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امللخ�ص:
املناجاة نوع من الكتابة النرثية �أهمله لزمن طويل دار�سو الأدب العربي القدمي من الأكادمييني ،بينما التفت
�إليه فريقان هما :امل�ست�شرقون ممن نظروا �إلى الأدب العربي من خارج تقاليده الأ�سا�سية املتوارثة ،والكتاب
وال�شعراء العرب املحدثون ممن وجد يف هذا اللون من الكتابة م�صد ًرا ث ًّرا لال�ستلهام يبنون عليه ويطورونه.
نوعا �أدب ًّيا  -اقرتنت يف ن�ش�أتها مبمار�سات الدين الإ�سالمي العادية كاخلطبة
ميكن القول �إن املناجاة ً -
واملوعظة والدعاء؛ بحيث ميكن �أن نتلم�س الن�صو�ص الأولى لهذا النوع الأدبي يف بع�ض �أدعية النبي وخطبه
وا�ضحا للن�صو�ص والأ�شكال،
ومواعظه كدعائه ال�شهري يف الطائف .وقد �شهدت املناجاة حت ُّو ًال نوع ًّيا ،وتراك ًما
ً
حني اقرتنت بف�صيل معني من ف�صائل الفكر والتعبري يف الثقافة الإ�سالمية له �سماته وفل�سفته اخلا�صة� ،أعني
الت�ص ُّوف واملت�ص ِّوفة ،الذين تركوا ترا ًثا هائ ًال ت�شكلت منه اخل�صائ�ص الأ�سا�سية لهذا النوع الأدبي.
منوذجا لنوع املناجاة هو كتاب �أبي حيان التوحيدي «الإ�شارات الإلهية» .وبعد قراءة
والن�ص الذي تتخذه الورقة
ً
الكتاب وحتليله� ،أمكن �إيجاز خ�صائ�ص هذا النوع الأدبي فيما يلي:
	-موقف ات�صايل خا�ص بني �أنا املتكلم و�أنت املخاطب ،وهو موقف يك�شف عن رغبة حارقة ال تتحقق يف التوا�صل
وااللتئام� ،أو على الأقل يف جمرد تبادل احلوار.
	-لي�ست املناجاة جمرد دعاء �أو ابتهال يتجه من طرف �إلى طرف ،بل هي قبل ذلك �إح�سا�س مم�ض بالغربة،
يدور بال نهاية يف فلك الي�أ�س وال�شكوى والرتدد.

م�صطلحات �أ�سا�سية :الكتابة النرثية ،الأدب العربي القدمي ،املناجاة ،الثقافة الإ�سالمية� ،أبي حيان التوحيدي ،الإ�شارات الإلهية.
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Al-Munajah as a literary genre:
A Study of Abou Hayyan Al-Tawheedy’s Al-Isharat
Al-Ilahiyyah
Dr. Khairy Douma

Abstract:
Al-Munajah is a kind of Arabic prose writing. It was neglected for long time by
academics who studied the ancient Arabic literature even at modern times with limited
range. At the same time, orientalists and modern writers took account of and shed some
lights on Al-Munajah as a literary genre.
Like any other literary genre Al-Munajah has traditions formed on the course of time
and by different writers who added new similar and common traits developing the genre.
At the very beginning of Islam it might be the prophet Mohammad, his companions
and followers who started the practice of al-munajah. But it became a literary genre only
when it was used by Sufis during first three centuries of Islam.
In this paper I tried to study Al-Tawheedy’s Al-Isharat Al-Ilahiyyah as an example of
the genre. We can summarize main traits of Al-Munajah as a literary genre as follows:
Very special communicative situation between the addresser (I) and the addressee
(you). It is a situation based on a passion to communicate or at least to make any kind of
dialogue with others.
• Al-Munajah is not just a prayer from an end to the other but it is a deep feeling of
alienation, complaining, and hesitance.
• In spite of desperation Al-Munajah is an endless search for hope. It is a tireless
knocking on the door so that the essence of the genre is based on recurrence of
sounds, structures, vocabularies, and images.

Keywords: Ancient Arabic literature, Al-Munajah, Al-Tawheedy’s, Al-Isharat Al-Ilahiyyah.
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ولقد راد الطريق �إلى هذا النوع الثاين من النظر
فرق ثالثة :الفريق الأول هم امل�ست�شرقون( ،)3الذين
نظروا �إلى هذا املوروث من خارجه ،غري مكبلني
بت�صورات البالغة العربية التي انبنت يف الأ�سا�س
على درا�سة ال�شعر الغنائي ،و�ساعني يف الوقت
نف�سه �إلى هدفهم النهائي :مزيد من التعرف وبعمق
على الثقافة وعلى املجتمع الذي �أنتج هذه الأنواع.
والفريق الثاين هم الكتاب املبدعون من الق�صا�صني
وامل�سرحيني وال�شعراء العرب املحدثني( ،)4الذين
�أخذوا يقر�أون ذلك الرتاث ،مت�أثرين بنظرات ه�ؤالء
امل�ست�شرقني ،وم�ستمتعني وباحثني عن �صيغ ت� ِّؤ�صل
لإبداعهم اجلديد ن ًرثا و�شع ًرا ،والفريق الثالث يت�شكل
من بع�ض الدار�سني العرب املحدثني واملعا�صرين،
ممن �أخذوا ي�ستخدمون �أدواتهم اجلديدة يف تو�سيع
جمال بحوثهم ،واكت�شاف �أر�ض جديدة يف ذلك
املوروث النرثي الوا�سع(.)5
 - 2املناجاة:
ويف �إطار هذا اللون الثاين من النظر �إلى الرتاث
العربي ،ي�أتي مو�ضوع هذا البحث ،وهو نو ٌع من
الكتابة النرثية كث ًريا ما �س ّماه مبدعوه ،ودار�سوه من
بعدهم ،وميكن �أن ن�سميه معهم« :املناجاة»( .)6وحني
يقال «نوع» فاملق�صود �أن له – ككل نوع �أدبي �آخر -
تقاليده التي ت�شكلت على مدار زمن طويل ،وعلى يد
كتاب متنوعني؛ بحيث تبلورت هذه التقاليد وتطورت،
و�أفرزت خمزو ًنا من الن�صو�ص التي جتمعها �سماتٌ
م�شرتكة ،وتربطها فيما بينها عالقاتٌ داخلية.
وميكن القول �إن نوع «املناجاة» � -ش�أن كثري من
�أنواع الأدب العربي القدمي ،كاخلطبة واملثل واخلرب
واملقامة ،ورمبا الق�صيدة � ً
أي�ضا – كان يف احلقيقة
طق�سا �أدائ ًّيا ميا َر�س ،وي�ؤدِّي دو ًرا عمل ًّيا يف حياة
ً

