصلة باالضطرابات
ُ
وباألخطاء وبالشبه ،هو اذلي أوجد احلتمية ،وما الشعور باحلتيم إال شعور بانلظام األسايس؛ الشعور
بقرار الفكر وسكونه ،ولكن ىلع هامش هذه األخطاء ستنهض فيما بعد الالحتمية العلمية ،وعلينا
أال ننىس يف مستوى علم الفلك ذاته أن الفكر املتصل باالضطرابات هو بادلرجة األوىل فكر حديث،
ًّ
هندسيا ،وذلا اكنت ادلهشة
لقد أراد ابلاحثون خالل زمن طويل أن تكون األجسام السماوية بسيطة
مذهلة عندما كشفت القياسات األرضية أن شلك الكرة األرضية مفلطح ،وهذا ما داع إىل تسمية
«موبورتوي» ُم َفلْط ُح ْ
ً
تصورا
األر ِض اجل َ ِريء .إن حدس األشاكل البسيطة هو اذلي أوىح بتصور العالم
ِ

( ((4املرجع السابق.23 :
( ((4اجلابري ،مدخل إىل علم فلسفة العلوم.468 :
( ((4كون ،بنية اثلورات العلمية.128 :
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ًّ
رياضيا ،وقد قاد هذا احلدس إىل مقاومة فكرة تشوه األجرام السماوية وإىل مقاومة اضطراب حراكتها
مقاومة طويلة(.((4
إن إدراك التشوه واالضطراب إذن هو حمور ابلحث العليم ،التشوه واالضطراب هو ما يظهر نلا
عندما نبحث عن اخلطأ ،هو ما يكشف مفارقة تصورنا للعالم .يقول توماس كون« :إذا اكن إدراك
الشذوذ هل دور يف انبثاق أنواع جديدة من الظواهر فلن يكون من دوايع ادلهشة ألي أحد القول
ً
عمقا ،يعد ً
رشطا ًّ
أويلا جلميع اتلغريات املقبولة اليت تطرأ
إن مثل هذا اإلدراك ،ولكن ىلع حنو أكرث
ىلع انلظرية ،وأحسب أن ابلينة اتلارخيية فيما خيتص بهذه انلقطة واضحة ً
تماما وال لبس فيها»(.((4

 -6يف مواجهة التفكري القدمي
«قل يل كيف يبحثون عنك ..أقل لك من أنت».
باشالر
ً
جديدا بالعالم ال يمكن أن توجد إال بتشويه ونيف الظواهر
الظواهر اإلبداعية بوصفها وعيًا
السابقة (الويع القديم بالعالم) ،األمر اذلي جعل ابلحث عن األخطاء هو منهج العلم وإدراك الشذوذ
والتشوه واالضطراب ،هو موهبة املبدع العليم أو األديب ،واملوضوعية وايلقني والواقعية واحلقيقة
سلطات ال يملكها أي خطاب يتصور العالم؛ ألنها لم تعد مطلقة ،املطلق الوحيد اآلن هو «اتلغري»،
هو اليشء الوحيد اثلابت منذ األزل وإىل األبد ،لقد أصبح اتلغري اغية يف ذاته ،تلصبح اللحظة اليت
يتم فيها «اتلغري» حلظة سحرية ،فيه اليت تمنح احلياة استمراريتها هلذا ،فإن آيلة اتلفكري اإلبدايع
ختتلف ً
تماما عن آيلات اتلفكري اتلقليدي ،فعىل حني حياول اتلفكري اإلبدايع خلق اعلم جديد
حياول اتلفكري اتلقليدي ترسيخ وجود العالم القديم ،فال يمكنك أن حتفر حفرة جديدة يف ماكن

( ((4باشالر ،الفكر العليم اجلديد.106-104 :
( ((4كون ،بنية اثلورات العلمية.112 :
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جديد بأن تستمر يف حفر نفس احلفرة األوىل واتلفكري اتلقليدي هو أداة تعميق وتوسيع احلفر املوجودة
( األفاكر القديمة).
اتلفكري اتلقليدي يقول« :أنا أعرف اليشء اذلي أحبث عنه» ،أما اتلفكري اإلبدايع فيقول« :أنا
أحبث ولكين لن أعرف ما أحبث عنه حىت أجده»( ،((5وىلع حني يطرح اتلفكري العمودي قيمة «اإلجناز»
ً
يطرح اتلفكري اإلبدايع قيمة «اتلغيرُّ » ،ذللك فإن ابلاحث أو اخلبري هو أكرث انلاس «عمقا»؛ ألنه
أكرثهم ُ
«ع ً
قما»؛ ألنه أقل قدرة ىلع اتلغيري؛ إذ إنه يسقط ضحية لذلهب املعبود أو األفاكر القديمة كما
يقول باشالر( .((5ولكننا لسنا بصدد املقارنة بني انلمطني من اتلفكري ،وإنما حناول اتلعرف ىلع طريقة
اتلفكري اإلبدايع يف خلق خطابه /اعمله اجلديد ،وهنا يقول دي بونو« :إن علينا أن نبدأ باالعرتاف
ًّ
تدرجييا حىت تفقد ذاتيتها وتنهار ،ويمكن إجراء اتلغيري
بالفكرة ابلارزة املتسلطة ثم تغيري شلكها
باملبالغة يف أحد مالمح الفكرة وتضخيمها كما يف الاكريكاتري»( .((5اتلغيرُّ إذن ال بد أن يقوم ىلع

تشويه القديم ،ذللك ال بد أن يرتىب دلى املبدع شعور بالذلة عندما نكون ىلع «خطأ» ،فاإلنسان يفوز
حبريته حني يهرب من سجن فكرة قديمة ،ويكتسب طريقة جديدة يف انلظر لألشياء( .((5وهذه انلظرة
اجلديدة ال جيب أن ختضع نلظام ،بل فيها استخدام الصدفة وإدخال عنرص من العشوائية واملفاجأة،
فيف سياق اهلروب من القديم املألوف تبدو نلا املخالفة واإلمعان يف الغرابة واستفزاز املشاعر يه
عنارص اتلجديد .ولكن ليست هذه الغرابة اغية يف ذاتها وإنما وسيلة دلفع اتلفكري يف اجتاهات
جديدة ،وكنا اقرتحنا طريقة املبالغة وتغيري النسب والتشويه الاكريكاتريي للقديم واملألوف كخطوة
وسيطة يف اتلفكري اإلبدايع املتجدد وليس كإجناز نتوقف عنده ،فاتلفكري اإلبدايع فقط يمكنه
جتاوز مرحلة الفوىض وتفكيك األنماط القديمة إىل مرحلة يندفع فيها الفكر إىل اجتاهات جديدة
( ((5إدوارد دي بونو ،اتلفكري اإلبدايع ،ترمجة خليل راشد اجليويس (أبو ظيب :املجمع اثلقايف.47 :)1997 ،
( ((5إدوارد دي بونو ،اتلفكري املتجدد :استخدامات اتلفكري اجلانيب ،ترمجة إيهاب حممد ،األلف كتاب اثلاين ( 180القاهرة :اهليئة املرصية العامة للكتاب،
.28 :)1995
( ((5املرجع السابق.30 :
( ((5املرجع السابق.32 :
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حتددها الصدفه( ،((5وهكذا تنتيه بنا دراسة أنماط اتلفكري إىل ذات انلتيجة اتلغري جوهر احلياة وهدم
ذاتية القديم يه وسيلة اجلديد يف الوجود.
إن اللحظة املعرفية اليت نعيشها جوهرها اتلغري؛ إنه سبيلها للحياة واالستمرار واتلجدد ،إال
أن ضعف عالقتها به قد يقودها للهالك؛ ألن قدرة البرشية ىلع اتلعامل مع نتائج إبدااعتها قارصة
عن اللحاق بقدرة البرشية ىلع اإلبداع ،فاتلطور احلضاري يميض بشلك أرسع بكثري من اتلطور
ابليولويج ،ذللك جيب أن ننيم وعينا باتلغيرّ  ،وجيب أن يكون اتلكيف مع اتلغري حمور أي نوع من
اتلعليم ،جيب أن نتفهم أن اليشء الوحيد اثلابت يف احلياة هو اتلغري ذاته( ،((5حىت يمكن تقليل اهلوة
بني بطء اجلهاز العصيب لإلنسان يف إدراك اتلغري واإليقاع الرسيع للتغيرّ  ،وإال فنحن نتحرك حنو
اكرثة سيكولوجية واقتصادية كما يقول إريك فروم ال بد من إحداث تغري يف الشخصية اإلنسانية من
طريقة يف احلياة تقوم ىلع االقتناء واالستحواذ واالكتناز واجلشع ،إىل طريقة أخرى تتيح للبرش الفرصة
يلخرجوا أمجل ما عندهم من مواهب وملاكت وأخالق( .((5واحلق أن تأمل كتابات إريك فروم يف هذا
الصدد تكشف أنه ال يقابل بني اجلشع واالستحواذ وبني اتلجربة املشرتكة ،وإنما يقابل بني أسلوب
«اتلملك» اذلي يقتيض سكونية العالم واحلياة ،ىلع حني يمثل أسلوب الكينونة صريورة ال تنتيه،
ً
مجيعا
فهو يقول« :يف نمط اتلملك ال توجد عالقة حية بيين وبني ما أملك ،فأنا وما أملك أصبحنا
أشياء ،وأنا أملكها ألن ّ
دلي القوة اليت تمكنين من جعلها مليك ،ولكن ثمة عالقة عكسية ،فيه
ً
أيضا تملكين ألن إحسايس بهوييت يتوقف ىلع ملكييت هلا»( .((5إن نمط امللكية ال يقوم ىلع صريورة

حية ومثمرة بني اذلات واملوضوع ،وإنما يه عالقة جتعل من اذلات واملوضوع أشياء ،والعالقة بينهما

( ((5املرجع السابق.103 :
( ((5روبرت أورنشتاين ،وبول إيرليش ،عقل جديد لعالم جديد :كيف نغري طريقة تفكرينا نلحيم مستقبلنا ،ترمجة أمحد مستجري ،األعمال الفكرية
(القاهرة :اهليئة املرصية العامة للكتاب.89 :)2000 ،
( ((5إريك فروم ،اإلنسان بني اجلوهر واملظهر ،ترمجة سعد زهران ،تقديم لطيف فطيم ،اعلم املعرفة ( 140الكويت :املجلس الوطين للثقافة والفنون واآلداب،
.79 :)1983
( ((5املرجع السابق.80 :
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عالقة موات وليست عالقة حياة؛ وذلك ألن اتلملك يتعلق باألشياء ،واألشياء ثابتة يمكن وصفها،
بينما تتعلق الكينونة باتلجربة ،واتلجربة اإلنسانية ال يمكن وصفها فالكينونة تتضمن اتلغري ،أي
أن «الكينونة يه الصريورة» و«األبنية احلية ال تكون إال إذا اكنت يف صريورة ،وال توجد إال إذا اكنت
يف تغري ،فاتلغري وانلمو صفتان أصيلتان مالزمتان للحياة .هذه انلظرة اجلذرية إىل احلياة كعملية تغري
مستمرة ،ال كجوهر ثابت دلى هرياقليطس وهيجل ،توازنها فلسفة بوذا يف العالم الرشيق ،فال ماكن
يف فكر بوذا ملفهوم اجلوهر ادلائم املستمر ،ال يف األشياء وال يف اذلات البرشية ،الصريورة يه احلقيقة
الوحيدة .((5(»..إن الويع اتلمليك يرتبط باثلابت ،والكينونة ويع باملتغري ،وهلذا يرتبط اتلملك باملنطق
واملياكنيكية يف علمية اتلذكر ،كأن ترتسخ الصلة بني األضداد أو تكون صلة زمان أو ماكن أو حجم
أو لون يف إطار نظام فكري معني ،ىلع عكس اتلذكر يف أسلوب الكينونة اذلي يرتبط باالضطراب
والعشوائية« ،فروابط اتلذكر يف الكينونة ال يه مياكنيكية وال يه منطقية خالصة ،ولكنها حية»(.((5
وال نبالغ إذا ادعينا أن بإماكننا أن نمأل آالف الصفحات اليت تدعم هذا اتلصور ،واليت ترسم
أدق اتلفاصيل «للحظة اتلغيرُّ يف لك جماالت الوجود اإلنساين واملعرفة اإلنسانية ،اليت تقيض مجيعها إىل
نتيجة واحدة يه أن «املنهج العليم» ال بد أن يقوم ىلع أساس عالقة حية بني اذلات واملوضوع ،عالقة
متحررة من املطلقات اليت رسخها العلم واليت أصبحت كعبة درايس األدب يف اللحظة الراهنة.
ً
وأخريا ،ومن منطلق إيماننا باملنجز املعريف للعلم؛ نردد مقولة باشالر« :ىلع الفكر العليم برمته أن
يتبدل حيال جتربة جديدة».

 -7خال�صة
رأينا تواشج مقوالت فلسفة العلم ونظرية املعرفة وعلم االجتماع وعلم انلفس وأنظمة اتلفكري
ُّ
وغريها من العلوم اليت تناوب دارسو األدب ادلوران يف مداراتها ،فجلها ينتيه إىل ال ثبات املعرفة
( ((5املرجع السابق.45 :
( ((5املرجع السابق.51 :
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اإلنسانية وإىل حمدودية قدرة املنهج – أي منهج – ىلع توجيه الويع يف إطار ذلك اإليقاع الرسيع للتغري
املعريف.
ً
ليست هذه املقدمة دعوة إىل «الالمنهجية يف دراسة األدب وإنما حماولة الستكشاف طريقا
ً
القارئ كمنطلق لالنفتاح ىلع انلص والعالم ،وجلعل انلص مرجعية يف
أكرث اتلفاتا إىل ذات ابلاحث/
ِ
ً
نكوصا
اتليه انلقدي اذلي أحدثته ما بعد احلداثة وبعد ما بعد احلداثة .وحىت ال يظن ابلعض هذا

ً
ً
قصدا إىل مقرتحنا انلقدي اذلي نلخصه يف انلقاط
وارتدادا إىل ذاتي ٍة رومانسية أو تأويلي ٍة ،سنقصد
اتلايلة.
اخزتال املنهج – كمنظور للويع وكقالب للنص – إىل إجراءات ِه اليت تنتظمها وتوجهها اخلربة
ِّ
ُّ
انلقدية اليت نمثل هلا هنا باخلربة اجلمايلة دلى املبدع ،تلك اخلربة اليت تشده إىل لك األنظمة واخلطابات
ً
ِّ
ُ ِّ
اجلمايلة ،كما تمثل يف ذات الوقت منطلقا إلبداع خطابه اجلمايل اخلاص؛ حيث تمثل ذات املبدع
َّ
اتلكوينية ،ولعل هذا الربط بني اإلجراء املنهيج واخلربة املعرفية واذلات
أحد مبادئ هذا اخلطاب
املبدعة ً
قائما يف الويع املعريف املتشح باملوضوعية العلمية اليت تناقض اذلات؛ حيث ال تنفصل اذلات

املبدعة الفاعلة دلى سوسري وبارت وفوكو وهورسل وغريهم عن مقوالتهم انلظرية.
جدير بأن ِّ
ٌ
يوسع القالب انلظري – اذلي ال مفر من وجوده – بما
إن اخزتال املنهج إىل اإلجراء
يسمح باالنفتاح ىلع اذلات القارئة يف تشابكها مع حلظتها املعرفية ،وحيقق طموح راهنية املنهج
ً
للظاهرة اجلمايلة اليت َّ
ُّ
نصب فيه انلص.
يتوجه إيلها ،بدال من القالب األسمنيت سابق اتلجهزي اذلي
ىلع املستوى اتلقين ،سيعمل «اتلناص» املنهيج بوصفه «اقتطاع وتمثيل وحتويل»

(((6

كمبدأ

جتمييع للمقوالت املنهجية اليت يتم توظيفها يف االشتباك مع انلص وكمظهر للروح املنهيج اليح اذلي
حيفظ املسافة احليوية بني القارئ وانلص.
( ((6مارك أجنينو وآخرون ،يف أصول اخلطاب انلقدي اجلديد ،ترمجة وتقديم أمحد املديين ،سلسلة املائة كتاب (بغداد :دار الشؤون اثلقافية العامة:)1987 ،
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ال شك أن هذا الطموح – إذا اكتسب مرشوعيته انلظرية – يف حاجة إىل كثري من ابلحث
واجلدل اذلي يعمق جمراه – وهو ما حناول أن نعمل عليه – وحنن ال نطرحه هنا يف صورته املبدأية إال
حتاشيًا الستخدام مصطلح «املنهج اتلاكميل»؛ حيث إن اتلباين بني مناهج انلقد بالغ اتلعقيد وحيث

كلِّ
تقتيض مقولة «اتلاكمل» جتاهل الفروق املعرفية واتلارخيية واأليديولوجية املش ة هلذه املناهج.

ىلع هذا ،فقد حاونلا توظيف مقوالت املناهج وانلظريات املختلفة ،اكنلظرية الشفاهية
واألسلوبية ونظرية األنواع األدبية ونظرية الرسد وحىت تاريخ األدب ،وقد اعتمدت آيلة ابلحث
ىلع اختبار مقوالت انلظرية الشفاهية من خالل إجراءات املناهج األخرى اتلطبيقية ىلع انلص،
مسرتشدة يف ذلك بمفهوم فوكو للخطاب اذلي يرى «أن اخلطاب يف ظاهره يشء بسيط ،لكن أشاكل
ً
باكرا ،وبرسعة عن ارتباطه بالرغبة وبالسلطة ،وما املستغرب يف ذلك
املنع اليت تلحقه تكشف
ما دام اخلطاب – وقد أوضح اتلحليل انلفيس ذلك – ليس فقط هو ما يظهر (أو خييف) الرغبة ،لكنه
ّ
ً
أيضا هو موضوع الرغبة .وما دام اخلطاب – واتلاريخ ما فتئ يعلمنا ذلك – ليس فقط هو ما يرتجم
الرصااعت أو أنظمة السيطرة ،لكنه هو ما نصارع من أجله ،وما نصارع به ،وهو السلطة اليت حناول
ً
«جهازا عرب لغوي .يعيد توزيع نظام
االستيالء عليها»( .((6ويف هذا اإلطار ،فقد نظرنا للنص باعتباره
اللغة ،بكشف العالقة بني اللكمات اتلواصلية»(.((6
َّ
وبعد ،فهذه حماولة نُ ُّ
قر – ً
بدءا – افتقارها ملا جيب أن تتوفر عليه من دقة وشمول ،ولعل الرغبة
َّ
الصادقة واملحاولة اجلادة تشفع ملا فيها من نقص.

( ((6املرجع السابق.15 :
( ((6صالح فضل ،بالغة اخلطاب وعلم انلص ،اعلم املعرفة ( 164الكويت :املجلس الوطين للثقافة والفنون واآلداب.229 :)1990 ،
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ً
نص الرسائل نص فريد ،يندر أن جتد هل مثاال ،وال يرجع هذا إىل موسوعيته؛ حيث اجتمعت بني
ً
دفتيه ُجل معارف عرصه ،وال يرجع هذا أيضا إىل ثرائه األسلويب واجلمايل؛ حيث يمكن الوقوف فيه
ىلع شىت ألوان القول والكتابة يف اثلقافة العربية يف هذا الزمان ،وال يرجع حىت إىل انفتاحه الفذ ىلع
جل اتليارات الفكرية واملذاهب ادلينية واملدارس الفلسفية واحلراكت السياسية يف عرصه ،وال إىل
األثر الكبري اذلي تركه يف اثلقافة العربية وفنونها املختلفة؛ ففرادة هذا انلص تنبع من اتلناقض اذلي
ال يمكن إصالحه بني لك ما سبق من سمات وبني معطيات اتلاريخ عن هذا انلص ،فهذا انلص يبدو
ً
كنهر متدفق يأىب أن يشلك الواقع اتلارييخ ضفافا هل ،فقد انقطعت  -عن عمد  -روابطه بعرصه فال
ً
يمكن ألحد حىت اللحظة الراهنة أن جيزم حمددا ماكن أو زمان تأيلف انلص وال حىت شخصية أو
شخصيات مؤلفيه ،بل لم جيزم أحد رأيًا – وهذا أضعف اإليمان – حول مذهبهم السيايس أو ادليين
أو الفكري.
ُّ
لقد ظل الواقع اتلارييخ لرسائل إخوان الصفا ً
تيها يُ ِضل ابلاحثني ،فـ «ليست دراسة مذهب
هؤالء املفكرين ومنظمتهم باألمر اليسري ،وإن الصعاب اليت تعرتض سبيل هذه املحاولة صعاب مجة
كثرية ،فاملعطيات اتلارخيية اليت نملكها اآلن ما تزال نتفة من أخبار نادرة مقتضبة ومغرضة يف أغلب
األحيان إن لم تكن متناقضة ونافلة»( ،((6هذا إىل جانب أن «هذه الرسائل تصطدم بتعقد مهم إضايف،
ً
ً
وهو حرص اإلخوان ىلع إغفال أسمائهم إغفاال مطلقا»( .((6هذا الواقع اتلارييخ املؤسف دفع الكثري من
ابلاحثني إىل اتلوجه إىل انلصوص ذاتها منقبني عن إشارة أو اسم هنا أو هناك ،ولكن مساعيهم لم

( ((6اعدل العوا ،حقيقة إخوان الصفا (دمشق :األهايل.41 :)1993 ،
( ((6املرجع السابق.42 :
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تفلح؛ ألن «رسائل اإلخوان ،وكذلك الرسالة اجلامعة يه نصوص مغفلة ...وإن صفحاتها الكثري عددها
ال تنطوي ىلع اسم أو أسماء املدن اليت نرشت فيها ،كما أنها ال تذكر أي زمن تلأيلفها»(.((6
هذا العوز يف املعطيات اتلارخيية عن الرسائل أدى إىل ظهور العديد من انلظريات اليت استندت
إىل خرب هنا أو هناك حول شخصيات مؤليف الرسائل أو ماكن وزمان نرشها ،وحنن سنعرض إىل أهم
هذه انلظريات حول العنارص الرئيسة ،ويه شخوص املؤلفني /زمان النرش /ماكن النرش /احلركة أو
ًّ
ًّ
وماكنيا  -مع ادلعوة اإلسماعيلية،
زمنيا
احلزب أو الفرقة اليت ينتيم إيلها اإلخوان ،فقد جتاوروا -
ُّ
التشيع بوجه اعم .وقد ربط كثري من
والقرامطة واملعزتلة وغريها من الفرق اليت تصب يف انلهاية يف
ابلاحثني رسائلهم بادلعوة إىل إحدى هذه الفرق دون األخريات ،وهو ما سنحاول تبيينه يف الصفحات
اتلايلة.

 -1م�ؤلفو الر�سائل
إن أشهر الروايات اليت حددت أسماء ملؤليف الرسائل هو ما ورد يف كتايب اتلوحيدي «املقابسات»
«واإلمتاع واملؤانسة» من حوار دار بني اتلوحيدي وصمصام ادلولة بن عضد ادلولة ابلوييه اذلي
ً
سأهل عن زيد بن رفاعة ومذهبه وعلمه ،فأخذ اتلوحيدي جييبه إىل أن قال« :وقد أقام بابلرصة زمانا
ً
طويال صادف بها جامعة ألصناف العلم ،وأنواع الصناعة .منهم أبو سليمان حممد بن معرش البسيت،
ويعرف باملقديس ،وأبو احلسن عيل بن هارون الزجناين ،وأبو أمحد املهرجاين والعويف وغريهم وصحبهم
وخدمهم ،واكنت هذه العصابة قد تألفت بالعرشة ،وتصافت بالصداقة واجتمعت ىلع القدس والطهارة
وانلصيحة ،فوضعوا بينهم مذهبًا زعموا أنهم َّ
قربوا به الطريق إىل الفوز برضوان اهلل .وذلك أنهم

َّ
َّ
قالوا :إن الرشيعة قد دنست باجلهاالت واختلطت بالضالالت ،وال سبيل إىل غسلها وتطهريها إال
بالفلسفة؛ ألنها حاوية للحكمة االعتقادية واملصلحة االجتهادية ،وزعموا أنه مىت انتظمت الفلسفة

( ((6املرجع السابق.45 :
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االجتهادية ايلونانية والرشيعة العربية ،فقد حصل الكمال وقد صنفوا رسالة يف مجيع أجزاء الفلسفة
َّ ْ
فهرسا وسموها «رسائل إخوان َّ
ًّ
ًّ
ً
الصفاء»( .((6وقد مثلت هذه الرواية احلجة
وعمليا ،وأفردوا هلا
علميا
اليت استند إيلها بعض ابلاحثني( ((6يف حتديد أسماء مؤليف الرسائل؛ حيث ال تتعارض هذه الرواية
فيما ذكرته عن اإلخوان مع أفاكر الرسائل .وىلع الرغم من ذلك فإن مصداقيتها ليست مطلقة ،فنحن
َّ
كما يقول معارضو هذه انلظرية التتوفر دلينا أي معلومات عن حياة معاوين زيد بن رفاعة وأفاكرهم
وكتاباتهم ،بل إن زيد بن رفاعة نفسه ال تتوفر عنه معلومات اكفية ،فال يعرف ماكن مودله وزمانه
أو ماكن وفاته وزمانها ،وال يذكر عنه إال بعض انلوادر والروايات اليت تنتج عنها صورة مشوشة
قادحة(.((6
والروايات األخرى اليت حتدد أسماء ملؤليف الرسائل ليست أوفر نصيبًا من ادلقة من انلاحية
اتلارخيية من هذه الرواية ،بل ربما اكنت أكرث بُ ً
عدا عن احلقيقة ،ومن هذه الروايات تلك الرواية اليت

ْ
تنسب الرسائل إىل َبع ِض األئمة اإلسماعيليني اكإلمام أمحد بن عبد اهلل( ((6أو جعفر الصادق .ولكن
هذه انلظرية ُ
تثري الكثري من املشالك ،فنسبة تأيلف الرسائل إىل اإلمام جعفر الصادق خطأ تام؛ ذلك
أن تاريخ وفاة هذا اإلمام الشهري (ت  148ـه) هو يف الواقع تاريخ جد متقدم ىلع الرسائل مما ال يدع
ً
جماال للنظر إىل هذا الرأي نظرة جد.
َّ
أما عن نسبتها إىل اإلمام املستور أمحد بن عبد اهلل ،فيقول عنها اعدل َ
الع ّوا «من انلافل اإلحلاف
ّ
ىلع ِّ
«فادلاعمة األكرث أهمية يف استدالل ادلايع
الس َمة املغرضة جبالء هلذه انلظرية اإلسماعيلية»(،((7
( ((6أبو حيان عيل بن حممد بن العباس اتلوحيدي (ت [ ]414ـه) ،كتاب اإلمتاع واملؤانسة ،حتقيق أمحد أمني ،وأمحد الزين ،مج( 2 .القاهرة :جلنة اتلأيلف
والرتمجة والنرش7-5 :)1942 ،؛ أبو حيان اتلوحيدي ،املقابسات ،حتقيق ورشح حسن السندويب (القاهرة :املكتبة اتلجارية الكربى.45 :)1929 ،
( ((6ت .ج .دي بور ،تاريخ الفلسفة يف اإلسالم ،ترمجة عبد اهلادي أبو ريدة ،ط( 3 .القاهرة :دار انلهضة العربية.100 :)1954 ،
( ((6العوا ،حقيقة إخوان الصفا.84 :
( ((6عبد اللطيف الطيباوي« ،حبث يف عدد الرسائل ومؤلفيها» ،الفصل  3يف مجاعة إخوان الصفا ([القدس :إدارة املعارف37-21 :)]1931 ،؛ اعرف تامر،
حقيقة إخوان الصفا وخالن الوفا ،نصوص ودروس ( 3بريوت :املطبعة الاكثولوكية لآلباء اليسوعيني17-15 :)1957 ،؛ مصطىف اغلب ،فالسفة من
الرشق والغرب (بريوت :محد.38 :)1967 ،
( ((7العوا ،حقيقة إخوان الصفا.78 :
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َّ
إدريس تمثل يف أن الرسائل إنما وضعت دلحض علم ايلونان ،والفلسفة ايلونانية ،ويه داعمة عبثية
ً
ً ًّ
عبثا تاما ،ومن ينظر إيلها بعني اجلد يدرك ُسدى انلظرية بأرسها ،ويشك يف ُحجج من يأخذ بها،
َ
َ ُّ
ولو قرأ الرسائل قراءة سطحية»( .((7أما انلظريات األخرى فيه أشد تهافتًا من انلظريتني السابقتني،
فنقص األخبار وتضاربها جعل من العبث االستناد إيلها يف الوصول إىل مؤلف لن تضيف معرفته أي
َّ
للنص وملعرفتنا به ،وىلع هذا األساس يؤكد ابلاحث املدقق اعدل َّ
العوا «عقم اتلحريات َّ
الراهنة
يشء
املتجهة يف هذا املنىح»(.((7

 -2مكان وزمان الت�أليف
ً
اتلباسا من اسم أو أسماء مؤلفيها يف كتب ابلاحثني،
ليس زمان وماكن تأيلف الرسائل بأقل
ً
ً
فعىل حني جند بعضهم يقدمون تارخيا حمددا جند ابلعض اآلخر يذهب إىل أنه «ال يمكن حتديد
ً
زمان اإلخوان ابلتة»( ،((7ولكن عددا ال بأس به من انلظريات تلتيق حول القرن الرابع اهلجري
«إن اتلاريخ اذلي يقبله بوجه اعم ُجل العلماء هو القرن الرابع اهلجري ،ويذهب ابلاحثون إىل جعل
هذه احلقبة من اتلقويم اإلساليم تقابل اعمة القرن امليالدي العارش أو انلصف اثلاين منه أو الربع
ً
األخري أو حوايل نهاية القرن املذكور»( .((7وجند أن عددا من ابلاحثني املدققني يكتفون بتحديد
ً
منهجا يعتمد ىلع
تقرييب تلاريخ تأيلف الرسائل مع ربطه بوجود اجلماعة ذاتها ،وقد اتبع ماسينون
إعداد الحئة باألشعار العربية والفارسية املذكورة يف الرسائل ،وقد اعترب تاريخ وفاة الشاعر ابن الروىم
ًّ
(ت  )896 /283حدا أدىن تلأيلف الرسائل ،واعترب سنة وفاة ابلتاين اعلم الرياضيات اذلي استخدمت
ًّ
بعض نظرياته يف الرسائل حدا أقىص وقد تويف ( ،)929 / 317وقد تبعه يف هذا املنهج اعدل العوا« .أما
َّ
حنن فقد اخرتنا امليض يف درب اتلنقيب اذلي رسمه ماسينيون ،وقد قارنا بادئ ذي بدء ،نص الرسائل
( ((7املرجع السابق.79 :
( ((7املرجع السابق.84 :
( ((7عمر فروخ ،إخوان الصفا :درس-عرض-حتليل ،ط ،2 .دراسات قصرية يف األدب واتلاريخ والفلسفة ( 15بريوت :مكتبة منيمنة.14 :)1953 ،
( ((7العوا ،حقيقة إخوان الصفا.58 :
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كما جاء يف طبعة القاهرة مع بعض خمطوطات املكتبة الوطنية بباريس وحترينا صحة أبيات الشعر
ِّ
العربية اليت ملا يطاهلا اتلحقيق بعد ،ووصلنا يف نهاية حبثنا إىل حتديد قائيل ُجلها ،وبدا نلا أن بعض
األبيات ،وال سيما اليت يتصل موضوعها بالزهد وبامليتافزيياء ،يه من وضع املؤلفني أنفسهم وأحدث
هذه املقاطع الشعرية اليت حددنا أسماء قائليها يرجع إىل قصيدة أنشدها الشاعر الشهري املتنيب أمام
اكفور صاحب مرص يف شهر شوال  349ـه ،يقول:
		
ويف اجلسم نفس ال تشيب بشيبـه

ُ
ولو أن ما يف الوجه منه حراب

لَ ّ
ُ ْ
ّ
ك ُظ ْ
هلا ظف ٌر إ ن
فـر أ عِــد ه 		

َ
ٌ
ُ
وناب إذا لم يبق يف الفــم ناب

يغري مين َّ
		
ادلهر مـا شـاء غريــهــا

ُ
وأبلغ أقىص العمر ويه كعاب

ً
فهذا اتلاريخ مضافا إيله عدد من السنوات اليت يفرتض أنها تكيف النتشار القصيدة املذكورة
ًّ
وذيوعها إىل أن بلغت معرفة اإلخوان ،يمكن عده ،بصورة مقبولة ،حدا أدىن بدرجة من ايلقني
تلحديد تاريخ تأيلف الرسائل»( .((7وبالرغم من هذا ابلحث واتلنقيب ال يستطيع ابلاحث أن يطمنئ
إىل هذا تلحديد اتلارييخ؛ حيث ما زالت تعوزه القرائن وتنقصه ِّ
ادلقة ،وهذا ما يقرره يف انلهاية اعدل
العوا نفسه فيقول« :إن القرن الرابع اهلجري /العارش امليالدي بوصفه زمن وجود اإلخوان ىلع الصعيد
َّ
نسبية إن لم نقل موقوتة»(.((7
اتلارييخ ال يتحىل إذن إال حبقيقة

مكان النَّ�رش
من الصعب احلديث ً
أيضا عن ماكن نرش رسائل إخوان الصفا دون احلديث يف نفس الوقت عن
َصرْ
«ابل ة» يه االسم اذلي أقره كثري من ابلاحثني« ،إنهم نشأوا
ماكن وجود أعضاء اجلماعة ،ومدينة

( ((7املرجع السابق.61 :
( ((7املرجع السابق.63 :
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يف العراق ،ولعلهم نشأوا يف ابلرصة ،إال أن ذلك لكه من باب الظن ال من باب ايلقني»( .((7وهو من
َ
اجلماع ِة ،ولكن نص الرسائل يذكر
باب الظن؛ حيث تذهب بعض اآلراء إىل أن بغداد اكنت مركز
َّ
بوضوح ويف أكرث من موضع أن اإلخوان متفرقون يف ابلالد ،وأن هلم جمالس حيرضونها وجيتمعون فيها،
ًّ
ً
وهو ما يتوافق أيضا مع دعوة اإلخوان وعموميتها ،واليت تستلزم «ميدان عمل أرحب جدا وأغىن من
ً
حدود ابلرصة أو ختوم بغداد»( .((7وىلع هذا األساس ،فإن انلظرية األكرث قبوالاحول ماكن اجلماعة يه
ّ
انلظرية القائلة بأنه «اكن جلماعة إخوان الصفا مركزها يف ابلرصة ومراكز أخرى لعقد جلساتها يف
اكف من األتباع لتشكيل حمفل»(.((7
مجيع املدن اليت يتوافر فيها عدد ٍ

 -3مذهب �إخوان ال�صفا
ٌّ
اتلوصل
يبدو أن ربط اإلخوان بفرق ودعوات سياسية أو فكرية مذهبية تم نتيجة للفشل يف
إىل مؤليف الرسائل أو إىل أعضاء اجلماعة كما رأينا ،فاتلقط بعض ابلاحثني تشابهات بني بعض أفاكر
الرسائل والقرامطة واإلسماعيلية وغريها من الفرق ابلاطنية لنسبتها إيلهم .فعىل صعيد العدالة
االجتماعية واألفاكر اإلصالحية ،حاول ماسينيون ودي بور ومكدنادل وغريهم اتلقريب َّ
والربط بني
ْ
إخوان الصفا والقرامطة ،وهو أم ٌر ال خيلو من إرساف؛ حيث اكن اهلدف احلقييق هلذه الفرقة هو محل

انلاس ىلع اإلحلاد كما اكن االنتماء «باالطالع» دلى القرامطة يستهدف القضاء ىلع «الرشائع» ،هذا
ُّ
باإلضافة إىل سلوكهم ادلموي واإلبايح؛ حيث أباحوا قتل الرجال واألطفال وسيب النساء ،كما أحلوا
اللواط؛ وأوجبوا قتل الغالم اذلي يمتنع ىلع من يريد الفجور به ،وهو ما يباعد ً
تماما بينهم وبني
إخوان الصفا اذلين تُدين رسائلهم هذه املمارسات إدانة تامة .وىلع مستوى اتلنظيم ،جند ً
أيضا فوارق

( ((7فروخ ،إخوان الصفا.14 :
( ((7العوا ،حقيقة إخوان الصفا.65 :
( ((7املرجع السابق.
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كبرية بني القرامطة وإخوان َّ
الصفا؛ فعىل حني يتطلب االنتماء إىل القرامطة «الطاعة العمياء» فإن
ً
مطابلا أن ال يطيع إال عقله فقط ،فال جمال ألي قرس أو إكراه ،كذلك ال
عضو مجاعة اإلخوان اكن
خيىف اتلعارض اجليل بني مادية القرامطة املفرطة وشبقهم وتوحشهم وبني املزنع الروحاين لإلخوان
ودعوتهم إىل العلم واتلقوى واألخالق الكريمة واتلعاون والصدق(.((8
يذهب فريق آخر من ابلاحثني إىل َّ
الربط بني اإلخوان واإلسماعيلية ،بل إن بعضهم يعترب رسائل
إخوان الصفا «من األسس املكينة اليت يرتكز عليها املذهب اإلسماعييل»( ،((8ويذهب آخر إىل أن
الفلسفة اإلسماعيلية يه الفلسفة اليت «بذر بذرها إخوان الصفا ،ثم نمت وترعرعت وبرزت ً
أخريا يف
مرص – يف ادلولة الفاطمية»( .((8ولعل شبه اإلمجاع ىلع تشيع اإلخوان جاء نتيجة ملا شاع يف رسائلهم
من نصوص حتتشد باتلعبريات واملصطلحات واآلراء الشيعية ،يف عدد من القضايا نذكر منها:
موقفهم من آل ابليت واخللفاء من الصحابة :وصف اإلخوان آل ابليت بأنهم« :خزان علم اهلل
ووارثو علم انلبوات»( ،((8كما وصفوا عيل بن أيب طالب بالويص« ،وما جيمعنا وإياك أيها األخ ابلار
الرحيم حمبة نبينا عليه السالم ،وأهل بيته الطاهرين ،ووالية أمري املومنني عيل بن أيب طالب خري
الوصيني ،صلوات هلل عليهم أمجعني»( .((8ويرون أن اهلل خص ًّ
عليا باتلأويل .ويروون يف تعظيمه
أحاديث منها :إن رسول اهلل  قال لعيل « :أنا وأنت يا عيل أبوا هذه األمة» ،وحيدد اإلخوان هذه
األبوة بأنها روحانية ال جسمانية( .((8ويف معرض كالمهم عن «أويلاء اهلل وأصفيائه والعلماء العارفني
املستبرصين» ،يقول اإلخوان« :إنهم يرونه (اهلل) يف مجيع أحواهلم وترصفاتهم ،يللهم ونهارهم ال يغيب

( ((8املرجع السابق.89–86 :
( ((8اغلب ،فالسفة من الرشق والغرب.17 :
( ((8تامر ،حقيقة إخوان الصفا.8 :
( ((8إخوان الصفا« ،الرسالة السابعة من العلوم انلاموسية والرشعية يف كيفية ادلعوة إىل اهلل :ويه الرسالة اثلامنة واألربعون من رسائل إخوان الصفا»،
يف رسائل إخوان الصفا وخالن الوفاء ،مج.186 :4 .
( ((8املرجع السابق.195 :
( ((8إخوان الصفا« ،الرسالة اخلامسة :يف املوسيىق» ،يف رسائل إخوان الصفا وخالن الوفاء ،مج.213 :1 .
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ً
عنهم طرفة عني» و«ادىع أسد اهلل يف األرض (اإلمام عيل) لو كشف العطاء ما ازددت يقينا .أراد
بذلك أين أراه يف هذا الوقت مثل ما أراه يف اآلخرة»(.((8
ولكن هذه انلصوص ال تستقيم مع نصوص أخرى حتتشد بما يناقض عقائد الشيعة ويفارق
ِّ
لغتهم ،نورد منها ىلع سبيل املثال ال احلرص أنهم جيلون صحابة انليب  ،ويطلقون صفة الراشدين ىلع
من توىل اخلالفة منهم بعد وفاة الرسول ،بل خيصونهم بأنهم :الراسخون يف العلم(.((8
ٍّ
وحيفظون للك من أيب بكر وعمر وعثمان مقامه وماكنته ،فيقولون« :ثم من غيبة صاحب
ِّ
الرشيعة  قتل من بعده أجل أصحابه املساعدين هل يف إقامة انلاموس معه ،مثل صديقه ،وفاروقه،
وذي انلورين ،وما تواتر ىلع أهله وأقاربه من املصائب»( .((8وكذلك يقولون« :ويروى يف اخلرب أن
عمر بن اخلطاب  اكن يأمر انلاس بقراءة هذه السور (األنفال ،اتلوبة ،األحزاب) ويأمرهم حبفظها
ودرسها»(.((8
كما يقولون عن عثمان بن عفان واصفني شجاعته ورضاه بقضاء اهلل وقدره« :ملا دخلوا
ّ
عليه يلقتلوه ،فقام عبيده فسلوا سيوفهم ،وقالوا نقتل دونك ،فرجع وكره ،وذكر قول أنس ملا قال

رسول اهلل  :افتح هل ابلاب وبرشه بأنه ّ
ويل هذه األمة بعد عمر ،ووعده ببلوى تصيبة بهراقة دمه،
فقال لعبيدة :من رد سيفه إىل غمده فهو ّ
حر لوجه اهلل تعاىل وقعد يف جملسة ،وأخذ املصحف يف حجره
فقرأ « :ﮓ ﮔ» ،وريض بقضاء اهلل ،وعلم أنه مقتول ،وانقاد للمقادرير طيبة بها نفسه»(.((9

( ((8إخوان الصفا« ،الرسالة اثلامنة من انلفسانيات العقليات يف كمية أجناس احلراكت :ويه الرسالة اتلاسعة واثلالثون من رسائل إخوان الصفا» ،يف
رسائل إخوان الصفا وخالن الوفاء ،مج.337–336 :3 .
( ((8إخوان الصفا« ،الرسالة اتلاسعة :يف بيان األخالق وأسباب اختالفها وأنواع عللها ونكت من آداب األنبياء وزبد من أخالق احلكماء» ،يف رسائل
إخوان الصفا وخالن الوفاء ،مج.323 :1 .
( ((8إخوان الصفا« ،الرسالة اتلاسعة من العلوم انلاموسية والرشعية يف كيفية أنواع السياسات وكميتها :ويه الرسالة اخلمسون من رسائل إخوان الصفا»،
يف رسائل إخوان الصفا وخالن الوفاء ،مج.269 :4 .
( ((8إخوان الصفا« ،الرسالة اتلاسعة :يف بيان األخالق وأسباب اختالفها وأنواع عللها ونكت من آداب األنبياء وزبد من أخالق احلكماء».346 :
( ((9إخوان الصفا« ،الرسالة اخلامسة من العلوم انلاموسية والرشعية يف ماهية اإليمان وخصال املؤمنني املحققني :ويه الرسالة السادسة واألربعون من
رسائل إخوان الصفا» ،يف رسائل إخوان الصفا وخالن الوفاء ،مج.75-74 :4 .
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وبالنسبة لعائشة وللشيعة موقف منها غري إجيايب ،خلروجها ىلع عيل وحماربتها إياه يف موقعة
ً
اجلمل .يروي اإلخوان عنها حديثا يستدلون به ىلع اجتاههم يف الزهد« :عن اعئشة ر أنها قالت :أول
ّ
بالء حدث يف هذه األمة بعد ذهاب نبيها  الشبع وكرثته؛ وذلك أن القوم إذا شبعت بطونهم سمنت
أبدانهم ،وقست قلوبهم ،ومجحت نفوسهم ،واشتدت شهواتهم»(.((9
َّ
َّ
أما أبو هريرة اذلي تصفه الشيعة بالكذاب الوضاع ،فال يثقون بروايته ،يروي عنه إخوان الصفا
أن انليب  قال يف «وصيته أليب هريرة ..عليك يا أبا هريرة بطريق أقوام إذا فزع انلاس لم يفزعوا ،وإذا
طلب انلاس األمان لم خيافوا ،قال من هم يا رسول اهلل؟ عدهم يل ،وصفهم ،حىت أعرفهم ،قال :قوم من
أميت يف آخر الزمان حيرشون حمرش األنبياء.((9(»..
ال يمكن ألحد إذن أن جيزم بأن موقف اإلخوان من آل ابليت والصحابة يثبت تشيعهم ،فقد
رأينا كيف تنقض انلصوص نسبة اإلخوان إىل فرقة بعينها دون أن تتناقض فيما بينها ،كما سرنى يف
السطور القادمة.
موقفهم من قضية اإلمامة :استقىص ادلكتور فؤاد معصوم موقف إخوان الصفا من قضية
اإلمامة( ،((9ويه موضوع اخلالف الرئيس بني السنة والشيعة ،واملوقف منها هو احلد الفاصل بينهما،
وقد انتىه ادلكتور معصوم إىل إنكار اإلخوان الواضح لفكرة اإلمامة اليت تقول بها الشيعة ىلع
اختالف فرقها ومذاهبها؛ حيث يرى اإلخوان أن اإلمامة «إحدى أمهات مسائل اخلالف بني العلماء،
قد تاه فيها اخلائضون إىل حجج شىت ،وأكرثوا فيها القيل والقال ،وبدت بني اخلائضني فيها العداوة
وابلغضاء ،وجرت بني طابليها احلروب والقتال ،وأبيحت بسببها األموال وادلماء ،ويه باقية إىل يومنا
ً
هذا لم تنفصل ،بل لك يوم يزداد اخلائضون املختلفون فيها ِخالفا ىلع ِخالف ،وتتشعب فيها ومنها
ّ
ً
ٌ
آراء ومذاهب ،حىت ال يكاد حييص عددها إال اهلل ،فنحتاج أن نذكر أوال ما األصل املتفق عليه بني
( ((9إخوان الصفا« ،الرسالة اتلاسعة :يف بيان األخالق وأسباب اختالفها وأنواع عللها ونكت من آداب األنبياء وزبد من أخالق احلكماء».358 :
( ((9املرجع السابق.359 :
( ((9فؤاد معصوم ،إخوان الصفا :فلسفتهم واغيتهم ،ط ،3 .منشورات املدي ( 39دمشق :دار املدى.281-278 :)2008 ،
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ُ
خلالف يف فروعها فنقول :اعلم أن األمة لكها تقول إنه ال بد من إمام يكون
أهلها ،ثم نذكر أسباب ا ِ
وخصال عدة :أحدها هو أن حيفظ اإلمام الرشيعة
خليفة نلبيها يف أمته بعد وفاته؛ وذلك ألسباب شىت ِ
ُ
ُ
ّ
ىلع األمة ،وحييي السنة يف ال ِملة ،واألمر باملعروف ،وانليه عن املنكر ،وتكون األمة تصدر عن رأيه،
فاإلمامة «أمر رضوري تقتضيه املصلحة ادلينية وادلنيوية»(.((9
ويتتبع اإلخوان هذا األمر ،فيبحثون عن علة هذا االختالف ،ومىت بدأ ،فيقولون :إن اإلمامة
يه اخلالفة ،واخلالفة نواعن ،خالفة انلبوة ،وخالفة امللك ،فخالفة انلبوة يه الويح ،وإظهار ادلعوة
ً
ً
توجيها وإرشادا
ورشحها ،وإرشاد انلاس ،وإيضاح املنهاج ،وباالختصار يه لك ما يتعلق بادلين
ً
وتوضيحا .أما خالفة امللك فتتمثل يف السلطة السياسية واإلدارية ،ومن املفروض أن تكون وظيفة
من يتوىل هذا املنصب تطبيق ما جاء به انليب(.((9
ويذهب اإلخوان إىل وجود ترابط وتالزم بني اخلالفتني ،ويستشهدون ذللك بقول إردشري« :إن
امللك وادلين توأمان ،ال قوام ألحدهما إال باآلخر ،فادلين أس امللك ،وامللك حارسه ،فما ال أس هل
مهدوم ،وما ال حافظ هل ضائع ،وال بد للملك من أس ،وال بد لدلين من حارس»( .((9ثم اعلم أن اهلل
ً
مجيعا ،كما مجعها
تعاىل قد مجع نلبيه حممد ،عليه الصالة والسالم واتلحية ،خصال امللك وانلبوة
دلاود وسليمان ،ي ،وكذلك مجع يلوسف الصديق  .وذلك أن انليب  أقام بمكة يف أول مبعثه
ّ
ً
حنوا من اثنيت عرشة سنة يدعو انلاس ويعلمهم معالم ادلين ،حىت استوىف ِخصال انلبوة وأحكمها،
ُ
ثم هاجر بعد ذلك إىل املدينة ،وأقام فيها ً
حنوا من عرش سنني يف ترتيب أمر األمة ،وحتذير األعداء،
وجباية اخلراج والعرش ،ومصاحلة األعداء ُ
والمهادنة ،وقبول اهلدايا ومحلها ،والزتويج منهم وإيلهم،
الملك .ثم اعلم أن اهلل تعاىل ملا أضاف إىل نبوته ُ
حىت أحكم أمر ُ
الملك ،لم يضفها لرغبته يف ادلنيا

( ((9إخوان الصفا« ،الرسالة األوىل يف اآلراء وادليانات يف العلوم انلاموسية اإلهلية والرشعية :ويه الرسالة اثلانية واألربعون من رسائل إخوان الصفا» ،يف
رسائل إخوان الصفا وخالن الوفاء ،مج.493 :3 .
( ((9املرجع السابق.495 :
( ((9املرجع السابق.496 :
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ُ
ً
مجيعا ،واكن القصد األول هو ادلين،
وحرصه عليها ،ولكن أراد اهلل تعاىل أن جيمع ألمته ادلين وادلنيا
وامللك اعرض ألسباب شىت :أحدها أنه لو اكن امللك من غري أمته ،لم يكن أن يردهم عن دينهم أو
َّ
يسومهم سوء العذاب من اكن مسل ًطا عليهم ،مثل ما اكن يفعل ِفرعون ببين إرسائيل(.((9
ويضيف اإلخوان أنه من الصعب أن تلتيق خصال انلبوة وخصال امللك يف شخص واحد ،عدا
بعض األنبياء ،إذ هما كأنهما ضدان ،كما أن خصال انليب ال تكاد جتتمع لكها يف شخص واحد،
كذلك ال خيلو أحد من يشء منها ،فهنا ال بد من اتلعاون واتلعاضد بني األشخاص اذلين تتوفر فيهم
جبملتهم خصال انليب(.((9
ً
ولعل هذه انلصوص عن مفهوم اإلخوان لإلمامة ال تدع جماال للشك يف ابتعاد مذهبهم عما
تقول به فرق الشيعة املختلفة؛ حيث ينكر اإلخوان إماكنية وجود شخص تتوفر فيه خصال انلبوة عدا
األنبياء ،وهذا يعين صعوبة إماكن تويل شخص واحد خالفة انلبوة ،ذللك يذهبون إىل أن تتوىل اخلالفة
مجاعة تتوفر فيهم ،جمتمعني ،خصال انلبوة.
كذلك خيتلف إخوان الصفا مع (اإلثنا عرشية) يف مبدئها األسايس وهو :غيبة اإلمام املهدي،
ويقف اإلخوان منه موقف املعارضة الرصحية ،ويهامجون هذا االعتقاد ،ويبينون مدى تأثريه السليب
خمتف من خوف
ىلع نفسية معتنقيه( ،((9فيقولون« :إن من االعتقادات الفاسدة من يعتقد أن إمامه ٍ
خمالفيه ،فهذه العقيدة مؤملة نلفوس معتقديها ،وحمرية ومشككة»( .((10وجاء يف موضع آخر من رسائلهم:
أن «من اآلراء الفاسدة واالعتقادات املؤملة نلفوس معتقديها رأي من يرى ويعتقد أن اإلمام الفاضل
خمتف ال يظهر من خوف خمالفني ،واعلم أن صاحب هذا الرأي يبىق طوال عمره
املنتظر اهلادي
ٍ
ً
ً
منتظرا خلروج إمامه ،متمنيًا ملجيئه ،مستعجال لظهوره ،ثم يفىن عمره ويموت حبرسة وغصة ال يرى
( ((9إخوان الصفا« ،الرسالة األوىل يف اآلراء وادليانات يف العلوم انلاموسية اإلهلية والرشعية :ويه الرسالة اثلانية واألربعون من رسائل إخوان الصفا»:
.498
( ((9املرجع السابق.489 :
( ((9معصوم ،إخوان الصفا.281 :
( ((10إخوان الصفا« ،الرسالة السادسة عرشة من اجلسمانيات الطبيعيات يف خاصية الذلات ويف حكمة احلياة واملوت وماهيتهما :ويه الرسالة اثلالثون من
رسائل إخوان الصفا» ،يف رسائل إخوان الصفا وخالن الوفاء ،مج.72 :3 .
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إمامه ،وال يعرف شخصه من هو»( .((10بل إنهم يف الرسالة اثلالثني يف الفصل املعنون بـ «يف رشح معىن
الكفر» يضعونهم يف مجلة املرشكني ومثل من يعتقد أن ربه قتلته ايلهود .ومثل من يعتقد أن إمامه
ً
خمتف من خوف خمالفيه .ومثل من يعتقد أن رب العاملني خلق خلقا وناصبهم العداوة وهو إبليس
ٍ
وجنوده( .((10وهذا يدل داللة قطعية ىلع أن إخوان الصفا ليسوا من اإلثنا عرشية(.((10
ً
مستندا إىل عدد من انلصوص اليت حتتشد
لكن يظل هناك من يرص ىلع إسماعيلية الرسائل
باملصطلحات واآلراء اإلسماعيلية مثل« :وهذه الوالية املخصوصة ألهل بيت الرسالة ،عليهم السالم،
ال حيتاجون فيها إىل مدبرين غريهم ،وال إىل علماء سواهم ،وال يطلع انلاس ىلع أرسارهم ،وال
يعرفون أخبارهم ،وال يطلعون ىلع موايلدهم ،وال يعرفون سنيهم يف موتاهم وهلم علوم يتمزيون بها،
وينفصلون عن العالم بمعرفتها ،وأعمال يعملونها ال يرشكون فيها غريهم ،وذللك استحقوا الرياسة،
ً
ً
ووسموا باخلالفة ،وإنهم ال يُبدون عمال من األعمال ،وال يُظهرون فعال من األفعال إال بمشيئة إهلية،
وإرادة ربانية ،ويف الوقت اذلي ينبيغ إظهار ذلك العلم فيه ،وهم أطباء انلفوس ،ومداوو األرواح»(.((10
ومن ذلك قوهلم« :واذلين هم اخللفاء بغري هذه الصفة مثل األنبياء واألئمة واتلابعني هلم
بإحسان ،ريض اهلل عنهم ورضوا عنه ،اآلمرين باملعروف وانلاهني عن املنكر ،هم خلفاء اهلل تعاىل
اتلابعون ألمره وبهم صالح العالم ،وربما اكنوا ظاهرين بالعيان وموجودين يف املاكن يف دور الكشف،
وبالضد من ذلك يف دور السرت غري أنهم يف دور السرت ال يكونون مفقودي الوجه مجلة من أعدائهم،
فأما أويلاؤهم فيعرفون موضعهم ،ومن أراد منهم قصدهم ،تمكن منه ،ولو اكن غري ذلك اكن منه
خلو الزمان من اإلمام اذلي هو حجة اهلل ىلع خلقه ،وهو تعاىل ال يرفع حجته وال يقطع احلبل
( ((10إخوان الصفا« ،الرسالة األوىل يف اآلراء وادليانات يف العلوم انلاموسية اإلهلية والرشعية :ويه الرسالة اثلانية واألربعون من رسائل إخوان الصفا»:
.522
( ((10إخوان الصفا« ،الرسالة السادسة عرشة من اجلسمانيات الطبيعيات يف خاصية الذلات ويف حكمة احلياة واملوت وماهيتهما :ويه الرسالة اثلالثون
من رسائل إخوان الصفا».149 :
( ((10معصوم ،إخوان الصفا.281 :
( ((10إخوان الصفا« ،الرسالة احلادية عرشة من العلوم انلاموسية والرشعية يف ماهية السحر والعزائم والعني :ويه الرسالة اثلانية واخلمسون من رسائل
إخوان الصفا» ،يف رسائل إخوان الصفا وخالن الوفاء ،مج.376-375 :4 .
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ً
مجيعا ،فيف دور الكشف
املمدود بينه وبني عباده ،فهم أوتاد األرض وهم اخللفاء باحلقيقة يف ادلورين
يظهر ملكهم يف األجسام واألرواح ،ويف دور السرت جيري أمرهم يف األنفس والعقول وأصحاب
اململكة األرضية ،واخلالفة اجلسمانية ،وإنما تظهر يف األجسام أفعاهلم دون األنفس ،لم يملكوا امللك
الروحاين ،وال أيدوا باتلأييد السماوي ،وذللك صاروا مشاغيل بمثل ما يشتغل به ابلهائم ليس هلم
همة إال ابلطن والفرج ،وكذلك ليس هلم همة إىل مجع ذخائر ادلنيا وجواهرها اغتنام ذلاتهم واحلرص
ىلع نيل شهواتهم كما قال تعاىل :ﱫﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﱪ
إىل قوهل  :ﱫ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﱪ وهؤالء انلاس املغرورون بامللك األريض كما قال اهلل
خماطبًا اإلنسان «يا أيها اإلنسان ما غرك بربك الكريم»( .((10ومن ذلك أيضا قوهلم« :إن أقوى ما يكون

