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ملخ�ص:
يتناول هذا البحث ر�سالة “تداعي احليوانات على الإن�سان” لإخوان ال�صفاء من ناحية عالقة الر�ؤية الفكرية
التي تطرحها الر�سالة واملنحى التعليمي فيها من جهة وبالبناء الذي قامت به من جهة �أخرى ،فقد ق ّدم �إخوان
ال�صفاء م�س�ألة عر�ض �آرائهم الفكرية ومعلوماتهم املتنوعة على �أي اعتبار �أدبي �أو فني مما جعل بناء الر�سالة
يت�شكل يف قالب خا�ص لإظهار ر�ؤيتهم.
وقد حاول الباحث �أن يثبت هذه العالقة من خالل عدد من الإجراءات ،فقد �أجرى موازنة بني ن�سختني
مطبوعتني للر�سالة يف حماولة منه للتو�صل �إلى البعد الأدبي والعلمي فيها ،ثم حاول اكتناه الفكر الذي يدعو له
�إخوان ال�صفاء يف هذه الر�سالة ،كما حاول �أن يتو�صل �إلى اجلن�س الأدبي الذي ميكن �أن تندرج فيه� ،إذ يرتبط
اجلن�س الأدبي بالبناء الذي تقوم به الر�سالة ،وبعد ذلك كان من املنا�سب تناول بناء الر�سالة فهي حتتوي على
خم�س بنى �أ�سا�سية تنتظمها كلها ،وقد ارتبط هذا البناء بالطرح الفكري الذي تبناه �إخوان ال�صفاء ،كما �أ�سهم
املنحى التعليمي الذي انتحاه �إخوان ال�صفاء يف اتخاذ الر�سالة هذا ال�شكل البنيوي .وقد �أدرج الباحث يف خامتة
البحث قائمة بالنتائج التي تو�صل �إليها من خالله.

م�صطلحات �أ�سا�سية� :إخوان ال�صفا ،ر�سالة تداعي احليوانات على الإن�سان ،الر�ؤية والبناء.
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The vision and structure in “ressalat tada’i
al-haiwanat ala al-insan” by Ikhwan assafa
Dr. Shafeeq Taha Al-Nobany

Abstract:
This research studies “Ressalat Tada`i Al-haiwanat ala Al-insan” by Ikhwan Assafa
from the side of the relation of the intellectual vision which the text (alressala) discusses
and the educational approach from one side with the structure of the text from other side.
Ikhwan Assafa put at first the issue of showing their intellectual ideas upon any other
literary and artistic consideration which made the structure of the text perform in a special
frame to reveal their vision.
The researcher tries to prove this relation through several procedures. He made a
balance between two printed copies of the text trying to reach to the literary and scholarly
dimension in the text. Then he tries to identify the ideology Ikhwan Assafa advocated in
this text. Also he tries to identify the literary genre of the text. There for the literary genre
which is connected to the structure which the text stands on. After that it was appropriate
to discuss the text structure. It contains five basic structures along the text. The text
structure attached to the ideology that Ikhwan Assafa adopted. Also the educational
approach which Ikhwan Assafa took contributed to the structural form of the text. At the
conclusion of the research the researcher listed the results which he came up with during
the research.

Keywords: Ikhwan Assafa, Ressalat tadai’i al-haiwanat ala al-insan, The vision and straucture.
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الفني يف القرن الرابع”( ،)3وخ�ص�ص لها جزءا
عر�ض من خالله للر�سالة عر�ضا عاما مل يق�صد منه
�أن يتعمق فيها من الناحية الفنية �أو الفكرية( ،)4كما
عر�ض لها م�صطفى ال�شكعة(� ،)5إذ الحظ مالحظات
مهمة بالن�سبة للبحث احلايل �سن�شري �إليها الحقا ،وقد
ناق�ش عدد من الباحثني ق�ص�ص احليوان يف الرتاث
العربي دون ذكر الر�سالة مو�ضوع البحث( ،)6غري �إن
معظم الدرا�سات التي تعر�ضت لهذه الر�سالة جاءت
يف �إطار فل�سفي وفكري ،فتناولتها بو�صفها ن�صا
فل�سفيا �أو �إيديولوجيا ،ذلك �أن مثل هذه الدرا�سات
هي يف الأ�صل بحوث يف فكر وفل�سفة �إخوان ال�صفاء.7
()1
بني ن�سختني
حققت ر�سائل �إخوان ال�صفاء انت�شارا وا�سعا يف
القرن الرابع الهجري( ،)8ورمبا كان للدعوة ال�سرية
التي انطلق منها ه�ؤالء �أثر على هذا االنت�شار ،فطبيعة
هذه الدعوة غالبا ما تثري الآخرين حلب اال�ستطالع
على م�ضمونها ،ولعل يف اطالع �أبي حيان التوحيدي
على عدد من ر�سائل �إخوان ال�صفاء وحمله جزءا
منها �إلى �شيخه �أبي �سليمان املنطقي ال�سج�ستاين
ليطلع عليها(� )9شاهدا على ذلك ،كما �أن يف كرثة
املخطوطات التي و�صلتنا لهذه الر�سائل دليال على
�سعة انت�شارها(.)10
ويبدو �أن الر�سالة امل�شهورة با�سم «تداعي
احليوانات على الإن�سان» حازت على اهتمام خا�ص
من قبل �إخوان ال�صفاء �أنف�سهم( ،)11فقد �أجريت
تعديالت على ن�ص الر�سالة مبا ي�ستقيم مع �أغرا�ض
معينة ،وهذا ما �س�أحاول مناق�شته يف هذا اجلزء من
البحث ،حيث لن �أتعر�ض �إلى موازنة بني خمطوطات
الر�سالة؛ ذلك �أن هذا البحث ي�ضيق مبثل هذا