 - 1مقدمة:
عرف الدر�س النقدي يف القرن الع�شرين لونني
من النظر �إلى �أنواع النرث العربي القدمي ،و�أ�ساليبه،
وكتابه.
�أولهما كان نظ ًرا �إلى ذلك النرث بعيون الأدب
العربي القدمي ومن داخله()1؛ �ضاق معه جمال
الر�ؤية ،بحيث مل ُي َر من املوروث النرثي الوا�سع
�إال ما ُ�س ِّمي «النرث الفني»؛ وان�صب االهتمام على
�أنواع من النرث تتحقق فيها «الف ّنية» �أو «الأدب ّية»
من هذا املنظور� ،أنواع مثل «اخلطبة» ،و«الر�سالة»،
و«املقامة» ،وحتى حني ُن ِظ َر �إلى هذه الأنواع مل ُي َر
منها �إال تلك اخل�صائ�ص املو�سيقية التي تقرتب بها
من النوع الأدبي املهيمن� ،أي ال�شعر الغنائي ،وان�صب
االهتمام على �ألوان من البيان والبديع وغريب اللغة،
ومل ُيلت َفت �إلى ما ميكن �أن يكون خ�صائ�ص نرثية،
كطبيعة املوقف االت�صايل بني املتكلمني يف هذه
الأنواع وبني م�ستمعيهم ،والبنية ال�سردية والثقافية
الأو�سع التي تعمل هذه الأنواع يف �سياقها.
�أما اللون الثاين فكان نظ ًرا �إلى ذلك النرث بعيون
الأدب العربي احلديث( ،)2الذي احتك احتكا ًكا
ومنتجا مع الآداب الأوروبية ،وتعددت فيه
مر ّك ًبا
ً
وجتددت �أنواع الكتابة الأدبية؛ على نحو ات�سع معه
جمال الر�ؤية ،فر�أى �أ�صحاب هذه النظرة يف معظم
ما كتبه امل�ؤرخون واجلغرافيون واملف�سرون واملت�صوفة
أنواعا من الأدب ،وهو ما �أف�ضى �إلى �إعادة اكت�شاف
� ً
ذلك املوروث وما انطوى عليه من �أنواع كالق�ص
والرحلة واخلرب والنادرة وكتابة الت�أمالت وال�سرية
الذاتية �..إلخ ،وحتى حني نظر ه�ؤالء �إلى نوع «فني»
كاملقامة ،ر�أوه على نحو خمتلف ،واكت�شفوا �أبنيته
الثقافية الأو�سع.
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اخلا�صة �أو حياته و�سط
العربي� ،سواء كانت حياته
ّ
اجلماعة ،ولي�س جمرد نوع من الكتابة الأدبية التي
يتحدث فيها الكاتب �إلى قارئ جمهول .غري �أن
املناجاة – وعلى خالف معظم الأنواع النرثية –
كانت �أقرب ما تكون �إلى املمار�سة ال�شعرية الغنائية
التي ُيفرت�ض �أن يتحدث فيها املتكلم �إلى ذاته ،بينما
يت�سمع �إليها  -ع َر ً�ضا – جمهو ٌر من امل�ستمعني �أو
القراء� ،أو بعبارة �أخرى كانت املناجاة (ال�صوفية
خ�صو�صا) – وعلى حد تعبري �أدوني�س – «جتربة يف
ً
()7
الكتابة �أكرث مما هي جتربة يف النظر» .
«املناجاة» �إذن نوع من الكتابة �أو من القول
يتحدث فيه املتكلم كث ًريا ،لكنه حديث �أقرب �إلى
ال�صمت �أو ال�سرية(.)8املناجاة ممار�سة تقع بني
يج�سدان
الدين والأدب؛ فكما �أن الدين فع ٌل وقو ٌل ِّ
خا�صا من العالقة الروحية بني العبد وربه،
ً
نوعا ًّ
خا�صا من
يج�سدان ً
نوعا ًّ
فكذلك املناجاة :فع ٌل وقو ٌل ِّ
العالقة بني �شخ�صني� ،أيِّ �شخ�صني :بني �شخ�ص
وربه ،بني �شخ�ص و�شيخه ،بني �شخ�ص وخ�صمه ،بني
�شخ�ص ونف�سه� ،أو حتى بني �شخ�ص و�شجرة..
وهذا الأمر الأخري ،هو الذي ح ّول «املناجاة» من
جمرد «نوع» تاريخي ثابت من املمار�سة الكتابية �أو
الأدبية ظهر يف زمن حمدد وله خ�صائ�ص وا�ضحة،
�إلى «�صيغة» مرنة �صاحلة لتجاوز الزمان واملكان،
وللعمل يف �أنواع �أدبية متعددة()9؛ وهكذا ي�صبح من
الطبيعي وامل�ألوف �أن ن�سمع عن املناجاة على امل�سرح،
�أو يف الرواية� ،أو يف الق�صيدة؛ كما �أن هذا � ً
أي�ضا
ما يحول املناجاة من جمرد دعاء وابتهال يف اجتاه
واحد من العبد �إلى ربه� ،إلى لون مركب من ال�شكوى
والرتدد والغ�ضب واللوم والتقريع واخلوف و�إن ظل يف
�سياق التوجه ال ُّدعائي االبتهايل؛ وهذا الأمر نف�سه،

د .خيري دومة

هو الذي يدفعنا الآن� ،إلى البحث يف تقاليد هذا النوع
من الكتابة يف نرثنا العربي القدمي.
ويع ّلمنا دار�سو النوع الأدبي ِّ
ومنظروه �أن هناك
ً
خطوطا �أ�سا�سية تبقى حية وم�ؤثرة برغم كل تطورات
النوع التالية مهما تكن عميقة ،و�أن النوع الأدبي برغم
�أنه يحيا يف احلا�ضر ،ف�إنه يتذكر دائ ًما ما�ضيه،
يتذكر بدايته ،وهذا ما يفر�ض على الدار�س �شي ًئا من
ال�صعود �إلى املنابع ،لفهم كثري من التطورات التالية
التي مير بها النوع(.)10
نوعا �أدب ًّيا  -اقرتنت يف
ميكن القول �إن املناجاة ً -
ن�ش�أتها مبمار�سات الدين الإ�سالمي العادية كاخلطبة
واملوعظة والدعاء؛ بحيث ميكن �أن نتلم�س الن�صو�ص
الأولى لهذا النوع الأدبي يف بع�ض �أدعية النبي
وخطبه ومواعظه (�صلى اهلل عليه و�سلم) مثل دعائه
�أو ا�ستغاثته ال�شهرية بعد ما تعر�ض له يف الطائف،
ومثل مواعظه و�أوامره املوجزة للم�سلمني بعد فتح
مكة ،ويورد �صاحب «كنز العمال» ذلك الدعاء يف باب
(جوامع الأدعية):
«اللهم �إليك �أ�شكو �ضعف قوتي ،وقلة حيلتي،
وهواين على النا�س ،يا �أرحم الراحمني! �إلى من
تكلني؟ �إلى عد ّو يتجهمني؟ �أم �إلى قريب م ّلكته
ً
علي فال �أبايل ،غري �أن
�أمري؟ �إن مل تكن
�ساخطا ّ
عافيتك �أو�سع يل� ،أعوذ بنور وجهك الكرمي الذي
�أ�ضاءت له ال�سموات و�أ�شرقت له الظلمات و�صلح
علي غ�ضبك �أو
عليه �أمر الدنيا والآخرة� ،أن تحُ َّل َّ
ُت َ
علي �سخطك ،ولك العتبى حتى تر�ضى وال حول
نزل ّ
()11
وال قوة �إال بك»
وميكن تل ُّم�س ن�صو�ص كهذه كثرية يف امل�أثور من
�أقوال كثري من ال�صحابة والتابعني ،ويف هذه الأقوال
ميكن التعرف على البذور الأولى لتقاليد املناجاة
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�أبي حيان يف �أدب املناجاة� ،أو ًال لأن ما م ّروا به من
جتارب روحية و�سيا�سية مريرة كان قد ترك �أثره
املبا�شر وغري املبا�شر على جتربة �أبي حيان احلياتية،
وثان ًيا لأن ما �أجنزوه على امل�ستوى الأدبي والفني ترك
بال�ضرورة �أث ًرا – من الناحية الفنية  -على كتاب
الإ�شارات.
و�إذا كان من املمكن �أن نقفز على �شذرات املناجاة
التي تركها املت�صوفة الأوائل كاحل�سن الب�صري
(ت 110هـ) وب�شر احلايف (150هـ) و�إبراهيم بن
�أدهم (161هـ) و�شقيق البلخي (194هـ) ومعروف
الكرخي (200هـ) وحتى رابعة العدوية (235هـ)
وغريهم ،فرمبا يكون من الع�سري �أال ن�شري على الأقل
�إلى �أولئك املت�صوفة الكبار الذين ذكرهم �أبو حيان
نف�سه ،والذين تركوا كت ًبا كاملة ،تقوم يف معظمها
على خطاب خا�ص �إلى النف�س (ككتب املحا�سبي،)15
�أو ر�سائل �شفوية ومكتوبة �إلى ال�صحاب واملريدين
والتالميذ ( كر�سائل اجلنيد� )16أو خطاب خا�ص
ملغز موجه �إلى اهلل ورمبا و�صل �إلى ما �سمي «ال�شطح»
(ككتابات الب�سطامي ،واحلالج 17والن ّفري .)18وكل
هذه بطبيعة احلال كانت روافد �صبت يف نوع املناجاة
خال�صا على يدي �أبي
الذي ميكن القول �إنه تبلور �أد ًبا ً
حيان؛ �إذ �سترتدد يف كتاب «الإ�شارات» �أ�صداء بعيدة
مما قاله ه�ؤالء جمي ًعا ،ومن �أ�ساليبهم يف القول.
يقول املحا�سبي مث ًال يف معاتبة نف�سه:
يا نف�س  ..ما يل �أراك مطمئنة ،والغالب عليك
الفرح وال�سرور ،و�شواهد املقت بادية عليك ،ودالئل
الغ�ضب ب ّينة فيك يف كثري من �أحوالك؟
أننت و�سكنت ،وكث ًريا ما يغلب عليك
قد اطم� ِ
الفرح وال�سرور يف �أكرث الأحوال ،و�أنت ترين فيك من
اهلل دالئل الغ�ضب ،و�شواهد املقت ،ثم ال تبكني ،وال