فعل إبليس يف دور السرت ،وذلك أن حجة اهلل ،عز اسمه يف أرضه وخليفته يف عباده يكون خمتفيًا
ً
مستورا ،وإن اكنت أنواره تيضء يف نفوس العارفني به ،والراجعني إيله اذلين ال يغرهم ما يرونه من
قوة ملوك ادلنيا وخلفاء الشياطني ،فإنها أمور زائلة ،مضمحلة فانية ،ال بقاء هلا وال دوام ،وال ينظرون
من أمامهم إىل ملكه وسلطانه يف دور سرته وخفائه ،إذا مجيع ما جيوزونه ىلع انليب املرسل فقد جيوزون
مثله ىلع الويص وىلع اإلمام ،إذا اكن انليب أرشفهم وأعالهم رتبة ،فهم جيوزون ىلع انليب املوت والقتل
ً
أنصارا ،واألكل والرشب وانلاكح والفرح والغم ،وأن األمور الفلكية
و اهلرب من األعداء ،إذا لم جيد
تطأ ىلع أجسامهم كما تطرأ ىلع أجسامنا ،غري أن نفوسهم الروحانية الرشيفة انلورانية يه من خارج
ً
األفالك فال حيكم الفلك ىلع أنفسهم بل ىلع أجسادهم ،وإنما باألجساد مثلنا ،غري أن باألنفس فرقا
بيننا مثل ما بني احليوان الغري انلاطق وبيننا»(.((10
وقد يعتقد ابلاحث املتعجل اذلي يتوقف عند هذه انلصوص بإسماعيلية اإلخوان ،لكن من
يستقيص موقف اإلخوان من ابلاطنية واإلسماعيلية ىلع وجه اخلصوص جيد أنهم ينتقدونهم أشد
ً
االنتقاد ويسفهون آراءهم ومعتقداتهم ،فهم يقولون مثال عن ابلاطنية« :واعلم أن أهل اآلراء الفاسدة
واالعتقادات الرديئة طائفتان :أحدهما شياطني اإلنس ،فشياطني اإلنس هم أهل اآلراء الفاسدة
( ((10املرجع السابق.379 :
( ((10املرجع السابق.381 :
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الظاهرة اليت ألفوها وأنسوا بها ،وشياطني اجلن هم أهل اآلراء الفاسدة ابلاطنة اليت أرسوها واستجنوا
بها إخوانهم وأتباعهم و تالمذتهم و شيعتهم اذلين يقتفون آراءهم ،ويسلكون مناهجهم»( .((10إذن فإن
إخوان الصفا ليسوا من اإلسماعيلية ،وإال ملا نقدوا هذه األفاكر ىلع هذا انلحو.
ولعل أهم ما يفصل إخوان الصفا عن اإلسماعيلية هو أنهم ال يعرتفون إال بالعقل ً
إماما« :واعلم
أنه ما من مجاعة جتتمع ىلع أمر من أمور ادلين وادلنيا ،وتريد أن جيري أمرها ىلع السداد ،وتكون
سريتها ىلع الرشاد ،إال وال بد هلا من رئيس ً
أيضا ،ال بد هل من أصل عليها يبين عليه أمره وحيكم به
بينهم ،وىلع ذلك األمر حيفظ نظامهم ،وحنن قد رضينا بالرئيس ىلع مجاعة إخواننا ،واحلكم بيننا،
ً
رئيسا ىلع الفضالء من خلقه اذلين هم حتت األمر وانليه ،ورضينا
العقل اذلي جعله اهلل تعاىل
بموجبات قضاياه ىلع الرشائط اليت ذكرناها يف رسائلنا وأوصينا بها إخواننا»( .((10وليس املراد بالعقل
يف هذا انلص اإلمام ،حيث يوضح اإلخوان يف نص آخر أنه يف حضور العقل والرشيعة انتفت احلاجة
إىل إمام «واعلم أن العقالء األخيار إذا انضاف إىل عقوهلم القدوة بواضع الرشيعة فليسوا حمتاجني
إىل رئيس يرأسهم ،ويأمرهم وينهاهم ،ويزجرهم وحيكم عليهم؛ ألن العقل والقدوة بواضع انلاموس
فهلم بنا أيها األخ أن نقتدي بسنة الرشيعة ،وجنعلها ً
ّ
إماما نلا فيما عزمنا
يقومان مقام الرئيس اإلمام،
عليه»( .((10ويف موضع آخر من الرسائل يقول اإلخوان« :إن عدمت ذلك (اخلليفة اذلي عنده احلق
وايلقني) فاجعل اخلليفة ىلع نفسك عقلك ،واقبل منه أوامره ونواهيه ،واجتنب اهلوى ،فإنه خليفة
إبليس فيه»(.((11

( ((10إخوان الصفا« ،الرسالة األوىل يف اآلراء وادليانات يف العلوم انلاموسية اإلهلية والرشعية :ويه الرسالة اثلانية واألربعون من رسائل إخوان الصفا».524 :
( ((10إخوان الصفا« ،الرسالة السادسة من العلوم انلاموسية والرشعية يف ماهية انلاموس اإلليه ورشائط انلبوة وكمية خصاهلم ومذاهب الربانيني
واإلهليني :ويه الرسالة السابعة واألربعون من رسائل إخوان الصفا» ،يف رسائل إخوان الصفا وخالن الوفاء ،مج.127 :4 .
( ((10املرجع السابق.137 :
( ((11إخوان الصفا« ،الرسالة احلادية عرشة من العلوم انلاموسية والرشعية يف ماهية السحر والعزائم والعني :ويه الرسالة اثلانية واخلمسون من رسائل
إخوان الصفا».380 :
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وفكرة «أن حيل العقل مقام اإلمام ،فكرة متناقضة مع املبدأ اإلسماعييل القائل برضورة اإلمام
ً
ًّ
ً
مستورا ،وباتلايل فإن نصوص اإلخوان هذه تتعارض مع
ظاهرا أم
مستقرا أم مستودعاً ،
سواء أكان
انلصوص اآلنفة اذلكر ذات الصيغة والصبغة اإلسماعيليتني»( .((11كما يتعارض بشدة مع املذهب
اإلسماعييل هذا انلص« :إذا أحكم صاحب انلاموس أمر الرشيعة وسنن ادلين ومنهاجه ،وبني
املنهاج وأوضح الطريق ،ومىض إىل سبيله ..بقيت اخلصال وراثة يف أصحابه وأنصاره الفضالء من
ً
أمته ،ولكن ال تكاد جتتمع لكها أمجع وراثة يف واحد منهم ،وال خيلو أحد من يشء منها((11(»...؛
حيث أغفل إخوان الصفا ذكر نسل انليب يف وراثة خصاهل ،فالوراثة هنا ،يف نظر اإلخوان ،تقوم ىلع
أساس اتباع منهاج انليب ،فلم يعريوا أي اهتمام بعالقة النسب اليت يه يف رأي اإلسماعيلية وكذلك
اإلثنا عرشية مناط اإلمامة ،وهناك نص آخر قاطع يف أن اإلخوان ال ينتسبون إىل املذهب اإلسماعييل،
حيث يقولون« :فإذا تأملت يف أمور ادلنيا وجدتها كدار ُملئت أجناس حيوانات ،تعادي بعضها
ً
بعضا عداوة طبيعية مركوزة يف اجلبلة ،كعداوة ابلوم والغربان ،وعداوة اللكب والسنانري ..وكما يفعل

امللوك والسالطيني بمن دونهم إذا غلبوا عليهم ،وأخذوا أمواهلم ..وكذلك أهل الرشائع املختلفة يقتل
بعضا ،ويلعن بعضهم ً
بعضهم ً
بعضا ،كما يفعل انلواصب والروافض ،واجلربية ،والقدرية ،و اخلوارج
واألشاعرة وغري ذلك»(.((11
والرافضة أو الروافض لقب أطلقه زيد بن عيل بن احلسني ىلع اذلين تفرقوا عنه ممن بايعوه
ً
عموما
بالكوفة ،إلنكاره الطعن يف أيب بكر وعمر ،ثم أطلق أهل السنة هذا اللقب ىلع الشيعة
باستثناء الزيدية ،فاألشعري عندما يقوم بتعداد الفرق الشيعية جيعل اإلثنا عرشية واإلسماعيلية
والقرامطة من الروافض(.((11

( ((11معصوم ،إخوان الصفا.284 :
( ((11إخوان الصفا« ،الرسالة األوىل يف اآلراء وادليانات يف العلوم انلاموسية اإلهلية والرشعية :ويه الرسالة اثلانية واألربعون من رسائل إخوان الصفا».489 :
( ((11إخوان الصفا« ،الرسالة السابعة عرشة من اجلسمانيات الطبيعيات يف علل اختالف اللغات ورسوم اخلطوط والعبارات :ويه الرسالة احلادية
واثلالثون من رسائل إخوان الصفا» ،يف رسائل إخوان الصفا وخالن الوفاء ،مج.160 :3 .
( ((11معصوم ،إخوان الصفا.285 :
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فلو اكن إخوان الصفا من اإلسماعيلية ملا استخدموا هنا هذا الوصف اذلي يعترب مسبة أطلقها
أهل السنة ىلع معظم الفرق الشيعية ومنها اإلسماعيلية(.((11
وإزاء هذا اتلعارض يف انلصوص يضعنا ادلكتور فؤاد معصوم أمام احتماالت ثالثة:
 -1أن إخوان الصفا حياولون إرضاء لك الطوائف واملذاهب ،ولو أدى بهم األمر إىل اتلناقض.
 -2أن اإلخوان متناقضون مع أنفسهم يف فكرة اإلمامة ودورها يف قيادة األمة.
 -3أن تكون انلصوص املبينة إلحدى هاتني الفكرتني دخيلة ىلع رسائل إخوان الصفا.
أما االحتمال األول فال نذهب إيله ،ذلك أنه:
أ -لو قصد اإلخوان خمتلف الطوائف ملا هامجوا العقيدة اإلثنا عرشية يف فكرة املهدي املنتظر
بذلك العنف والسخرية يف بالد اكلعراق؛ املركز الرويح والنشيط للتشيع اإلثنا عرشي ،وخاصة يف
عهد ابلويهيني.
ب -يعلن إخوان الصفا احلرب ىلع الكثري من الفرق واملذاهب ،اكملتلكمني اعمة ،واملعزتلة
واحلشوية بصورة خاصة ،فلو أراد اإلخوان إرضاء لك الطوائف ملا قاموا بتلك احلمالت القاسية ىلع
أفاكر هذه الفرق .بل اكنوا حياولون فتح باب احلوار معهم لكسبهم يف صفوفهم.
وأما االحتمال اثلاين وهو الوقوع يف اتلناقض ،فهو بعيد يف نظرنا؛ وذلك أن اإلخوان يف كثري من
مواضع رسائلهم يهامجون اذلين يناقضون أنفسهم ،ثم إنه ملستبعد أن يقعوا يف اتلناقض حول أمر هام
مثل اإلمامة اليت يه الركن السادس من أراكن اإلسالم يف العقيدة اإلسماعيلية .ىلع أننا ال جند يف
الرسائل أمثلة أخرى ىلع مثل هذا االضطراب.

( ((11املرجع السابق.
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هنا لم َ
يبق نلا إال االحتمال اثلالث ،وهو أن انلصوص اإلسماعيلية دخيلة ىلع الرسائل ،ونلا ىلع
ذلك شواهد وأدلة ،أهمها :أننا ال جند إلخوان الصفا ورسائلهم ً
ذكرا يف املصادر اإلسماعيلية املعارصة
ً
هلم يف القرن الرابع اهلجري ،وكذلك يف مصادرها يف القرنني اخلامس والسادس ،فمثال إن أبا حنيفة
انلعمان املغريب قايض قضاة املعز دلين اهلل الفاطيم ،ودايع ادلاعة (تويف اعم 363ـه) ال يتلكم يف كتبه
عن إخوان الصفا ،فلو اكنت الرسائل ابلذرة األوىل للفكر اإلسماعييل كما يديع ابلعض ،أو اكنت
قرآن العلم دلى إسماعيلية ايلمن كما يقول بعض ابلاحثني ،لاكن من الرضوري ذكرها يف كتبهم.
كما ال يتلكم عن اإلخوان ورسائلهم دايع ادلاعة أمحد محيد ادلين الكرماين (املتوىف يف سنة 411ـه) يف
مؤلفاته اليت وصلت إيلنا ،وكذلك دايع ادلاعة هبة اهلل الشريازي (تويف اعم 470ـه) كما لم يتطرق إيلهم
الرحالة اإلسماعييل نارص خرسو (تويف سنة 453ـه).
وقد بسط ادلكتور فؤاد معصوم صفحات طويلة إلثبات اتلحريف اإلسماعييل للرسائل،
وحماوالتهم اليت لم تتوقف حىت ايلوم لالستيالء عليها ونسبتها إيلهم(.((11
َّ
واحلق أن «اإلسماعيلية ،مذهبًا ،أخذت عن الرسائل ،وال عكس»( ،((11وهذا ما يذهب إيله عمر
فروخ «إىل أن ادلاعة اإلسماعيليني األولني لم يعرفوا الرسائل ،وأن أول من استفاد من مادة تلك
ُّ
الرسائل إنما هو ادلايع ايلمين اثلالث»( .((11وهذه االستفادة واتلأثر من جانب ادلاعة اإلسماعيليني هو
ً
ما يفرس بعض التشابه أيضا بني هذا املذهب وبعض أفاكر اإلخوان حول اإلمامة ومسحة اتلعاطف
الظاهرة مع الشيعة واإلجالل اذلي حيظى به عيل بن أىب طالب» إال أن اعدل العوا قام بتنفيد لك
َينَّ
وب اتلعارض بني مفهوم «عصمة
هذه التشابهات كأساس للتوحيد بني إخوان الصفا واإلسماعيلية

األئمة» وهو مفهوم شييع حمض .ورفض الرسائل ملبدأ العصمة ليس فقط عن األئمة بل ً
أيضا عن
عيل بن أىب طالب بل وسائر األنبياء.
( ((11املرجع السابق.293-284 :
( ((11العوا ،حقيقة إخوان الصفا.98 :
( ((11فروخ ،إخوان الصفا.5 :
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تبىق نظرية أخرية ويه اليت تربط اإلخوان باملعزتلة؛ حيث يرى بعض ابلاحثني أن املعزتلة وإن
أمخدتهم اضطهادات السنة اليت أعقبت خالفة املأمون ،فإن تعايلمهم قد وجدت من يقوم حبمايتها
ونرشها .أما عمر فروخ فريى أن إخوان الصفا «أصحاب مذهب فلسيف روحاين أخاليق يرون أن
َّ
ادلين احلقييق إنما هو الصداقة الصحيحة واملعاملة احلسنة واإلحاطة بالعلوم وتزنيه انلفس واتباع
العقل»( ،((11وهو ما يقربهم من انلظرية االعزتايلة.
ويعلق اعدل ّ
العوا يف نهاية عرض طويل للنظريات املختلفة اليت تربط إخوان الصفا بهذه الفرقة
ً
أو تلك قائال« :إن نقائص مجيع انلظريات اليت حتدثنا عنها وال كفايتها املؤسفة تضطرنا يف ختام هذه
َّ
ً
اهلوية الروحية
حرصا بوجه اتلقريب يف املنىح اذلي سندعوه
املعطيات اتلارخيية إىل توجيه دراساتنا
إلخوان الصفا .وهذه اهلوية ،يه هوية (مدرسة) ،ويه تتكشف عن أنها من طبيعة كالمية بل معزتيلة
بادلرجة األوىل»(.((12
ًّ
وهذه انلظرية يف رأينا ليست بأفضل َحظا من انلظريتني السابقتني ،فإىل جانب افتقارها الشديد
إىل أي شاهد تارييخ معترب ،تستند إىل ذات التشابهات الفكرية بني بعض نصوص اإلخوان والفكر
االعزتايل ،وألن اعدل العوا نفسه قد انتقد اختاذ هذه التشابهات كأساس للربط بني إخوان الصفا
َّ
والقرامطة أو اإلسماعيلية ،فإنه يربر قبوهلا يف حالة املعزتلة ورفضها يف غريها بأن «مدرسة اإلخوان
اكنت تعكس يف الوقت ذاته خصائص املدارس الكثرية لذلاكء اجلميع يف املجتمع العبايس يف ذلك
ً ً
مربرا أيضا لربط إخوان
العرص»( .((12و«اذلاكء اجلميع» اذلي يستخدمه العوا هنا يصلح أن يكون
الصفا باملدارس األخرى .ألن اتلناقض القائم بني رسائل إخوان الصفا وانلظرية االعزتايلة ليس أقل
َّ
حدة ،ولعيل ال أكون خمطئًا إذا ادعيت أن ذلك اتلجاور املدهش ألفاكر شىت املذاهب والفرق واألديان
والفلسفات يف الرسائل هو ادليلل القاطع ىلع عدم انتمائهم ألي فرق ٍة من هذه الفرق؛ حيث ال يقدم
( ((11املرجع السابق.17 :
( ((12العوا ،حقيقة إخوان الصفا.101 :
( ((12املرجع السابق.
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ً
ً
نلا اتلاريخ شاهدا واحدا ىلع هذا التسامح املدهش مع اآلخر وقبوهل كما هو ،فقد نما علم الكالم
من خالل اجلدل واتلناحر بني أصحاب املذاهب املختلفة ،وقد اكن تقدل أحد الفرق مقايلد احلكم
والسلطة حمنة للفرق األخرى يتساوى يف ذلك السنة والشيعة واملعزتلة وغريهم ،ولعل هذه املساحة
من التسامح وقبول اآلخر هو ما استعدى ىلع اإلخوان لك الفرق األخرى ،وكيف ال واملثل األىلع اذلي
ينرشه مذهب اإلخوان هو «العالم اخلبري ،الفاضل اذليك ،املستبرص الفاريس النسبة ،العريب ادلين،
احلنيف املذهب ،العرايق اآلداب ،العرباين املخرب ،املسييح املنهج ،الشايم النسك ،ايلوناين العلوم،
الرباين الرأي ،اإلليه املعارفَّ ،
يك األخالقَّ ،
السريةَ ،
اهلندي ابلصرية ،الصويف ِّ
الم َّ
الص َمداين»(،((12

ّ
َّ
وال شك أن مركب هذا اخلليط العجيب هو «اإلنسان» بألف والم العهد.

كلُ ِّ
وهكذا ً
أيضا وجد اإلخوان بذرة احلقيقة يف يشء حىت لو اكن كذبًا ،وهو ما جعل منهجهم
ُّ
اتلعلييم يقوم ىلع تمثل لك العلوم واملعارف اليت تصل أيديهم إيلها ،يقولون« :ينبيغ إلخواننا أيَّدهم

َ ْ
ً
ً
هب من
اهلل تعاىل أن ال يعادوا علما من العلوم ،أو يهجروا كتابا من الكتب ،وال يتعصبوا ىلع مذ ٍ
كلُ َّ
َ ْ
ومذهبنا يستَغرق املذاهب ها ،وجيمع العلوم مجيعها»(.((12
املذاهب؛ ألن رأينا
ّ
فيف وسعنا القول إن «إخوان الصفا علويون وباطنيون وإسماعيليون ومعزتلة وفيثاغورثيون
وأفالطينيون وجموس»( ،((12فلك من هذه الفرق قد جتد صدى ألفاكرها يف الرسائل ،وجيب أن نسلم
مع اعدل العوا يف نهاية األمر أن «اعتماد الرسائل اإلحدى واخلمسني أو االثنتني واخلمسني اليت
تؤلف جمموعها موسوعة (اإلخوان) يه الوسيلة الوحيدة بوجه اتلقريب اليت يمكن /جيب ىلع ابلاحث
نيِّ
االنطالق من ُّ
تفحصها املتأ ادلقيق ،وقد احتفظت نلا القرون اخلايلة بصورة صحيحة ىلع ما يبدو
من هذه الرسائل اليت تكاد أن تكون ايلنبوع األوحد السليم ملعرفتنا احلايلة بما يصح أن تنظر إيله

( ((12إخوان الصفا« ،الرسالة اثلامنة من اجلسمانيات الطبيعيات يف كيفية تكوين احليوانات وأصنافها :ويه الرسالة اثلانية والعرشون من رسائل إخوان
الصفا» ،يف رسائل إخوان الصفا وخالن الوفاء ،مج.376 :2 .
( ((12إخوان الصفا« ،الرسالة اثلاثلة :املوسومة باألسطرونوميا يف علم انلجوم وتركيب األفالك» ،يف رسائل إخوان الصفا وخالن الوفاء ،مج.85 :1 .
( ((12جبور عبد انلور ،إخوان الصفا ،نوابغ الفكر العريب ( 7القاهرة :دار املعارف.11 :)1954 ،
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اكف من ايلقني»( ،((12وهو نفس ما يذهب إيله فلوجل حيث يقول« :نلأخذ اآلن إذن كتابات
بيش ٍء ٍ
اإلخوان بيدنا دون أن نبايل بأصلها وال بمؤلفيها وال حىت بآرائهم»(.((12
ً
انليص اذلي يعتمد ىلع قراءة َّ
وفقا لطبيعة منهجنا َّ
انلص
وهو ما اختارناه ألنفسنا منذ ابلداية
َّ
ً
ويستقطر دالالته دون االستناد إىل واقعه اتلارييخ ،ولكن هذا الفصل اذلي لم يكن إال عرضا
ًّ
أساسيا لطرح َع َد ٍد من األسئلة اليت سنحاول
للنظريات املختلفة حول الواقع اتلارييخ للرسائل اكن
اإلجابة عليها يف الفصول القادمة.
فهذا «اإلغفال» كما يسميه العوا أو اتلغييب /اتلجهيل لروابط انلص بالواقع خاصة أسماء
ٍّ
ًّ
منهجيا
املؤلفني ،ما دالتله وما تأثريه ىلع خطاب الرسائل؟ هل اكن اإلغفال اذلي رأينا إىل أي َحد اكن
َ تجَ
ُ َ َّ َ
وت َف َّتتَ ْ
ًّ
ً
ت وحدة األمة والفرقة واملذهب واملجتمع؟
رص َّزأ فيه المجزأ
خطابا خاصا يف ع ٍ

ً
َّ
هل اكن «الن ْسب» واالنتساب إىل فرقة أو مجاعة سياسية أو دين أو عرق اعئقا أمام «اللكية

كيان ال
اإلنسانية» أو «الوحدة اإلنسانية يف إطار اتلعدد» اليت سىع اإلخوان إىل حتقيقها باصطناع
ٍ
يتنسب إىل يش ٍء ويمكن لكلُ ِّ يشء أن َينْتَس َ
ُ
ب إيله؟ أليس هذا هو ما يمكن أن نفهمه من حماوالت
ِ
ابلاحثني اتلنقيب واتلحري عن َّ
هوية اإلخوان وروابطهم بواقعهم؟ أال يمكن أن نقرأ هذا الفصل

كلُ ِّ
ْ
َم َّر ٍة يَن ِسبُون
َم َّر ًة أخرى فرنى أن حماوالت اتلحقيق واتلحقق من جانب ابلاحثني اكنت مقبولة يف
كلُ ِّ
ْ
ًَ
ْ
فرقة أو مذهبًا إىل اإلخوان ومرفوضة وبعيدة عن الواقع يف َم َّر ٍة يَن ِسبُون اإلخوان إىل فرقة أو َمذهب
أو فكرة أو مدينة أو مؤلف ...إلخ؟
يُشري طه حسني إىل أن اإلخوان «يريدون قلب انلظام السيايس املسيطر ىلع العالم اإلساليم،
وهم يتوسلون إىل ذلك بقلب انلظام العقيل املسيطر ىلع حياة املسلمني بإقامة فلسفة جديرة تستطيع
أن تشيد فوق داعئم جديدة احلياة العقلية واحلياة العملية لألفراد واملجتمع ىلع قدر سواء»(.((12
( ((12العوا ،حقيقة إخوان الصفا.42 :
( ((12املرجع السابق.101 :
( ((12طه حسني« ،مقدمة» ،يف رسائل إخوان الصفا وخالن الوفاء ،حتقيق خري ادلين الزريلك ،مج( 1 .القاهرة :املطبعة العربية.9-8 :)1928 ،
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ألم يكن انلظام السيايس املسيطر ىلع العالم اإلساليم آفته الفرقة والترشذم واتلناحر؟ ثم
ما يه الفلسفة املشيدة فوق ادلاعئم اجلديدة؟ وما هو اجلديد يف رسائل اإلخوان اذلين مجعوا معارف
ً
ً
ًّ
ٍّ
مرتاصا
جوهري فيها؟ هل يه آيلة ابلناء اليت جعلت لك هذه املعارف بيانا واحدا
عرصهم دون تغيري
يستغرق املذاهب لكها؟ إن هذا العرض اتلارييخ للجدل اذلي حياول شد رسائل إخوان الصفا إىل
وينْ َس ُ
ُ
ينتسب إىل يش ٍء ُ
ب
«واقع» كشف نلا يف نهاية األمر أن اإلخوان استطاعوا أن يشيدوا «ما ال
إيله كلُ ُّ يشء» ،لقد َش َّيد إخوان الصفا َّ
«انلص املستقل» اجلامع للك انلصوص ،انلص اذلي يصلح ِل
ِّ
كلُ َّ
ماكن ،وينتيم للك زمان ،ويعرب عن لك مؤلف ويدعم مذهب ،وهو انلص اذلي سنحاول أن ندرس
َّ
كيف توفر ىلع هذه السمات.
كلُ ِّ
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الف�صل الثالث
م�ساءلة املجهول
 -1امل�ؤلف والنوع :الن�ص امل�ستقل
«جيب أن أقول اللكمات
إىل أن تقولين.....
إىل أن تعرث ع ّ
يل».
صمويل بيكيت
من أشهر أعمال انلحوي األديب «ابن دريد» (933 - 837م) كتاب «أحاديث ابن دريد» اذلي
ً
عمال َر ً
ائدا يف جمال انلرث األديب عند العرب ىلع مستوى الشلك واملحتوى( .((12وىلع حني يدور
يعترب

أدبيا اغئبًا» ،تبدو ًّ
الكالم حول «األحاديث» فإن األحاديث نفسها تبدو ًّ
«نصا ًّ
«نصا» قد فقد اتلأثري أو
َّ
فقد استمراريته حني فقد وجوده ٍّ
كنصَ /ج َس ٍد أديب متاكمل( ،((12واقترص وجوده ىلع ما تبدد من أشالئه
ً
مثقال بسالسل اإلسناد ،وهنا نتساءل :هل يتعارض «غياب» َّ
انلص مع «وجوده»؟ ال،
يف بطون الكتب
فانلص – برغم ضياع متنه – احتفظ بسالسل إسناده؛ احتفظ بانتسابه إىل مؤلف ُح َّجة ،بانتساب
َ يجُ
يوسع أفق االنتظار واتلوقع ،فاملؤلف هنا هو َ
ِّ
الع َص ُ
َ ُ ُّ َّ َّ
ب ُّ
اقع سده ،وحضور
الىح اذلي يشد انلص إىل و ٍ
يجَ ْ
برُ غيابه.
َ
وىلع الطرف املقابل ألحاديث ابن دريد يقف ن ُّص «رسائل إخوان الصفا» اذلي اغب مؤلفه – أو
ً
تعقيدا
مؤلفوه – وربما قادنا هذا إىل استنتاج إماكن استحضار مؤلف الرسائل ،ولكن املسألة أكرث
( ((12أمحد درويش« ،ابلناء الفين ألحاديث ابن دريد وأصداؤه يف مقامات بديع الزمان» ،فصول  ،13العدد  ،3قراءات تراثية (خريف .39-20 :)1994
( ((12املرجع السابق.33 :
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َ
ُ
ّ
اختياري ،فقد اختار مؤلف الرسائل أن خييف نفسه
غياب إرادي،
من هذا؛ ف ِغياب مؤلف الرسائل هو
ُ
ُ
فالغياب يتولدَّ ُ
وأن يطمس آثار حضوره يف َّ
واحلضور
احلضور،
من
انلص ،ليس مؤلف الرسائل اغئبًا،
ِ
يتولدَّ ُ من الغياب ،إنه جمهول ،فقد انصهر وجوده يف َّ
انلص فال يبني ،ولكن هل اكن ذلك املؤلف
املجهول يعلم أنه بذلك ِّ
يمزق رشيان احلياة اذلي يمد انلص بواقعيته ويثبت كينونته ،فهذا انلص

ً
ينتيم ثلقافَة «ال يكيف فيها لقول ما أن يتوفر ىلع «انتظام خاص» يك يعترب ًّ
نصا ،ينبيغ فضال عن
ٍ
ٍ
ً
حينئذ يكون َّ
كالما
انل ُّص
ذلك أن يصدر عن ،أو أن يُرىق به إىل قائل يقع اإلمجاع ىلع أنه حجة،
ٍ
ً
ً
مؤلف ُح َّج ٍة ،وهكذا فقد اكن املؤلف  -انلكرة ً
أمرا
مرشوعاً ينطوي ىلع سلطة ،وقوال مشدودا إىل
ٍ
ُّ
اتلصور ،وبهذا املعىن يمكن للعبارة« :نص جمهول املؤلف» أن تعترب من قبيل اجلمع بني
متعذر
املتضادين»(.((13
َ
ُّ ْ
ربما يرد َبعض من تأثروا باتلوجه الفلسيف والسيايس لإلخوان باإلجياب ،فقد ق َّرر إخوان الصفا
شرَّ
يف غري موضع من انلص أن ال َّ قد استوىل ىلع العالم وساد الظلم واجلور( ،((13وربما يرى ابلعض

صرْ
أن ذلك اتلغييب شلك من أشاكل ُّ
«اتلقية» يف َع ٍ َساده االستبداد والعسف( ،((13إال أن انلتائج اليت
لدَّ
تتو عن «جتهيل» املؤلف جتعلنا نتشكك يف هذه اإلجابات ،فتجهيل املؤلف شلك من أشاكل اخلرق
املعريف للتقايلد اثلقافية اليت تتجاوز الرشط السيايس يف ظرفيته ،فقبل اإلخوان ُّ
ينص اجلاحظ يف
انلادرة «ليس يتوفر ً
معرض حديثه عن َّ
أبدا حسنها إال بأن يُعرف أهلها ،وحىت تتصل بمستحقها
وبمعادنها والالئقني بها ويف قطع ما بينها وبني عنارصها ومعانيها سقوط نصف ُ
الملحة وذهاب شطر
انلادرة»(.((13

( ((13عبد الفتاح لكيطو ،الكتابة واتلناسخ :مفهوم املؤلف يف اثلقافة العربية ،ترمجة عبد السالم بن عبد العايل (بريوت :املركز اثلقايف العريب.14 :)1985 ،
( ((13إخوان الصفا« ،الرسالة السابعة من انلفسانيات العقليات يف ابلعث والقيامة :ويه الرسالة اثلامنة واثلالثون من رسائل إخوان الصفا» ،يف رسائل
إخوان الصفا وخالن الوفاء ،مج.311 :3 .
( ((13مصطىف اغلب ،إخوان الصفا وخالن الوفا ،يف سبيل موسوعة فلسفية ( 20بريوت :مكتبة اهلالل.102 :)1989 ،
( ((13أبو عثمان عمرو بن حبر بن حمبوب بن فزارة اللييث الكناين ابلرصي (اجلاحظ ،ت 255ـه) ،ابلخالء ،حتقيق طه احلاجري ،ط ،5 .ذخائر العرب 23
(القاهرة :دار املعارف ،د.ت.7 :).
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َّ
وال يقترص هذا اتلقليد – الن َسب – ىلع اثلقافة العربية؛ حيث يرى فوكو املؤلف «كمبدأ جتميع
للخطاب ،كوحدة وأصل دلالالت اخلطابات ،وكبؤرة تلناسقها»( .((13فقد «اكن اإلسناد إىل مؤلف ،يف
ًّ
ً
مؤرشا ىلع احلقيقة»( ،((13فقد «اكن يُنظر إىل أي قول كما لو أنه
رضوريا ألنه اكن
العرص الوسيط،

َّ
يستمد قيمته العلمية من صاحبه نفسه»( ،((13ويعلق فوكو بأننا ال يمكن أن نفهم الـدور اإلجيايب
َ سرْ
خلصوبة أحد املؤلفني إذا لم نأخذ بعني االعتبار وظيفته «الق َّية» و«اإلراغمية»( .((13إن «جتهيل»
ِّ
مؤليف الرسائل إذن ليس سجني َظ ْر ٍف سيايس ،وإنما هو مقولة معرفية تنطوي ىلع موقف يتمرد ىلع
ِّ
ُ
ِّ
وتهدد ابلقاء املادي هلذا َّ
وتعطل تطوره ونموه .إن
انلوع من انلصوص،
تقايلد ثقافية شفاهية تقيِّد
بقاء انلص جمرد «صوت» للمؤلف يعين أن َّ
انلص سزيول يف حلظ ِة وجوده؛ «ذلك أن الصوت ال يوجد إال

عندما يكون يف طريقه إىل انعدام الوجود»(.((13
وهذا املوقف اذلي يتمرد ىلع األعراف اثلقافية الشفاهية ييع أن هذا «اإلرث» الشفايه جزء ال
يتجزأ من كينونته وصريورتها ،ويتجىل ذلك يف اتكائه يف ِّ
تمرده ىلع قيمها اإلجيابية – من وجهة نظره
ً
أسلوبا للفعل وليس جمرد عالمة مقابلة
كما سرنى – فيف اثلقافة الشفاهية «تصبح اللغة بشلك اعم

للفكر»( ،((13وهنا ربما جيب أن نعود للفقرة اليت اقتبسناها من بيكيت ،فقد جعل بيكيت اللكمات يه
ِّ
العنرص الفاعل ،يه «القائل» اذلي يُ َصدر اخلطاب ،ويه العنرص الفاعل الواجد ملفعوهل وهو املتلكم.
هل يسىع ذلك املجهول إىل حترير نص الرسائل تلقوم بدورها الفاعل؟ هل يمنحها استقالهلا
تلكتسب القدرة ىلع بناء اعملها اخلاص وتلوجد نلفسها ً
حزيا يف زمان وماكن ال خيضع لرتاتبية
ِ
ً
ُ
املؤلفني وانلصوص؛ حيث يمكن ِّ
رسال؟! أن ختلق صورة جديدة للتواصل مع
للرسالة أن تكون م ِ
( ((13ميشال فوكو ،نظام اخلطاب ،ترمجة خريي دومة (القاهرة :دار رشقيات.19 :)1997 ،
( ((13املرجع السابق.20 :
( ((13املرجع السابق.
( ((13املرجع السابق.25 :
( ((13والرت ج .أونج ،الشفاهية والكتابية ،ترمجة حسن ابلنا عز ادلين ،مراجعة حممد عصفور ،اعلم املعرفة ( 182الكويت :املجلس الوطين للثقافة والفنون
واآلداب.90 :)1994 ،
( ((13املرجع السابق.91 :
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املتليق «األسري» واملسلوب السلطة يف كتب انلقد القديم(((14؟ ولكننا قبل أن جترفنا األسئلة علينا أن
نرى هذه العالقة بني (املرسل /الرسالةَ /
املرسل إيله) يف إطار سلطة انلوع اليت تمثل يه األخرى سلطة
ِ
سابلة ،ونتبرص انلتائج املرتتبة ىلع جتهيل املؤلف.
تقودنا األسئلة اليت يطرحها غياب املؤلف إىل مقولة «انلص املستقل /ادلاعية» اذلي حترر من
ِّ
َّ
وتلتحول ِّ
الرسالة إىل مرسل؛ ولكن بنية الغياب
روابط املاكن والزمان واملذهب واملؤلف «يلقول»
اليت يشكلِّ ها انلص ُ
المنبت ال يمكن استكناه دالتلها دون استكشاف روابط انلوع األديب ،فاستقالل
ً
َ
ُّ
َّ
ُّ
وتمرده الظاهر قد يكون غالفا للخضوع للعرف اجلمايل القاهر للنوع ،ثمة رباط وثيق
انلص ُمهدد

يف اثلقافة العربية الكالسيكية بني« :مفهوم املؤلف ومفهوم انلوع ىلع اعتبار أن َّ
األول مفهوم
ِّ
اعتبايط ،وأن اثلاين مفهوم حمدد أشد اتلحديد ،وربما لم يكن املؤلف إال ويلد انلوع»(.((14
ِّ
املؤلف إذن أسري انلوع وداللة غيابه تظل مرتهنة بالوظيفة اليت حيفظ حضورها انلوع اذلي
ينتيم إيله انلص؛ وذلك «ألن ً
كثريا من املؤلفني نبغوا يف ٍ
نوع بعينه وأصبحوا عالمة عليه ،ولك منهم

ً
يصلح مؤلفا للنص اذلي جنهل صاحبه»(.((14

«فلك نوع حتفه أسماء عديدة؛ واخلطاب اذلي ينتيم نلوع معني ال جيوز أن ينسب إال ألحد
ارتباطا ًّ
ً
مبنيا ىلع
هذه األسماء .وهذه األسماء اليت يمكن ألحدها أن حيل حمل اآلخر ،ترتبط بانلوع
الكناية .بل إنها ما يشلك جوهره»(.((14
ِّ يجُ
إن أرس انلوع للمؤلف سد املخاطر اليت حاول اإلخوان تفاديها باستتارهم ،خماطر اتلصنيف
واخزتال املعىن خماطر تقييد املطلق اذلي ِّ
َ
أجزاءه املتنافرة ،خماطر االنتساب اذلي
يوحد بإطالقه
َ ْ
يستبعد بالرضورة آخر يسىع انلص إىل احتوائه ودعوته ،لقد رأينا أن اإلخوان حاولوا أن جيعلوا انلص
( ((14محادي الزنكري« ،املتليق عند انلقاد القداىم :السلطة املحبوسة» ،فصول  ،13العدد  ،3قراءات تراثية (خريف .289 :)1994
( ((14لكيطو ،الكتابة واتلناسخ.9 :
( ((14املرجع السابق.
( ((14املرجع السابق.75 :
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ًّ
ًّ
نصا ال ينتسب إىل يشء ُ
ً
خطرا ىلع انلص،
طبيعيا أن يروا يف املؤلف
وينسب إيله لك يشء؛ فاكن
ِّ
«فاملؤلف هو مبدأ االقتصاد يف تكاثر املعىن»(.((14
َّ
ِّ
ً
ً
مصدرا غري حمدود لدلالالت اليت تمأل العمل املؤلف ليس سابقا ىلع األعمال،
«فاملؤلف ليس
يخُ
يحُ
إنه مبدأ وظييف معني يف ثقافتنا ،به رص املرء ويُستبعد و تار .باختصار به يعوق املرء اتلداول احلر
للخيال ،واتلالعب احلر به ،واتلأيلف احلر هل ،وحتليله وإاعدة صياغته»(.((14
ِّ
َّ
ُّ
غياب املؤلف إذن يعيد صياغة عالقة اتلخاطب مع املتليق يشده من الفضاء اتلارييخ للنص
كلِّ
ً
َ
واملساءلة،
موضعا للتساؤل
إىل اجلسد املش هل ،غياب املؤلف يفيض إىل مركزية انلص ،جيعل انلص

ًّ
مع غياب املؤلف «لن نسمع األسئلة اليت جتدد طرحها ملدة طويلة جدا :من اذلي يتلكم حقيقة؟ هل
ً
ً
هو هو فعال أم شخص آخر؟ بأية أصالة وأي أساس؟ وبأي جزء من ذاته العميقة يُعبرِّ يف خطابه؟ بدال
من هذا ستكون هناك أسئلة من قبيل :ما صيغ وجود هذه اخلطاب؟ أين تستخدم؟ كيف يمكن
تداوهلا؟»(.((14
ِّ
لكن صيغ الوجود انليص اليت يربزها غياب املؤلف يه اليت تشد انلص إىل املؤلف مرة أخرى
من خالل االنتماء للنوع« ،فال وجود خلطاب ال خيضع جلنس لغوي وال ينخرط يف إطاره ،وال وجود
َّ
نلص وال حىت مللفوظ يمكن إنتاجه بواسطة التشفري اللغوي بمفرده؟ إنما تنخرط أنواع تشفري
اجتماعية أخرى ،من أبرزها جنس اخلطاب يف عملية اتلبادل القويل»(« ،((14فما من مجلة ومن باب
أوىل ،ما من ملفوظ ،يفلت من حكم مواضعات اجلنس»(.((14

( ((14ميشال فوكو ،املؤلف ،ترمجة خريي دومة (القاهرة :دار رشقيات.212 :)1997 ،
( ((14املرجع السابق.
( ((14املرجع السابق.213 :
ً
ً
( ((14حممد انلارص العجييم« ،سياق اتللفظ وقيمته يف حتليل اخلطاب تعميما واخلطاب الرسدي ختصيصا» ،فصول ،العدد  ،62ثقافة الصورة (.48 :)2003
( ((14املرجع السابق.50 :
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فانلوع األديب إذن «ليس جمرد اسم؛ ألن العرف اجلمايل اذلي يشارك فيه العمل يصوغ شخصية
هذا العمل .فاألنواع األدبيِّة قد تعترب أوامر دستورية تلزم الاكتب ،ويه بدورها تلزتم به يف وقت
واحد»(.((14
هذا اتلعقيد اذلي تفرضه سلطة انلوع يفيض بنا إذن إىل حلقة مفرغة تفرض علينا مالحقة
«انلوع» اذلي ينتيم إيله انلص ،فقد اكن اإلخوان ىلع ويع بهذه السلطة السابلة الستقاليلة انلص،
عبثيا أو حمض صدفة ،فالرسالة وإن اكنت نوعاً
ًّ
ًّ
أدبيا يمارس
فلم يكن اختيارهم نلوع «الرسالة»
سلطته ىلع انلص لم تكن سلطة سابلة هلذه االستقاليلة ،بل اكنت داعمة هلا وهو ما سنحاول أن
نتعرف عليه يف مالحقة انلوع(.((15

 -2مالحقة النَّوع :الن�ص الداعية

ّ
كيف أفْلَت نص الرسائل من سلطة َّ
انلوع اليت تشده إىل مؤلف – مفرتض – ينتقص من
استقاليلة انلص اليت تمثِّل الرشط الرئييس ملمارسة انلص َّ
«لدلعوة»؟ ل ِ َماذا اختار اإلخوان «الرسالة»
َ
َّ
َّ
ِّ
يلصنفوا بها ما ال يصنف ،أو بتعبري أدق ما ال يراد هل أن يصنف؟ ما يه خصائص «الرسالة» اليت
جعلتهم خيتارونها كواعء خلطابهم اجلامع؟

ُ
يقول صاح ُ
ب كشاف اصطالحات الفنون «الرسالة يه الكالم اذلي أرسل إىل الغري»( ،((15هذا
ِ
اتلعريف املوجز حيمل يف َّ
إجابات ىلع هذه األسئلة ،واملدهش أنه يف مجلة واحدة شالك بنية نص
طياته
ٍ
الرسائل ،فعنارص هذا اتلعريف يه الرسالة /الكالم ،املتليق /الغريَّ ،
أما مصدر الرسالة فهو «جمهول»
ُ َ
(أ ْر ِسل).

( ((14ويليك ،و وارين ،نظرية األدب.237 :
َّ َ َ
ّ
( ((15حممد بن عيل بن القايض حممد حامد بن حممد صابر الفارويق احلنيف اتلـهانوي (تويف بعد 1158ـه) ،كشاف اصطالحات الفنون ،حتقيق لطيف
عبد ابلديع ،ترمجة انلصوص الفارسية عبد انلعيم حممد حسنني ،مج( 3 .القاهرة :اهليئة املرصية العامة للكتاب.73 :)1972 ،
( ((15اكرل برولكمان ،تاريخ األدب العريب ،ترمجة حممود فهيم حجازي ،مج( 1 .القاهرة :اهليئة املرصية العامة للكتاب.323-321 :)1993 ،
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املرسل

الرسالة

املرسل إيله

(جمهول)

(الكالم)

(الغري)

(غياب)

(حضور)

(حضور)

املرسل

الرسالة

املرسل إيله

(املؤلف املجهول)

(نص الرسائل)

(األخ)

غياب

حضور

حضور

الرسالة إذن فن ركناه الغياب واحلضور ،الرسالة ملتىق الغياب واحلضور ،فالعالقة اجلديلة بني
ًّ
مركزيا ،وتنتقل بها من جمرد جرس بني طرفني أو واعء حامل
الغياب واحلضور جتعل حضور الرسالة
َ
للمعىن إىل مستودع للوجود الاكئن والوجود املحتمل.

فاملؤلف حارض بالقوة ولكن يتم تغييبه ،واملتليق اغئب بالقوة ولكن يتم استحضاره من
خالل االستخدام الكثيف لضمائر املخاطب:
(حضور بالقوة)

(حضور بالقوة)

(غياب بالقوة)

املؤلف

الرسالة

املتليق

(غياب بالفعل)

(حضور بالفعل)

(حضور بالفعل)

الرسالة إذن ائتالف بني احلضور والغياب ،يمنح عنرص الغياب الرسالة االستقاليلة ،ىلع حني
يمنحها عنرص احلضور القدرة ىلع َّ
ادلعوة.
َّ ً
قد يرى ابلعض أن هذا إفراط يف اتلأويل ولكنين ال أراه إال صياغة ملا يدور مبددا يف كتب
ِّ
ابلاحثني ومؤريخ األدب .فعىل َّ
الرغم مما رأينا يف الصفحات السابقة من تالزب بني انلوع واملؤلف،
الرغم من اعتبار الرسائل نوعاً
ًّ
وىلع َّ
أدبيا؛ يقول اكرل برولكمان إن أدب الرسالة الفنية ال جيمع بني
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ِّ
أعمال مؤلفيه جامع ،فيه حتتوي ىلع اخلطب والشعر وفنون انلرث املختلفة ،وتشتمل ىلع لك موضواعت
املعرفة من طب وكيمياء وفلك(.((15
ِّ
إن َّ
فن الرسالة إذن – بشلك اعم – ال يتوفر ىلع خصائص أسلوبية ممزية ملؤل ٍف ،ليس هناك
ً
مؤلف يمثل عالمة ىلع انلوع ،ويصلح أن يكون مؤلفا للنص اذلي جنهل صاحبه .وهذه يه انلتيجة
ِّ
ّ
األوىل اليت خنلص إيلها .فقد اختار اإلخوان نوع الرسالة؛ ألنه انلوع اذلي ختلخلت عالقته بمؤلفه
وبانلصوص األخرى املجانسة هل ،الرسالة يه انلوع األديب اذلي لن يهدد استقاليلة انلص.
تعرف الرسالة ً
أيضا بأنها «الصحيفة اليت تشتمل ىلع عدد من املسائل يف الفن الواحد»(،((15
جدل اكن يعتمل يف العقل العريب بني ويع شفايه متجذر يف
واستخدام لكمة الصحيفة يشري إىل
ٍ
ًّ
ً
ًّ
ومجايلا عن ذلك
معرفيا
تعبريا
اثلقافة وويع كتايب يستجيب لرشوط احلارض ،لقد اكن «فن الرسالة»

الويع انلاشئ – وهو ما سندرسه يف الفصل القادم – وتدشينًا لعرص جديد حيتل فيه الاكتب ماكن
ً
ً
وزيرا ،والشاعر متسوال يأكل بشعره ،يقول العسكرى:
الشاعر؛ حيث أصبح الاكتب
«ومما يعرف ً
أيضا من اخلطابة والكتابة أنهما خمتصتان بأمر ادلين والسلطان ،وعليهما مدار
ِّ
ادلار ،وليس للشعر بهما اختصاص»(.((15
لقد أصبح الرتسل صناعة حيوية يف املجتمع« ،فعليها مدار السلطان»( ،((15فانلاثر تعلو درجته
حىت ينال الوزارة للخلفاء وامللوك .ولكن هذا الفن لم يظل أسري انلخبة احلاكمة واعملها؛ حيث
«انقسمت الكتابة انلرثية يف العصور الوسطى العربية اإلسالمية إىل قسمني كبريين ،كتابة رسمية
يقوم بها ّ
الكتاب الرسميون املوظفون (كتابة ادلواوين) ،وكتابة نرثية أدبية اضطلع بها الكتاب األدباء..
فقد اكن للرسائل غري الرسمية ذيوع وانتشار… كما استخدم مصطلح رسالة يلطلق ىلع بعض
َّ َ
الـت َهانوي ،كشاف اصطالحات الفنون ،مج.74 :3 .
(((15
( ((15أبو هالل العسكري ،الصناعتني ،حتقيق مفيد قميحة ،ط( 2 .بريوت :دار الكتب العلمية.154 :)1984 ،
( ((15املرجع السابق.
( ((15ألفت الرويب ،بالغة اتلوصيل وتأسيس انلوع ،كتابات نقدية ( 112القاهرة :اهليئة املرصية العامة لقصور اثلقافة.71 :)2001 ،
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الرسائل ذات الشلك القصيص مثل «رسالة اتلوابع والزوابع» البن شهيد األندليس و«رسالة الغفران»
أليب العالء املعري ،ومما يثري االنتباه وجود نوع من اتلالزم بني الرسالة وانلوع القصيص – منذ وقت
مبكر – قبل ظهور رساليت اتلوابع والغفران»(.((15
ً
ما نريد أن ننتيه إيله هو أن الرسالة أصبحت شكال من أشاكل انلرث املكتوب اذلي يفرتض وجود
ً
قارئ بدال من سامع؛ حيث إن «ادلاللة املهيمنة للرسالة انسحبت ىلع انلص املدون املرسل إىل الغري.
ِ
َّ
وقد تنوع هذا انلوع من الرسائل حسب األغراض اليت اكنت توجه إيلها يف اإلطار الرسيم من سياسية

إىل دينية… إلخ .منذ منتصف القرن َّ
األول اهلجري ،وبعد نشأة ادلواوين يف العرص األموي؛ برزت
ً
ً
معتمدا من أشاكل الكتابة األدبية .ومن ثم ،عدت الرسالة بمعىن
الرسائل ادليوانية بوصفها شكال
ً
الكالم اذلي أرسل إىل الغري عند انلقاد العرب القدماء شكال من أشاكل انلرث األديب املكتوب»(.((15

إن االعرتاف بالرسائل واتلعامل معها كفن «كتايب» يعد أحد العوامل اهلامة لفك االرتباط
ِّ
بني انلوع واملؤلف ،فانلوع اذلي تمثل الكتابة أداته ومرجعيته املعرفية يتحرر من مصدره؛ حيث
تنيه الكتابة العالقة الزتامنية القائمة ىلع حضور املرسل والرسالة واملرسل إيله يف «اآلن  /هنا».
ً
رشوطا للموضوعية بمعىن عدم االرتباط الشخيص
فالكتابة «تفصل بني العارف واملعروف ،وتبين
ّ
وفرت ِّ
أو االبتعاد»( .((15لم يعد حضور «املؤلِّف» ً
السمة الكتابية
رشطا إلتمام العملية اتلواصلية ،فقد
استقاليلة خطاب الرسائل فأصبح خطابًا «ال يمكن مساءتله أو معارضته ىلع حنو ما حيدث يف

َّ
اخلطاب الشفايه؛ ذلك ألن اخلطاب املكتوب منفصل عن مؤلفه»( ،((15الرسالة إذن فن منفصل عن
ِّ
ّ
مؤلفه ،وهو ما يرشح نلا أسباب اختيار اإلخوان هل ،إنه انلوع اذلي يدعم استقاليلة انلص.

( ((15املرجع السابق.24 :
( ((15أونج ،الشفاهية والكتابية.110 :
( ((15املرجع السابق.157 :
( ((15شويق ضيف ،العرص العبايس األول ،ط ،8 .تاريخ األدب العريب ( 3القاهرة :دار املعارف445 :)]1978[ ،؛ الرويب ،بالغة اتلوصيل.15-13 :
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يلحظ أي قارئ تلاريخ األدب دون عناء ارتباط فن الرسائل «باملوايل» من ناحية ،وحبركة الرتمجة
إىل العربية من لغات وثقافات «املوايل» من ناحية أخرى( .((16وال تعوزنا األسماء ً
بدءا من ابن املقفع
وابن العميد وعبد احلميد الاكتب إىل بديع الزمان اهلمذاين.
وقد تزامن ظهور فن الرسالة مع حراكت سياسية مناهضة للحكم األموي ثم العبايس ،وقد
ً
ارتبطت هذه احلراكت باملوايل بشلك رئييس ،ذللك داخل الكتابة لونا من الرمز واملواربة يكشف
يرصح عن اتلوجهات السياسية هلذه الفئات املعارضة َّ
دون أن ِّ
لدلولة .وقد اكنت هذه الكتابة املرموزة
ً
بداية حفر مسافة بني ادلال واملدلول؛ حيث يبدو انلص حقال ملتف انلبات ،دلرجة أنه خييف األرض
اليت انشق عنها ،لقد اكنت «الرسالة» الشلك اذلي استوعب هذا اتلمرد ،لقد اكن ابن شهيد صاحب
«اتلوابع والزوابع» دليه من األسباب ما يدفعه إىل اتلمرد ىلع السلطة األدبية يف عرصه ،فلم «يتوقف
لدَّ
َّ
سعيه عند اتلمرد ىلع هذه اتلقايلد ،إنما جاوزه باختيار شلك جديد َو ه من إدماجه بعض األشاكل
األدبية املهمشة وغري املعرتف بها واملستبعدة من ادلائرة األدبية الرسمية .وحني أراد أن يكسب عمله
ً
هذا مرشوعية جتعله «مقبوال» َس َّماه «رسالة»»(.((16
نوع «الرسالة» إذن هو انلوع اذلي يضيف املرشوعية ىلع اتلمرد ،فاتلمرد مقبول حتت اسم الرسالة؛
ُ
هذا ألن فن الرسالة افتقد إىل «األوامر ادلستورية» – كما يسميها ويليك – اليت تمىل ىلع الاكتب ،واليت
ال جيد ًّ
مفرا من االلزتام بها ،الرسالة إذن نوع متحرر من قوانني انلوع ،نوع حيتوي األنواع األخرى

ْ
وال حيتويه نوع آخر ،أو يُن َسب إيله لك نوع وال ينتسب هو إىل نوع ،إن السمة انلوعية الرئيسة نلوع
الرسائل يه اتلجميع وجتاور األنواع ،مما أدى إىل تعدد األصوات وتداخلها وتمويه مصادرها املختلفة.

( ((16املرجع السابق.23 :
( ((16عز ادلين أبو احلسن عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباين اجلزري (ابن األثري ،ت 630ـه) ،املثل السائر يف أدب
الاكتب والشاعر ،حتقيق أمحد احلويف ،مج( 1 .القاهرة :دار نهضة مرص ،د.ت.57 :).
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بحَ ْ
يقول ابن األثري «وأما املاكتبات فإنها ٌر ،ال ساحل هل؛ ألن املعاين تتجدد فيها بتجدد حوادث
األيام ،ويه متجددة ىلع عدد األنفاس»(.((16
هذا ابلحر املتجدد اذلي يصفه ابن األثري يرجع زمخه كما يقرر ابن األثري إىل ارتباطه بـ «حوادث
األيام» ،فالرسالة فن وثيق الصلة بواقعه ،بل إن هذا الفن نفسه قد نشأ كرضورة فرضها واقع املجتمع
واثلقافة العربية يف ذلك الوقت ،لكن اتساع الرسائل ال يرجع فقط إىل ارتباطها بواقع َم َّوار بل
تحَ
يرجع ً
أيضا إىل ُّول الرسائل إىل «الفن اجلامع» اذلي يضم داخله لك الفنون األخرى ،ويستوعب

أشاكل الكتابة اكفة من األخبار وانلوادر والطرائف واملرويات ذات الطابع الرسدي والرسائل واألمثال
ً
واألقوال املأثورة واحلكم والوقائع اليت تتعلق حبياة بعض الشخصيات ،فضال عن األحداث اتلارخيية
ً
عموما ،وإىل جانب هذا االستشهاد بالشعر يف غري موطن،
واملعارف اليت تتعلق باحليوانات أو الاكئنات
واخلطابة واحلوار الفلسيف والعرفاين واجلدل الكاليم ،والفلك والسحر واملنطق… فالرسائل إذن
نص مفتوح أو منفتح ىلع لك انلصوص األخرى ،الرسالة حالة تناص أسلويب ال ينقطع مع األنواع
وانلصوص األخرى.
ولكن الرسائل رغم هذا اتلجمع واالنفتاح واتلناص وتعدد األصوات وتنوع األسايلب ،توفرت
هلا خصائص أسلوبية تمزيها كنوع أديب ،وتدعم استقاليلتها كنص يف الوقت نفسه.
َّ
َّ
وأهمها ،حضور املخاطب من خالل االستخدام الكثيف لضمائر
أول هذه اخلصائص انلوعية
القارئ ،بل وقد تصل بدرجة حضوره يف انلص إىل أن يصبح أحد الشخوص
املخاطب اليت تستحرض
ِ
َّ
اليت تتحرك فيه «فهنا ال يفرتض وجود قارئ فحسب ،وإنما ردود أفعال تتمثل يف تساؤالت…،((16(».
فالرسالة «شلك يعتمد ىلع خطاب اآلخر»(.((16

( ((16الرويب ،بالغة اتلوصيل.30 :
( ((16املرجع السابق.124 :
( ((16املرجع السابق.178-177 :
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وترتبط السمة انلوعية اثلانية بالسمة األوىل ويه احلوار ،لقد صيغت معظم الرسائل يف بنية
َّ
قصصية ،ولعل ما كتبته ألفت الرويب عن
حوارية مهما اختلفت طبيعتها من فلسفية أو علمية أو
رسائل اتلوحيدي ينسحب ىلع لك الرسائل يف ذلك العرص ال سيما رسائل إخوان الصفا« ،اختار
اتلوحيدي شلك املحاورة يلبسط املوضواعت الفكرية والفلسفية أو حىت ذات الطبيعة املعرفية العامة
ً
متجاوزا األشاكل الكتابية ذات السمة األحادية .واكن
أو السياسية اليت شغلته وشغلت مثقيف عرصه
ً
اختيارا واعيًا جاء ضمن تصور ارتضاه نلفسه؛ حيث وضع يف اعتباره رضورة حضور اآلخر
اختياره

وأفاكره وآرائه ،حىت مع تسييد الرأي الواحد .وىلع الرغم من احتواء املحاورات هذه املوضواعت ذات
الطبيعة الفلسفية أو الفكرية ،فإنها ال تدخل ضمن املصنفات الفلسفية ،فيه ختتلف عن مصنفات
ً
فيلسوف مثل الكندي والفارايب ىلع سبيل املثال .لقد جاءت حماورات اتلوحيدي شكال من أشاكل
الكتابة انلرثية املقصودة القائمة ىلع احلوار واجلدل ،وقد جسد هذا الشلك السمة احلوارية لعرص
ً
مرسحا إلثارة التساؤالت ولطرح اآلراء واتلصورات من وجهات نظر خمتلفة».
اتلوحيدي اذلي اكن
إن هاتني السمتني تصبان يف املجرى ذاته اليت تصب فيه الصفحات السابقة بل وتدفع من
مفهوم «انلص املستقل» إىل «انلص َّ
ادلاعية» ،فحضور املخاطب يتأكد بابلنية احلوارية اليت تنتظم
الرسائل ،وهو احلضور اذلي جيب أن ننظر إيله يف إطار غياب املؤلف ،وكأن انلص يقطع روابطه بالواقع
ً
انغماسا فيه ،كأنه حيجب ً
جزءا يلجلو آخر ،فالضوء ابلاهر يف كشفه لألشياء حيجب نفسه.
يلكون أكرث
هكذا لم يهدد انلوع استقاليلة انلص اليت انزتعها بتغييب املؤلف ،بل دعمها وحترك بها يف
اجتاه اغيتها ويه ادلعوة.
فتغييب املؤلف ال يعين إال وضع «انلص» يف بؤرة االهتمام ،إنه كألف يللة ويللة ،يغيب مؤلف
احلاكية ألن املهم هو احلاكية ،إن تغييب املؤلف ينيف عن انلص االبتاكر ،فنص الرسائل غري مبتكر،
إنه املعرفة اليت ترسي منذ األزل ،ولك دورنا هو أن نرويها ،أن نكرر فعل وجودها بأصوات خمتلفة.