مقدمة:
يزخر الرتاث العربي الإ�سالمي بفنون �أدبية
اتخذت �أ�شكاال جديدة كاملقامة والر�سالة وال�سرية
ال�شعبية .وقد �أجريت درا�سات عديدة يف �أ�شكال
هذه الفنون الأدبية وبناها� ،إذ ركزت معظم هذه
الدرا�سات كما هو احلال يف درا�سة �سعيد يقطني يف
ال�سرية ال�شعبية( )1على الأ�شكال الأدبية والبنى التي
ينتظم فيها عدد من الن�صو�ص ،حيث تندرج هذه
الن�صو�ص يف جن�س �أدبي ا�ستقر و�شاع يف ع�صر معني.
ويف مقابل هذه الن�صو�ص التي تندرج يف
�أجنا�س �أدبية وا�ضحة املعامل ظهرت ن�صو�ص �أخرى
ت�شكلت يف بناء �أدبي خا�ص ال ميكننا �أن نن�سبه �إلى
جن�س �أدبي وا�ضح املعامل ،وغالبا ما ت�أتي مثل هذه
الن�صو�ص يف �إطار “الر�سالة” بو�صفها فنا �أدبيا
ات�سع لأمناط �أدبية متعددة( ،)2ومن هذه الن�صو�ص
الر�سالة املعروفة با�سم”:تداعي احليوانات على
الإن�سان” ،فقد اتخذت هذه الر�سالة بناء خا�صا
�سنحاول التعرف �إليه من خالل هذا البحث.
تدور �أحداث ر�سالة “تداعي احليوانات على
الإن�سان” يف جزيرة “بال�صاغون” حني طرحت
عا�صفة بحرية مركب جماعة من التجار وال�صناع
و�أهل العلم �إلى �ساحلها ،فطابت لهم احلياة وا�ستقروا
فيها ،فعمدوا �إلى ا�ستخدام احليوانات املوجودة يف
اجلزيرة لق�ضاء حاجاتهم معتقدين �أنها عبيد لهم،
فنفرت منهم احليوانات وجل�أت �إلى بيورا�سب ملك
اجلن �صاحب جزيرة “بال�صاغون” ،لت�شتكي على
الإن�سان؛ مما �أدى �إلى قيام املحاكمة التي تولى فيها
ملك اجلن مهام القا�ضي.
وقد نالت هذه الر�سالة اهتماما �ضئيال من دار�سي
الأدب ،فقد عرج عليها زكي مبارك يف كتابه “النرث
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الإجراء ،كما �إنه ال يهدف �إلى حتقيق متكامل للن�ص
مو�ضوع البحث ،بل �س�أكتفي باملوازنة بني ن�سختني
مطبوعتني للر�سالة ،وهما :الن�سخة املطبوعة �ضمن
ر�سائل �إخوان ال�صفاء مبجلداتها الأربعة(،)12
والن�سخة املطبوعة للر�سالة على حدة بتقدمي فاروق
�سعد( ،)13وذلك بهدف التعرف �إلى جانب من طبيعة
الن�ص مو�ضوع البحث ،حيث تندمج فيه املالمح
الأدبية والعلمية والفل�سفية ،بل �إن �إخوان ال�صفاء
وظفوا الأدب لإي�صال م�ضامني فكرية وعلمية.
ا�شتهرت الر�سالة الثانية والع�شرون من ر�سائل
�إخوان ال�صفاء« :من اجل�سمانيات �إلى الطبيعيات:
يف كيفية تكوين احليوانات و�أ�صنافها» با�سم« :تداعي
احليوانات على الإن�سان»( ،)14وقد جاء �شيوع هذا
العنوان بالطبعة التي �أ�صدرها فاروق �سعد عام
� ،1977إذ اعتمد يف هذه الطبعة على الن�ص املن�شور
على حدة يف القاهرة �سنة  1318-املوافق  1900م
حتت عنوان ر�سالة احليوان والإن�سان بعد مطابقته
على «الن�ص املن�شور يف اجلزء الثاين (الر�سالة
الثامنة) من بع�ض الطبعات العديدة املحتوية على
جمموعة ر�سائل �إخوان ال�صفا الكاملة وامل�ؤلفة من
جزئني واملن�شور معظمها يف القاهرة خالل هذا
القرن».15
مل يجر فاروق �سعد � ّأي تعديل �أو تقدمي �أو ت�أخري يف
الن�ص الذي اعتمده ،واكتفى ب�إعادة تق�سيمه تق�سي ًما
مو�ضوع ًّيا مي ّكن القارئ من تتبع ت�سل�سله والإحاطة
ب�سياقه( ،)16غري �أن تلك املطابقة التي �أ�شار �إليها يف
تقدمي الر�سالة مل تظهر يف هوام�ش الن�ص ،مع �أن
هناك فروقا عديدة بني الن�سختني ،ولعله ارتكن يف
ذلك �إلى كونه مق ّدما ال حمققا للن�ص .واملتابع لعملية
املطابقة بني الن�صني �سيجد عددا من الفروقات التي
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حتمل دالالت على تداول الن�ص بني القراء.
تباينت عناوين الر�سالة مو�ضوع البحث على
الرغم من تعلقها جميعها باحليوان ،فالعنوان الأول
املقرتن بالر�سالة الثانية والع�شرين من ر�سائل �إخوان
ال�صفاء «من اجل�سمانيات الطبيعيات :يف كيفية
تكوين احليوانات و�أ�صنافها» يتخذ بعدً ا علم ّيا،
فهو يعطي املتلقي داللة على م�ضمون ر�سالة تتعلق
ب�أ�صناف احليوانات وطبيعة تكوينها دون الإ�شارة �إلى
املنحى الأدبي فيها.
ويت�سم العنوان الثاين« :احليوان والإن�سان»
املقرتن بالطبعة ال�صادرة عام 1900م يف القاهرة
بالعمومية ،فهو ال ي�شري �إلى م�ضمون حمدد يف
الر�سالة ،ويفتح �آفاق قارئه �إلى �أكرث من ت�صور
علمي �أو �أدبي ميكن �أن يندرج حتته ،وهذا ما جتاوزه
العنوان «تداعي احليوانات على الإن�سان» فقد �أخذ
بعدً ا �أدب ّيا داال حني �أ�شار بهذا العنوان الذي يحمل
انزياحا دالل ّيا �إلى املنحى الأدبي يف الن�ص ،فلي�س
من الطبيعي �أن تتداعى احليوانات على الإن�سان يف
ظل نامو�س الطبيعة ال�سائد.
يحمل العنوان وفق العادة دالالت على الن�ص الذي
يو�سم به ،ولعل يف التحول الذي طر�أ على عنوان هذه
الر�سالة دالالت على طبيعتها ،فهي جتمع بني ال�سمات
العلم ّية والأدب ّية مما يعطيها طابعا تعليم ّيا( ،)17كما
يرتبط هذا التحول يف العنوان بتغيريات �أجريت على
الن�ص(.)18
ا�ستُثني من الن�ص الذي اعتمده فاروق �سعد
� ُ
أول ثمانية ع�شر ف�صال (� ،)19إذ قدم �إخوان ال�صفاء
يف هذه الف�صول معلومات عن �أ�صناف احليوانات
حماولني تعليل طبيعة كل منها ،وقد جاءت هذه
الف�صول لتقدم املعلومات ب�أ�سلوب علمي مبا�شر ال
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يعتمد �أي عن�صر حكائي كما هو احلال يف الف�صول
الالحقة ،كما قدموا فيه هدف كتابة الر�سالة الذي
�سنتناوله يف مو�ضع الحق من هذا البحث.
مل يقت�صر احلذف يف هذه الن�سخة على الف�صول
الثمانية ع�شر الأولى ،بل جتاوزه �إلى موا�ضع يف
و�سط الر�سالة ترتاوح بني الطول والق�صر ،والناظر
�إلى هذه املوا�ضع يجد �أن هناك ما يجمع املحذوف
ب�سمة عامة� ،إذ �إن �إ�سقاطه ال ي�ؤثر على ات�صال
احلكاية والكالم ،كما هو احلال يف حذف بع�ض
الت�سبيحات(� ،)20أو التحميدات التي ت�أتي يف مطلع قول
�إحدى ال�شخ�صيات(� ،)21أو يف معر�ض حديثها(.)22
وقد يكون احلذف لتجنب اال�ستطراد كما هو احلال
يف حذف حوار دار بني النملة و�سيدنا �سليمان عليه
ال�سالم يف �سياق قول ال�صر�صر حني تطرق �إلى
�أحجام بع�ض احليوانات املتنوعة ،وتنا�سب كل حجم
مع طبيعة كل نوع من احليوانات� ،إذ جاء هذا احلوار
خارجا عن ال�سياق لأنه يتعلق مبو�ضوع العبادة(،)23
وقد ي�أتي احلذف لبع�ض اجلمل التي تو�ضح ما هو
وا�ضح �أ�صال ،فقد حذفت مثال جملة تتعلق باكت�شاف
الأطباء الأقدمني ترياقا يف حلم احلية ملقاومة �سمها،
واكتفي باجلملة ال�سابقة مع �إجراء بع�ض التعديالت
عليها(.)24
يلحظ با�ستقراء موا�ضع احلذف الذي وقع
يف ثنايا الن�سخة املذكورة �أنه جاء يف معظمه
لالخت�صار( )25الذي ينحو �إلى �إزالة امللل عن القارئ؛
مما ي�ؤدي �إلى حتقيق تداول �أكرث للن�ص ،كما يظهر
هذا امليل �إلى حتقيق التداول يف حذف بع�ض الفقرات
التي تنحو منحى فل�سف ًّيا معقدا �إلى حد ما كما هو
احلال يف تعليل فر�ض ال�صالة وال�صيام على الب�شر
دون احليوانات واخت�صا�ص احلالل واحلرام بالب�شر

دون احليوانات(� ،)26إذ جاء هذان التعليالن �أكرث
�إمعانا يف الفل�سفة ،فاخت�صرا حتى يكون القول �أقرب
�إلى العفوية ،وهذا ما وقع يف االخت�صار الذي جاء يف
حكم ملك اجلن يف نهاية الر�سالة �إذ حذفت اجلملة
املتعلقة با�ستئناف الدور واحلكم بحكم �آخر(.)27
ومع هذا امليل لالخت�صار مل يكن كل احلذف نابعا
من هذا ال�سبب� ،إذ تظهر دوافع �إيديولوجية ،كما هو
احلال يف حذف قول �صاحب العزمية يف الرد على
ال�سرياين من �آل امل�سيح« :قل �أي�ضا :فما رعيناها حق
رعايتها ،وكفرنا وقلنا :ثالث ثالثة ،وعبدنا ال�صلبان،
و�أكلنا حلم اخلنزير يف القربان ،وقلنا على اهلل
الزور والبهتان»(� ،)28إذ جاء هذا احلذف لين�سجم
مع الدعوة العامة �إلى التقريب بني الديانات عند
�إخوان ال�صفاء خا�صة �أن ال�سرياين بد�أ حديثه بقول
يدل على التوحيد« :احلمد هلل الواحد الأحد ،الفرد
ال�صمد»(.)29
وال يتوقف التغيري الذي وقع يف الن�سخة التي
اعتمدها فاروق �سعد على حذف بع�ض الفقرات
واجلمل من الن�سخة الواقعة يف الر�سائل ،بل �إن من
يحاول �أن يقارن بني الن�سختني املذكورتني �سيجد �أنه
ال تخلو �صفحة واحدة من تغيري يف ال�صياغة اللغوية
للجمل� ،أو تبديل مفردة ب�أخرى� ،إذ يلحظ �أن هذه
التغيريات تعرب يف الأغلب عن امليل �إلى الدارج من
املفردات والتعبريات �أو ما هو �أقرب �إلى لغة التداول،
فنجد مثال ا�ستبدال مفردة «الدافئة»( )30مبفردة
«الدفيئة»( ،)31ومفردة «�صعد»( )32مبفردة «رقي»(،)33
وكثريا ما جند تخففا من بع�ض ال�ضمائر دون �إف�ساد
املعنى ،كما هو احلال يف قول الببغاء زعيم اجلوارح:
«فهم الذين غروكم ب�إظهار الورع واخل�شوع»( )34الذي
ا�ستبدل بقوله« :فهم الذين غروكم ب�إظهارهم الورع
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وجه الأر�ض بعد ثقل الطعام على املعدة ،وتناول
الأ�شياء الثقيلة يف الليايل»( -)37بعد �أن حذف
هذا التعليل ظهرت �إ�شارة �إليه يف نهاية قول زعيم
الطيور« :والأيام كلها لنا جمعة وعيد واحلركات كلها
لنا �صلوات وت�سبيح فلم نحتج �إلى �شيء مما ذكرت
وافتخرت»( ،)38ف(ال) العهدية حتيل �إلى حركات
ال�صالة التي مت حذفها من الن�سخة املعدلة دون
حذف ما يتعلق بها من �إ�شارات الحقة ،ويف ذلك ما
يدل على �أن الن�سخة الأ�صلية هي تلك التي ت�ضمنت
التعليل والإ�شارة التي تعود عليه ،يف حني �أن تلك
الن�سخة التي ت�ضمنت الإ�شارة دون ذلك التعليل الذي
تعود عليه متثل الن�سخة املعدلة� ،إذ �سها القائم على
هذه التعديالت عن �إجراء التغيريات الالزمة تبعا ملا
حذفه.
يبدو �أن هذه التعديالت التي �أجريت على
الر�سالة مو�ضوع البحث جاءت بعد موت م�ؤلفها مبدة
قليلة� ،إذ ال يجد الباحث م�س ّو ًغا غري هذا لإ�ضافة
تلك اخلامتة يف نهاية الن�سخة املعدلة للر�سالة(،)39
فاخلامتة تتناول كيفية تعاون �إخوان ال�صفاء يف
طلب معي�شة الدنيا بعد موت �أحدهم� ،إذ ال ميت هذا
املو�ضوع ب�صلة ملو�ضوع الر�سالة ،غري �إن القائم على
هذه التعديالت رمبا �شعر بحرج جتاه �أخيه املتوفى
لتغيريه يف ر�سالته ،ف�أ�ضاف هذه اخلامتة دون �إ�شارة
�صريحة له.
()2
فكر �إخوان ال�صفاء
جاءت هذه الر�سالة لإظهار مفهومي الإن�سان
واحليوان يف فكر �إخوان ال�صفاء بالدرجة الأولى،
لكنها مل تتوقف عند هذين املفهومني ،بل ظهرت فيها
معظم عنا�صر نظرياتهم و�آرائهم الفل�سفية �إذ تفاوت

