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 ملخص البحث :

انـــیـــة مــن الـــفـــالســفــة المـــســـ لــمـــین نـــجـــد أن إخــوان الــصــفـــا وخـــالن الــوفــــا هــم مــجــمـوعــة ســرَّ

قـــوا ـــوفـــالـــعـــرب مـــن الـــقــــرن الــــرابـــع الهـــجـــری العـــــاشــــرالمــیــــالدی وهـــم الـــذیــن حــــاولوا أن ی

 ام .ــروفــــة فی تـــلـــک األیـق الــفــلــســفـــیة الــمــعــبـــیــــن الـعـقـائـــد اإلسـالمــیـة والــحــقــائـ

ـمـــغــولی إن الـنــظـــریـــات الـــقـــائــمــة علی أن الــتــصــویــر الـــعـــربـــی قـــد إخـــتــفی بـــعـــد الـــغـــزو الـــ

ین وأســــیــــا لـــتـــصــبــح أمـــام ی بــخـــصـــائـصــه الــــمـتــأثـــرة بــالــصـولحـــله الـــتـــصویـر الـمـغـوحـــل مـــ

 غـول لـــبــغــداد .زو الـمــعـد الـــغــــتـی بــدرســــة الــــعــــربـــیـة حــمر الـد إســـتــمـــراــــظـــریة جــــدیـــدة تـــفـیــنـ

ا بــدور مـع أن بـغداد مـا کـانـت یـومـاً مقـراً  للـسلـطة إبـان حـکم الــدولـة اإلیـلخانـیة ، فـإنـها لـم تــُهـَجـر واسـتمر تـمـتعـه

 مصَورة وغـیر الـمصَورة .سـیـاسی طـیلـة الـقرن الـثالـث عـشر ، وبـالـمثـل بــدور ثـقـافـی فـی إنـتـاج الـمخطـوطـات الـ

وتـنتمـی إلـی أواخـر الـقرن الـثالـث عـشر أیـضاً مـخطوطـتـان شـهیـرتـان ، إحـداهـما الـنـص الـموسوعـی لـ " رسائـل 

 إخـوان الـصفـا وخــالن الــوفــا ".

ــتــمـــال نــضــجـــه وتـــدفـــق حـــیــویــتــه وقـــد جـــســـدنـــا أروع تـــجــســـید أســلوب مــدرســة بـغـــداد بــعـــد إکـ

 الــخـــالقــة رغـــم أنـــه فـــرغ مــنــهــمــا نـــهــایة الــــقــرن الــثـــالــث عـــشر .

وقالوا أنهم إخـتــاروا القصة علی لسان الحیوان ألن ذلــک ) أبلغ فی المواعــظ ، وأبـــین فی الخطاب وأعجــب فی 

 .(الحکایات، وأظــرف فی المسامع ، وأطرف فی المنافع ، وأغوص فی األفکار ، وأحسن فی اإلعــتــبار

وعمــدوا لـــذلک حمایة ألنــــفسهم نـتــیجة لــثـورتهم الصریحة علی األوضـاع اإلجتمـاعیة واألقتصادیة  بل وحتی 

 السـیاسیة السائدة فی عهدهم .

 أما مفهــوم الصداقـة عــند إخوان الصفا , وتعریـفــهم للـمودة واألخــوة , فــیمکــنــنا أن نوضحه فی الـنــقاط الــتالیة .

 لیس کل إنسان یستحق أن یکون صدیًقا :

ولیــس کل شخــص ُیحذر إخوان الصفا أتـباعهم من الناس , ومن الغــرباء , فلیس کل إنسان یصلح أن یکون صدیــًقــا , 

 جــدیًرا بالــثــقـة والــمودة .

 الكلمات المفتاحية:

 وخالن,  الصفا,  اخوان;  رسائل,  تصاویر
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Abstract: 

We find that the Ikhwan al-Safa and Wafa Hullan are a group of Muslim philosophers who are 

more deceiving than the Arabs of the fourth century AH, Xralamelada, who tried to reconcile 

Islamic beliefs with the philosophical facts known in those days. 

The existing theories are that Arab photography disappeared after the Mongol invasion and 

replaced it with the characteristics of Mongolian photography influenced by China and Asia to 

become a new theory in front of saying the continuation of the Arab school even after the 

Mongolian invasion of Baghdad. 

Although Baghdad was once the seat of power during the rule of the Ilkhanate, it did not migrate 

and continued to have a political role throughout the thirteenth century. 

There are two well-known manuscripts dating back to the end of the thirteenth century, one of 

which is the encyclopedic text of the Epistles of the Brethren of Purity and Khallan Al-Wafa. 

We have embodied the most wonderful embodiment of the style of the Baghdad School, after 

its maturity and the flow of creative vitality, although it ended it at the end of the East. 

And they said that they chose the story on the animal’s tongue because (it was more eloquent 

in speeches, clearer in speech and amazed in tales, the most beautiful in the ears, the most 

interesting in the benefits, the diving in and the best in consideration). 

Therefore, they deliberately sought to protect themselves as a result of their outright revolt 

against the prevailing social, economic, and even political conditions of their time. 

As for the concept of friendship for the Brothers of Purity and their definition of love and 

brotherhood, it can be explained in the following points. 

Not everyone deserves to be friends 

The Ikhwan al-Safa 'warns their followers from people and from strangers, because not 

everyone is fit to be friends, and not everyone deserves trust and affection. 
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 مــقـــدمــة : 

زایـــداً مـــن تـــعــــد دراســـة الــتــصـــویـــر اإلســـالمي مــن الــدراســـات الــهـــامــة الــتــي شـــهـــدت إقـــبـــاالً مـــتـــ

ـرب واألجــــانــــب علي حــــد ســــواء وبـــصـــفــة خـــاصـــة في والـــدارســـین الــعــیــــن قــبــل الـــبـــاحـــثـــ

 ـاضــي . ــي مــــن الــــقـــرن الـــمـالــنــصــف الـــثـــانــ

خـــتــــلــفــة تــعــكـــس لــنـــا وال شـــك أن الـــمــخـــطـــوطــــات اإلســـالمـــیة ومـــا تــحـــویـــه مــن تـــصـــاویــر مــ

ــــة الــكـــثــــیـــر مـــن مــظــــاهـــر الــحـــیـــاة الــســـیــاســیــة واإلقــــــتـــصـــادیــة واإلجــــتـــمـــاعـــیـ

ــمــع اإلســـالمي في الـــبــــلـــدان والــجـــوانــــب الـــفـــكـــریة والـــدیـــنـــیـــة الــتـــي ســـادت الــمـــجـــت

 الـــمـــخـــتـــلـــفــة .

شـهـدت نـهـایة الــقــرن الثــالــث وبــدایــة الــقــرن الــرابــع الــهــجـــري إنــفــتــاح كــبــیــر علي عـلـوم أســالف 

یــة والــهـــنــدیــة والــصـــیـنـیــة ( وشــهــدت الــفـــتــرة الـحــضــارات الــقــدیــمــة ) الــیونــانــیــة والــفـــارسـ

الــسـلطــة  تــوســعــاً نـــظــریــاً وإنــتــشــــار لــكــــافـــة الــعــلـــوم ســهــل دخــولــهــا الـمــنــاخ اإلسـالمي وتـســـامح

اع الــمــعــارف والــفــلــســـفة مـــهــد لــبــعــض فــالسـفــة الــمــســلــمــین الـحــاكــمــة فــي حــیـنـهـا ، إنــتــشــار أنــو
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ـقــائــد الــتــوسع وإســتــغــالل هــذا اإلنــفـــتــاح وإنــتـــاج ثــقــافــة جــدیــدة تــهــدف إلي الــتــوفــیــق بــیــن الــعـ

ـفـــلــســفـــیة الــمــعــروف عـــن أســالف األمــم والــحــضــارات األخــري ووضــعــوا اإلســالمـــیة والــحــقــائــق الـ

 مــعــیــار الـعــقــل لــلــكــثـــیـر مـن الــمــفــاهــیم والــنــصــوص واألحــادیــث ، األمــر الــذي وضــع الــكـــثــیر

ــریــبــة أمـــام ســلــطــة الــخــلــیــفــة ومــمــن یـــتــقــاطــع مــعــهــم فــكـــریــاً مــنـــهــم في دائــرة اإلتـــهـــام وال

 وشــكــلــوا إنــعـــطــافــة كــبــیــرة في الـــتـــاریخ اإلســـالمــي .