نوعا �أدب ًّيا� :أي هذا املوقف االت�صايل اخلا�ص بني
ً
املتكلم واملخاطب ،وذلك التل ُّون يف نغمة اخلطاب
والتبادلية الكامنة فيه ،بالإ�ضافة �إلى ما كانت تنطوي
عليه بع�ض هذه الأدعية �أحيا ًنا من لوم و�شكوى وجزع
و�سخط ،وكل ما يتجاوز فكرة ابتهال العبد �إلى ربه
ويف اجتاه واحد.
غري �أن املناجاة �سرعان ما �شهدت حت ُّو ًال
وا�ضحا للن�صو�ص والأ�شكال ،حني
نوع ًّيا ،وتراك ًما
ً
اقرتنت بف�صيل معني من ف�صائل الفكر والتعبري
يف الثقافة الإ�سالمية له �سماته وفل�سفته اخلا�صة،
�أعني الت�ص ُّوف واملت�ص ِّوفة ،الذين تركوا ترا ًثا هائ ًال
ت�شكلت منه اخل�صائ�ص الأ�سا�سية لهذا النوع الأدبي،
وهو تراث ممتد ي�ستحق �أن ُتر�سم مراحله وتطوراته
املختلفة.
 - 3املناجاة والت�صوف:
نوعا
اقرتنت ن�ش�أ ُة املناجاة �إذن ،وتبل ُو ُرها ً
�أدب ًّيا ،بكتابات املت�صوفة التي �سجلوا فيها ما قالوه
يف خلواتهم �إلى اهلل ،ور�سائ َلهم املوجزة املكثفة
�إلى �إخوانهم وتابعيهم ومريديهم .بل �إن بع�ض
الدار�سني 12ي�شري �إلى �أن املت�صوفة دون غريهم هم
مبتكرو �أدب املناجاة ومن�شئوه.
وقبل �أن يكتب �أبو حيان التوحيدي «الإ�شارات
الإلهية» يف نهاية القرن الرابع الهجري على �أرجح
الأقوال ،13كان املت�صوفة قد ملأوا �أر�ض الإ�سالم
كالما وكتابة ،وكان القرن الرابع نف�سه ومنذ بداياته
ً
قد �شهد اجتماع ال�سلطتني ال�سيا�سية والدينية� ،أي
احلكام والفقهاء ،على قمع 14حركة الت�صوف وما
�أثارته من زوابع؛ ومن ثم ي�صبح من الع�سري �أن نقفز
�إلى �أبي حيان وكتابه ،دون �إ�شارات  -ولو عابرة -
�إلى مناذج مما قدمه بع�ض املت�صوفة الكبار قبل
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الراحمني ،..يا من ا�ستهلك املحبون فيه ،واغرت
الظاملون ب�أياديه ،ال يبلغ كنه ذاتك �أوهام العباد ،وال
ي�صل �إلى غاية معرفتك �أهل البالد ،فال فرق بيني
وبينك �إال الإلهية والربوبية» (الأعمال الكاملة �ص
)247
ويقول:
«حبيبي �سرتتني حيث �شئت ،فوعزّتك لو عذبوين
ب�أنواع البالء ما ر�أيته �إال من �أح�سن النعم ،لأن
�شعاع �أنواع ال�ضمائر قد اخرتقت مكا�شفات �أحوال
الظاهر� ،إلهي �أخ�شاك لأين مذنب ،و�أرجوك لأين
م�ؤمن ،و�أعتمد على ف�ضلك لأين معتذر ،و�أثق بكرمك
لأين �أ�ستغفر ،و�أنب�سط �إلى مناجاتك لأين ح�سن
الظن بك»( الأعمال الكاملة �ص )249
ومن �أمثلة ذلك � ً
أي�ضا ما �سجله النفري يف مواقفه
وخماطباته:
«وقال يل� :أنت معنى الكون كله»( .املواقف
واملخاطبات� ،ص )5
ال�صامت منك ،ينطق
«وقال يل� :أ�صمِ ْت يل
َ
الناطقُ �ضرور ًة»�( .ص )6
وقال يل� :إذا �أ�شهد ُتك حجتي على ما �أحببت كما
�أ�شهد ُتك حجتي على ما كرهت فقد � ِأذنتك بخالفتي،
علي» (�ص )9
وا�صطفيتك ملقام الأمانة ّ
«�أوقفني يف الأدب وقال يل :طل ُبك مني و�أنت ال
تراين عباد ٌة ،وطل ُبك مني و�أنت تراين ا�ستهزا ٌء».
(�ص )16
«وقال يل� :س ْلني وقل يا رب كيف �أمت�سك بك حتى
�إذا جاء يومي مل تعذبني بعذابك ،ومل ت�صرف عني
مت�س ْك بال�سنة يف علمك
�إقبالك بوجهك ،ف�أقول لكّ :
وعملك ،ومت�سك بتعريف �إليك يف وجد قلبك ،واعلم

لذلك تكرتثني ،ك�أنك لغ�ضب اهلل تطيقني ،ولعذابه
جتهلني .هيهات هيهات� ،إنك عن دون اهلل لت�ضعفني
( ..معاتبة النف�س �ص )42
ويقول اجلنيد يف ر�سالة لبع�ض �إخوانه:
«..ف�أين �أنت وقد �أقبل بك كلك عليه ،و�أقبل مبا
يريده منك لديه ،وقد ب�سط لك يف ا�ستماع اخلطاب،
وب�سطك �إلى رد اجلواب ،ف�أنت حينئذ يقال لك و�أنت
قائل ،و�أنت م�س�ؤول عن �أنبائك و�أنت م�سائل »..
(ر�سائل اجلنيد �ص )1
ويقول الب�سطامي يف �شذرات مما ورد عنه،
موج ًها خطابه �إلى الإن�سان :
«يا �شبيه العلم :اطلب يف العلم العلم ،فغري ما
�أنت فيه من العلم علم.
يا �شبيه الزهد :اطلب يف الزهد الزهد ،فغري ما
�أنت فيه من الزهد زهد.
يا �شبيه التقوى :اطلب يف التقوى التقوى ،فغري ما
�أنت فيه من التقوى تقوى».
ثم موج ًها خطابه �إلى اهلل:
«هذا فرحي بك و�أنا �أخافك ،فكيف فرحي بك
�إذا �أمنتُك(».املجموعة ال�صوفية الكاملة �ص )54
�أما احلالج فيقول يف بع�ض مناجياته:
«اللهم �أنت الواحد الذي ال يتم به عدد ناق�ص،
والأحد الذي ال تدركه فطنة غائ�ص ،و�أنت (يف
ال�سماء �إله ويف الأر�ض �إله)� ،أ�س�ألك بنور وجهك
الذي �أ�ضاءت به قلوب العارفني ،و�أظلمت منه �أرواح
املتمردين ،و�أ�س�ألك بقد�سك الذي تخ�ص�صت به
عن غريك ،وتفردت به عمن �سواك� ،أن ال ت�سرحني
يف ميادين احلرية ،وتنجيني من غمرات التفكري،
وتوح�شني عن الوح�شة ،وت�ؤن�سني مبناجاتك يا �أرحم
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�أين �إذا تعرفت �إليك مل �أقبل منك من ال�س ّنة �إال ما
جاء به تعريف ،لأنك من �أهل خماطبتي ،ت�سمع مني
وتعلم �أنك ت�سمع مني ،وترى الأ�شياء كلها مني»�( .ص
)23
«�أوقفني بني يديه وقال يل :ما ر�ضيتُك ل�شيء وال
ر�ضيت لك �شي ًئا� ،سبحانك �أنا �أ�س ِّبحك فال ت�س ِّبحني،
و�أنا �أفعلك و�أف ّعلك فكيف تفعلني ،فر�أيت الأنوا َر
ظلم ًة واال�ستغفا َر مناو�أ ًة والطريقَ كله ال ينفذ ،فقال
وعظمك ِّ
يل �س ِّبحك وقدِّ �سك ِّ
وغطك عني وال ُترب ْزك،
ف�إنك �إن برزت يل �أحرقتُك وتغطيتُ عنك»�( .ص
.)72
تك�شف هذه الن�صو�ص الأولى عن بذور نوع ينه�ض
على هذه العالقة اخلا�صة بني �شخ�ص و�آخر ،مهما
تعددت �صورة هذا الآخر ،كما تك�شف عن خ�صي�صة
�أخرى مركزية من خ�صائ�ص هذا النوع كما �سرناها
بعد قراءة كتاب الإ�شارات ،وهي ذلك اخلطاب
املت�صل املتجه �إلى الذات �أو �إلى جمهول ،والذي
يتعدد فيه املخاطبون كما يتعدد املتكلمون.
رمبا نظر القدماء �إلى هذه الكتابات النرثية
ال�صوفية ب�صفتها �أقوا ًال جميلة� ،أو دعوات وابتهاالت
وحك ًما موجزة تك�شف عن جتارب القوم واعتقاداتهم،
ِ
ف�ض ّمنوها كتبهم املو�سوعية �أحيا ًنا .ورمبا �أ�شار
املحدثون �إلى هذه الكتابات ،وعربوا عن �إعجابهم
بها ،بل رمبا ر�أوا فيها لو ًنا من الكتابة الأدبية
اخلا�صة ،يجب االلتفات �إلى خ�صائ�صه وتقاليده
ودرا�سته والبناء عليه يف �إبداعهم اجلديد ،غري �أن
قليلني منهم من جتاوزوا حدود الإ�شارة العابرة،
واعتنوا بالك�شف عن هذه اخل�صائ�ص والتقاليد
وبلورتها على نحو علمي.
و�إذا كان الطابع الغالب على هذه النماذج ال�سابقة