واخل�شوع»(.)35
ويف �إثبات التتبع الدقيق للتحوالت التي جرت
على هذه الر�سالة �ضمن هذا البحث ما يخرج به
عن طبيعته وهدفه� ،إذ ميكن �إحالة ذلك �إلى عملية
حتقيق متكاملة ملخطوطات الر�سالة .و�إمنا �أردت من
هذه املوازنة بني الن�صني التو�صل �إلى دالالت معينة،
�إذ ت�شري هذه العملية �إلى كون �إحدى الن�سختني �أ�صال
للأخرى ،ولعل الن�سخة التي جاءت يف �إطار الر�سائل
جمتمعة متثل الأ�صل ،يف حني متثل الن�سخة التي
اعتمدها فاروق �سعد الن�سخة املعدلة عن الأ�صل.
وقد ذكر بروكلمان هذه الطبعة ال�صادرة
عام 1318التي اعتمدها فاروق �سعد ،و�أ�شار �إلى
الرتجمات املتعددة التي اخت�صت بهذه الر�سالة(،)36
و�إن ّ
دل ذلك على �شيء ف�إمنا يدل على �سعة انت�شار
هذه الر�سالة دون غريها من ر�سائل �إخوان ال�صفاء
�سواء �أكان ذلك على م�ستوى التداول بني �أبناء
العربية يف ع�صر �إخوان ال�صفاء ويف الع�صر احلديث
�أو على م�ستوى ن�شرها بلغات الأمم الأخرى يف الع�صر
احلديث.
لقد ظهرت �أكرث من �إ�شارة يف ثنايا الن�ص الذي
اعتمده فاروق �سعد �إلى كونه تعديال عن الن�ص
املن�شور �ضمن الر�سائل ،فبالإ�ضافة �إلى حتوالت
العنوان التي ت�شري �إلى �أنتقال الن�ص من تداوله
بني املتخ�ص�صني �إلى التداول بني املهتمني بالأدب،
وهي فئة �أو�سع بطبيعة احلال ،مل يقم جمري هذه
التعديالت بحذف �إ�شارة �إلى بع�ض الذي حذفه،
فبعد �أن حذف جزءا من قول زعيم الطيور عن تعليل
فر�ض ال�صالة على الإن�سان بكونها حركات خمتلفة
الأ�شكال؛ «لأن الطبيب ي�أمر بحركات وخطوات من
الأعلى �إلى الأ�سفل ،ومن الأ�سفل �إلى الأعلى ،وعلى
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تعبريهم عنها بني ال�شرح والوم�ضات ال�سريعة،
و�سوف �أحاول يف هذا اجلزء من البحث �أن �أقدم
ر�ؤيتهم الفل�سفية يف الر�سالة من خالل بندين؛ يتعلق
البند الأول بالدين والفل�سفة� ،أما البند الثاين فيتعلق
مبفهومي الإن�سان واحليوان كما ظهرا يف الر�سالة.
1-2
الدين والفل�سفة
يت�سم فكر �إخوان ال�صفاء ب�أنه فكر جتميعي،
وقد تنبه �أبو حيان التوحيدي �إلى هذه ال�سمة يف
مرحلة مبكرة� ،إذ ر�أى �أن هذه اجلماعة «جامعة
لأ�صناف العلم و�أنواع ال�صناعة»( ،)40وقد زعموا �أنهم
يحاولون غ�سل ال�شرائع وتطهريها بالفل�سفة(،)41
ولعل يف فكر �إخوان ال�صفاء ما يتجاوز عملية الغ�سل
والتطهري هذه ،فهم يقدمون ت�صو ًرا دين ًّيا مباي ًنا
للت�صور الأ�صويل معتمدين يف تنظريهم على بعدين
�أ�سا�سيني� ،أولهما ديني ،وثانيهما فل�سفي ي�ستقي من
احلكمة اليونانية.
�أخذ �إخوان ال�صفاء عن �أفلوطني نظرية الفي�ض
التي تقول بالعقل الأول وفي�ضه لتكوين اجل�سم املطلق
الذي تركبت منه الأفالك والكواكب عن طريق
الهيولى الأولى( ،)42وقد نعتوا اهلل تعالى بقولهم« :هو
العقل الفعال ذو العلم والأ�سرار»( ،)43ومن الوا�ضح
يف هذا الو�صف �أن �إخوان ال�صفاء �أرادوا �أن يف�سروا
الذات الإلهية من خالل الفكر اليوناين.
ومتثل النف�س الكلية امل�صدر الثاين للفي�ض بعد
العقل الأول ،وقد ت�شوبها �صفة اجل�سمية ،ف�إن «من
الأنف�س اجلزئية ما يت�صور ب�صورة النف�س الكلية،
ومنها ما يقاربها ،وذلك بح�سب قبولها ما يفي�ض
عليها من العلوم واملعارف والأخالق اجلميلة ،وكلما
كانت �أكرث قبوال كانت �أف�ضل و�أ�شرف من �سائر �أبناء

جن�سها ،مثل نفو�س الأنبياء عليهم ال�سالم»(.)44
وقد �أخذت فكرة احلاكم يف ر�سالة تداعي
احليوانات على الإن�سان حيزً ا وا�س ًعا ،غري �أنها تبدو
�أكرث عمومية مما جاء يف ر�سائلهم عن هذا املو�ضوع
ن�سبهم من خاللها �إلى اجتاه حمدد
مما ال يتيح ْ
ودقيق ،ففي حوار الأ�سد مع النمر يف اختيار ر�سول
ال�سباع �إلى ملك اجلان يتحدث النمر عن اخل�صال
والواجبات على امللك والرعية ،فامللك «ينبغي �أن
�شجاعا عادال رحي ًما عايل الهمة
يكون �أدي ًبا لبي ًبا
ً
كثري نّ
�صارما يف الأمور مت�أن ًيا
التحن �شديد العزمية
ً
ذا ر�أي وب�صرية .ومع هذه اخل�صال ينبغي �أن يكون
م�شف ًقا على رعيته متحن ًنا على جنوده و�أعوانه رحي ًما
بهم كالأب امل�شفق على الأوالد� ،شديد العناية ب�صالح
�أمورهم»(.)45
ويربط �إخوان ال�صفاء بني مفردة امللوك
واملالئكة ،قالوا على ل�سان الببغاء« :اعلم �أن ا�سم
امل ِلك م�شتق من ا�سم امل َلك و�أ�سماء امللوك من �أ�سماء
املالئكة ،وذلك �أنه ما من جن�س من هذه احليوانات
وال نوع منها وال �شخ�ص وال �صغري وال كبري �إال وهلل عز
وجل مالئكة موكلون بها تر ّبيها وحتفظها وتراعيها
يف جميع مت�صرفاتها ،ولكل جن�س من املالئكة رئي�س
عليها يراعي �أمورها وهم عليها �أ�شد رحمة ور�أفة
وحتننا و�شفقة من الوالدات لأوالدها ال�صغار وبناتها
ال�ضعيفة»( )46فهم يف ذلك يعطون للملك �سمة نورانية
ت�ستم ّد من عامل الغيب ،واحلقيقة �أن هذا الربط ال
يكفي لأن نحكم على �إخوان ال�صفاء بالتزام اجتاه
حمدد يف م�س�ألة احلكم ،فهم يربطون بني املالئكة
وامللوك لي�صلوا �إلى �أن احلكم ينبغي �أن يت�سم ب�أعلى
درجات النزاهة والف�ضيلة.
ويف حني و�صف �إخوان ال�صفاء ال�صورة املثالية
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للملك حملوا على خلفاء ع�صرهم ،حتى �إنهم �ساقوا
�أحاديث مو�ضوعة يف ذلك كقولهم على ل�سان ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :ما من تبون يف قوم
�إال ي�ستخلفها اجلربوتية»( ،)47كما عدوا �سلبيات
ه�ؤالء اخللفاء ،فهم «ي�سمون با�سم اخلالفة النبوية
ويت�سيرّ ون ب�سرية اجلبابرة وينهون عن منكرات
الأمور ويرتكبون كل حمظور ويقتلون �أولياء اهلل
و�أوالد الأنبياء وي�سبونهم ويغ�صبونهم على حقوقهم
وي�شربون اخلمور ويبادرون �إلى الفجور»( ،)48وال
يخفى يف ذلك النزعة املعار�ضة للعبا�سيني لدى هذه
اجلماعة.
ومما ارتبط بنظرية الفي�ض عند �إخوان ال�صفاء
مفهوم وحدة العامل ،فقد نتجت عن �سريان الفي�ض
حركة ربطت العامل كله ليال ونهارا ،وهذه احلركة
متثل �سر احلياة يف الكون ،ووجود الكائنات احلية
مرتبط بهذه احلركة( ،)49ولعل مفهوم وحدة العامل
�سمح لإخوان ال�صفاء بالأخذ بعلم التنجيم ليكون
أ�سا�سا من �أ�س�س تنظريهم.
� ً
تعر�ض �إخوان ال�صفاء يف الر�سالة مو�ضوع البحث
�إلى علم التنجيم ،فبعد �أن حتدث الببغاء عن جلوء
اجلهال من بني �آدم من العوام والن�ساء وال�صبيان
واحلمقى �إلى املنجمني �س�أله ملك اجلان عن فائدة
التنجيم ،ف�أجابه الببغاء بوجود فوائد لهذا العلم؛
ولتحقيق هذه الفائدة ينبغي �أن ي�ؤخذ ب�أحكام النجوم
الكلية التي تدل على «حوادث الأيام ونوائب الزمان
ال على ما ي�ستعمله اليوم املنجمون ومن اغرت بقولهم
ب�أن يختاروا طال ًعا جزئ ًيا فيتحرزون به من موجبات
�أحكامه الكليات»( .)50فهم يعدون علم التنجيم من
دالالت وحدة العامل �إذ ت�ؤثر حتركات النجوم على
حركة ال�سري التاريخية عرب الع�صور(.)51