إخـوان الـصـفـا وخـالن الـوفـا ظـهـروا وممن إسـتـغـلوا هـذه األجــواء مـجـمـوعـة مـن الـفـالسفـة أطـلـقـوا عـلي أنـفـسـهم 

ه في مــدیــنـة الــبــصــرة وإتـحـدوا علي أن یـوفـقـوا بـیـن الـعـقـائـد اإلســالمـیـة والـحـقـائـق الـفـلـسـفـیة وشـكـلـت هـذ

 ا قـائـمـة إلي یـومنا هــذا .الـفـكـرة إنـعـطافـة فـكـریـة مـثـیـرة لـلـجـدل في تـاریـخ الـمـسـلـمـیـن ال زالـت أثـارهـ

فـقـد تـأثـروا بـاإلنـفـتـاح الـذي ظـهـر في الـعـصـرالـعـبـاسي علي عـلـوم وفـلـسفـة الـحــضــارات واألدیـان والمذاهـب 

ـیـونـانـیة  وإسـتـغـلوا الـفـسحـة ورغـبـت الحــكـم في تـرجـمـة ونـقـل الـعـلوم مـن الـحـضـارات وتـأثـروا بـالـحـضـارة ال

وأخـذوا مـن أفـكـار أرسـطـوطالـیـس وسـقـراط وأفـالطـون وفـیـثـاغـورس وغـیـرهـم ، ومـن الـحـضارة الـصـیـنـیـة أخـذوا 

مـن فـكـر الـكـنـوفـشــیوسیة ومـن الـفـارسـیة أخـذوا عـلـوم الـزرداشـتـیـة ، ومـن الـهـنـد عـلـوم الـبـوذا فـكـان مـذهـبـهـم 

یـنـبـغـي جـمـع كـل األمـم واألدیـان صـغـیـرهـا وكـبـیـرهـا  45ـــوان الـصـفـا وبحـسـب تـعـبـیـرهـم في رسـالـتـهـم الـ إخ

 ظـاهـرهـا وبـاطـنـهـا .

انـــیـــة مــن الـــفـــالســفــ ة المـــســـلــمـــین نـــجـــد أن إخــوان الــصــفـــا وخـــالن الــوفــــا هــم مــجــمـوعــة ســرَّ

فـــقـــوا الـــعـــرب مـــن الـــقــــرن الــــرابـــع الهـــجـــري العـــــاشــــرالمــیــــالدي وهـــم الـــذیــن حــــاولوا أن یـــو

 لــمــعــــروفــــة في تـــلـــك األیــــام .بـــیــــن الـــعـــقـــــائـــد اإلســــالمـــیــــة والــحــقـــــائـــــق الــفــلــســفـــیة ا

ـــكـــن وإخـــوان الـــصــفـــا إنــبـــثـــقـــــت مـــن الــفـــكـــراإلســـــمـاعـــیـــلي وتــــحـــدیـــداً في الـــبـــصـــرة ل

 ذه الــمــجـــمــــوعـــة .األرجـــح أن اإلســمـــاعیــلــیـــیــــن قـــد تـــنـــبـــؤ فـــكـــر هـــ

ــــاضـــیــــات وقـــد كــــانـــت إهـــتـــمـــامـــات إخـــوان الـــصـــفــا مـــتـــنـــوعـــة وإمــــتــــدت مـــن الـــعـــلــم والـــری

 إلي الــفـــــلــك والــســـیــــاســـة .

رســـالة مـــشــــهورة قـــد ذاع صـــیـــتــهـــا أمـــا  52ــلســفـــتهـــم عـــن طــریــق فـــقـــد قـــامــــوا بـــكـــتـــابــة فــ

ــفـــس عـــن الـــهـــدف الــمـــعـــلن مـــن هـــذه الـــحـــركـــة فــكـــان الـــتـــظـــافـــر لــلـــســـعــي إلي ســـعـــادة الـــنـ

 م الــــتـــي تــطـــهــــــر الـــنـــفـــس .طـــریـــق الـــعـــلـــو

 بـغـداد عـقب غـزو الـمغــول : مـنتـصف الـقرن الـثالـث عـشر :

ا بــدور كـانـت بـغداد مـا كـانـت یـومـاً مقـراً  للـسلـطة إبـان حـكم الــدولـة اإلیـلخانـیة ، فـإنـها لـم تــُهـَجـر واسـتمر تـمـتعـه

 الـقرن الـثالـث عـشر ، وبـالـمثـل بــدور ثـقـافـي فـي إنـتـاج الـمخطـوطـات الـمصَورة وغـیر الـمصَورة . سـیـاسي طـیلـة

وتـنتمـي إلـي أواخـر الـقرن الـثالـث عـشر أیـضاً مـخطوطـتـان شـهیـرتـان ، إحـداهـما الـنـص الـموسوعـي لـ " رسائـل 

 .إخـوان الـصفـا وخــالن الــوفــا "

 مـــن هــم إخــوان الــصفـــا وخــــالن الـــوفـــــا ؟

من خــالل قــــراءات الـــباحــثــة لـــرسائـل إخــــوان الصفــا وخــالن الـــوفـــا والمصادر و الــمراجـــع التي تحــصلــت 

عــلــیهــا الحــظت أن هـــناك بعــض األشخاص التي یــسلــط عــلــیها األضواء بإعــتــبــارهــم من أهــم مــؤلـــفي 

 الــصفـــا وخـــالن الـــوفـــا وتــذـكر الـــباحــثـــة أن من أهـــمهـــم :رسائـــل إخــوان 
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 -زيــد بـــن رفـــاعـــة : - 1

 هـــو زیـــد بـــن عـــبــد هللا ابــــو الخــیـــر بــن رفـــاعة بــن مسعــود الـــبغـــدادي .

مدـیح قــلما أن یــتــوفــر في شخص “ اإلمتــاع والمؤانسه ” لــشــهــیــر ذكـــر أبــو حــیان الــتــوحــیــدي في كـــتــابه ا

 .في وضع الحدیــث علي فــلــسفــةواحــد ، ســاعــــدنــا هـــذا علي الــتــعـــرف علي شخــصیة إبــن رفــاعــة الــذي بــرع 

 رف بالـمـقـدسي :أبــو سلــيــمان محــمد بـــن معــشــر الــبــستي ويعـــ - 2

هكــذا ذكـــر أبــو حــیان الـــتــوحــیدي وكــذلــك الشهرزوري والــبــیهــقي ، وقـــد وضعــوه بــیــن فــالسفــة اإلسالم من 

 طــبقــة الكــنـــدي والــفــارابي .

سي وبعــد الــرجـــوع إلي العــدیــد من المراجــع إال أنه ال یــذكر إسمه كــامالً ، بــل یسـمیه : أبــا سلــیــمان محمد المقــد

 والــتــراجــم فــلم نجــد فــیــلــســوفــاً أو عــالماً آخــر بهــذا اإلســم غــیــر المقــدسي . 

غــیــره ،  فــیسمیه محمد نصر الــبــستي المعـــروف بالمقـــدسي ویــنــفــرد بــذلــك دون“ كـــشـف الــظــنـون ” وأما 

 ولعــل ذلـــك من عمل الــنــساخ قـــدـیماً .

 أبــو الحــسن علي بــن هـــارون الــزنجـــاني :  - 3

” المخطوطة جــاء “ اإلمتــاع والمــؤانــسه ” هــناك بعــض اإلخــتــالف في إســم والــده ونسبه فــفي بعـض ُنسخ 

الخطیة : أبــو الحســن علي بــن “ أئـمة صوان الحكمة ” وجــاء في بعــض نسخ كتاب بدل الــزنجــاني ، “ الــریحــــاني 

زهــرون الــریحــاني ، إال أن األرجــح من رأي الـــباحــثــة أنه كما ورد في أكــثــر المراجع بــأبــو الحسن علي بن 

 ومن كثــرة نسخه یحــدـث هـــذه األخــطــاء عـــادة .هـــارون الــزنجاني ، وهــذا الــتحــریــف أتي من الــنــُساخ 

 أبــــو أحــمــد الــمهــرجــاني :  - 4

ـیــهما یقــول أحمد أمیــن محــقــق كــتــاب اإلمــتــاع والمؤانـسه ، أنــه جــاء في الـنسخــتـــیــن الـــلــتــیــن إعــتــمد عــلـ

 “ .ـوني الـمهــرجــ” في الــتحــقــیق 

من قـــري اســفــرایــیـن ، وإتــفــق معه الشهــرزوري والــبــیهــقـي “ مهــرجــان ” وصححه بـــالـمهــرجــاني ، نــسبة إلي 

 وحــاجــي خــلــیــفــة . 