74

حتليل اخلطاب يف رسائل إخوان الصفا

ً
أخريا يمثل ثورة معرفية يف ثقافة يمثل «النسب» و«اإلسناد» فيها رشطا املعرفة
تغييب املؤلف
كما يقول ابن حزم« :علم النسب ،علم جليل رفيع إذ به يكون اتلعارف»( ،((16حنن لم  -وربما لن –
َّ
نتعرف ىلع إخوان الصفا ،ولكننا عرفنا انلص اذلي أصبح جسد اجلماعة وأصبح الواقع الوحيد اذلي
يمكن اتلعرف عليهم فيه.

ُ
النسب واالنتساب إىل عرق أو مذهب أو فرقه سياسية أو حىت أسلوب أديب هو أس ابلالء كما
ِّ
رأى اإلخوان ،النسب إذن يمزيِّ /
يفرق ،والفرقة منبع الفساد والرش ،إن تغييب املؤلف هو العالمة
الكربى ىلع رفض النسب كعنرص تكويين للثقافة ورفضه كرشط للمعرفة ،النسب أرس وحدود
تناقض احلرية واالنفتاح ىلع العالم.
ليس هذا إرسافًا يف قراءة تغييب املؤلف ،بل اإلرساف هو االستسالم لإلجابة اجلاهزة َّ
السهلة
ِّ
ُّ
«اتلقية» .إن تغييب املؤلف جزء من انلص ينبيغ قراءته كجمل ٍة أو عبار ٍة أو مشهد رسدي فيه ،فكما
يقول ابن عريب يف فتوحاته« :الفعل احلقييق ال جرب فيه وال اختيار؛ ألنه ما تقتضيه اذلات» ،فغياب
َّ
املؤلف فعل اقتضاه حضور انلص ،وما علينا كما يقول فوكو إال أن نستنهض املعىن اذلي يهمس به
انلص.

( ((16أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم بن اغلب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد األندليس القرطيب الظاهري الزييدي (ابن
حزم ،ت 456ـه) ،مجهرة أنساب العرب ،حتقيق عبد السالم حممد هارون ،ط ،6 .ذخائر العرب ( 2القاهرة :دار املعارف ،د.ت.2 :).
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الف�صل الرابع
جدل ال�شفاهي والكتابي ودوره يف ت�شكيل خطاب الر�سائل
 -1تقاطعات النظرية ال�شفاهية مع الفكر النقدي احلديث
صاغ ميلمان باري وتلميذه ورفيقه ألربت لورد أول صورة مكتملة للنظرية الشفاهية يف انلصف
األول من القرن املايض ،وقد سبقت هذه «الصيغة» إرهاصات كثرية عملت ىلع تشكيل مقوالت هذه
انلظرية حىت تبلورت دلى هذين ابلاحثني ومن تبعهما من ابلاحثني.
وهذه اإلرهاصات تمثلت يف جهود حبثية يف قضايا خمتلفة ،ولكن من املمكن حتديدها يف
ثالثة روافد رئيسة.
الرافد َّ
األول :هو ابلحث اخلاص باملشلكة اهلومرية؛ أي السؤال حول من اكن هذا املدعو
هومروس ،عندما أنشأ القصائد اليت جرى العرف أن ننسبها إيله ،وما انلتائج املرتتبة ىلع تلك
اإلجابات اليت تم اتلوصل إيلها فيما يتصل بتحقيق اإليلاذة واألوديسة وتفسريهما.
الرافد اثلاين :ابلحث الفيلولويج ،وخباصة دلى املدرسة األملانية يف القرن اتلاسع عرش ،وقد
ساعد هذا ابلحث بدوره يف صياغة إجابات عن املشلكة اهلومرية ،وذلك من خالل توثيق الطبيعة
اتلكرارية القائمة ىلع الصيغ للمعجم الشعري ،باإلضافة إىل رشح هذه الطبيعة.
الرافد اثلالث :علم األنرثوبولوجيا ،أو اإلثنوجرافيا ،أي علم دراسة األجناس البرشية وسالالتها
ً
نموذجا ألحباثه املقارنة ،وخباصة يف حقل ابلحث امليداين يف يوغوسالفيا
واعداتها .وهنا وجد باري
السابقة.
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إن ً
كثريا من مقدمات انلظرية الشفاهية – إىل جانب هذه الروافد اثلالثة – قد ُ
اتلفت إيلها منذ
زمن طويل ،قد يصل إىل قرون يف كتابات عديدة ،ولكن تيار ادلراسات اذلي بدأ يف انلصف األول
من القرن املايض ،واذلي امتد يلتقاطع مع نظريات نقدية أدبية؛ هو ما يهمنا يف هذا املقام.
ٍّ
تعد دراسة اتلقابل بني الشفاهية والكتابية عمال لم يفرغ منه بعد إىل حد كبري .وال يزال ما
ً
ًّ
مستمرا يف توسيع دائرة فهمنا ،ليس للمايض الشفايه فحسب ،بل
أخريا عن هذا اتلقابل
تعلمناه

ً
ً
ً
وواضعا الكثري ،مما أصبح مألوفا نلا زمنًا
حمررا عقونلا املشدودة إىل انلص
للحارض الكتايب كذلك،
ً
طويال يف منظور جديد.
وهذا هو ما جتىل يف إاعدة كثري من انلظريات املعارصة ،انلظر يف كثري من مقوالتها مستندة إىل
منجزات انلظرية الشفاهية ،وسوف نقترص هنا ىلع اإلشارة إىل انلظريات اليت سنستخدم مقوالتها يف
دراستنا اتلطبيقية لرسائل إخوان الصفا(.((16

 1-1التقاطع الأ َّول :تــاريخ الأدب
ً
لقد بدأ تاريخ األدب (ولكنه لم يقطع ً
بعيدا بعد) يف استغالل اإلماكنات اليت فتحتها
شوطا
أمامه ادلراسات اليت قامت ىلع الشفاهية – الكتابية ،فظهرت دراسات مهمة عن تقايلد متفرقة
بعينها ،وتناولت إما الروايات الشفاهية األويلة هلذه اتلقايلد ،أو العنارص الشفاهية يف نصوصها األدبية.
ُ
ويف هذا اإلطار ،سنحاول أن تفيد دراستنا لإلخوان ورسائلهم مما يالحظ حول أدب العصور
الوسطى يف عالقته بالشفاهية ،وذلك نتيجة للضغوط الشديدة اليت اكنت الكتابية تمارسها ىلع انلفس
يف تلك العصور واليت سببتها من ناحية ،مركزية انلص املقدس ،وسببها من ناحية أخرى ذلك اخلليط
اجلديد الغريب من الشفاهية (املجادالت) وانلصية (الرشوح واحلوايش ىلع األعمال املكتوبة) ،وهو
ما نلحظ جتاوره يف الرسائل وسنتوقف عنده باتلفصيل.
( ((16حسن ابلنا عز ادلين« ،تقديم املرتجم» ،يف الشفاهية والكتابية.8-7 :
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 2-1التقاطع الثاين :النقد اجلديد وال�شكالنية
ً
يليق اتلحول من الشفاهية إىل الكتابية ً
واضحا ىلع معىن انلقد اجلديد من حيث هو نموذج
ضوءا
أسايس للتفكري املشدود إىل انلص .لقد أرص انلقد اجلديد ىلع االستقالل اذلايت للك عمل فردي من
َّ
انلصية ،ويه ِّ
السمة الرئيسة للكتابية؛ حيث إن الكتابة يه «اخلطاب املستقل بذاته»
األعمال الفنية

يف مقابل القول الشفايه اذلي ال يستقل بذاته ً
أبدا ،بل يكمن ً
دائما يف وجود غري لفظي .وقد ربط
ً
بدال من اعلم احلدث الشفايه ّ
الس ْميع،
انلقاد اجلدد العمل الفين القويل بعالم األشياء املرئية للنصوص
كلَّ
ً
ُ
خطاب
هذه االستقاليلة اليت جتعل املقيد املحدود مطلقا اكنت أحد األهداف الرئيسة اليت ش
الرسائل سعيَ ُه بللوغها.

 3-1التقاطع الثالث :البنيوية
ركز اتلحليل ابلنيوي كما صوره لكود يليف شرتاوس بشلك واسع ىلع القصص الشفاهية ،وحقق

ً
قدرا من اتلحرر من اتلحزيات الكتابية والطباعية ،وذلك من خالل تفتيت هذه القصص بمصطلحات
ً
ثنائية جمردة ،بدال من تلك املصطلحات اخلاصة باحلبكة يف القصص املكتوبة.
ِّ
الشفاهية أوضحت أن القصص الشفاهية ال تصلح ً
دائما ألن تطبق عليها
ولكن ادلراسات
املصطلحات اليت تقبل اتلحليل ابلنيوي اثلنايئ اجلاهز أو حىت اتلحليل اثلييم الصارم اذلي طبقه
بروب ىلع احلاكيات الشعبية؛ ذلك أن بنية القصص الشفاهية تتداىع ،وإن اكنت هذه احلقيقة ال تعوق
الراوي اجليد املاهر عن استخدام تقنيات االستطراد واستحضار َ
الماضيِ واخلط الرسدي املستقيم أقل
ِّ
فعايلة بكثري يف األداء الشفايه األوىل عنه يف اإلنشاء املكتوب ،فاإلنشاء الشفايه يعمل من خالل
«نوبات معلوماتية ال تنجيل فيها ِّ
الصيغ عن درجة من اتلنظيم ترتبط دلينا ً
دائما «بالفكر» ىلع الرغم
وحترك انلص من خالل «ادلفق املعلومايت» ً
ُّ
وأيضا «ابلاليغ»
من أن اثليمات تفعل ذلك بشلك أو آخر،
يف حالة الرسائل هو ِّ
السمة الغابلة يف الرسالة اثلامنة واحلاكية الطويلة اليت تتضمنها ،واليت سنتناوهلا
باتلحليل يف الفصول القادمة.
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 4-1التقاطع الرابع :الن�صيُّون والتفكيكيُّون

ً
تتقاطع انلظرية الشفاهية أيضا مع هذه انلظريات يف نقاط كثرية ،لعل أهمها إرصار جاك
ديريدا ىلع أن الكتابة «ليست ُمتممة لللكمة املنطوقة» ،وهو ما خيلخل اتلحزيات الكتابية والطباعية،
ً
ويندد ديريدا أيضا بـ «ميتافزييقا احلضور» ،ويقصد احلضور املسبق ملدلول خارج العقل ،وينتقد
ً
أمرا َّ
أيضا اعتبار اللوجوس أو اللكمة الصوتية ً
أو ًّيلا ،األمر اذلي أدى إىل «مركزية اللكمة» املشتقة من

«مركزية الصوت» .وما سنحاوهل هو الربط بني الفكرة الالمعة دليريدا عن أن اللغة بنية ،وبنيتها
ليست بنية العالم الواقع خارج العقل ،وأنها تؤكد املنطق وتشكك فيه يف الوقت نفسه ،فالعمل األديب
َّ
إذا تم فحصه سيتضح أنه غري متسق مع نفسه ً
تماما( .وإن كنا ال نقبل ما توصل إيله من أن األدب –
َّ
ِّ
ويف احلقيقة اللغة نفسها – ال يُمثل أو يُعبرِّ عن يشء خارجه ،وملا اكن ال يشري إىل أي يشء فإنه ال
يعين شيئًا).

إن انلظام املغلق اذلي توصل إيله ديريدا ليس هل وجود يف الشفاهية ،فجذور مركزية الصوت
ً
َّ
«انلصية» ،واكن فكره ً
دائما مشدودا إىل انلص.
واللكمة أعقد بكثري مما تصوره ديريدا اذلي اعتمد ىلع
تؤكد ادلراسات الشفاهية ىلع رضورة «االتساق» ،ويه ادلراسات اليت يلح ديريدا عليها
ويستخدمها هلدم انلصوص ،وتؤكد هذه ادلراسات ً
أيضا أن هذه النسقية املغلقة ظهرت من خالل
الكتابية والطباعة(.((16
ُ ِّ
هكذا نرى أن هذه اتلقاطعات تمثل َم َداخل مثايلة تفرضها طبيعة انلص اذلي نقوم بدراسته،
فيه تزاوج بني السياق اتلارييخ واملعريف للنص وبني أبعاده اجلمايلة واألسلوبية يف ذات الوقت ،وتفتح
ً
ً
جديدا لفهم اسرتاتيجية اخلطاب اذلي تنازعه وعيان شفايه وكتايب ،وذلك من خالل جتليات
أفقا
َّ
نصية نابعة من انلص ومشلكة هل.

( ((16أونج ،الشفاهية والكتابية.297-274 :
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أما عن اإلجراءات املنهجية املحددة واملقوالت انلظرية اليت قمنا بتوظيفها يف القراءة انلقدية،
َّ
ً
فضلنا أن تكون مبثوثة يف سياق الفصول َّ
وضوحا يف
اتلطبيقية القادمة؛ حىت تكون أكرث
فقد
عالقتها بانلص ويف عالقتها بالنسق اذلي نسىع الصطناعه يف الرسائل؛ حيث نسىع من خالل هذا
ابلاب إىل قراءة دور اتلقابل بني ما هو شفايه وما هو كتايب يف تشكيل خطاب الرسائل يف إطار مسىع
الرسائل إىل بناء «االستقاليلة الاكملة للنص»؛ حىت يكون ً
قادرا ىلع جتاوز احلدود العرقية وادلينية
واملذهبية يف توافقه يف ذات الوقت مع «ادلعوة» أو االستقطاب ،وكما حناول أن نستجيل هذه اثلنائية
ً
من خالل «انقطاع روابط انلص بواقعه» وكونه كيانا «ال ينسب إىل يشء وينتسب إيله لك يشء،
ً
ً
سنحاول أن نستجيل كيف اكن ما هو كتايب اعمال فعاال يف بناء «استقاليلة انلص» ،وكيف اكن ما هو
ً ّ ً
اال يف مد جسور َّ
انلص إىل اآلخرين واستقطابهم اذلي يستند إىل رضب من اتلواصل
شفايه اعمال فع
َْ
اإلنساين الحيَ تلتضح نلا أكرث فأكرث ثنائية «انلص :املستقل /ادلاعية».

 -2من تقييد املنطوق �إىل �إطالق املُقَيَّد
 1-2ال�سياق الرتاثي للجدل ال�شفاهي /الكتابي
ِّ
قليلة يه ادلراسات اليت تناولت هذا املوضوع دون اتلورط يف تعميمات تسلم بشفاهية اثلقافة
العربية بإطالق ،ذللك ربما اكن من املفيد أن نشتبك مع دراسة جادة لدلكتور عبد اهلل إبراهيم قدم
ً
ً
طرحا خمتلفا – وإن كنا خنتلف معه – جلدل الشفايه /الكتايب ينتيه إىل أنه قد تم إخصاء دور
فيها

ٍّ
ً
ً
خمترصا – غري خمل –
الكتابة يف الرتاث العريب بكل صورة ،وربما اكن من املفيد أن نقدم عرضا
َْ
نلظريته اليت عنونها بـ «انلظرية الشفاهية وتقييد املنطوق» .واليت تتلخص يف انلقاط اتلايلة:
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الر�ؤية الكتابية للوجود
«لم يقترص القرآن الكريم ىلع تثبيت داللة مركزية ملفهوم الكتابة ،بل قدم صياغة وجودية
للكون بوساطتها ،حينما جعله ً
قائما»( ،((16وبعد أن يعرض آلراء املحدثني واملؤرخني والفقهاء حول
أويلة الكتابة والقلم واللوح املحفوظ ،ينتيه إىل أنهم إنما اكنوا يهدفون ليس فقط إىل تأصيل معرفة
ً
ً
العرب بالكتابة ،بل «كيفية قيام الكون بها أيضا طبقا للموروث ادليين اذلي استقوه من القرآن
واحلديث حول اللوح املحفوظ»(((16؛ فالوجود وفق هذه الرؤية ادلينية «ما هو إال فعايلة كتابية مستمرة
من إنتاج اخلطاب .إن الكون وموجوداته يعيشان يف رساب الكتابة ،منذ ابتداء الزمان ،إىل منتهاه»(.((17
وإىل جانب هذه الرؤية الكتابية للوجود يقدم لك من الغزايل والكرماين رؤية عرفانية ورؤية باطنية
تأويلية ترى أن اهلل «كتب نسخة العالم من أوهل إىل آخره يف اللوح املحفوظ ،ثم أخرجه إىل الوجود وفق
ً
حمتاجا إىل تأثري العقول املنبعثة
تلك النسخة» عند الغزايل ،وترى أن القلم عقل واللوح هيوىل يظل
فيه تلصري بسطوع أنوارها فيها ،قائمة بصورتها ،فاعلة يف غريها عند الكرماين»( ،((17وينتيه إىل أن
الوجود وديمومته مقرتنان «بفعل الكتابة ،وأنه ال يكتسب صريورته من كونه ً
واقعا ،إنما من كونه

ً
ًّ
كتابيا أوجده اخلطاب اذلي ال يمثل يف حقيقة األمر سوى ذاته؛ إذ هو ال حييل إىل غريه ،ولكن
نتاجا
هذه «الرؤية الكتابية للكون» لم يُقيض هلا أن ترتك ً
أثرا ما يف ابلنية اثلقافية ،ولم تعامل الكتابة إال ىلع
أنها وسيلة تلدوين األلفاظ ،ولم يُنظر إيلها ً
أبدا ىلع أنها كيان خاص حييل ىلع معىن خاص به ،وهلذا
أحلقت بالكالم وحددت وظيفتها يف تقييد املنطوق»(.((17

( ((16عبد اهلل إبراهيم ،الرسدية العربية :حبث يف ابلنية الرسدية للموروث احلاكيئ العريب (بريوت :املركز اثلقايف العريب.21 :)1992 ،
( ((16املرجع السابق.22 :
( ((17املرجع السابق.23 :
( ((17املرجع السابق.25 :
( ((17املرجع السابق.26 :
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ال�صوت وميتافيزيقا املعنى
يتناول هنا ابلاحث قضية اللفظ واملعىن يف الرتاث العريب؛ حيث اكنت – كما يرى – أحد
عوامل إخصاء الكتابة والكتابية ،وقد توفرت هل الشواهد – وما أكرثها – اليت دلل بها ىلع رأيه ،فجل
الشواهد اليت ساقها – واليت يضيق املجال عن ذكرها – تؤكد ىلع «فكرة تعايل املعىن» ،ويه الفكرة
ً
اليت انترشت ىلع حنو واسع ،وأصبحت عرفا يف املمارسة اثلقافية يف شىت حقول الفكر ،فالفكر العريب
بمظاهره الفلسفية والكالمية واللغوية تعامل مع املعىن ىلع أنه األصل ،وامتهن اللفظ ،ولم َ
تلق
ِّ
الكتابة يف ذلك أيما عناية( ،((17ثم ينتقل بعد ذلك إىل نيه الرسول والصحابة واملحدثني عن الكتابة،
فحىت العلم «ال يؤخذ من الكتب ،فإنه من أرض املفاسد» و«بئس املستودع العلم القراطيس» ،وغري
ذلك كثري من املقوالت واألحاديث اليت تمنع وحترم الكتابة ،واليت أدت يف انلهاية إىل غلبة منىح
السماع واحلفظ ،وقد دعم هذا املنىح ً
أيضا التسويغ ادليين ألمية الرسول اذلي قال اجلاحظ يف سياقه:
«لو اكنت الكتابة رشيفة واخلط فضيلة ،اكن أحق اخللق بها رسول اهلل  ،واكن أوىل انلاس ببلوغ
الغاية فيها ساداتهم ،وذوو القدر والرشف فيهم ،ولكن اهلل َمنَع نبيه  ذلك وجعل اخلط فيه دنية،
يذم ّ
وصد العلم به عن انلبوة» ،ويرى ابلاحث أن اجلاحظ توافرت دلية األسباب اليت جعلته ُّ
الكتاب
ً
والكتابة استنادا إىل املأثور ادليين واالجتمايع ،وقد تواتر إقصاء الكتابة حىت حتول إىل نظرية يف القرن
اخلامس اهلجري ،وتتلخص هذه انلظرية يف عدة راكئز:
الركزية األوىل :ثنائية النسيب والغريب أو العلم والكتاب ،وتؤدي هذه اثلنائية إىل اإلعالء من
ً
ً
شأن الصوت اذلي أصبح ديلال ىلع احلياة وذم احلرف اذلي صار ديلال ىلع املوت.

( ((17املرجع السابق.29 :
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الركزية اثلانية« :اتلعليم من املعلم أخص باملتعلم من الكتب» ،وبناء ىلع اتلماثل االشتقايق يقيم
ركزية معرفية ختضع ذللك االشتقاق.
لفظ آخر .والكتاب ال ينقل
الركزية اثلاثلة :املتعلم إذا استعجم عليه ما يفهمه من لفظ نقله إىل ٍ
من لفظ إىل لفظ آخر ،فالفهم من املعلم أصلح للمتعلم من الكتاب.
َّ
الركزية الرابعة« :فالكتاب مثال مثال مثال املعاين اليت يف العقل ،واملثال األول ال يقوم مقام املمثل
ِّ
َّ
لعوز املمثل ،فما ظنك بمثال مثال مثال املمثل» ،إن إعتبار اتلالزم بني األشياء وصورها واأللفاظ
ادلالة عليها حقييق ،أمر ،يعد من إشاكيلات الفكر العريب ،فابن رضوان – صاحب هذه انلظرية
الكتابية الشفاهية – يعيل شأن املعىن الاكمن يف انلفس ،ويستظل باملراتب اليت حتكم عالقة األدلة
باملدلوالت يف تسويغه للشفاهية.
الركزية اخلامسة« :الفهم من املعلم باللفظ أسهل من الفهم من الكتاب باخلط»ُ ،
ويصرِ ُّ ابن
رضوان ىلع عد الكتابة من الغريب ،وال يمكن أن حتل حمل «النسيب» وهو اللفظ.
الركزية السادسة :يوجد يف الكتاب أشياء تصد عن العلم قد عدمت يف تعليم املعلم ،ويه
اتلصحيف وغريه من أمراض اخلط العريب اليت «اسرتاح املتعلم من تكلفها عند قراءته ىلع املعلم،
وإذا اكن األمر ىلع هذا فالقراءة ىلع العلماء أفضل وأجدى من قراءة اإلنسان نلفسه ،وهو ما أردنا
بيانه»(.((17

اخلرب ومع�ضلة الو�ضع
ّ
ُّ
تدلل العديد من املعطيات اليت يسوقها ابلاحث ىلع أن الوضع عرف يف حياة الرسول ،والتشدد
اذلي أظهره ،وحذا حذوه اخللفاء الراشدون ،إنما يشري إىل بروز تلك الظاهرة يف زمن مبكر من تاريخ
( ((17املرجع السابق.39-33 :
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اإلسالم ،وعليه فال معىن للرأي اذلي يقرن ظهور الوضع باالحرتاب السيايس وانقطاع عهد خالفة
َّ
إضافية ،مما جعلها
الراشدين .ولكن من املؤكد أن ذلك السبب وغريه قد أمد ظاهرة الوضع بأسباب
ً
ً
ًّ
رئيسيا يف ظهور
ظاهره شائعة استزنفت فيما بعد جهدا طائال من دلن علماء احلديث ،واكن سببًا
اإلسناد اذلي ظهر منه علم أصول احلديث ،كما جند جتلياته يف األخبار والرتاجم واملرويات اللغوية.

�أركان نظرية الإ�سناد
ُعد السند ،يف ظل املشافهة ،السبيل الوحيد ُّ
للتثبت من صحة انتساب احلديث ،ذلا فقد اكتسب
سمة دينية شأنه شأن احلديث حىت قيل« :اإلسناد من ادلين ،ولوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء» .وقد
ً
حتول السند الحقا عن دوره يف حفظ األحاديث إىل عبء ثقيل ىلع املنت؛ فقد أصبح السند أهم مظاهر
وتقايلد اثلقافة الشفاهية ،وبفعل مرور الزمن صار السند خينق املنت ويطمس أهميته ،وقد تعدى
ّ
هذا علم احلديث إىل العلوم األخرى ،حىت لم يفلح اتلدوين اذلي لم يهدف إال إىل تثبيت مشهد
ً
تصورا
من مشاهد عمل نظرية اإلسناد يف مرحلة معينة ،بوقف مد الشفاهية اليت اكنت قد ترسخت
وممارسة يف بنية اثلقافة العربية(.((17

 2-2مـنـاقـ�شـة وتـحـلـيـل
حتاول هذه انلظرية اليت عرضنا هلا بإجياز أن تقدم صورة مكتملة من خالل اصطناع سياق،
اسرتفد مظاهر ثقافية ومعرفية متعددة للجدل الشفايه /الكتايب ،مما يعطي هلا املزية ىلع الكتابات
األخرى اليت تناولت ذات القضية يف خارج إطارها فجاءت جمزتأة ومفتقدة السياق اذلي جيلو
فاعليتهما يف بناء اخلطاب املعريف .ولكن هذه انلظرية وىلع الرغم مما سبق قد سقطت يف تعميمات
وخلط أدى إىل رؤية تبسيطية ،اخزتلت ذلك اجلدل الرثي اخلالق إىل ثنائية تقابلية تبدو فيها الشفاهية

( ((17املرجع السابق.48-41 :
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ّ
وكأنها بدائية مذمومة تسلطت ىلع العقل العريب حدت من تطوره ،وتبدو الكتابية وكأنها خري ُحرمت
منه اثلقافة العربية ،وكأن «الكتابية» ليست أحد عنارص هذه اثلقافة الفاعلة – منذ ال ِقدم – يف لك
بنياتها.
أما اخللط واالتلباس األكرب فهو اخللط بني «الكتابة» و«الكتابية» اذلي يتساوى ً
تماما مع اخللط
بني األدب واألدبية ،فالكتابية آيلة الويع اإلنساين اذلي نتج عن ظهور الكتابة كتكنولوجيا ونشاط
برشي مصطنع .وقد أدى يف رأينا هذا اخللط إىل اتلباسات أخرى اكخللط بني املراحل املختلفة تلطور
هذا اجلدل وظهور الويع الكتايب؛ حيث يكرث ابلاحث من االستشهاد بنصوص من القرنني اتلاسع
والعارش اهلجريني إىل جانب استشهاده بنصوص من القرن األول واثلاين ،وكأن هذا ابلون الزمين
كلِّ
الشاسع ليس هل أي تأثري ال ىلع الويع اإلنساين أو السياقات املش ة هل.
وسنحاول أن نناقش هذه انلظرية يف نقاط حمددة.

تركيب النظرية
تبدأ انلظرية بأسبقية الكتابية ىلع شفاهية تايلة هلا ،وهو ما خيالف لك الكتابات وادلراسات
يف الرشق والغرب حول انلظرية الشفاهية ،وال يصل ابلاحث إىل هذا اتلصور من خالل مناقشة
أطروحات انلظرية الشفاهية ،وإنما من خالل تأويل نلصوص ِّ
تؤول بعض آيات القرآن الكريم،
واألشد غرابة أن هذه انلصوص يفصل بينها وبني انلص القرآين قرون طويلة من الكتابة والكتابية
واتلأيلف ( .الغزايل 1111 - 505ـه) ( الكرماين 1019 – 411ـه) ،ثم يتحرس ىلع أن هذه «الكتابية☼» لم يُقيض
هلا االستمرار بسبب منع الكتابة يف صدر اإلسالم ملا يصدر من أقوال عن انليب .
وكأنه يقول نلا إن شيئًا حدث – الكتابية  -يف القرن السادس لم يستمر بسبب ظهور بعض
العوائق يف القرن اثلاين ،وهو ما ال يمكن أن يقبله عقل.
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�أي ر�ؤية كتابية للوجود؟!
ً
وكما أرشنا سابقا إذا اكن يف القرآن أي رؤية «كتابية» ،فيه ال تنتيم إيله ،وإنما تنتيم تلأويالت
آيات القلم واللوح املحفوظ اليت ظهرت يف القرن السادس .فانلص القرآين – وكذلك احلديث – بمعزل
ًّ
واقعيا – حيث اكن
عن هذه القراءات اتلأويلية للقلم واللوح املحفوظ هو نص ذو أصل شفايه –
ً ُ
الرسول يتلوه أوال ث َّم يُقيد بالكتابة ثانيًا ،أما تأويل القلم واللوح املحفوظ يف القرآن ،فلسنا يف حاجة

إىل ادلخول يف جدل حول صحة هذا اتلأويل ،فأي نتيجة سيصل إيلها اتلأويل ستنتيم إيله وليس
إىل انلص ذاته .ال وجود إذن هلذه الكتابية املغدورة يف انلص القرآين ،فما تؤكده املصادر اتلارخيية هو
أن الكتابة يف عرص القرآن اكنت حمدودة االنتشار ،وأن اثلقافة العربية اكنت ثقافة شفاهية خالصة،
وانلاس يف هذه اثلقافات وربما إىل ايلوم «يتصورون اهلل (تعاىل) ً
دائما وهو (يتلكم) مع البرش وليس
َْ
وهو يكتب إيلهم»( .((17تكمن مشلكة هذه «الرؤية الكتابية للوجود» عند عبد اهلل إبراهيم يف لبس

صادفناه يف أكرث من ماكن يف نظريته بني الكتابة والكتابية ،وبني الكتابة كنشاط اصطنايع إنساين
والكتابة بوصفها «لغة طليقة من السياق»( ،((17مستقلة عن مؤلفها ومتحررة من الزمن.
فالاكئنات البرشية من انلاحية الوظيفية – يف اعلم الكتابة يه «الاكئنات اليت ال تنمو عمليات
تفكريها من قوى طبيعية ،بل تنمو من هذه القوى بعد أن تعيد الكتابة بناءها ،بشلك مبارش أو غري
مبارش .فمن دون الكتابة ال يستطيع العقل الكتايب أن يفكر ىلع انلحو اذلي يفعله ،ليس فقط عندما
يمارس الكتابة بل حىت يف حالة إنشائه أفاكره يف شلك شفايه .لقد غريت الكتابة شلك الويع اإلنساين
أكرث من أي اخرتاع آخر»(.((17
ً
حارضا يف العرص القرآين ،إذن لم يكن هناك كتابية تم
وال شك أن هذا الويع الكتايب لم يكن
اغتياهلا يف صدر اإلسالم ،وإنما يه ثقافة شفاهية تستخدم الكتابة يف تقييد املنطوق.
( ((17أونج ،الشفاهية والكتابية.153 :
( ((17املرجع السابق.157 :
( ((17املرجع السابق.
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اللفظ واملعنى
إن قضية اللفظ واملعىن من القضايا اليت حتتاج إىل إاعدة قراءة يف ضوء املقوالت انلقدية للنظرية
الشفاهية ،فهذه القضية كغريها من القضايا قد ارتبطت بالقرآن ودراسته ،وهو ما جعل الويع الشفايه
ً
اكمنا خلف جتلياتها املختلفة حىت يف العصور املتأخرة.
ولكن اللبس اذلي نراه يف رؤية ابلاحث يكمن يف هذه اثلنائية اتلقابلية بني اللفظ الكتايب/
ىَّ
املعىن الشفايه .وال ندري كيف تأت للباحث أن يربط بني اللفظ والكتابية من ناحية واملعىن
ً
والشفاهية من ناحية أخرى ،فينتيه إىل أن املعىن وتعايله وخلوده «أصبح عرفا يف املمارسة اثلقافية يف
شىت حقول الفكر»(.((17
فنحن لم نقابل يف كتب القدماء من يساوي بني اللفظ واللكمة املكتوبة ،وإذا استخدمنا نفس
الشواهد اليت استخدمها عبد اهلل إبراهيم سنجد أنها – لكها  -تشري بشلك مبارش أو غري مبارش
إىل شفاهية مفهوم اللفظ دلى القدماء« :إن ما تؤديه الكتابة ،كما يؤكد القلقشندي (،)148-821
هو أنها تعمل ىلع «تقييد األلفاظ بالرسوم» اخلطية ألن «مادتها األلفاظ»( ،((18اللفظ الشفايه هو
ً
مادة الكتابة ولكنه ليس الكتابة نفسها ،وحىت إذا سلمنا جدال مع ابلاحث بتبعية الكتابة للفظ يف
ّ
مفهوم القدماء ،فإن قضية «تعايل املعىن» ليست ممارسة شفاهية وعرف شفايه؛ ألن تعايل املعىن حيط
من اللفظ «الشفايه» قبل أن حيط من الكتابة .هذا إىل جانب أن فكرة «تعايل املعىن» يف حاجه إىل
مراجعة؛ حيث إن قضية اللفظ واملعىن اختذت وجهة مغايرة يف بعض كتب القدماء ترتكز ىلع دراسة
ً
ً
«العالقة» بني اللفظ واملعىن ،فمثال يقول عبد احلميد الاكتب« :خري الكالم ما اكن لفظه فحال ومعناه
َّ
َّ
ً
بكرا»( ،((18فاللفظ واملعىن وجهان لعملة واحدة ال ينفصالن ،ومعيار اجلودة قائم ىلع ما يتوفر يف
االثنني ً
معا من صفات.

( ((17إبراهيم ،الرسدية العربية.29 :
( ((18املرجع السابق.26 :
( ((18عبد اهلل الغذايم ،املرأة واللغة ،ط( 3 .بريوت :املركز اثلقايف العريب.7 :)2006 ،
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ُ
ففحولة اللفظ ال يتوفر حسنها دون بكارة املعىن ،وبكارة املعىن ال تدرك قيمتها دون فحولة
اللفظ ،فال قيمة للفظ دون املعىن وال قيمة للمعىن دون اللفظ ،فكيف يتعاىل «املعىن» ىلع «اللفظ»؟!
ُّ
ُّ
َّ
يتحرك ابن عريب يف فتوحاته بقضية اللفظ واملعىن إىل أفق جديد حيتاج إىل توقف وتأمل،
املجردة من املواد ال توجد يف األقوال؛ ألنها لو وجدت يف قول لم تكن َّ
َّ
جمردة عن
إذ يقول« :املعاين
املادة»(.((18
َّ
املعىن املجرد املتعايل إذن موجود ولكنه خارج اللغة؛ ألن اللغة مادة ،وال يمكن جتريد املعىن
ّ
من املادة ،وكأن ابن عريب بهذه املقولة ينيه ثنائية اللفظ واملعىن بالقضاء ىلع الطبيعة املزدوجة للغة؛
فزييائية اللفظ وميتافزييائية املعىن.
فمادية اللفظ تستغرق املعىن اذلي ال يمكننا وصفه يف هذا اإلطار باتلعايل أو حىت االنفصال
عن اللفظ.
وال شك أن مقولة ابن عريب تصدر عن ويع كتايب ينيف وجود املعىن /املعرفة خارج الكتابية،
فالكتابة يه العالم.
ال يمكن إذن يف انلهاية أن نستخدم بعض وجوه قضية اللفظ واملعىن يف الرتاث العريب كديلل
ِّ
ىلع «ختلفه الشفايه» ،فقد تمزيت هذه املرحلة يف اثلقافة العربية باجلدل بني الويع الشفايه والويع
الكتايب ،وهذا اجلدل هو السبب يف ظهور تلك اثلنائية ،وتناميها يف إطار املزيج بني قيم ومقوالت
الوعيني الشفايه والكتايب.

( ((18ابن عريب ،الفتوحات املكية ،مج ،116 :1 .هامش .2
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النهي عن الكتابة �أو غياب امل�صداقية
يسوق ابلاحث شواهد كثرية ال ترتك دلى القارئ شك يف أن كتابة «انلصوص ادلينية» باستثناء
ً
مسموحا بها .بل إنه يتجاوز ذلك برصف الشواهد بشلك يويح
القرآن لم تكن مستحبة أو لم يكن
بأن الكتابة نفسها اكنت حمرمة ،وهذا ما تنفيه حقائق اتلاريخ الساطعة كإطالق أرسى املرشكني
رشيطة تعليم عرشة من املسلمني القراءة والكتابة ،هذا إىل جانب األدلة اليت ساقها ابلاحث نفسه(!!!)
يف بداية حبثه عندما تناول ما َّ
سماه «الرؤية الكتابية للوجود» .إذن لم تكن الكتابة حمرمة بإطالق
وإنما «لبس» القرآن بغريه من انلصوص اكن مناط اتلحريم ،أما ما يقوهل ابلاحث من أن انليه عن
ً
ً
سائدا امتد من احلديث إىل حقول معرفية أخرى» ،فهو قول ال خيلو من مبالغة
الكتابة «صار عرفا
وإرساف.
ً
ً
تعبريا آخر أكرث اتلصاقا بانلظرية الشفاهية وبواقع اثلقافة يف الوقت
وأنا أفضل أن أستخدم
َ
ًّ
نفسه وهو «عدم اثلقة يف الكتابة» ،وانعدام اثلقة هذا أمر طبييع جدا يف هذه املرحلة من تطور اجلدل
ّ
ً
تقديرا اعيلًا ،حىت بعد أن تكون قد قطعت
الشفايه الكتايب ،فقد حيدث أال تقدر ثقافة ما الكتابة
شوطا ً
يه نفسها ً
بعيدا يف استخدام الكتابة ،واعدة ما يفرتض الشخص الكتايب يف الوقت احلارض أن
السجالت املكتوبة ذات قوة تفوق قوة اللكمات املنطوقة ،لدلاللة ىلع األمور اليت مىض عليها تاريخ
طويل ،وخباصة يف املحاكم .أما اثلقافات املبكرة اليت عرفت الكتابة ولكنها لم تستوعبها بشلك
فغابلا ما افرتضت العكس ً
ً
تماما ،وقد تفاوتت بال شك درجة املصداقية املسبغة ىلع السجالت
اكمل،
املكتوبة من ثقافة إىل أخرى ،ومثال كالنيش ادلقيق عن تاريخ استخدام الكتابة من أجل األغراض
اإلدارية العلمية يف القرنني احلادي عرش واثلاين عرش يف إجنلرتا يقدم ّ
عينة مفيدة عن احلد اذلي
استطاعت الشفاهية أن تبلغه يف استمراريتها يف حضور الكتابة ،حىت يف وسط إداري.
ًّ
فوريا ،واكن ال بد
وجيد كالنيش يف احلقبة اليت يدرسها أن الوثائق لم تكن تويح باثلقة
من إقناع انلاس بأن الكتابة قد َّ
حسنت طرق احلفظ الشفايه القديمة بدرجة تكيف تلربير لك
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املصاريف واتلبعات املرهقة اليت تتطلبها .وىلع سبيل املثال ،اكنت الشهادة اجلماعية ،قبل الوثائق،
شائعة االستخدام تلحديد سن ورثة اإلقطاعيني وهكذا اكن انلاس يفرتضون بداية أن الشهود أكرث
مصداقية من انلصوص ،ألنه اكن من املمكن حتديهم ،كما اكن يمكنهم أن يدافعوا عن شهادتهم يف
حني أن انلصوص ال يمكنها ذلك(.((18

احلفظ وال�سماع
ً
يرى أستاذنا ادلكتور عبد اهلل إبراهيم أن غلبة منىح احلفظ والسماع اكن ديلال ىلع إجهاض
ً
الكتابية ،ولكنا ىلع العكس ً
ً
تعبريا عن إزاحة الشفاهية ُتلفسح ماكنا للويع الكتايب ىلع
تماما نراه

ً
مصطلحات ِمثْ ُل «قرأ ع ّ
يل»
مستوى اتلوثيق واتلعلم ،هذا ما نفهمه يف جمال تليق العلم مثال من
ٍ
و«أمىل» ،فهاتان الوسيلتان اتلعليميتان هما مزيج من الويع الشفايه والكتايب ،فيف هذه العملية
اتلعليمية يذهب الطالب إىل شيخ يُميل عليه الشيخ بعض معارفه ،وعندما ينتيه الطالب يقرأ ما
ُ
يجُ
ُ
واإلجازة تسمح للطالب أن يمارس عملية اإلمالء ىلع
أميل عليه أمام شيخه اذلي زي هذا الكتاب،
طالب آخر ،هكذا جند َم ْز ًجا بني الصوت واخلط ،وال فائدة من احلديث حول غلبة طرف ىلع اآلخر،
فهو ليس إال اتساع لرقعه الكتابية ،فقد أصبحت الكتابة ً
جزءا ال يتجزأ من النشاط املعريف ،وسنجد
شاهدا ً
ً
أيضا عند اجلاحظ اذلي يقول:
«وربما ألفت الكتاب اذلي هو دونه يف معانيه وألفاظه وأترمجه باسم غريي ،وأحيله ىلع من
َ َ
وسلم صاحب بيت احلكمة ،وحيىي بن خادل ،والعتايب ،ومن
تقدمين عرصه مثل ابن املقفع واخلليل،
أشبه هؤالء من مؤليف الكتب ،فيأتيين أوئلك القوم بأعيانهم الطاعنون ىلع الكتاب اذلي اكن أحكم
من هذا الكتاب ،الستنساخ هذا الكتاب وقراءته عيل ،ويكتبونه خبطوطهم ويصريونَه ً
إماما يقتدون
به ،ويتدارسونه بينهم ويتأدبون به ويستعملون ألفاظه ومعانيه يف كتبهم وخطاباتهم ،ويروونه عين

( ((18أونج ،الشفاهية والكتابية.185-184 :
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لغريهم من طالب ذلك اجلنس ،فتثبت هلم به رياسة ويأتم بهم قوم فيه؛ ألنه لم يرتجم باسيم ولم
ينسب َّ
إيل»(.((18
ً
هذا انلص الطريف اذلي أخذناه من رسالة للجاحظ أيضا بعنوان «كتاب فصل ما بني العداوة
ً
ً
ساطعا ىلع أن الكتابة بدأت يف عرص اجلاحظ تنتقل إىل طور جديد يتجاوز
واحلسد» ،يقدم نلا برهانا
تقييد املنطوق أو حفظ املعرفة إىل إنتاجها ،فكما نرى يف نص اجلاحظ يتمثل إنتاج املعرفة يف تأيلف
ً
«الكتاب» ،وهذه املعرفة يتم نقدها وتداوهلا وتدريسها وفقا آليلات كتابية أصبحت تمارس بال شك
ًّ
ً
تكوينيا للويع اإلنساين يف ذلك الوقت.
دورا
 -جند يف هذا انلص عنارص كثرية تؤيد ذلك فهناك: -تأيلف الكتاب. -نسبة الكتاب إىل «مؤلف» من مؤليف الكتب. -الطاعنون ىلع الكتاب أو «انلقاد». -استنساخ الكتاب. -قراءة الكتاب ىلع اجلاحظ. -كتابة الكتاب خبطوطهم. -تدارس الكتاب واتلأدب به. -االستفادة واالستخدام أللفاظه ومعانيه. -رواية الكتاب لطالب ذلك اجلنس من األدب. -حتول الكتاب إىل «إمام».( ((18أبو عثمان عمرو بن حبر بن حمبوب بن فزارة اللييث الكناين ابلرصي (اجلاحظ ،ت 255ـه)« ،كتاب فصل ما بني العداوة واحلسد» ،يف رسائل
اجلاحظ ،حتقيق حممد عبد السالم هارون ،مج ،1 .مكتبة اجلاحظ (القاهرة :مكتبة اخلانيج.351-350 :)1964 ،
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لك هذه اآليلات املعرفية اتلعليمية اليت تستند إىل الكتابة والكتاب جتعلنا يف غري حاجة ملزيد
من اتلديلل ىلع أن مرحلة احلفظ والسماع اكنت صورة إجيابية ذللك اجلدل اخلالق يف اثلقافة العربية
بني الشفايه والكتايب.

�صنعة الكتابة
يستند ابلاحث إىل ٍّ
نص آخر للجاحظ اذلي توقفنا معه منذ قليل ،يذم اجلاحظ يف رساتله طائفة
من املجتمع يه طائفة الكتاب ،كما َّ
ذم طوائف أخرى كثرية ،وروى عنهم انلوادر اكملعلمني وانلحاة
وغريهم ،ولكن الـباحث ينزتع انلص من سياقه ليشـري إىل اجلاـحظ «الاكتب» بوصفه املؤسس
واملسوغ إلحالل املشافهة حمل الكتابة ،فاجلاحظ «ألىغ أهمية الكتابة ،وداع إىل تبين الشفاهية»
ً
ِّ
ىلع حد قول ابلاحث ،وبالرغم مما يف هذا االداعء من إرساف بينِّ فإننا سنتوقف أمامه قليال مناقشني

(((18

وحمللني لظاهرة «صنعة الكتابة».
ً
يعد ُّ
حتول الكتابة إىل صناعة ديلال ىلع حمدودية الكتابية يف املجتمع اذلي احتاج إىل هذه
الصناعة ،ولكنه يف الوقت ذاته ديلل ىلع بدء إحالل الويع الكتايب حمل الشفاهية ،وال بد أن هذا جاء
ُ
نتيجة إدراك املجتمع ألهمية الكتابة ،وأنها – أي الكتابة – صارت تمارس فعايلة داخل هذا املجتمع
حىت أصبحت وظيفة وصنعة.
وقد رصدت انلظرية الشفاهية املعارصة هذا الطور من عملية االنتقال من الشفاهية إىل
الكتابية ،بل إنها تقدمه كنمط يمكن تطبيقه ىلع أغلب اثلقافات ،يقول أونج« :يكتشف هافلوك
ً
نمطا ًّ
يف اثلقافة ايلونانية القديمة ً
اعما من الكتابية املحدودة قابال للتطبيق ىلع ثقافات أخرى كثرية؛
حيث تتطور «صنعة الكتابة» بعد أن يتعرف املجتمع ىلع الكتابة بمدة قصرية .يف هذه املرحلة تعد
الكتابة صنعة يمارسها أصحاب املهن اذلين يستأجرهم آخرون لكتابة خطاب أو وثيقة ىلع حنو ما
( ((18إبراهيم ،الرسدية العربية.33 :
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يستأجرون عمال بناء بلناء بيت .أو جنار سفن بلناء قارب»( .((18وهذا ما ينطبق ىلع عرص اجلاحظ
ً
تماما؛ حيث اكن الكتاب أهل حرفة وصنعة وليس أهل فكر وثقافة وعلم ودين بالرضورة« .يف مرحلة
صنعة الكتابة هذه ال حيتاج الفرد اىل أن يعرف القراءة والكتابة أكرث من حاجته إىل معرفة أي مهنة
أخرى»( .((18ومرحلة صنعة الكتابة اليت يتداخل ويمزتج فيها ما هو شفايه بما هو كتايب ،واليت تأيت
َّ
ً
بعد مرحلة الكتابة كتقييد للمنطوق؛ ليست أيضا خاصة باثلقافة العربية وحدها؛ ألنه «لم يتم جتاوز
هذه املرحلة يف ايلونان القديمة إال قريبًا من زمن أفالطون بعد أكرث من ثالثة قرون ،من انتشار
الكتابة بني ساكن ايلونان ودخوهلا يف عمليات الفكر بشلك اعم وابلدء باتلأثري فيها»( .((18ولكن
كيف يتسق موقف اجلاحظ من الكتابة والكتاب – وهو إمامهم – مع كونه أحد رواد العقالنية
ً
منحازا بشلك دائم للقيم اجلمايلة الكتابية يف أعماهل؟ واإلجابة ليست صعبة؛ حيث
العربية ،وقد اكن
سرنى نفس اتلناقض عند أفالطون وتفسريه يف السطور القادمة.

�أية ركائز لأية نظرية؟
يشري ابلاحث إىل أنه يف القرن اخلامس تبلورت «نظرية تسوغ الشفاهية ،ويرى أن هذه انلظرية
تقوم ىلع داعئم أو راكئز ست ،عرضنا هلا يف الصفحات السابقة ،وحىت ال نسقط يف برئ اتلكرار حنيل
إىل ما كتبناه حتت عنوان «السماع واحلفظ» ،فهذه انلظرية تتناول العملية اتلعليمية ،ولك ما تذهب
إيله هو تفضيل تليق العلم عن املعلم وليس عن كتاب ،ولكن ابن رضوان الطبيب املرصي اذلي
صاغ هذه «انلظرية» يظهر دليه ما تمزي به عرصه من اتلداخل بني الشفاهية والكتابية ،وهو كما أرشنا
يكاد يكون ً
نمطا يف لك اثلقافات ،ولعل أفالطون أحد راكئز احلضارة الغربية الكتابية أصدق
مثال ىلع ذلك؛ فقد اعش ذات اتلناقض اذلي اعشه اجلاحظ وابن رضوان وغريهما ،وهذا اتلناقض –

( ((18أونج ،الشفاهية والكتابية.181 :
( ((18املرجع السابق.
( ((18املرجع السابق.181 :
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ً
ً
تشابها مدهشا بني راكئز ابن رضوان
الطبييع – هو ما أوقع ابلاحث يف لك هذا اللبس؛ ذلك أننا جند
وأفالطون ،فهو يرى يف الرسالة السابعة أن الكتابة غري إنسانية ،ويه نتاج مصنوع ،وانلص املكتوب
ال يستجيب للسائلني وال يدافع عن نفسه وال يرشح كتاباته .وكما يذهب بعض ابلاحثني ،فإن فكر
ً
أفالطون الفلسيف اتلحلييل وضمنه نقده للكتابة ،لم يكن ممكنا كما رأى بعض ابلاحثني إال نتيجة
للتأثريات اليت اكنت الكتابة قد بدأت تمارسها ىلع العمليات العقلية« .إن عالقة أفالطون بالشفاهية
ً
ً
غموضا شامال .فهو ،من جهة ،حيط يف فايدروس و الرسالة السابعة من قيمة الكتابة
اكنت اغمضة
لصالح الشفايه ...وهو من جهة أخرى ،عندما حيرم يف اجلمهورية ىلع الشعراء دخوهلا ،فإنه يفعل
ذلك ألنهم وقفوا يف صف اعلم املحااكة الشفايه القديم ،القائم ىلع اذلاكرة واتلجميع واإلطناب
والغزارة واتلقليد و ادلفء اإلنساين واملشاركة – وهو اعلم يتناقض مع اعلم األفاكر اتلحلييل ،املتناثر،
القائم ىلع ادلقة ،واتلجريد والرؤية والسكون – ذلك العالم اذلي اكن أفالطون ِّ
يروج هل .ولم يفكر

ً
نفورا من انلظام العقيل الشفايه القديم ...لقد
أفالطون بشلك شعوري بنفوره من الشعراء باعتباره
شعر أفالطون بهذا انلفور ألنه اكن يعيش يف الوقت اذلي اكنت فيه األجبدية قد أصبحت ألول مرة
مستوعبة بدرجة اكفية ألن تؤثر يف الفكر ايلوناين بما فيه فكر أفالطون نفسه ...اكنت عمليات الفكر
َّ
ُ
اتلحلييل املمعن والفكر اتلتابيع املطول ،تربز إىل الوجود ألول مرة بتأثري الطرق اليت مكنت الكتابية
َ
ًّ
نصيا ،كما أن
العقل من أن ينتج بها أفاكره ...وتعد مركزية الصوت دلى أفالطون مسألة مبتكرة
دفاعه عنها دفاع نيص كذلك»(.((18
ونلختم هذا انلقاش بما يقوهل بول زومتور« :عندما ندرك – وحنلل – العمل الشفايه يف وجوده
فحينئذ فقط نضع أيدينا ىلع وجوده انليص»(.((19
اخلطايب،
ٍ

( ((18املرجع السابق.291 :
( ((19بول زومتور ،مدخل إىل الشعر الشفايه ،ترمجة ويلد اخلشاب (القاهرة :دار رشقيات.124 :)1999 ،
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 3-2ال�سياق التاريخي من املنظور ال�شفاهي /الكتابي لر�سائل �إخوان ال�صفا
يمكننا القول إن اثلقافة العربية قد مرت – كأي ثقافة أخرى – بمراحل انتقال من الشفاهية
ً
إىل الكتابية ،وقبل أن نقدم تصورنا ملراحل االنتقال ال بد أوال أن نوضح عدة أشياء:
ً
أوال :الشفايه والكتايب كالهما تعبري عن نمط من اتلفكري واإلدراك والويع بالعالم ،ويمكننا
أن نقول إنهما أسلوبان للوجود وممارسة احلياة ،وال يمكن نلا أو لغرينا أن نصف أحدهما باتلخلف
وابلدائية ،واآلخر باتلقدم والريق ،أو أن نصف أحدهما باإلنسانية واآلخر باملوات وغياب الروح.
ثانيًا :حنن نتحرك من إدراكنا أنه حىت يومنا هذا ال توجد ثقافة كتابية خالصة ،فما دام الصوت
ً
ً
وتأسيسا ىلع ذلك ،فضلنا
اإلنساين موجودا سيظل للشفاهية حضور مؤثر وفاعل يف املجتمع اإلنساىن.
ىلع مدار ابلحث أن نستخدم عبارة «جدل الشفايه /الكتايب»؛ حيث نويل اهتمامنا بشلك رئيس إىل
تاريخ العالقة بني انلمطني من الويع وكيف لعبت هذه العالقة ً
دورا يف تشكيل اثلقافة اإلنسانية
وتكوين خطاب املجتمع اإلنساين .وهو ما جعل هذه ادلراسة مهمة لرضورتها ألي حماولة للتعرف
ىلع خطاب رسائل إخوان الصفا.
ثاثلًا :حنن هنا ال نؤرخ للكتابة وإنما للويع َّ
املؤسس عليها وفاعليته يف إطار عالقة جديلة مع
الشفايه ،ذللك سنحاول تقسيم املراحل اتلارخيية املختلفة ىلع أساس تطور هذه العالقة اجلديلة
وليس ىلع أساس ظهور الكتابة وانتشارها.
ً
ً
ً
مرتبطا بتحوالت وحراك اجتمايع ،وقد
اعدة ما يكون
رابعا :ذلك اجلدل الشفايه /الكتايب
يكون الويع والقيم الكتابية صاحبة دور ثوري يف هذا احلراك وقد يكون العكس ،فكما قلت
شرَّ
إن القيم اليت يمثلها نمطا الويع كالهما ال يمكن تصنيفهما ىلع أساس اخلري وال أو اتلقدم
واتلخلف .هذه األفاكر األربعة يه ما حكم حماوتلنا تقديم هذا املخطط اتلارييخ تلطور الشفايه/
الكتايب يف اثلقافة العربية ،ويه خطوط عريضة يف حاجة إىل مزيد من ابلحث وادلرس ،ولكنها يف
هذا السياق خطوة تمهيدية تقربنا من اتلعرف بشلك أفضل وأعمق ىلع خطاب رسائل إخوان الصفا.
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 -3مـراحـل تـطـور الـجـدل الـ�شـفـاهي الـكـتـابـي فـي الرتاث العربي
1-3املرحلة الأوىل :من ال�شفاهية اخلال�صة �إىل تقييد املنطوق
تمتد هذه املرحلة من العرص اجلاهيل إىل بداية العرص العبايس َّ
األول ،وهذا االمتداد الزمين
الطويل ال خيلو من تباينات هائلة ىلع املستوى اتلارييخ واالجتمايع والسيايس ،وإيقاع اتلطور من
ً
متجاوبا بنفس ادلرجة مع هذه املستويات ،وهو ما َّ
سوغ نلا
منظور اجلدل الشفايه الكتايب لم يكن
تصنيفها كمرحلة واحدة تنقسم إىل:

�شفاهية خال�صة
ًّ
شفاهيا،
وتشمل العرص اجلاهيل ،وتمتد حىت تدوين القرآن وحتوهل إىل مرجع مكتوب للمحفوظ
وهو ما ُعرف باملصحف اإلمام اذلي ُو ّزع يف األمصار لضبط قراءة القرآن ،اكن الويع املعريف يف ذلك
ً
ًّ
خالصا – واقترص دور الكتابة يف هذه املرحلة ىلع تقييد املنطوق دون
شفاهيا – يكاد يكون
الوقت
أن تمارس أي تأثري ىلع عمليات وآيلات إدراك العالم وإنتاج املعرفة.