د .شفيق طه النوباني

لقد احتوت ر�سائل �إخوان ال�صفاء علوم الأوائل
ممتزجة باملذاهب والديانات يف حماولة منهم
لتوفيقها مع الدين الإ�سالمي( ،)52ومن هنا دعوا �إلى
عدم معاداة الطوائف ،يقولون« :ينبغي لإخواننا،
�أيدهم اهلل تعالى� ،أن ال يعادوا عل ًما من العلوم� ،أو
يهجروا كتا ًبا من الكتب ،وال يتع�صبوا على مذهب من
املذاهب ،لأن ر�أينا ومذهبنا ي�ستغرق املذاهب كلها،
ويجمع العلوم جميعها»( .)53وقد ظهرت هذه النزعة
التوفيقية يف الر�سالة مو�ضوع البحث ،فمثلت الإن�س
�شخ�صيات من �أجنا�س وديانات متنوعة ،فمنهم
امل�سلم وامل�سيحي والرومي واليوناين وال�سرياين
والفار�سي ،وكلهم يك�شف عن ديانته دون �أن يُظهِ ر �أي
منهم ازدراء ب�أي من هذه الديانات �أو القوميات.
2-2
مفهوما الإن�سان واحليوان
جاءت ر�سالة «تداعي احليوانات على الإن�سان»
لإظهار مفهومي الإن�سان واحليوان عند �إخوان
ال�صفاء بالدرجة الأولى ،و�إذا كانوا قد ذكروا �أوج ًها
متعددة لأف�ضلية الإن�سان ومتجيده ،ف�إن هذه الوجوه
جميعها كانت قابلة للرد والنق�ض ،بل والتحول من
كونها دالة على متيز الإن�سان �إلى العك�س ،ومن ذلك
زعم الفار�سي �أن من الإن�س اخلطباء وال�شعراء
الذي رده الببغاء بقوله« :و�أما الذي ذكرت �أن
منكم ال�شعراء واخلطباء واملتكلمني واملذكرين ومن
�شاكلهم ،فلو �أنكم فهمتم منطق الطري وت�سبيح
احل�شرات وتكبريات الهوام وتهليالت البهائم....
لعلمتم مع�شر الإن�س وتبني لكم �أن يف ه�ؤالء الطوائف
خطباء وف�صحاء ومتكلمني وم�ستخريين ومذكرين
وواعظني مثلما يف بني �آدم ،وملا افتخرمت علينا
بخطبائكم و�شعرائكم ومن �شاكلهم ،وكفى داللة
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فقد عروا فيها الإن�سان من �سمات التميز والتفوق
التي ادعاها لنف�سه ،فالعبادات التي �أمر اهلل تعالى
بها الإن�سان عذاب وعقوبات و غفران للذنوب وحمو
لل�سيئات ونهي عن الفح�شاء واملنكر ،واحليوانات
بريئة من ذلك كله ،ولذلك مل حتتج �إلى العبادات(،)65
والعلوم واملعارف والفنون التي ادعاها الإن�سان
لنف�سه �إما �أن تكون موجودة دون عناء لدى احليوان
كاحل َرف التي برعت فيها بع�ض الهوام �أكرث من
ِ
الإن�سان دون احلاجة �إلى �أدواته ،فالعنكبوت ين�سج
�شباكه دون حاجة �إلى مغزل �أو مفتل �أو �أدوات كما هو
احلال عند احلائك �أو الن�ساج(� ،)66أو �أن تكون غنية
عنها كما هو احلال يف الفل�سفة التي �ضللت النا�س
عن املنهاج امل�ستقيم وطريق الدين و�أحكام ال�شرائع
بكرثة اختالفات الفال�سفة ومذاهبهم ومقاالتهم(.)67
واملتمعن يف فكر �إخوان ال�صفاء يف مفهوم
الإن�سان ومفهوم احليوان يجد �أن تنظريهم الذي
جاء على �أل�سنة اجلن والإن�س واحليوان ينزع �إلى
الطبيعة الأولى املقرتنة بالغريزة التي تبتعد عن
ت�شذيب احل�ضارة واملدنية ،فالببغاء مثال يرى يف
عدم حاجة �أبناء احليوانات �إلى التعليم بعد الوالدة
متيزًا لها على الإن�سان الذي يحتاج مولوده �إلى مدة
طويلة للح�ضانة والرتبية( .)68ولعل اال�ست�شهاد بنزول
�آدم �إلى الأر�ض بو�صفه حد ًثا مف�صل ًيا يف تاريخ
الإن�سان �أدى �إلى �شقائه يدل على ذلك بو�ضوح �أكرب،
فقد كان �آدم وحواء يف اجلنة ،وهي ب�ستان يف امل�شرق
على ر�أ�س جبل الياقوت ،وكانا ي�أكالن من ثمار ذلك
الب�ستان بال كد وال تعب وال ح�سد وال ا�ستتار وال خوف
وال حزن ،حتى اغرتّا بقول عدوهما �إبلي�س ،و�أخرجا
من هناك عريانني مطرودين ،فوقعا يف برية قفرة،
وبقيا هناك جائعني عريانني يبكيان على ما فاتهما

وبرهانا على ما قلت وذكرت قول اهلل عز وجل يف
القرار العزيز« :و�إن من �شيء �إال ي�سبح بحمده ولكن ال
تفقهون ت�سبيحهم»( )58فن�سبكم اهلل تعالى �إلى اجلهل
وقلة العلم والفهم بقوله« :ال تفقهون ت�سبيحهم»
ون�سبنا �إلى العلم والفهم بقوله« :كل قد علم �صالته
وت�سبيحه»( )59ثم قال« :قل هل ي�ستوي الذين يعلمون
والذين ال يعلمون»( )60فهل على �سبيل التعجب لأنه
يعلم كل عاقل �أن اجلهل ال ي�ستوي مع العلم ال عند
اهلل وال عند النا�س»(.)61
و�إذا كانت احلجج التي �ساقها الإن�س جميعها
قابلة للرد ف�إن هناك حجة واحدة غري قابلة لذلك،
وهي اختيار اهلل �سبحانه وتعالى للإن�س لكي يكونوا
يف وجودهم الأبدي يف احلياة الآخرة يف حني �أن
احليوانات مبعزل عن ذلك( ،)62ويف هذه احلجة
ما يجعل التف�ضيل الديني للإن�سان ماثال يف نهاية
الر�سالة وبدايتها عندما ا�ست�شهد الإن�سيون بالآيات
القر�آنية التي تعلي من �ش�أن الإن�سان يف مقابل
احليوان(.)63
لقد جاء تف�ضيل الإن�سان على غريه من املخلوقات
وفق ر�ؤية دينية خال�صة لدى �إخوان ال�صفاء؛ يقولون
يف الر�سالة الثامنة من العلوم النامو�سية وال�شرعية:
«واعلم �أيها الأخ �أن الإن�سان الغافل عن العبادة،
املنهمك يف املع�صية ،هو �أخ�س من احليوان ،و�أخ�س
من النبات ،و�أخ�س من املعادن ،مردود �إلى �أ�سفل
ال�سافلني ،لأن اجلواهر املعدنية قبلت ال�صورة وهو مل
يقبلها ،وال�شجرة �ساجدة وراكعة لربها وهو ال ي�سجد،
واحليوان طائع للإن�سان وهو ال يطيع ربه وال عرفه
()64
وال وجده»
هذه الر�ؤية هي التي دعت �إخوان ال�صفاء �إلى
توجيه نقد الذع للب�شر يف الر�سالة مو�ضوع البحث،
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من النعم �إلى �أن بعث اهلل تعالى لهما مل ًكا علمهما
احلرث واحل�صاد واتخاذ اللبا�س من ح�شي�ش الأر�ض
من القطن والكتان بعناء وتعب و�شقاء(.)69
�إن خروج �آدم من اجلنة يعني خروجه من
االن�سجام التام مع الطبيعة ،وقد �أدى هذا احلدث
�إلى �أن�شغاله مب�شاغل حياته الدنيا التي قادته يف
كثري من الأحيان �إلى �سلوكات �سلبية نقدها �إخوان
ال�صفاء ،فمن الب�شر املرت�شون ومنهم من «يتفقهون
يف الدين طل ًبا للدنيا وابتغاء للرئا�سة فيها والواليات
والق�ضاء والفتاوى ب�آرائهم ومذاهبهم فيحللون تارة
ما حرم اهلل ور�سوله ويحرمون تارة ما �أحل اهلل
ور�سوله بت�أويالتهم الكاذبة ويتبعون ما ت�شابه منه
ابتغاء الفتنة»( .)70و�إذا كان الإن�سان قد ظهر بهذه
ال�صورة يف الر�سالة مو�ضوع البحث ،ف�إن احليوانات
تظهر ب�صورة �إيجابية ،فبالرغم من تعدد �أ�شكالها
تتجلى وحدة اعتقادها ومذهبها ،فهي كلها موحدة
م�ؤمنة م�سلمة(.)71
لقد جاء النزوع �إلى الطبيعة الأولى عند �إخوان
ال�صفاء يف �سبيل غاية ق�صوى لعلها متثل منتهى
فل�سفتهم يف هذه الر�سالة ،وترتكز هذه الغاية يف
ثنائية الوحدة والتنوع ،ولعل الرتكيز يف قول الزعيم
الفار�سي يو�ضح هذه الثنائية« ،قال� :إن الدين وامللك
تو�أمان ال يفرتقان وال قوام لأحدهما �إال ب�أخيه.غري
�أن الدين هو الأخ املقدم وامللك الأخ امل�ؤخر املعقب،
فال بد للملك من دين يتدين فيه النا�س ،وال بد للدين
طوعا �أو قه ًرا،
من ملك ي�أمر النا�س ب�إقامة �سنته ً
فلهذه العلة يقتل �أهل الديانات بع�ضهم ً
بع�ضا طل ًبا
للملك والرئا�سة ،كل واحد منهم يريد انقياد النا�س
�أجمع لدينه ومذهبه و�أحكام �شريعته»(.)72
ميثل الدين عند �إخوان ال�صفاء الوحدة التي
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يجتمع من خاللها النا�س دون خالف �أو اقتتال «لأن
الديانات والآراء واملذاهب �إمنا هي طرقات وم�سالك
 ...واملق�صود واملطلوب واحد من �أي اجلهات توجهنا
فثم وجه اهلل»( ،)73وما يتم االقتتال فيه هو التعدد؛
�أي تعدد املذاهب والآراء ،مع �أنهم يرون يف «اختالف
�أهل الديانات يف �أمر الدين و�سنن �أحكامه حكمة
جلية ال يعرفها �إال املحققون امل�ستب�صرون»(.)74
ولعل هذه النظرة التوفيقية عند �إخوان ال�صفاء
نبعت من نظرتهم �إلى الإن�سان بو�صفه كائنا
اجتماع ًيا متعدد الثقافات ،ف�أقاليم «الأر�ض �سبعة يف
كل �إقليم عدة من البلدان ،ويف كل بالد عدة مدن،
ويف كل مدينة خالئق كثرية ال يح�صي عددها �إال
اهلل عز وجل .وهم خمتلفو الأل�سنة والآراء واملذاهب
والأعمال والأحوال وامل�آرب»(.)75
وقد جاءت قفلة الر�سالة متنا�سبة مع مذهب
�إخوان ال�صفاء يف دور الدين يف توحيد النا�س� ،إذ
جاء يف و�صف ال�شخ�صية التي قامت ل�س�ؤال ملك
اجلان عن احل ّْكم الذي �أ�صدره قول الراوي « :قام
عند ذلك اخلبري الفا�ضل الذكي العابد امل�ستب�صر
الفار�سي الن�سبة العربي الدين احلنفي الإ�سالم
العراقي الأدب العرباين املخرب امل�سيحي املنهاج
ال�شامي الن�سك اليوناين العلوم الهندي التعبري
ال�صويف الإ�شارات امللكي الأخالق الرباين الر�أي
الإلهي املعارف»(.)76
ولعل الناظر يف ر�ؤية �إخوان ال�صفاء للوهلة الأولى
ً
تناق�ضا يف تفكريهم ،فهم يرون
�سيلحظ �أن هناك
يف تعدد املذاهب والأديان نعمة ،ثم ي�شيدون باحلياة
الأولى التي عا�شها �آدم يف اجلنة ،ويركزون على
وحدة الدين التي متثل تلك احلياة ،غري �أن املتمعن
يف هذه الأفكار �سيجد ر�ؤية من�سجمة �إلى حد ما،
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وخ�صالها املحمودة ،وطرفا من طغيان الإن�سان
وتعديه على ما �سواه مما �سخر له من الأنعام
واحليوانات �أجمع(.)79
يظهر امللمح العلمي يف املغزى الذي جاء يف
الف�صل الأول من الن�سخة املوجودة يف الر�سائل ،وقد
حذف هذا املغزى من الن�سخة الأخرى املعدلة ،وجاء
القائم على �إجراء التعديل مبغزى جديد يتفق وقراءته
للر�سالة ،ف�أ�ضاف جملة جديدة للفقرة الأخرية منها
تبني مغزاها« :و�أنت يا �أخي فاعلم علم اليقني ب�أن
الأو�صاف التي غلبت الإن�س على طبقات احليوانات
بح�ضور ملك اجلن هي التحقق بالعلوم واملعارف التي
�أوردناها يف �إحدى وخم�سني ر�سالة ب�أوجز و�أقرب
ما يكون»( ،)80فهذه الر�سالة متثيل وحتقيق للعلوم
واملعارف التي �أوردها �إخوان ال�صفاء يف الر�سائل
الأخرى ،حيث خرجت هذه العلوم واملعارف �إلى
�صورة عملية فنية ي�سهل من خاللها فهم نظريتهم.
يلحظ من خالل املطابقة بني الن�سختني اللتني
اعتمدهما هذا البحث �أن التعديالت التي �أجريت
يف الن�سخة املعدلة مل تكن عبثية ،بل كانت ناجتة عن
ا�ستقراء وفهم للطبيعة الأدبية الفل�سفية للر�سالة
مو�ضوع البحث ،كما �إنها تنحو منحى �أدبيا تعليميا،
خا�صة �إذا ما ا�ستثنينا الف�صول الأولى التي حذفت
بعد التعديل ،واملتمعن يف تفا�صيل الر�سالة ور�ؤيتها
الكلية ومفهومي الإن�سان واحليوان فيها �سيجد �أن
الغر�ض الذي جاء يف مقدمة الن�سخة التي جاءت
�ضمن الر�سائل غري منا�سب للطرح الفكري الذي
تعر�ضنا له �سابقا ،ف�إن تعر�ضت هذه الر�سالة
ل�صفات احليوانات الفيزيائية ،فهي ال تتوقف عندها
يف الأغلب ،و�إمنا يبتغي �إخوان ال�صفاء �أن ي�صلوا �إلى
ما هو �أبعد من ذلك ،فقد جاء �إيراد معظم �صفات