من املناجاة ،هو الرتكيز والتكثيف الذي يحول
املناجيات �إلى �ألوان من احلكمة ال�شعرية املوجزة
امللغزة �أحيا ًنا كما يف مواقف الن ّفرى وخماطباته،
ف�إن الطابع الغالب على كتاب الإ�شارات كما �سرنى،
كان على العك�س لو ًنا من ال�صراخ ،يتج�سد يف
امللح .ورمبا كان
اال�ستفا�ضة واال�ستق�صاء والتكرار ّ
�أبو حيان يف هذا مت�أث ًرا بتطور فنون النرث العربي
الر�سمي الذي يعد هو نف�سه واحدً ا من �أعالمه� ،أو
رمبا كان مت�أث ًرا بتجربته اخلا�صة املمتدة يف معاناة
الفقر والغربة واال�ضطهاد على نحو يكاد يقرتب
من البارانويا ،19وهي جتربة رمبا مل يكن ي�صلح
معها الرتكيز والتكثيف .كتاب الإ�شارات ال ينه�ض
على حكمة ال�شعراء املوجزة املكثفة �أو املبنية على
الرمز واملجاز ،بقدر ما ينبني على لوثة َمنْ يبحث
عن الكالم� ،أي كالم ،ولهذا ف�إن ال�سمة الأ�سا�سية
يف الكتاب هي التكرار والرتادف والت�شقيق ،ولي�س
الإيجاز �أو التكثيف.
� - 4أبو حيان والإ�شارات
يف جو ديني و�سيا�سي وثقايف معاد للمت�صوفة
وفكرهم و�سلوكهم ،مل يرتدد �أبو حيان التوحيدي يف
�إعالن �إعجابه بهم ومبا كتبوه؛ ففي الليلة الرابعة
والثالثني من ليايل «الإمتاع وامل�ؤان�سة» ،وبعد حديث
طويل عن حكايات املت�صوفة التي تقول بعك�س ما �شاع
عن عزلتهم ،وتك�شف عن ميلهم لأحاديث احلياة
الدنيوية ،يعلن الوزير يف حواره مع �أبي حيان� ،أنه
كان قبل �سماعه لهذه احلكايات يرى «�أن ال�صوفية
ال يرجعون �إلى ركن من العلم ،ون�صيب من احلكمة،
و�أنهم �إمنا يهذون مبا ال يعلمون ،و�أن بناء �أمرهم على
اللعب واللهو واملجون» ،في�سارع �أبو حيان �إلى الرد،
بلغة الو ّراقني املتابعني ،معل ًنا عن �إعجابه مبا تركوه
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من تراث �أدبي �شفهي ومكتوب « :فقلت :لو ُجمِ ع كالم
�أئمتهم و�أعالمهم لزاد على ع�شرة �آالف ورقة ع ّمن
نقف عليه يف هذه البقاع املتقاربة� ،سوى ما عند قوم
�آخرين ال ن�سمع بهم ،وال يبلغنا خربهم ،قال :فاذكر
يل جماعة منهم ،قلت اجلنيد بن حممد ال�صويف
البغدادي العامل ،واحلارث بن �أ�سد املحا�سبي،
ورومي ،و�أبو �سعيد اخلراز ،وعمرو بن عثمان املكي،
و�أبو يزيد الب�سطامي ،والفتح املو�صلي ،وهو الذي
ُ�سمع وهو يقول� :إلى متى ترددين يف �سكك املو�صل،
�أما �آن للحبيب �أن يلقى حبيبه؟ فمات بعد جمعة».20
مل يث ُبت عن �أبي حيان �أنه كان يف �سلوكه مت�صو ًفا
زاهدً ا ،و�إن َروى يف الإ�شارات ويف غريها عن �صحبته
للمت�صوفة وانخراطه يف زمرتهم .على العك�س من
ذلكُ ،عرف عن الرجل ح ُّبه للدنيا ،و�س�ؤا ُله الدائم
لأويل الأمر ،و�سع ُيه يف كل �صوب وراء اجلاه واملال،
ونزوعه �إلى املخا�صمة الذي ي�صل �إلى حد الهجاء
ُ
االنتقامي ،كما يف كتابه «مثالب الوزيرين» ،وكما يف
«الر�سالة البغدادية» .لقد جمع �أكرث ما ن�سخه وما
�أبدعه من كتب  -كما يقول هو يف ر�سالته ال�شهرية
التي �سجلها ياقوت « -للنا�س ،ولطلب املثالة بينهم،
وملد اجلاه عندهم» ،21لكنه ُح ِرم ذلك كله ،ف�أحرقها.
هم هذا البحث �أن ُيثبت (�أو �أن ينفي)
لي�س من ّ
ما �إذا كان �أبو حيان التوحيدي �صوف ًّيا �أو مت�صو ًفا
�أو فيل�سو ًفا ،بل لي�س من �أهدافه �أن يطرح ال�س�ؤال
�أ�ص ًال22؛ فاهتمام هذا البحث ال ين�صب على
نوعا من الفكر والفل�سفة ،بقدر ما ين�صب
الت�صوف ً
على ما تركه املت�صوفة (وغريهم) من ن�صو�ص
«�أدبية» .ما نهتم به هنا هو كتاب «الإ�شارات الإلهية»
ن�صا �أدب ًّيا تتبلور فيه خ�صائ�ص نوع �أدبي
ب�صفته ًّ
�أهمله دار�سو الأدب العربي .بل رمبا ميكن القول �إن

د .خيري دومة

�أهم ما مييز مناجيات التوحيدي يف الإ�شارات ،عن
غريها من مناجيات املت�صوفة� ،أن الرجل مل يكن
�صوف ًّيا باملعنى املعروف للكلمة ،ورمبا مل يكن من
املت�صوفة على الإطالق ،بقدر ما كان �إن�سا ًنا وف ّنا ًنا
يعي�ش ازدهارات الثقاف َة العربية يف القرن الرابع
الهجري وتناق�ضاتها � ً
أي�ضا ،ويعاين غربة متنوعة
املعاين ومرتاكمة الطبقات.
وكما �أن ب�إمكان دار�س نوع الرواية مث ًال� ،أن يتخذ
من منجز جوي�س �أو برو�ست �أو جنيب حمفوظ،
نوعا �أدب ًّيا كام ًال ،دون �أن
مثا ًال يدر�س يف �ضوئه ً
ينفي منجز من �سبقهم يف الت�أ�سي�س ،ودون �أن ينفي
مغامرات من جاء بعدهم؛ فكذلك ميكن لدار�س نوع
«املناجاة»� ،أن يتخذ من منجز �أبي حيان التوحيدي
يف كتابه «الإ�شارات الإلهية» مثا ًال للنوع ،دون �أن ينفي
منجز من �سبق يف الت�أ�سي�س ،ودون �أن ينفي التطورات
التالية.
«الإ�شارات الإلهية» 23كتاب فريد من نوعه� .سواء
بني كتب �أبي حيان التوحيدي املتعددة نف�سها� ،أو بني
كتب الرتاث النرثي العربي كله ،والأهم من هذا بني
كتب املت�صوفة جمي ًعا.
بني كتب التوحيدي يكاد «الإ�شارات الإلهية» �أن
يكون الكتاب الوحيد الذي ال ينه�ض على التجميع �أو
النقل� ،سواء كان هذا التجميع �أو النقل نق ًال من كتب
�أخرى و�أ�شخا�ص �آخرين� ،أو متثي ًال لأحداث و�أخبار
من الواقع اخلارجي� .إمنا ينه�ض الكتاب – بد ًال
من ذلك – على نوع من البوح املبا�شر ملتكلم متخيل
يتوجه كالمه �إلى خماطبني متعددين ومتخيلني.
وبني كتب الرتاث العربي يكاد يكون الكتاب
�أطول مناجاة عرفها ذلك الرتاث� ،24إذ ميتد خطاب
املتكلم  -كما �سرنى -اله ًثا بال انقطاع وعلى مدار
293