أبي أحمد ” ة لـــتـــرجمة حـــیا“ معجــم األدبـــاء” وخصص یــاقــــوت الحـمــوي ، صفــحات من معجـــمه الضخــم 

 “ .الـنهـرجوري 

  -الــعــــوفــي :  -5 

هو محمد بن سـنـان الـعــوفي وكان محـله الـبـصرة ، كما ذكـر في كتاب أبــو حــیــان الــتــوحــیــدي ، وجـــاء في كــتاب 

 “ .الــعــوفي من أهــل الــبــصرة ” الــفــهــرست 

هـ  377عـــام “ الــفــهــرست ” فــكــونــه مــن أهـــــل الــبــصرة ومعــاصراً إلبــن الــنــدیــم الــذي إنـتــهي من كــتــابه 

ه ، یــدفــعــنــا إلي اإلقــتــنــاع بأنــه خــامــس أشــخــاص إخــوان الـــصفـــا الــذیــن ذكـــرهــم أبــو حــیـــان ، ولــ

 . أیـــضــاً رســالــة في تــفـــســیــر الـــموجـــودات وتصانـــیـــف قــیــمة
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 أهـــداف إخـــوان الــصفــا وخـــالن الـــوفـــا :

وتــذـكر  سعــت جـماعـة إخـــوان الــصفــا إلي تحــقـــيق مجــموعة من األهـــــداف الــســامــية بالنــسبة لهم ،

 -الـــباحــثـــة أهـــمها علي الـــنحــو اآلتي :

: تــثــقـیــف الــناس وتهـــذـیــبها عن طریق منهــج یجــمع بــین الــفــــلسفة والــدین ومحــاولــة الـتــوفـــیق بــیــن أوالً 

 الــدیــن والعـــلم.

 كم ، حـــیـــث یـــقــول طه حـــســـیـــن : : الـــثـــورة علي نــظام الحـــثــانـــيـــاً 

أن هــذه الجماعة هــدفــت إلي قــلـب الــنـظام السیاسي الــمــسیـطر علي العــالم اإلسالمي یــومـئــذ وهــم یــتــوسلــون ” 

 . (1)إلي ذلـك بــقــلــب الــنــظام الــعــقــلي الــمــسیطر علي حــــیاة الــمسلمین أیــضاً 

ولـــقــد كان من أهـــم أهــداف إخـــوان الـــصفــا هـــو الـــثــورة علي نــظام الحكم الــظــالم والـــتـــنـــدید بجـــور 

 الـــحـــكـــام الــمــسـتــــبـــدـین إلثــــارة الـــنـــفــوس الــمستـــسلــمة . 

من الـــمــؤلـــفـــات الــفـــلسفـــیة الـــدـیــنـــیة حـــیــــث وضــع إخـــوان الـــصــفــا هـــذه  : اإلستـــفـــادةثـــالـــثـــاً 

 الــمـــؤلـــفـــات بــیـــن طالب الحــكـــمة لإلطـــالع علي خـــفــایــا الــشـــرائــع . 

الحـــظـــت الـــبـــاحـــثـــة أن إخـــــوان الـــصفـــا كـــرثـــوا  : اإلصالح اإلجــتـــماعي والــدیــني ، وقــــدرابـــعــــاً 

 ـهــدف اإلصالح الـــدـیـــني والمــصلحة الـــدـنــیـــویة . برنــامج تــــنــویــري یــســترسائـــلهم لـــخــدـمة 

ـتهم ، وقـــــد حـــاول إخــــــوان الـــصفـــا الـــبــعـــد عـــن : تـــبـــســـیط العـــلــوم ونــشــرهـــا فـــي بـــیــئــخــامســاً 

 الــتــعـــقـــیـــد حــیــث لجــأوا إلي الـــبساطة في عرض عــلـــومهــم ونــشــرهـــا. 

عــیة في أعــمارهــم : مــن خــالل جــمع مخــتـــلــف الــشرائح اإلجـــتــما (2): إعــادة الوحـــدة لإلســالمســادســاً 

 الــمخـــتــلــفة واألجــنــاس أیـــضا .

: الـــربــط بــین الـــنــظریة والـــتطــبــیــق : حاول إخـــوان الـــصفـــا الـــربــط بــیــن الــعـــلم والعــمل ســابــعـــاً 

ـإلـــي جــــانـــب الـــمــنــطق إعــتــمــدوا الـــتجـــریــب لــتــوظیــف الــمعارف لخـــدمة الـــواقـــع الـــمعــیــشي فــ

 خصوصاً في مجـــال العــــلــوم الطبـــیــعــیــة والـــمــوســیــقـــیة .

الــــمـــغــولي ـإن الـنــظـــریـــات الـــقـــائــمــة علي أن الــتــصــویــر الـــعـــربـــي قـــد إخـــتــفي بـــعـــد الـــغـــزو 

ــتـــصــبــح وحـــل مـــحـــله الـــتـــصویـــر الـــمـــغــــولي بــخـــصـــائـــصــه الــــمـــتــأثـــرة بــالــصـــین وأســــیــــا لـ

یــــة حــــتـي بــــعـــد الـــغـــزو أمـــام نـــــظـــریة جــــدیـــدة تـــفـــیــــد إســـتــمـــرار الــــمــدرســــة الــــعــــربـــ

 الـــمــــغــــول لـــبــغــداد .

 -لـــصـــفـــا وخــــالن الــــوفــــا : وان اخــــد إعـــنــــزى لــــرمــــر الــتـــصــــويـــا

طریقة الرمز واإلشارة وضرب األمثال في رسائلهم كوسیلة إلخفاء أغراضهم ونوایاهم السیاسیة  لــصــفــاوان اخـــم إـإستخد

 . والعقائدیة

وهذا یدل ، ولذلك فإن آرائهم وفلسفاتهم جاءت في ثوب غامض ملئ بالتوریة حتي ال یفطن الناس إلي أغراضهم األساسیة 

لستر " قبل دور الظهور ، وأصبحت دستوراً للدعاه اإلسماعیلیین في علي أن هذه الرسائل قد ألفها إخوان الصفا في دور " ا

 دور ظهور الدولة الفاطمیة الشیعیة .

ولذلك فإن إخوان الصفا یمثلون اإلسلوب الرمزي في الفكر العربي ، حیث أخرجوا أفكارهم في قصص بارعة ونثروا 

من حیث الحكایات المتشابكة التي تنتهي إلي تأیید  ودمنه" األساطیر في الرسائل الخلقیة والنفسیة حتي شابهت فصول" كلیلة

 نظریاتهم الفلسفیة أو العلمیة و العملیة  .
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والواضح أن إخوان الصفا تأثروا باألسلوب الذي إتبعه حكماء الهند في مخاطبة الضمیراإلنساني والبشري بحكایات وحكم 

 ومواعظ علي لسان الطیور والحیوانات .

 -رســـائـــل إخــوان الـصـفــا وخــالن الــوفــا :تـصــويـــرة  (  1لــوحـــة ) 

م في بـغــداد وهــذا یــعـني أنــهــا أنــجــزت بـــعــد 1287عـام  ةأنـجـــزت الـــلـوحـــ

م  1258الـعــبـــاسیــیــن أمــام الـــزحـــف الــمــغــولي عـــام  إنـــهـــیارعـــاصمــة

لــم تــــتــضــمــنـــا أي عـــنـــصر مــن الـــشــرق  ةومــع ذلـــك فــإن الـــلــوحــ

األقـــصي الـــتي إحـــتـــلــــت مـــكــــانـــاً واضـــحـــاً في الـــتصــویــر بـــعـــد 

 ذلـــك .

وقـــد جـــســـدنـــا أروع تـــجــســـید أســلوب مــدرســة بـغـــداد بــعـــد إكـــتــمـــال 

نــضــجـــه وتـــدفـــق حـــیــویــتــه الــخـــالقــة رغـــم أنـــه فـــرغ مــنــهــمــا 

 نـــهــایة الــــقــرن الــثـــالــث عـــشر.

فــجــاء في إحـــدي الـــلوحــتــیــن في الــمــســـاحــة الــتي أمـــا الـــلـون الـذهــبي 

كــتــبــت عــلــیــهــا عــبــارة إخـــوان الــصــفـا وخـــالن الـــوفـــا وفي 

ــالــســیـن في الــطـــابــق الخـــلـــفــیــة الــتــي تـــأتي مـــبـــاشـــرة وراء مــكـــان جـــلـوس الحـــكـــمـــاء الـــثــالثــة الجـ

 األرضـــي .

ـــعــر كــمــا ظـــهـر الـــلـون األســود عــلي األطـــار الـــعــلــوي وجـــزء مـــن األطـــار الـــســفــلي لــلــبــنـــاء وعلي ش

نــیــة لــرســائــل إخـــوان الــصــفـــا وخـــالن ولحـــیــــات بــعـــض األشـــخــاص بالـــتــصـــویــرتــیــن األولي والـــثــــا

 الـــوفــــا .

تعتــبــر رسالــة قصة تــداعي الحیوانات علي اإلنسان وهي رسالة جــمــیلة من رسائــــل إخـــوان الـــصفـــا وخــالن و

 الــــوفــــا، وترتــیــبــها بینهم الــثــانیة والعــشرین .