فهم يتوقون �إلى تلك احلياة الأولى التي ان�سجم فيها
الإن�سان مع الطبيعة ،ومثلوا على هذه النزعة بالدين
الذي يوحد النا�س ويجعلهم متوافقني ،ويف الوقت
نف�سه يريدون �أن يهيئوا للتعاي�ش بني املذاهب املتنوعة
التي ظهرت نتيجة ّ
حت�ضر الإن�سان وتعدد معارفه
ومذاهبه باختالف معتقدات النا�س ومنابتهم
وبيئاتهم ،فالدين بالن�سبة لهم ميثل حالة االن�سجام
مع الطبيعة ،يف حني �أن املدن ّية متثل حالة الإن�سان
بعد انف�صاله عن الطبيعة ،وما دام الإن�سان يحافظ
على الدين ف�سوف يحفظ بذرة الوحدة التي جتمع
بني النا�س من �شتى املنابت.
()3
تداعي احليوانات على الإن�سان
واجلن�س الأدبي
هي�أت الطبيعة الأدبية لهذه الر�سالة دون �سائر
ر�سائل �إخوان ال�صفاء انت�شارا �أكرب لها ،وقد انعك�س
ذلك عليها من جهة تباين ن�سخها ،كما ظهر يف
الت�صريح بغر�ضها من ناحية التعديل الذي طر�أ
عليه ،ففي الن�سخة املوجودة يف �إطار الر�سائل ،ن ّبه
�إخوان ال�صفاء �إلى مغزى كتابتها ،فقد �أرادوا من
خاللها �أن يذكروا «طرفا من كيفية تكوين احليوانات
وبدء كونها ون�شوئها ومنائها وكمية �أجنا�سها وفنون
�أنواعها وخوا�ص طباعها واختالف �أخالقها»(،)77
كما �أرادوا �أن يبينوا «�أن �آخر مرتبة احليوان مت�صل
ب�أول مرتبة الإن�سان ،و�آخر مرتبة الإن�سان مت�صل
ب�أول مرتبة املالئكة الذين هم �سكان الهواء والأفالك
و�أطباق ال�سموات»(.)78
وعلى الرغم من �إقرارهم �أن �صورة الإن�سان
حممودة يف �أ�صل وجودها لكونه خليفة اهلل يف
الأر�ض �أرادوا �أن يبينوا طرفا من ف�ضائل احليوانات
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احليوانات يف �إطار مقابلة بني الإن�سان واحليوان،
فعندما ا�ستعر�ض زعيم احل�شرات مثال فنون النحل
يف بناء بيوتها كان هذا اال�ستعرا�ض يف معر�ض الرد
على الرومي الذي ادعى �أن كرثة علوم الإن�سان وفنون
معارفه وجودة فكره دليل على �أن احليوانات عبيد
له(.)81
ولعل من الوا�ضح �أن هذه املقابلة مل ت�أت يف الأ�صل
لبيان �صفات النحل والفنون التي متكنت منها ،و�إمنا
جاءت للمقابلة بني �شكلني من �أ�شكال املعرفة؛ ال�شكل
الأول يتعامل مع الطبيعة من اخلارج ويحاول التعديل
يف ت�شكيلها ،وهذا ال�شكل يتعلق باملعرفة العلمية
الإن�سانية ،وال�شكل الثاين يتعامل مع الطبيعة بو�صفه
جزءا منها ،وهذه هي املعرفة احليوانية الفطرية،
وقد روج �إخوان ال�صفاء لهذا النوع من املعرفة،
فقد �أتاحوا للحيوانات �أن تتحدث �أكرث من الإن�سيني
يف هذا املجال ،حتى �إنهم جعلوا ملك اجلن يقتنع
مبعظم �آراء احليوانات ،ف�إذا ما حكم يف النهاية
ل�صالح الإن�سان تفاج�أ القارئ(.)82
�أ�شار م�صطفى ال�شكعة �إلى �أن هذه الر�سالة
«تتميز بالنزعة الفكرية الفل�سفية �أكرث من متيزها
بال�صفة الأدبية البيانية»( ،)83ولعل من البدهي �أن
هذه النزعة الفل�سفية ال تنفي عنها �صفة الأدبية ،فقد
قدمت الر�سالة ر�ؤية فل�سفية فكرية من خالل ن�ص
�أدبي ،و�إذا ما �أقررنا �أن هذا الن�ص �أدب توجب علينا
�أن ندرجه يف �إطار جن�س �أدبي معني.
تفتقد الر�سالة مو�ضوع البحث ل�سمات جن�س من
الأجنا�س الأدبية احلديثة املتعارف عليها ،ولعلنا ال
ن�ستطيع �أن نخرجها عن ذلك اجلن�س الذي �صيغت
يف �إطاره �أ�صال ،فجن�س الر�سالة بو�صفها �صيغة
مفتوحة» تتداخل بالق�صة واحلكاية من حيث البنية،
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كما تداخلت ب «املقالة املطولة»(� )84أتاح لها �أن ت�أخذ
خا�صا ال يندرج حتت جن�س �أدبي �آخر و�إن كان
�شكال ًّ
يتقاطع معه يف عدة موا�ضع.
عد فاروق �سعد ر�سالة» تداعي احليوانات على
الإن�سان «يف تقدميه لها يف جن�س «ملحمة احليوانات»،
ولعله اعتمد يف ذلك على طول الر�سالة ،وت�شكيل
احليوانات �شخ�صيات رئي�سة فيها( )85متجاهال
الطابع العام لهذا النوع الأدبي حيث تدور حلقة من
الق�ص�ص «حول �شخ�صية رئي�سة خمادعة تظهر
عادة يف �شكل حيوان»( ،)86وهذا ما تفتقد له الر�سالة
مو�ضوع البحث التي تتنوع فيها ال�شخ�صيات دون
�أن ت�شكل واحدة منها �شخ�صية رئي�سة تدور حولها
الأحداث ،ولعل توجه فاروق �سعد بعد ذلك �إلى �إدراج
جن�سا
هذه الر�سالة يف �أدب املحاكمات الذي ع ّده ً
�أدب ًّيا قائ ًما بذاته( )87يبعد درا�سته عن املنهجية� ،إذ
ال ميكننا �أن ندرج ن�صا واحدا يف جن�سني �أدبيني،
ناهيك عن كون �أدب املحاكمات ال ي�شكل نوعا �أدبيا
م�ستقال بذاته مع �أنه يت�سم ب�سمات �أدبية خا�صة قد
ت�شرتك فيها الأنواع الأدبية املتنوعة �سواء �أكانت
رواية �أو م�سرحية �أو ق�صة.
ويرى �سعد �أن «تداعي احليوانات على الإن�سان»
و«كليلة ودمنة» تت�شابهان من ناحية البناء الفني على
الرغم من كون الأولى تنتمي �إلى فن ملحمة احليوان
يف حني �أن الثانية تنتمي �إلى فن خرافة احليوان،
«ففي كتاب كليلة ودمنة تبد�أ حكاية كل باب بجل�سة
جتمع بني دب�شليم ووزيره بيدبا الفيل�سوف احلكيم
ي�ستهلها امللك ب�س�ؤال الفيل�سوف عن ق�صة ملثل من
الأمثال ،ويف تداعي احليوانات على الإن�سان تكون
جل�سات املحاكمة التي يت�صدرها بيورا�سب ملك
اجلن مبثابة �أبواب تبد�أ عادة بطرح �س�ؤال .كما �أن
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كل باب من �أبواب كليلة ودمنة هو عبارة عن حكاية
رئي�سة ت�شتمل على حكايات ق�صرية فرعية جميعها
متداخلة ومرتبطة باحلكاية الرئي�سة �إذ غالبا
ما ترد على ل�سان �إحدى �شخ�صياتها يف معر�ض
اال�ست�شهاد �أو �ضرب الأمثال .واملرافعات يف ر�سالة
تداعي احليوانات على الإن�سان هي �أ�شبه باحلكايات
الق�صرية الفرعية»(.)88
وال �شك يف �أن �إخوان ال�صفاء قد ت�أثروا يف هذه
الر�سالة بكتاب كليلة ودمنة ،لكن هذا الت�أثر مل يتجاوز
متثيل احليوانات �شخ�صيات يف الن�ص املت�أثر� ،إذ مل
تقدم الف�صول املتعددة يف الر�سالة مو�ضوع البحث
�أحداثا حكائية ،بل كانت تعر�ض يف الأغلب حجاجا
يتناول املفا�ضلة بني الإن�سان واحليوان ،و�إن وردت
بع�ض املالمح احلكائية يف الف�صول الفرعية ،ف�إنها
ال تتجاوز �أن تكون �إثباتا لوجهة نظر معينة ،كما هو
احلال يف �سرد زعيم الطيور حلكاية خروج �آدم وحواء
من اجلنة ،فقد �سردها لكي يثبت �أن لذيذ الطعام
وال�شراب الذي ينعم به الإن�سان ما هو �إال مظهر
من مظاهر ع�صيانه بعد �أن �أخرجه اهلل تعالى من
اجلنة ،فقد �صار يح�صل على هذا الطعام مب�شقة بعد
�أن كان يح�صل عليه دون تعب(.)89
ولو وازنا بني الر�سالة مو�ضوع البحث و�إحدى
�أ�صغر احلكايات يف «كليلة ودمنة» لوجدنا �أن الأحداث
يف احلكاية الأخرية تفوق تلك التي يف «تداعي
احليوانات على الإن�سان» بعد �شكوى احليوانات �أمرها
�إلى ملك اجلن بعد �أن عرفت اعتقاد الإن�سان ب�أنها
عبيد لهم� ،إذ ميكن تلخي�ص هذه الأحداث بالآتي:
 .1قرار اجلن باال�ستماع �إلى كل من الإن�سان
واحليوان.
 .2اجتماع الإن�س.