العدد  - 26شتاء 2015م

املتكلم الذي يتجه �إليه بالن�صيحة حي ًنا وبالتقريع
حي ًنا ،وهو �أحيا ًنا �أخرى يبدو �أعلى من املتكلم ،وك�أنه
�شيخه الذي يطلب منه الهداية �أو يتذاكر معه �أيام
ال�صفا ،وهو �أحيا ًنا مفرد و�أحيا ًنا جماعة ،وهو يف
�أحيان �أخرى يبدو �أعلى و�أعلى بحيث يتطابق مع
املولى عز وجل ،وبحيث تتحول املناجاة معه �إلى
ابتهال خال�ص ،يبد�أ بعبارة «اللهم» التي تبد�أ بها
كثري من ر�سائل الكتاب ،وينتهي بعبارة «يا ذا اجلالل
والإكرام» التي تنتهي بها غالبية هذه الر�سائل.
ومهما يكن من يتوجه �إليه خطاب املتكلم يف
هذه الر�سائل ،ومها تكن طبيعته ومنزلته؛ ف�إن
�أغلب الظن كما يقول عبد الرحمن بدوي�« ،أن هذا
املخاطب الذي يتجه �إليه ما هو �إال نف�سه� ،إذ كث ًريا
ما يتحدث عن «بينك وبينك» و «بيني وبيني» ،ومعنى
هذا �أنه يقول بازدواج يف نف�سه .ومن هذا قد ن�ستطيع
�أن ن�ستخل�ص �أن هذا العلو الذي يتجه �إليه يف هذه
املناجيات �أو ال�صلوات ما هو �إال نف�سه ،وبذلك نظل
يف داخل ملكوت الإن�سان� ،ش�أن كل فل�سفة وجودية
حقيقية .فال يجب �أن ننخدع كث ًريا بتكراره كلمة:
«�إلهي!» التي ي�ستهل بها عادة فقرات هذه املناجيات،
فقد تكون جمرد العادة اللغوية هي التي حتمله على
ا�ستخدامها .وبهذا التف�سري الذي نقدمه ،يف احتياط
وحذر ،يتحقق قول كفكا  ..وهو �أن «الكتابة نوع من
ال�صالة» ،وال�صالة مناجاة بني طرف متوا�ضع
خا�شع وبني �آخر يفرت�ض فيه �أنه عال ،ال باملعنى
الديني حت ًما ،و�إمنا جمرد ازدواج تنق�سم فيه الذات
على نف�سها ويف داخل نف�سها �إلى متحاورين يت�ضرع
ا�ستمتاعا باحلالني
�أحدهما �إلى الآخر ويبتهل،
ً
العاطفيتني اللتني يلب�سانهما .وقد يدخل يف ذلك
ا�ستلهام لروا�سب عاطفية دينية ت�صرخ يف الأعماق

�صفحات الكتاب التي تتجاوز اخلم�سمائة.
�أما بني كتب الت�صوف – �إذا جاز �أن ندرجه
�ضمن هذه الكتب – فيكاد الكتاب ينفرد بنزعة
متاما للنزعة الدينية املعتادة يف كتب
دنيوية مفارقة ً
الت�صوف ،وتنعك�س هذه النزعة بو�ضوح يف م�ساحة
ال�شكوى وال�ضجر والأمل والغربة عن الذات وعن
العامل وافتقاد التوا�صل ،وهي م�ساحة تطغى على
�صفحات الكتاب ،ومتيز بينه وبني الكتب ال�سابقة التي
هي �أقرب �إلى الدعاء منها �إلى املناجاة؛ فالإ�شارات
– كما يقول عبد الرحمن بدوي – «غني مبا فيه
من منهج يف املناجاة ،ال نكاد جند له نظ ًريا قبل
التوحيدي ،وبهذا ميكن �أن يعد رائد نوعه ،والنموذج
الأول لكتب املناجيات التي �سرناها من بعد يف الأدب
25
ال�صويف».
ن�صا (�أو ف�ص ًال
يت�ألف الكتاب من �أربعة وخم�سني ًّ
�أو ر�سالة )26تتفاوت �أطوالها بني ال�صفحة والع�شرين
�صفحة .وت�أخذ هذه الن�صو�ص يف معظمها �صورة
نداءات وا�ستغاثات �شفوية ،وبع�ضها يتخذ �صورة
ر�سائل مكتوبة ،يتوجه اخلطاب داخل كل ر�سالة منها،
�إلى خماطبني متعددين ومتنوعني تن ُّو َع النداءات التي
تبد�أ بها فقرات كل ر�سالة«( :اللهم!»�« ،إلـهنا»« ،يا ذا
اجلالل والإكرام» «�أيها الإن�سان» «يا قوم»« ،حبيبي»
«�سيدي»�« ،أيها ال�سيد»� ،أيها الأخ»�« ،أيها الرفيق
وال�صاحب»�« ،أيها ال�سامع»�« ،أيها اجللي�س امل�ؤان�س
وال�صاحب امل�ساعد»�« ،أيها املغرور» «يا �سادتي»
«يا �أحبابي»�« ،أيها احلريان»�..إلخ ،ثم ذلك النداء
الأو�سع والأ�شهر« :يا هذا!» ،وهو النداء املتواتر الذي
ميكن �أن ي�صلح عنوا ًنا �آخر لكتاب الإ�شارات.
َ
املخاطب الذي تتجه �إليه ر�سائل
ال �شك �أن
الإ�شارات متعدد ومتنوع؛ فهو يبدو �أحيا ًنا �أقل من
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يف اجتاه واحد ،ف�إنها لي�ست كذلك جمرد حوار �أو
حماورة �أو مناظرة بني طرفني وا�ضحني متعار�ضني،
بقدر ما هي لون من التحاور بني طرفني متداخلني
مت�شابكني ،لي�سا يف النهاية �سوى نزوعني �أو �شقني
يف نف�س واحدة� ،أو �إن�سان ونف�سه «يبدوان كجارين
متال�صقني ،يتالقيان ويتحدثان ،ويجتمعان
فيتحا�ضران» وهو ما يدل – كما يقول �أبو حيان «على
31
بينونة بني الإن�سان ونف�سه»
هذا النداء املتكرر للمخاطب ،وب�صيغ متعددة،
والإحلاح يف طلب �إقباله ،وهذا الوعي املم�ض
بحتمية التناجي والتخاطب وااللتئام حتى لو بدا
م�ستحي ًال ،حتى لو اتخذ �شكل «�شدو« ،و«ذرو«،
»و«تباك»و«ت�شاور» ،حتى لو
و«ت�شاك
و«حديث عنيف»،
ٍ
ٍ
اقرتب من الـ»هذيان» ،حتى لو كان»جمجمة وهمهمة
وهينمة ودندنة»� ،إلى �آخر الأو�صاف الغريبة التي
يطلقها املتكلم يف الإ�شارات على مناجياته – هذا
كله يك�شف عن معاناة الغربة املتعددة الطبقات� ،أو
ما ت�سميه �آمنة بلعلي «�أزمة التوا�صل» ،وهي الأزمة
التي حاول �أبو حيان �أن «يجد لها بدي ًال �سيميائي ًا من
خالل ا�سرتاتيجية التحاور التي �أقامها على الت�شكيل
التعار�ضي ،الذي تبادلته الأنا والأنت ،وتنازعتاه
ور�سمتا �أو�ضاع النزوع واجلدل  ..لقد كان �أمام
التوحيدي يف مناجاته م�سلكان� :إ ّما �أن تكون هذه
املناجيات عبارة عن تتايل �أدعية كالتي ر�أيناها عند
ال�سابقني من املت�صوفة ،و�إ ّما �أن جت�سد ما يعك�سه
الدعاء من نزاع ونزوع للنف�س ،يف �شكل حتاور بينه
وبني خماطب مفرت�ض ،هو ذلك الطرف الآخر من
32
نف�سه»