تقييد الـمـنـطــوق
وتمتد من نهاية عرص عثمان إىل نهاية العرص العبايس األول ،ويف هذه الفرتة اتسع استخدام
ً
جزءا من احلياة االجتماعية بعد استخدامها يف مؤسسات ادلولة اإلدارية
الكتابة ،وبدأت تصبح
(ادلواوين) والرتمجة واتلأيلف وظهور العلوم العربية اكملعاجم وانلحو وعلم احلديث ،كما بدأت يف
الظهور طائفة الكتاب إىل جانب ظهور فنون جديدة كفن القص ،كما دخلت الكتابة يف العالقات
االجتماعية ممثلة يف الرسائل اإلخوانية ،إىل غري ذلك من مظاهر شيوع الكتابة وتغلغلها يف احلياة
اثلقافية واالجتماعية ،وال يبتعد شويق ضيف عن الصواب عندما يقول :إن العرب «قد أخذوا
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ً
رسيعا من أمة أمية ال تعرف من املعارف إال ما حواه الصدر ووعته اآلذان إىل أمة اكتبة»(،((19
يتحولون
ً
ولكنها ليست كتابية ُ
بعد ،فقد اهتم العرب كما يقول ضيف أيضا أول ما اهتموا بتدوين املرياث

الشفايه ،فهم يمارسون الكتابة ُ
ويعلون من شأن الشفايه ،يقول« :واكن أوائل ما عنوا به من معارفهم
العربية اخلالصة أخبار آبائهم يف اجلاهلية وأنسابهم وأشعارهم ،ومن ثم كرث بينهم علماء النسب
وأصحاب األخبار»( .((19ويصل هذا العرص إىل منتهاه عندما يتحول هذا الكم اهلائل من املدونات إىل
َ ُّ
مصدر من مصادر املعرفة ،وهو ما رصده ً
شك يف أن القوم َّ
دونوا مجلة رسائلهم
أيضا شويق ضيف« :ال ن

ُ
السياسية ،وإال ما استطاع الطربي وغريه أن يرووها ،وكذلك قل يف رسائلهم الوعظية والشخصية،
ً
فإنهم َّ
كثريا ،ويسوق نلا صاحب الفهرست أسماء طائفة من الكتاب ابللغاء هلذا العرص
دونوا منها
اكنت رسائلهم مدونة»( .((19هذا إىل جانب ملمح بالغ األهمية هو تمركز اثلقافة العربية – يف هذا
الوقت خاصة – حول كتاب هو القرآن الكريم اذلي اكن املحرك احلقييق لظهور لك العلوم العربية
«فلوال القرآن ما اكنت عربية»(.((19

 2-3املرحلة الثانية :جدل ال�شفاهي /الكتابي
وتمتد هذه املرحلة من العرص العبايس اثلاين إىل بداية انلهضة العربية مع وصول احلملة
الفرنسية ودولة حممد عيل وانتشار الطباعة.
ال ختلو هذه املدة الزمنية الشاسعة من اتلباين واتلنوع يه األخرى ،ولكنها كسابقتها تباينات
ال تتجاوز اجلدل بني ما هو شفايه وكتايب ،وإن تعددت واختلفت جتلياته وإن اشتدت أو ضعفت
درجة تأثريه ىلع املجتمع.

( ((19شويق ضيف ،العرص اإلساليم ،ط ،8 .تاريخ األدب العريب ( 2القاهرة :دار املعارف ،د.ت.451 :).
( ((19املرجع السابق.
( ((19ضيف ،العرص العبايس األول.455 :
( ((19رمضان عبد اتلواب ،فصول يف فقه العربية ،ط( 6 .القاهرة :مكتبة اخلانيج.108 :)1999 ،
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لقد اكن استخدام الكتابة ىلع نطاق واسع يف املجتمع ويف شىت نشاطاته يف نهاية املرحلة األوىل،
ً
ً
ومفرسا للتصادم واتلناقض واتلداخل اذلي أرشنا إيله سابقا
مقدمة ملا ظهر من نضج للويع الكتايب،
يف مناقشتنا لدلكتور عبد اهلل إبراهيم ،فقد وضع الويع الكتايب انلاشئ الكثري من املقوالت الشفاهية
موضع التساؤل – حيث أمكن تثبيتها بالكتابة – وانلقد وادلرس واتلحليل وربما الرفض واثلورة،
وهو ما خلق ردة فعل مقابلة تمثلت يف تقديس الكثري من القيم الشفاهية واإلعالء منها واالحتفاء بها
ً
ً
ىلع املستويات املعرفية املختلفة؛ ادلينية والعلمية واجلمايلة ،مما أنشأ جدال خالقا بلغ ذروته يف عرص
ادلول واإلمارات – وفق تصنيف شويق ضيف  -اذلي بلغ فيه لك يشء يف حياة العرب قمة تناقضاته
ً
عرصا اكلقرن الرابع للهجرة ،تناقضت فيه حياتهم
فاكن كما يقول طه حسني« :لم يعرف املسلمون
العامة أشد اتلناقض ،فاكنت سيئة أشد السوء ،جمدبة أقبح اإلجداب من ناحية ،واكنت حسنة قيمة
خصبة منتجة من ناحية أخرى»( .((19وما نهدف إيله ونعتربه موضوع دراستنا الرئييس هو كيف أنتج
هذا اجلدل خطابًا؟ وكيف أوجد مقوالته وعلومه اليت لوال هذا اجلدل ملا ظهرت أو ُعرفت؟ ويف هذا
ً
السياق كيف اكنت الرسائل – ًّ
تقنيا – خطابًا ًّ
ثوريا خالقا؟

األمثلة ىلع مظاهر األشاكل املعرفية اليت تودلت عن هذا اجلدل كثرية ،ووقفنا عندها
يف الصفحات السابقة ،اكتلعليم اذلي دخلته مصطلحات مثل (قرأ ع ّ
يل /أمىل  -استنسخ – روى
الكتاب – الكتاب اإلمام) وغريها من املصطلحات الكثرية اليت تعرب عن ذلك االمزتاج بني ما هو
شفايه وما هو كتايب؛ حيث أصبحت املعرفة يف هذا العرص تقوم ىلع ركنني متالزمني – وإن اكنا
متخالفني متجادلني – هما الركن الشفايه والركن الكتايب ،وبشلك اعم «يثري أدب العصور الوسطى
االهتمام ىلع حنو خاص يف عالقته بالشفاهية ،وذلك نتيجة للضغوط الشديدة اليت اكنت الكتابية
تمارسها ىلع انلفس يف تلك العصور ،واليت سببتها من ناحية ،مركزية انلص املقدس ،وسببها من
ناحية أخرى ذلك اخلليط الغريب من الشفاهية (املجادالت) وانلصية (الرشوح واحلوايش ىلع

( ((19حسني« ،مقدمة».3 :
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األعمال املكتوبة)»( .((19وهو ما نلقاه ًّ
جليا يف هذا العرص ،فقد اكن بال شك عرص اجلدل بني الفرق
ًّ
ًّ
ًّ
ًّ
وأدبيا ،كما أنه العرص اذلي تمزي بظهور اتلأيلف املستند إىل كتابة ،أي
وعرقيَا
ودينيا
مذهبيا
الكثرية
أنه قد ظهرت كتابة ذات مرجعية كتابية ،بل إن ظهور كتب االختصار واتلهذيب والرشوح واحلوايش
وإاعدة اتلأيلف واتلصنيف وفهارس الكتب وكتب الفهارس اليت ترتجم ملؤليف الكتب ككتاب ابن
انلديم «الفهرست» ،إىل غري ذلك من املظاهر اليت سنتوقف باتلفصيل أمامها عند اتلطبيق ىلع رسائل
إخوان الصفا تؤكد أن الكتابية أصبحت الساحة الرئيسية للنشاط املعريف.
هكذا انتقلت املعرفة من خطاب كتابة يف إطار مرجيع شفايه ال تتجاوز اتلقييد واتلثبيت
َّ
ُّ
الشفايه ،وقد نتج عن هذه املزامحة اعلم خاص
الكتايب
للمنتج املعريف الشفايه ،إىل خطاب يزاحم فيه
متناقض لكنه ثري وخالق ،وهو العالم اذلي ظهرت فيه رسائل إخوان الصفا ،فوسمها بميسمه وترك
ً يجُ
أثرا ال حد.
فيها

 3-3ر�سائل الإخوان يف بوتقة اجلدل ال�شفاهي /الكتابي
هكذا انتهىنا من اصطناع سياق تنتيم إيله رسائل اإلخوان العصية ىلع الرتويض ،سياق نستطيع
ً
أن نتوقف قليال أمام تفاعله مع نص الرسائل واتلأثري املتبادل بينهما .الرسائل تنتيم إذن هلذه املرحلة
اليت اصطبغت جبدل الشفايه والكتايب اذلي بدأ يف الظهور من خالل الويع اذلي ساهمت الكتابة يف
ً
تكوينه ىلع مدى القرون اإلسالمية األوىل حىت صار يف عرص الرسائل وعيًا مشاغبًا ومتمردا وحىت
ًّ
ثوريا .يشري اإلخوان بوضوح إىل أنهم استقوا معارفهم من «الكتب» وباتلحديد أربعة كتب؛ «أوهلا

املصنفة ىلع ألسنة احلكماء من الرياضيات والطبيعيات ،وثانيها الكتب املزنلة اكتلوراة واإلجنيل
والقرآن وغريها من صحف األنبياء ،وثاثلها الكتب الطبيعية ويه صور أشاكل املوجودات بما يه
عليه اآلن من تركيب األفالك وأقسام الربوج وحراكت الكواكب ومقادير أجرامها ،وفنون الاكئنات

( ((19أونج ،الشفاهية والكتابية.175 :
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من احليوان وانلبات واملعادن ،يرى انلاس ظاهرها وال يعرفون معاين بواطنها من لطيف صفة ابلاري،
ورابعها الكتب اإلهلية اليت ال يمسها إال املطهرون املالئكة ،ويه جواهر انلفوس وأجناسها وأنواعها
وجزئياتها وتصاريفها لألجسام ،وما تصري إيله أمورها من احنطاط أو ارتفاع أو انبعاث وحساب»(،((19
هكذا ينحاز اإلخوان بوضوح إىل جانب املعرفة املستقاة من الكتب؛ إذ يعلنون انتماءهم إيلها .نرى
كذلك يف هذا الشاهد أن شىت فروع املعرفة اإلنسانية توفرت فيها الكتب اليت يستيق منها الطالب
العلم ،مما يدل ىلع اتساع دور الكتابة والكتب يف ذلك الوقت يف تكوين اخلطاب املعريف ذللك العرص.
واحنياز اإلخوان يف رسائلهم إىل الكتب هل ما يربره؛ فقد اكن هدف الرسائل يتجاوز السيع إىل
اتلقييد واحلفظ إىل إبداع «نص مستقل» حيمل دعوتها الفلسفية األخالقية االجتماعية والسياسية
ِّ
ويروج هلا .وقد فرض رضورة «انلص املستقل» ذلك اتلنوع بالغ اتلعقيد اذلي اعشه املجتمع العريب يف
ذلك العرص ىلع لك األصعدة السياسية واالجتماعية وادلينية واللغوية والفلسفية واجلمايلة .ولكن
ُ
َ
ُ
اتلعصب واتلطرف يف لك اجتاه؛ تطرف
املجتمع
هذا اتلنوع اكن اعمل فرقة وتفتت وحتزب ،فأفسد
يف املجون وتطرف يف الزهد .لقد اكن «انلص املستقل» املتحرر من قيود الزمان واملاكن واأليديولوجيا
بل واملؤلف هو املبدأ اجلامع هلذا اتلنوع؛ حيث اكنت «اإلمرباطورية العربية من بعض انلوايح ،برج
بابل هائل .فقد اكن يعتمل وحدتها اتلنوع اإلثين واللساين ،واكن االحتاكك بني األلسنة واثلقافات
ًّ
ً
يوميا ،وجتربة ليس بوسع أحد اإلفالت منها»( .((19ال بد إذن من حترر انلص من احلدود حىت
واقعا
يسع انلص لك هذا اتلنوع يلكون انلص هو الوحدة القائمة ىلع اتلنوع .هذا ما سنحاول أن نستجيل
مظاهره يف الفصول القادمة بعد رصد وقراءة املكونات الشفاهية واملكونات الكتابية يف نص الرسائل.

( ((19البستاين« ،إخوان الصفا».13 :
( ((19عبد الفتاح لكيطو ،لسان آدم ،ترمجة عبد الكبري الرشقاوي (ادلار ابليضاء :دار توبقال.23 :)1995 ،
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الف�صل اخلام�س
اجلدلية ال�شفاهية يف خطاب الر�سائل
انتهىنا يف الفصول السابقة إىل أن إخوان الصفا جدلوا خطابهم املعريف من ضفريتني معرفيتني
معربتني عن وعيني مزتامحني وعن نمطني يف الوجود متباينني ،هما الشفاهية والكتابية .وسنحاول
اآلن رصد وحتليل العنارص واملكونات الشفاهية من خالل دراسة نص الرسائل بمستوياته املتعددة
واملرتاكبة ،ولكن من منظور «انلظرية الشفاهية املعارصة» يف تقاطعها مع انلظريات انلقدية احلديثة
اليت قدمنا بها هلذا الفصل؛ حيث سرنتكز يف دراستنا ىلع ِّ
انلص نفسه الستكناه الويع الاكمن

ً
ُ
فيه ،وهل هو ويع شفايه «قيِّد» كتابة أم نمط آخر من الويع؟ ويه حماولة ال ختلو من خطورة؛
َّ
ً
حيث إن «انلص الشفيه يف معظم األحيان متعدد ،تراكيم ،مربقش ،وأحيانا ما يكون متباينًا دلرجة
اتلناقض»( ،((19مما جعل من الرضوري عندما «ندرك – وحنلل – العمل الشفيه يف وجوده اخلطاىب»
ّ
أن «نضع أيدينا ىلع وجوده َّ
انليص ،ومن ثم نتجاوز هذا الوجود إىل واقع العمل من حيث تركيبه

(((20

اللغوي»( ،((20وهو ما سنحاول القيام به يف السطور القادمة.

 -1امل�ستوى الأ�سلوبي
ًّ
تلعب اذلاكرة ً
أساسيا يف اثلقافة الشفاهية؛ إذ إنها يف غياب انلصوص تمثل الواعء اذلي
دورا
تحُ
ِّ
فظ فيه املعرفة ،فما دامت ال توجد كتابة ىلع اإلطالق ،فال يشء موجود خارج «املفكر» ،هذه
ِّ
ً
تقييدا للمنطوق يف ثقافة شفاهية
احلقيقة اكن هلا بالغ األثر ىلع بنية وتركيب انلصوص اليت تمثل
ترتبط بأنظمة اتلفكري احلافزة لذلاكرة ،فيف اثلقافة الشفاهية «عليك ليك حتل مشلكة االحتفاظ

( ((19زومتور ،مدخل إىل الشعر الشفايه.129 :
( ((20املرجع السابق.124 :
( ((20املرجع السابق.
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ًّ
لفظيا واستعادته ىلع حنو فعال ،أن تقوم بعملية اتلفكري نفسها داخل أنماط
باتلفكري املعرب عنه
ُ َ سرِّ
حافزة للتذكر ،صيغت بصورة قابلة للتكرار الشفايه»( ،((20وربما هذا هو ما يف نلا السلطة اهلائلة
للنوع األديب واتلقايلد الفنية املرعية يف األدب الشفايه وصعوبة اتلميزي بني مؤلفني يبدعون يف إطار
أسلوب واحد ،يفرضه الواقع الشفايه للثقافة واخلطاب املعرب عنها.
ً
«من العسري احلديث ،يف اثلقافة العربية الكالسيكية ،عن أسلوب خاص يمزي فردا بعينه ،فهنا
َّ
خيتص لك نوع بأسلوب يف الكتابة ،وأعين جمموعة من السمات اليت نلفيها يف مؤلفات عدة .فمن
حتديد انلوع اذلي ينتيم إيله انلص واالنتقال ،من ثمة ،من نص إىل نصوص أخرى جمانسة هل ،إال أن
ً
مستحيال؛ وذلك ألن ً
كثريا من املؤلفني نبغوا
االنتقال من نص إىل مؤلف بعينه أمر يكاد أن يكون

ً
يف نوع بعينه وأصبحوا عالمة عليه ،ولك منهم يصلح مؤلفا للنص اذلي جنهل صاحبه»(.((20

«فال وجود خلطاب ال خيضع جلنس لغوي وال ينخرط يف إطاره ،وال وجود نلص ،وال حىت
مللفوظ ،يمكن إنتاجه بواسطة التشفري اللغوي بمفرده ،إنما تنخرط أنواع تشفري اجتماعية أخرى،
من أبرزها جنس اخلطاب يف عملية اتلبادل القويل»(.((20
ولعل هذا هو ما دفعنا منذ ابلداية إىل عدم االندفاع خلف اتلماثالت األسلوبية بني نص
الرسائل وأسلوب بعض الكتاب يف ذلك العرص اكتلوحيدي – ىلع سبيل املثال  -فقوة اتلقايلد –
ويه إحدى سمات اثلقافة الشفاهية – جعلت األسايلب نمطية ومساحة اتلمزي الفردي فيها ضئيلة
َّ
للغاية؛ ذلك أن «احلاجة احلافزة للتذكر تقرر تركيب اجلملة نفسه»( ،((20وهو ما جعلنا نتوقف أمام
اتلقايلد واألنظمة الشفاهية الفاعلة يف إنتاج اخلطاب املعريف واألديب ،واليت تمثل املصدر األول
للتقايلد األسلوبية للنوع األديب نفسه.
( ((20أونج ،الشفاهية والكتابية.94 :
( ((20لكيطو ،الكتابة واتلناسخ.9 :
ً
ً
( ((20العجييم« ،سياق اتللفظ وقيمته يف حتليل اخلطاب تعميما واخلطاب الرسدي ختصيصا».53 :
( ((20أونج ،الشفاهية والكتابية.94 :
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� 1-1ضمائر املخاطب
ًّ
املخاطب ً
َ
َّ
املطول؛
أساسيا يف تنظيم اخلطاب ،خاصة يف اخلطاب
دورا
يف اثلقافة الشفاهية يلعب
ٌّ
جوهرى ،فمن الصعب أن تتحدث إىل نفسك لسااعت دون
حيث «إن وجود خماطب يف هذه احلالة أمر
انقطاع .فالفكر املتصل يف اثلقافة الشفاهية يرتبط باتلواصل بني متحاورين أو أكرث»(.((20
َ َّ
ً
وضوحا من انلاحية األسلوبية،
ول َعل شيوع ضمائر املخاطب يف نص الرسائل هو الظاهرة األكرث
فمن انلاحية الكمية اإلحصائية – حتوز ضمائر املخاطب (الفاعل واملفعول واإلضافة ) ىلع أىلع نسبة
تردد يف الرسائل ،تليها ضمائر املتلكم ،ثم الضمائر األخرى .ولكن األكرث أهمية بني هذه الضمائر
ً
َ
املخاطب يف حمل رفع الفاعل بصوره املختلفة خاصة مع صيغة األمر.
واألكرث ترددا هو ضمري
هذه الكثافة النسبية يف استخدام ضمري املخاطب تشري إىل أنه اكن العنرص الضامن الستمرارية
اخلطاب دون ترهل ،فاخلطاب ً
دائما يتواصل وهو مشدود إىل عمودين /طريف حوار.
كلُ ِّ
أما توزيع ضمائر املخاطب يف انلصوص فهو يؤكد ىلع هذا ادلور ً
أيضا ،فهو مبثوث يف خطبة
كلِّ
ًّ
أسلوبيا ،واليت تش
وحوار وتعليق وشعر وأمثال ،وكأنه اجلرس اذلي يمتد لريبط هذه اجلزر املتباعدة
َ
انلص .فعادة ما يربط بني أفاكر الرسالة مجل ِمثل:
َّ
َّ
وتوجه حنو ابليت ،لعلك تعرف
«وانظر يا أيخ بنور عقلك ،وتفكر بفهمك ،وقِف يف مقا ِمك،
بوقوفك ىلع جبل عرفات…»(.((20
حيكم تسلسل األفاكر والفقرات يف الرسائل مجل تتوجه إىل َ
خماطب وهو ضمري يعود – ً
اغبلا -
ٍ

ىلع القارئ مثل:

«انظر يا أيخ …».
( ((20املرجع السابق.93 :
( ((20إخوان الصفا« ،الرسالة السادسة من اجلسمانيات الطبيعيات يف ماهية الطبيعة :ويه الرسالة العرشون من رسائل إخوان الصفا» ،يف رسائل إخوان
الصفا وخالن الوفاء ،مج.140 :2 .
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«اعلم يا أيخ …».
«اعترب يا أيخ …».
«فال تظن يا أيخ أنك تقدر ىلع أن ترجع بنفسك وحدها…».
«واعلم أن الطريق بعيدة»(.((20
لك هذه العبارات وردت يف صفحة واحدة من الرسالة السادسة حتت عنوان «يف ماهية الطبيعة»،
ويه كما نرى تأيت يف بداية لك فقرة ،وهكذا يتوقف دورها عند حفظ تواصل اخلطاب دون ترهل
وتفكك ،فضمائر املخاطب إذن تمثل عنرص تماسك انلص.
وال تتوقف ضمائر املخاطب عند هذا ادلور َّ
الرابط ،بل تتجاوزه تلقوم بادلور احلاسم يف نسج
داللة انلص من خالل استحضار القارئ وتوزيعها حنو ما يمثل أحد راكئز مفهوم «انلص ادلاعية»،
َّ
تفكر فيما تسمعّ ،
وتأمل ما يوصف لك ،ومزيه ببصريتك ،واعرضه
ونلقرأ هذه األمثلة« :انظر يا أيخ ثم
ىلع عقلك اذلي هو حجة اهلل عليك والقايض بينك وبني أبناء جنسك»(.((20
ّ
بروح منه ،أنه ينبيغ لك أن تتيقن بأنك ال تقدر أن تنجو وحدك
ٍ
«واعلم يا أخيِ أيدك اهلل وإيانا
مما وقعت فيه من حمنة هذه ادلنيا وآفاتها باجلناية اليت اكنت من أبينا آدم  ألنك حمتاج يف جناتك
ُّ
وختلصك من هذه ادلنيا اليت يه اعلم الكون والفساد ،ومن عذاب جهنم وجوار الشياطني ،وجنود
إبليس أمجعني والصعود إىل اعلم األفالك وسعة السموات ومسكن العليني وجوار مالئكة الرمحن
إخوان لك نصحاء وأصدقاء لك فضالء متبصرِّ ين بأمر ادلين علماء حبقائق األمور،
املقربني إىل معاونة
ٍ
ِّ
يلعرفوك طرائق اآلخرة وكيفية الوصول إيلها ،وانلجاة من الورطة اليت وقعنا فيها لكنا جبناية أبينا آدم ،

( ((20املرجع السابق.139 :
( ((20إخوان الصفا« ،الرسالة السابعة من انلفسانيات العقليات يف ابلعث والقيامة :ويه الرسالة اثلامنة واثلالثون من رسائل إخوان الصفا».290 :
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فاعترب حبديث احلمامة املطوقة املذكورة يف كتاب «لكيلة ودمنة» وكيف جنت من الشبكة تلعلم حقيقة
ما قلنا»(.((21
وكما نرى من هذه االقتباسات فقد توفرت لك الصور انلحوية لضمري املخاطب يف الرسائل،
ويمكن تقسيمها من حيث ما تعود عليه هذه الضمائر إىل:
ما تعود عليه ضمائر املخاطب
القارئ (املروى هل)
(متليق الرسالة)
(خارج انلص)

َُْ
َ
(الم ْر ِوي عنه)

(طرف يف حوار أو شخصية يف حاكية)
(داخل َّ
انلص)

أما املخاطب املروي عنه وإن اكن يشغل مساحة أكرب من انلص ،فإن تعدده جيعل من تكرارية
ً
الضمري العائد عليه أقل فاعلية وتشكيال لدلاللة من تكرارية الضمري العائد ىلع املخاطب املروى
هل.
َ
فهو يعود ىلع َّ
شيخ أو …
صيا ٍد أو َمل ٍك أو
حيوان أو ٍ
ٍ
«قال :ما تفعل يف هذا املاكن اذلي ال يقع فيه أحد إال غرق وهلك.
فقال :أنا اذلي تركت الطريق الواضح… من أجل ذل ٍة يسرية وشهو ٍة حقرية.
َ َّ
َ
ال خلَّيْ َ
بنفسك.
ت ما يف يَ ِدك وجنوت
قال :ه
ِ
فقال :الطمع مين يف السالمة وما كنت حدثت به نفىس.
فقال :إنك جاهل ،وما أرى ً
أحدا أوىل منك بالغرق…»(.((21
( ((21إخوان الصفا« ،الرسالة اثلانية :املوسومة جبومطريا يف اهلندسة وبيان ماهيتها» ،يف رسائل إخوان الصفا وخالن الوفاء ،مج.100 :1 .
( ((21إخوان الصفا« ،الرسالة السابعة عرشة من اجلسمانيات الطبيعيات يف علل اختالف اللغات ورسوم اخلطوط والعبارات :ويه الرسالة احلادية
واثلالثون من رسائل إخوان الصفا».173 :
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كلِّ
فضمائر املخاطب يف هذا انلص وأمثاهل تفتقد ادلاللة ابلنائية اتلكوينية املش ة للخطاب اليت
ِّ
القارئ؛ حيث يتوجه مؤلفو الرسائل إيله يف بداية لك رسالة
تتوفر للضمائر العائدة ىلع املروى هل أو
ِ
ً
ولك فصل بل وتقريبًا لك فقرة كما تنتيه لك رسالة أيضا باتلوجه إيله.
ُّ
بروح منه أن ….((21(».
ٍ
فلك رسالة وفصل تقريبًا تبدأ بهذه العبارة «اعلم يا أيخ أيّدك اهلل وإيانا
َ
واعدة ما تنتيه بـ «فانتبه أيها األخ من نوم الغفلة ورقدة اجلهالة ،وفقك اهلل وإيانا ومجيع إخواننا
ّ
للسداد ،وهداك وإيانا ومجيع إخواننا سبيل الرشاد ،إنه رؤوف بالعباد»(.((21
َّ
واتلحليل انلحوي لفعل األمر «اعلم ،انظرّ ،
تأمل انتبه ،تفكر…» اذلي اعدة ما تبدأ به لك فكرة
ً
جيعل القارئ /املروى هل فا ِعال لفعل األمر ومفعوهل هو انلص نفسه.
فضمري ا ملخاطب إذن يقوم بوظيفة داخلية يف انلص ،ويه ربط وحدات انلص بعضها ببعض
من خالل جعله موضوعاً
للقارئ أو املروى هل اذلي يقع خارج انلص ،هكذا تمثل هذه اجلملة انلحوية
ِ
بنية العالقة بني املرسل والرسالة واملتليق.
فعل الطلب

الفاعل

املفعول به

(املؤلف املجهول)

(القارئ)

(انلص)

(املطلوب منه املدعو)

(ادلعوة)

يكتسب انلص وحدته إذن من حضور لقارئ مدعو تلبين أفاكر اجلماعة ،فالقارئ هو اعمل
تماسك انلص ،هكذا تعود بنا هذه العالقة انلحوية إىل الفكرة املركزية اليت يتأسس عليها اخلطاب
ادلاعية»؛ حيث يقابل غياب املؤلِّف حضور القارئَّ ،
ويه «انلص املستقل»« ،انلص َّ
فادلعوة إىل العلم،

( ((21إخوان الصفا« ،الرسالة اثلانية :املوسومة جبومطريا يف اهلندسة وبيان ماهيتها».98 :
( ((21إخوان الصفا« ،الرسالة اثلانية عرشة من اجلسمانيات الطبيعيات يف قول العلماء أن اإلنسان اعلم صغري :ويه الرسالة السادسة والعرشون من
رسائل إخوان الصفا» ،يف رسائل إخوان الصفا وخالن الوفاء ،مج.479 :2 .
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ُّ
وانلظر ،واتلأمل ،واتلفكر واالنتباه حيملها انلص – حيث اغب مؤلفه – يلصبح انلص حامل ادلعوة
ِّ
ًّ
ً
ادلاعية وانلص لم تتوفر هل صفة َّ
أو َّ
ادلاعية إال بعد أن أصبح مستقال نتيجة تلغييب مؤلفه.
ثمة بىن حنوية فرعية – ال تتسم بنسبة اتلكرار الطاغية اليت تتوفر هلذه ابلنية – ولكنها تعود
إىل نفس انلتيجة وتلعب نفس ادلور ابلنايئ يف تشكيل خطاب الرسائل ،يقول اإلخوان« :إذا قيل لك:
ما اهليوىل؟ فيقال جوهر بسيط قابل للصورة ،فإن قيل :ما الصورة؟ فيقال :ماهية اليشء ،وهل االسم
والفعل والقيامة .فإن قيل :فما اجلوهر؟ فيقال :هو قائم بنفسه قابل للصفات .فإن قيل :فما الصفة؟
ٌّ
ٌ
فيقال :عرض حال يف اجلوهر ال اكجلزء منه .فإن قيل :ما اليشء؟ فيقال :هو املعىن اذلي يعلم وخيرب
َّ
عنه .فإن قيل :ما املوجود؟ فيقال :هو اذلي وجده أحد احلواس أو تصوره العقل أو دل عليه ادليلل .فإن
قيل :ما املعدوم؟ فيقال :ما قابل هذه األشياء املذكورة يف الوجود .فإن قيل :ما الوجود؟ فيقال :أيس .فإن
قيل :ما العدم؟ فيقال :ليس .فإن قيل :ما القديم؟ فيقال :ما لم يكن هل ليس .فإن قيل :ما املحدث؟
فيقال :ما َّ
كونه غريه….((21(».
وتميض هذه ابلنية اتلكرارية «فإن قيل لك يقال» إىل نهاية الفصل.
وىلع الرغم من اختالف هذه ابلنية عن بنية األمر والقارئ املخاطب فإنها يف اتلحليل األخري
كلُ ِّ
تصل بنا إىل نفس انلتيجة ادلاليلة هلذه ابلنية اليت تمثل ً
إطارا للنص ه.
الفعل املبين للمجهول
ْ
(القول)

نائب الفاعل
(الرسالة)

ِّ
ُ
فالقائِل املجهول هو صورة أخرى لغياب املؤلف ونائب الفاعل (الرسالة) متعلق باجلار واملجرور
ًّ
تعبري آخر عن حضور القارئ وغياب القائل جيعل انلص ُ
ٌ
«مستقال» وعندما يكون انلص
«لك» هو
ِ
ًّ
ادلعوة أو َّ
مستقال يصبح هو نفسه حامل َّ
ادلاعية.
( ((21إخوان الصفا« ،الرسالة االعارشة من انلفسانيات العقليات يف احلدود والرسوم :ويه الرسالة الواحدة واألربعون من رسائل إخوان الصفا» ،يف رسائل
إخوان الصفا وخالن الوفاء ،مج.385 :3 .
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هكذا نرى أن توظيف ابلىن انلحوية يف الرسائل يتناغم بشلك رائع مع إخفاء وجتهيل اإلخوان
ُ َ سرَّ
ً
ألنفسهم ،إنه «فعل» أعمق ً
تعبريا عن «كشف» معريف
كثريا من أن يف «باتلقية» ،فقد اكن استتار املؤلفني

أنضجته حركة اثلقافة العربية يف هذا العرص حنو الكتابية بالرغم من اإلطار واملرجعية الشفاهية َّ
الراسخة
يف املجتمع .وىلع الرغم من أننا نرصد هنا املظاهر أو املكونات الشفاهية خلطاب الرسائل فإن السياق هنا
لحْ
يدفعنا أن نصل باتلأويل إىل منتهاه من خالل ربطه باملقولة اليت أ حنا عليها يف الفصول السابقة ،ويه
أن خطاب الرسائل ِانبىن ىلع عالقة خالقة وجديلة بني ما هو شفايه وما هو كتايب ،فالكتابة «ختلق ما
سماه بعض ابلاحثني «لغة طليقة من السياق» أو «اخلطاب املستقل» ،وهو خطاب ال يمكن مساءتله أو
ِّ
معارضته ىلع حنو ما حيدث يف اخلطاب الشفايه؛ ذلك ألن اخلطاب املكتوب منفصل عن مؤلفه»(.((21
لقد َّ
توصل اإلخوان إذن بآيلات شفاهية – تمثل رضورة للتواصل اإلنساىن أو َّ
ادلعوة – إىل ظاهرة
كتابية ويه «اخلطاب املستقل» ،خطاب الرسائل ال يمكن دحضه أو مساءتله أو معارضته ألنه –
ِّ
خارقًا للتقايلد اثلقافية َّ
الراسخة لعرصه – قد حترر من مؤلفه.
جذورا َّ
ً
قوية يف اثلقافات الشفاهية تعرف «نوعاً من اخلطاب
إن فكرة «اخلطاب املستقل» جند هلا
املستقل يف صيغ طقسية ثابتة»(((21؛ حيث اكن ينظر لألقوال ىلع أنها «صوت اإلهل… فالكتاب ،مثل
ً
ًّ
ِّ
الاكهن ،أو العرافِّ ،
يوصل قوال من مصدر ،هو ذلك اذلي قال أو كتب حقا .وقد يمكن حتدي
املؤلف لو أمكن الوصول إيله ،يف أي كتاب؛ فليس َّ
ثمة طريقة مبارشة دلحض نص ،فحىت بعد

اتلفنيد اليلك واملدمر ألفاكر الكتاب ،يظل انلص يقول ما قاهل من قبل ً
تماما .وهذا أحد األسباب
لشيوع عبارة «الكتاب يقول» بمعىن أن القول صحيح .وهو ً
أيضا أحد األسباب اليت من أجلها أحرقت
الكتب .وانلص اذلي يقول ما يعرف العالم لكه أنه باطل .سيظل يقول هذا ابلطالن إىل األبد ،ما بىق
َّ
عصية بطبيعتها»(.((21
انلص ،فانلصوص

( ((21أونج ،الشفاهية والكتابية.158 :
( ((21املرجع السابق.
( ((21املرجع السابق.
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� 2-1أ�سلوب العطف
َّ
ليرشح أونج معىن أن يكون أسلوب العطف أحد أبرز اخلصائص الشفاهية؛ قدم مقارنة بني
ترمجتني نلص واحد من اتلوراة (العهد القديم)؛ األوىل نرشت ( )1610واثلانية نرشت ( ،)1970وحنن
نعرض هلما هنا:
الرتمجة األوىل« :يف ابلدء خلق اهلل السموات واألرض .واكنت األرض خربة وخايلة ،وىلع وجه
الغمر ظلمة وروح اهلل يرف ىلع وجه املياه .وقال اهلل يلكن نور فاكن نور .ورأى اهلل انلور أنه حسن.
ً
يلال ،واكن مساء واكن صباح ً
وفصل بني انلور والظلمة .وداع اهلل انلور ً
يوما
نهارا والظلمة داعها
ً
واحدا» .ونرى يف هذه الرتمجة تسع «واوات» استئنافية.

الرتمجة اثلانية« :يف ابلدء ،عندما خلق اهلل السموات واألرض ،اكنت األرض ً
أرضا خرابًا بال
هيئة .واكن الظالم يغطي وجه الغمر ،يف حني اكنت الريح العاتية ترف فوق املياه .حينئذ قال اهلل:
«يلكن نور ،فاكن نور .رأى اهلل كيف أن انلور حسن بعد ذلك فصل اهلل انلور من الظلمةَ .س ىَّم اهلل
ً
ً
«يلال» .هكذا أىت املساء ،وتبعه الصباح – ايلوم َّ
األول».
«نهارا» وسىم الظالم
انلور

ونرى هنا أنه ىلع حني ترتجم الطبعة األوىل ( )1610أداة العطف العربية إىل مقابلها اإلجنلزيي
و«حينئذ»
( ،)andترتمجها الرتمجة اثلانية ( )1970إىل مقابالت أخرى متنوعة حيث تعين «و»« :عندما»
ٍ
و«هكذا» و«بعد ذلك» و«يف حني»؛ مما يعطي الرسد سيولة مع اتلفريع اتلحلييل للجمل القائم ىلع
املحاجة العقلية اليت تتمزي بها الكتابة؛ فابلنيات الشفاهية حتقق ً
اغبلا ما هو عميل ،أما ابلنيات
ً
اهتماما بالرتكيب (تنظم اخلطاب نفسه) ،واخلطاب املكتوب يطور قواعد حنوية أكرث
الكتابية فأكرث
ً
دقة وثباتا من اخلطاب الشفايه؛ ذلك ألن اخلطاب املكتوب يعتمد يف نقل املعىن ىلع ابلنية اللغوية؛
ألنه يفتقر إىل السياقات الوجودية الاكملة العادية ،اليت حتيط باخلطاب الشفايه ،وتساعد ىلع حتديد
ٍّ
َّ
انلحوية(.((21
املعىن فيه ،مستقلة يف ذلك ،إىل حد ما ،عن القواعد
( ((21املرجع السابق.99-98 :
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ويتجاوز حضور هذه الظاهرة األسلوبية يف الرسائل ما يشري إيله أونج ،حيث ال تكاد توجد
َّ
حبرف من حروف العطف املختلفة ،وليس هلذه الظاهرة
مجلة أو فقرة أو رسالة يف الرسائل إال وتبدأ
ٍ
عالقة بموضوع الرسائل! فالرسائل الرياضية أو الطبيعية أو الفلسفية جند فيها نفس الظاهرة،
فيف الرسالة السابعة :يف «الصنائع العلمية والغرض منها» ،نقرأ الفقرة اتلايلة« :واعلم يا أيخ بأن
معلول صنايع أربع علل ،إحداها علة هيوالنية ،واثلانية علة صورية ،واثلاثلة علة فاعلية،
للك
ٍ
والرابعة علة تمامية ،مثال ذلك الكريس وابلاب والرسير ،فإن العلة اهليوالنية فيها اخلشب والعلة
الصورية الشلك والرتبيع والعلة الفاعلية ابلخار ،والعلة اتلمامية للكريس القعود عليه وللرسير
انلوم عليه وللباب يلغلق ىلع ادلار .وىلع هذا القياس لك معلول ال بد هل من هذه األربع العلل.
ً
َّ
فإذا سئلت عن ِعلة يشء ،فاعرف أوال عن أيّها تسأل ،حىت يكون اجلواب حبسب ذلك»(.((21
َّ
أن «صيغة األمر ،وصيغة املبين للمجهول» تمثالن ً
إطارا للفقرة
فهذه الفقرة ذات املوضوع العليم جند
اليت تشد وحداتها وترتبها من ادلاخل حروف العطف.
وال يتوقف دور أسلوب العطف عند حدود الربط بني اجلمل داخل الفقرة الواحدة ،بل إنه
كلِّ
يتجاوز ذلك إىل الربط بني الفقرات والفصول اليت تش الرسالة.
فيف الرسالة اثلامنة يف احلاكية الرمزية «منازعة احليوان لإلنس أمام ملك اجلن» ،وىلع مدار مائة
وسبعني صفحة؛ جند لك فقرة تبدأ حبرف عطف ،فالفصل يبدأ بصيغة املبين للمجهول «يُقال» ،ثم
ينساب انلص من خالل حروف العطف فنجد يف الفقرة اثلانية «ثم سخروا من األنعام…».
اثلاثلة «ثم إنه وىل ىلع بين اجلان……».
الرابعة « ثم إن أوئلك القوم….».
اخلامسة «فلما علمت ابلهائم….».

( ((21إخوان الصفا« ،الرسالة السابعة :يف الصنائع العلمية والغرض منها» ،يف رسائل إخوان الصفا وخالن الوفاء ،مج.85 :1 .
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السادسة «واكن برياست احلكيم….».
السابعة «فلما وصلوا إيله …».
ٌ
خطيب من اإلنس…».
اثلامنة « فقام
اتلاسعة «فقام عند ذلك زعيمها وهو ابلغل ….».
العارشة «ثم قال :ليس يف يشء مما قرأ…».
احلادية عرشة «واعلم أيها امللك بأن اهلل خلق….».
اثلانية عرشة «ثم قال زعيم ابلهائم….».
اثلاثلة عرشة «ثم إن اهلل……….».
الرابعة عرشة « فلما سمع امللك هذا الكالم….».
اخلامسة عرشة «فقال زعيم اإلنس……».
السادسة عرشة «فقال اإلنس لزعيم ابلهائم….»..
السابعة عرشة «وأما خرطوم الفيل…….».
اثلامنة عرشة َّ
«وأما ِكبرَ أذن األرنب».
اتلاسعة عرشة «وأما اذلي ذكرت……».
العرشين «وأما اذلي ذكرته من جودة حواسكم…»(.((22

( ((22إخوان الصفا« ،الرسالة اثلامنة من اجلسمانيات الطبيعيات يف كيفية تكوين احليوانات وأصنافها :ويه الرسالة اثلانية والعرشون من رسائل إخوان
الصفا».213-203 :
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ومن اجلدير باملالحظة يف هذا السياق هو تقسيم هذه احلاكية إىل فصول معنونة ،مثل «فصل
يف بيان علة اختالف صور احليوانات» و«فصل يف بيان جودة احلواس يف احليوانات» و«فصل يف بيان
شاكية احليوان من جور اإلنسان» و«فصل يف بيان تفضيل اخليل ىلع سائر ابلهائم» ،ولك فصل من
هذه الفصول يأيت يلقطع خطبة طويلة ألحد شخصيات احلاكية ،مما يويح بأن احلاكية كتبت اكملة،
ثم قرأت ووضعت عناوين ملا تناوتله خطب شخوص احلاكية من موضواعت تستحق اتلأطري ،وهو
ما سنتوقف عنده يف دراستنا هلذه احلاكية الرمزية .ولكن جيب أن نشري إىل أنه إذا اكنت ضمائر
املخاطب قد حفظت تماسك انلص حيث شلكت إطاره اخلاريج ،فإن حروف العطف قد حفظت
تماسك انلص ىلع املستوى ادلاخيل خاصة ىلع املستوى الرسدي اذلي يفقد اخلط ادلرايم املنتظم،
فحروف العطف يه اليت تمنع وحدات انلص من االنفراط من حركة األحداث.
هكذا لم تعتمد الرسائل يف العلوم أو يف الرسد ىلع اتلفريع اتلحلييل للجمل القائم ىلع املحاجة
العقلية ،فالظاهرة العامة يه الربط بني وحدات انلص الصغرى والكربى حبروف ا لعطف ،مما جيعل
يف خطاب الرسائل خصيصة شفاهية ال يمكن جحدها.

 3-1القوالب اجلاهزة
ً
ًّ
تعقيدا زاد اعتماده ىلع العبارات اجلاهزة اليت ال تأيت يف اثلقافات
شفاهيا
لكما زاد الفكر املنمط
ً
الشفاهية مصادفة ،بل يه موجودة ىلع ادلوام وتشلك مادة الفكر ذاته؛ ذلك الفكر اذلي يستحيل يف
َّ
يتكون منها فحتىَّ القانون نفسه يف اثلقافات الشفاهية مكنون
أي صورة متصلة من دونها؛ ألنه
يف أقوال معتمدة ىلع الصيغ يف أمثال ال تكون جمرد زينة مضافة إىل الترشيع ،بل تشلك يه نفسها
ً
واغبلا ما يتوقع انلاس من القاضيِ يف اثلقافة الشفاهية انلطق بمجموعة من األمثال املناسبة
القانون
اليت يمكن من خالهلا إصدار قرارات اعدلة يف القضايا املعروضة عليه(.((22

( ((22أونج ،الشفاهية والكتابية.96 :
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وهو نفس ما جنده يف الرسائل؛ حيث حتتشد بكثري من صيغ ادلاعء والرتهيب واالنتقال
من موضوع إىل آخر باستطرادات وتكرار ،وبكثري مما يشبه تكديس املرتادفات واملتماثالت
واالستشهاد بآيات القرآن واحلديث والشعر واألمثال .وقد فطن اإلخوان أنفسهم إىل هذه
ّ
السمة يف رسائلهم فقالوا« :إن احلكماء إذا أرادوا تبليغ املوعظة جعلوها برضب األمثال»(،((22
ويقولون« :إذ اعدتنا جارية ىلع أن نكسو احلقائق ً
ألفاظا وعبارات وإشارات ،كيال خيرج بنا َّ
عما حنن فيه،

وفقكم اهلل لقراءتها واستماعها وفهم معانيها وفتح قلوبكم ورشح صدوركم َّ
ونور بصائركم بمعرفة

أرسارها ،ويرس لكم العمل بها ،كما فعل بأويلائه وأصفيائه وأهل طاعته ،إنه ىلع ما يشاء قدير»(.((22
وقد وصل األمر إىل أن أحد فصول الرسالة اجلامعة يبدأ بذكر ما يناهز عرشين آية قرآنية تسودها
فكرة محد اهلل وتتبعها اإلشارة إىل اتصاف موضوعها بالرسية(.((22
ّ
وقد أدى تكرار بعض العبارات يف الرسائل بشلك واسع إىل حتوهلا إىل مبدأ تنظييم للخطاب،
ّ
فعادة ما يبدأ الفصل بعبارة «اعلم أيها األخ ابلار الرحيم ،أيدك اهلل وإيانا بروح منه أن….((22(».
وينتيه بعبارة رضورة إيقاظ الروح من «نوم الغفلة ورقدة اجلهالة»( ((22أو عبارة «وفقك اهلل أيها
األخ وإيانا ومجيع إخواننا طريق السداد ،وهداك وإيانا ومجيع إخواننا سبل الرشاد»( .((22ويف بعض الرسائل
يزيدون ىلع هذه العبارة «مجيع إخواننا حيث اكنوا ،وأين اكنوا ،من ابلالد» .كما تبدأ لك رسالة باآلية
ٌ
القرآنية «ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ» مسبوقة ً
وسالم ىلع عباده اذلين اصطىف»(.((22
دائما بعبارة «احلمد هلل

( ((22إخوان الصفا« ،الرسالة اثلامنة من اجلسمانيات الطبيعيات يف كيفية تكوين احليوانات وأصنافها :ويه الرسالة اثلانية والعرشون من رسائل إخوان
الصفاء».377 :
( ((22املرجع السابق.
( ((22العوا ،حقيقة إخوان الصفا.290 :
( ((22إخوان الصفا« ،الرسالة األوىل يف اآلراء وادليانات يف العلوم انلاموسية اإلهلية والرشعية :ويه الرسالة اثلانية واألربعون من رسائل إخوان الصفاء»:
.456
( ((22املرجع السابق.479 :
( ((22املرجع السابق.
( ((22املرجع السابق.456 :
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وهذه الصيغ اجلاهزة والعبارات املتكررة واتلنميط الشديد والصيغ اجلماعية اثلابتة يف الرسائل،
«حتدد نوع اتلفكري اذلي يمكن أن يمارسه املرء من خالهلا كما حتدد الطريقة اليت تنظم بها اخلربة
ُ
ًّ
عقليا ،فيف اثلقافة الشفاهية يثقف املرء اخلربة بأسايلب ت ِعني اذلاكرة»(.((22
ولعل هذه اخلاصية الشفاهية تفرس نلا ذلك اتلفاوت الشديد يف أنماط الرسد داخل الرسائل،
فهذه الصفة انلمطية جعلت الكثري من حاكيات الرسائل تأخذ شلك ولغة األخبار املروية يف املوسواعت
األدبية اكألاغين اتباعاً تلقايلد وصيغ الرواية.كما نرى يف هذه احلاكية:
َّ
«من ذلك أن ابن ملك وقع يف أيدي عدو هل ،فاستعبده ولكفه اخلدمة الشديدة واألعمال الشاقة،
مع قلة املطعم واملرشب ،والعري ،والرضب ،والشتم ،واالستخدام حىت ذهبت قوته ،وهرم شبابه ،وحنل
كلَ َّ
جسمه وضعف سمعه ،و برصه ،واسرتخت مفاصله وعقل لسانه .ثم حبسه يف مطمورة ضيقة ،وطال
ُ
حبسه ،واشتد جوعه وعطشه وغمه وحزنه ،حىت غيش عليه من اجلهد وابللوى والرض اذلي هو فيه.
فبينما هو ذات يللة مفكر فيما هو فيه من العناء والشقاء واجلهد وابللوى ،فنام ،ورأى فيما يرى
انلائم…»(.((23
وتميض احلاكية قُ ً
دما من خالل مراكمة اجلملة اتلصويرية أو الواصفة ،وتتخذ منطق تراتبها من
خالل حروف العطف اليت تربط أفعاهلا لتشلك يف جمموعها خط األحداث ،اذلي تمثل الصيغ اجلاهزة
َّ
ىلع مستوى الرسد واللغة مفاصله وحمطات انتقاهل الرئيسة حنو «من ذلك أن» و«بينما هو »....و«رأى
فيما يرى انلائم» ...إلخ.

( ((22أونج ،الشفاهية والكتابية.96 :
( ((23إخوان الصفا« ،الرسالة اخلامسة من العلوم انلاموسية والرشعية يف ماهية اإليمان وخصال املؤمنني املحققني :ويه الرسالة السادسة واألربعون من
رسائل إخوان الصفاء».86 :
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 4-1الإيقاع
«يميل اتلفكري املطول ذو األساس الشفايه ،حىت عندما ال يكون يف شلك شعري ،إىل أن
ُّ
ًّ
إيقاعيا بشلك ملحوظ؛ ألن اإليقاع ،حىت من انلاحية الفسيولوجية يساعد ىلع اتلذكر»(،((23
يكون
واإليقاع أحد ظواهر نص الرسائل الشفاهية ،ولكن نسبة حضوره وكثافته تتفاوت من رسالة إىل
أخرى حسب موضوع الرسالة ،فالرسائل اليت تتناول الرياضيات والعلوم الطبيعية يكاد ينعدم فيها
اإليقاع بصوره املختلفة ،فيه تتمزي بالصفات الكتابية أكرث .أما يف الرسائل الفلسفية واإلهليات
فزتداد نسبة حضوره وتتعدد أشاكهل وال نفرتض هنا أن طبيعة املوضوع فقط قد حتكمت يف درجة
إيقاعية اللغة؛ حيث يرجع هذا يف رأينا إىل ذلك اجلدل بني اتلقايلد الشفاهية ّ
الراسخة والويع
الكتايب انلاشئ؛ حيث إن موضواعت الفلسفة واإلهليات وغريها من املوضواعت املتصلة بها تتمتع
بتقايلد شفاهية أسلوبية راسخة ومستقرة يف «علم الكالم» ،أما املوضواعت األخرى فقد افتقدت
هذه اتلقايلد ،وليس أدل ىلع ذلك َّ
مما نقرأه يف نصوص فلسفية قريبة العهد من الرسائل ،واليت
نرى فيها إيقاعاً
ً
وصورا بيانية كثيفة اكليت جندها عند الكندي «إن يف الظاهرات للحواس ،أظهر
ً
ِّ ً
اهلل لك اخلفيات ،ألوضح َّ
ً
ومكونا
مدبرا للك مدبر ،وفاعال للك فاعل،
ادلاللة ىلع تدبري مدبِّر ،أعين

ً
ِّ
مكون ،وأوال للك أول ،وعلة للك علة ،ملن اكنت حواسه اآليلة موصولة بأضواء عقله»(.((23
للك
ً
وهذا اإليقاع اذلي يعتمد تالوين من اتلكرار واتلوازن بني اجلمل ال جند مثيال هل يف الرسائل يف
انلصوص اليت تتناول نفس املوضوع بل نفس الفكرة:

«والفريقان قد اجتمعا ىلع أن األشياء لكها معلولة وأن ابلاري ،عز وجل وتقدس ،هو علتها
ومتقنها ومبدعها ُ
ّ
وم ّ
ومكملها ،كما أن الواحد من العدد هو علة العدد وأوهلا ومبدؤها»(،((23
تممها

( ((23أونج ،الشفاهية والكتابية.94 :
( ((23شويق ضيف ،العرص العبايس اثلاين ،ط ،2 .تاريخ األدب العريب ( 4القاهرة :دار املعارف ،د.ت.515 :).
( ((23إخوان الصفا« ،الرسالة السادسة من العلوم انلاموسية والرشعية يف ماهية انلاموس اإلليه ورشائط انلبوة وكمية خصاهلم ومذاهب الربانيني
واإلهليني :ويه الرسالة السابعة واألربعون من رسائل إخوان الصفاء».124 :
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وال يعدم هذا انلص إيقاعه اخلاص ولكن الفرق بينه وبني نص الكندي واضح ىلع مستوى تركيب
اجلملة واتلوازن بني اجلمل والصور ابليانية .أما يف بعض الرسائل الرياضية كرسالة «العدد» جند
ً
منعدما.
اإليقاع يكاد يكون
«واعلم بأن كون العدد ىلع أربع مراتب اليت يه اآلحاد والعرشات واملئات واأللوف ليس هو
ً
ً
رضوريا ً
ً
ًّ
ً
ً
وكسورا ،بعضها حتت بعض ،لكنه
صحيحا
أزواجا وأفرادا
الزما لطبيعة العدد مثل كونه
أمرا

ٌ
باختيار منهم»(.((23
أمر وضيع رتبته احلكماء
ٍ

يتفاوت اإليقاع ً
يتضمن إيقاعاً
َّ
ًّ
نرثيا
أيضا حسب السياق اجلمايل اذلي يرد فيه ،فنص الرسائل
ِّ
وشعريا ورسديًّا ،مما جعل اإليقاع اليلك للنص بالغ الرثاءَّ .
ًّ
أما اإليقاع الشعري فلن نتوقف أمامه
ً
كثريا؛ حيث إن معظمه منقول ومروى عن شعراء آخرين كما أن توظيفه ارتبط بالغاية األخالقية

والوعظية واحلكمية اليت حدت من إماكنية تشكيله بنية إيقاعية متمايزة يف خطاب انلص .واإليقاع
الرسدي سنتعرض هل بادلراسة يف «املستوى الرسدي» .أما اإليقاع انلرثي فقد تعددت أنواعه؛ حيث
جند اإليقاع الصويت اذلي مصدره اجلناس واإليقاع اذلي يستند إىل اجلمل املتكررة املتوازنة ،يقول
اإلخوان« :ملا رأت من املعجزات ابلاهرات واآليات الظاهرات وابليان الالئح وادليلل الواضح…»(.((23
«(اجلسد) املتغري الفاسد ،املستحل اهلالك اذلي إن أصابه َح ٌّر ذاب ،أو إن أصابه بَرد مجد ،وإن
نام بطلت حواسه ،وإن انتبه ال يشعر بوجوده ،إن نقل ال يدري أن اكن وإن ترك ال يتحرك ،وإن ِّ
حرك
َ َّ
ً
يسق جف عطشا وإن لم يطعم ذبل ،وإن طعم امتأل من
ال حيس بذاته ،جاهل ال يعلم شيئًا ،وإن لم
ٌ
ُ
مملؤء من القاذورات باطنه»(.((23
ظاهره،
ادلم والصديد وابلول والغائط ،كأنه ربع جمصص
«فتح قلبك ،ورشح صدركَّ ،
وطهر نفسكَّ ،
ونور عقلك»(.((23
( ((23إخوان الصفا« ،الرسالة األوىل :يف العدد» ،يف رسائل إخوان الصفاء وخالن الوفاء ،مج.52 :1 .
( ((23إخوان الصفا« ،الرسالة احلادية عرشة من العلوم انلاموسية والرشعية يف ماهية السحر والعزائم والعني :ويه الرسالة اثلانية واخلمسون من رسائل
إخوان الصفاء».313 :
( ((23إخوان الصفا« ،الرسالة العارشة من العلوم انلاموسية والرشعية يف كيفية نضد العالم بأرسه :ويه الرسالة احلادية واخلمسون من رسائل إخوان
الصفاء» ،يف رسائل إخوان الصفاء وخالن الوفاء ،مج.191 :4 .
( ((23إخوان الصفا« ،الرسالة اثلاثلة من العلوم انلاموسية والرشعية يف بيان اعتقاد إخوان الصفاء ومذهب الربانيني :ويه الرسالة الرابعة واألربعون من
رسائل إخوان الصفاء» ،يف رسائل إخوان الصفاء وخالن الوفاء ،مج.19 :4 .
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درجة الإيقاع

(العلم)

العلوم

العلوم 		

اجلسمانيات

الرياضية

انلاموسية		

الطبيعيات وانلفسانيات

		

اإلهلية والرشعية

العقليات

فرنى هنا أن اإليقاع انلرثي لعب ً
ً
كبريا يف عملية اتلواصل مع اجلمهور املتخيل نلص
دورا
الرسائل ،وهو مجهور يف جممله ينتيم ثلقافة شفاهية .وقد غلب اإليقاع انلرثي ىلع العلوم انلاموسية
والرشعية واإلهليات ،يف حني قام بهذا ادلور اتلواصيل يف الرسائل الرياضية والطبيعية اإليقاع الرسدي.
ً
أما اإليقاع الشعري فال يمكن أن نرصد هل دور مستقل؛ حيث اكن مفتتًا ومبثوثا يف إطار نرثي أو
رسدي ،وجند بعض الفقرات يف الرسائل شديدة القرب من لغة انلرث يف عرصها.
«ولك ّ
نيب نطق ،ولك حكيم صدق ،وأىت باملعجزات ،وأظهر اآليات ،ألىق عليه هذا االسم ،وعرف
بهذا الوسم ،عند األمم الطاغية واألحزاب ابلاغية».
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لقد احتشدت الرسائل إذن بأنماط متباينة من اإليقاع ،ولكن ال نستطيع أن نديع أنها
ّ
ترتاكب لتشلك بنية إيقاعية لكية للرسائل تتوفر ىلع دالتلها اخلاصة ،فاتلكرارية اليت تمتعت بها
بعض «اإليقااعت» الصوتية وابليانية لم تكن إال استجابة للرضورة واتلقايلد الشفاهية ،كما أن تعدد
األسايلب من شعري ونرثي ورسدي ظل حبيس اإلطار «ادلاعيئ» أو «اتلبشريي» للنص ،مما يدفعنا إىل
االحرتاز جتاه تأويله كعالمة دالة ىلع تعدد األصوات.