 .3اجتماع احليوانات.
 .4قرار احليوانات �إر�سال ر�سول �إلى كل �صنف
منها.
	.5انتداب كل �صنف من احليوانات حيوا ًنا ،وميكن
تفريع �أحداث متعددة من هذا احلدث؛ مثل
اختيار الثعلب ،واختيار الهزار...
�	.6إقامة املحكمة.
()90
 .7الق�ضاء ل�صالح الإن�سان.
�أما حكاية “احلمامة والثعلب ومالك احلزين”،
وهي من �أق�صر احلكايات يف كليلة ودمنة فيمكن
تلخي�صها بالأحداث الآتية:
�	.1إن�شاء احلمامة الع�ش.
 .2تفريخ احلمامة يف الع�ش.
 .3و�ضع احلمامة للبي�ض.
 .4تهديد الثعلب للحمامة لكي تلقي له فراخها.
 .5حزن احلمامة �إثر ا�ستيالء الثعلب على فراخها.
 .6التقاء مالك احلزين باحلمامة.
 .7اقرتاح مالك احلزين خطة على احلمامة.
 .8تنفيذ احلمامة خلطة مالك احلزين.
 .9ا�ستف�سار الثعلب عن م�صدر علم احلمامة.
�	.10إخبار احلمامة مالكا احلزين عن م�صدر
معرفته.
 .11احتيال الثعلب على مالك احلزين.
()91
 .12قتل الثعلب مالكا احلزين.
ومن الوا�ضح �أن الأحداث يف احلكاية الأخرية
تفوق يف عددها الأحداث يف احلكاية مو�ضوع البحث.
ولعل يف ذلك ما يخرج هذه الر�سالة من احلكاية
اخلرافية التي تت�سم بكرثة احلوادث(.)92
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لقد جاءت عناوين الف�صول يف الر�سالة املن�شورة
�ضمن ر�سائل �إخوان ال�صفاء حتت عناوين علم ّية
يف معظمها ،كما هو احلال يف الف�صل الذي جاء
حتت عنوان« :ف�صل يف بيان علة اختالف �صور
احليوان»( ،)94والف�صل الذي جاء حتت عنوان:
«ف�صل يف بيان جودة احلوا�س يف احليوان»( ،95ويف
ذلك داللة على �أن �إخوان ال�صفاء مهتمون �أوال
بتقدمي فكرهم و�آرائهم وعر�ض املعلومة للقارئ� ،إذ
ال يهمهم احلدث بو�صفه مف�صال يف ت�شكيل الر�سالة.
ولو �أن الر�سالة اتخذت منحى فن ًّيا ميكن من
نوعا
خالله �أن ندخلها يف احلكاية اخلرافية لوجدنا ً
من احليلة لدى ال�شخ�صيات املتنوعة خا�صة �أن هناك
حمكمة يرغب كال الطرفني بالو�صول �إلى مبتغاه
من خاللها .ومل يتوافر ذلك يف الن�ص لأن �إخوان
ال�صفاء مل يكونوا م�شغولني بتقدمي ن�ص فني ي�سيطر
فيه احلدث واحلركة ،بل كان هاج�سهم تقدمي ر�ؤاهم
بطريقة فريدة ي�شوقون من خاللها القارئ.
لقد �أخرج �إخوان ال�صفاء الر�سالة مو�ضوع
البحث من �إمكانية جتني�سها يف �أي جن�س �أدبي غري
الر�سالة ،فعدم توفر ال�صراع فيها يخرجها من جن�س
امل�سرحية(� ،)96إذ ميثل ال�صراع «العمود الفقري
يف البناء الدرامي ،فبدونه ال قيمة للحدث»(،)97
وما جنده يف هذه الر�سالة ال يعدو �أن يكون حوا ًرا
حجاج ًيا ال ي�صل �إلى درجة ال�صراع الدرامي الذي ال
بد لإقامته من ت�أييده ب�سلوك ميثل حدثا.
ولعل هذا احلوار احلجاجي هو الذي جعل
بروكلمان ي�شري �إلى ترجمة ديرتي�صي لهذه الر�سالة
على �أنها مناظرة( ،)98واحلقيقة �أن الر�سالة حتتوي
على الكثري من �سمات املناظرة ،و�سوف يتعزز هذا
االفرتا�ض عند درا�سة بناء الر�سالة التي تعتمد يف
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جزء كبري منها على احلجاج الذي يعد العن�صر
الأ�سا�س يف املناظرة.
ت�ستخدم املناظرة «للداللة على ن�ص �صغري �أو
كبري يعر�ض حوارا بني �شخ�صني ،و�أحيانا �أكرث،
كل من االثنني يخالف الآخر يف املو�ضوع املطروح
للمناق�شة ،ويتبنى فر�ضية تخالف فر�ضية اخل�صم،
ويحاول دعمها باحلجج والرباهني و�إدحا�ض فر�ضية
الآخر و�أدلته»( .)99لكن هذا اجلن�س الأدبي( 100ال
يحتوي �أي عنا�صر حكائية يف بنائه ،والر�سالة التي
بني �أيدينا تعتمد �إلى حد ما على احلكاية ،ولعل يف
ت�صنيف الدار�سني لهذه الر�سالة كل مرة يف جن�س
�أدبي دليال على جتمع عنا�صر متنوعة من �أجنا�س
�أدبية متنوعة فيها.
()4
بناء الن�ص
اتخذت ر�سالة «تداعي احليوانات على
الإن�سان» بناء خا�صا يتالءم مع الر�ؤية الفكرية
واملنحى الأدبي التعليمي فيها ،و�سوف �أحاول يف هذا
اجلزء من البحث �أن �أقدم الأ�شكال البنائية التي
قامت بها الر�سالة ،ولعل ما ينبغي الإ�شارة له قبل
البدء بذلك �أن تلك الف�صول الثمانية ع�شر التي مل
تدخل يف �إطار الن�سخة التي اعتمدها فاروق �سعد لن
�أتناولها �ضمن هذه الأ�شكال البنائية ،فهي كما �أ�شرت
�سابقا تقدم معلومات ب�صورة مبا�شرة ،وال حتتوي �أي
عن�صر حكائي �أو �سردي.
ميكن تناول الر�سالة مو�ضوع البحث من خالل
خم�سة �أنواع من البنى تغطي كل ما ورد فيها:
 .1بنية احلكاية (التلخي�ص) :ت�أخذ هذه البنية
�أ�صغر م�ساحة ن�صية يف الر�سالة� ،إذ ال تتجاوز