امل�ستورة �أو تدق �أجرا�سها الداعية �إلى �إقامة الفرو�ض
الدينية  ،27»..و�أغلب الظن � ً
أي�ضا �أن «ال�شخ�ص الذي
ي�شري �إليه يف بع�ض هذه الر�سائل من الع�سري �أن
نتعرفه بيقني ،و�أنه �شخ�ص خيايل� ،أعني �أنه «الأنت»
ال�ضروري كيما يتم احلوار النف�سي �أو املناجاة ،فهو
جمرد اخرتاع �أدبي».28
و�إلى �شيء قريب من هذا ت�شري وداد القا�ضي يف
تقدميها للكتاب؛ فرغم التفاتها الوا�ضح �إلى تعدد
املخاطبني وتنوع طبائعهم ودرجاتهم ،ورغم �أنها قد
ال تتفق مع ما ذهب �إليه بدوي من ُبعد وجودي يف فكر
�أبي حيان و�أدبه ،ورغم �أنها ترى «�أن املخاطب الذي
يريد �أبو حيان �أن ينقذه من عالقات الدنيا يلتب�س
�أحيا ًنا ب�شخ�ص قد جعل �إجنا َز الكتاب كله خدم ًة
له» -رغم هذا كله ،ف�إنها تكاد تنتهي ومبعونة وا�ضحة
من ن�صو�ص الكتاب نف�سه� ،إلى ذلك القدر ال�صريح
املده�ش من التطابق بني املتكلم واملخاطب� ،أو قل
َ
املخاطب يف الكتاب هو يف حقيقة
�إنها تنتهي �إلى �أن
29
الأمر الوجه الآخر للمتكلم �أبي حيان.
املناجاة يف �إ�شارات التوحيدي �إذن ،لي�ست جمرد
دعاء ي�سري يف اجتاه واحد من املتكلم �إلى املخاطب،
بل هي �أقرب �إلى جتاذب عنيف لأطراف الكالم بني
متكلم وخماطب يتبادالن الأدوار ،دون الو�صول �إلى
نقطة �ساكنة �أو �إلى حل نهائي .كانت املناجاة عند
من �سبقوه «جمرد متتاليات دُعائية تعرب عن معان
دينية و�أخالقية ،اعتمدها املت�صوفة كذلك للتعبري
عن حالة تبلغ فيها احلاجة �إلى اهلل مداها ،كما عند
اجلنيد مث ًال .غري �أننا جندها تتحول عند التوحيدي
�إلى حديث مونولوجي الوظيفة -حواري ال�شكل،
بعدما كان مونولوجي ال�شكل والوظيفة مع ًا».30
وكما �أن مناجاة التوحيدي لي�ست جمرد دعاء
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ما ي�شبه اللوثة الغا�ضبة بح ًثا عن معنى وعن خمرج،
بحيث يتنقل يف خطابه فج�أة – وداخل الن�ص الواحد
�أو الر�سالة الواحدة ،والفقرة الواحدة �أحيا ًنا  -من
خطاب اهلل� ،إلى خطاب النا�س� ،إلى خطاب الإن�سان،
�إلى خطاب املت�صوفة ،و�أهم من هذا كله �إلى خطاب
نف�سه التي تتخذ �صو ًرا متعددة.
غري �أن لوثة الإ�شارات هذه لي�ست لوثة خمبول
�أو معزول ،بل هي لوثة تنطوي على رغبة عارمة يف
التوا�صل �أو االلتئام ونفي الغربة ،وهي رغبة تتبدى
يف �شكل مغا�ضبة وخما�صمة وا�ضحتني .لقد حاول
�أبو حيان  -كما يقول م�صطفى نا�صف – “�أن يتعمق
املناجاة ،و�أن يخرج بها عن م�ألوفها ،و�أن يعطي
لها طابعا ذاتيا قلقا .كان يف هذا كله غا�ضبا على
الأدب والفل�سفة وبراهينها و�أ�ساليبها .لقد اجتمعت
�أطراف الغ�ضب على البالغة والفل�سفة واﻤﻟجتمع
والذات .حاول �أبو حيان �أن يرو�ض هذا الغ�ضب كله
فكان نتاج ذلك كتاب الإ�شارات الذي ال يخلو بداه ًة
من مغا�ضبة الت�صوف نف�سه”�“ ..ألي�س عجيبا �أن
تتلون املناجاة باملنازعة والعنف والإح�سا�س بوط�أة
االنف�صال وما ي�شبه التغني باخلارقة”  ”..اخل�صام
�أو�ضح يف الإ�شارات من التال�ؤم واالن�سجام ،ولي�س
�أمامنا حالة �ساكنة �آمنة �إال قليال ..اخل�صام ي�ؤلف
كثريا من مظاهر العالقة بني املتكلم ونف�سه ،بني
املتكلم واﻤﻟﺨاطب .لكن غايتنا بداهة هي االلتئام ..ال
يكمل احلوار �إال �إذا تبادل الداعي واملدعو املواقع� .إن
حتديد ال�سامع على هذا الوجه لي�س ي�سريا .ومعظم
الذين حتدثوا يف اللغة والبالغة افرت�ضوا �أن الر�سالة
ذات اجتاه واحد ،و�أن الذي ي�سمع ال يقول ،و�أن الذي
ي�أخذ ال يعطي”.34
من الوا�ضح �أن التوحيدي – يف معظم كتاباته -

�أولى اخل�صائ�ص الالفتة للنظر يف كتاب
عموما ،هي هذه
«الإ�شارات» ،ويف نوع «املناجاة»
ً
الهيمنة املطلقة ل�ضمري املخاطب .غري �أن �ضمري
املخاطب يف هذا الكتاب الطويل ،يقف على م�سافة
وا�سعة من كل �صور �ضمري املخاطب – وهي كثرية
 يف خمتلف �أنواع النرث العربي القدمي كاخلطبةوالر�سالة ،33ومبعث هذا االختالف ما يلي:
�أو ًال� :أن �ضمري املخاطب يف الإ�شارات ال ي�شري
�إلى جمرد التفات عابر ،يرد يف �صورة اعرتا�ض
خلطاب رئي�س ي�سري يف اجتاه �آخر ،كما هو احلال يف
معظم ن�صو�ص النرث العربي القدمي ،بل على العك�س
ي�شكل هذا االلتفات للمخاطب ال�صورة الأ�سا�سية
للخطاب ،بحيث ي�صبح �ضمريا املتكلم والغائب
ال�صورة اال�ستثنائية؛ فعلى طول الكتاب و�أينما قلبت
املوجه
ال�صفحات لن جتد �سوى هذا الكالم املت�صل َّ
�إلى خماطب.
موج ًها �إلى
ثان ًيا� :أن اخلطاب يف الإ�شارات يظل َّ
الداخل ،عني ًفا و�صامتًا ،ويعك�س لو ًنا من االنق�سام
املخاطب ونف�سه .وهذا اخلطاب �إلى
احلاد بني
ِ
الداخل ،وذلك االنق�سام احلاد� ،أو ما ي�سميه �أبو حيان
«البينونة» بني الإن�سان ونف�سه� ،أم ٌر نادر احلدوث يف
كل كتب الرتاث العربي القدمي ،ويكاد يرتبط بر�ؤية
�إن�سان الع�صر احلديث والأدب احلديث .ففي مقابل
«اللهم» التي تبد�أ بها معظم ر�سائل الإ�شارات ،و«يا
ذا اجلالل والإكرام» التي تنتهي بها ،هناك «يا هذا!»
مرات ومرات؛ �أي �أن اخلطاب الأ�صلي يتوجه �إلى
«هذا» املجهول ،بل �إن الدعاء واخلطاب �إلى اهلل يبدو
ك�أنه لي�س �سوى ا�ستنجاد به من هذا القريب البعيد،
�أو من نف�سه املتعددة تلك.
املخاطب �إلى
ثال ًثا :احلالة االنفعالية التي تدفع
ِ
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نف�سها من التوتر والإحلاح والتكرار ،الذي نراه على
�أ�شده من جديد يف بداية كل ر�سالة جديدة� ،إلى �أن
ن�صل �إلى الر�سالة الأخرية ونحن على الدرجة نف�سها
من التوتر ،ورمبا الي�أ�س من القول املكرر ،ومن �أية
�إمكانية للتال�ؤم واالن�سجام بني املتكلم واملخاطب؛ �إذ
ي�ستجيب
ال �إمكانية بعد كل هذا الإحلاح والتمني ،لأنْ
َ
هذا املخاطب �أو يرد� ،أو ت�صدر عنه بادرة مطمئنة؛
ولذلك مل يكن غري ًبا مع اقرتاب هذه الر�سالة
الأخرية الطويلة من نهايتها� ،أن يقول املتكلم:
« ..فليت الزمان �إذ حرمني املُ َنى ،مل ُي ْ�ص ِلني
بنار التم ّني.
«باهلل يا �سيدي :هل عندك �شي ٌء مما عندي؟
فلع ّلي بالوهم نطقتُ  ،وعلى الظن جريتُ  ،وبالربق
ا ُ
خل َّلب اغرترتُ  ،و�إلى جهد املُ ِق ّل ا�ضطررتُ  ،و�سور َة
اللغو َتلوتُ  ،و�أث َر الو�سوا�س قفوتُ » (الإ�شارات � ،ص
)393
«فهل عندك من عالج يك�شف ما بي� ،أو من
م�ساعدة تخفف بع�ض �أو�صابي؟ هيهات� :أ َّنى يكون
لك هذا؟ و�أ َّنى تو ُقك �إليه؟ و�أنت � ً
أي�ضا يف قمي�صي
37
تتبخرت ،ويف ذيلي تتعرث(»..الإ�شارات �ص )396
املتكلم فيه
وهكذا بدا الكتاب وك�أنه  -كما قال
ُ
ملخاطبه مر ًة « -ا�ستغاثة متكررة» ،و«بدايات» ال
نهاية لها ،و«طرق خمتلفة» ،لكنها يف النهاية ا�ستغاثة
وبدايات وطرق ال تكاد تف�ضي �إلى �شيء ،اللهم �إال هذا
ال�سعي امل�ؤمل بال نهاية ،مهما طالت هذه الإ�شارات
الإلهية وتعددت ر�سائلها ،فها هو اجلزء الأول ينتهي
دون �أن تربد درجة التوتر ودون �أن تتوقف اال�ستغاثة،
ودون �أن يتوقف الأمل والتمني؛ ومن ّثم البحث املم�ض
عن بدايات وطرق جديدة: 38
«لعلك تقول بغفلتك وقلة جتربتك ،وق�صور