 5-1النَّعت
ً
«حيمل اتلعبري الشفايه زادا من انلعوت ،والصيغة انلعتية هنا ترسيخ إجباري للمعىن»(.((23
وهو ما جنده يف الرتاث الشفايه كما يف امللحمة اهلومرية «نستور احلكيم» أو «أوديسيوس املاهر»،
ً
ً
فاثلقافة الشفاهية تفضل أن تقول «اجلندي الشجاع» بدال من اجلندي ،و«األمرية اجلميلة» بدال من
ً
األمرية ،وهكذا يظل اجلنود شجعانا واألمريات مجيالت إىل األبد.
ً
ّ
اجللية ،فنجد مثال يف حاكية
واستخدام انلعوت ىلع هذا انلحو يف الرسائل من ظواهر انلص
«منازعة احليوان لإلنس أمام ملك اجلن» اليت ترد يف الرسالة اثلامنة من اجلزء اثلاين ،جند لك «متحدث»
هل نعته امللتصق به سواء من اإلنسان أم من احليوان.
 ملك اجلن برياست احلكيم. الوزير برياز العاقل. -ادليك املؤذن.

 -القنرب اخلطيب.

 -ادلراج املنادي.

 -الكريك احلارس.

( ((23أونج ،الشفاهية والكتابية.100 :
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 -احلمام اهلادي.

 -الطيطوي امليمون املبارك.

 -اهلدد اجلاسوس.

 -الوزير األفىع.

 -اهلزار دستان اللغوي كري األحلان.

 -ادللفني ُمنيج الغرىق.

 -اخلطيب احلجازي			.

– العالم اخلبري… إلخ.

َّ
دورا ً
وقد لعب «انلعت» ً
بارزا ىلع املستوى الرسدي ،فلك ما نعرفه عن الشخصية ال يرد إال يف
ّ
صورة نعت هلا ،فالشخصية ال تتكون من نسيج أفعاهلا يف إطار شبكة عالقاتها ادلرامية وإنما من
ِّ
جمموع انلعوت اليت يقدمها بها الراوي العليم يف احلاكية.
وألن هذه احلاكية استبدلت األحداث باألحاديث ،قامت «انلعوت» بدور القاطرة اليت جتر
الشخصيات وتتحرك بها من حوار إىل آخر لتشلك يف انلهاية احلاكية «كحوار تصاعدي» يصل إىل
ذروة ثم إىل حل .فيكيف أن نقول امللك «العادل» يلحكم امللك بعد ذلك بالعدل ،ونقول «صاحب
الصدق والعزيمة» لريفض بعد ذلك املجاملة ،لقد اكنت انلعوت ً
أيضا وسيلة َّ
انلص لصناعة بؤر
ً
اتلوتر والتشويق يف احلاكية؛ فمثال بعد أن ينهزم يف اجلدل اخلطيب املتبايه باألنبياء والكتب املزنلة؛
ُّ
حيث يُ َرد عليه أنه بالرغم من األنبياء والكتب السماوية فإن اإلنسان لم خيرج من رقدة الغفلة ونوم

اجلهالة .وهنا يتقدم للجدل اخلطيب «ايلوناين» ،وارتباط ايلونان هنا باملعرفة العلمية والفلسفية يعيد
اجلدل إىل سخونته وتوتره.
ً
حوارا
ومما يعمق ادلور املحوري للنعت يف هذا انلوع من احلاكيات أن انلص عندما يقيم رصاعاً /
بني ابلطل الشجاع وابلطل املاهر ،فإن الرصاع ال يكون بني ابلطلني وإنما بني انلعتني ،إنه رصاع
ً
بني «الشجاعة» «واَل ْ َم َ
جتسيدا هلذه القيم املتصارعة ،وكأن احلاكية
هارة» ،فشخوص احلاكية ليست إال
تعكس بشلك رسدي العالقة انلحوية بني الصفة واملوصوف؛ حيث تصبح الشخصية يه اتلابع ونعتها
هو املتبوع.
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 6-1الأ�سلوب الإطنابي
ًّ
«يمزي اإلطناب الفكر الشفايه؛ ذلك أن اإلطناب – أي تكرار ما قد قيل ًّ
توا ،جيعل كال من
املتلكم والسامع ىلع اخلط نفسه بشلك مؤكد .واإلطناب كذلك أمر حممود يف الظروف املادية للتعبري
الشفايه أمام مجهور كبري ،فليس يف إماكن لك فرد يف اجلمهور فهم لك لكمة يتفوه بها املتلكم ،وهو أمر
قد حيدثه سوء املاكن من حيث القدرة ىلع توصيل الصوت ،ومن صالح املتلكم أن يقول اليشء نفسه،
ً
أو ما يعادهل مرتني أو ثالثا»(.((23
واألمثلة ىلع اإلطناب كثرية يف الرسائل ،خاصة يف اخلطب اجلديلة اليت وضعوها ىلع لسان
وطهر نفسك ونَ َّور عقلك»( ،((24ومنها ً
احليوان ،ومن أمثلتها «فتح اهلل قلبك ،ورشح صدركَّ ،
أيضا هذه
الفقرة اليت نوردها هنا اك ِملة:
َ
«كمثل رجل حكيم جواد كريم ،هل بستان خرض نضرِ بَ ِهج مونق معجب طيب اثلمرات ،ذليذ
الفواكه ،عطر الرياحني ،أرجه األوراد ،فاحئة األزهارَّ ،
بهية املنظر ،نزهة املرايم ،خمتلفة األشاكل
واألصباغ واأللوان واملذاق واملشام ،من بني رطب ويابس وحلو وحامض ،وفيها من سائر الطيور
املطربة األصوات ،امللهية األحلان ،املستحسنة اتلغريد ،تطرد حتت أشجارها أنهار جارية ،وخالل
أزهارها وخرضها جداول منسابة تموج ،ويف حافات األنهار خرض مونقة وأصداف مرشقة األلوان،
وجواهر متناسبة األصباغ رائقة املناظر ،عجيبة الصور ،بديعة اتلأيلف ،غريبة اتلنضيد ،فرحة لك
نفس ،ونزهة لك عني ،مسالة لك هم ،مداعة لك أنس ،فأراد لكرم نفسه وسخاء سجيته أن يدخلها
َّ
مرشف اعقل ،فنادى يف انلاس أن هلموا وادخلوا هذا البستان،
لك مستحق ،ويتذلذ فيها وبها لك

ولكوا من ثمارها ما اشتهيتمُّ ،
وشموا من رياضيها ما اخرتتم ،وتفرجوا كيف شئتم ،وتزنهوا أين هويتم،
َّ
وافرحوا واطربوا ،ولكوا وارشبوا ،وتذلذوا وتنعموا ،واسرتوحوا بطيبها وتنسموا برواحئها .فلم جيب أحد،
( ((23املرجع السابق102 :
( ((24إخوان الصفا« ،الرسالة اثلاثلة من العلوم انلاموسية والرشعية يف بيان اعتقاد إخوان الصفا ومذهب الربانيني :ويه الرسالة الرابعة واألربعون من
رسائل إخوان الصفا».19 :
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ً
ً
ً
واستناكرا لكالمه
استعظاما لقوهل واستبعادا لوصفه
ولم يصدقه خلق وال عبئوا به وال اتلفتوا إيله،
واستغرابًا ذلكره»( .((24ولعل كون الرسائل ًّ
ً
مكتوبا جيعلنا نتوقف أمام ادلور الوظييف لإلطناب اذلي
نصا

حيدده أولج بالرشوط الفزييائية لعملية القول والسماع ،ولكننا ال نرفضه ً
تماما؛ حيث نشأ الويع
ً
الفلسيف يف إطار حواري جديل ،مما رسخ القيم ً
تماما؛ حيث نشأ الويع الفلسيف تلتخذ نلفسها ماكنا
يف نصوصه املكتوبة وال رغبة يف هذا بالنسبة لفلسفة نشأت ،والفصاحة أحد رشوط جودتها.

 -2امل�ستوى ال�رسدي
يشغل الرسد املساحة األكرب من نص الرسائل ،ويويله اإلخوان  -عن ويع – أهمية قصوى يف
َّ
نقل خطابهم املعريف؛ ألن «احلكماء إذا أرادوا تبليغ املوعظة جعلوها برضب األمثال»(.((24
وهم خيتمون احلاكية الرمزية الطويلة يف الرسالة اثلامنة بقوهلم« :أيها األخ ،ال تظن بنا ظن
السوء ،وال تعد هذه الرسالة من مالعبة ِّ
الصبيان ،وخمارفة اإلخوان ،إذ اعدتنا جارية ىلع أن نكسو
ً
ألفاظا وعبارات وإشارات كيال خيرج بنا عما حنن فيه»(.((24
احلقائق

ِّ
وموصل للمعرفة من أبرز اخلصائص الشفاهية خلطاب الرسائل،
ولعل استخدام الرسد كحامل
ًّ
لفظيا هو أن
«فاملعرفة واخلطاب ينبثقان عن اخلربة اإلنسانية ،والسبيل األوىل إىل تنسيق هذه اخلربة

نرويها كما حدثت تقريبًا أو كما أتت إىل الوجود يف جمرى الزمن .وأحد السبل إىل اتلعامل مع هذا
املجرى هو اتلوصل إىل خط رسدي»(.((24

( ((24إخوان الصفا« ،الفهرست» ،يف رسائل إخوان الصفا وخالن الوفاء ،مج.44 :1 .
( ((24إخوان الصفا« ،الرسالة اثلامنة من اجلسمانيات الطبيعيات يف كيفية تكوين احليوانات وأصنافها :ويه الرسالة اثلانية والعرشون من رسائل إخوان
الصفا».377 :
( ((24املرجع السابق.
( ((24أونج ،الشفاهية والكتابية.248 :
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فيف اثلقافة الشفاهية ال يمكن تناول املعرفة يف تصنيفات تفصيلية ذات طبيعة علمية؛ ذلك أن
ً
قصصا عن الفعل اإلنساين
هذه اثلقافات ال يمكن أن تودل مثل هذه اتلفصيالت ،وهلذا «فيه ترسد

ِّ
وتوصل ً
كثريا مما تعرف وتودل الغابلية العظىم من اثلقافات الشفاهية ،إن لم
من أجل أن ختزن وتنظم،
ً
قصصا طويلة أو سلسلة من القصص»(.((24
يكن لكها،
«فالقصص مهمة ىلع وجه خاص يف اثلقافات الشفاهية األويلة؛ ألنها تستطيع أن تدمج مادة
ًّ
نسبيا»(.((24
هائلة من الرتاث يف أشاكل طويلة
كلَّ
خطاب الرسائل إذن ش ته رضورة معرفية مرتبطة بالسياق الشفايه اذلي وجدت فيه ،فالعنرص
ً
ً
رئيسا
الرسدي هنا فرضته الرضورة املعرفية الشفاهية اليت لم يتوقف تأثريها عند جعله مكونا
خلطابهم املعريف ،بل جتاوز ذلك إىل تشكيل بنيته الفنية ً
أيضا اليت حكمتها الغايات املعرفية اليت تريم
ً
إيلها .ويمكن تقسيم األشاكل الرسدية يف الرسائل انطالقا من هذا ادلور الوظييف حسب حجم املادة
املكونة هلا.
األشاكل الرسدية
قصرية

متوسطة

طويلة

( )3-1صفحات

( )15-3صفحة

أكرث من ثالثني صفحة

َّ
مروية

تمثيلية

واعء حواري

تتخذ بنية وشلك ولغة األخبار حيث يأيت الرسد فيها كتفصيل تدمج مادة تراثية هائلة،
املروية ،وتتشلك مقوتلها ًّ
فنيا ملقولة أو موقف أو حدث وتعتمد ىلع احلوار واخلطب
ً
ِّ
الطويلة يف عرض هذه املادة.
ومؤطر هلا.
سابق عليها
اعتمادا ىلع املفارقة اللغوية.

( ((24املرجع السابق.249 :
( ((24املرجع السابق.250 :

124

حتليل اخلطاب يف رسائل إخوان الصفا

وتنقسم مادتها حسب طبيعة التشكيل الفين إىل:
مادة خربية

مادة حاكئية

قِ َّصة

(قصرية)

(متوسطة)

(طويلة)

لقد مجعت الرسائل إذن بني ثالثة أشاكل تطورية للرسد يف عرصها ،يظهر فيها ما نشري إيله
من ذلك اجلدل بني املكونات الشفاهية والكتابية داخل خطاب واحد؛ خطاب رفض اعمله ،فقرر أن
يتحرر منه ويستقل عنه كخطوة أوىل إلصالحه وإاعدة تشكيله ،لقد راوح خطاب الرسائل بني القيم
املعرفية الكتابية والشفاهية ،ووظفها برباعة من أجل دعوته اإلصالحية اليت اكن أبرز ما فيها بنية
خطابها املعريف.
ُ ِّ
وسنحاول أن ن َمثل اآلن هلذه األشاكل الرسدية ،وسنحاول أن حنلل يف عجالة هذه األشاكل يف
ًّ
تفصيليا أطول حاكيات الرسائل.
سياق عالقتها باخلطاب الشفايه ،قبل أن ندرس يف الفصل القادم

« 1-2املرويَّة» واحلكاية الأ�سرية واحلكاية التمثيلية
ويه ال تبتعد يف لغتها وأسلوبها عن املرويات يف كتب األخبار واملجمواعت األدبية اكألاغين،
تخُّ
ً
مزدهرا يف ذلك الوقت حىت ا ذ كحرفة يتكسب
ويه تمتح من الرتاث القصيص ادليين اذلي اكن
بها ،ولكن هدف الرسائل من احلاكيات واألخبار اكن الرشح واتلعليم والقياس ،وىلع ذلك جتدهم
ٌ
ً
ً ً
ً
مثريا ،وإنما يه أمثال يرضبونها
يكتبون «حاكية» كعنوان ،ثم تقرأ فال جتد قوال بليغا أو حدثا
تلقريب أفاكرهم للقارئ ،فاحلاكيات تظل ً
دائما «أسرية» للفكرة السابقة عليها ،كما اكنت يف القصص
ادليين أسرية اإلسناد ويف كتب انلوادر أسرية «صاحب انلادرة» ،وهذا انلوع من الرسد اذلي يأيت يف
نص الرسائل كرشح أو كتفصيل ،ال نفرس حضوره إال بذلك اتلأثري الشفايه ىلع انلص ،وهذه املروية
ٌ
مثال ىلع ذلك.
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حكاية
ِّ
ً
متدينًا ،واكن هل ابن متجاهر ُّ
بالسكر ،واكن الرجل اكرها
«ذكروا أنه اكن رجل من أرباب انلِّ َعم
ُ
شطرا من مايل َ
ذللك منه .فقال هل ً
ين ،انتَه عن ُّ
وعقاري ،وأُفرد لك ً
ً
يوما :يا بُ ّ
دارا،
عطيك
السكر ،حىت أ
ِ
ِ
ُ
وأزوجك حبسناء إحدى بنات أرباب انلِّعم.
أبت ،ماذا يكون؟
فقال ابنه :يا ِ
ًّ
فقال :تعيش ً
ً
مرسورا ملتذا ما بَ ِقيت.
فرحا
فقال ابنه :إن اكن الغرض هو هذا فهو حاصل يل.
فقال هل أبوه :كيف ذلك؟
ْ َ
قال :ألين إذا سكرت وجدت يف نفيس من الفرح والذلة والرسور ،حىت أظن معه أن ُملك ِكرسى
ً َْ
لكه يل ،وأختيل يف نفيس من العظمة واجلالل حىت أرى العصفور مثال قد َر ابلعري.
فقال هل أبوه :ولكن إذا صحوت ال ترى ذللك حقيقة.
قال :أعود فأرشب ثانيًا حىت أسكر فأرى مثل ذلك.
فهكذا القياس يف حكم املعتقدين ببقاء انلفس بعد مفارقتها اجلسد يف وجدان ذلاتهم»(.((24
وهذه الروح اتلعليمية أضعفت ً
كثريا ابلنية الفنية هلذه احلاكيات ،بل إن اإلخوان اكنوا يكررون
بعض احلاكيات مع حتويرها تلوائم املوضوع اذلي يتناولونه ،كهذه القصة اليت وردت مرتني يف الرسائل
يف الرسالة اخلامسة والسادسة عرشة؛ ّ
مرة يف سياق وعظي عن زوال ذلة ادلنيا كزوال ذلة احللم،
واألخرى يف سياق حقيقة انلفس والرؤيا الصادقة ،يقولون:

( ((24إخوان الصفا« ،الرسالة السادسة عرشة من اجلسمانيات الطبيعيات يف خاصية الذلات ويف حكمة احلياة واملوت وماهيتهما :ويه الرسالة اثلالثون من
رسائل إخوان الصفاء».74 :
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ّ
ّ
عدو هل ،فاستعبده ولكفه اخلدمة الشديدة واألعمال
ملك وقع يف أيدي
«من ذلك ما ذكر أن ابن ٍ
َ
الشاقة ،مع قلّة املطعم واملرشبُ ،
والعري ،والرضب ،والشتم ،واالستخدام ،حىت ذهبت قوته وهرم
ّ
ولك برصه ،واسرتخت مفاصلهُ ،
شبابه ،ونحَ ل جسمهُ ،
وع ِقل لسانه .ثم حبسه يف مطمورة
وضعف سمعه،
ُ
ّ
ضرُّ
واشتد جوعه وعطشهّ ،
وغمه وحزنه ،حىت غيش عليه من اجلهد وابللوى وال
ضيقة ،وطال حبسه،
ُ ٌّ
َ
اذلي هو فيه .فبينما هو ذات يللة مفكر فيما هو فيه من العناء والشقاء واجلهد وابللوى ،فنام ورأى،
فيما يرى انلائم ،كأنه يف دار مملكته ىلع رسير عزه ،وقد رجعت إيله أيام شبابه وقوة بدنه ،وطراوة
ّ
حواسه ،ونشوة شهواته .وإذا هو يف بستان من البساتني اليت اكنت هل ،كثرية األشجار
جسمه ،وصحة
َ
حتتها األنهار جتري ،وىلع حافاتها رياحني وزهر ونور يفوح منها مثل نسيم اجلنان .وإذا هو بفتيان
ُش َّبان أتراب إخوان اكنوا هل ،من أوالد امللوك ،عليهم ُ
كراس موضوعة
بلاس اجلمال ،وهم قعود ىلع
ٍ
ٍ
ً
َ
يحُييّ
بعضهم بعضا بالسالم .فلما رآهم ورأوه عرفهم وعرفوه،
ىلع تلك األنهار ،وبأيديهم اتلحف
واستبرشوا به لطول غيبته عنهم ،وفرح بهم بلعد غربته منهمُ .
فر ِفع يف صدر املجلس ،وأقبلوا عليه
َّ
باتلحية والسالم ،وداخله من الفرح والرسور والذلة ما ال يوصل وال يقال.
ًّ
ُّ
ّ
وأحب إيله ،أن يبىق طول ادلهر ً
ً
مرسورا
نائما ملتذا،
فماذا ترى يا أيخ؟ أي ُهما خري ذللك الرجل
ً
فرحا بما تراه نفسه من ذلك املنام ،أو ينتبه فيُ ِح ّس بما فيه جسده من تلك اآلالم؟ وماذا ترى وتقول
ّ
ملن ُ
ّ
والغم
يزعم أن اإلنسان إنما هو اجلسد ،وأن انلفس ال حقيقة هلا ،وأن تلك اآلالم والذلات والفرح

َ
ّ
والرسور واحلزن لكها يناهلا اجلسد؟ َ
والغم واحلزن ،واذلي
اآلالم
فلم ال ينال اجلسد يف حال انلوم تلك
َ
به من اجلهد وابللوى ،وهو موجود ُ
بر ّمته ،وتلك األحوال باقية عليه عند رؤية نفسه مثل هذا املنام
َ ُ
ونيلها ذلك الفرح والرسور»(.((24

وكما هو واضح فالقصة تبدأ بـ «من ذلك» وتنتيه باتلعليق اذلي يوجه كالمه إىل القارئ جاذبًا
ِّ
وعيه إىل فكرته اليت بها يقدم وخيتم انلص ،وربما ذللك نفضل أن نسيم هذا انلوع من انلصوص
( ((24إخوان الصفا« ،الرسالة اخلامسة من العلوم انلاموسية والرشعية يف ماهية اإليمان وخصال املؤمنني املحققني :ويه الرسالة السادسة واألربعون من
رسائل إخوان الصفاء».86 :

127

سلسلة رشفات 7

الرسدية باملروية؛ حيث تفتقر يف كثري من األحيان إىل أي إيقاع رسدي حىت ىلع مستوى التشكيل
اللغوي.
ولكن الرسائل تزخر – بالرغم من احلضور ادلائم لإلطار اتلعلييم – بنصوص أخرى ختلق
مفارقة فنية مرهفة .كهذا انلص:
َّ
«ذكروا أن ابن ملك زوجه وادله ابنة ملك وزفها إيله ىلع أحسن ما يكون من الكرامات..
فلما مىض من الليل قطعة ،ونام أكرث انلاس من السكر ،قام من جملسه يلدخل احلجرة للخلوة عند
العروس ..قام يميش يف َّ
ادلار حىت خرج من باب ادلار وجعل يف الشارع ومىش حىت خرج من املدينة

فوقع يف الصحراء ولم يدر أين هو! ثم إنه رأى ً
ضوءا من بعيد فذهب حنوه حىت قرب منه ،فإذا هو بباب
ِ

مردود ..فدفع ابلاب ،فإذا هو بقومٍ نيام مطروحني يمنة ويرسة ،ولك واحد ملفوف يف إزار ،فظن أنها
حجرة العروس ،وأن أوئلك انليام جواريها وخدمها ،وجعل يلتمس العروس من بينهم حىت وقعت
يده ىلع واحدة يه أطراهن ثيابًا وأطيبهن رحيًا ،فظن أنها عروسه ،فاضطجع معها ،واعنقها ،وجعل
طول الليل يبوسها ويمتص من ريقها ويتذلذ ..فلما أصبح وزال سكره ونادى باخلادم فلم جيبه أحد
وجعل ِّ
خرب،
حيرك العروس فال جتيبه وال تنتبه ،فلما طال ذلك عليه فتح عينيه فإذا هو يف ناووس
ٍ
قريب ،وعليها أكفان
وإذا أوئلك انليام لكهم جيف املوىت ،وإذا هو جبانب إمرأ ٍة عجوز قد ماتت منذ
ٍ
جدد وحنوط ،وإذا ادلم والصديد قد سال منها َّ
ولوث ثيابه وبدنه ووجهة من تلك ادلماء والصديد
والقاذورات».
لقد صنع انلص باقتدار هذه املفارقة؛ حيث يبدأ الرسد يف حفل مليك وغرق يف الذلات وينتيه يف
َّ
قرب مع جيف املوىت ،ومما جيعل املفارقة أكرث رهافة أن األمري قد تذلذ بصحبة املوىت كما تذلذ – وربما
أكرث – بصحبته يف بالط امللك .وتتجىل براعة السارد يف صنع املفارقة أنه كشف للقارئ منذ ابلداية
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عن ضالل ابن امللك لطريقه ،وترك خليال القارئ أن يتحرك يف لك االجتاهات مع لك لكمة جديدة
حىت يفجأه بهذه انلهاية غري املتوقعة.
هكذا جند أن احلاكيات القصرية واملتوسطة حكمتها اغيتها ،ولكنها تفاوتت يف ادلرجة الفنية
ً
بالرغم من ادلور الوظييف الواحد اذلي لعبته ،وبوسعنا أيضا أن ندعو هذه احلاكيات بنموذج «احلاكية
مؤطر هل ِّ
األسرية»؛ حيث ال يستقل الرسد عن خطاب ِّ
يوجه دالتله وخيزتل آفاقه إىل سقف منخفض
ٍ
ٍ
لعظة أخالقية أو حىت مقولة فلسفية ،فعىل الرغم من وجه الشبه الكبري بني اعلم هذه احلاكيات اليت

تقدمها الرسائل واعلم «لكيلة ودمنة» و «ألف يللة ويللة» من حيث مفردات العالم اخلرافية واحتشاده
ً
وتنوعه ،فإنها لم تشتهر شهرتها ولم تصل إىل مرتبتها ًّ
ً
ًّ
وقربا من هذا
وضوحا
ومجايلا ،والفرق األشد
فنيا
السياق هو أن اإلطار اذلي انتظم منثورات العالم يف «ألف يللة ويللة» هو إطار حاكية أخرى أكرب
ًّ
طبيعيا .أما يف رسائل إخوان الصفا فتودل احلاكية من رحم
مما جعل «والدة» أو تويلد احلاكيات األصغر
احلكمة والدة قرسية عسرية تتوقف فيها احتماالت نمو احلاكية /الويلدة يف أرس ادلاللة املنصوص
ً
ً
كبريا من هذه احلاكيات يمكن القول إنه ليس من إبداع
جزءا
عليها قبل وبعد انلص .ىلع أن
ِّ
َّ
موظف يف َّ
انلص كما وظف الشعر املقتبس من الشعراء اآلخرين ،بل إن إخوان
اإلخوان ،وإنما هو
الصفا أنفسهم يؤكدون ىلع ذلك يف أكرث من موضع بالرسائل.

 2-2ال�شفاهية وخط ال�رسد
ترى انلظرية الشفاهية أن الرسد الشفايه اعدة ما يفتقد احلبكة – يف انلصوص الطويلة – أي
فعل صاعد يبين ً
توترا يرتفع إىل اذلروة ،تتكون ً
اغبلا من حلظة اتلعرف أو حادثة أخرى مؤدية إىل
االنقالب أو إىل عكس اجتاه الفعل ،اذلي يتبعه احلل أو االنفراج ،فعادة ما يبدأ الرسد الشفايه
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ً
من وسط األحداث مغفال اتلعاقب الزمين لألحداث ،فيه أشبه بأن تكون صناديق داخل صناديق
خيلقها تكرار املوضواعت(.((24
وقبل أن نتلكم ىلع طبيعة احلبكة يف حاكية «دعوى احليوان ضد اإلنس أمام ملك اجلن» ،نود
أن نشري إىل أننا هنا نرصد اتلأثريات الشفاهية يف الرسائل ،وحناول تفسري بعض عنارص اخلطاب يف
َّ
الرسائل من خالهلا .ولكنا ً
أيضا نريد أن نتجاوز هذه اخلطوة األويلة إىل فهم كيف وظف اإلخوان
بعض مفردات اخلطاب الشفايه خلدمة دعوتهم .إن القدرة اتلواصلية اليت عمل اإلخوان جبد ىلع
إكسابها نلصهم استندت إىل الرتاث الشفايه ،كما استخدمت ً
أيضا لغة الواقع الشفاهية دلى اعمة
ِّ
انلاس ،ولكنا نرى بوضوح خلف لك رسالة ويع ِكتايب وتنظييم واضح يقوم بدور اجلامع واملنظم
ِّ
لىَّ
واملركب للمكونات الشفاهية اليت تشلك مادة انلص ،ولعل هذا هو ما يتج نلا بوضوح يف احلاكية

الرسدية الطويلة يف نهاية الرسالة اثلامنة ،فهذه الرسالة قد مجعت بني «الويع الكتايب» و«املكونات
الشفاهية» .فهذه احلاكية تتوفر ىلع حبكة ولكنها شديدة الفقر يف األحداث ،كما أنها تتحرك يف خط
َّ
زمين مستقيم ولكن فقر األحداث أدى إىل غياب اتلوتر ادلرايم .لقد اكنت احلبكة يف هذه احلاكية
جمرد إطار لآليلة الشفاهية األصيلة يف السرَّ د ،ويه الرتاكم الالمنتظم لألنماط والصيغ القويلة،
ً
ً
منتظما لألنماط
تراكما
ونستطيع أن نقول إن اإلخوان – من خالل وعيهم الكتايب – قد جعلوه
ّ
والصيغ القويلة.
فخط أحداث الرواية يتسم ببساطة تكاد تكون سطحية وغري دالة؛ حيث يتوقف دورها ىلع
تنظيم «الصيغ القويلة انلمطية» املتمثلة يف اخلطب ،واليت تشغل ما يقرب من مائة وعرشين صفحة
من أصل مائة وسبعني صفحة تشلك املنت احلاكيئ .ويمكن أن نمثل خلط األحداث باملخطط اتلايل:

( ((24أونج ،الشفاهية والكتابية.256-253 :
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ﻣﻘﺪﻣﺔ

ﺷﻜﻮى اﺤﻟﻴﻮان ﻤﻟﻠﻚ
اﺠﻟﻦ ﻣﻦ اﺳ�ﺒﻌﺎد اﻹ�ﺲ

اﺳﺘﺪﺎﻋء اﻤﻟﻠﻚ ﻟﻺ�ﺲ
واﻻﺳﺘﻤﺎع ﺪﻟﻋﻮاﻫﻢ ورد
اﺤﻟﻴﻮان
)ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻴﻟﻮم اﻷول(

• اﺟﺘﻤﺎع �ﻠﻚ اﺠﻟﻦ
وﺣﺎﺷ�ﺘﻪ )ﺣﺎﻜﻳﺔ
ﻋﺪاوة اﻹ�ﺲ �ﻠﺠﻦ(
• اﺟﺘﻤﺎع اﻹ�ﺲ
• اﺟﺘﻤﺎع اﺠﻟﻦ

وﺻﻮل ا�ﺮﺳﻮل
إﻰﻟ اﻷﺳﺪ
واﺧﺘﻴﺎر ﻤﻣﺜﻞ ﻪﻟ

وﺻﻮل ا�ﺮﺳﻮل
إﻰﻟ �ﻠﻚ اﻟﻄﻴﻮر
واﺧﺘﻴﺎر ﻤﻣﺜﻞ ﻪﻟ

وﺻﻮل ا�ﺮﺳﻮل
إﻰﻟ �ﻠﻚ
اﺠﻟﻮارح
واﺧﺘﻴﺎر ﻤﻣﺜﻞ ﻪﻟ

وﺻﻮل ا�ﺮﺳﻮل
إﻰﻟ �ﻠﻚ ﺣﻴﻮان
اﺒﻟﺤﺮ واﺧﺘﻴﺎر
ﻤﻣﺜﻞ ﻪﻟ

وﺻﻮل ا�ﺮﺳﻮل
إﻰﻟ �ﻠﻚ اﻬﻟﻮام
واﺧﺘﻴﺎر ﻤﻣﺜﻞ ﻪﻟ

•ايلوم اثلاين :استمرار املرافعات.
•ايلوم اثلالث :استمرار املرافعات.
•ايلوم الرابع :انتهاء املرافعات برجحان كفة اإلنس.
واملالحظ أن لك األحداث انتقلت من خالل ┌«احلوار»؛ حيث ال توجد حركة ىف املاكن بل اكن
خط الرسد أداة تنظيم للخطب الطويلة اليت تشلك املنت احلاكيئ.
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ومما ِّ
يؤيد ما نذهب إيله من أن هذه احلاكية يه جمرد تنظيم لراكم رسدي شفايه أن الشخصيات
كلَّ
َّ
تتكون وتتش مالحمها – إن اكن ثمة مالمح – من خالل نعوت – توقفنا عند طابعها الشفايه –
ِّ
تكون األحداث
مقتضبة ال من خالل تفاعلها مع أحداث احلاكية ،فالشخصيات يف هذه احلاكية ال
وال تكونها األحداث ،يه جمرد «لسان» وضعت عليه اخلطبة اليت تقوم بدور انلقد الرمزي جلزء أو
طائفة أو مذهب قار يف املجتمع ،ويعود هذا بنا إىل ادلور الوظييف اذلي أرشنا هل من قبل ،واذلي جتىل
ِّ
ً
هنا يف ظاهرة تؤكد ما أرشنا إيله سابقا – اتلنظيم احلاكيئ وليس اتلأيلف – حيث قسم اإلخوان
ً
فصال ،حيمل بعضها عناوين تدل ىلع املوضوع املعريف اذلي ّ
تضمنه اخلطبة
الرسائل إىل ثمانية وأربعني
أو اجلزء من اخلطبة؛ حيث فصل – واضع الرسائل – اخلطبة بكلمة «فصل» وعنوان أكرث من َم َّرة.

وكأنهم لم يثقوا يف اخلط ادلرايم اذلي انتظم هذه اخلطب ،فوضعوا الفصول املعنونة كمبدأ
تنظييم فريع هلذه احلاكية.

 3-2حروف العطف وحركة ال�رسد
ًّ
ًّ
إىل جانب أنها سمة لصيقة باخلطاب الشفايه ،لعبت حروف العطف ً
ثانويا يف
تنظيميا
دورا
حركة الرسد؛ حيث يتم االنتقال من فقرة إىل فقرة باستخدام حرف عطف – لك فقرة بدون استثناء
تبدأ حبرف عطف – بل يتم االنتقال من زمن إىل زمن بواسطتها ،فبعد نهاية ايلوم األول وإرسال
الرسل إىل ملوك احليوانات .يبدأ ايلوم اثلاين بعبارة «فلما اكن الغد …» و«وملا اكن يف ايلوم اثلالث»(.((25
بل إن عملية االنتقال املاكين ً
أيضا تمت من خالل حرف عطف ،كما جنده يف قوهلم «وملا وصل
الرسول إىل ملك اهلوام وهو اثلعبان…»(.((25

( ((25إخوان الصفا« ،الرسالة اثلامنة من اجلسمانيات الطبيعيات يف كيفية تكوين احليوانات وأصنافها :ويه الرسالة اثلانية والعرشون من رسائل إخوان
الصفا».291 :
( ((25املرجع السابق.267 :
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لقد اكنت «حروف العطف» احلبال اليت تم بها شد عوارض ابلناء احلاكيئ بعضها إىل بعض ،وقد
زاد من أهميتها غياب اخلط الرسدي املتصاعد لألحداث ،فاكن ىلع اإلخوان أن يستخدموا 1667
حرف عطف يف منت حاكيئ يمتد فقط إىل  170صفحة ،هذه الكثافة الشديدة حلروف العطف يفرسها
دورها يف ربط خط األحداث ،وربط الوحدات الزمنية وربط الوحدات املاكنية ،ويؤكد ىلع الطبيعة
الرتاكمية لوحدات احلاكية؛ حيث ال تتودل نتيجة عن مقدمات سابقة عليها وإنما «تتصاحب» فيها
مفردات العالم يف انلص.

 4-2ال�شخ�صيات
الشخصيات يف الرسد الشفايه ثقيلة ومسطحة؛ حيث ال يمكن أن جند نوعاً آخر من
الشخصيات غري تلك اليت تستند إىل نمطيتها يف عملية تنظيم اخلط الرسدي نفسه( ،((25وقد مثلت
ً
مجيعا هذه الشخصيات «انلمطية
شخصيات ملوك وزعماء احليوان وملك اجلن وزعماء اإلنس
واثلقيلة /العجائبية»؛ حيث إن معظم الشخصيات ال إنسانية ،مما يكسبها هذا ابلعد الغرائيب ولك
ً
الشخصيات اكنت «عنوانا» أو «الفتة» ىلع جنس من انلاس أو السلوك أو فئة اجتماعية ،وذلك من
خالل انلعوت فنحن نقابل:
 -امللك العادل برياست احلكيم. -حكيم اجلن. -صاحب العزيمة. -رئيس احلكماء. -حكيم من فالسفة اجلن.( ((25أونج ،الشفاهية والكتابية.265 :
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ٌّ
ً
جنسا من
وعندما ينتقل الرسد إىل اإلنس جنده يقدمهم ىلع أساس عريق؛ حيث يمثل لك منهم
َّ
انلاس ،فلم يرد اسم إنساين واحد (إال آدم ،هابيل ،قابيل ،حممد  )ألي شخصية من الشخصيات،
فنجد شخصيات اإلنس يه :ايلوناين ،الفاريس ،اهلندي ،احلجازي ،القريش ،ايلوناين… إلخ.
سرَّ
وبالرغم من هذه املبادئ اتلنظيمية (خط ال د – تقسيم الفصول – حروف العطف –
كاً
َّ
انلمطية) فإن الرسد يظل مفك حبيث يمكن نقل صفحات اكملة من ماكن إىل آخر
الشخصيات
دون إخالل باحلاكية أو تغيري ٍّ
أي من معاملها.
إن هذا املزج بني ما هو شفايه وما هو كتايب يف لك مستويات خطاب الرسائل ،هو ما تؤكده
نلا ابلىن الرسدية اليت تشغل اجلزء األكرب من مادة الرسائل؛ حيث مجع اإلخوان مادة رسدية شفاهية
ىلع مستوى األسلوب والشخصيات والرتابط الزماين املاكين ونظموها من خالل ويع كتايب يتمثل يف
احلبكة واتلقسيم إىل فصول.
إن هذه اخلصيصة – املزج الشفايه /الكتايب – اليت تتناىم معرفتنا بها من فصل إىل آخر ،قد
ً
ً
واضحا من داخل انلص ،فقد ذهب أحدهم
تفسريا
توقف عندها عدد من ابلاحثني دون أن جيدوا هلا
إىل أن نصوص الرسائل مجلة حمارض جلساتها (مجاعة إخوان الصفا) ،ىلع حني يذهب اآلخر إىل أن
ُ
ُ
ُ
انلصوص «اكنت تقرأ وتناقش وتقر يف شلك نهايئ مجيع بموافقة احلضور»(.((25
ً
شعورا منهم بذلك اتلباين يف اخلطاب اذلي حناول تفسريه بهذه
وقد جاءت مالحظات ابلاحثني
ادلراسة ،اليت نؤكد ً
أيضا من خالهلا ىلع ويع اإلخوان باآليلة اليت اصطنعوها تلكوين خطابهم ،وخنتم
هذا الفصل بمقوتلهم:
«إن احلكماء إذا أرادوا تبليغ املوعظة جعلوها برضب األمثال ىلع ألسنة احليوانات وما ال نطق
هل ،يلكون أعجب وأغرب وأبلغ يف األوهام».

( ((25العوا ،حقيقة إخوان الصفا.293 :
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 -3امل�ستوى املعريف
إن األسلوب الشفايه يف اتلفكري ويف الويع بالعالم ويف تنظيم اخلربة واملعرفة اإلنسانية يتبع –
كما أرشنا – اسرتاتيجيات حمددة ،ولكن هذه االسرتاتيجيات نفسها تطبع الفكر بطابعها فتصبح
آيلة تنظيم الفكر أحد أدوات إنتاجه اليت حتدد مالحمه املمزية ،وهو ما سنحاول اتلعرف عليه من
خالل هذه املالحظات.

 1-3املحافظة والتقليد
َّ
املحولة إىل مفاهيم يف اثلقافة الشفاهية األويلة رساعن ما تتعرض للتاليش إذا لم
بما أن املعرفة
تتكرر ،فإن املجتمعات الشفاهية حتتاج إىل توظيف طاقة عظيمة يف قول ما قد َّ
حصلته من معرفة،

ًّ
ًّ
منطقيا دون اتلجريب اذلهين.
وهذه احلاجة تؤسس حالة عقلية تقليدية أو حمافظة جدا ىلع حنو حيول
ً
تقديرا اعيلًا حكماءه هلذا السبب؛ حيث يناط بهم
واملعرفة صعبة املنال وثمينة ،واملجتمع يقدر
حفظها كونهم هم القادرون ىلع أن حيكوا قصص األيام اخلوايل .ذللك عندما تتغري املعارف الكونية
بشلك خييب َّ
ظن املؤمنني بها ،فإن «املثقفني» يف املجتمع الشفايه يقومون بتعديل الصيغ واملوضواعت
ً
ّ
بدال من إزاحتها ،وإحالل مواد جديدة حملها ،وتقدم بوصفها متناسبة مع تقايلد األسالف(.((25

أليس هذا عني ما يفعله اإلخوان عندما ُّ
ينصون ىلع أن مصادر معارفهم يه الكتب الفلسفية
َّ
والكتب املزنلة والكتب الطبيعية والكتب اإلهلية ،فهم ال يدعون ابتاكر أو إبداع املعارف اليت
يقدمونها يف رسائلهم ،بل ُّ
ينصون ىلع أصاتلها وانتمائها إىل معارف األسالف .ولكنه يف زمنهم «قد
تناهت قوة أهل الرش وكرثت أفعاهلم يف العالم يف هذا الزمان»( .((25ذللك جيب اإلصالح ،ليس بنيف

( ((25أونج ،الشفاهية والكتابية.106-104 :
( ((25إخوان الصفا« ،الرسالة السادسة من العلوم انلاموسية والرشعية يف ماهية انلاموس اإلليه ورشائط انلبوة وكمية خصاهلم ومذاهب الربانيني
واإلهليني :ويه الرسالة السابعة واألربعون من رسائل إخوان الصفا».187 :
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ثقافة األسالف وإنما باالجتماع واالتفاق ىلع «رأي واحد ودين واحد ومذهب واحد»( ،((25يستغرق
كلُ ِّ
كلُ ِّ
كلُ ِّ
املذاهب ها واألديان ها والفرق ها.
وال يتناقض هذا «اتلقليد» مع ما ندعيه للنص من ثورية الرسائل؛ حيث رفضتها األديان لكها
واملذاهب لكها والفرق لكها ،فقد اكن الفعل اثلوري يكمن دليهم يف حماولة خلق وإبداع خطاب
يتجانس به الفرقاء ومعارفهم ،خطاب جيعل مذهبهم «يستغرق املذاهب لكها وجيمع العلوم مجيعها».

 2-3القرب من عامل احلياة الإن�سانية
تنفر اثلقافة الشفاهية من اتلجريد ،ذللك ينبيغ عليها أن تصوغ لك معارفها ،وتتلكم عنها
بشلك جيعلها وثيقة الصلة باحلياة اإلنسانية ،ويمكنها من استيعاب العالم املوضويع غري املألوف
ضمن العالقات اإلنسانية املألوفة واملبارشة(.((25
ولعل أفضل ما نمثل به ىلع هذه السمة يف خطاب الرسائل هو رضبهم األمثال ىلع لك فكرة
جمردة يف العقليات أو اإلهليات أو حىت الرياضيات من واقع احلياة اإلنسانية ،واألمثلة ىلع ذلك يف منت
بعض منها:
الرسائل أكرث من أن حتىص ،نشري هنا إىل ٍ
َ
«قال بطليموس إن َمثل الكوكب إذا لم ينظر إىل بيته اكلرجل الغائب عن مزنهل وداره ،فال
ّ
ّ
يستطيع أن يدفع عنها وال يمنع منها ،وإذا اكن رب الطالع ينظر إىل بيته فهو بمزنلة رب ادلار اذلي
َ
حيفظها ويمنع منها وهو بعيد عنها .فاجعل القمر يف مجيع االبتداء يف موضع حسن جيد ،وال تتوان
ً
فيه ،أو اجعله مع السعد أو يتصل بسعد ،واجعل الربج اذلي تريد منه احلاجة يكون مسعودا»(.((25

( ((25املرجع السابق.187 :
( ((25أونج ،الشفاهية والكتابية.105 :
( ((25إخوان الصفا« ،الرسالة احلادية عرشة من العلوم انلاموسية والرشعية يف ماهية السحر والعزائم والعني :ويه الرسالة اثلانية واخلمسون من رسائل
إخوان الصفا».388 :
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هكذا يتم أنسنة لك األشياء من الكواكب إىل املقاييس اهلندسية إىل املفاهيم الرياضية ،وسنكتيف
باملثال السابق للتديلل ىلع هذا ،مع اتلأكيد ىلع أنه تكرر بشلك منهيج ،خاصة يف الرسائل الرياضية
والطبيعية واجلسمانية.

 -4اجلدلية الكتابية يف خطاب الر�سائل
َّ
لقد َوفر نلا الفصل السابق معرفة اكفية للتعرف ىلع اتلباين بني الويع الشفايه والويع الكتايب،
ولكننا يف ابلداية ومع تقريرنا أن «الكتابة تعيد بناء الويع» جيب أن نشري إىل حقيقة أخرى ويه أن
«لك انلصوص املكتوبة مضطرة إىل االرتباط بعالم الصوت ،املوطن الطبييع للغة يك تعطي معانيها»(.((25
حنن إذن عندما نتلكم عن الكتابية سنظل نتلكم عن الشفاهية ،خاصة عندما نتناول بادلراسة ًّ
نصا
كلَّ
تش نتيجة اجلدل بني هذين اخلطابني الذلين انصهرا يف الرسائل ،وحناول اآلن أن نميزِّ بني عنارصهما
املركبة ،واليت ال يصح انلظر إيلها منفصلة عن بعضها ً
بعضا .ويف دراستنا للعنارص الشفاهية ،رصدنا

املقابل الكتايب وكيفية توظيفه خاصة ىلع املستوى الرسدي ،ذللك سنحاول اآلن أن نتمم هذه الصورة
بعرض بعض مالمح الكتابية واتلمثيل عليها من نص الرسائل ،قبل أن نتوقف أمام نتائج توظيف
الشفايه يف إطار الويع الكتايب اذلي استخدمه اإلخوان.

 1-4التجريد واملو�ضوعية
ً
رشوطا للموضوعية ،بمعىن عدم االرتباط الشخيص
«تفصل الكتابة بني العارف واملعروف وتبين
أو االبتعاد»( ،((26مما يؤدي إىل اتلجريد اذلي تنفر منها الشفاهية؛ حيث تميل إىل استخدام املفاهيم يف
أطر موقفية وإجرائية تعتمد ىلع مرجعية ذات درجة ضئيلة من اتلجريد.
ولكن هذه الصفحة من نص الرسائل تدل ىلع خطاب ابتعد عن اعلم اتلجربة اإلنسانية ايلويم
املعيش.
( ((25أونج ،الشفاهية والكتابية.81 :
( ((26املرجع السابق.110 :
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فصل يف األشاكل املستقيمة اخلطوط وأنواعها

(((26

َّ ُ
ُ
يحُ
ّ ُ
فنقول :األشاكل اليت حييط بها خطوط مستقيمة أوهلا الشلك املثلث ،وهو اذلي يط به ثالثة
ُ
ُ
خطوط ،وهل ثالث زوايا مثل هذا:
ٍ
ُ
ُ
ثم َّ
خطوط مستقيم ٍة ،وأربع زوايا قائمات مثل هذا:
املرب ُع ،وهو اذلي حييط به أربعة
ٍ

ٌ
ُ
ُ
َّ
مخسة خطوط ،وهل ُ
شلك ُ
مخس زوايا مثل هذا:
حييط به
املخمس ،وهو
ثم
ٍ

ُ
ُ َّ
سدس ،وهو اذلي حييط به ستة خطوط ،وهل ُّ
ست زوايا مثل هذا:
ثم الم
ٍ
ِ

يخُ ْ
ُّ َ
هذا العالم اذلي ال تلعب فيه اللغة إال ادلور اتلوصييل ،و زتل فيه أصحاب الرسائل إىل صوت
ً
أسلوبا للفعل واحلياة ،بل جمرد وسيلة نلقل املعرفة ال يتجاوز دورها ادلور اذلي
«فنقول» لم تعد اللغة
ُّ َ
ًّ
شفويا – لقد أصبحت اللغة مع هذه الصفحات
تقوم به الرسوم اهلندسية – اليت ال يمكن انتقاهلا

صورة برصية ،لم تعد تنتيم لعالم الصوت اذلي جاءت منه.

( ((26إخوان الصفا« ،الرسالة اثلانية :املوسومة جبومطريا يف اهلندسة وبيان ماهيتها».88 :
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«إن ابلرص ِّ
يفرق ،أما الصوت فيجمع ،ويف حني يضع ابلرص املراقب خارج ما يراه ،ىلع مسافة،
فإن الصوت ينصب يف السامع ،والرؤية حتليل ،ويه تأيت إىل الاكئن اإلنساين يف اجتاه واحد يف لك
ينَّ
مرة… وهكذا يتب أن الصوت حاسة موحدة ،وأن ابلرص يف املقابل حاسة حمللة واملثال اذلي يسىع
ابلرص للتوصل إيله هو يف العادة الوضوح واتلمزي أما املثال اذلي يسىع السمع للتوصل إيله يف املقابل
فهو االئتالف أي اتلجميع»(.((26
ً
ِّ
لم يعد االستخدام املؤثر لللكمة فاعال؛ حيث يعتمد العالم اجلديد ىلع ابلرص ،وحيث مرجعيته
يه العالم «املوضويع» لألشياء.

 2-4مركزية الأنا
ً
منفردا ،فالكتابة َّ
تتمتع بمركزية األنا»(.((26
«إن من يؤلف انلص أو «يكتبه» يكون أثناء إنتاجه
َّ
هكذا نالحظ تراجع االستخدام املكثف لألفعال «اعلم ،انتبه ،انظرَّ ،
تأمل ،تفكر» اليت اكنت
إطارا للخطاب يلحل حملَّها« :نقول ..أعين أقول…» ،كما ترتاجع ً
تمثِّل ً
أيضا حروف انلداء الشائعة يف

كلُ ِّ
ً
احرتاما تلقليد الرسائل نفسها  -ىلع بداية الفصل
فصل من فصول الرسائل «يا أيخ» تلقترص –
مستغربا فاستحضار القارئ ومناداته من أجل اتلحدث معه لم يعد ًّ
ً
مهما ،فيف
فقط ،وليس هذا
ِ
الكتابية «ال يكون السياق خارج انلص اغئبًا دلى القراء فحسب ،بل دلى الاكتب كذلك»( ،((26يف
الكتابة تتفتت العالقة بني القارئ والاكتب ،وتنتيه إىل األبد تزامنية (القائل /القول /الرسالة) ،فقدر
الاكتب والقارئ أال يلتقيا ً
ً
حاجزا للتواصل.
أبدا يلصبح انلص

( ((26أونج ،الشفاهية والكتابية.192 :
( ((26املرجع السابق.194 :
( ((26املرجع السابق.196 :
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ً
ُ
َ
رضب
من
يكون
ما
مثال
رضب اإلثىن عرش يف نفسه ،واالثنني يف نفسه جمموعاً ،
«أقول :إن
ِ
سبع ٍة يف نفسها ،ومخسة يف نفسها جمموعاً »(.((26
فصل يف أساس القياس الربهاين

(((26

ُ
«اعلم يا أيخ بأن ىلع هذين العلمني يُبىن سائر القياسات الربهانية ،أعين :هل هو ،وما هو؟ مثال
ُ
ذلك ما ُذكر يف كتاب أُ ُ
األوىل ُ
بتوسطها
تسع معلومات مما هو يف أوائل العقول ،ثم
قليدس ،يف أول املقالة
ِ
ِ
ُّ
ٌ
ً
يرب ِهن ىلع سائر املسائل ،ويه قوهل :إذا اكنت أشياء متساوية ،صارت لكها متساوية؛ وإن نقص منها
ٌ
ٌ
َ
متساوية ،اكنت ابلاقية َ
متساوية ،اكنت لكُّها َ
ٌ
غري متساوية .وإن
أشياء
غري متساوي ٍة ،وإن نقص منها

ُّ
َ
ُّ
ٌ
َ
نصف اليشء ،فيه ً
أيضا متساوية؛
واحد ،فيه متساوية ،وإن اكن لك واحد
ني ليشء
ٍ
اكن لك واحد ِمثل ِ
ْ
ُّ
ُّ
ّ
واللك ُ
أكرث من ُجزء .فهذه احلكومات لكها مأخوذة من العلوم اليت يه يف أوائل العقول بالسوي ِة ،ال
خيتلف العقالء يف يشء منها ،ثم يقاس عليها ما هم خمت ِلفون فيه»(.((26
ٌ
ٌ
ٌ
َ
أصل للسطحُّ ،
وانلقطة أصل للخط ،كما أن الواحد
السطح أصل للجسم ،كما أن اخلط
ونقول إن
ّ َ
ُ
َ
ُ
أصالن ألول الفرد كما بينا قبل ذلك ،وذلك أن السطوح إذا تراكمت
والواحد
أصل االثنني؛ واالثنان
ِ
َ
اجلسم ّ
ُ
حلاسة انلظر مثل هذا:
بعض ظهر
بعضها فوق ٍ

ّ
َّ
يتخيل
القارئ بما يعينه ىلع أن
وجيب هنا أن نشري إىل أن الكتابة يف األزمنة املبكرة تمد
ِ
ً
ِّ
ً
نلفسه ماكنا يف انلص ،فيه تقدم مثال مادة فلسفة يف شلك حماورات مثل حماورات سقراط اليت

( ((26إخوان الصفا« ،الرسالة الرابعة عرش :يف معىن أنطولوجيا اثلانية» ،يف رسائل إخوان الصفا وخالن الوفاء ،مج.438 :1 .
( ((26أونج ،الشفاهية والكتابية.195 :
( ((26إخوان الصفا« ،الرسالة الرابعة عرش :يف معىن أنطولوجيا اثلانية».429 :
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ً
ِّ
َّ
يتخيل نفسه مسرتقا للسمع ،وسوف تقدم الكتابة –
كتبها أفالطون ،واليت تمكن القارئ من أن
ً
نصوصا فلسفية والهوتية يف شلك اعرتاض ورد ىلع االعرتاض ،حبيث يستطيع القارئ
فيما بعد –
أن يتخيل جمادلة شفهية( .((26والرسائل تمتلئ بهذا اللون من املجادالت اليت ال تقترص ىلع اجلانب
الفلسيف ،بل تتجاوز ذلك إىل لك مناطق اجلدل امللتهبة خاصة ادلينية منها ،ويه تتميزّ بلغة وبنية
ً
تكون مفارقة أحيانا للغة «اخلطابة» ،ويه اللغة املسيطرة ىلع خطاب الرسائل ،فقد تعتمد بشلك
لدَّ
اكمل ىلع بنية تكرارية للسؤال؛ حيث يتو من السؤال سؤال يتودل منه سؤال ...إلخ.
ولعل هذا انلص مثال ىلع ذلك:
َ
بالرفق ،وذا ِك ْره بهذه الرسالة ،فلعله َّ
وداره ِّ
يتقرر يف نفسه ما تدعوه إيله،
«فاصرب عليه أيها األخِ ،
َّ
ويتصور يف عقله ما تشري إيله من األرسار املصونة املكنونة اليت ال ُّ
َّ
يمسها إال املطهرون .فقل هل:

أخ نا أيها األخُ ،
أم ِق ٌّر أنت بما جاءت به األنبياء ،عليهم السالم ،يف تزنيالتهم من أخبار املالئكة
برِ
ُ
وقصة إبليس واجلان ،وحديث آدم َ
وبدء خلقه ،وسجود املالئكة هل ،وأخذ امليثاق ىلع ذ ِّر ّيته ،وما
شالك ذلك من حديث القيامة وابلعث واحلرش ،واحلساب ،واملزيان ،واجلَواز ىلع الرصاط ،وانلجاة من
ُ
انلار ،واثلواب والفوز ،واجلنة ونعيمها وأشباهها مما هو مذكور يف اتلوراة واإلجنيل والفرقان وغريها
ٌ
من ُص ُ
حف األنبياء ،عليهم السالم ،أم جاحد بها؟

ُ ِّ
صد ٌق متيقن حبقائقها أم ٌّ
فإن كنت ًّ
شاك متحيرِّ يف معانيها؟ فإن
مقرا بها أو ببعضها ،فأخربنا أم
ُ ِّ
صدقًا متيقنًا ،فأخربنا أاعلم أنت اعرف بها ،أو اغفل ساه عنها؟ فإن كنت اعرفًا ً
اعلما بها،
كنت م
ٍ
فأخربنا عن اجلنة وانلار ،وهل هما موجودان يف وقتنا هذا أم غري موجودين؟ فإن اكنا موجودين ،فقل
ْ
نلا أين هما؟ وصف نلا كيفيتهما؟ وإن قلت إنهما غري موجودين فما معىن قوهل :ﱫ ﯖ ﱫﯖ ﯗ ﯘ
ﯙﱪ؟ وما معىن قوهل :ﱫﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﱪ؟ وما معىن قول انليب « :إن أرواح
اجلنان ،ومالك خازن انلريان؟
خارن ِ
الشهداء يف اجلنة»؟ وما معىن املعراج ورؤية انليب  ،لرضوان ِ
( ((26إخوان الصفا« ،الرسالة السابعة من العلوم انلاموسية والرشعية يف كيفية ادلعوة إىل اهلل :ويه الرسالة اثلامنة واألربعون من رسائل إخوان الصفا».178 :
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َ
وما معىن قول انليب « :حرام ىلع لك نفس أن تموت أو ترى َمقعدها يف اجلنة أو انلار»؟ وما معىن
قوهل« :من مات فقد قامت قيامته»؟ وما معىن قوهل تعاىل :ﱫﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﱪ؟
اآلية .وما معىن قوهل :ﱫﯟﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﱪ(.((26
هكذا نرى يف انلهاية أن الكتابة جعلت انلص ًّ
جمليا «لألنا املركزية» ،كما جعلته حيتشد بالوسائل
اليت تستحرض القارئ يف غياب العالقة اتلواصلية احلية والسياق الوجودي للخطاب اذلي أصبح ً
لزاما