ممتعة تدور أحداثها بین شخوص مختلفة من إنس وجن وحیوان فى قالب حواري رائع إستغلوا خاللها والرسالة قصة 

 الرمزیة كما فعل إبن المقفع في كلیلة ودمنة ، بل وصل بهم األمر إلي إستعمال شخص الثعلب ) دمنة ( ممثالً عن السباع .

أبلغ في المواعــظ ، وأبـــین في الخطاب وأعجــب في الحكایات،  وقالوا أنهم إخـتــاروا القصة علي لسان الحیوان ألن ذلــك )

 وأظــرف في المسامع ، وأطرف في المنافع ، وأغوص في األفكار ، وأحسن في اإلعــتــبار .

ـیاسیة وعمــدوا لـــذلك حمایة ألنــــفسهم نـتــیجة لــثـورتهم الصریحة علي األوضـاع اإلجتمـاعیة واألقتصادیة  بل وحتي الس

 السائدة في عهدهم .

وقد مألت مئة وخمسة وسبعین صفحة بالضبط من المجلد الثاني لرسائل إخوان الصفا في طبعة دار صادر بیـروت لبنان 

2004 . 

ومئة وست وتسعـین صفحة فى طبعـة دار الـوراق التي سأخـذ عنها خـالل تهمیش البحث وساحاول تلخیص القصة في 

 سطور .

ن في قــدیم الزمان یأوى إلي رؤوس الجــبال ، ویسكن الــمغارات والكهــوف هــرباً من السباع والوحوش ، كان اإلنسا” 

 ویقـــتات من ثمار األشجار والبقول والحبوب ، ویلبس ویفـــتــرش أوراق وبقـــایا األشجار 
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ـل الجـزیرة یـــقال لها ) بال صـاغــون ( تــقع وفي یـــوم من األیــام طرحــت عاصفة بحــریة هــوجاء ، مركباً إلي ساحــ

وسط البحـراألخضر تحت خـط األستــواء ، وكانت جـزیرة بدیعة ، طیـبة الهواء ، عـذبة األنهار ، كثیرة األشجــار 

 والخـــیــرات ، ملــیئة باألزهار والورود ، آهلة بصنوف الحیوان دون األنسان .

الــمركب وهم في ساحلها ، فأتــفــقـوا علي المكــث بها ربــما تهــدأ العواصـف ویواصـلون فجـــاءت العواصف إلي أهــل 

 سفــرهم .

ونـزل أصحاب المركب من تجـار وصناع وعلماء ، وكانـوا كثیـرین من بلـدان وأعـراق مخـتلـفة ، بینهم العراقى و الهندي 

، فأعجبتهم الجزیرة وطابت لهم الحیاة فیها فــــقـرروا األستــقـرار  و العبرانى والسریاني والیوناني والفرنسى والحجازي

بها ، ولم یلــبـثوا طـویالً حـتى تعـرضوا لحیـوانـات قـــصـد تـرویضـها ، وإستخدمها لخـــدمتهم وحاجــتهم لكن الحیـوانات 

 سائر حیوانات بالدهم التي جاؤوا منها  .نــفـــرت منهم ، وجـدوا بـدورهم فى طلبها ، ظـناً منهم أنها مسَخرة لهم ك

وإسـتجـارت الحـیـوانات بحـاكم الجـزیـرة وهــو مـن الجـن المسـلـمین ، واسمه ) بــیـوراسـب ( ولقبـه ) شاه مـردان ( 

سلـوا طائفـة وشـكوا له ظـلم البـشــر الــنازلین الجـدد علي جـــزیرتهم ، فإستـــدعى ) بــیـوراسـب ( أهل المركـب ، فـأر

 منهم ضمت سبـعین رجـالً ،

وبعد محاكمة طویلة ، وعرض كل طرف أقواله بحریة ، صدر حكم ) بـــیــوراسب ( الفاصل الصریح بأن البشر یمتــازون 

أجمعها عن الحیوانات بالخلــود والــبقـــاء ، فــلهم الحق في إستــغاللهم كما یریدون ) فأمــر الملك أن تــكون الحیوانات ب

 تــحـــت أوامــرهم ونــواهـــیهم ، ویكونون مأمورین لألنسان .

ونادي منـاد : أال قـــد سمعـتم معـشـــر الحیـوانات بیان هـؤالء اإلنـــس ، وقـابلـتم مقـاالتهم ، ورضیـتم بـذلـك ، فإنصرفوا 

 آمنــین في حفظ هللا وأمانه .

 

 " صـــورة ســفــيــنــة خــشــبــيــة كــبــيــرة ( :2لـــوحـــــة )

كــانــت تــســيــر في الــبـــحــر األخــضـــر وكــان عــلــيــها 

 -أشــخـــاص مــن كــل عــقــيــدة وعـادات مــخـــتـــلــفــة : 

وذات یـــوم تـصــادف أن مـــركــــب أو ســفــیــنــة خــشــبــیــة 

ــرة كــانــت تــســیــر في الــبـــحــر األخــضـــر وكــان كــبــی

عــلــیــها أشــخـــاص مــن كــل عــقــیــدة وعــادات 

مــخـــتـــلــفــة فجـــاءت العواصف في رحــلتــهــمــا تــضــرب 

الــمركب بـقــوة ال هــوادة فـیـهــا بــســرعــة وغــیــر 

ان الــبــحـــر یـــرتـــفـــع ویــســـقــط  مــتــوقــعـــة وكــ

واألمـــواج عــدیمــة الــرحــمــة فجـــدف الــبــحـــارة 

لــیــنــجـــوا بــحــیـــاتــهــم ولــكــنــهم عــجـــزوا عــن 

الــتــغـــلب علي غــضــب الــبــــحـــر وكــانـــوا علي ســاحـــل 

فأتــفــقـوا علي المكــث بها ربــما تهــدأ جـزیرة بال صـاغــون ، 

 العواصـف ویواصـلون سفــرهم .
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الــرجـــل ومــعــه الــجــمــل ( : " صــورة  3 لـــوحـــــة )

وهـو يـصـف للـمــلــك مــدي األالم التي يــعـانون مـنـهــا 

 مـن بـنــو الــبــشــر .

فــلما عـلمـت تــلـك الــبهــائــم واالنـعام هـذا االعــتــقــاد  

مـنهم فیهـا اجــتمعـــت زعــمــاؤهــا و خطبـاؤهــا ، 

وذهـبــت الى مـلــك الجــزیرة ، وشــكـت مــا لــقــیــت 

مــن جــور بنى ادم وتعـدیهـم عــلــیها واعـتـــقــادهم 

رســوالً الــى اولئــك الـقوم فــیــهـا فبعـث الــملــك 

 ودعـــاهم الى حــضرتــه .

فـقـال لـو رأیـتـنــا ایـها الـملـك ! ونحـن  -ثــم تـكـلم الجمـل 

اسارى فى ایـدى بنى ادم مخـزومة انـوفـــنــا بــایـدى 

جــمالـهـم ومــخــروقـــیــنــا بــخــتـــام مــن حــدیــد 

ا بــهــذه الــخــتــومــات مـــؤلــمــة وكـــم تــســحــبــنـــ

لــنــا ألــمــاً كــبــیــراً ویـجــرونــنــا على كــره مـنــا 

محملـة ظـهورنــا بـاألحــمــال الــثــقــیـلة نـمـشى فـى 

ظـلـم الـلـیـــالى علي األراضــي الــجــافــة 

ـن الــجـــوع والــمــهــجــورة وبــطــونــنـــا خـــافـــت مـ

ــدعي هــؤالء لـرحمـتـــنـــا ، ورثـــیت لــنـا ، وبـكـیت عـــلـیــنـــا ، ایـهــا الـملــك !  فــأیـــن الـــرحمة والـرأفـــة الــتـــي یـ

 الــبــشـــر أنــهــم یــمــتـــلكـــونــهـــا  عــلــیــنـــا كـمــا زعـــم هـذا االنــســى .

وضـع ـفـاع رأسـه من االرض فـى الهـواء یـبصـر مــبـته وارتـوائـمه ورقــمـع طـول ق ـــإنـــهـك الجـمل ففـمن ذل 

رى احـد مـنكـم اال ــك الصـعبــة فـى ظـلـِم الـلیِل مـا ال تـبصـرون ، وال يـقــدمـیه فـى الطـرقــات الوعـرة والمسال

 سـراج مـشـتعـل او شـمع .ــب

 

  في رسائل إخوان الصفا وخالن الوفا :الصداقـة  -

" في كـیـفــیة معاشرة إخوان -عـالج إخوان الصفا موضوع الصداقــة في الرسالة الخامسة واألربعـیـن تحت عــنوان : 

 الصفا , وتعـاون بعضهم مع بعــض , وصدق الشفـقة والمودة في الــدین والــدنـیا جمیًعا ".