()93
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ثالث �صفحات منها ،ومتثل املبتد�أ الذي قامت عليه
الر�سالة ،حيث �إن �إخوان ال�صفاء ي�سردون من خالل
هذه ال�صفحات ق�صة احليوانات مع الإن�سان منذ �أن
توالد �أوالد �آدم �إلى �أن طرحت الرياح العا�صفة مركبا
�إلى �ساحل جزيرة بال�صاغون ،فقد كان بنو �آدم
م�ستوح�شني ي�أوون يف ر�ؤو�س اجلبال متح�صنني يف
املغارات والكهوف ،وعندما كرثوا ت�صرفوا يف الأر�ض
وبنوا املدن والقرى ثم �سخروا احليوانات خلدمتهم
وكلفوها �أكرث من طاقتها مما دعاها �إلى النفور
منهم والهروب �إلى الرباري البعيدة ،فت�شمر بنو �آدم
يف طلبها باحليلة والقن�ص معتقدين �أنها عبيد لهم
هربت وع�صتهم .وبعد م�ضي ال�سنني بعث اهلل �سيدنا
حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،ودعا الإن�س واجلن �إلى
الإ�سالم ،ف�أ�سلمت طائفة من اجلن .وبعد م�ضي
ال�سنني ويل بيورا�سب احلكيم امل�سلم ملكا على اجلن
يف جزيرة «بال�صاغون» ،ثم طرحت الرياح ال�سفينة
املذكورة �إلى هذه اجلزيرة ،وجرت �شكاية احليوانات
�إلى ملك اجلن التي ا�ستتبعت تلك املحاكمة.
والناظر �إلى هذه الأحداث يجد �أنها تعتمد
�أق�صى درجات التلخي�ص الذي «يحدث عندما يقدم
امل�ؤلف خال�صة موجزة لأحداث عديدة �أو فرتات
طويلة»( ،)101وكما تعتمد هذه التقنية ال�سردية على
جمل مثل« :ومرت الأيام� ،أو «ثم م�ضت ال�سنون» التي
جندها م�ستخدمة يف الر�سالة مو�ضوع البحث(«)102قد
يقدم امل�ؤلف تلخي�صا موجزا يف عدد حمدود من
ال�صفحات تغطي فرتة زمنية طويلة ت�شتمل على
ع�شرات ال�سنني»(� )103أو �آالف ال�سنني كما هو احلال
يف ر�سالة «تداعي احليوانات على الإن�سان».
لقد قامت هذه التقنية التي مثلت نواة �أحداث
الر�سالة بوظيفة مهمة فيها ،فعندما انتقل �إخوان

ال�صفاء من �أحداث تتعلق بفجر التاريخ �إلى الأحداث
التي �سردوها يف جزيرة بال�صاغون حاولوا بذلك �أن
ينقلوا جتربة الب�شرية كلها يف تعاملها مع احليوان
من خالل هذا املكان ،فقد حتددت �أحداث احلكاية
بتجربة جرت يف مكان مقفل ووقت حمدد يت�سنى من
خالله عر�ض ت�صور معني للتجربة الب�شرية منذ فجر
التاريخ ،وال يخفى يف ذلك طبيعة القالب التقريبي
العام الذي قدمت من خالله احلكاية� ،ش�أن العديد
من الق�ص�ص التعليمية كق�صة «حي بن يقظان» البن
طفيل» ،و«روبن�سون كروزو» لدانييل ديفو و«اجلزيرة
ال�سحرية» جلون فرين(.)104
و�إذا كانت هذه البنية قد اعتمدت على تقنية
التلخي�ص الزمنية ف�إن باقي البنى كلها تعتمد على
امل�شهد الذي «يكون دائما يف احلوار حيث يفرت�ض
�أن احلوار هو النموذج الأكمل لت�ساوي وت�ساوق زمن
اخلطاب مع زمن احلكاية»( ،)105وال بد يف هذا املقام
من ا�ستثناء جمل قليلة من ذلك ،كما هو احلال يف
قول ال�سارد« :وملا قام امللك من جمل�سه وان�صرفت
الطوائف احلا�ضرات ،اجتمعت البهائم فخل�صت
جن ّيا»(� )106إذ �إن مثل هذه اجلمل تت�ضمن �أحداثا
ب�سيطة وثانوية ،وترد �أحيانا يف مقدمات الف�صول
التي تت�ضمن اجتماعات متعددة الأ�شكال.
.2بنية احلجاج :وقد اخرتت هذه الت�سمية
لتوافقها مع �شكل البنية مو�ضوع الدرا�سة فاحلجاج
يعتمد على «جن�س خا�ص من اخلطاب ،يبنى على
ق�ضية �أو فر�ضية خالفية ،يعر�ض فيها املتكلم
دعواه مدعومة بالتربيرات ،عرب �سل�سلة من الأقوال
املرتابطة ً
ترابطا منطق ًّيا»(.)107
وتتمثل املقولة الأ�سا�سية يف هذه البنية يف
اجلملة التي يطرحها الإن�سان« :احليوانات عبيد
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للإن�سان» ،وحتتاج هذه املقولة �إلى �إثبات ،ويكون
ذلك من خالل الدالئل ال�شرعية واحلجج العقلية
التي يطرحها �إن�سي �أمام ملك اجلن مما ي�ؤدي �إلى
رد هذه املقولة من قبل احليوان بالدالئل ال�شرعية
واحلجج العقلية املنا�سبة لتلك التي طرحها الإن�سي،
ويف حني تثبت املقولة الأ�سا�سية تتغري الدالئل وتتعدد
الردود على الدليل الواحد .وتتكرر هذه البنية يف
اجلزء الثاين من الر�سالة( ،)108وبعد ا�ستدعاء ملك
اجلن للحيوانات والإن�سان يف اجلزء الثالث ع�شر
�إلى نهاية الر�سالة( ،)109وال جند انحرافا عن هذه
البنية احلجاجية يف املوا�ضع امل�شار �إليها �إال يف
نهاية الر�سالة عندما توافق احليوانات على مقولة
الإن�سان( .)110ومتثل هذه البنية �أ�سا�س الر�سالة� ،إذ
يتم من خاللها �إظهار وجوه االختالف بني الإن�سان
واحليوان.
 .3بنية االقرتاح :وت�أتي بنية االقرتاح يف
االجتماعات اخلا�صة بجن�سي اجلن واحليوان ،ففي
اجتماع اجلن يعر�ض وزير اجلن ر�أيه باجتماع ق�ضاة
اجلن وحكمائهم وفقهائهم ملناق�شة �آرائهم ،ويوافقه
ملك اجلن على ذلك ،ثم يطرح كل واحد من ه�ؤالء
ر�أيه فينق�ض وي�سوغ هذا النق�ض ليطرح ر�أي �آخر
وينق�ض ،وهكذا حتى تتم املوافقة على الر�أي الأخري
القا�ضي باجتماع اجلن والإن�س واحليوان(.)111
وينطبق هذا الرتتيب البنيوي على اجتماعات
احليوانات من الف�صائل املختلفة وهي تنتدب من
�سيمثلها �أمام حمكمة ملك اجلان� ،إذ يقرتح واحد
منها ال ميتلك ال�سمات الكافية للقيام باملهمة،
فيقرتح �آخر ،وهكذا حتى يختار �أحدهم للقيام
باملهمة ،ومتثل هذه البنية الأ�سا�س يف اجتماعات
ف�صائل احليوان ،وهي اجتماع ال�سباع( ،)112واجتماع
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اجلوارح( ،)113واجتماع حيوانات البحر(،)114غري
�إن هناك تنوي ًعا يحمل دالالت خا�صة ح�صل يف
هذه البنية ،ففي اجتماع الطري جند �أن مناقب
الطري تعر�ض لكل من الهدهد والديك والدراج
والقربة وغريها بالتتابع ،ثم يتم اختيار الهزار بقول
الطاوو�س« :كلهم ي�صلح لذلك لأنهم كلهم ف�صحاء
خطباء �شعراء غري �أن الهزار �أف�صح ل�سا ًنا و�أجود
بيا ًنا و�أطيب �أحلانا ونغمة»( ،)115ولعل ال�سمة الدينية
للطري هي التي فر�ضت هذا التنويع البنائي ،فالطيور
كلها حتتل مكانة دينية راقية؛ قال تعالى« :و�سخرنا
مع داود اجلبال ي�سبحن والطري وكنا فاعلني»(.)116
ويح�صل تنويع على هذه البنية يف اجتماع
الهوام( ،)117فحني و�صل الر�سول �إليها و�أخرب ملكها
الأفعى باملهمة التي جاء من �أجلها �شكا ملك الهوام
�ضعفها �إلى اهلل ،مما جعل ال�صر�صر يهون من روع
الأفعى ويقوم باملهمة ،ويف هذا التنويع على البنية
تنا�سب مع طبيعة الهوام ال�ضئيلة احلجم.
.4بنية التوقع واحلل :وتخت�ص هذه البنية
باجتماع الإن�س بعد اجلل�سة الأولى مع ملك اجلن،
حيث توقع كل واحد من الإن�س ما �سيح�صل من اجلن
يف احلكم ،وو�ضعوا يف مقابل كل توقع حال معي ًنا(،)118
وقد تكفلت هذه البنية بالك�شف عن الف�ساد يف عامل
الإن�س ،فعملية التوقع تتطلب �إيجاد حل يتعلق باحلكم
الذي توقعوا �إ�صداره من قبل اجلن ،وقد متثلت
احللول بالر�شوة والهدايا و�شهادة الزور والكذب.
ويتبني للقارئ من خالل املقارنة بني هذه البنية
وبنية «االقرتاح» �أن هناك فارقا بني املجتمع الإن�ساين
الذي ي�سود فيه الف�ساد وجمتمع احليوانات الذي
يت�سم بالت�آخي والإيثار ،يف حني �أن جمتمع اجلن
يقوم على التنظيم وال�شورى والتوافق ،فعلى الرغم
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من ت�صوير جمتمعي اجلن واحليوان من خالل
بنية واحدة ظهرت مالمح االختالف بني هذين
املجتمعني ،فال�شخ�صيات التي جاءت يف جمتمع اجلن
ت�شبه ال�شخ�صيات يف �أي جمتمع �إن�ساين ،فمنهم
الوزير والقا�ضي واحلكيم ،وك�أن هذا املجتمع يعر�ض
ال�صورة املوازية للمجتمع الإن�ساين مبوا�صفات مثالية
متثل قدوة بالن�سبة للمجتمع الإن�ساين.
ولعل من اجلدير باملالحظة يف هذا ال�سياق
اعتماد اجتماع كل من احليوانات واجلن على بنية
واحدة يف حني جاء اجتماع الإن�س يف بنية متفردة،
مما يذكرنا باملوقف الفكري لإخوان ال�صفاء ،فهم
ينزعون �إلى الطبيعة الأولى الغريزية التي متثلها
احلياة احليوانية خري متثيل �إذ مثل الدين مكونا
ع�ضويا فيها ،كما �إنهم يروجون للحياة الإن�سانية التي
يجمعها الدين الذي يعد بالن�سبة لهم بذرة الوحدة
الطبيعية التي جتمع بني النا�س ،وملا كان النا�س
بعيدين عن الدين مث ـّل اجلن دور هذا املجتمع املثايل
من خالل تلك البنية نف�سها التي ظهرت من خاللها
اجتماعات احليوانات.
 .5بنية اال�ستفهام �أو الطلب واجلواب :وتتكرر
هذه البنية يف موا�ضع متعددة من الر�سالة ،وتتوجه
على الأغلب من �شخ�صية �أعلى منزلة �إلى �أخرى
�أدنى منزلة كتوجيه ملك اجلن اال�ستفهام �إلى ابن
�آوى حول هويته و�إجابة ابن �آوى له ،)119وغال ًبا ما
ت�ؤدي هذه البنية وظيفة تقدمي املعلومة( ،)120وقد
يقوم الطلب مقام اال�ستفهام كطلب ملك اجلن
من �أحد الإن�سيني �أن يتكلم فا�ستجاب الإن�سي وقال
خطبة(.)121