َّ
يتضمن اآليلات اليت تصطنع هذه العالقة الغائبة.
عليه أن

 3-4الت�أويل باحلكاية
أرشنا يف الفصل السابق إىل احلاكية اتلمثيلية ،ويه احلاكية اليت ترد لرشح فكرة أو موقف من
ََ
«مثل… كمثل» .ويف
خالل ربطه بالعالم اإلنساين واتلجربة ايلومية واعدة ما تكون مسبوقة بعبارة
قسم واسع من انلصوص الرسدية يف الرسائل نلحظ تنامٍ فين ووظييف يف هذا انلوع من احلاكيات؛ حيث
تقوم حاكية ىلع إاعدة تشكيل بنية حاكية أخرى  -دينية أو تارخيية – بهدف حتويل دالتلها وصياغة
ِّ
مقولة جديدة تمثل وجهة نظر مؤليف الرسائل يف تلك احلاكية ادلينية أو اتلارخيية.
احلاكية اثلانية إذن شلك من أشاكل اتلأويل للحاكية األوىل ،وهو تأويل ينطلق من ويع كتايب؛
حيث يعتمد ىلع آيلة املزج وإاعدة اتلنظيم للحاكية األوىل وحاكيات أخرى يتم اصطناعها كرمز – أو
بتعبري أدق كمعادل موضويع – للحاكية األوىل.
ِّ
وال يرتك مؤلفو الرسائل للقارئ فرصة استخالص ادلاللة انلهائية هلذا الرتكيب ،بل حيرصون
ىلع توجيه القارئ إيله بانلص عليه يف مقدمة احلاكية وبدايتها ،فيقومون بالربط بني احلاكية اليت
ً
ِّ
أعيد تركيبها وأصلها املنصوص عليه يف كتاب ،فهم يقدمون مثال حاكية قرآنية يه حاكية امللكني

( ((26إخوان الصفا« ،الرسالة احلادية عرشة من العلوم انلاموسية والرشعية يف ماهية السحر والعزائم والعني :ويه الرسالة اثلانية واخلمسون من رسائل
إخوان الصفا».315 :
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«هاروت وماروت» من خالل حاكية وظيفتها تأويل حقيقتهما اليت اختلف حوهلا انلاس ،فيقولون يف
ِّ
مقدمة هذه احلاكية:
ّ
«وأما السحر املذكور يف القرآن ،املزنل ىلع امللكني ببابل هاروت وماروت ،فإن العامة قد قالت
ً
فيه أقواال مسرتذلة ال صحة هلا .وهلذا القول معىن دقيق قد ذكرته العلماء اذلين عندهم علم من
ِّ
خواصهم ،وأودعوه عند أوالدهم انلجباء وإخوانهم الفضالء .ونريد أن
الكتاب ملن وثقوا به من

ً
ً
يقرب به عليك ُ
وخربا قد رويَّ ،
فهم ما تريد الوقوف عليه والوصول من
نرضب يف ذلك مثال قد ُحيك،
ذلك إيله وباهلل اتلوفيق»( .((27ثم تبدأ حاكية ملك من ملوك الفرس أصابه املرض العضال فيساعده
اعرف يرسل هل امللكني الذلين يعاجلانه بتعليمه الرياضيات
وزيره ذو الرأي والعزيمة ،فيتصل بشيخ
ٍ
واإلهليات ،فزيهد امللك يف ملكه ويف ادلنيا ويرتك امللك للملكني الذلين تفسدهما ادلنيا؛ حيث شغال
َّ
َّ
عن العلم والعمل به ،فنسيا ما اكن ذاكرين ،فضال وأضال.
ِّ
ً
هكذا يعيد املؤلفون إنتاج احلاكية يلخرجوا بداللة وفكرة جديدة ،ويه أن «السحر» ليس خرقا
للطبيعة وناموسها وإنما هو معرفة عميقة بها ،وهذه املعرفة تستند إىل العلم الريايض والعلم اإلليه،
كما تشري احلاكية إىل أن العلم والعمل به – ويه دعوة اإلخوان – يه الطريق الوحيد للسعادة؛ حيث
َّ
َ
لم يُشف امللك  -اذلي أويت لك يشء – إال به.
وال يرتك اإلخوان هذه احلاكية حملِّقة يف فضاء َّ
ادلالالت ،بل يعودون لريبطوها باحلاكية األساس،
فيقولون« :وهذا حديث «يدل» ىلع حالة امللكني هاروت وماروت ،وما اكن من أمرهما وهبوطهما من
السماء إىل األرض ومفارقتهما جوار ربهما واملالئكة اذلين اكنوا معهما»(.((27

( ((27املرجع السابق.327 :
( ((27إخوان الصفا« ،الرسالة السابعة عرشة من اجلسمانيات الطبيعيات يف علل اختالف اللغات ورسوم اخلطوط والعبارات :ويه الرسالة احلادية
واثلالثون من رسائل إخوان الصفا».169-168 :
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وال تقترص آيلة «اتلأويل باحلاكية» ىلع احلاكيات املبثوثة يف الكتب ادلينية واألخبار ،وإنما
ًّ
نسبيا:
تتجاوز ذلك إىل تناول الوقائع اتلارخيية ،ومثال ذلك هذه احلاكية القصرية
«ثم ا ْعلَ ْم أن مثل األمة ،إذا تركت َّ
وصية نبيها ،واختلفت من بعده ،واعتمدت ىلع رأيها ،وأرادت
ِ
ِّ
كاً
ً
ِّ
وتنصب فيما بينها خليفة بغري معرفة من الرسول وال وصية منه وال إرشا ٍد،
أن تملك عليها مل
َُ
ً
وصالحا ألمورها من غري نص وال إشارة ،فمثلها – كما يُذكر – َمثل
ورأت يف اجتماعها منفعة هلا
ُ
ً
رحيما وإيلهم
اهلند إن الغربان اكن عليهم ملك منهم ،واكن بهم
والزباة فيما قيل يف أمثال
الغربان
ِ
حمسنًا ،وإن ذلك الغراب مات ،واختلفوا من جهة من يملكونه عليهم من بعده ،وحتاسدوا وخافوا

أن تقع بينهم العداوة .قال بعضهم بلعض :تعالوا حىت جنتهد يف الرأي وجنمع العلماء وأهل الفضل
كاً
ً
جملسا للمشاورة فيمن يصلح هلذا األمر ،وفيمن ينبيغ أن يكون مل علينا .فاجتمعوا
فينا ،ونعقد
َّ
ّ
وتشاوروا وقالوا :ال نرىض بأحد من أهل امللك اذلي اكن فينا ،خمافة أن يعتقد ويظن أن امللك إنما ناهل
لىَّ
ً
وارثا من أبيه وأقاربه ،فيسومنا سوء العذاب ،وإذ كنا حنن نتو إقامة من نقيمه ،كنا حنن أصحاب
املنة عليه واإلحسان عليه .قال أحدهم :وإذا اكن األمر ىلع هذا ،فعليكم بأهل الورع ِّ
وادلين فإن
ُ
يكاد يهجم ىلع األمور ادلنيوية وال يرغب يف ُّ
ادلنيا.
صاحب الورع وادلين ال
فقالوا هل :كيف نلا بذلك؟
َ
َّ
فقال هلم :طوفوا واطلبوا َمن هذه صفتُه ،فإنكم إن تظفروا به قدموه .واكن بالقرب منهم باز
ُ
َ ُّ
َُ
َ
ُ
جسمه ،وتناثر ريشه من قلة املعيشة وتعذر القوت،
حنل
قد كرب وخ ِرف وضعفت قوته عن الصيد ،وأ ِ
َ
فبلغه خرب الغربان وما أمجعوا عليه ،فربز من َوكره إىل حيث ُّ
ممرهم عليه ،وأقبل يُكثرِ اتلهليل
ِ

َ
ُّ
واتل ُّ
والتسبيحُ ،
اتلخض َع َّ
ورع ،فأقبلت الطيور تطري ىلع رأسه ،فال يُولع بها وال يميش إيلها.
ويظهر
صالحا وديانة ،فاجتمع ُ
ً
بعضهم إىل بعض ،وقالوا:
فلما رأته الغربان ىلع تلك احلال ،ظنوا أنه يفعل ذلك

ُ لهِّ
ُّ
ما نرى يف مجاعة الطيور مثل هذا ابلازي ،وما هو عليه من ادليانة ُّ
فهلموا بنا ن َو علينا.
والزهد،
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فأتوا إيله وأخربوه بما عزموا عليه فانقبض من ذلك ،وأراهم من نفسه َّ
الزهادة فيما عزموا عليه.
كاً
فلم يزالوا به حىت قبل منهم ،فصار خليفة فيهم وم ِل عليهم .فقال يف نفسه :كنتم حتذرون من ابلالء
ُ
َّ
وما أ َراه ِإال وقد وقع بكم.
ُ
فلما تمكن منهم وقوي عليهم بما اكنوا يأتونه من الرزق ،وجيعلون هل من األجرة ىلع ذلك،
َّ
يخُ
َّ
عد ًة من الغربان فيُ ُ
َ
خرج عيونها،
ونبت ريشه ،واعدت إيله صحته ،أقبل رج لك يوم
وقوي جسمه
ِ
ويأكل أدمغتها ،ويطرح ما سوى ذلك من أجسادها .فأقام فيها مدة .فلما دنت وفاته اعتمد ىلع بعض
َّ
َّ
رزية .فقالت الغربان ُ
أشد منه وأعظم ّ
بلية وأكرب َّ
بعضها بلعض:
أبناء جنسه فملكه عليهم ،فاكن
ْ
ُ
َ
بئس ما صنعنا بأنفسنا ،وقد أخطأنا .فندموا من حيث لم تنفعهم انلدامة ،واكن ذلك سبب اخلُلف
واملنازعة.
ْ
فتفكر أيها األخ يف هذا املثل واعتَرب به يف أحوال من مىض ،وال تغفل هذه اإلشارات ،وإياك
ُّ َ
َ
َ
وإظهار ُ
ك بهالكهمُ ،
َ
ويصيبَك ما
وادلخول فيما دخل فيه أهل اخلالف ،فته ِل
المخالفة والعداوة،
الع َ
أصاب َ
َ
احلمام يف ذلك الوقت ،وحنن نذكر ها هنا ما جرى بينهما.
قعق حيث وافق
الربي اكنت تطري يف اهلواء لطلب الريع ،فرآها َع ٌ
يقال إن مجاعة من احلمام ِّ
قعق وقال يف نفسه:
ٌ
ما يل ال أكون معها؟ فلعلها تميض إىل موضع يكون به َمعاش.
ْ
فصار يف مجلتها ،وانتهوا إىل موضع أفيَح مراح من األرض ،واكن سبق إيله صياد فنصب ِشباكه
َ
حبوبا كثرية ،وكمن يف موضع ال يُرى .فقال احلمام ُ
ً
بعضه بلعض :نميض إىل
ودفن فِخاخه ،وطرح فيها
َ
ُ
زنل يف هذا املوضع .واختلفت وتنازعت فيما بينها حىت تضاربت وحتاربت،
ٍ
ماكن .وقال بعضها :بل ن ِ
ُ
َ
احلبوب ،فأقبلت اجلماعة ىلع اتلقاطها،
ولم تزل كذلك حىت تقطعت إىل تلك األرض ،ورأت تلك
َ
َ
ُ
ً
مجيعا .فأخذها الصياد وأهلكها عن آخرها ،وهلك العقعق
فأطبق الصياد عليها ِشباكه ،فهبطن فيها
ً
مجيعا.
مع احلمامات
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ُ
َُ
َ
فاخرج ُ
ُ
وابعد عنه…
املنازعة واخلالف ،وإن جرى وأنت فيه،
وإِيّاك واملاكن اذلي تكون فيه
ِّ
ّ
ُّ
اذل َ
والظ َ
ئب اذلي جار ىلع
لم واتلعدي ىلع من هو دونك ،فإنك إن فعلت ذلك أصابك ما أصاب
وإيّاك
َ
َ
اثلعالب َ
وغصبها وأراد قتلها وق ْط َع أرزاقها».

تعيد هذه احلاكية – من خالل املعادل املوضويع – رسد وقائع تارخيية مرتبطة خبالفة الرسول ،
وال خيىف ما فيها من روح ُّ
تشيع توقف عندها كثري من ابلاحثني حىت وصل األمر ببعضهم إىل االداعء
بأن مؤلف الرسائل أحد األئمة اإلسماعيلية كما رأينا يف الفصل اثلاين.
وإشارات هذه احلاكية اليت تتسم بهذا الروح التشييع كثرية ،مثل فكرة الوصية «بغري معرفة من
الرسول وال وصية منه»؛ حيث يديع كثري من الشيعة أن انليب أوىص لعيل باألمر من بعده.
ً
تصويرا ملجلس الشورى دون تطرق إىل ما دار فيه من جدل إال إشارة إىل رفض تويلة
ثم جند
َّ
ً
أحد أهل امللك – ولم يكن إال ًّ
عليا – وتويلة من يعرتف هلم بالفضل عليه ،فاختاروا شيخا – الزباة/

ً
ً
كهال توهموا فيه ورعاً
وزهدا ،فما اكن منه إال أن انقلب عليهم بعد أن استقوى عليهم بما
عثمان –
لىَّ
قَ َّدموا هل من معونة فاستبدَّ ،
ولما فارق َو عليهم أهله وعشريته (بين أمية) يسومونهم سوء العذاب
فيندم الغربان ىلع ما فعلوا حيث ال تنفع انلدامة.
والقصة اتلارخيية يف كتب األخبار عن جملس الشورى وتويلة عثمان ثم استبداد بين َّ
أمية ،تمثل
احلاكية األساس( ((27اليت قام اإلخوان بإاعدة تركيبها ًّ
فنيا للوصول بدالتلها إىل هذا اتلأويل.
َّ
َّ
وىلع عكس القصص اليت مثلنا بها من قبل ،نرى أن يف هذه احلاكية بدأت تتبلور بعض مالمح
انلضج الفين عند اإلخوان؛ حيث ادلاللة املركبة لعنارص القصة :فالغربان تشري إىل جملس الشورى -
ليِّ
ً
استنادا إىل احلاكية اتلارخيية – كما تشري إىل مجاعة املسلمني يف الفرتة الزمنية من تو عثمان إىل
مرياث بين أمية امللك ،ويه تقفز ىلع أحداث الفتنة الكربى؛ إذ إنه ليس من املفيد توظيفها يف هذا
السياق.

( ((27عز ادلين أبو احلسن عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباين اجلزري (ابن األثري ،ت 630ـه) ،الاكمل يف اتلاريخ،
حتقيق أيب الفداء عبد اهلل القايض ،مج ،2 .من سنة  1لغاية سنة  29للهجرة (بريوت :دار الكتب العلمية.471-459 :)1987 ،
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كما تشري الزباة إىل عثمان ثم ملوك بين َّ
أمية من بعده اذلين استقووا بما اكن يأتيهم من خراج
املسلمني ،فقوي جسمهم ونبت ريشهم.
ُّ
كما تشتمل احلاكية ىلع وحدات داليلة صغرى يفيض تأملها إىل استكمال الرؤية اليت يقدمها
ِّ
واملؤولة ،ويه أن بذور الفرقة واتلهلكة اليت يعيشها املجتمع
اإلخوان من خالل احلاكيتني األساس
اإلساليم إنما نبتت يف تربة هذه األحداث ،فهذا الزباة الطاغية يفرتس الغربان بطريقة فريدة حتتاج
َّ
إىل ُّ
تأمل ،فهذا الطري اجلارح اكن يفرتس ضحاياه بأن «خيرج لك يومٍ عد ًة من الغربان ،فيخرج عيونها
ويأكل أدمغتها ،ويطرح ما سوى ذلك من أجسادها» .يه طريقة غريبة يف االفرتاس ال نظن أنها جاءت
فقط لوصف بشاعة اعقبة االختالف ،فالرسائل تزخر بمعلومات طبيعية عن احليوان وأنواعه وطرق
نموه وطعامه وما إىل ذلك ،فال يمكن أن تفرس باجلهل ،هذه العبارة إذن هلا داللة تتجاوز ظاهرها،
َّ
فاملنازعة واخلالف اليت يتلكم عنها اإلخوان ليست سياسية وإنما يه معرفية باألساس ،لقد تنازع
الغربان ففقدوا عيونهم وعقوهلم ،إن خرسانهم خرسان معريف ،فالعني والعقل أو َ
ابلصرَ وابلصرية
ًّ
ًّ
هما السبيل إىل املعرفة والعلم ،لقد َّ
مذهبيا ،وظهرت الفرق
معرفيا/
تفرق العرب بعد الفتنة الكربى
واكن ظهورها سببًا يف أكرب عملية تبديد وتزييف معريف؛ حيث عرفت اثلقافة العربية الوضع َّ
وانلحل
ىلع حنو واسع وصل إىل أن األحاديث الصحيحة «احندرت عن رجل صادق واحد من بني أربعة»(،((27
إنها آفة الشفاهية يف اعلم فاسد ضاع فيه الصدق فضاعت املعرفة ،وىلع هذا يمكن أن نصوغ دعوة
إخوان ّ
الصفا يف هذه املبادئ :وحدة املعرفة ،وهو ما أعلنوه يف غري ماكن من رسائلهم ،واألهم واألخطر
هو استبدال آيلات ووسائل املعرفة ،فاخلطاب املعريف الشفايه لم يعد ً
قادرا ىلع حتقيق هذه الوحدة

بعد أن انتهك أهم قوانينه وهو «الصدق» ،فالصدق وحده هو اذلي يضمن انتقال املعرفة اليت ترسي
منذ األزل ،ولك دورنا هو أن نرويها ،أن نكرر فعل وجودها بأصوات خمتلفة ،يعلن اإلخوان منذ
ِّ
كتب»
ابلداية رفضهم للشفاهية يف «غياب» الصدق ،فيقدمون لرسائلهم بأنهم استقوها من «أربعة
ٍ
تضم معارف عرصهم ،وهذا هو مبدأ تشكيل خطاب الرسائل ،وهو صهر لك املعارف يف بوتقة تصب
يف «نص»« ،فليس ثمة طريقة مبارشة دلحض نص ،فحىت بعد اتلفنيد اليلك واملدمر ألفاكر الكتاب،

( ((27إبراهيم ،الرسدية العربية.41 :
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يظل يقول ما قاهل من قبل ً
تماما»( .((27ذللك حيذر اإلخوان من فقدان «العني والعقل»؛ وسيليت املعرفة
اجلديدة يف عىم العالم الفاسد.
ُ
«املرء بأصغريه قلبه ولسانه» شعار اثلقافة الشفاهية اليت يسىع اإلخوان تلغيريها؛ حيث يتعذر
اإلصالح ،وقد انتخبا عضوين آخرين يف ماكن هذين العضوين – القلب واللسان – هما العني
والعقل.
ِّ
إن خطاب الرسائل هو خطاب االنتقال من اللسان /القلب إىل العني /العقل أو الكتابة.
ِّ
هلذا يستبدل اإلخوان اإلسناد بانلقل من الكتب ،فاإلسناد هو معيار صدق الل َسان ،وعلم «اجلرح
َّ
القلوب بقراءة ممارسات أصحابها ،ال أمل يف القلوب ،ال بُد من اخلروج
واتلعديل» هو علم يفتش يف
ِ
ىلع السرِّ ب ،ال بد من تغيري طريقة وعينا ومعرفتنا بالعالم حىت ال نلىق مصري «العقعق» يف احلاكية
ً
اثلانية اذلي دخل الرسب باحثا عن «املعاش» فاكن مصريه املوت .فاجلدل – كما يشري اإلخوان يف غري

موضع من الرسائل – هو الرش ،واملجادلة أعداء العلماء واحلكماء ،والعلماء واحلكماء ال جيادلون،
العلماء واحلكماء يقرأون ويكتبون ،إن األمر «باخلروج» يف احلاكية اثلانية «فاخرج وابعد عنه» هو
ً
أمر باخلروج من ثقافة وويع قد فسد اعملهما كخطوة أوىل للعلم واحلكمة اليت تبين ً
جديدا.
اعلما

( ((27أونج ،الشفاهية والكتابية.158 :
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الف�صل ال�ساد�س
�آلية البناء ال�رسدي يف حكاية احليوان
 -1ح�ضور القا�ص وغياب القَ�ص
املتون الرسدية اليت تشغل القسم األكرب من رسائل إخوان الصفا تمزيت بمحدودية فنية مجايلة
كلُّ
َّ
ً
كثريا من تش بنيتها وقيمها كفن رسدي ،العوامل اليت وقفنا عليها يف
الفتة للنظر ،ولعل ما َحد
الفصل السابق ،فقد اكن الرسد يف السياق االجتمايع الشفايه جمرد موصل وحامل للمعرفة؛ حيث لم
ً
ً
ًّ
مجايلا للموقف املعريف اذلي اختذه اإلخوان يف
يكن مقصودا ذلاته أو بتعبري آخر لم يكن تشكيال
رسائلهم ،ففنية الرسد – إن وجدت – اكنت شيئًا معيبًا وغري مقبول دون محل هذه املعرفة املفيدة،
فالرسد وسيلة وقالب تعلييم.
لقد جعل هذا ادلور الوظييف يف تطور فن رسدي مستند إىل رصيد وقيم مجايلة ً
أمرا متعذر
احلدوث ،وقد جتىل نلا غياب تلك الفاعلية اجلمايلة يف احنباس املتون الرسدية يف بنية اخلرب واملروية
ً
واحلاكية احلوارية اتلمثيلية ،ويه – كما رأينا سابقا – الوسائل الشفاهية حلفظ املعرفة وانتقاهلا.
ً
يعبرِّ أيضا هذا الفقر الفين يف هذه املتون الرسدية عن سياق مجايل ينيف القص كشلك فين خارج
اعمله ،وهو ما جنده يف كتب انلقد العريب القديم متجليًا يف «حضور القاص وغياب القص»؛ حيث ال
توجد أي توصيفات – حىت عرص الرسائل – لفن الرسد وقيمه الشلكية اجلمايلة ىلع عكس الشعر
ً
َّ
والفنون انلرثية األخرى اكخلطابة والرسائل ،وهو ما أدى إىل تشكيل هذه املتون الرسدية وفقا ملعايري
ًّ
تطبيقيا يف هذا الفصل – اكلشعر واخلطابة ىلع وجه اخلصوص.
جودة الفنون األخرى – كما سرنى
وال تعدو اتلعليقات املوجزة القليلة اليت تتناول بعض انلصوص الرسدية من وجهة مجايلتها
ً
أن تكون جمرد تأثر سطيح بمصطلح فلسيف وجد طريقا إىل كتب انلقد العريب القديم هو مصطلح
«اتلمثيل»؛ حيث َّ
نص اإلخوان بأنفسهم ىلع الطبيعة اتلمثيلية للحاكيات اليت وردت يف رسائلهم حني
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قالوا :إن «احلكماء إذا أرادوا تبليغ املوعظة جعلوها برضب األمثال»( ،((27هذا اتلوازي بني احلكمة
ّ
ومثاهلا هو ما جنده يف تعريفات احلكماء للتمثيل ،فاتلمثيل «هو إقناع اإلنسان يف يشء أنه موجود ألمر
ما ألجل وجود ذلك اليشء يف شبيه األمر»( ،((27ثم حيدد الفارايب ذلك «الشبه» بأن يكون «باشرتاك
َّ
ً
عرض أو غري ذلك ،وإما أن يكون األمران نسبتهما إىل ما
األمرين مجيعا يف معىن واحد يعمهما من ٍ
ينسبان إيله نسبة واحدة أو نسبتان متشابهتان»(.((27
ً
مرضبا ألمثاهلم «يلكون أعجب وأغرب وأبلغ يف األوهام»(،((27
وقد اختار إخوان الصفا احليوان
والشرتاك احليوان واإلنسان يف جنس واحد عند الفالسفة وهو احليوانية وإن عال اإلنسان يف الرتبة
«إذ آخر مرتبة احليوانية َّ
متصل َّ
بأول مرتبة اإلنسانية»( ،((27هذا الفصل بني «األمرين» واتلوازي
بينهما اذلي يقيمه اتلعريف أفىض «باتلمثيل» إىل خارج مملكة اجلمال أو نلقل حفظ وجوده داخل
حدود الفلسفة «إذ اكنت قوته قوة قياس محيل»( ،((28بل إنه كما يرى اآلمدي «اتلمثيل هو ما يعبرَّ
عنه بالقياس»( .((28وقد جعله اخلوارزيم يف باب املبالغة؛ حيث يدل ىلع «معىن بردف يردفه بما ال
ً
خيصه نفسه»( ،((28فاملثل إذن ليس مقصودا ذلاته ،إنه فائض قول ملعىن اكئن خارجه ،وهو ما رسخ
ََ
المثل ،وهو يف رأيي ما جعل انلقد العريب القديم جيعل من هذا ادلور الوظييف
ادلور الوظييف للحاكية/

معيارا جلودة احلاكية ،بل إننا يمكننا القول إنه اكن ً
ً
رشطا للوجود،
والقدرة ىلع توصيل حكمة أو عظة
وهذا ما يفرس ضياع كم هائل من القصص واحلاكيات اليت احرتفت طائفة اكملة من املجتمع
( ((27إخوان الصفا« ،الرسالة اثلامنة من اجلسمانيات الطبيعيات يف كيفية تكوين احليوانات وأصنافها :ويه الرسالة اثلانية والعرشون من رسائل إخوان
الصفا».377 :
( ((27أبو نرص حممد بن حممد بن طرخان بن أوزلغ الرتيك الفارايب (ت 339ـه) ،كتاب يف املنطق :اخلطابة ،حتقيق حممد سليم سالم (القاهرة :اهليئة املرصية
العامة للكتاب.59 :)1976 ،
( ((27املرجع السابق.60 :
( ((27إخوان الصفا« ،الرسالة اثلامنة من اجلسمانيات الطبيعيات يف كيفية تكوين احليوانات وأصنافها :ويه الرسالة اثلانية والعرشون من رسائل إخوان
الصفا».377 :
( ((27إخوان الصفا« ،الرسالة اتلاسعة من اجلسمانيات الطبيعيات يف تركيب اجلسد :ويه الرسالة اثلاثلة والعرشون من رسائل إخوان الصفا» ،يف رسائل
إخوان الصفا وخالن الوفاء ،مج.378 :2 .
( ((28الفارايب ،كتاب يف املنطق.61 :
( ((28عبد األمري األعسم« ،كتاب املبني يف رشح معاين ألفاظ احلكماء واملتلكمني لسيف ادلين األمدي» ،يف املصطلح الفلسيف عند العرب :نصوص من
الرتاث الفلسيف يف حدود األشياء ورسومها ،ط ،2 .نصوص فلسفية (القاهرة :اهليئة املرصية العامة للكتاب.338 :)1989 ،
( ((28أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن يوسف الاكتب ابلليخ اخلوارزيم (ت 387ـه) ،مفاتيح العلوم ،حتقيق فان فلوتن (القاهرة :اهليئة العامة لقصور
اثلقافة.477-476 :)2000 ،
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قصها ،ويه طائفة القصاصني ،وال أشك أن هذه القصص اليت اكنت تهدف إىل اتلأثري يف السامعني
ً
اكنت أنضج ًّ
فنيا بكثري من تلك احلاكيات الوعظية اتلعليمية اليت وصلتنا ،وال أشك أيضا أنها الرافد
ّ
احلقييق «اخليف» اذلي غذى فنون القص العربية اكملقامة ،وربما اكن ما مجع يف كتاب «ألف يللة
ّ
ً
ويللة» بعضا من هذا ابلحر الزاخر من القصص تم تدوينه ىلع عكس القصص األخرى اليت طواها
النسيان ،واملثري لدلهشة أنه ىلع الرغم من عدم تدوين هذه القصص ونبذها من جانب انلقاد جند أن
اإلشارات إيلها تمأل كتب انلقد القديم ،وهو ما نفهم منه حضورها اهلائل يف املجتمع ،ولكن كتب
ً
َّ
ً
موضعا وهدفا لسهام
انلقد – لألسف – لم تتصد هلذه القصص بانلقد ،بل اختارت القاص يلكون
انلقد ىلع طريقة أهل احلديث يف اجلرح واتلعديل ،وال جند يف ذلك غرابة يف سياق ثقافة يكتسب
فيها انلص قيمته من مصدره اذلي يُسند إيله.
ِّ
يورد ابن األثري ًّ
نصا يؤكد فيه ما أذهب إيله من أن هذه القصص اليت ُحجبت بعدم اتلدوين
اكنت تتوفر ىلع مجايلات الفن القصيص اليت اكنت حتدث املتعة ،واليت يعرتف أحد علماء العربية
ً
بفرداتها وإن اكن يعتربها هذيانا ،يقول:
«بلغين عن الشيخ أيب حممد عبد اهلل بن أمحد املعروف بابن اخلشاب ابلغدادي ،واكن ً
إماما يف
علم العربية وغريه ،فقيل إنه اكن ً
كثريا ما يقف ىلع حلق القصاص واملشعبذين ،فإذا أتاه طلبة العلم
ال جيدونه يف أكرث األوقات إال هناك ،فليم ىلع ذلك وقيل هل :أنت إمام انلاس يف العلم ،وما اذلي
يبعثك ىلع الوقوف بهذه املواقف الرذيلة؟ فقال :لو علمتم ما أعلم ملا ملتم! ولطاملا استفدت من هؤالء
معان غريبة لطيفة ،ولو أردت أنا أو غريي أن نأيت بمثلها
اجلهال فوائد كثرية ،جتري يف ضمن هذيانهم
ٍ
ملا استطعنا ذلك ،والشك أن هذا الرجل رأى ما رأيته ونظر إىل ما نظرت إيله»(.((28
ُّ
يجُ
كما نرى ،مع لك املتحدثني هنا ىلع اتهام القاص ونعته بأبشع الصفات ،وكذلك حلقاته،
فابن األثري يقول عنها إنها حلقات «القصاص واملشعبذين» ،ومن يلوم ابن اخلشاب اذلي يقول عنها
«املواقف الرذيلة» ،وابن اخلشاب نفسه يقول «هؤالء اجلهال» ،فلكهم جيمعون ىلع رفض القاص وإن

( ((28ابن األثري ،املثل السائر.84 :
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اكن ما يقصه يُعجز العلماء «ولو أردت أنا أو غريي أن نأيت بمثلها ملا استطعنا ذلك» ،هذه القصص
املعجزة افتقدت املؤلف احلجة اذلي جيعلها ًّ
نصا ويمنحها القيمة ،هكذا أهدر حضور القاص وجود

القص ،فأصبح حضور القاص سببًا يف غياب القص .فكتب انلقد لم تنقل إيلنا ما اكن يقوهل هؤالء
ً
اجلهال ،ولكنها نقلت نلا أثر ما يقولونه يف املتلقني اذلين لم يسلموا أيضا من االستهجان كما نرى
ً
خارجا عن فطر
ذلك يف قول ابن قتيبة« :ومن شأن العوام القعود عند القاص ،ما اكن حديثه عجيبًا،
ً
العقول ،أو اكن رقيقا حيزن القلوب ويستغزر العيون»(.((28

َّ
إال اجلهال ،فانلقاد ينتقصون ً
أيضا
إن القاعدين عند القاص هم العوام ،فاجلهال ال يقعد أمامهم
من مجهور القص ،إنه مجهور ال يبحث عن املعرفة العلمية أو العظة ادلينية ،إنه مجهور باحث عن
املتعة.
َ
إن األثر اذلي حيدثه القص ال يشري إىل أي نوع من اتلوظيف ،مما يشري إىل أنه ق ٌّص حر ال يشغله
َّ
ً
مذموما إال لغياب
إال مجايلاته اليت تشغل األذهان والقلوب وتلهب العيون ،هذا القص احلر لم يكن

ً
أخبارا عن القص «املرشوع» املقبول ،وهو
الوظيفة الوعظية اتلعليمية؛ فقد وفرت نلا املصادر األدبية
َّ
بال شك القص املوظف.
لقد أورد اجلاحظ قائمة بأسماء القصاص الفقهاء واحلفاظ العاملني بوجوه اتلأويالت ،وقد ختم
هذه القائمة خبرب عن أحد هؤالء القصاص العباد ،وهو صالح املري اذلي يقول عنه« :اكن صحيح
الكالم ،رقيق املجلس ،فذكر أصحابنا أن سفيان بن حبيب ملا دخل ابلرصة وتوارى عند «مرحوم
العطار» ،قال هل مرحوم :هل لك أن تأيت ًّ
َّ
فتتفرج باخلروج وانلظر إىل انلاس واالستماع
قاصا عندنا
ّ
منه؟ فأتاه ىلع تكره كأنه ظنه كبعض من يبلغه شأنه ،فلما أتاه وسمع منطقه ،وسمع تالوته للقرآن،
ً
وسمعه يقول :حدثنا سعيد عن قتادة ،وحدثنا قتادة عن احلسن ،رأى بيانا لم حيتسبه ،ومذهبًا لم يكن
يدانيه ،فأقبل سفيان ىلع مرحوم فقال :هذا ليس ًّ
قاصا ،هذا نذير»(.((28
ِّ
( ((28ذو الفنون أبو حممد عبد اهلل بن عبد املجيد بن مسلم بن قتيبة ادلينَوري (ت  276ـه) ،تأويل خمتلف احلديث ،إعداد حممد زهري انلجار (بريوت:
دار الكتب العلمية.259 :)1985 ،
( ((28أبو عثمان عمرو بن حبر بن حمبوب بن فزارة اللييث الكناين ابلرصي (اجلاحظ ،ت 255ـه) ،ابليان واتلبيني ،حتقيق حممد عبد السالم هارون ،مج1 .
(القاهرة :مكتبة اخلانيج.369 :)1998 ،

152

حتليل اخلطاب يف رسائل إخوان الصفا

القاص الرشيع إذن ليس ًّ
قاصا ،إنه نذير وواعظ ،أما القاص املشبوه فهو اذلي ال يهدف إىل
الوعظ وإنما خيرتع احلاكيات ويبالغ فيها ،كما أنه يضيف إىل املادة ادلينية ما يضيف عليها مسحة
درامية خيايلة بهدف اتلأثري يف السامعني ،ولعل هذا اتلحوير يف األحاديث ألغراض فنية مجايلة هو
ما جعل القصاص مذمومني ،فقد اعترب ابن قتيبة القص أحد أوجه فساد األحاديث؛ حيث يزنع
إىل املبالغة وإضفاء هذه املسحة ادلرامية اليت أشار ابن قتيبة إىل بعض صورها «كقوهلم يف ادليك
والغراب ،إنهما اكنا متنادمني ،فلما نفد رشابهما رهن الغراب ادليك عند َّ
اخلمار ،ومىض فلم يرجع
ً
حارسا»(.((28
إيله وبيق ادليك عند اخلمار

نيِّ
َّ
ولسنا هنا بصدد استقصاء األسباب ادلينية اليت أدت بالقصاصني إىل ذلك الوضع املتد  ،فما
يهمنا هنا هو اتلديلل ىلع أن انلقاد يف تناوهلم للقصص أهملوا املادة اليت يتوفر فيها الرصيد اجلمايل
اخلاص بالرسد ،وتوجهوا فقط بادلراسة إىل املادة الرسدية املوظفة يف سياق وعظي ديين ،وىلع هذا لم
ً
يتم اتلعامل مع القص كفن نرثي مستقل بل اكن أكرث دخوال يف فنون أخرى اكخلطابة من الوجهة
َّ
انلقدية ،وقد أثر هذا ىلع بنية املادة الرسدية ،مما جيعلنا مدفوعني بهذه القناعة إىل حتليل هذه ابلنية
ً
وفقا ملنطلقاتها اجلمايلة اخلاصة ،وهو ما سيتجىل يف استبدانلا ملفهوم «احلبكة» بمفهوم «احلبك» يف
قراءتنا اتلحليلية.

 -2املثل والأمثولة
يرجع تقليد إجراء املناظرات واحلاكيات اخلرافية ىلع لسان احليوان وانلبات يف الرشق إىل أكرث
من ثالثة آالف اعم قبل امليالد(.((28
هذا اتلقليد العريق يتعامل معه ابلاحثون بوصفه أمثولة؛ حيث ال بد من معىن اكمن يف حديث
احليوان يرمز إىل يشء خارجه ،وقد حكم هذا اتلصور لك تعريفات األمثولة؛ فيه تعرف بكونها

ِّ
( ((28ابن قتيبة الـدينَوري ،تأويل خمتلف احلديث.264 :
( ((28عبد الغفار ماكوي ،جذور االستبداد :قراءة يف أدب قديم ،اعلم املعرفة ( 192الكويت :املجلس الوطين للثقافة والفنون واآلداب.37 :)1994 ،
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قصة شعرية أو نرث هل معنيان؛ معىن سطيح ظاهر ،وآخر باطين .ومن ثم ،فإن هذه القصة يمكن أن
ً
ً
خمترصا بأنه رسد ممتد
تقرأ وتفهم وتفرس بمستويني من املعىن وليس هلا طول معني ،وقد تعرف تعريفا
ً
ً
موازيا ملعىن القصة السطيح ،كما تعرف أيضا بأنها جماز يقرأ فيه املعىن اثلاين الاكمن
حيمل معىن ثانيًا
حتت املعىن السطيح للقصة واملزتامن معه يف نفس الوقت .وهذا املجاز يتمزي عن االستعارة بأنه قصة
ممتدة يتوازى فيها االهتمام باحلاكية السطحية مع املعىن اذلي يتودل من خالهلا ،أو أنه استعارة مركزية
ًّ
ًّ
تشري فيها الشخصيات واألحداث واملشاهد إىل ما يناظرها ًّ
سيكولوجيا ،وحتقق
سياسيا أو
دينيا أو
ً
ً
ملحوظا يف األدب الرسدي ،ىلع أساس أنها بناء من الصور املتعاقبة ،والرسد حيقق هذا
جناحا
األمثولة
اتلعاقب ىلع حنو مرن ،ومن أهم سمات األمثولة أنها قصدية ،أي تتم بقصد معلن من مؤلفها ،وهلذا
تيجء مصحوبة بسطور إرشادية يكتبها مؤلفها تلوجه القارئ.
ومن السمات الرئيسة لألمثولة املرتتبة ىلع وجود مستويني للمعىن ،حجب املعىن وكشفه يف آن؛
حيث يقوم املستوى السطيح حبجب املعىن املقصود مؤقتًا ،ثم يكشف عنه فيما بعد ،ومن هنا يتسم
باملراوغة ،وهذه السمة يه ما جعلت األمثولة تستعمل يف فرتات القمع السيايس( .((28هكذا تم اخزتال
الرسد – مرة أخرى – إىل ُمشري ُ
ومشار إيله ثم ّ
تم اخزتال العالقة بينهما إىل مراوغة رشط سيايس
يتمزي بالقمع اذلي يدفع إىل اتلخيف خلف احليوان.
ً
منحازا للمعىن اثلاين ىلع حساب املعىن احلريف،
عندما يناقش تودورف هذه اتلعريفات يبدو
فاألمثولة اليت «تقول شيئًا وتعين شيئًا آخر»( ((28يرى تودوروف أن «معناها احلقييق (احلريف) امىح
َّ ً
ًّ
لكيا»( ،((29ويبدو احنياز تودوروف موظفا من أجل املقابلة مع «العجائيب» ،ففهم اللكمات ال باملعىن احلريف

ولكن «بمعىن آخر ال حييل إىل يشء فوق – طبييع» ،يشري إىل أنه «لم يعد ثمة ماكن للعجائيب»(،((29
فاملعنيان الذلان تشتمل عليهما األمثولة «ال بد أن يوجدا ً
معا»( .((29وهذا املعىن املزدوج يكون معينًا

( ((28الرويب ،بالغة اتلوصيل.256-264 :
( ((28تزفينت تودوروف ،مدخل إىل األدب العجائيب ،ترمجة الصديق بو عالم ،مراجعة حممد برادة (القاهرة :دار رشقيات.71 :)1994 ،
( ((29املرجع السابق.
( ((29املرجع السابق.72 :
( ((29املرجع السابق.76 :
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ً
برصاحة ،حبيث إنه يكون متعلقا باتلأويل االعتبايط أو غري االعتبايط لقارئ ما ،فاألمثولة تمثيل
جمازي هل مغزى أخاليق أو ديين( .((29ينتيه تودوروف إذن بالرغم من اشتغاهل ىلع آيلات تشكيل وتليق
بنية األمثولة إىل ربطها باملغزى ادليين واألخاليق ،وهو ما رأيناه يف كتب انلقد العريب القديم من ربط
رشيط – وإن اختلفت املنطلقات – بني احلاكية اخلرافية واملعىن ادليين األخاليق .وال شك أن ربط
الشلك الفين برسالة دينية أخالقية اعمل إفقار مجايل ليس فقط ىلع مستوى اتلليق والقراءة واتلأويل
بل – وهذا هو األخطر – ىلع مستوى اإلبداع والتشكيل اجلمايل اذلي حيد هذا الرشط من طموحه
وفعايلته اجلمايلة.
وال أديع هنا أن لك هذه اتلعريفات ال تنطبق ىلع نصوص رسائل إخوان الصفا الرسدية – ىلع
الرغم من طبيعتها االخزتايلة – وجتد هلا الكثري من الشواهد ،خاصة ما يشري إيله تودوروف من
«إخصاء» إماكنات اتلأويل من خالل تعيني املقولة األخالقية اليت ينص املؤلف عليها يف بداية ونهاية
احلاكية.
ً
ِّ
بل إنه يمكننا القول إن هذه اآليلة اليت يفرتضها تودوروف وتصدق عليها الشواهد ،تعد ديلال
َ
ُ
َّ
آخر ىلع ما نذهب إيله من أن َّ
رسل يف نفس الوقت ،فهو ن ٌّص داعية يسىع
انلص قد حتول إىل رسالة وم ِ
تلوظيف لك ما يتوفر عليه من أجل توصيل رساتله.
ولكن بنية احلاكية الرمزية الطويلة اليت سنتوجه إيلها بادلراسة تدفعنا إىل عدم الوقوف عند
هذا احلد ،وإىل عدم الوقوع يف فخ االخزتال ،فاملقدمات السابقة لكها تصب يف مقولة واحدة تتأكد
مع امليض ً
قدما يف ابلحث ،ويه أن هذه احلاكيات – ىلع األقل اليت يتضمنها نص الرسائل – لم تتوفر
ً
ً
ًّ
مستندا إىل وعيه
معرفيا
ىلع ما يكيف من املقومات اجلمايلة اليت تنهض بها كعمل رسدي جيرتح أفقا
تعرض للعديد من عوامل اتلنميط اليت َّ
اجلمايل بذاته كنص رسدي ،فقد َّ
فتتت خطابه اجلمايل املستقل

كقول أو نص رسدي ،وقد تمثلت هذه العوامل يف:

( ((29املرجع السابق.167 :
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ً
أوال :أن هذا الرسد قالب شيلك حلفظ املعرفة يف ثقافة شفاهية.
َّ
وثانيًا :غياب خطاب نقدي نظري يتمثل أشاكهل ومجايلاته كغريه من فنون انلرث األخرى ،مما أدى
إىل استعارته ً
قيما خارجة عليه ،مما أثَّر ىلع تلقيه بل وىلع فعل إنشائه َّ
األول.
وثاثلًا :ارتباطه بوظيفة توصيلية ملعىن ديين أو أخاليق جعلت بنيته ومجايلاته مقبورة فيما يقع
خارجها ،وال يمكن رصد هذه العوامل اثلالثة منفصلة يف انلص؛ حيث تضافرت عنارصها مشلكة
َّ
ً
ًّ
ً
خارجيا ينتظم
إطارا
بنية ال يمكن ردها إىل أي واحد منها منفردا ،فقد مثلت عنارص األمثولة
ً
بنيات ال يمكن قراءتها إال يف سياق اتلأثر باملفاهيم الفلسفية وابلالغية للمصطلح األكرث دورانا يف
ً
ملتبسا
كتب انلقد القديم ،وهو املثل أو اتلمثيل ،ونثبت هاتني املفردتني هنا ألن هذا املصطلح اكن
يف كتب انلقد القديم ،فتم تداول معناه بمفردات خمتلفة( ،((29ولكنه يظل املصطلح انلقدي اذلي
ْ
ََ
«المثل وال ِمثل الشبيه وانلظري،
عرب به القدماء عن هذا انلمط من احلاكيات اكبن رشيق اذلي يقول:
ً
ىّ
مثال ألنه ماثل خلاطر اإلنسان ً
وقيل :إنَّما ُسميِّ
أبدا ،يتأس به ويعظ ويأمر ويزجر ،واملاثل :الشاخص

املنتصب ،من قوهلم «طلل ماثل» أي :شاخص ،فإذا قيل «رسم ماثل» فهو َّ
ادلارس ،واملاثل من األضداد..
وقال جماهد يف قول اهلل عز وجل ﱫﱫﱫﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﱪ ويه األمثال .وقال قتادة يه
يحُ
ً
مقياسا لغريه»(.((29
العقوبات .وقال قوم :إنما معىن املثل املثال اذلي ذى عليه ،كأنه جعله
ً
حضورا أبديًّا تتم ممارسة احلياة من خالهل ،فبه «يتأىس ويأمر ويزجر
جيعل ابن رشيق هنا «املثل»
ويعظ» اإلنسان ثم يردف يف إشارة بالغة الرهافة ..إن هذا احلضور إذا اقرتن بالرسم – ومن معانيه
ُ
الكتابة – أصبح غيابًا ،وكأن املثل صوت إذا كتب اغب وإذا لم يمارس انطفأت جذوته .يربط ابن
رشيق إذن املثل حبضوره ،بسياقه اذلي يستخدم فيه ،ولعل هذا ينسحب ً
أيضا ىلع املعىن القيايس للمثل
ٌ
ً
موضعا للممارسة،
مقياس لغريه عندما حيذى عليه أي عندما يكون
املستمد من الفلسفة ،فاملثل
هذا املفهوم اذلي يصوغه ابن رشيق للمثل هو األقرب لروح حاكية احليوان يف نص الرسائل ،فخطب
( ((29الرويب ،بالغة اتلوصيل.202 :
( ((29أبو عيل احلسن بن رشيق القريواين األزدي (ت 463ـه) ،العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده ،حتقيق حممد حميي ادلين عبد احلميد ،ط( 5 .بريوت:
دار اجليل.280 :)1981 ،
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َ
احليوان أمام ملك اجلن ضد اإلنسان ال تشري إىل يشء خارجها؛ إنها تنُص ىلع ارتهانها برشط اجتمايع
ً
حمدود ،تنص ىلع االشتباك بمعىن ال يمكن االنتقال منه إىل معىن آخر خارج عليه .نلنظر مثال هذا
القوادون واملخانيث واملؤاجرون واللّواطة َّ
اجلزء من خطبة ابلبغاء «ومنكم َّ
والسحاقات ،وابلغايا.
َّ
ً
ً
أيضا َّ
الغمازون َّ
وانلباشون والكذابون .ومنكم أيضا السفهاء واجلهال واألغبياء وانلاقصون،
ومنكم
َ
ُ
أخالق أهلهاّ ،
الردية طباعهم ،القبيحة
وما شالك هذه األوصاف واألصناف والطبقات املذمومة
سريتهم وأفعاهلم ،السيئة سريهم وأعماهلم ،املذمومة اجلائرة ،وحنن بمعزل عنها لكها ونشاركهم يف
أكرث اخلصال املحمودة ِّ
والسري العادلة ،وذلك أن أول يشء مما ذكرت ،وافتخرت به أن منكم امللوك

ّ
ورعية .أما علمت بأن جلماعة انلحل وجلماعة انلمل وجلماعة الطيور
والرؤساء ،وهلم أعوان وجنود
ً
ً
ً
وجلماعة السباع رؤساء وأعوانا وجنودا ورعية ،وأن رؤساءها وملوكها أحسن سياسة وأشد راعية من
ملوك بين آدم بها ،وأشد حتننًا عليها ،ورأفة بها ،وشفقة عليها؟»(.((29
أين يف هذا الكالم – وأغلب احلاكية يميض ىلع نفس انلهج – املعىن اثلاين اذلي يمكن
االنتقال إيله؟ أو أين املعنيان الذلان يوجدان ً
معا يف هذا انلص ،وهو ما أمجعت لك تعريفات األمثولة

ُّ
ىلع رضورة توفره؟ لقد وضع اإلخوان هذا الكالم ىلع لسان ابلبغاء ،ولكن هل يشري ابلبغاء إىل يشء
َّ
َّ
ثان؟!
غري ابلبغاء؟ هل يشري ما عدده من األصناف اآلدمية الردية إىل معىن ٍ
إن السيع خلف معىن أيلجوري لن يفيض إىل يشء ،فعنارص األمثولة اليت توفرت يف هذه احلاكية
انتظمتها فاعلية أخرى يه فاعلية املثل ،املثل كحضور وتقابل بني اعملني ،فاحليوان يف هذه احلاكية
الطويلة ال حيمل أي معىن رمزي من ابلداية إىل انلهاية .أرشنا يف ابلداية أن احليوان جزء من تقليد
ثقايف امتد آلالف السنني ،هل اكن إخوان الصفا يقدمون احليوان كجزء من هذا اتلقليد ،ربما ،فهذه
ً
احلاكية ترد يف الرسالة اثلامنة اليت تدرس اجلسمانيات الطبيعيات ،ويه مسبوقة بثمانية عرش فصال
تتناول تكوين أجسام احليوانات وطباعها ،ثم يأيت هذا الفصل يلقول إن احليوان اكن لسان احلكيم،
أليست هذه يه الوظيفة اثلقافية اليت اضطلع بها احليوان آلالف السنني؟ هكذا جاء نقد احلكماء/
( ((29إخوان الصفا« ،الرسالة اثلامنة من اجلسمانيات الطبيعيات يف كيفية تكوين احليوانات وأصنافها :ويه الرسالة اثلانية والعرشون من رسائل إخوان
الصفا».340 :
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ِّ
ً
ً
ً
مبارشا للمجتمع بكل فئاتهَ ،م ْن يمكنه القول
واضحا
اإلخوان ىلع اللسان اتلارييخ هلم ،نقدا رصحيًا
إن هذا انلقد يعين شيئًا آخر؟
تعتمد األمثولة ىلع االنتقال والغياب ،فيجب تغييب املعىن َّ
األول لالنتقال إىل املعىن اثلاين؛
َّ َ َ
فاملعىن األول كما نص تودوروف «يُمىح ًّ
المثل فيعتمد ىلع اتلقابل واحلضور ،إن حضور
لكيا» ،أما

احليوان رضورة حلضور اإلنسان ،وصوت احليوان رضورة لسماع اإلنسان ،احليوان وأقواهل ليس شيئًا
ّ
جيب جتاوزه ،بل يشء جيب اتلوقف أمامه .نلقرأ هذا انلص الطويل للجرجاين «إنك باتلمثيل يف
َّ
حكم من يرى صورة واحدة إال أنه يراها تارة يف املرآة وتارة ىلع ظاهر األمر ،وأما يف التشبيه الرصيح
َّ
فإنك ترى صورتني ىلع احلقيقة يبني ذلك أنا لو فرضنا أن تزول عن أوهامنا ونفوسنا صور األجسام
من القرب وابلعد ،وغريهما من األوصاف اخلاصة باألشياء املحسوسة ،لم يمكنا ختيل يشء من تلك
األوصاف يف األشياء املعقولة .فال يتصور معىن كون الرجل ً
بعيدا من حيث العزة والسلطان ،قريبًا

من حيث اجلود واإلحسان حىت خيطر ببالك وتطمح بفكرك إىل صورة ابلدر ُ
وبعد جرمه عنك ،وقرب
َّ
نوره منك .وليس كذلك احلال يف الشيئني يشبه أحدهما اآلخر من جهة اللون والصورة والقدر،
فإنك ال تفتقر يف معرفة كون الرنجس وخرطه واستدارته وتوسط أمحره ألبيضه إىل تشبيه مداهن در
حشوهن عقيق كيف ،وهو يشء تعرضه عليك العني وتضعه يف قلبك املشاهدة ،وإنما يزيدك التشبيه
ً
صورة ثانية مثل هذه اليت معك وجيتلبها لك من ماكن بعيد حىت تراهما ً
مجيعا ،وأما
معا وجتدهما
يف َّ
األول فإنك ال جتد يف الفرع نفس ما يف األصل من الصفة وجنسه وحقيقته وال حيرضك اتلمثيل

أوصاف األصل ىلع اتلعيني واتلحقيق ،وإنما خييل إيلك أنه حيرضك ذلك .فإنه يعطيك من املمدوح
ً
ً
شخصا ثانيًا ،صورته صورة ما يه
بدرا ثانيًا ،فصار وزان ذلك وزان أن املرآة ختيل إيلك أن فيها
ً
مقابلة هل .ومىت ارتفعت املقابلة ذهب عنك ما كنت تتخيله فال جتد إىل وجوده سبيال ،وال تستطيع
ً
ً
هل حتصيال ال مجلة وال تفصيال»(.((29

( ((29أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد اجلرجاين (ت 471ـه) ،أرسار ابلالغة ،حتقيق حممود حممد شاكر (القاهرة :دار املعارف.219-218 :)1991 ،
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األول ،ليس ألن املعىن ّ
يتحدث اجلرجاين عن «االفتقار» ،فاملعىن اثلاين يفتقر إىل املعىن َّ
األول
غاللة رقيقة شفافة ندقق فيها أو من خالهلا نلتبني مالمح املعىن اثلاين ،فإذا انزتعت اكن املعىن اثلاين
مكشوفًا ً
اعريا إال من مزق املعىن َّ
األول.
فاملعىن َّ
األول رضورة عقلية ،بدونها «لم يمكنا ختيل يشء» ،ال يمكن جتاوز املعىن األول،
فإدراكه رشط إلدراك املعىن اثلاين ،أال يذكرنا هذا بالقياس وهو أحد تعريفات اتلمثيل /املثل،
فالرضورة العقلية ً
أيضا تمنع الوصول إىل نتيجة دون إدراك وحضور وقبول املقدمة ،جتاوز املعىن َّ
األول
َْ
ََ
ً
مرآة لإلنسان يرى فيه اإلنسان نفسه
المثل احليوان
يعين استحالة وجود املعىن اثلاين ،هكذا جيعل
ً
َّ
تتخيله فال جتد إىل وجوده سبيال».
من خالل املقابلة« ،ومىت ارتفعت املقابلة ذهب عنك ما كنت

ثمة ظاهرة أسلوبية حمرية يف حاكية احليوان اتلمثيلية ،فانلص يبدأ بالفعل املبين للمجهولّ ،
ثم
يميض ىلع انلحو اتلايل« :يقال إنه ملا توادلت أوالد بين آدم وكرثت وانترشت يف األرض ًّ
ً
وحبرا،
برا
ً
ً
ِّ
مترصفني فيها يف مآربهم آمنني بعدما اكنوا قلقني خائفني مستوحشني من كرثة
وسهال وجبال،

السباع والوحوش يف األرض ،واكنوا يأوون يف رؤوس اجلبال واتلالل متحصنني فيها ويف املغارات
والكهوف ،ويأكلون من ثمر األشجار وبقول األرض َ
وح ِّ
ب انلبات ،واكنوا يسترتون بأوراق الشجر من
احلر والربد ،ويشتون يف ابلدلان ادلفيئة ويصيِّفون يف ابلدلان ابلاردة ،ثم بنوا يف سهول األرض احلصون

والقرى واملدن وسكنوها.
ثم سخروا من األنعام ابلقر والغنم واجلمال ،ومن ابلهائم اخليل واحلمري وابلغال ،وقيدوها
َّ
وأجلموها ورصفوها يف مآربهم من الركون واحلمل واحلرث ِّ
وادلراس ،وأتعبوها يف استخدامها ،ولكفوها
ّ
أكرث من طاقتها ،ومنعوها من اتلرصف يف مآربها ،بعدما اكنت خمالة يف الرباري واآلجام والعياض
تذهب وتيجء حيث أرادت يف طلب مراعيها ومشاربها ومصاحلها ونفرت منهم بقيتها من محر
الوحش والغزالن والسباع والوحوش والطيور ،بعدما اكنت مستأنسة متوالفة مطمئنة يف أوطانها
َ
وأماكنها ،وهربت من ديار بين آدم إىل الرباري ابلعيدة واآلدام ِّ
وادلحال ورؤوس اجلبال .وش َّمر بنو
ٌ
آدم يف طلبها بأنواع من احليل والقنص والشباك والفخاخ ،واعتقد بنو آدم فيها أنها عبيد هلم هربت
ً
حممدا ،صىل اهلل عليه
وخلعت الطاعة وعصت .ثم مضت السنون واأليام ىلع ذلك إىل أن بعث اهلل
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وآهل ،وداع اإلنس واجلن إىل اهلل ودين اإلسالم ،فأجابته طائفة من اجلن َ
وح ُسن إسالمها ،ومضت ىلع
ذلك مدة من الزمان.
ُ
ث ّم إنه وىل ىلع اجلن َم ِلك منها يقال هل برياست احلكيم .((29(»..كدأب الرسائل تبدأ احلاكية
َّ
فيتحول «ما يقال» إىل «ما يقول» ،فاحلاكية نفسها يه نائب الفاعل
بالفعل املبين للمجهول «يُقال»

تلكون بذلك اللسان والصوت أو الراوي واملروي يف نفس الوقت .ولكن ثمة ما ِّ
يؤرق يف تشكيل
جسد «الراوي /املروي» ،إنّه احلرف ّ
«لما» اذلي جيعلنا يف انتظار يشء ال ييجء جيعلنا يف انتظار نتيجة
للمقدمة اليت افتتح بها احلاكية ،احلرف ّ
«لما» حرف متعدد املواهب ،فهو حرف نيف للمضارع يمتد
ُّ
ً
نفيه للفعل من املايض إىل زمان اتللكم ،ولكنه يف انلص يسبق فعال ماضيًا ،وهذا أخطر؛ حيث ينتقل
ظرفيا بمعىن «حني»( .((29هكذا تنتقل ّ
ًّ
بهذا من احلرفية إىل االسمية حيث يكون ً
«لما» من نيف
اسما

دائم للفعل إىل واع ٍء زماين هل ،ولكن مسرية اتلحوالت ال تقف عند هذا احلد ،فابن منظور يقول:
َ
َ َ ََ
ْ
«اعلَم أنه يحَ ْ ُسن يف موضع حني ل َ َّما وإذ وإذا ووقْ َ
اعة ومَتىَ »( .((30يقرن ابن منظور «ل َّما»
ت ويوم وس

َ َّ
قياس منطيق أن
بأسماء الرشط حيث يمكن أن حتل حملها ،تمتلك «لما» إذن القدرة ىلع اصطناع ٍ
ٌ
تقيم العالقة بني ّ
ادلال واملدلول أو بني الرشط واجلزاء ،فالرشط داخل يف باب االستدالل ،وهو ما
جعل الساكيك خيصه بفصل اكمل يف مفتاح العلوم(.((30
َ
ً
احلرف أو االسم أو أداة الرشط «ل َّما» لم تبدأ بها احلاكية عبثا ،إنها مفتاح للبنية اللكية
َ
للحاكية ،ويه تردنا إىل ما قلناه عن تأثري مفهوم القياس املنطيق ىلع اتلمثيل احلاكيئ« ،ل َّما» جتعل

( ((29إخوان الصفا« ،الرسالة اثلامنة من اجلسمانيات الطبيعيات يف كيفية تكوين احليوانات وأصنافها :ويه الرسالة اثلانية والعرشون من رسائل إخوان
الصفا».204-203 :
َّ
( ((29أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا بن حممد بن حبيب القزويين الرازي (ت 395ـه) ،الصاحيب يف فقه اللغة العربية وسنن العرب يف كالمها ،حتقيق
ُ َ
أمحد حسن بسج (بريوت :دار الكتب العلمية120 :)1997 ،؛ القاسم أبو حممد بن عيل بن حممد بن عثمان احلريري ابلرصي (ت 516ـه) ،رشح ملحة
َ
اإلعراب ،حتقيق فائز فارس (إربد ،األردن :دار األمل.239 :)1991 ،
( ((30مجال ادلين أبو الفضل حممد بن مكرم بن عيل بن منظور األنصاري الرويفيع األفرييق (ت 711ـه) ،لسان العرب ،ط ،3 .مج( 3 .بريوت :دار إحياء
الرتاث العريب.423 :)1999 ،
( ((30رساج ادلين أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر بن حممد بن عيل الساكيك اخلوارزيم احلنيف (ت 626ـه) ،مفتاح العلوم ،حتقيق نعيم زرزور ،ط2 .
(بريوت :دار الكتب العلمية.503-435 :)1987 ،
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احلاكية مجلة منطقية غري مكتملة ،مجلة حنوية ناقصة يف حاجة إىل من يتمها ،مبتدأ «يفتقر» إىل
خربه ،فالرشط يزنل «مزنلة املبتدأ واجلزاء مزنلة اخلرب»(.((30
كلُ ُّ

َ
شرَّ
تبدأ احلاكية بـ «ل َّما» ثم مجلة ال ْ ط «توادلت أوالد بين آدم» ،ثم يعطف ىلع الرشط
ْ
ْ
ُّ
أك ُ
رث من أل ٍف ومخسمائة حرف عطف ،يعطف اللكمة ىلع
وفقرات احلاكية يشدها إىل بعضها ابلعض
مجل

اللكمة واجلملة ىلع اجلملة ثم الفقرة ىلع الفقرة – كما نرى يف املقتطف السابق من احلاكية – حىت
تنتيه احلاكية دون جزاء للرشط اذلي افتتحت به ،فحىت نهاية احلاكية ال نعرف ماذا حدث «حني»
توادل بنو آدم وكرثوا وانترشوا و… ثم… و… .و… .ثم… .إىل آخر احلاكية.
احلاكية إذن وجود غري مكتمل ال يكتمل إال بفعل اتلليق .ىلع املتليق إذن اإلقامة يف احلاكية
«ثان» ،فمتليق املثل خيتلف عن متليق األمثولة؛ متليق األمثولة يبين عالقته
وليس مفارقتها إىل معىن ٍ
ََ
المثل فيبين عالقته معه ىلع احلضور ،فاحلاكية
معها ىلع الرتك واإلهمال لالنتقال إىل املغزى ،أما متليق

َّ
واملتخيل أو احلس واملعقول
جرح واملتليق عليه أن خييطه يللتئم طرفاه .هذان الطرفان هما الواقع
بلفظ اجلرجاين ،إن كنه احلاكية هو هذه املواجهة وهذا اتلقابل ،االنتقال اذلي تفرتضه األمثولة يقيض
يميح فيها سيجعل احلاكية بال معىن ،فال مجلة إذا َّ
األول اذلي ّ
ىلع احلاكية واملعىن َّ
امىح املبتدأ.
ِّ
ً
ألفاظا
بعد نهاية احلاكية يعلق اإلخوان عليها قائلني« :اعدتنا جارية ىلع أن نكسو احلقائق
َ
وعبارات وإشارات ،يك ال خيرج بنا ع َّما حنن فيه ،وفقكم اهلل لقراءتها واستماعها وفهم معانيها وفتح
قلوبكم ورشح صدوركم َّ
ونور بصائركم بمعرفة أرسارها»(.((30
يبدو اتلعليق ىلع احلاكية بعد انتهائها أحد تقايلد األمثولة كما أشار تودوروف؛حيث توجه
قرسا – إىل املعىن أو املغزى اذلي «جيب» عليه أن َّ
القارئ – ً
يتوصل إيله من قراءة احلاكية.