أیدك هللا وإیانا بروح منه , أنه ینـبغي إلخوانــنا , أیدهم هللا , حیث كانوا من البالد , أن یكون لهم مجــلس  " اعلم أیها األخ ,

 خاص , یجتــمعون فیه في أوقات معلومة , ال یداخلهم فیه غیرهم , یتــذاكرون فــیه عـلــومهم , ویــتحاورون فــیه أسرارهم

 ". 

 وان الصفا , وتعریـفــهم للـمودة واألخــوة , فــیمكــنــنا أن نوضحه في الـنــقاط الــتالیة .أما مفهــوم الصداقـة عــند إخ

 :ليس كل إنسان يستحق أن يكون صديًقا  -1

ُیحذر إخوان الصفا أتـباعهم من الناس , ومن الغــرباء , فلیس كل إنسان یصلح أن یكون صدیــًقــا , ولیــس كل شخــص 

 ـة والــمودة .جــدیًرا بالــثــق

 بل إن الــقارئ قد یفهم من كالمهم أنهم یـذهبون إلى الـقـول بأن كل إنسان متهم , حتى تــثـبت براءته 
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( :"صورة الصياد وقد نصب الشبكة والمطوقة  4لوحة )  

 وأصحابها فى الشبكة".

وجه ( ومقاساتها حوالي  66وتقع هذه التصویرة في الورقة ) 

سم ( وهي تمثل أنه كان یوجد مكان مخصص x 10سم 11) 

للصید ، وكان به شجرة كبیرة كثیرة الغصون واألوراق وكان 

فى هذه الشجرة وكر غراب ، وذات یوم شاهد الغراب صیاداً 

قبیح المنظر وفي یده حب وشبكة وعصا ، فنصب الشبكة ونثر 

علیها الحب ، حتي مرت حمامة یقال لها المطوقة ومعها حمام 

، ورأي الحمام الحب ولم یر الشبكة ،  فوقعن في الشبكة  كثیر

جمیعاً وقالت لهم المطوقة : نتعاون معاً فلعلنا نقلع الشبكة 

فینجى بعضنا بعضاً فـأقـلعـن الشبكة وطرن بها في علـو 

 السماء .

 الـدراسة التحليلية : 

یشاهد في الجانب األیسر من اللوحة الصیاد جالساً علي مقعده 

یطوي رجلیه أمام بطنه ، ویمتلك لحیة ذات لون فاتح ومن 

غیر شوارب ، علي رأسه عـمامة صفراء اللون ملفـوفة على 

بلون بني ویضم طاقیة بلون أحمر علیه رداء بلون أصفـر مقـلم بلون بني ، یتـمنطق بحزام ذو لون أسود ، ویرتـدي خفین 

كفه إلي صدره ممسكاً طرف الشبكة التي تـمتـد أمامه بخطوط متـشابكة ذات لون داكن ملقـیة وفیها سبعة حمامات بلون 

 رمادي .

ویشاهد بین الصیاد والحمامات ساق شجرة یرتـفع إلى األعلي 

بثالثة فروع بلون رصاصي مائل إلي اإلخضرار علیها أوراق 

رسم المصوراألرض بمساحات لونیة نباتیة بلون أخضر، و

متعددة ما بین البرتقالي واألخضر الفاتح والرصاصي الفاتح 

 ، وحددت هذه المساحات بخط متعرج أو متـموج بلون داكن . 

( : " الحمامة المطوقة وأصحابها قد طرن  5لــوحــة ) 

 -والغراب علي الشجرة " : 

اساتها حوالي ظهر( ومق 66وتقع هذه التصویرة فى الورقة ) 

سم ( وهي تمثل تكملة قصة اللوحة السابقة  x 11سم 11) 

 والحمامات یحاولن الهروب من الصیاد .

 الـدراسة التحليلية : 

ویشاهد في هذه اللوحة الصیاد یثـني رجله الیمني جالساً علیها 

مستـنداً علي رجله الیسري وهو فى الجانب األیسر من أسفل 

وارب بلون أسود وعلي رأسه عمامة اللوحة ویمتلك لحیة وش

بلون أخضر ملفوفة على طاقة بلون برتقالي مرقعة بلون داكن 
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، ویلبس رداًء ) بلوز( لونه بنى فاتح ومقـلم بلون داكن ویرتـدي أسفله رداًء بلون أحمر یظهر منه ما یغطى السـواعد ، 

محمر ، ویده الیمني مرفوعة أمام صدره ویمسك بكفه  ویلبس سروال زیتوني منقط بلون أسود ، ویرتــدي خفـین بلون بني

 طرفاً أخر من الشبكة التي تمتـد أمامه بخطوط متــشابكة ذات لون أسود .

ویشاهد في الزاویة العـلیا الـیمني من اللوحة ستة حمامات بلون رمادي یطرن والشبكة أسفـلهم ، وفي الجانب األیسر من 

ألعلي بأوراق نباتیة بلون أخضرعلیه مجموعة أزهار ملونة باألصفـر واألحمر تـشغل الزاویة اللوحة ساق نباتي یرتــفع إلي ا

 الیسري العلویة من اللوحة .

ورسم المصور بمساحة لونیة برتــقالیة محددة بخطوط متعـرجة او متموجة بلون أسود وجزء صغیر في أسفل اللوحة مموج 

 .وقد وزعـت علي هذه األرضیة مجموعة من األزهار بلون أحمر بوریقات نباتیة ذات لون أخضر  بلون بني داكن ،

ولونت السماء بلون بني ، وأسفل اللوحة إفریز بلون أصفر ذو مثـلثـات متعاكسة ، وأعلي اللوحة كـذك بحجم أرفع یعلوه 

 شریط ذو التیجان الثالثیة بلون أصفـر بینها دوائر بلون بني محمر.

 

( : " الصورة ملك الغربان جالساً ووزراءه  6لـــوحـــة ) 

 -وخواصه بين يديه " : 

ظهر ( ومقاساتها حوالي  87وتــقع هذه التصویرة في الورقة ) 

 سم ( . x 10سم  11) 

وهي تــمثـل قصة الغــربان الذین إجتمعوا بملكهم لیــتـباحثوا 

وم وأصحابه علي فى أمر الــبوم وملكهم بعد أن أغار الــب

 الغربان في أوكارها وقــتـلوا كـثـیراً منهم . 

 الـدراسة التحليلية : 

یــشاهد في هذه اللوحة شجرة تـرتــفع من األسفل بفــروعها 

وأوراقها بلون أخضر فاتح وعلیها مجموعة من األزهار بلون 

 أحمر وتــشغل معــظم اللوحة .

ویــشاهد علي أغـصان هذه الشجرة سبعة غـربان بلون أسود ، 

ورسم المصور األرضیة بــمساحات لونیة مخــتـلفة ما بین 

األصفـر والزیتوني الفاتح واألبیض المصفـر الفاتح ، وحــددت 

هذه المساحات بخطوط مـتــمـوجة أو متعــرجة بلون داكن 

 ومظـلل بلون أحمر.

األرضیة مجموعة من الــوریقــات النباتیة بلون أخضر وبأزهار ذات لون أحمر ولونت الخلـفــیة ) وقـد وزعــت علي هذه 

 السماء ( بـبــقع لونـیة بنیة داكنـة .

 وأسفل اللوحة إفـریز بلون أصفـر ذوالمـثـــلــثـات المـتــعاكسة .

ــظمة داخله نــقط حمراء اللون محاطة بخطوط وفي أعلي اللــوحة إفریز بلون أخضر مزین بأشكال هنــدسیة غیر منــت

 قــصیرة .
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الحیوان إلخوان الصفا  ، وقصة  مثل رسالة شكایة وهي قصص للدفاع عن حقوق الحیوان ضد ما یعانیه من جور اإلنسان ،

 ألف لیلة ولیلة .

لها في الظاهر طابعاً  واحدة ، هي أن بخصیصةصة الحیوانیة ، فإن األنواع األربعة السابقة تتسم نـــوع القـــوأیا ما كان 

أسباب إزدهار مــــن المغزي ورمزیته كان  مسلیاً وممتعاً ومشوقاً ، وفي الباطن لها مغزي وجوهراً ، ولعل إختفاء هذا

األستبداد السیاسي والدیني ، حیث كان األدباء والفالسفة یلجؤون إلي الرمز في عــصـــورالقصص الحیواني في فـــــن 

 لتعبیر .ا

وقصة شكایة الحیوان ، ال تقف عند مجرد معني الدفاع عن حقوق الحیوان ، أو توجیه وعي اإلنسان ولفت إنتباهه إلي عدم 

 إلتزامه بوظیفة تعمیر الكون والحفاظ علي المخلوقات المسخرة لمعاونته في القیام بهذا التعمیر .