()5
بناء الن�ص واملنحى التعليمي يف ر�سالة
«تداعي احليوانات على الإن�سان»
ا�ستطاع �إخوان ال�صفاء �أن يخرجوا ر�سالتهم من
الرتابة بتنوع البنى لكنهم مل ي�ستطيعوا �أن يحافظوا
على وظيفة البنية الأ�سا�سية فيها ،وهي بنية احلجاج،
ففي �إطار بنية اال�ستفهام واجلواب جاء على ل�سان
اليع�سوب« :ومما خ�صنا و�أنعم به علينا �أن جعل اهلل
يف مكا�سبنا وذخائرنا وما يخرج من بطوننا �شرا ًبا
حل ًوا لذيذا فيه �شفاء للنا�س»( ،)122ويف ذلك خروج
على وظيفة البنية احلجاجية التي تقوم احليوانات
من خاللها مبحاولة �إثبات ا�ستقالليتها وحريتها،
ولعل ذلك مما يعود �إلى ال�سمة التعليمية يف الر�سالة
مو�ضوع البحث ،ف�إخوان ال�صفاء حري�صون على
تقدمي املعلومة للمتلقي كما �إنهم حري�صون على
توجيهه �إلى ال�سلوك الذي يدعون �إليه مما يدل على
مالمح تعليمية يف هذه الر�سالة ،وقد ظهر ذلك من
خالل النقاط الآتية:
� .1سمحت الأ�شكال البنائية يف الر�سالة بتقدمي
املعلومة والتو�سع فيها ،فاملقولة الأ�سا�سية يف البنية
احلجاجية ا�ستدعت ردودًا متعددة ووا�سعة متت
الإ�شارة من خاللها �إلى جماالت العلوم وال�سلوكات
الب�شرية ،كما �إنها �أف�سحت املجال للإر�شاد الفكري
وال�سلوكي ،فما ير ّد من قبل ملك اجلان �أو احليوان
يوحي للمتلقي بعدم القبول ،وما ال يرد ويوافق عليه
يوحي له بالقبول ،ومن ذلك ما �أ�شار �إليه الإن�سي
يف �أف�ضلية الإن�سان على احليوان� ،إذ قال بوحدانية
�صورة الإن�سان وكرثة �صور احليوان ،ف�أجابه الهزار
بقوله�« :صدق �أيها امللك ،ولكن� ،)123(»...أما بنية
اال�ستفهام واجلواب فتف�سح املجال لإلقاء الفكرة
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و�إن كان من الطبيعي �أن تنطلق احليوانات يف
حواراتها من معرفة الإن�سان بها ،ف�إن انطالقها من
معارف الإن�سان املتنوعة ي�ؤكد رغبة �إخوان ال�صفاء
بتقدمي معرفة تعليمية متنوعة على �أل�سنة احليوانات.
ولعل رغبة �إخوان ال�صفاء بتمثيل العامل من خالل
هذه الر�سالة متثيال مطابقا جعلتهم يحولونها �إلى
دائرة معارف ،وهذا ما مل ي�ؤهلها لإيجاد بطل حمرك
للحدث ،فال�شخ�صيات جميعها لي�س فيها ما ميثل
ب�ؤرة.

�أو املعلومة بو�ضوح ،ويف بنيتي «التوقع واحلل»
و«االقرتاح» ما ي�سمح بتقدمي املعلومة ب�شكل عر�ضي.
 .2الإحالة على جزء �آخر من الر�سالة :ولعل
يف ذلك �إ�شارة ظاهرة على امللمح التعليمي ،ومن
ذلك رد الببغاء على الإن�سي يف زعمه كرثة �أ�صناف
بني �آدم؛ �إذ قال« :اعلموا �أن هذا الإن�سي قد ذكر
�أ�صناف بني �آدم وعدد طبقاتهم ،فلو تفكر �أيها امللك
احلكيم واعترب كرثة �أجنا�س الطيور لعلم وتبني له
من كرثتها ما ي�صغر ويقل عنده �أ�صناف بني �آدم يف
جنب ذلك ،كما تقدم ذكره يف الف�صل الأول»(،)124
ف�إخوان ال�صفاء يحيلون بذلك على �صفحات �سابقة
يف �إ�شارة تعليمية منهم ،وهم يف الوقت ذاته يحيلون
على �أنف�سهم بو�صفهم كتا ًبا للن�ص.
 .3احلدث :مل ت�سمح البنى املوظفة لتقدمي
املعلومات املتنوعة والأفكار والر�ؤى الفل�سفية بت�شكيل
الأحداث التي ميكن �أن يحتويها ن�ص بهذا احلجم
يعتمد عن�صر احلكاية ،ولعل من البدهي �أن كرثة
طرح الأفكار املبا�شرة يف ن�ص حكائي تقلل من فر�صة
تكون الأحداث.
 .4ال�شخ�صيات و�أدوارها :حاول �إخوان ال�صفاء
�أن يجعلوا كالم ال�شخ�صيات متنا�سبا مع طبيعتها،
فالأ�سد يفتخر بقوته وي�س�أل عن واجبات امللك(،)125
يف حني تظهر ال�سمة الإميانية والوعظية يف حديث
م�سجوعا( ،)126ويف
الطيور ،وغال ًبا ما يكون كالمها
ً
ذلك ما يتنا�سب مع طبيعة �أ�صواتها ،ولعل �سمة
التميز التي �أعطاها �إخوان ال�صفاء للنحل والطيور
منطلقني يف ذلك من ذكر القر�آن لهذين النوعني
جعلتهم يبتعدون يف معارف هذين النوعني ،فالببغاء
يعرف بالتنجيم �أكرث من الإن�س( ،)127واليع�سوب
يتحدث عن الهيولى(.)128

خال�صة:
تو�صلت هذه الدرا�سة �إلى جمموعة من النتائج
ميكن �إيجازها فيما ي�أتي:
 .1تدل التحوالت التي طر�أت على عنوان ر�سالة
ون�صها على متيزها ب�سمات �أدبية وفكرية
وعلمية.
 .2يت�سم فكر �إخوان ال�صفاء ب�أنه فكر جتميعي
ي�أخذ من كل علم بطرف.
�	.3آمن �إخوان ال�صفاء بدور الدين يف التقريب بني
النا�س ،وبدور املذاهب يف ف�سح املجال للنا�س
باالختيار.
	.4ال تندرج الر�سالة مو�ضوع البحث يف �أي جن�س
غري جن�س الر�سالة الذي انفتح على �أنواع �أدبية
متعددة.
 .5متيزت الر�سالة مو�ضوع البحث ببناء خا�ص
يتالءم مع الطرح الفكري لإخوان ال�صفاء.
�	.6أ�سهم التوجه التعليمي للر�سالة يف �صياغة
بنائها ،و�أدى �أحيانا �إلى اخلروج عن البناء
املحكم لها.
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يظلمون �أحدا .وهذا احلوار مبني على الآية الكرمية « َحتَّى �إِ َذا �أَ َت ْوا َع َلى َوا ِدي ال َّن ْم ِل َقا َل ْت نمَ ْ َل ٌة َيا �أَ ُّي َها
ال َّن ْم ُل ا ْد ُخ ُلوا َم َ�س ِاك َن ُك ْم ال َي ْح ِط َم َّن ُك ْم ُ�س َل ْي َمانُ َو ُج ُنو ُد ُه َوهُ ْم ال َي ْ�ش ُع ُرونَ ” ( النمل .)18
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