( ((30املرجع السابق.495 :
( ((30إخوان الصفا« ،الرسالة اثلامنة من اجلسمانيات الطبيعيات يف كيفية تكوين احليوانات وأصنافها :ويه الرسالة اثلانية والعرشون من رسائل إخوان
الصفا».377 :
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َ
َّ
يتضمن هذا
ولعل هذا اتلعليق اذلي قرأناه أبعد ما يكون ع َّما يشري إيله تودوروف( ،((30فال
ُّ
ثان للنص ،وال يشري إىل أى يشء خارج احلاكية ،بل إن تأمل نص اتلعليق يقودنا إىل
اتلعليق أي معىن ٍ
كلُ ِّ
ثان
عكس هذا ،فاتلعليق ال يستخدم لكمة «رمز» ،وهو املصطلح اذلي يقتيض االنتقال إىل معىن ٍ
لكنه يستخدم «إشارات» ،واإلشارة عملية تقتيض احلضور؛ حضور الطرفني املشري واملشار إيله؛ حيث
إن ارتفاع أحدهما يؤدي إىل غياب اآلخر بالرضورة.
َّ
ََ
والمثل يلجأ إىل اإلشارة .واإلخوان يستخدمون اإلشارة ِلعل ٍة
األمثولة إذن تلجأ إىل الرمز،
يرصحون بها «يك ال خيرج بنا َع َّما حنن فيه» ،ولكنها ً
أيضا مثرية للتساؤل ،فما اذلي سيخرج بهم؟

وما اذلي هم فيه؟ اإلجابة اليت نفهمها من السياق أن اتلرصيح هو اذلي سيخرج بهم من السرِّ ية،
ً
حزبا يف مواجهة
واخلروج من الرسية سيجعل إخوان الصفا فرقة من الفرق املجادلة ،سيجعلهم
اآلخرين ،وسينيف عنهم كونهم الفرقة اجلامعة ،وينيف عن مذهبهم استغراق املذاهب مجيعها ،الرسية
إذن اختيار معريف شكلَّ خطاب الرسائل َّ
ووجه دالالته ،فإخوان الصفا هم الرس األكرب اذلي ينتظم
ُ
أرسار معرفتهم .هذه احلاكية إذن ،ىلع عكس األمثولة ،مقصودة ذلاتها .إنها اخلطوة اليت جيب أن
خنطوها يف اجتاه معرفة الرس.

 -3ف�صول احلكاية :احليوان الطبيعي واحليوان النَّ�صي

ً
َ ْ ً
َ
ً
ق َّسم اإلخوان نص احلاكية إىل ثمانية وأربعني فصال ،حيمل بعضها عنوانا – ستة عرش فصال –

وبعضها اكتىف اإلخوان فيه بوضع لكمة فصل.
وقد افرتضت يف ابلداية أن هذا اتلقسيم قد جاء ً
جريا ىلع تقليد كتاب «لكيلة ودمنة» يف تقسيم
حاكيات الكتاب وتويلد بعضها من بعض ،خاصة أن إشارات اإلخوان إىل هذا الكتاب كثرية يف
الرسائل ،بل إن أحد شخصيات حاكية اإلخوان هو «لكيلة» أخو دمنة اذلي قام بدور رسول السباع
( ((30تودوروف ،مدخل إىل األدب العجائيب.71 :
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ً َّ
ً
وخطيبها أمام ملك اجلن .فإماكن اتلأثر بهذا الكتاب قائم ،خاصة أنه اعدة ما يقطع احلوار عنوان تتلوه
قصة جديدة ،وهو نفس ما نراه يف حاكية احليوان يف الرسائل من قطع يف احلاكية واحلوار ،وتميض هذه
اآليلة يف كتاب لكيلة ودمنة ىلع انلحو َّ
اتلايل:
« فإيَّاك أن يكون مثلك مثل العلجوم.
قال اخلب :وكيف اكن ذلك؟
ََُ
«مثل العلجوم واحلية وابن عرس».
عنوان:
ََ
المثل /احلاكية»(.((30
بداية
ولكن اختبار هذا الفرض ىلع انلص أثبت عدم كفاءته؛ حيث ينطبق ىلع  %5فقط من نتائج
أو دالالت عملية اتلقسيم يف حاكية احليوان ودعواه ىلع اإلنسان أمام ملك اجلن ،فاتلقسيم يف نص
ً
احلاكية يف الرسائل ال يفتتح حاكية جديدة ىلع الرغم من كونه «قطع» يف احلوار ،فأغلب الفصول ال
ََ
«مثل» قد تم إمجاهل قبل العنوان ،كما أن لكمة «فصل» تأيت
تأيت كما يف «لكيلة ودمنة» تلفصيل وبيان
اعدة دون مناسبة مع احلوار ادلائر بني الشخصيات ىلع عكس «لكيلة ودمنة» اليت يأيت فيها هذا
ً
«الفصل» أو القطع استجابة لسؤال أحد املتحاورين وطلبه اتلوضيح ،كذلك قسم كتاب لكيلة ودمنة
إىل «أبواب»؛ حيث يمثل ابلاب احلاكية اإلطار ،وجاءت العناوين ِّ
تلؤطر األمثال الصغرى يف إطار هذا
ابلاب ،وهو ما ال نراه يف الرسائل؛ حيث تبدو الفصول يف تعاقبها بال منطق ينتظمها ىلع مستوى خط
األحداث يف احلاكية أو ىلع املستوى الزمين أو حىت ىلع املستوى املوضويع اذلي تشري إيله العناوين
ً
اليت أحلقت بكلمة «فصل» يف بعض الفصول ،فكثري من الفصول – واحد وثالثني فصال – جاءت
ٍ
موضوع متمزي عن احلاكية
«فصل» غري ملحقة بأي عنوان ،كما أن قراءة الفصل ال تدل ىلع وجود
اليت يمكن أن تنساب دون أي اعئق يف غياب لكمة فصل ،هذا إىل جانب أن أغلب احلاكيات الفرعية

( ((30أبو حممد عبد اهلل روزبه بن داوديه (ابن املقفع ،ت 142ـه)« ،لكيلة ودمنة» ،يف آثار ابن املقفع (بريوت :دار الكتب العلمية.115 :)1989 ،
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ّ
واحلية وقابيل
اليت ترد داخل احلاكية اإلطار ،كحاكية انلمروذ وحاكية سليمان مع اجلن ،وآدم وحواء
ً
وهابيل ،ترد لك هذه احلاكيات جمزتأة؛ حيث توزع أجزاؤها ىلع الفصول املختلفة وفقا لطبيعة احلوار
ً
اجلدايل واألدلة اليت يسوقها املتحدثون تلأكيد كالمهم ،وهو ما أدى أيضا إىل تكرار اإلشارة إىل نفس
ً
القصة يف أماكن خمتلفة من احلاكية وبوجهات نظر متباينة أحيانا.
كنت قد أرشت يف الفصل السابق إىل ظنيِّ أن احلاكية كتبت اكملة ،ثم تم تقسيمها إىل هذه
الفصول حلاجة عملية ،ارتبطت بتداول الرسائل داخل اجلماعة أو مع املريدين ،وهو ما اعتربته
ً
ً
ً
رويدا من آيلات الرسد الشفايه ،ولكن هذه احلاجة
رويدا
ديلال ىلع بداية تشلك ويع كتايب يتحرر
ً
ً
ً
مرتبطا بالكيف حبثنا عنه يف
منطقها
العملية اتلعليمية ال بد أن هلا منطقا ينتظمها فإن لم يكن

«الكم» ،ولكن اتلباين الشديد يف حجم الفصول  -حيث يرتاوح ما بني صفحة واحدة وأحد عرش
صفحة  -جعلنا ننرصف إىل االحتماالت األخرى.
وقد دفعين هذا إىل عمل هذا املخطط تلقسيم الفصول للوقوف ىلع طبيعة دوره يف حركة الرسد
أو بناء املوضواعت.
الفصول اليت قسمت إيلها احلاكية:

َ
م ْوضعه

الفصل

 بداية احلاكية ىلع لسان()1

الراوي.

فصل يف بيان  -بدء وقائع احلكومة (حوار).
بدء اخللق

 زعيم اإلنس – ملك اجلن –ابلغل.
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 -تقطع لكمة «فصل» كالم

 -تكرار ملقدمة الراوي ىلع لسان ابلغل.

ً
 -اإلنيس حيتج حبسن صورة اإلنسان مستشهدا

()2

ابلغل اذلي يستمر بعدها.

فصل

 -حوار بني امللك – زعيم

بالقرآن.

اإلنس – ابلغل.

 -ابلغل يرد ىلع دعوى اإلنيس.

()3
فصل يف بيان
علة اختالف
صور
احليوانات

 يقطع العنوان كالم ابلغلاذلي يستمر بعده.

 -علة اختالف صور احليوانات (واتلقليل من

 -حوار بني امللك – ابلغل -

شأن اإلنسان).

حكيم اجلن  -زعيم اإلنس.

()4
فصل يف بيان  -يقطع العنوان كالم ابلغل
جودة احلواس اذلي يستمر بعده.

 يرد ابلغل ىلع افتخار اإلنسان بصورته بأنً
احليوان أجود حاسة من اإلنسان.

يف احليوانات
()5
فصل يف

 حوار :امللك – اإلنيس زعيمابلهائم – احلمار – اثلور –

 -يرشح لك حيوان جور اإلنس ىلع بين جنسه.

بيان شاكية اجلمل – الفيل – الفرس–

 -ملاذا خيتلف اإلنس حول اخلزنير؟

احليوان من ابلغل – اخلزنير – حكيم

 -األرنب يتهم اخليل باجلهالة وقلة املعرفة.

جور اإلنسان اجلن – األرنب.
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 -اإلنيس يرد ىلع األرنب ،ويذكر فضل اخليل.

()6
فصل يف
بيان تفضيل
اخليل ىلع

 حوار :اإلنيس – امللك –  -األرنب يرد ىلع اإلنيس.األرنب – احلمار – اثلور.
 -مجاعة اجلن.

سائر ابلهائم  -نهاية ايلوم األول.
وغريها
()7

 احلمار يرد ىلع األرنب ،واثلور يرد ىلع احلمار. «مواهب اهلل ال جتتمع يف اكئن واحد». احليوانات تطلب رمحة امللك ومجاعة اجلنتنحاز هلا.

 -حوار :امللك ووزير اجلن.

 يدور احلوار حول كيف يتم ختليص احليوانفصل يف  -حوار :امللك وحاشيته من اجلن
من جور بين اإلنسان ،وتقدم لك مجاعة رأياً
بيان منفعة قضاة اجلن – حكماء اجلن –
فيتم نقضه.
املشاورة فالسفة اجلن – أهل العزيمة من
ذلوي الرأي اجلن – أهل اتلجارب من اجلن.
()8
فصل يف بيان  -حوار :امللك وحاشيته من اجلن -
العداوة بني قضاة اجلن – حكماء اجلن –
اجلان وبين فالسفة اجلن – أهل العزيمة من
آدم وكيف

 -استطراد عن العداوة بني بين اجلان واإلنسان.

اجلن – أهل اتلجارب من اجلن.

اكنت
()9
فصل يف

 اإلنس يرمجون الظنون حول ما وقع يف قلببيان كيفية  -حوار بني مجاعة اإلنس ،وهم
ً
امللك ،وماذا سيحدث غدا؟ وكيف تكون
ً
استخراج
سبعون رجال من بدلان شت.
احلكومة يف صاحلهم؟
العامة أرسار
امللوك
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()10
فصل

 حوار بني احليوانات وخوفهم  -اخلوف من تأثري فصاحة اإلنس ىلع امللك.من حكم امللك.

 -االتفاق ىلع إرسال الرسل إىل زعماء احليوان.

 حوار بني الرسول وملك()11

السباع  -األسد – انلمر –

ً
فصل يف بيان الفهد – اذلئب – ابن  -صفات هذه احليوانات ومن يصلح منها رسوال.
تبليغ الرسالة عرس – القرد – اللكب –
الضبع – اجلرذ – السنور.
()12
فصل يف بيان
صفة الرسول
كيف ينبيغ
أن يكون

 حوار :انلمر – األسد –ابن آوى (لكيلة) اذلئب.

 حبث اختيار الرسول. حاكية مفارقة الكالب والسنانري بلين جنسهاومداخلتها لإلنس.

 حاكية ىلع لسان اذلئب.ً
 -اختيار لكيلة رسوال للسباع.

()13

 -وصول الرسول إىل ملك

 -الطاووس يصف الطيور؛ فاهلدهد اجلاسوس -

الطيور.

ادليك املؤذن – ادلراج املنادي – احلمام اهلادي –

فصل

 -حوار :ملك الطيور –

القنرب اخلطيب – الغراب الاكهن – الكريك احلارس
ً
ُّ
اختيار اهلزار دستان اللغوي رسوال.

()14
فصل

الطاووس.
 وصول الرسول إىل ملكاحلرشات انلحل.

 -ضعف احلرشات وقدرتها ىلع إيذاء اإلنسان مثل

«انلمروذ».
 حوار :الزنابري – اذلباب –ً
 اختيار حكيم انلحل رسوال.ابلق – اجلراد – اجلراجيس.
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 وصول الرسول ابلغل إىل()15
فصل

ملك اجلوارح العنقاء.
 حوار :امللك – الوزيركركدن – ابلوم – ابلازي –
ابلبغاء.

 ورع وزهد ابلوم. -حب اإلنس للصقور والزباة.

ً
 حب اعمة بين آدم للببغاء واختياره رسوالللجوارح.

 وصول الرسول إىل ملك()16
فصل

حيوان.
 ابلحر وحوار احلوت –ادللفني – اتلمساح –

 عالقة حيوانات ابلحر باإلنس.ً
-اختيار الضفدع رسوال حليوانات ابلحر.

السلحفاة – الضفدع.
()17
فصل يف
ً
بيان شفقة  -وصول الرسول إىل ملك اهلوام  -بكاء اثلعبان رمحة برعيته وضعفها وغرابة
اثلعبان ىلع وهو اثلعبان.

أشاكهلا.

اهلوام ورمحته
هلم
()18
فصل يف
بيان خطبة
الرصرص
وحكمته
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 خطبة الرصرص. حاكية سليمان وانلمل. حوار :انلملة – الرصرص –احلية.

 بيان منفعة اهلوام ورضورتها الستمرار احلياة. العداوة بني اإلنس واحلياة.ً
 -اختيار الرصرص رسوال.
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 -حوار بني امللك وحكيم اجلن - .تعجب امللك من اختالف صور احليوانات.

()19

 -خطبة حكيم اجلن.

 -خطبة حكيم اجلن عن خلق اجلن.

فصل

 -اختيار امللك للعرايق يلبدأ

 -تعجب امللك من اختالف صور بين اإلنسان

بالكالم.

بسبب االختالف العريق.

 -خطبة العرايق.

 -العرايق يفتخر بعرقه وبالده.

فصل

 -حوار :امللك وصاحب

 -صاحب العزيمة يرد عليه.

العزيمة والرصامة من اجلن.

 -اختيار امللك للهندي يلتلكم.

()21

 -خطبة اهلندي.

 -اهلندي يفتخر ببالده.

فصل

 -حوار :صاحب العزيمة –

 -صاحب العزيمة يرد عليه.

امللك  -الوزير.

 -اختيار امللك العرباين يلتلكم.

()22

 -خطبة العرباين.

 -العرباين يفتخر ببين إرسائيل.

()20

فصل
()23
فصل

 حوار :صاحب العزيمة –  -صاحب العزيمة يرد عليه.امللك – الوزير.
 خطبة الرسياين املسييح. حوار :صاحب العزيمة –امللك – الوزير.

()24
فصل

 -خطبة القريش.

 اختيار امللك الرسياين املسييح يلتلكم. الرسياين يفتخر. صاحب العزيمة يرد عليه. اختيار امللك القريش يلتلكم. -القريش يفتخر.

 حوار :صاحب العزيمة –  -صاحب العزيمة يرد عليه.َّ
 اختيار امللك ايلوناين يلتلكم.امللك – الوزير.
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()25
فصل

()26
فصل

 -خطبة ايلوناين.

 -ايلوناين يفتخر ببالده.

 حوار :صاحب العزيمة –  -صاحب العزيمة يرد.امللك – الوزير.

 -اختيار امللك اخلراساين.

 -خطبة اخلراساين.

 -اخلراساين يفتخر.

 حوار :صاحب العزيمة –  -رئيس الفالسفة يرد.امللك – الوزير.

 -نهاية ايلوم اثلاين.

()27
فصل يف بيان
صفات األسد
وأخالقه
ومناقبه من
اخلصال
املحمودة
واملذمومة من
بني السباع
والوحوش
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 -حوار :امللك – ابن آوى.

 -صفات األسد (امللك).
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()28
فصل يف
بيان صفة
العنقاء وصفة
اجلزيرة اليت  -حوار :امللك – ابلبغاء.

 -صفات العنقاء (امللك).

تأوي إيلها
وما فيها
من انلبات
واحليوان
()29
فصل يف بيان
صفة اثلعابني
واتلنني
وعجيب

 -حوار :امللك – الرصرص.

 -صفات اثلعبان (امللك).

 -حوار :امللك – الضفدع.

 -صفات اتلنني (امللك).

خلقهما
وهائل
منظرهما
()30
فصل

 -حوار :امللك  -اإلنس.

تفرق ملوك اإلنس وعلة ذلك.
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()31
فصل يف بيان
فضيلة انلحل
وعجائب
أموره
وتصاريف
أحواهل وما

 -حوار :امللك – ايلعسوب.

 -فضائل انلحل.

خص به من
الكرامات
واملواهب
دون غريه من
احلرشات
()32
فصل يف
بيان حسن
طاعة اجلن
لرؤسائها
وملوكها
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 -حوار :ايلعسوب – امللك.

 -فضائل اجلن.

 حوار :اإلنس – حكيم اجلن - .إنكار اإلنس لطول خماطبة ايلعسوب مللكاجلن ورد حكيم اجلن.
ً
مزيدا من براهني اإلنس.
 -حكيم اجلن يطلب
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()33

 -خطبة زعيم الروم.

 -الرويم يفتخر بعلوم ومعرفة اإلنسان وعقله.

فصل

 -حوار :امللك – الرويم –

 -انلحل يرد ىلع الرويم بأن من احليوان من هو

احليوانات.

أعلم بذلك.

 خطبة انلحل.()34

 -حوار :امللك – اإلنس.

 -يفتخر األعرايب بطيب حياة اإلنسان وذليذ

فصل

 -خطبة أعرايب.

عيشة اإلنسان.

()35

 -خطبة اهلزار دستان.

 َّالرد ىلع خطبة األعرايب حيث الذلة يقابلها

فصل

 -حوار :اإلنيس اهلزار دستان.

()36

 -خطبة رجل من أهل العراق

 -قصة طرد آدم وحواء من اجلنة.

عرباين.

 -يفتخر بالويح والكتب املزنالت والعبادات

 -رد زعيم الطيور عليه.

ويرد عليه بأنها ما اكنت إال لفساد اإلنسان.

 -خطبة العرايق.

 -يفتخر بطيب العيش وسرت العورات.

العذاب.
 ما يصيب احليوان من األمراض بسببمداخلة اإلنس

.

فصل
()37
فصل
()38
فصل

 خطبة زعيم السباع لكيلة أخو  -رد لكيلة ىلع العرايق.دمنة يرد ىلع العرايق.

 -قصة مبتدأ آدم يف خلقه.

 -حوار :اإلنيس – لكيلة –

 -يساند حكيم اجلن لكيلة وخيجل اإلنس

امللك.

وينتيه ايلوم.
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()39

 -حوار :امللك – الزعيم

 -يفتخر «الفاريس» بامللوك واألمراء واجلند

فصل

الفاريس.

والزراع والصناع والطوائف والطبقات.

 خطبة الزعيم الفاريس.()40

 -خطبة ابلبغاء.

اإلنس يوجد األرشار

فصل
()41
فصل

 يرد ىلع الفاريس أن يف مقابل األخيار من.

 -حوار حكيم اجلن؛ رد طويل

 امللوك واملالئكة َّوالرمحة اليت وضعها اهلل

ىلع سؤال للملك.

فيهم.
 أرسار آيات ال يعلمها إال الراسخون يفالعلم.

()42
فصل

 ابلبغاء يستكمل خطبته اليتقطعها سؤال امللك.

 احليوان أحذق من اإلنس صناعة. نقد الذع للك طائفة من طوائف املجتمع.قصة نمروذ اجلبار.

()43
فصل
()44
فصل

 حوار :امللك – زعيماجلوارح –اإلنيس.
 ابلبغاء يستكمل خطبته. حوار يبدأ بسؤال امللك حولاألرضة ،يشرتك فيه :العرباين –
ايلوناين – حكماء من اجلن –
الرصرص.
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 صناعة انلجوم والكهانة وانلبوءات. ابلبغاء يستكمل نقد املجتمع اإلنساين. كيف يبين الرضة بينها. -عجائب الصناعة يف احليوان.
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()45
فصل

 حوار امللك – اإلنس –  -اختالف الصور وانلفس الواحدة يف احليوان.احليوان.
 -خطبة زعيم الطيور.

 -وحدة الصورة وانلفوس املختلفة يف اإلنسان

وفرقة مذاهبهم.
َّ
 حوار :امللك – املستبرص ُ -سنة القتل لدلين والقتل للملك.الفاريس.

()46
فصل
()47

 امتداد للحوار :يبدأ بمداخلة  -يفتخر بتعدد أجناس اإلنسان وكرثته.زعيم اهلند – زعيم اهلند –
امللك.
 -خطبة الضفدع.

 يرد ىلع زعيم اهلند بأن اإلنس أقل اخلالئقً
عددا.

 خطبة اخلطيب احلجازيامليك املدين.

 -يفتخر باخللود يف اجلنة.

فصل
()48
فصل

 رد زعيم الطيور. رد احلجازي. حوار :امللك – اإلنس –احليوان.

 خطبة «اإلنسان اجلَا ِمع». -نهاية وتعليق الراوي.

 يرد باخللود يف انلار. يرد باخللود لإلنس والفناء للحيوان.ِّ
 يسلم اجلميع حلجته. يأمر امللك خبضوع احليوانات ألوامر ونوايهاإلنس حىت يدور ادلور.

أيضا ً
ولنستكمل الصورة ،سنسوق ً
بعضا من أحد الفصول للتعرف ىلع كيفية عرض مادة
الفصول حىت يمكننا القبض ىلع داللة اتلقسيم املتفلتة.
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ّ
َّ
«أما اهلدهد اجلاسوس صاحب انليب سليمان  ،فهو ذلك الشخص الواقف الالبس ُم َرقعة
ملونة ،املننت الراحئة ،قد وضع ىلع رأسه البرُ ْ نس ينقر كأنه يسجد ويركع ،وهو اآلمر باملعروف َّ
وانلايه
عن املنكر ،والقائل لسليمان يف خطابه ُ
معه:

ﱫﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙ ﭚﭛ ﭝﭞﭟﭠ ﭡ ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﱪ.
ُ ِّ
ُ
صاحب اللحية احلمراء واتلاج
المؤذن فهو ذلك الشخص الواقف فوق احلائط،
وأما ادليك
َّ ّ َ
شرَّ َ
ُ
الصفافني ،املنتصب اذلنب كأنه أعالم ،وهو الغيور
األمحر العينني ،املنترش احلاجبني
ذي ال فات،
ِّ
السيخ ،الشديد املرااعة ألمر ُح َرمه َ
املذكر باألسحارّ ،
ّ
املنبه
وحالئِله ،العارف بأوقات الصالة،
ْ َ
ُ
َ
أطول ما أنتم نائمون،
احلس ُن املو ِعظة ،وهو القائل يف أذانه يف وقت السحر :اذكروا اهلل ما
للجريان،
َ
واملوت وابلىل ال تذكرون ،ومن انلار ال ختافون ،وإىل اجلنة ال تشتاقون ،ونِ َع َم اهلل ال تشكرون .يلت
لذّ
يخُ َ
ُ
ُ
ُ
َ
َّ
وتزودوا فإن خري الزاد
هازم ال ات،
اخلالئق لم لقوا ،ويلتهم إذ خلقوا ع ِلموا ملاذا خ ِلقوا .فاذكروا ِ

اتلقوى.

ّ
ّ
ُ
َ
وأما ُّ
اجلناحني،
ادل ّراج املنادي فهو ذلك الشخص الواقف ىلع اتلل ،األبيض اخلدين ،األبلق
ُ ِّ شرّ
المحدودب الظهر من طول السجود والركوع ،وهو كثري األوالد ُم ُ
ُ
المذك ُر املب يف ندائه،
بارك انلِّتاج،
ِ

ُّ َ
ُّ
وهو القائل نلفسه يف أيام الربيع :بالشكر تدوم انلِّعم ،وبالكفر حتل انلِّقم ،واشكروا نِعم اهلل يَ ِزدكم.
ثم يقول ً
أيضا يف أيام الربيع ً
شعرا:
َ
ُ
َ
وحده َّ
عز وجل
سبحان ريب
ُ
جاء الربيع ،والشتا قد ارحتل
ُ َ ً
َْ
ودارت األيام حوال قد كمل
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َ َْ
َ
ً
محدا ىلع نعمائه فقد شمل
ْ
ُ
َ
َ
انلهار ،فاعتدل
ووازن الليل
َ ْ
َ َ َ
َ
من ع ِمل
اخلري فيف اخلري حصل
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َ َ
ثم يقولُ :
ّ
الله َّم اكفين َّ
رش بنات َ
ووصف ِطباعهم من جهة
والصيادين من بين آدم.
واجلوارح
ِ
آوى
ِ
وشهوات َمرضاهم.
اتلغذية واملنفعة
ِ
ِ
ُ ِّ
المحلق يف اهلواء ،احلامل كتابًا ما إىل بدل بعيد يف رسالة ،وهو القائل
وأما احلمام اهلادي فهو ذلك
يف طريانه وذهابه ً
شعرا:
ُ
اإلخوان
يا َوحشيت من فرق ِة
ِ
ِّ
األوطان
يا رب أر ِشدين إىل
ِ

ُ ّ
ُ َ
يا طول أشوايق إىل اخلال ِن!

باتلبخرت يف وسط ابلتسان بني األشجار والرحيانُ ،
وأما ُّ
ادل ّراج املغين فهو ذلك املايش َّ
المطرب
ِ
َ
انلغم واألحلان ،وهو القائل يف مراثيه وموا ِعظه ً
شعرا:
حلسان ذوات
بأصواته ا ِ
ُ ً
يا مفنِيا للعمر يف ابلُنيان
ُ
وباين القصور يف امليدان
ً
ُ
واغفال عن ن َوب الزمان
َّ
واذكر غد الرتحال للجبان

املاكن
عيش طيب
من بعد
ٍ
ِ

البستان
واغرس األشجار يف
ِ
ً
اإليوان
وقاعدا يف الصدر يف
ِ
َ
احذ ْر وال تغترَ َّ
بالرمحن
ِ
َّ
َّ
َ
يدان
جماور احلي ِ
ات وادل ِ
ِ

ُ
َ
املرتفع يف اهلواء ىلع رأس الزرع واحلَصاد،
وأما القنرب اخلطيب فهو ذلك الشخص صاحب اذلنب
ِ
الم ِّ
يف أنصاف انلهار ،اكخلطيب ىلع المنربُ ،
لحن بأنواع األصوات املطربة وفنون انلغمات الذليذة ،وهو
ِ
القائل يف خطبته وتذاكره ً
شعرا:
ُ ُ
واألفاكر
األبلاب
و
أين أول
ِ

ُّ َ
ار؟
أين ذوو األرباح واتلج ِ

يتضح اآلن شيئًا فشيئًا الرتكيب الرهيف اذلي اصطنعه اإلخوان هلذه الرسالة؛ حيث حافظوا
ىلع انسياب احلاكية من خالل احلوار ،ووضعوا الفصول كإشارة ىلع حضور احليوان يف ويع وثقافة
اإلنسان ،فعادة ما تأيت لكمة «فصل» كإشارة للتناص اذلي يقيمه اإلخوان من نص أو حاكية أو شعر أو
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َّ
آية قرآنية .لقد اتلفت اإلخوان إىل أن احليوان يتمتع بدرجتني من الوجود؛ األوىل يه وجوده يف العالم
الطبييع الواقيع ،واثلانية يه وجوده يف اثلقافة والويع اإلنساىن ،وهم يتماسون يف ذلك مع اجلاحظ
يف كتابه «احليوان»؛ حيث ال يكف عن املراوحة بني الوجودين؛ الوجود الطبييع والوجود َّ
انليص،
ً
فاجلاحظ مثال بعد أن يتناول الفيل بالوصف من انلاحية الفزييائية ،يبدأ يف انلقل املبارش من «لكيلة

ودمنة» فيقول« :ما ورد يف لكيلة ودمنة من األمثال يف شأن الفيل…»(.((30
ً
مهارة يف «انلقل» اذلي َّ
حتول عندهم إىل «تناص» ،فقد أدجموا احلاكيات
ولكن اإلخوان اكنوا أكرث
األخرى يف الرسائل ،واستخدموا عنارصها اللغوية وادلرامية يف بناء حاكيتهم الكربى .وربما يؤيد هذه
الرؤية أن اإلخوان قسموا الرسالة اثلامنة اليت وردت يف داخلها هذه احلاكية إىل فصول ،وال يمكننا
ّ
اتلميزي بني هذه الفصول إال ىلع األساس اذلي أرشنا إيله ،فرسالة «احليوان» انقسمت إىل ثمانية عرش
ً
ً
فصال ،تمثل القسم َّ
األول اذلي يمكن أن نضع هل عنوانا هو «احليوان الطبييع» ،والقسم اثلاين وهو
احلاكية ،ويمكن أن نضع هل عنوانًا هو «احليوان ّ
انليص».

وسنعرض هنا مللخص للفصول اليت سبقت احلاكية؛ حيث نالحظ اتلكرار يف املوضواعت ،فلك
موضوع هل وجهان؛ وجه طبييع ووجه ثقايف ،كما نرى يف امللخص اتلايل للفصول اليت تسبق احلاكية يف
مقابلته مع فصول احلاكية نفسها.
الرسالة اثلامنة من اجلسمانيات الطبيعيات يف كيفية تكوين احليوانات وأصنافها (ويه الرسالة
اثلانية والعرشون من رسائل إخوان الصفا).
الفصل األول :ويتحدث عن كيفية تكوين احليوانات وبدء نشوئها وخواص طباعها واختالف
أخالقها ،وكذلك فضيلة اإلنسان وخصاهل املحمودة وأخالقه املرضية.

( ((30أبو عثمان عمرو بن حبر بن حمبوب بن فزارة اللييث الكناين ابلرصي (اجلاحظ ،ت 255ـه) ،كتاب احليوان ،حتقيق حممد عبد السالم هارون ،مج7 .
(القاهرة :اهليئة العامة لقصور اثلقافة.92 :)2003 ،
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الفصل اثلاين :يتناول اجلواهر املعدنية واألراكن األربعة :املاء ،اهلواء ،انلار ،األرض ،ويشرتك
فيها انلبات واحليوان واإلنسان.
الفصل اثلالث :يقول بأن انلبات متقدم الكون والوجود ىلع احليوان بزمان؛ ألنه مادة هلا لكها
وغذاء ألجسادها ،وهو اكلوادلة للحيوان ،كما أنه واسطة بني احليوان وبني األراكن األربعة.
الفصل الرابع :يرشح أن من احليوان ما هو تام اخللقة اكمل الصورة ومنها ما هو ناقص ،وتلك
احليوانات انلاقصة متقدمة يف الوجود ىلع اتلامة بالزمان يف بدء اخللق.
ً
الفصل اخلامس :يقول بأن احليوانات اتلامة اخللقة لكها اكن بدء كونها من الطني أوال من ذكر
وأنىث توادلت وتناسلت وانترشت ،كما أن احليوانات متقدمة الوجود ىلع اإلنسان بزمان.
الفصل السادس :يقول بأن صور انلبات منكوسة االنتصاب إىل أسفل؛ ألن رؤوسها حنو مركز
األرض ،ومؤخرها حنو حميط األفالك واإلنسان بالعكس من ذلك ،أما احليوانات فيه متوسطة بني
ذلك وذاك ،فرؤوسها إىل اآلفاق ومؤخرها إىل ما يقابله من األفق اآلخر.
الفصل السابع :يقول بأن احليوان هو جسم متحرك يتغذى وينمو ،ومنه ما هو يف أرشف املراتب
مما ييل رتبة اإلنسان ،وهو ما اكنت هل احلواس اخلمس واتلميزي وقبول اتلعليم ،ومنه ما هو يف أدىن
املراتب مما ييل انلبات ،وهو لك حيوان ليس هل إال حاسة اللمس فحسب.
الفصل اثلامن :يتحدث عن اختالف أشاكل احليوانات وطريقة حركتها ومعيشتها.
الفصل اتلاسع :يتلكم عن أوصاف األنعام وابلهائم والسباع والوحوش والطيور واجلوارح وبعض
حيوان املاء وبعض اهلوام.
الفصل العارش :يتحدث عن أن احليوانات الكبرية اجلثة لكها اكنت يف بدء اخللق ً
ذكرا وأنىث من
الطني ،واستنكر تعجب انلاس من كون احليوانات من الطني وعدم تعجبهم من كونها يف الرحم من
ماء مهني ،ويه أعجب يف اخللقة وأعظم يف القدرة.
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الفصل احلادي عرش :يتلكم عن أن مشاهدة جريان األمور ً
دائما إذا صارت اعدة قل تعجب
انلاس منها والفكر بينها واالعتبار هلا.
الفصل اثلاين عرش :يقول بأنه ما من عضو يف بدن احليوان إال وهو خيدم ابلدن يف أفعاهل وخيدمه
عضو آخر ويعينه يف أفعاهل بغرض بقاء الشخص وتبليغه إىل أكمل حاالته.
الفصل اثلالث عرش :يتلكم عن أن هناك من احليوانات ما هو أخرس ،ومنها ما هل صوت ،وأن
احلكمة اإلهلية جعلت للك حيوان من األعضاء واملفاصل وغريها حبسب حاجته إيله يف جر املنفعة
أو دفع املرضة.
الفصل الرابع عرش :حتدث عن احليوانات اآللكة للحوم واألخرى اآللكة للعشب واختالفهما
يف اخللقة والطباع والرتكيب.
الفصل اخلامس عرش :يقول بأن ابلارئ قسم احليوانات إىل أربعة أقسام :ساكن اهلواء ،ساكن
املاء ،ساكن الرب ،ساكن الرتاب.
الفصل السادس عرش :يرشح تركيب ووصف احليوانات اتلامة ابلنية.
الفصل السابع عرش :يتلكم عن أحوال الطيور وأوقات هيجانها وسفادها وكيفية معيشتها ومدة
حضانتها وتربيتها ألوالدها.
الفصل اثلامن عرش :يتحدث عن حكم سائر الطيور واحلرشات يف طريانها.
يدعم هذا اتلقسيم الطبييع َّ /
انليص للحيوان اتلصور اذلي طرحناه حول املثل واألمثولة،
كلَّ
فاحليوان ليس ً
رمزا وإنما عنرص تكويين من عنارص اثلقافة اليت ش ها وتشلك بها الويع اإلنساين يف
هذا العرص ،فقد اكن احليوان بهذا احلضور مرآة يَستجيل فيها اإلنسان ذاته ،ويفهم من خالهلا روابطه
بمجتمعه.
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ويمكن أن نمثل يف انلهاية هلذا الفصل بهذا املخطط.
رسالة احليوان

اجلانب الطبييع للحيوان
( 18فصال).

 -4حبك ال�سرَّ د

اجلانب الرتايث واألسطوري وادليين
ُ َّ ً
فعال من خالل آيلة
والشعيب للحيوان م
ً
اتلناص ( 48فصال).

إن دراسة هذه احلاكية من منظور انلظريات الرسدية املعارصة يكشف عن افتقارها للمقومات
ًّ
مجايلا ،وذلك ىلع الرغم من توفرها ىلع العنارص الرئيسة املكونة
األساسية اليت ينبين عليها الرسد

ُ ُّ
للرسد ،ولكن هذه العنارص تمزيت باثلبات والسكونية ،وافتقدت املنطق الرسدي اجلمايل اذلي يَشد
َّ
تتكون من حدث رئيس يمتد عن طريق تراكم للخطب اليت ينتظمها
بعضها إىل بعض ،فاحلاكية
شلك حواري يشغل معظم املنت احلاكيئ إن لم يكن يشغله لكه ،فال يمكن اتلوفر يف هذه احلاكية دون
افتعال – ىلع حدث تصاعدي يصل إىل ذروة يأيت بعدها حل ،فقوام احلاكية دعوى يرفعها احليوان أمام
ّ
ملك اجلن يتهم فيها البرش بأنهم ظلموا احليوانات وسخروها دون وجه حق ،وادعوا أن اإلنسان أفضل
من احليوان دون بينة ىلع ذلك ،ويتوىل سبعون من البرش من بدلان شىت وأجناس خمتلفة وديانات
َّ
متعددة مهمة ادلفاع عن «اإلنسان» وتقديم األدلة ىلع تفوقه وفضله .ولكن لك أدلة بين اإلنسان
يتم دحضها ىلع لسان ممثيل األنواع احليوانية .وجتري وقائع ادلعوى يف بالط ملك اجلن اذلي يقيم
يف جزيرة «صاغون» يف وسط ابلحر األخرض ،وقد عقدت أربع جلسات ىلع مدى أربعة أيام ،بدأت
اجللسة األوىل بشكوى احليوان واستداعء اإلنس للرد ،وظل ملك اجلن يفتح املناقشة ويديرها بإعطاء
جديلا مجيع املوضواعت املهمة املتوفِّرة يف َّ
ًّ
الرسائل
اللكمة خلطباء اجلانبني ،وخالل تلك اخلطب تعالج
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إىل أن تنتيه بإقامة احلجة ىلع احليوان اذلي رأيناه من خالل املحاجة يتساوى مع اإلنسان يف
يشء – بل ويفضله أحيانًا – إال يف اخللود اذلي فُصل به القول ُ
وحسم به اخلالف.

كلُ ِّ

جاءت الشخصيات مسطحة ذات بُعد واحد ،فال نعرف عن أي شخصية إال الفئة اليت تنتيم
إيلها وبعض انلعوت اليت تتسم بالعمومية ،فقد تم اخزتال «الشخصية» إىل جمرد لسان تنطق به «الفئة»،
فلك شخصية يه جمرد الفتة ىلع عرق أو نوع أو طبقة اجتماعية ،فال توجد شخصية تتشلك من خالل
ممارساتها وحركتها يف الرسد .وقد قسمت فئات الشخصيات ىلع انلحو اتلايل:

ال�شخ�صيات

اإلنس

اجلن

احليوان

خطيب بين العباس

ملك اجلان

زعماء وملوك ورسل

القريش

قضاة اجلان

السباع

فقهاء اجلان

والطيور

حكماء اجلان

واجلوارح

فالسفة اجلان

وحيوان ابلحر

الوزير

واهلوام

صاحب العزيمة

وابلهائم

أهل اتلجارب

األنعام

اهلندي
العرايق
اإليراين
الرسياين املسييح
العرباين ايلهودي
اخلرساين
احلجازي
الفاريس
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ال يتجاوز حضور املاكن يف احلاكية دور الواعء الفزييايئ اذلي جيري فيه احلوار ،فهو بدون أي
ً
َّ
فاعلية إال كونه مفارقا لعالم اإلنس وخارج عنه .وهو كما أرشنا جزيرة ساحرة غناء يف وسط ابلحر
األخرض مما ييل خط االستواء واسمها جزيرة صاغون ،ويه مقر ملك اجلن برياست احلكيم.
اإلشارات الزمنية اليت تتضمنها احلاكية حتدد الزمن اتلارييخ للحاكية وهو بعد بعثة انلىب 
بـ «سنني» ،كما حتدد الزمن اذلي تدور فيه األحداث ،وهو أربعة أيام .ويغلب ىلع انلص املشهد اذلي
يتعادل فيه زمن القول وزمن احلاكية؛ حيث يمكننا القول إن اجلزء األكرب من احلاكية حتكمه درجة
اإليقاع «صفر».
الراوي يف احلاكية هو الراوي العليم الغائب كشخصية يف احلاكية ،ولكن غلبة الشلك احلواري
جعلت املنظور ّ
يتوزع ىلع الفئات اثلالث املتحاورة ،ويه اإلنس واجلن واحليوان .ولعل من املفيد أن
نمثل هلذه العنارص يف املخطط اتلايل للحاكية.
اخلط الرسدي
()1

 بنو آدم يستعمرون األرض ويسخرون احليوان. دخول بعض اجلن يف اإلسالم.لىّ
َ
 -برياست يتو ُملك اجلان.

الزمن

ّ
الصيغة

زح :من بدء

متتايلات

اخللق إىل

رسدية.

بعثة حممد 
ومن بعثة
حممد إىل
والية
برياست.

اإليقاع
رسيع
زح > زق
(اختصار)

املاكن
 -األرض.

املنظور
خاريج :الراوي العليم.

 جزيرةصاغون ىف
وسط ابلحر
األخرض مما ييل
خط االستواء.

زق :صفحة
واحدة.
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()2

تليق العاصفة بسفينة اإلنس ىلع اجلزيرة ،ويستوطن
اإلنس اجلزيرة ويستعبدون حيواناتها؛ فتهرب احليوانات
وتشكو مللك اجلن من جور اإلنس ،فيستديع امللك
اإلنس؛ فيذهب سبعون منهم إلقامة احلجة ىلع احليوان.

()3

زح :ال توجد
إشارات
حمددة إال أن
ُّ
اإلنس ظلوا
ثالثة أيام يف
ضيافة امللك
قبل لقائه.

متتايلات
رسدية.

رسيع
زح > زق
(اختصار)

 -جزيرة

خاريج :الراوي العليم.

صاغون.
 بالط امللح يفجزيرة صاغون.

زق :صفحة
واحدة.
زح :ايلوم

مشهد حواري

زح = زق

 -بالط امللك.

 -خاريج :الراوي العليم.

 -اجللسة األوىل :امللك يستمع دلعوى اإلنس بالربوبية ىلع

األول

يتضمن:

درجة

يف جزيرة

 -داخيل :اإلنس.

احليوان ويستمع إىل رد احليوان.

للمحاكمة

 -خطبة إنيس

اإليقاع

صاغون.

 -داخيل :احليوان.

 -حجج قرآنية من اجلانبني.

من الصباح

من بين العباس.

صفر.

 -حجج عقلية من اإلنس تستند إىل حسن صورة اإلنسان والرد

للمساء.

 -خطبة ابلغل.

عليها.

زق 18 :

 -تفصيل مظالم اإلنس ىلع لسان احليوانات املختلفة.

صفحة.

 (ز ح) زمن احلاكية.( -ز ق) زمن القول.

 استطراد عن أسباب االختالف حول اخلزنير. استطراد حول فضل اخليل.زح :يللة

(أ) مشهد

(أ) تباطؤ

(أ) بالط امللك.

(أ) داخيل :اجلن.

()4
(أ) امللك يستشري وزيره وحاشيته.ت

واحدة بعد

حواري يتضمن:

اإليقاع

(ب) ماكن

(ب) داخيل :اإلنس.

(ب) اجتماع اإلنس وتشاورهم حول موقف امللك وحاشيته

ايلوم األول

اسرتجاع «قصة

(زق >

اجتماع اإلنس

( ـج )١ -داخيل :احليوان.

وحماولة ختمني احلكم.

للمحاكمة.

العداوة بني اجلن

زح)

ال ترد أي إشارة

خاريج :الراوي العليم

( ـج )١ -اجتماع احليوان للتشاور واالتفاق ىلع إرسال رسل للك

زق51 :

واإلنس».

(ب) درجة

إيله.

ينقل القارئ بني (أ)

أجناس احليوان للمشاركة يف املحاكمة.

صفحة.

(ب) مشهد

اإليقاع

( ـج )١ -ماكن

و(ب) و( ـج.)١ -

زق > زح

حواري.

صفر

اجتماع احليوان

( ـج )١ -مشهد

(زق = زح) ال ترد أي إشارة

ن

حواري.

( ـج)١ -
درجة
اإليقاع
صفر
(زق = زح)
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( ـج–  )2وصول الرسول إىل ملك السباع واختيار ممثل هلا ،هو ابن

( ـج )2-مشهد

( ـج)2-

( ـج– )2املاكن

( ـج– )2داخيل :احليوان

آوى (دمنة).

حواري يتضمن

تباطؤ

غري حمدد.

(السباع).

اسرتجاع قصة

اإليقاع.

احلرب بني بين
هابيل وقابيل
واستئناس
الكالب.
(ـج )3-وصول الرسول إىل ملك الطيور واختيار ممثل هلا ،وهو

( ـج )3-مشهد

( ـج–)3

( ـج )3-املاكن

( ـج )3-داخيل :احليوان

اهلزاردستان.

حواري يتضمن:

وَقف

غري حمدد.

(الطيور).

وصف طويل

اإليقاع.

ألنواع الطيور.
( ـج )4-وصول الرسول إىل ملك احلرشات واختيار ممثل هلا ،وهو

( ـج )4-مشهد

( ـج)4-

( ـج )4-املاكن

( ـج )4-داخيل :احليوان

احلكيم من انلحل.

حواري.

درجة

غري حمدد.

(احلرشات).

اإليقاع
صفر.
( ـج )5-وصول الرسول إىل ملك اجلوارح واختيار ممثل هلا ،وهو

( ـج )5-مشهد

( ـج)5-

( ـج )5-املاكن

( ـج )5-داخيل :احليوان

ابلبغاء.

حواري يتضمن:

«وقف» يف

غري حمدد.

(اجلوارح).

وصف شعري

اإليقاع.

وعظي.

( ـج )6-وصول الرسول إىل ملك حيوان ابلحر واختيار ممثل هلم،

( ـج )6-مشهد

(ـج)6-

( ـج )6-املاكن

( ـج )6-داخيل :احليوان

وهو الضفدع.

حواري.

درجة

غري حمدد.

(حيوانات ابلحر).

اإليقاع
صفر.
( ـج )7-وصول الرسول إىل ملك اهلوام واختيار ممثل هلا ،وهو

( ـج )7-مشهد

تباطؤ

( ـج )7-املاكن

( ـج )7-داخيل :احليوان

الرصرص.

حواري يتضمن:

اإليقاع.

غري حمدد.

(احلرشات).

خطبة طويلة
للرصرص.
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( )5اجللسة اثلانية للمحاكم
 امللك يتعجب من اختالف صور احليوانات وفيلسوف اجلنيتعرب؛ حيث يقابل هذا العالم اعملا آخر نورانيا رومانيا أعجب.

( )5مشهد

 -العرايق يفخر بعرقه وبالده ،وصاحب العزيمة من اجلن يذكر

حواري يتضمن.

مساوئها.
 اهلندي يفخر بعرقه وبالده ،وصاحب العزيمة يذكر مساوئها. عرباين من أهل الشام من بين إرسائيل يفخر بعرقه وبالده،وصاحب العزيمة يذكر مساوئها.
 رسياين مسييح يفخر بعرقه وبالده ،وصاحب العزيمة يذكرمساوئها.
 رجل من تهامة قريش يفخر بعرقه وبالده ،وصاحب العزيمةيذكر مساوئها.
 رجل من أهل الروم من بالد يونان يفخر بعرقه وبالده،وصاحب العزيمة يذكر مساوئها.
 رجل من أهل خراسان من بالد مرو والشاها يفخر جبنسهوبالده ،ورئيس الفالسفة من اجلن يذكر مساوئها.
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 خطبة العرايق.()5

( )1زح :يوم

 -خطبة اهلندي.

واحد (ايلوم

 -خطبة العرباين )5( .تباطؤ

( )5بالط ملك

 -خاريج :الرسول العليم

اثلاين).

 -خطبة

يف اإليقاع

اجلن يف جزيرة

ويقول بنقل القارئ إىل

( )2زق15 :

الرسياين.

زق > زح

صاغون.

منظور الشخصيات.

صفحة.

 خطبة القريش. خطبة ايلوناين. خطبةالفاريس.

 -داخيل :اإلنس.
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( )6اجللسة اثلاثلة للمحاكمة
(أ)
 وصف األسد وأخالقه. وصف العنقاء وجزيرتها. وصف مأوى اثلعابني. وصف اتلنني وأخالقه وسريته ومأواه. علة تعدد امللوك. فضل انلحل ومواهبه. طاعة اجلن مللوكها.(ب)

()6

 -استئناف احلِجَ اج.

مَشْ هَد حواري

 -الرويم حيتج بكرثة العلوم والفنون واملعارف.

يتضمن:

 -انلحل يرد عليه بأن اإلنس أقل مهارة من انلحل وانلمل

(أ) الوصف.

واألرضة وغريها.

(ب)

 األعرايب حيتج بمتع احلياة ومذلاتها عند اإلنس. واهلزاردستان يرد بأن الذلة يقابلها املرض. رجل من أهل العراق عرباين حيتج بالويح وانلبوات والكتباملزنالت والطهارة والصلوات.

()6
زح :يوم
واحد (ايلوم

 -زعيم الطيور يرد بأن الويح والرسالة تكون إىل األمم الاكفرة

اثلالث

 -العرايق يفتخر حبسن بلاس اإلنس وسرت عوراتهم.

صفحة.

واجلاهلة ومعصية اإلنس هلل تعاىل وكفرهم بالرسل ،وأن لك عبادة للمحاكمة).
فرضت ىلع اإلنسان يه نلقيصة فيه.
زق46 :
 ولكيلة زعيم السباع يرد بأن مالبس اإلنس مأخوذة مناحليوان ،وعلة املالبس يه عصيان آدم وحواء وانكشاف
عوراتهما.
 يتهم اإلنيس السباع بالوحشية فيثبت لكيلة أن اإلنس أكرثوحشية.

 خطبة الرويم. خطبة انلحل. خطبةاألعرايب.
 خطبةاهلزاردستان.
 خطبة العرباين. -خطبة زعيم

()6
()6

(أ) وقف يف
اإليقاع.

()6

خاريج :الراوي العليم

زق > زح

بالط امللك يف

(أ) داخيل :احليوان.

(ب) تباطؤ

جزيرة صاغون.

(ب) داخيل( :احليوان/

يف اإليقاع.

اإلنس).

زق > زح

الطيور.
 خطبةالعراقيان.
 خطبة لكيلة؛زعيم السباع.
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( )7اجللسة الرابعة للمحاكمة؛ استئناف احلجاج
 الزعيم الفاريس حيتج بأن اإلنس امللوك والرؤساء والوزراءوالكتاب والعمال والقواد وانلقباء واتلجار والصناع… إلخ.
 وابلبغاء يرد بأن من اإلنس القوادون وابلغايا واملخانيثوالسفهاء واجلهال والكذابون واللواطة… إلخ ،ثم ينقد لك
طائفة من طوائف املجتمع يف ذلك العرص ،بدءا من امللوك مرورا
بالفقهاء والعباد والزهاد.

مشهد حواري

 -حكيم اجلن يرد ىلع سؤال ملك اجلن عن املالئكة وشفقتها.

يتضمن:

 -ابلبغاء يستكمل نقده للمجتمع بكل طوائفه.

 -خطبة

 -امللك يسأل زعيم اجلوارح (ابلبغاء) عن فائدة الكهانة واتلنبؤ.

الفاريس.

 -وابلبغاء يرد ثم يستكمل نقده الالذع للمجتمع وطبقاته من

-خطبة ابلبغاء.

املهندسني واألطباء والزراع وأهل اخلري واملروءات وأهل الورع

 -يقطعها وصف

واتلنسك والعلماء والقضاة واخللفاء… إلخ.

لشفقة املالئكة.

 -امللك يسأل عن األرضة.

 -يقطعها تفصيل

 -يرد العرباين ثم ايلوناين ثم الرصرص.

لفائدة اتلنبؤ.