كان وظل ي�سعى �إلى منطقة التوا�صل الغام�ضة هذه،
اجلامعة بني الداعي واملجيب ،بني القائل وال�سامع،
املتكلم واملخاطب ،وهو ما �س ّماه يف الإ�شارات مر ًة
ت�سمي ًة ال تخلو من داللة« :الذكر اجلامع»:
« �أما تراين يا هذا كيف �أداريك بالرفق ،و�أداويك
باحلذق� ،أدعوك بالنرث �إلى �أن تنترث عما قد ز ّيفك
و�أف�سدك ،ثم �أعطف عليك بالنظم �إلى ما قد �ش ّرفك
ورفعك ،وال تعجب من فراغي لك ف�إين موكل بك من
قبل من هو �أملك بي وبك ،فلعلك �إذا �أجبت ندائي
وفهمت دعائي ،درجتُ معك ،و�سلكتُ منهجك،
ف�إين من حيث �إناديك جماب ،و�أنت من حيث جتيب
منا َدى ،ف�إذا الت�أمت الكلمة بالكلمة بالدعاء والإجابة،
�صحت هذه
�صار الداعي جميب ًا واملجيب داعي ًا .و�إذا ّ
وكنت �إ ّياي يف
ال�سامعَ ،
الإ�شارة كنتُ �أنا القائل و�أنا ّ
هذا الذكر اجلامع» (الإ�شارات �ص )120
ومن الوا�ضح � ً
أي�ضا �أن للتوحيدي يف الإ�شارات
ت�صو ًرا م�ضم ًرا عن الإبداع الأدبي ،ال ب�صفته عم ًال
يقوم على �إراحة القارئ و�إمتاعه ،بل ب�صفته جت�سيدً ا
خا�صا لأزمة التعبري باللغة املحدودة ،وب�صفته تعب ًريا
ًّ
م�ؤملًا عن نق�ص مالزم لهذه اللغة الإن�سانية ،وهو
نق�ص يبدو يف الإ�شارات وك�أن ال برء منه .وهكذا تبدو
هذه املناجيات وك�أنها ال ت�ستطيع �أن ت�ستوعب امل�أمول؛
متاما كلحظات التجلي
ذلك امل�أمول م�ستحيل� ،إنه ً -
الإبداعي الغريبة – «بعيد ،يرتاءى ثم يختفي»،
35
ويحتاج �إلى اقتدار و�شجاعة واقتحام.
وبنية كتاب الإ�شارات تنه�ض يف جمملها على هذا
التوتر الذي ال ينتهي بني املتكلم وخماطبه� ،أو بني
املتكلم ونف�سه ،36بني ذلك امل�أمول امل�ستحيل البعيد
الغام�ض ،وبني الرغبة امللحة التي ال تتوقف عن
جت�سيده؛ ولذلك ف�إن الكتاب ينتهي كما بد�أ بالدرجة
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�سكت يف اجلملة كان �أ�صلح من هذه
نظرك ،فلو َّ
اال�ستغاثة املكررة ،ومن هذا العويل الطويل ،ومن
هذه البدايات ومن هذه الطرق املختلفة ،فاجلواب
عن قولك �إنك لو �أح�س�ست بالداعي �إلى هذا القول،
وباملهيج على هذا التهويل ،لكان عذري عندك
مب�سوط ًا ،وكان اعرتا�ضك عني مقبو�ض ًا ،ولكنك ال
حت�س ،واهلل ما نب�ست
حت�س ،وال �أظنك تحُ ّ�س ب�أن ّ
من هذه ال�سطور الكثرية والورقات املت�صلة بحرف
�إال بعد اخلناق ال�شديد وع�صر الف�ؤاد بالكره ،و�إال
بعد التلويح يف املنام ،و�إال بعد الإلقاء الإملام ،و�إال يف
املقام واملقام ،وكان روحي يخرج من هذه احلال التي
كانت تعر�ض» (الإ�شارات )106-105
الكتاب يبد�أ ب�شكوى ،وينتهي ب�شكوى ،وما بني
البداية والنهاية لي�س �سوى �شكوى ،من القائل �إلى
ال�سامع وبالعك�س ،من املناجي �إلى ربه ومن ربه ،من
الدنيا وما فيها ،من الزمان ومن اللغة ومن النفو�س
امل�ضطربة التي خلقها اهلل� .أما الو�صول �إلى التال�ؤم
واالن�سجام فتلك « ُم ْني ٌة دونها من َّية ،وجهال ٌة قرينتُها
�ضاللة» كما يقول �أبو حيان يف �آخر ر�سائل الإ�شارات
و�أطولها (الر�سالة  )54التي تذكرنا بع�ض مقاطعها
بر�سالته ال�شهرية بعد �إحراق كتبه .ي�شكو املتكلم �أبو
حيان ،متحد ًثا ب�ضمري الغائب هذه املرة ،عن اهلل يف
الأولى ال �إليه ،وعن النا�س يف الثانية ال �إليهم:
«ها �أنا ال �أحيل على غريي� :أ�ستح ُّل اهلل َعقدي،
و�أ�ستف ُّكه رهينتي ،و�أ�ستقيله عرثتي ،و�أ�ستنع�شه �صرعتي،
و�أ�سرتحمه عربتي ،و�أ�س�أله بل�سان الذل وال�ضراعة،
توقي َع الكفاية والقناعة ،منذ حني وزمان ،يف كل وطن
ومكان ،في�أبى �إال ما هو �أعلم مب�صلحتي فيه ،و�سالمتي
عليه ،و�إليه ال�شكوى ،وهو نعم املولى» ( �ص )390
واهلل يا رفيقي و�شريك زادي ،لقد �صحبت الليايل