، ولم تكن  ضً جور اإلنسان ، إال أن الحیوانات هنا لم تكن تشكو لقا فالشكایة وإن كانت حقاً تعرض شكایات الحیوانات من

 لیرفع عنها إیذاء اإلنسان . –سبحانه وتعالي  –تناجي هللا أو تدعوه 

وإنما شكایة الحیوان كانت للجن ، والقارئ لرسائل إخوان الصفا یلمح بسرعة البرق أینما وقعت عیناه علي رسائلهم وإقتناعهم 

 مالئكة أعلي مرتبة من اإلنسان بأن الجن وال

كما أنهم قد خصصوا جانباً كبیراً جداً من رسائلهم للحدیث عن األجرام السماویة بوصفها جزءاً من المخلوقات الروحانیة ، 

والتعرض أیضا للجن وأقسامهم وأدوارهم والمالئكة وأدوارها ، وخصصوا الجانب األكبر للحدیث عن السحر واألعمال 

 الطالسم والسحر .  وكیفیة عمل

 -: :" الطيور وقد إجتمعوا وصورة الغراب قد أقبل إليهم وهم يستشيرونه في أمر البوم "  ( 7 ة )ـــوحـــل

ظهر ( ومقاساتها حوالي  80وتــقع هذه التصویرة في الورقة ) 

 سم ( . x 10.50سم  11.50) 

وهي تــمثل قصة أصل العداوة بین البوم والغربان فــقــد 

زعــموا أن جماعة من الطیور لم یكن لهم ملك فأجمعت أمرها 

علي أن تــُملك علیها الــبوم ، فبینما هم في ذلك إذ وقع لهم غراب 

فاستشاروه في هذا األمر فأخبرهم أن الــبوم أقبح الطیور وأقــلها 

 . (1)كون ملــكاً علیهم عــقالً وال یصح أن ی

 الدراسة التحليلية : 

یشاهد في الجانب األیسر من اللوحة فى األسفل شجرة ترتــفع 

إلي األعلي بغصون وأوراق نباتیة بلون أخضر ، یحیط بها تسعة 

 طیور خمسة بلون أسود وأربعة ملونة باألحمر و األصفر .

ویشاهد في األسفل طاووس بلون أزرق وعلي رأسه ریشة 

حمراء اللون ، وعلي جانبیه ریش بلون أصفر ، وفي ذیله دوائــر 

 هاللیة بلون أصفر أیضاً وقــدمین بلون أحمر .

وقد أبدع المصور في تجــسید هــذا الطاووس ، یقــابله عــند 

 جذع الشجرة طائر ملون باألصفــر واألحمر .
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لمصور األرض بمساحة لونیة صغــیرة في األسفل بلون بني فاتح محــددة بخط متعــرج أو متــموج بلون أسود ، ورسم ا

 وقد وزعت علي هذه األرضیة ثالث وریقــات رباعیة في األسفل بلون أخضر.

ـریز بلون أصفر مزین ولونت السماء بلون بني مصفر وتــشكل الجزء األكبر من خــلفیة المشهد ، وفي أســفل اللوحة إفـ

بأشكال هندسیة غیر منتظمة ومحاطة بخطوط ، وفي أعلي اللوحة كذلك ولكن مزین بأشكال تــشبه المعین بینها دوائر 

 ویحــیط بها خطوط قــصیرة .

صورة الصغير في مهده واألسود قد أتي اليه  ( : 8 ة )ـــوحـــل

 فاعترضه ابن عرس فقتله :

 11وجه( ومقاساتها حوالي )  98الورقة )وتقع هذه التصویرة في 

سم ( وهي تمثل قصة الناسك الذي ولدت له زوجته غالماً  11× سم 

جـمیالً فسر به وبعد أیام ذهبت المرأة لـتغــتــسل وتركت زوجها مع 

الغالم ، فلم یلبث أن استدعاه الملك ، وكان له ابن عرس قد رباه 

رج علي الغالم أسود )أفعي ( فــتــركه الرجـل عــند ابنه وذهب فخ

فوثب ابن عرس فقطعة قطعاً فأمتلئ فمه من دمه ثم جاء الناسك فلقیه 

إبن عرس كالمبشر له بما صنع فلما رآه ملوثاً بالدم ظن أنه قتل ابنه 

 . ولم یتثبت من األمر ، ولكن ضربه علي رأسه فــمات 

 

 الدراسة التحليلية : 

من اللوحة واقفاً وعلي رأسه عمامة  یشاهد الناسك في الجهة الیسري

بلون بني محمر ملفوفة علي طاقة بلون أصفر تـنسدل علي كتفه 

األیمن وخلف رأسه ویمـتلك لحیة بلون أسود ، ویلبس رداء بلون 

أزرق مقلم بلون داكن ویلبس فوقه عباءة بأردان عریضة بلون أزرق 

تدي خفین بلون مائل للرمادي وعلیها كنار ) زیه ( بلون أصفر ، ویر

بني محمر ، ویمسك بیده الیمني عصا رفیعة بلون بني داكن نهایتها 

 عند قدمیه .

ویشاهد إبن عرس في أسفل اللوحة في الوسط بلون رصاصي ملقي علي ظهره وقوائمه إلي األعلي وعلیه قطرات من الدماء 

صال لألفعي المقطعة وهي بلون أسود وببطن ذات بلون أحمر مائل إلي البني من أثر ضربه عصا الناسك وبجانبه ثالثة أو

لون أبیض بخطوط سوداء اللون وعلي جانبي اللوحة عمودان یستند علیهما عقد بلون أصفر مزین بزخارف نباتیة ، ویتدلي 

 من العقد مهد بحلقتین ذات لون أصفر وحلقة وحبال بلون أسود 
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 -:  وقد وثب عليهما واكل منهما والغراب على الشجرة ينظرإليهما " صورة السنور " : (9 ة )ـــوحـــل

ظهر ( ومقاساتها   83وتــقع هذه التصویرة فى الورقة ) 

 سم ( . x 11.50سم  11.50حوالي ) 

وهى تــمثل قصة الغراب الذي كان له جار صقـر فـغاب 

ذات یوم وطالت غــیبته فجاء أرنب واخذ مكانه فـعاد الصقر 

مان فــوجد األرنب في منزله فاخــتصما وقررا الذهاب بعد ز

إلي القــاضي وكان هذا القــاضي سنوراً منافــقـاً وقـصوا 

علیه أمـرهم فـــقــال لهــما : لقــد أدركني الكبر وثــقــل 

سمعي فــما أكاد أسمع فأدنوا مني وبدأ یقــص علیهــما ، 

قــبال علیه ودنـوا منه الوعــظ والنصائح حتي أنــسا إلیه ، وأ

 حتي وثــب علیهــما فــقــتلهــما.

 الدراسة التحليلية :

یــشاهد الــسنور في الجانب األیــمن من اللوحة بلون بني 

داكــن وبلون فــاتح في مناطق البطن والقوائم وهو یـثــب 

بقوائمه األمامیة علي األرنب الذي یظهر بلون زیتــوني 

، ویعلــو األرنب أمام السنــور والصقــر  مائــل إلي الخضرة

 وهو ملــون باألحمر واألصفــر .

وفي الجانب األیــسر من اللوحة یــشاهد ساق نباتي یرتــفع 

بفرعین وأوراق نباتیة بلون أصفر علیها مجموعة من 

ب علیها في الزاویة الــیسري بلون األزهار الملونة باألحمر واألصفــر وتــشغل الجزء العلوي من اللوحة ، ویقــف الغــرا

 أسود یــنظر إلي السنور واألرنب والصقــر.

ولونت األرض بمساحة لونیة صفراء وأخري بلون بني مصفــر مائلة إلي الخضار ، وحــددت هــذه المساحــتــین بخــط 

ریقـــات بلون أخــضر ، واحــدة في متعــرج أو متــموج بلون داكن ، وقد وزعــت علي هذه األرضیة أزهار بلون أحمر بو

 المنتصف وإثــنیــن في الزاویة السفــلي الــیمني من اللوحة .

وأخیرة في الزاویة الــیسري السفــلي ولونت السماء بلون أزرق مائل إلي الرمادي ، وفي أسفــل اللوحة إفــریز بلون أصفـر 

اللوحة یعــلــوه شریط ذو تــیجان ثالثیة بلون أصـــفــر بینها دوائـــر ذو مثــلثــات متــعاكسة بلون أسود وأخر في أعلي 

 بلون بني محمــر .
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ملك الفيلة وحوله الفيلة يستمعون كالم  " : ( 10 ة )ـــوحـــل

 -:  " األرنب

( فهناك تــشابه  5881أما في تصویرة نسخة فرنسا رقم ) 

في التكوین الفــني العام لحد ما مع تصویرة موضوع الدراسة 

وأن كانت بأسلوب بدائي فــیالحظ األرنب في الجهة الــیسري 

 من اللوحة یجلــس علي مكان مرتــفع .