 اإلنيس حيتج بوحدانية الصورة اإلنسانية وكرثة الصوراحليوانية.
 زعيم الطيور يرد باختالف انلفوس اإلنسانية وكرثة اآلراءواملذاهب وادليانات.
 الفاريس يرشح علة هذه الفرقة. اهلندي حيتج بكرثة اإلنسان يف العدد واألجناس واألمم. الضفدع يرد وخيطئ اإلنيس. يتدخل حكيم اجلن ىلع اجلن واإلنس بأن يف السموات ما الحيىص من اخلالئق.
 اخلطيب احلجازي امليك املدين حيتج باخللود يف اجلنة. اهلزاردستان يرد باخللود يف انلار باملقابل. يرد احلجازي بأنه بعد عذاب انلار خلود يف اجلنة ،وهو ما ليسللحيوان فيه نصيب.
 تؤمن احليوانات ىلع كالمه وتسأل عن صفة أهل اجلنة. فيقوم العالم اخلبري الفاضل اذليك ،املستبرص الفاريس النسبة،العريب ادلين ،احلنيف املذهب ،العرايق اآلداب ،العرباين املخرب،
املسييح املنهج ،الشايم النسك ،ايلوناين العلوم ،اهلندي ابلصرية،
الصويف السرية ،امليك األخالق ،الرباين الرأي ،اإلليه املعارف،
الصمداين ،فيحسم الكالم ويطلب حكم امللك.
 حيكم امللك لإلنس ويبىق احلال ىلع ما هو عليه إىل أن يدورادلور.
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 يقطعها وصفزح  :يوم

لألرضة.

واحد.

 -خطبة اإلنيس.

زق 41 :

 -خطبة اهلندي.

صفحة.

 خطبةالضفدع.
 تفصيل عنخالئق السموات.
 خطبةاحلجازي امليك
املدين.
 قبول احليواناتوحكم امللك.
 (مشهدحواري).

الراوي العليم
تباطؤ ىف
اإليقاع.
زق > زح

بالط امللك ىف
جزيرة صاغون.

داخيل:
 اإلنس. اجلن. -احليوان.

حتليل اخلطاب يف رسائل إخوان الصفا

يكشف هذا املخطط احلاكيئ اذلي استندنا فيه إىل مقوالت انلظرية املعارصة للرسد( ((30عما
يمكن وصفه بالرتهل الرسدي .فإيقاع انلص يتحرك يف اجتاه عكىس لألحداث ،فاتلمهيد للحدث
الرئيس يتمزي بإيقاع رسدي رسيع ،ىلع حني يتمزي احلدث الرئيس من بدايته إىل حلظة احلل بإيقاع
ً
ً
منفصال ً
تماما عن املضمون اذلي
شديد ابلطء ال يتناسب إطالقا مع حدة اجلدل وتقلباته؛ حيث بدا
كلّ
َّ
تش ه اخلطب املتعاقبة ،فلك حركة يف الرسد لم تكن إال خللق مناسبة للقول ،فقد َمثلت منعطفات
اإليقاع يف الرسد املنرب الوهيم اذلي تعتليه الشخصية تلقول وجتادل.
حكم اإليقاع ً
ًّ
توزيعيا تمثل يف توزيع مساحات متساوية تقريبًا من املنت الرسدي
أيضا مبدأ
ىلع فئات الشخصيات اثلالث ،وهو ما يتجىل بوضوح يف احلركة اخلامسة والسادسة؛ حيث شغل
ً
األوىل وصفا لألجناس واألعراق اإلنسانية من خالل خطب أفرادها ،ىلع حني شغل القسم األول من
ً
احلركة السادسة وصفا مللوك أجناس احليوان املختلفة ،وقد سبق وصف أفراد األجناس يف «وصول
الرسل».
ولعل االعتماد ىلع األسلوب احلواري ديلل آخر ىلع ذلك؛ حيث يساعد احلوار ىلع االنتقال من
منرب إىل آخر بسهولة شديدة من خالل سؤال تتودل من اإلجابة عليه حماورة جديدة ،فقد لعبت أسئلة
ًّ
امللك ىلع سبيل املثال ً
أساسيا يف االنتقال من حماورة إىل أخرى ،فقد قامت بدور تويلدي؛ حيث
دورا
تم ترتيب وضع األسئلة واألجوبة وفق خمطط معني ،يتجىل هذا بشلك خاص يف احلركة اخلامسة؛
حيث تبدأ لك شخصية الكالم بعد سؤال امللك الوزير عنها ،ثم وصف الوزير هلا ،ثم صدور األمر
هلا بالكالم:
ً
ْ
َّ
ُ
رتد برداء أصفر ،بيده َمد ُرجة ينظر فيها
«ثم نظر امللك ،فرأى رجال آخر ،فتأمل ،فإذا هو طويل م ٍ
ً
َّ ّ
قد ً
اما وخلفا.
ويزمزم ،ويرتجح
( ((30صالح فضل ،أسايلب الرسد يف الرواية العربية (الكويت :دار سعاد الصباح94-93 ،22-21 :)1992 ،؛ فضل ،بالغة اخلطاب312-298 :؛ جريار
جنيت ،خطاب احلاكية :حبث يف املنهج ،ترمجة حممد معتصم ،وعبد اجلليل األزدي ،وعمر حيل ،ط ،2 .املرشوع القويم للرتمجة (القاهرة :املجلس
األىلع للثقافة.74-45 :)1997 ،
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فقال امللك للوزير :من هو ذاك؟
فقال :رجل من أهل الشام عرباين من آل إرسائيل.
فقال امللك :فمر هل أن يتلكم.
فأمر الوزير للعرباين .قالً :
سمعا وطاعة»(.((30
ِ
وتكرر نفس الصيغة مع لك شخصية فئوية من شخصيات اخلطباء ،وال يتبدل إال الوصف
واتلصنيف.
لعب األسلوب احلواري ً
دورا يف بناء الشخصيات إىل جانب انلعوت؛ حيث تم بناء الشخصية
بوصفها شخصية متحاورة توضع يف صدام مع اآلخر ،حبيث يكشف احلوار – وليس الشخصية –
عن اتلوجه الفكري للمتحاورين.
يمكننا القول يف انلهاية إن احلوار يف هذه احلاكية يقوم مقام احلدث ،فهو «الفعل» املسيطر ىلع
انلص ،واملظهر اذلي تتحرك من خالهل احلاكية وتنترص أو تنهزم فيه الشخصيات ،احلوار هو احلدث
احلقييق يف هذا انلص.
يلعب املظهر احلواري ً
دورا آخر ىلع مستوى اتلليق ،فالرباعة اجلدايلة تقوم مقام عنرص التشويق
يف غياب خط درايم متصاعد ،ويزيد من فاعليته ىلع هذا املستوى توريطه للقارئ اذلي سينحاز
بالرضورة للنوع اإلنساين ،وسيتلىق سياط انلقد امللتهبة مع لك الفئات العرقية ولك طبقات املجتمع
اليت تتعرض نلقد الذع ىلع لسان احليوان واجلن.
أما الشخصيات فيه لم تكن إال أداة تصنيف عريق وطبيق ومعريف ،وال يرجع هذا إىل اتلقسيم
ً
سابقا فقط وإنما ً
أيضا إىل تقنية وصف الشخصيات اذلي ركز ىلع املالمح
الفئوي اذلي أرشنا إيله
( ((30إخوان الصفا« ،الرسالة اثلامنة من اجلسمانيات الطبيعيات يف كيفية تكوين احليوانات وأصنافها :ويه الرسالة اثلانية والعرشون من رسائل إخوان
الصفا».282 :
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ً
ً
العرقية املمزية جلنس عن آخر ،وكذلك وصف املالبس كما نرى هنا مثال يف وصف ايلوناين «رجال
َ ْ
ّ
مشدةً ،
المل َعب بني يديه آالت الرصد»(.((30
قائما يف
ىلع رأسه
ً
والقريش «أسمر شديد السمرة ،حنيف اجلسم ،وعليه ثوبان؛ ٌ
ٌ
راكعا
ورداء ،شبه املحرم
إزار
ً
ساجدا»(.((31
ِّ
ً
ً
متوشحا بإزار أمحر ىلع
واهلندي «رجال أسمر ،حنيف اجلسم ،طويل اللحية ،موفور الشعر،
وسطه»(.((31
ً
ً
والرسياين «رجال طويال ،عليه ثياب من الصوف وىلع وسطه منطقة من السيور»(.((31
وصف الشخصيات ً
أيضا لعب ً
ً
كبريا يف اتلمهيد لدلور اذلي ستقوم به يف السرَّ د ،فملك
دورا
ً
ً
كريما
اجلان برياست احلكيم اذلي سيلعب دور القايض سبق وصفه« ،واكن برياست احلكيم اعدال
ً
منصفا َس ْم ً
حا يقري األضياف ،ويؤوي الغرباء ،ويرحم املبتيل ،ويمنع الظلم ،ويأمر باملعروف وينىه
عن املنكر»(.((31
كما جند وصف صاحب العزيمة من اجلن يمهد ألن يلعب دور َّ
انلاقِض ألسباب افتخار
األجناس املختلفة« ،فإنه ما اكن حيايب ً
أحدا ،وإذا تكلم واحد واكن ىلع خطئه وزتله ،رده عن غيه
وضالتله»(.((31
ً
وبعيدا عن كون الشخصيات العجائبية من اجلن واحليوان ً
جزءا من تقليد رشيق يمتد آلالف
السنني ،فإن هذه الشخصيات لعبت ً
دورا آخر يف هذه احلاكية وهو «اخلروج» .لقد تمزيت لك احلاكيات
( ((30املرجع السابق.281 :
( ((31املرجع السابق.286 :
( ((31املرجع السابق.285 :
( ((31املرجع السابق.283 :
( ((31املرجع السابق.205 :
( ((31املرجع السابق.280 :
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اعلم آخر ،نرى هذا يف «رسالة الغفران» أليب العالء
الرسدية العربية برحلة وانتقال وخروج من اعلم إىل ٍ
املعري ،ويف «اتلوابع والزوابع» البن شهيد األندليس ،لقد اكنت هذه الاكئنات العجائبية رضورية خللق
ً
املسافة بني العاملني ،وقد لعبت بنيتا الزمان واملاكن ً
مشابها يف اصطناع هذه املسافة ،وربما
دورا
يدعم هذا اتلصور أن انلقطة اليت بدأت بها أحداث املحكمة يه حتطم سفينة اإلنس ىلع ساحل
جزيرة «صاغون» ،لقد اكنت السفينة يف رحلة ،والرحلة خروج ،لقد اكن دخول اجلزيرة أو دخول
ً
خروجا من اعلم اإلنس إىل ذلك العالم اجلديد.
املاكن
ً
أخريا يف هذا املخطط أن الراوي العليم اكن دوره الربط وانلقل بني رواة داخليني ،هم
نالحظ
الشخصيات املتحاورة ،يتجىل هذا يف ذلك االتلباس اذلي نراه يف معظم الوحدات الرسدية بني منظور
الراوي العليم الغائب كشخصية يف احلاكية ومنظور شخصيات احلاكية ،وهو ما يتوافق مع ابلنية
َّ
يتخل عن سلطته ً
ً
كثريا ما
تماما؛ حيث
احلوارية للرسد .وينبيغ اإلشارة هنا إىل أن الراوي العليم لم
يسبق كالم الشخصية الفعل «قال».
ولعل أبرز ديلل ىلع إقصاء الشخصية كحضور يح يف اعلم احلاكية يمارس وجوده ويتفاعل مع
اعمله ،أن احلاكية تتناقض يف عدد من املواضع مع نفسها ،فعندما وصل الرسول مللك احلرشات وهو
انلحل ،قرر أن يذهب بنفسه للمجادلة /املحاكمة ،ولكن رعيته تشفق عليه من اذلهاب واتلعرض
ً
حكيما من انلحل ماكنه ،ولكننا يف ايلوم اثلالث جند «ملك
للمهالك ،فيزنل ىلع رغبة الرعية ويرسل
ً
َ
ًّ
شخصيا جيالس ملك اجلن ويقيض معه وقتًا طويال يف حوار أثار حفيظة اإلنس؛ حيث لم حيظ
انلحل»
أحدهم بهذا املقام واتلكريم.
«فأطرقت اجلماعة .ثم قال امللك :أنا أسري بنفيس ،وأنا َ
أنص ُ
حكم.
فقالت اجلماعة فيما قال امللك :ال.
قال احلكيم من انلحل :أنا أقوم بهذا األمر بعون اهلل ومشيئته.

192

حتليل اخلطاب يف رسائل إخوان الصفا

عزمت عليه ،ونَرصك وأظفرك ىلع خصمائكَ ،
َ
قال امللك واجلماعةَ :
ومن يريد
خار اهلل لك فيما

َْ
غلبك وعداوتك.

َّ
َّ
اجلن ،وحرض املجلس مع َمن حرض ِمن غريه من
ثم ودعهم وتزود ورحل ،حىت قدم ىلع ملك ِ
سائر أصناف احليوان»(.((31
«فلما فرغ زعيم اإلنس من كالمه ،نظر امللك إىل أصناف احليوانات ،فسمع ًّ
دويا وطنينًا ،فإذا
حيرك جناحيه حركة خفيفة يُسمع هلا ُّ
هو ايلَعسوب؛ أمري انلحل وزعيمها ،واقف يف اهلواء ّ
دوي وطنني
ِ
ُ
مثل نغمة الزير من أوتار العود ،وهو ّ
يسبح اهلل ويقدسه ويهلله .فقال هل امللك :من أضنت؟
قال :أنا زعيم احلرشات وأمريها.
ً
قال :كيف جئت بنفسك ،ولم ترسل رسوال من رعيتك وجنودك ،كما أرسلت سائر طوائف
احليوانات؟
ً
ّ
وحتننًا عليهم أن ينال ً
أحدا منهم سوء أو مكروه أو أذية.
قال :إشفاقا عليهم ورمحة هلم
ُ
قال هل امللك :وكيف خ ِّصصت بهذه اخلصال دون غريك من ملوك سائر احليوانات؟

ُ
قال :إنما اختصين ريب من جزيل مواهبه ولطيف إنعامه وعظيم إحسانه بما ال أحصيه.

ً
ّ
قال امللك :اذكر منها طرفا ألسمعه ،وبينه ألفهمه»(.((31
كلُ ِّ

هذه املالحظات – وغريها كثري -لم حناول تكلف تأويل خلطاب احلاكية

ىلع الرغم من
ً
مستندا إىل منطق هذا اتلحليل للنص فقط؛ حيث نتحرك هنا بقناعة أن نظريات الرسد املعارصة

ُ
شلكت اكستجابة معرفية مجايلة تلعقيدات الرسد الروايئ يف القرن العرشين ،وهو ما يفارق انلص

( ((31املرجع السابق.258 :
( ((31املرجع السابق.301 :
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اذلي نتوجه هل بادلراسة واملقدمات انلظرية اليت اصطنعناها هل ،وأهمها هو أن غياب العيار انلقدي
القديم للقص كفن وتوجهه فقط إىل «جرح وتعديل» القاص أو إىل استخالص املغزى األخاليق ادليين
ُْ
المن ِشئ هلذا انلوع من الرسد يسرتشد ببوصلة مجايلة ال تنتيم إيله ،وإنما يه
جعل الويع اإلبدايع
ً
مستعارة من فنون القول األخرى ،ولعل من املفيد أن نصوغ بنية هذه احلاكية مرة أخرى وفقا ملفهوم
حموري يف الرتاث انلقدي القديم للك فنون القول ،وهو مفهوم «احلبك».

 1-4احلبك Coherence
ُّ
ً
َّ
ًّ
انلصية كما حيددها علم لغة انلص ،وتدل
تراثيا ،بل إنه أحد معايري
مفهوما
ليس احلبك
َّ
ً
ًّ
داليلا
تنظيما
اتلعريفات املختلفة هلذا املصطلح ىلع أن «احلبك يف جوهره تنظيم مضمون انلص
ًّ
منطقيا .تسلسل املعاين واملفاهيم والقضايا ىلع حنو منطيق مرتابط هو أس حبك انلص .وانلص اذلي

يوصف بأنه ال معىن هل ،هو انلص اذلي ال يستطيع مستقبلوه أن يعرثوا فيه ىلع مثل هذا التسلسل»(،((31
َّ
يعمق هذا املفهوم من جمرى ابلحث؛ حيث ينسجم مع ما قدمناه يف «حضور القاص وغياب القص»
و«املثل واألمثولة»؛ حيث إن املفهوم يرتكز ىلع «منطق» انلص ،كما يضع يف بؤرته املتليق كعنرص
َّ
للفهم الفاعل يف كشف بنية انلص .هذا إىل جانب أن «احلبك من أهم تلك املقومات انلصية املشرتكة
ً
اليت وقف عليها اللسانيون ابلالغيون منذ القرن اثلالث اهلجري .فضال عن مفهوم احلبك ،نرى
يف مصادر الرتاث ابلاليغ مفاهيم أخرى ارتبطت بسياقاتها اللغوية يف ادلاللة ىلع ما يدل عليه
احلبك أو ىلع يشء مما يدل عليه؛ اكالتصال ،واالمزتاج ،واالتلئام ،واالتلحام ،واتلالحم ،واالتساق،
واالئتالف ،واالقرتان ،واالرتباط ،واملالءمة ،واملناسبة ،واتلناسب وغريها .لعل االتلحام أقرب هذه
املفاهيم إىل معىن احلبك املعجيم؛ فاحلبك شد وإحاكم .ولعل االتلحام واتلناسب واالتساق أدناها إىل
جمال اختصاص احلبك املعنوي وأنآها عن االتلباس واالنشغال بادلاللة ىلع خواص أخرى لفظية»(.((31
( ((31حممد السيد سليمان العبد« ،حبك انلص :منظورات من الرتاث العريب» ،فصول ،العدد .55 :)2002( 59
( ((31املرجع السابق.59 :
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ومصطلح «احلبك» مصطلح ثري متعدد َ
الم َشارب والوجوه ،ولكننا هنا سنقوم بتوظيف ما يجَ ْبرُ
ِ
ِّ
ما أرشنا إيله يف ابلنية الرسدية من ترهل رسدي ،وهو «مبدأ جمانسة اجلزء لللك» املتمثل يف «االبتداء
واتلخلص واالنتهاء».

�أوالً :االبتداء :املِفتاح
«االبتداء هو الوحدة ابلنائية األوىل من انلص .ويه وحدة سمعية ومعنوية تفتح للخطاب قناة
االتصال .إذا اكن الشعر قفل فأوهل – كما يقول ابن رشيق – مفتاحه»(.((31
االبتداء إذن هو الوحدة /املفتاح يف انلص ،وهو ما يتحقق ً
تماما يف هذه احلاكية اليت أربكنا
إيقاعها املتباطئ بسبب احلوار.
فالوحدة األوىل يف انلص تبدأ من استعمار بين آدم األرض إىل بدء وقائع اجللسة األوىل ،وسوف
نطلق عليها «مفتاح انلص» ،وقد توفرت هذه الوحدة ىلع «رشوط» ُحسن االبتداء .فهذه الوحدة تقدم
اعلم انلص وترسم مرسح األحداث.
فقد تم تقديم املاكن (جزيرة صاغون).
وتم حتديد الزمان (زمن قريب أو معارص للزمن اتلارييخ لإلخوان) ،هذا ما تدل عليه اإلشارات
لىَّ
الزمنية؛ حيث ينقيض زمن بعد بعثة انلىب  وينقيض زمن حىت يتو برياست احلكيم؛ ملك اجلن.
كذلك تم تقديم أطراف احلاكية :اإلنس – اجلن – احليوان.
تم تقديم املشلكة /احلدث ،ويه تسخري اإلنس للحيوان ،ويمثل اإليقاع الرسدي الرسيع اذلي
تتمزي به هذه الوحدة رشط الصياغة اليت تفرتض جتنب احلشو واملعاظلة.

( ((31املرجع السابق.65 :
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كما أن الشكوى اليت يرفعها احليوان للملك العادل دالة ىلع ما يأيت بعدها من وقائع جلسات
املحاكمة ،وكذلك ىلع األدوار اليت ستقوم بها الشخصيات ،فاإلشارة إىل بعثة انليب  إىل جانب قيامها
كلُ َّ
بدور اتلحديد الزمين ،حبيث تعارص زمن اإلخوان تلطال سياط انلقد طوائف املجتمع يف عرصهم،
هذه اإلشارة تلعب ً
دورا آخر؛ حيث يتلو بعثة انليب دخول بعض اجلن يف اإلسالم ،وهو ما يمنح أحد
ملوكهم احلق يف أن يقيض يف هذه املنازعة.
إن إشارة حتطم سفينة اإلنس ىلع ساحل جزيرة صاغون إىل جانب ما حتمله من داللة اخلروج
ًّ
ً
منطقيا ثلورة احليوان املفاجئة وجلوئه إىل ملك اجلن؛ حيث لم تألف
مربرا
اليت أرشنا إيلها تقدم
حيوانات اجلزيرة األرس واالستبعاد.

ثانيًا :التَّ َخ ُّل�ص �أو اخلروج

اتل ُّ
وهو «خروج الكالم من غرض إىل غرض ىلع سبيل ّ
بتلطف
درج»( ،((32واخلروج أو اتلخلص
ٍ
ْ
تمثله الوحدة اثلانية وفق هذا املنظور ،وتبدأ هذه الوحدة من بَدء وقائع اجللسة األوىل إىل نهاية اجللسة
الرابعة قبيل صدور احلكم .فانلص ينتقل من اتلدافع باحلركة والفعل يف الوحدة األوىل إىل اتلدافع
ُّ
اتلدرج «املوضويع» احلركة يف الوحدة اثلانية من خالل
بالعقل واللسان يف الوحدة اثلانية ،ثم حيكم
االنتقال من قضية جدايلة إىل أخرى ،وهو ما ال يمكن أن تقيسه آيلات الرسد دون توقف عند املنت
احلاكيئ أو املدلول.
ً
ًّ
ويمكننا القول إن الوحدة اثلانية تمثِّل «الغرض» يف احلاكية؛ حيث تمثل ً
نقدا حادا وعميقا للك
ما هو إنساين ،ويه تنتقل من قضية إىل أخرى كما ينتقل الشاعر من غرض شعري إىل آخر ،فالقضايا
اليت حيتج بها اإلنسان إلثبات فضله ىلع احليوان تنتقل من االحتجاج القرآين إىل االحتجاج حبسن
الصورة وانتصاب القامة وجودة احلواس ،ثم حيتج لك جنس إنساين بفضله وفضل بالده ،ثم حيتج

( ((32املرجع السابق.74 :
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ّ
اإلنس بكرثة العلوم واملعارف ودقة اتلميزي وجودة الفكر ،ثم حيتج اإلنس بما وفرته احلضارة املادية
اإلنسانية من طيب احلياة ورغد العيش ،ثم حيتج اإلنس بالكتب املزنالت وادليانات والعبادات،
ً
جمتمعا وطبقات
ثم حيتج اإلنس بسرت العورة وحسن امللبس ونعومة ادلثار ،ثم حيتج اإلنس بأن هلم
وفئات ،ثم حيتج اإلنس بوحدانية الصورة اإلنسانية وتعدد صور احليوان ،ثم حيتج اإلنس بكرث العدد
واألمم واألجناس ،ثم حيتج اإلنس بدخول اجلنة واخللود فيها.
هكذا اكن حيدد اإلنس «هدف» انلقد اذلي سيمارسه احليوان .لقد اكن لك احتجاج مناسبة
نلقد ً
وجها من أوجه احلياة اإلنسانية ،فمنذ بداية احلجاج إىل نهايته ونتيجة هلذه اآليلة نرى اإلنسان
يف مرتبة أدىن من احليوان نتيجة للنقد الالذع – ىلع لسان ابلبغاء – للك ما هو حيواين وغري مربر يف
اإلنسان وحياته وحىت خلقه ونشأته .وقد جتىل حسن اتلخلص من غرض نقدي إىل آخر من خالل
االسرتجااعت وقطع الرسد بالسؤال واجلواب والوصف ،فقد تناسب لك «فصل» مع موضوعه َ
وم َّه َد ملا
ً
يليه ،واكن لك «فصل» يتضمن ً
نقدا غري مبارش لإلنسان أو أفعاهل أو أفاكره ،فنجد مثال أنه يف الليلة

األوىل بعد جلسة املحاكمة األوىل كيف يتشاور امللوك مع الرعية ،وكيف يستمعون إىل ذوي الرأي
(ملك اجلن مع رعيته – ملك لك جنس من أجناس احليوان مع رعيته – شفقة انلحل ىلع رعيته
وتعريض نفسه للمهالك رمحة هلا – طاعة اجلن مللوكها – تعدي ملوك اإلنس واحرتابهم) هكذا نرى
ً
أنه حىت خارج السياق اجلدايل اكن سيل انلقد يتدفق ضد اإلنسان موصال ىلع املستوى ادلاليل بني
ً
أجزائه املختلفة ،متنقال من غرض إىل غرض ومن قضية إىل أخرى بتلطف ال تكلف فيه.
كلَّ
َّ
أما لك غرض مستقل فقد توفر ىلع ُحسن املناسبة بني مقدماته وأغراضه؛ حيث ش ت اخلطب
القسم األكرب من انلص ،وتظهر فيها أكرث من غريها فاعلية احلبك؛ حيث تأيت لك خطبة حمبوكة
مسبوكة يف األلفاظ واملعاين كما نرى يف هذه اخلطبة.
َّ
رب العاملني ،والعاقبة َّ
«احلمد هلل َّ
ُ
للمتقني ،وال ُعدوان إال ىلع الظاملني ،وصىل اهلل ىلع سيدنا حممد
َُ
رسلني ،وصاحب الشفاعة َ
الم َ
انلبيِّني وإمام ُ
خاتم َّ
المق َّربني،
يوم ادلين ،وصلوات اهلل ىلع مالئكته
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َ
واألرضينِ من املؤمنني واملسلمني ،وجعلنا وإياكم منهم
وىلع عباده الصاحلني من أهل السموات
ُ
أرحم الرامحني.
برمحته وهو
ً
َ
ّ
شرَ
رجاال ً
ً
كثريا
وصهرا ،وخلق منه زوجة ،وبث منهما
احلمد هلل اذلي خلق من املاء ب ً ا ،فجعله نسبًا
وأكرم ُذ ِّريتهماَ ،
َ
ومحلهم يف الرب وابلحر ،ورزقهم من الطيِّبات .قال اهلل عز وجل :ﱫ ﯙ
ونساء،
ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﱪ
وقال تعاىل :ﱫﮆ ﮇ ﮈ ﮉﱪ وقال:ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﱪ وقال ﱫ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦﱪ
ٌ
وقال:ﱫ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﱪ ﱪ ،وآيات كثرية يف القرآن واتلوراة
ُّ
ُ
واإلجنيل تدل ىلع أنها خلقت نلا(.((32
ُّ
ويرد ابلغل:
«احلمد هلل الواحد األحد الفرد َّ
الص َمد القديم السرَّ ْ مد اذلي اكن قبل األكوان بال زمان وال
ِ
ُ
ً
ك ْن فاكن ً
ساطعا أظهره من َمكنون َغيْبه .ثم خلق من انلور ً
حبرا من انلار
نورا
ماكن .ثم قال:
كاً َ
ً َّ
وه ً
ً
أُ َج ً
وحبرا ِمن املا ِء َ
ً
اجا،
وانلار أفال ذوات أبراج ،وشهابا
املاء
من
خلق
ثم
أمواج.
ذا
ا،
جراج
ر
ا،
اج
ِ
ُ
َ
َ
ينِّ
ِّ
َ
والسماء بناها ،واألرض دحاها ،واجلبال أرساها ،وجعل أطباق السموات مسكن ال ِعلي  ،وفسحة
ّ
َ
َ
مسكن املالئكة َّ
املقربني ،واألرض وضعها لألنام ،وهو انلبات واحليوان ،ثم خلق اجلان
األفالك
َ
ُ
َّ ُ
كني ،وجعل
قرار م ٍ
من نار السموم ،وخلق اإلنسان من طني ،ثم جعل نسله من سالل ٍة من ماء مهني يف ٍ
يخُ
ُذ َّ
ريته يف األرض خيلفون يلَ ُ
عمروها وال ِّربوها .وحيفظون احليوانات وينتفعون بها ،وال يظلمونها وال
ُ
أستغفر اهلل يل ولكم.
جيورون عليها،

ٌ
ُ
اإلنيس من آيات القرآن ،أيها امللك ،داللة ىلع ما زعم أنهم
ثم قال :ليس يف يشء مما قرأ هذا ِ
َّ
ُ
تذاكر بإنعامِ اهلل عليهم وإحسانه ،فقال هلم :سخرها لكم،
آيات
أرباب وحنن عبيد هلم ،إنما يه
ٍ

( ((32إخوان الصفا« ،الرسالة اثلامنة من اجلسمانيات الطبيعيات يف كيفية تكوين احليوانات وأصنافها :ويه الرسالة اثلانية والعرشون من رسائل إخوان
الصفا».206 :
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َّ
ترُ
سخر الشمس والقمر َّ
والسحاب والرياح ،أف ى أيها امللك بأنها عبيد هلم وممايلك ،وأنهم
كما قال:
أربابها؟
َّ
َّ
مسخرة ُ
بعضها بلعض ،إما
واعلم أيها امللك بأن اهلل خلق لك ما يف السموات واألرض ،وجعلها
جلر منفعتها إيلها ،أو دفع َم َّ
ِّ
رضتِها»(.((32
هكذا نرى أن اتلحميد اذلي تفتتح به اخلطبة مرتبط بموضوعها ،وأن االحتجاج بالقرآن قاعدة
ًّ
أساسية ،ولكن اكن ً
حمال للتأويل أو َّ
الرد باآليات املناقضة للمعىن اذلي حيتج به اآلخر .ولعل
دائما
القرآن عند إخوان الصفا – كما اكن عند العزتلة – يأيت يف املرتبة األخرية يف درجات احلجاج؛ حيث
دائما إىل تأويل ،مما ِّ
إنه يف حاجة ً
يوجه معناه إىل مقصد املتلكم ،فالعقل سابق ىلع الرشائع هلذا السبب.
يُفيد اإلخوان من الرتاثني اجلديل والكاليم ،فيسريون باخلطب وفق خمطط معروف وربما
مشهور للقارئ؛ حيث يكرر بعض «األجوبة املسكتة» اليت اشتهرت يف الرتاث الكاليم ،كرد احليوان
ىلع اإلنس اذلين اعبو أشاكهلم بأنهم إذا اعبوا املصنوع فقد اعبوا الصانع ،ويه نفس اجلملة اليت رد بها
واصل بن عطاء ىلع أحد مناظريه اذلي اعب طول رقبته الشديد.

ثالثًا :االنتهاء :القفل
ً
حكما جلودة االنتهاء هو أن يكون االنتهاء قاعدة انلص»(.((32
«القانون اذلي ارتضاه القدماء
ً
وقد رأينا «أن االنتهاء» يف انلص ال حيكمه قانون رسدي ،فقد جاء بغتة يف اإلطار احلواري
للحاكية دون مقدمات أو مربرات رسدية ،ولكنه ىلع املستوى املضموىن يمثل قاعدة للنص؛ حيث
ال يمكن الزيادة عليه« ،فاخللود» يف اجلنة ال يصل إيله املرء إال باملرور ً
سالما من هذه املوبقات اليت
تمأل صدر اإلنسان مع لك دخول نفس إيله ،إن الصفة الوحيدة اليت تفصل اإلنسان عن احليوان يه
اخللود ،فاإلنسان حيوان خادل.

( ((32املرجع السابق.207 :
( ((32العبد« ،حبك انلص :منظورات من الرتاث العريب».71 :
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قام «انلعت» بتقديم املربر األسلويب والشيلك لالنتهاء؛ حيث يضع قاعدة االنتهاء اإلنسانية من
خالل ما يمكن وصفه «باإلنسان اجلامح».
ُ
الفاضل اذليكُ ،
المستبصرِ الفاريس النسبة ،العريب ادلين ،احلنيف
فقام عند ذلك العالم اخلبري،
ُّ
الم َ
املسييح َ
املذهب ،العرايق اآلداب ،العرباين َ
ُّ
نهج ،الشايم النسك ،ايلوناين العلوم ،اهلندي
المخبرَ ،
ابلصرية ،الصويف السرية ،امللكيّ األخالقَّ ،
(((32
ّ
اإلليه املعارف ،الصمداين ،فقال :احلمد هلل
الر ّباين الرأي،
اذلي حسم اجلدل دون أن يشارك فيه ،فاجلدل هو الرش األكرب كما يرى اإلخوان ،واإلنسان اجلامع ال
جيب أن يشارك فيه.
ًّ
لقد رأينا أن انلص سىع أن يكون ًّ
ً
جامعا مستقال ،داعية ،فدعوة اإلخوان إىل الوحدة
نصا
تمثلت يف ذلك «اجلماع» بني فضائل اخللق أمجعني.

( ((32إخوان الصفا« ،الرسالة اثلامنة من اجلسمانيات الطبيعيات يف كيفية تكوين احليوانات وأصنافها :ويه الرسالة اثلانية والعرشون من رسائل إخوان
الصفا».376 :
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املراجع
امل�صادر املعرفية
امل�صادر الدينية
 -أ -القرآن الكريم. -ب – علوم ادلين (تفسري – حديث – علم الكالم – دراسات قرآنية). -ابن عريب (الشيخ األكرب؛ حميي ادلين؛ حممد بن عيل بن حممد بن عريب احلاتيم الطايئ األندليس،ت 638ـه) .الفتوحات املكية يف معرفة األرسار امللكية .حتقيق حممد عبد الرمحن املرعشيل .مج.1 .
بريوت :دار إحياء الرتاث العريب.1998 ،
ادلينَوري (ذو الفنون؛ أبو حممد؛ عبد اهلل بن عبد املجيد بن مسلم بن قتيبة ِّ
 -ابن قتيبة ِّادلينَوري،
ت  276ـه) .تأويل خمتلف احلديث .إعداد حممد زهري انلجار .بريوت :دار الكتب العلمية.1985 ،
 -إخوان الصفا .رسائل إخوان الصفا وخالن الوفاء .حتقيق بطرس البستاين .بريوت :دار صادر.1975 ، -إخوان الصفا .رسائل إخوان الصفا وخالن الوفاء .تصحيح خري ادلين الزريلك .القاهرة :املكتبة اتلجاريةالكربى.1928 ،
 -األعسم ،عبد األمري« .كتاب املبني يف رشح معاين ألفاظ احلكماء واملتلكمني لسيف ادليناألمدي» .يف املصطلح الفلسيف عند العرب :نصوص من الرتاث الفلسيف يف حدود األشياء ورسومها .ط.2 .
نصوص فلسفية .القاهرة :اهليئة املرصية العامة للكتاب.1989 ،
 -بدر ادلين بن مجاعة (بدر ادلين؛ أبو عبد اهلل؛ حممد بن إبراهيم بن سعد اهلل بن مجاعة بن عيل ابنمجاعة بن حازم بن صخر الكناين احلموي ،ت 733ـه) .تذكرة السامع واملتلكم يف أدب العالم واملتعلم.
حيدر اباد :املطبعة العثمانية1353 ،ـه.
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 -اخلطيب ابلغدادي (أبو بكر؛ أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن مهدي ابلغدادي ،ت 463ـه).تقييد العلم .حتقيق يوسف العش .دمشق :املعهد الفرنيس لدلراسات العربية.1949 ،
 -الزخمرشي (جار اهلل؛ أبو القاسم؛ حممود بن عمر بن حممد بن عمر اخلوارزيم الزخمرشي ،ت 538ـه).الكشاف عن حقائق اتلزنيل وعيون األقاويل يف وجوه اتلأويل .القاهرة :مصطىف ابلايب احلليب-1966[ ،
.]1968
 -السيويط (جالل ادلين؛ أبو الفضل؛ عبد الرمحن بن كمال ادلين بن أيب بكر بن حممد بن سابق ادليناخلضريي السيويط ،ت 911ـه) .اإلتقان يف علوم القرآن .القاهرة :مكتبة حممود توفيق.1940 ،
- -الفارايب (أبو نرص؛ حممد بن حممد بن طرخان بن أوزلغ الرتيك الفارايب ،ت 339ـه) .كتاب يف املنطق:

اخلطابة .حتقيق حممد سليم سالم .القاهرة :اهليئة املرصية العامة للكتاب.1976 ،
محُ َّ

- -مال صدرا (صدر ادلين؛ مد بن إبراهيم الشريازي ،ت 1050ـه) .رسالة إكسري العارفني يف معرفة احلق

وايلقني .بريوت :دار املحجة ابليضاء.2005 ،

امل�صادر التاريخية
 -ابن األثري (عز ادلين؛ أبو احلسن؛ عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكريم بن عبد الواحدالشيباين اجلزري ،ت 630ـه) .الاكمل يف اتلاريخ .حتقيق أيب الفداء عبد اهلل القايض .مج .2 .من سنة 1
لغاية سنة  29للهجرة .بريوت :دار الكتب العلمية.1987 ،
 -ابن اجلوزي (مجال ادلين؛ أبو الفرج؛ عبد الرمحن بن عيل بن حممد بن عيل بن عبيد اهلل بنعبد اهلل بن محادي بن أمحد بن حممد بن جعفر اجلوزي القريش اتلييم ابلكري ،ت 597ـه) .املنتظم

يف تاريخ امللوك واألمم .حيدر آباد ،اهلند :مطبعة دائرة املعارف العثمانية1357 ،ـه.
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 -السيويط (جالل ادلين؛ أبو الفضل؛ عبد الرمحن بن كمال ادلين بن أيب بكر بن حممد بنسابق ادلين اخلضريي السيويط ،ت 911ـه) .تاريخ اخللفاء .حتقيق حممد حميي ادلين عبد احلميد .ط.
 .3القاهرة :املكتبة اتلجارية الكربى.1964 ،

امل�صادر الأدبية (�أدب – لغة – بالغة – نحو – نقد)
 -ابن األثري (عز ادلين؛ أبو احلسن؛ عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكريم بن عبد الواحدالشيباين اجلزري ،ت 630ـه) .املثل السائر يف أدب الاكتب والشاعر .حتقيق أمحد احلويف .القاهرة :دار
نهضة مرص ،د.ت.
 -ابن األثري (عز ادلين؛ أبو احلسن؛ عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكريم بن عبد الواحدالشيباين اجلزري ،ت 630ـه) .املثل السائر يف أدب الاكتب والشاعر .حتقيق حممد حميي ادلين عبد احلميد.
القاهرة :مكتبة مصطىف ابلايب احلليب.1939 ،
 -ابن حزم (أبو حممد؛ عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم بن اغلب بن صالح بن خلف بن معدانابن سفيان بن يزيد األندليس القرطيب الظاهري الزييدي ،ت 456ـه) .مجهرة أنساب العرب .حتقيق
عبد السالم حممد هارون .ط .6 .ذخائر العرب  .2القاهرة :دار املعارف ،د.ت.
 -ابن حزم (أبو حممد؛ عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم بن اغلب بن صالح بن خلف بن معدان ابنسفيان بن يزيد األندليس القرطيب الظاهري الزييدي ،ت 456ـه) .مجهرة أنساب العرب .حتقيق هالل
نايج .تونس :دار بوسالمة.1967 ،
- -ابن رشيق القريواين (أبو عيل؛ احلسن بن رشيق القريواين األزدي ،ت 463ـه) .العمدة يف حماسن الشعر

وآدابه ونقده .حتقيق حممد حميي ادلين عبد احلميد .ط .5 .بريوت :دار اجليل.1981 ،
َّ

- -ابن الصائِغ القاهري (زين ادلين؛ عبد الرمحن بن يوسف القاهري ،ت 845ـه) .حتفة أويل األبلاب يف

صناعة اخلط والكتاب .حتقيق وتقديم هالل نايج .ط .2 .تونس :دار بوسالمة.1967 ،
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 -ابن فارس (أبو احلسني؛ أمحد بن فارس بن زكريا بن حممد بن حبيب القزويين الرازي ،ت 395ـه).َّ
الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها .حتقيق أمحد حسن بسج .بريوت :دار

الكتب العلمية.1997 ،
 -ابن املقفع (أبو حممد؛ عبد اهلل روزبه بن داوديه ،ت 142ـه)« .لكيلة ودمنة» .يف آثار ابن املقفع .بريوت:دار الكتب العلمية.1989 ،
- -أبو حيان اتلوحيدي (أبو حيان؛ عيل بن حممد بن العباس اتلوحيدي ،ت [ ]414ـه) .كتاب اإلمتاع

واملؤانسة .حتقيق أمحد أمني ،وأمحد الزين .القاهرة :جلنة اتلأيلف والرتمجة والنرش.1944-1939 ،
 -أبو حيان اتلوحيدي (أبو حيان؛ عيل بن حممد بن العباس اتلوحيدي ،ت [ ]414ـه) .املقابسات .حتقيقورشح حسن السندويب .القاهرة :املكتبة اتلجارية الكربى.1929 ،
 -أبو عبد اهلل اخلوارزيم (أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن يوسف الاكتب ابلليخ اخلوارزيم ،ت 387ـه).مفاتيح العلوم .حتقيق فان فلوتن .القاهرة :اهليئة العامة لقصور اثلقافة.2000 ،
- -اجلاحظ (أبو عثمان عمرو بن حبر بن حمبوب بن فزارة اللييث الكناين ابلرصي ،ت 255ـه) .رسائل

اجلاحظ .حتقيق حممد عبد السالم هارون .القاـهرة :مكتبة اخلانيج.1964 ،
- -اجلاحظ (أبو عثمان عمرو بن حبر بن حمبوب بن فزارة اللييث الكناين ابلرصي ،ت 255ـه) .املحاسن

واألضداد .حتقيق وتقديم فوزي عطوي .بريوت :الرشكة اللبنانية للكتاب.1969 ،
- -اجلاحظ (أبو عثمان عمرو بن حبر بن حمبوب بن فزارة اللييث الكناين ابلرصي ،ت 255ـه) .كتاب

اتلاج يف أخالق امللوك .حتقيق وتقديم فوزي عطوي .بريوت :الرشكة اللبنانية للكتاب.1970 ،
 -اجلاحظ (أبو عثمان عمرو بن حبر بن حمبوب بن فزارة اللييث الكناين ابلرصي ،ت 255ـه) .ابلخالء.حتقيق طه احلاجري .ط .5 .ذخائر العرب  .23القاهرة :دار املعارف ،د.ت.
- -اجلاحظ (أبو عثمان عمرو بن حبر بن حمبوب بن فزارة اللييث الكناين ابلرصي ،ت 255ـه) .كتاب

ابليان واتلبيني .حتقيق حممد عبد السالم هارون .مج .1 .القاهرة :مكتبة اخلانيج.1998 ،
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- -اجلاحظ (أبو عثمان عمرو بن حبر بن حمبوب بن فزارة اللييث الكناين ابلرصي ،ت 255ـه) .كتاب

احليوان .حتقيق حممد عبد السالم هارون .القاهرة :اهليئة العامة لقصور اثلقافة.2003 ،
 -الساكيك (رساج ادلين؛ أبو يعقوب؛ يوسف بن أيب بكر بن حممد بن عيل الساكيك اخلوارزيم احلنيف،ت 626ـه) .مفتاح العلوم .حتقيق أكرم عثمان يوسف .بغداد :مطبعة الرسالة.1982 ،
- -عبد القاهر اجلرجاين (أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد اجلرجاين ،ت 471ـه) .أرسار

ابلالغة .حتقيق حممود حممد شاكر .القاهرة :دار املعارف.1991 ،
- -عبد القاهر اجلرجاين (أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد اجلرجاين ،ت 471ـه) .كتاب

دالئل اإلعجاز .حتقيق حممود حممد شاكر .ط .3 .القاهرة :مطبعة املدين.1992 ،
- -العسكري ،أبو هالل .الصناعتني .حتقيق مفيد قميحة .ط .2 .بريوت :دار الكتب العلمية.1984 ،

املعاجم
 -ابن منظور (مجال ادلين أبو الفضل حممد بن مكرم بن عيل بن منظور األنصاري الرويفيع األفرييق،ت 711ـه) .لسان العرب .ط .3 .بريوت :دار صادر.1994 ،
َّ َ
اتل َهانَوي (حممد بن عيل بن القايض حممد حامد بن ّ
 َّ -اتل َهانوي ،تويف بعد
حممد صابر الفارويق احلنيف
1158ـه) .كشاف اصطالحات الفنون .حتقيق لطيف عبد ابلديع .ترمجة انلصوص الفارسية عبد انلعيم
حممد حسنني .القاهرة :اهليئة املرصية العامة للكتاب.1972 ،
 -الرشيف اجلرجاين (عيل بن حممد بن عيل الرشيف احلسيين اجلرجاين ،ت 816ـه) .اتلعريفات.القاهرة :املطبعة احلميدية1322 ،ـه.
 -الفريوز آبادي (جمد ادلين؛ أبو طاهر؛ حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم الشريازي الفريوزآبادي ،ت 817ـه) .القاموس املحيط .ط .3 .القاهرة :املطبعة املرصية.1993 ،
- -جممع اللغة العربية .معجم ألفاظ القرآن الكريم .القاهرة.1959 ،
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املراجع العربية
 «-إخوان الصفا» .يف املوسوعة الفلسفية العربية .مج .2 .املدارس واملذاهب واالجتاهات واتليارات.قسم  .1أ-ش .بريوت :معهد اإلنماء العريب.1988 ،
 -إبراهيم ،عبد اهلل .الرسدية العربية :حبث يف ابلنية الرسدية للموروث احلاكيئ العريب .بريوت :املركز اثلقايفالعريب.1992 ،
 -إخوان الصفا .رسائل إخوان الصفا وخالن الوفاء .حتقيق وتقديم بطرس البستاين .بريوت :دار صادر،.2006
 -أمني ،أمحد .ضىح اإلسالم .ط .3 .القاهرة :جلنة اتلأيلف والرتمجة والنرش.1943-1938 ، -تامر ،اعرف .حقيقة إخوان الصفا وخالن الوفا .نصوص ودروس  .3بريوت :املطبعة الاكثولوكية لآلباءاليسوعيني.1957 ،
 -اتلطاوي ،عبد اهلل .اجلدل والقص يف انلرث العبايس .القاهرة :دار اثلقافة.1988 ، -اجلابري ،حممد اعبد .مدخل إىل علم فلسفة العلوم العقالنية املعارصة وتطور الفكر العليم .طـ.3 .بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.1994 ،
 -اجلابري ،حممد اعبد .حنن والرتاث :قراءات معارصة يف تراثنا الفلسيف .ط .4 .ادلار ابليضاء :املركز اثلقايفالعريب.1985 ،
 -حسني ،طه« .مقدمة» .يف رسائل إخوان الصفا وخالن الوفاء .حتقيق خري ادلين الزريلك .مج .1 .القاهرة:املطبعة العربية.1928 ،
 -الرويب ،ألفت .بالغة اتلوصيل وتأسيس انلوع .كتابات نقدية  .112القاهرة :اهليئة املرصية العامةلقصور اثلقافة.2001 ،
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  -زكريا ،فؤاد .اتلفكري العليم .ط .3 .اعلم املعرفة  .3الكويت :املجلس الوطين للثقافة والفنونواآلداب.1988 ،
 -السواح ،فراس .طريق إخوان الصفا :املدخل إىل الغنوصية اإلسالمية .دمشق :دار عالء ادلين.2008 ، -ضيف ،شويق .العرص اإلساليم .ط .8 .تاريخ األدب العريب  .2القاهرة :دار املعارف ،د.ت. -ضيف ،شويق .العرص العبايس األول .ط .8 .تاريخ األدب العريب  .3القاهرة :دار املعارف.]1978[ ، -ضيف ،شويق .العرص العبايس اثلاين .ط .2 .تاريخ األدب العريب  .4القاهرة :دار املعارف ،د.ت. -الطيباوي ،عبد اللطيف .مجاعة إخوان الصفا[ .القدس :إدارة املعارف.]1931 ، -عبد اتلواب ،رمضان .فصول يف فقه العربية .ط .6 .القاهرة :مكتبة اخلانيج.1999 ،َّ
الصفا .نوابغ الفكر العريب  .7القاهرة :دار املعارف.1954 ،
- -عبد انلور ،جبور .إخوان

 -عرايب ،أسامة .اكرل بوبر :مدخل إىل العقالنية انلقدية .بريوت :املؤتمر ادلائم للحوار اللبناين.1994 ،َّ
الصفا .دمشق :األهايل.1993 ،
- -العوا ،اعدل .حقيقة إخوان

 -اغلب ،مصطىف .إخوان الصفا وخالن الوفا .يف سبيل موسوعة فلسفية  .20بريوت :مكتبة اهلالل،.1989
 -اغلب ،مصطىف .فالسفة من الرشق والغرب .بريوت :محد.1967 ، -الغذايم ،عبد اهلل .املرأة واللغة .ط .3 .بريوت :املركز اثلقايف العريب.2006 ،َ
 -غصيب ،هشام .دراسات يف تارخيية العلم .ع َّمان ،األردن :دار اتلنوير.1993 ، -فروخ ،عمر .إخوان الصفا :درس-عرض-حتليل .ط .2 .دراسات قصرية يف األدب واتلاريخ والفلسفة .15بريوت :مكتبة منيمنة.1953 ،
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 -فضل ،صالح .أسايلب الرسد يف الرواية العربية .الكويت :دار سعاد الصباح.1992 ، -فضل ،صالح .بالغة اخلطاب وعلم انلص .اعلم املعرفة  .164الكويت :املجلس الوطين للثقافةوالفنون واآلداب.1990 ،
 -فضل ،صالح .نظرية ابلنائية يف انلقد األديب .ط .2 .القاهرة :مكتبة األجنلو املرصية.1980 ، -قنصوة ،صالح .املوضوعية يف العلوم اإلنسانية :عرض نقدي ملناهج ابلحث .بريوت :دار اتلنوير.1984 ، -لكيطو ،عبد الفتاح .الكتابة واتلناسخ :مفهوم املؤلف يف اثلقافة العربية .ترمجة عبد السالم بنعبد العايل .بريوت :املركز اثلقايف العريب.1985 ،
 -لكيطو ،عبد الفتاح .لسان آدم .ترمجة عبد الكبري الرشقاوي .ادلار ابليضاء :دار توبقال.1995 ، -معصوم ،فؤاد .إخوان الصفا :فلسفتهم واغيتهم .ط .3 .منشورات املدى  .39دمشق :دار املدى.2008 ، -ماكوي ،عبد الغفار .جذور االستبداد :قراءة يف أدب قديم .اعلم املعرفة  .192الكويت :املجلس الوطينللثقافة والفنون واآلداب.1994 ،
محُ َّ

- -مال صدرا (صدر ادلين؛ مد بن إبراهيم الشريازي ،ت 1050ـه) .رسالة إكسري العارفني يف معرفة احلق

وايلقني .بريوت :دار املحجة ابليضاء.2005 ،
 -انلجار ،حممد رجب .الرتاث القصيص يف األدب العريب :مقاربات سوسيو-رسدية .الكويت :ذات السالسل،.1995
 -اهلمداين ،حسني فيض اهلل .حبث تارييخ يف رسائل إخوان الصفا :وعقائد اإلسماعيلية فيها .بومباي،اهلند :املكتبة العربية الكربى.1935 ،
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املراجع العربية املرتجمة
 -أجنينو ،مارك ،وآخرون .يف أصول اخلطاب انلقدي اجلديد .ترمجة وتقديم أمحد املديين .سلسلة املائةكتاب .بغداد :دار الشؤون اثلقافية العامة.1987 ،
 -أورنشتاين ،روبرت ،وبول إيرليش .عقل جديد لعالم جديد :كيف نغري طريقة تفكرينا نلحيم مستقبلنا.ترمجة أمحد مستجري .األعمال الفكرية .القاهرة :اهليئة املرصية العامة للكتاب.2000 ،
 -أونج ،والرت ج .الشفاهية والكتابية .ترمجة حسن ابلنا عز ادلين .مراجعة حممد عصفور .اعلم املعرفة .182الكويت :املجلس الوطين للثقافة والفنون واآلداب.1994 ،
 -بارت ،روالن .درس السيميولوجيا .ترمجة عبد السالم بن عبد العايل .تقديم عبد الفتاح كيليطو .ط. .3ادلار ابليضاء :دار توبقال.1993 ،
 -باشالر ،جاستون .الفكر العليم اجلديد .ترمجة اعدل العوا .طـ .3 .بريوت :املؤسسة اجلامعيةلدلراسات.1983 ،
 -باشالر ،جاستون .تكوين العقل العليم :مساهمة يف اتلحليل انلفساين للمعرفة املوضوعية .ترمجة خليلأمحد خليل .طـ .3 .بريوت :املؤسسة اجلامعية لدلراسات.1986 ،
 -برولكمان ،اكرل .تاريخ األدب العريب .ترمجة حممود فهيم حجازي .مج .1 .القاهرة :اهليئة املرصيةالعامة للكتاب.1993 ،
ً

ً
اعما .ترمجة أمحد مستجري .القاهرة :اهليئة
- -بوبر ،اكرل .حبثا عن اعلم أفضل :حمارضات ومقاالت ثالثني

املرصية العامة للكتاب.1996 ،
 -تودوروف ،تزفينت .الشعرية .ترمجة شكري املبخوت ،ورجاء بن سالمة .ط .2 .ادلار ابليضاء :دارتوبقال.1990 ،
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 -تودوروف ،تزفينت .مدخل إىل األدب العجائيب .ترمجة الصديق بو عالم .مراجعة حممد برادة .القاهرة:دار رشقيات.1994 ،
 -جنيت ،جريار .خطاب احلاكية :حبث يف املنهج .ترمجة حممد معتصم ،وعبد اجلليل األزدي ،وعمر حيل.ط .2 .املرشوع القويم للرتمجة .القاهرة :املجلس األىلع للثقافة.1997 ،
 -دي بور ،ت .ج .تاريخ الفلسفة يف اإلسالم .ترمجة عبد اهلادي أبو ريدة .ط .3 .القاهرة :دار انلهضةالعربية.1954 ،
 -دي بونو ،إدوارد .اتلفكري اإلبدايع .ترمجة خليل راشد اجليويس .أبو ظيب :املجمع اثلقايف.1997 ، -دي بونو ،إدوارد .اتلفكري املتجدد :استخدامات اتلفكري اجلانيب .ترمجة إيهاب حممد .األلف كتاب اثلاين .180القاهرة :اهليئة املرصية العامة للكتاب.1995 ،
 -زومتور ،بول .مدخل إىل الشعر الشفايه .ترمجة ويلد اخلشاب .القاهرة :دار رشقيات.1999 ، -سبيال ،حممد ،مرتجم .يف الفكر املعارص :حوارات .الرباط :الرشكة ابليادر ،د.ت. -فروم ،إريك .اإلنسان بني اجلوهر واملظهر .ترمجة سعد زهران .تقديم لطيف فطيم .اعلم املعرفة .140الكويت :املجلس الوطين للثقافة والفنون واآلداب.1983 ،
 -فوكو ،ميشال .املؤلف .ترمجة خريي دومة .القاهرة :دار رشقيات.1997 ، -فوكو ،ميشال .نظام اخلطاب .ترمجة خريي دومة .القاهرة :دار رشقيات.1997 ، -كريسطيفا ،جويلا .علم انلَّص .ترمجة فريد الزايه .مراجعة عبد اجلليل ناظم .ادلار ابليضاء :دارتوبقال.1991 ،
- -لكيطو ،عبد الفتاح .احلاكية واتلأويل .ادلار ابليضاء :دار توبقال.1988 ،

210

حتليل اخلطاب يف رسائل إخوان الصفا

 -لكيطو ،عبد الفتاح .الغائب :دراسة يف مقامة للحريري .املعرفة األدبية .ادلار ابليضاء :دار توبقال،.1987
 -لكيطو ،عبد الفتاح .الكتابة واتلناسخ :مفهوم املؤلف يف اثلقافة العربية .ترمجة عبد السالم بنعبد العايل .بريوت :املركز اثلقايف العريب.1985 ،
 -لكيطو ،عبد الفتاح .لسان آدم .ترمجة عبد الكبري الرشقاوي .ادلار ابليضاء :دار توبقال.1995 ، -كوربان ،هرني .تاريخ الفلسفة اإلسالمية :منذ ايلنابيع حىت وفاة ابن رشد ( .)1198ترمجة نصري مروة،وحسن عبد الكريم قبييس .مراجعة موىس بن صدر ادلين بن إسماعيل الصدر ،واعرف تامر.
بريوت :عويدات.1966 ،
 -كولر ،جوناثان .مدخل إىل انلظرية األدبية .ترمجة مصطىف بيويم عبد السالم .املرشوع القويم للرتمجة .514القاهرة :املجلس األىلع للثقافة.2003 ،
 -كون ،توماس .بنية اثلورات العلمية .ترمجة شويق جالل .اعلم املعرفة  .168الكويت :املجلس الوطينللثقافة والفنون واآلداب.1992 ،
 -نيوتن ،ك .م .نظرية األدب يف القرن العرشين .ترمجة عيىس العاكوب .القاهرة :عني لدلراساتوابلحوث اإلنسانية واالجتماعية.1996 ،
 -ويليك ،رينيه ،وأوسنت وارين .نظرية األدب .ترمجة حميي ادلين صبيح .مراجعة حسام اخلطيب.بريوت :املؤسسة العربية لدلراسات.1987 ،

الدوريات
 -درويش ،أمحد« .ابلناء الفين ألحاديث ابن دريد وأصداؤه يف مقامات بديع الزمان» .فصول ،13العدد  .3قراءات تراثية (خريف .39-20 :)1994
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 قراءات.3  العدد،13  فصول.» السلطة املحبوسة: «املتليق عند انلقاد القداىم. محادي،الزنكري- .300-289 :)1994 تراثية (خريف
59  العدد، فصول.» منظورات من الرتاث العريب: «حبك انلص. حممد السيد سليمان،العبد- .96-54 :)2002(
ً
تعميما واخلطاب الرسدي
 «سياق اتللفظ وقيمته يف حتليل اخلطاب. حممد انلارص،العجييم- ً
.69-46 :)2003(  ثقافة الصورة،62  العدد، فصول.»ختصيصا
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