یــقابله ثــالثــة فــیلة تــظهر منهم الرؤس بخراطیمها وبــناب 

راصین جــنـباً إلي جــنــب ، ورجل واحدة لكل فــیل وهم متــ

والفــیل األول من جهة الــیمین بلون بني ، والــفــیل الــذي 

یلیه بلون أبیض منـقـط باألسود ، والفـــیل األخـیر بلون 

رصاصي ، ویالحظ بین األرنب والفــیلة ساق بفروع وأوراق 

 نباتیة تــشغل الجزء العلوي من اللوحة .

 

 

 

" الشجرة والغراب تحتها وقد نتف ريشه  : (11 ة )ـــوحـــل

   -:ودمه يسيل وقد ورد عليه البَوم "

وجه ( ومقاساتها  85وتــقع هذه التصویرة في الورقة ) 

سم  ( . وهي تــمثــل قصة  x 11سم  10.50حوالي )  

الغراب الذي إقــتـرح علي ملكهم أن یطــلع علي أحــوال 

 ابهم فــیخدعــهم .الــبوم ومواضع تحصیــنهم وأبو

ولما جـن الــلــیل أخــذ الغراب یئـن ویهــمس حتي سمعــته 

البــَوم ورأوه ، فــقــصدوه ملكهم لیسأله عن الغربان ، فــلما 

 دنــا منه أمر بوماً أن یسأله من هــو وأین الغــربان .

 الدراسة التحليلية : 

اللوحة  یــشاهد في وسط هذه اللوحة شجرة ترتفع من أسفل

 إلي أعالها بوریقات نباتیة بلون أخضر .

وفي أسفل هــذه الشجرة الغراب بلون اسود تــقطر منه 

الدماء بلون أحمر ، وعلي جانــبي الشجرة مجموعة من 

 الــبَوم بلون أحمر مائــل إلي البني تـــنظر إلي الغــراب.

ورسم المصور األرض بمساحة لونـــیة في أسفل اللوحة 

 لونین بني فــاتح وأسفــله لون داكن ولونــت السماء بلون بني مصفــر ، وتــشغل الجــزء األكبر من خلفــیة اللوحة .ذات 

 وفي أسفــل اللوحة إفــریز بلون أصفر ذو مثلثات متعاكسة بلون بني محمر وفي أعلي اللوحة كذلك .
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 -:  األسود "" صورة ملك الضفادع وقد ركب علي  :  ( 12 ة )ـــوحـــل

ظهر ( ومقاساتها حوالي   91وتــقع هذه التصویرة في الورقة ) 

 سم ( . x 10.50سم  11) 

وهي تــمثـل قصة األسود ) األفـعي ( الذي كــبر ولم یــستـطیع 

 الصید ، ولكــنه إنــتهي إلي غــدیر كــثـیر الضفادع .

؟ قــال ومالي ال فــقــال له أحــد الضفــادع : ما شأنــك حزیــنا 

أكون حــزینــاَ وإنــما كان خیــرعــیش مما كنت أصید من هــذه 

 الضفادع ... 

 فأنطلق الضفــدع إلي ملكه وأخبــره بــما سمع من األسود .

فـــأتي مــلـك الضفادع یستــفسر عن ما حدث له .. ثم أقــره 

 مركــباً لملك الضفادع  .

  الدراسة التحليلية :

اهد في الــثــلـث األسفــل من الــلوحة الــنهر بلون أزرق ویــش

وعلیه خطوط خــفـیفة مـقــوسة بلون رمادي مزرق ، واألفعي 

 بلون أسود وبــبطن بیضاء مخططه باألسود .

ویركب علــیه الضفــدع بلون بني ، وموزع في النهــر مجموعة 

 الضفة . الضفادع أو األسماك بلون أبیــض ، ویعــلوا النهر

ورسمها المصور بمساحة لــونــیة بلون بني فاتح ، یعلــوها 

 مساحة بلون أصفر .

وحــددت هاتــین المساحتــین بخــط متــموج أو متــعرج مظــلل بلون أسود ، وقــد وزعت علي هــذه األرضیة وریقــات 

 نــبـاتیة بلون أخضر .

ــیــن مورقــیــن باألصفــر واألحمر ، ولونــت السماء بلون رمادي فاتح لتــشغل وعلي الجانــبـیـن یــشاهد ساقــین نباتــی

 الثــلث العلوي من خلفــیــة اللوحة .

 .(1)وفي أسفــل اللــوحة إفــریز بلون أصفــر ذو مثــلثــات متعاكسة ، وفي أعلي اللوحة كذلك 

 

 الـــنـــتــــــائــــج

 -أما النتائج التي يمكن التوصل إليها بعد إتمام هذه الدراسة فيمكن إجماله في نقاط أهمها :

ــخــطوط أن الــمـــدرســـة الـــعــربــیة لم تـنهــار بــــعــد الـــغــزو الــمـــغـــولي لــبـــغــداد وفــقــــاً لــتـــاریـــخ م -1

وفـــا الــذي یـــرجـــع تــــاریخــــه إلي مـــا بعــــد الــغـــــزو الـــمـــغـــولي یــثــبــــت إخـــوان الــصــفـا وخــــالن الـــ

 عـــلـــیــهـــا.ف أن الـــمـــدرســـة الـــعـــربـــیة الزالـــت قـــائـــمــــه بخـــصــــائــصــهـــا الـــقـــدیـــمــــة الـــمـــتـــعــار

ــربـــیــة وتـــكـــون دراســـة هـــذا الــمــــخـــطـــــوط إضـــافة لــهـــا أهــمــیـــتـــها في تــــاریــــخ الـــمــدرســـة الــعـ -2

 الـــمـــغـــولي. حــیــث أن هـــــذا الـــمــخــطـــوط ربـــمـــا ال یــكـــون الــوحـــیــــد الـــذي نـــفــــذ بــــعـــد الــــغــزو
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ــغــولي ان الـنــظـــریـــات الـــقـــائــمــة علي أن الــتــصــویــر الـــعـــربـــي قـــد إخـــتــفي بـــعـــد الـــغـــزو الــــمـ -3

ـــین وأســــیــــا لـــتـــصــبــح وحـــل مـــحـــله الـــتـــصویـــر الـــمـــغــــولي بــخـــصـــائـــصــه الــــمـــتــأثـــرة بــالــص

 داد .درسـة الــعــربـــیـة حــــتـي بــــعـــد الــغــزو الـمغـول لـبـغــمــــظـــریة جـدیـــدة تـــفــیــــد إســـتــمـــرار الأمـــام نـ

أن الغموض الذي لف أسماء األعالم من إخوان الصفا الذین كتبوا یدعون للكثیر من الریبة فكیف یعقل أن تنتشر رسائلهم  -4

مع ضخامتها وتنوعها فیوصلها المجریطي لألندلس في بدایة القرن الخامس الهجري ، ورغم ذلك ال نعرف أسماء كتابها 

تها من یذكروهم سوي نص فرید للتوحیدي في إمتاعه ویذكرهم عرضه بل ال نجد بین طیات الكتب ذلك الزمن علي كثر

 ویعدد فیه أسماء أربعة منهم ال نعثرألیهم علي ترجمة وافیة أو مؤلف معروف .

إن جماعة إخوان الصفا نسخة لم تتكرر علي مر التاریخ اإلسالمي فال نعثر علي جماعة ابدت ما أبدعه وطمسوا أسمائهم  -5

لة وباقي الفرق الفكریة أو الدینیة یعرفونا التاریخ عادة برؤوسهم ومریدیهم عدا إخوان الصفا الذین ال بهذا الشكل فالمعتز

نعرف لهم رأساً والذنباً بل ال نجد لهم ذكراً في أغلب الكتب التى زامنتهم أو ُكتبت بعدهم سوى كتاب تاریخ الحكماء لصاحب 

 .أخبار العلماء بإختیار الحكماء لجمال الدین القفطي شمس الدین محمد بن محمود الشهرزوري ، أو كتاب 

الغریب في الرسائل غیاب السند عن متنها رغم كتبها في القرن الرابع الهجري قرن رقي علم الحدیث بوضع أساسه  -6

اتهم فهم ومبادئه واإلهتمام بالسند وبروزكتب الرجال كأسد الغابة وغیره ویعتبر هذا أمراً غریباً عن عادة العرب فى كتاب

حرصاً منا علي األمانة ولن یكتبوا علماً ولم یذكروا قوالً إال بسنده إلي صاحبه بل وبذكر سلسلة السند وهو في األصل میزة 

 .النص الدینى ولكنه إنتقل الي النص األدبي في تلك القرون 

لم الدین والسیاسة وعلم الحیوان المعلومات التى وردت في الرسالة كانت متنوعة بحق بین الفلسفة والطب والتاریخ وع -7

خاصة وغیرها ما یرجح أن كاتب الرسالة لیس شخصاً واحداً بل مجموعة من المبدعین في مجاالت مختلفة واألقرب ربما 

أن كاتبها أستقي معلوماته من لدن متخصصین مختلفین وصاغها بأسلوبه الخاص وهذا ما یجعل قارئ الرسالة یشعر بنوع 

متعة عند قرائتها لتنوع المعلومات الواردة فیها وإختالف المجاالت التى تتناولها مما یبعد السأم عند القارئ من األریحیة وال

 ویشوقه لقادم النص خاصة مع األسلوب القصصي  العجائبي الذي صیغت وفقه الرسالة .

ت ذاته تحمل بین طیاتها رسالة تدعي الحیوانات علي األنسان هي حكایة ذات اسلوب خیالي طریف ولكنها في الوق -8

خطابات نقدیة موجة إلي مستویات مختلفة من الحكام ثم الوزراء ثم العلماء وبعدها العامة بمختلف أطیافها فهذا الملك العادل 

بیوراسب الذي أزذعنت له الحیوانات واإلنس لعدله یعتبر نموذجاً عن الحاكم المستقم المطیع لربه المحبوب من رعیته وعلي 

م أن یقتدوا بنهجه وسیرته مع شعبع بل كثیراً ما تردد سؤال بین طیات الرسالة كیف ینبغي أن تكون سیره الحاكم في الحكا

 رعیته ؟

ما یمیز الرسالة أسلوبها السهل الممتع فالقارئ حین یقرأها ألول مرة لو وضع في ذهنه أنه یقرأ مدونه كتبت منذ عشر  -9

ة لیست بعیدة عنا تاریخاً لسهولة وسالسة األسلوب ووضوح المفردات ولو رجعنا قرون سیشعر بالحیرة فكأنه یقرأ مدون

لبعض النصوص الموازیة التي كتبت في ذات الفترة ألحسسنا الفارق فالتوحیدي في المقابسات أو األمتناع والمؤانسة لم تكن 

 كتاباته بالدرجة ذاتها من البساطة وربما األمر عائد ألسباب منها : 

ار في ذلك الزمن الجمیل یعتمد البساطة في الطرح والشكل إنتهجه إخوان الصفا كان علي رأسه عمرو بن وجود تی -10

بحر الجاحظ المفكر األدیب وتیار أخر یعتمد التعقید وكان بزعامة نوابغ أخرین كالفارابي والكندي بله أما إخوان الصفا 

تبسیط األسلوب والطرح كي تكون رسائلهم في متناول مبدأ طالب فكانت غایتهم تثقیف العامة وتنویعهم فالذلك عملوا علي 

 العلم والعامة حتي ألف محمود إسماعیل كتاباً وسماه بإخوان الصفا رواد التنویر في الفكر العربي .
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العراق كانت أرضا خالصه للفرس قبل الفتح اإلسالمي فالذلك نالحظ في نص رسالة تداعي الحیوانات علي اإلنسان  - 11

والتأثر بین بالحضارات الفارسیة فهذه الرسالة تضارع كلیلة ودمنة إلبن المقفع الذي ترجمها عن الفارسیة كما قیل هي 

حكایات أبطالها بین الحیوانات وبشر وعفاریت أوجن أحیاناً كما هي رسالة إخوان الصفا حتي من حیث أسماء شخصیاتها 

ویالذي إستعمله بن المقفع وجعله بطالً سمي علیه كتابه والعدید من األسماء فرسالتنا إستعملت إسم كلیلة أخو دمنة إبن أ

األخري أصلها فارسي كإسم السمیرغ ملك الجوارح هذا الطائر الخرافي الذي یقدسه الفرس وإسم بیوراسب أیضا لملك 

 فارسي قدیم أیضاَ.

ا مظاهر أخري غیر بنیة السرد ونتوصل الرسالة وثیقة تاریخیة كتبت منذ عشرة قرون ، یمكن ـن ندرس من خالله -11

إلي نتائخ قیمة في مجالها فالو تناولنا الجانب العلمي والفلسفي بمقارنته بالحاضر أللفینا الكثیر من المعلومات المثبتة التي قد 

ت الجغرافیة نعتقد أنها عرفت في القرون األخیرة فقط هل مسلمات علمیة منذ ذلك العصر القدیم ومنها مثالً بعض المعلوما

 نحو خط اإلستواء وكذا الكثیر من المعلومات الدقیقة حول الحیوانات والمناخ والزراعة والمعادن وغیرها . 

توفر في نص الرسالة العدید من الخصائص الفنیة التي تتوفر في المسرحیة هذا الفن األدبي الذي عرفه الغرب قبل  -12

یونان كثیراً والرومان بعدهم ومنها تنوع الشخصیات وإعتمدها األقوال ال میالد سیدنا عیسي علیه السالم وإزدهر عند ال

األفعال ویظهر ذلك في الحوار الذي بنیت علیه المحاكمة علي طول الرسالة فلوال أن العرب لم یعرفوا المسرحیة في العصر 

 القرن التاسع عشر .الحدیث ألعتبارنا الحكایة إرهاصاً قدیما للفن المسرحي العربي الذي تأخر لبدایات 

نص رسالة تداعي الحیوانات علي اإلنسان رغم قدمه إال أنه یدل علي إمتالك السارد من إخوان الصفا براعة فنیة  -13

وألیات سردیة جعلته یستطیع صیاغة ما یحاول إیصاله للمتلقي بأسلوب فني جمیل نستكشف من خالله إلماماً مقبوالً للراوي 

 لت النص لینمي ألدبیة خاصة بعصره وإنتقلت باللغة من عالم الخیال لعالم السرد األدبي . بضوابط لغویة وأسلوبیة أه

وبعد تعددنا لبعض نتائج الدراسة التي تختلف بإختالف المنهج ومدي نجاحها في تحلیل النص المدروث وقدرته علي  -14

 ي خیال الباحث  .إستنطاق قوامه نتحدث قلیالً عن األفاق التي قد تبعثها الرسالة ودرساتها ف

رسالة تداعي الحیوانات علي اإلنسان إلخوان الصفا نص مفتوح علي قرأت عدیدة أكثر من غیره لماذا یاتري ؟ ألنهم  -15

یعرفون بتعدد القراءات صراحة وأن نصهم یفهمه العامي في صورته الظاهرة ویفهم المرید إن صح التعبیر من إخوان 

ه ماال یراه القارئ العادي ومنه فالنص یحتاج لقراءات سیمیائیة من طرف القارئ الصفا كما یرید مبدعه فیري في عمق

متمكن باحث له إطالع كبیر علي النصوص الموازیة إلخوان الصفا وطبعا هي متوفرة في باقي رسائلهم التي جمعت في 

 أربع مجلدات ال تحتاج من قرأها سوي للصبر والدرایة .

ث منذ بدایته ، بإعتباره محاكمة بین طرفین في حضرة القاضي العادل الذي نص إخوان الصفا حجاجي صمیم حی -16

یعطي لكل مدٍع فرصته في األدالء برأیة وحجته ، ویعتبر أرضاً خصباً ویمكننا بكل یسر رصد الحجاج وألیاته فیها بل أن 

ي لفظ المناظرة وغیرها من الكلمات التي جذرها اللغوي ) حاج ( كررت لحوالي عشر مرات فى متن الحكایة إضافة إل

الوحدات الداللیة القریبة التي تنتمي لنفس الحقل المفهومي فالرسالة تحتاج إلي داسة معمقة تركز علي الجانب الحجاجي فیها 

 متناولة سیاقاته ووظائفه المختلفة وفق المناهج المعاصرة .

لبنیویة والسمیائیة مثال نستطیع تطبیقها أیضاً بألیاتها المتنوعة أمر أخر ربما لم یكن متوقعا هو أن المناهج النقدیة المعاصرة كا

عناصر أساسيه علي النص السردي القدیم كرسالة إخوان الصفا ففي تحلیل الروایة المعاصرة یقوم الدارسون الیوم بتحلیل 

 ثالثة هى :

الزمن ، المكان ( وكذلك كتاب السیرة الشخصیة والزمان والمكان مثل كتاب حسن البحراوي بنیة الشكل الروائ الفضاء ، 

القاسم بناء الروایة تناولت فیه بناء الزمن الروائي ثم بناء المكان الروائ  إضافة للمنظور الروائي وأیضاً كتاب محمد بوعزة 
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صیغ ، وتحلیل النص السردي تحدث فیه عن مفهوم وتاریخ الروایة ثم عن بناء الشخصیة ثم بنیة الزمن ثم المكان وأضاف 

 سرد.

ونفس الخطوات تناولتها في دراستي هانتا غیر أني تحدثت في بدایة الجزء التطبیقي عن اإلستهالل ثم تناولت الشخصیة 

وبعدها المكان وأخیرا الزمان وأعتقد أن المنهج الحدیث یمكن أن تطبق علي النص السردي القدیم شرط تكیفها وما یوافق 

 خصائص كل النص التراثي .
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