عاما مذ عقلت ،فما غدرين �إال من ا�ستوفيتُه،
�ستني ً
علي �إال من ا�ست�صفيتُه ،وال �أم َّر يل �إال من
وال ك ّدر َّ
ا�ستحليتُه ،وال �أهمل �أمري �إال من ا�سرتعيتُه ،وال
قذ َي ْت عيني �إال مبن جعلتُه ناظرها ،وال انحنى ظهري
ِ
جنمت يل جنا ٌة �إال من
�إال مبن ن�صبتُه عما َده ،وال
ْ
�سبقت �إ َّ
يل م�س ّر ٌة �إال ممن مل
حيث مل �أحت�سب ،وال
ْ
�أكت�سب» (�ص )392
غري �أن الأمر ال يتوقف عند حدود النجوى
واالبتهال� ،أو حتى ال�شكوى التي يتوجه بها املتكلم �إلى
خماطبيه املتعددين ،و�إمنا يتجاوز ذلك �إلى �ألوان من
التقريع ّ
املبطن بالغ�ضب ،وهو التقريع الذي ميكن
للقارئ �أن ي�ست�شعره من النداء :يا هذا؛ لأنه لي�س
جمرد نداء �إلى جمهول حا�ضر بهيئته �أمام املتكلم،
بل نداء ينطوي على غلظة وا�ضحة ،كما ميكن للقارئ
� ً
أي�ضا �أن ي�ست�شعره يف �أ�سئلة التقريع املتوالية ،وهي
�أ�سئلة �أو�سع من �أن تحُ �صى يف كتاب الإ�شارات.39
وكث ًريا ما جتاوز الأمر حدود اللوم والتقريع،
لي�صل �إلى درجة �أعلى من احلدة التي ت�صل �إلى
املخا�صمة واملغا�ضبة ،لي�س فقط يف خماطبة «هذا»،
�أو يف خماطبة الإن�سان ب�شكل عام ،و�إمنا � ً
أي�ضا يف
خماطبة املولى عز وجل.
ففي خطابه �إلى «هذا» ،و�إلى «الإن�سان» ،ال يتورع
الراوي املتكلم  -و�سط �أ�سئلته التقريعية املتوالية
َ
املخاطب ب�أنه «حمار» �أو «بهيمة»� ،أو
 عن و�صف«مزبلة»� ،أو حني ي�صفه بالبذاءة وال�صفاقة والقبح،40
ومن الوا�ضح �أنه يف خطابه �إلى املولى عز وجل يتجاوز
حدود املناجاة واالبتهال ،لي�صل �إلى اتهام املولى
مبحاربته ،و�إن اقرتنت هذه املغا�ضبة واملخا�صمة على
الدوام ب�س�ؤال الغفران وال�صفح.41
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وال غرابة �أن يطلق امل�ؤلف �أو�صا ًفا متعددة على
ق�صيدته �أو مناجاته الطويلة� ،أو كتابه؛ فالكتاب
يف و�صف �أبي حيانُ « :نفاث ُة �صد ٍر امتلأَ بالغيظ»،
«�شج ٌو و�شد ٌو من حديث»»،وذ ْر ٌو
«حديثٌ ذو �شجون»ْ ،
من احلديث ،وذرو من النجوى»« ،جمجمة وهمهمة
وتباك»« ،جنوى وت�شاور
«ت�شاك
وهينمة ودندنة»،
ٍ
ٍ
وهذيان»« ،مناجاة ومناداة ومناغاة»« ،م ٌّد وجزر»،
وعرة»�« ،شك َّي ٌة وبل َّي ٌة
«و�ساو�س وهواج�س»»،طرق ْ
«�شج ٌو قد �أم َّرت علينا ك� ُأ�سه»« ،حديث واهلل
ورز َّية»ْ ،
عنيف»�« ،ألغاز»« ،ق�صة»« ،ديوان» »،ا�ستغاثة متكررة،
جامع»� ..إلى �آخر هذه الأو�صاف
وعويل طويل»«ِ ،ذ ْك ٌر ِ
التي ترد بن�صها يف موا�ضع متفرقة من الكتاب.
وغالب الظن �أن هذا الإدراك احلاد لبناء الكتاب،
وذلك احل�ضور الفادح للأنا القائلة التي تت�أمل قولها
يف كل �أركان الن�ص الطويل ،ينطويان على جانب
�آخر من الوعي احلديث الذي طبع بطابعه كث ًريا من
كتابات �أبي حيان التوحيدي.
وكان من الطبيعي �أن يرتبط بح�ضور �أنا القائل،
�أو «امل�ؤ ِّلف» ،ح�ضو ٌر �آخر ال يق ّل عنه قوة ،هو ح�ضور
الكتاب� ،أو «امل�ؤ َّلف».
هناك موا�ضع كثرية على مدار الكتاب من بدايته
�إلى نهايته ،ي�شري فيها �أبو حيان �إلى فل�سفته يف هذا
الكتاب ،و�إلى طريقة ت�أليفه ودافعه �إلى هذا الت�أليف.
ومع كل الفي�ض والتدفق والهذيان واللوثة يتبدى
�أن هناك منط ًقا يحكم بناء كل ر�سالة على حدة،
وبناء الكتاب يف جممله ،الذي يقوم على مللمة هذه
البعرثة من ال�شذرات العنيفة وو�ضعها يف نظام حر
للمناجاة.43
وال يكاد �أبو حيان يتوقف يف مناجاته الطويلة
هذه ،من بدايتها �إلى نهايتها ،عن تذكرينا وتذكري

 - 6الأنا تت�أمل قولها:
ويرتبط بح�ضور املخاطب خا�صي ٌة �أخرى متيز
كتاب «الإ�شارات» ونوع «املناجاة» على العموم ،وهي
ح�ضور �أنا القائل �أو املتكلم �أو الكاتب ،الذي ال يكف
عن ت�أمل قوله �أو كالمه �أو «كتابه» ،وهل ميكن �أن
يكون هناك ح�ضور للمخاطب من دون ح�ضور لقرينه
املتكلم.42
حتتل �أنا القائل �أو امل�ؤلف يف هذا الكتاب –
على خالف معظم كتب التوحيدي الأخرى – مكانة
وا�ضحا �أن الباعثَ على ت�أليف
حمورية؛ بحيث يتبدى
ً
الكتاب جترب ٌة ذاتية حم�ضة ،فك�أن هذا الكتاب
ق�صيد ٌة ،ولي�س جمرد م�ص َّنف كم�صنفات التوحيدي
الأخرى ،وكم�صنفات معظم م�ؤلفي الرتاث العربي
املو�سوعية التي يجمعون فيها ما قاله الآخرون� ،أو
يخلقون – يف �أح�سن الأحوال  -حوا ًرا بني ه�ؤالء
الآخرين .هذا الكتاب حوا ُر املتكلم مع نف�سه ،ومع
�أ�صدقائه ومع �أعدائه ،ومع ربه الذي خلقه وابتاله،
ونحن ن�ستمع �إلى هذا احلوار الداخلي ال�س ّري ع ّر ً�ضا،
متاما كما ن�ستمع �إلى ق�صيدة غنائية.
ً
�صحيح �أن الكتاب ال�ضخم يت�ألف من تراكم
ر�سائل املناجاة املت�شابهة ،و�صحيح �أن درجة التوتر
تتفاوت بني بداية الر�سالة الواحدة ونهايتها ،ومن
ر�سالة �إلى �أخرى داخل الكتاب ،ومن بداية الكتاب
كله �إلى نهايته ،ولكن امل�ؤلف �أبا حيان ال يكاد يرتك
فر�صة �إال وينبهنا عند كل منحنى� ،إلى �أنه �إمنا يكتب
ر�سالة مناجاة واحدة ممتدة ال يحيل فيها على غريه،
�إنها ق�صيدته اخلا�صة التي يدرك معناها ،ويت�أمل
بواعثها و�صورها و�أركان بنائها� .إنه املتكلم الواعي
متاما ملا يقوله ،حتى و�إن طال وبدا �أقرب �إلى
املت�أمل ً
الهذيان.
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« يا هذا� :أما ترى كيف �أديرك من باب �إلى باب،
وكيف �أ�صف لك حا ًال بعد حال ،وكيف �ألقي �إليك
ف ًّنا بعد فن ،وكيف �أقوي رجاءك حتى تكاد تطمئن،
وكيف �أغ ِّلب ي�أ�سك حتى تكاد ترجحن؟ وكيف �أناغيك
بال�سلوة عن الدنيا ،وكيف �أ�سا ّرك ب�أعاجيب املولى،
وكيف �أجذبك �إ ّ
يل تارة ثم �أجنذب معك �أخرى،
وكيف �أرددك بني حالوة «لعل» ومرارة «ع�سى»؟ (�ص
.)144
«�إمنا � ّ
أزل يف كالمي لك �أيها الإن�سان من فن �إلى
فن ،و�أطفر من وطن �إلى وطن� ( »..ص )151
بدعا من الكالم ،وغري ًبا
«ا�سمع �أيها الإن�سان ً
من املعاين ...وقد طالت ال�شكية ،ودامت البلية،
وت�ضاعفت الرزية» ( �ص )155
« ..هيهات ،بلغت هذا املكان بقلمي ،وقد خنقتني
العربة تذك ًرا لهذه الأحوال من قوم �شاهدتهم مذ
�أربعني �سنة � ( »..ص )160
«هذا بع�ض حديثي على ُّ
تقط ِعه وانبتاره ،وباب من
�ش�أين على ت�شعبه وانتثاره ،فما بقي من ديوان ق�صتي
�إن قيل يا هذا تزحزح عن هذا املكان قليال حتى
نتناجى بلغة �أخرى ،ونتهادى الن�صح بها على طريقة
هي �أولى بنا و�أحرى�( »..ص )236
«�أيها ال�سامع :هذه مناجاتي لربي مع �أخوات
لها عندي ،ف�إن حركك الع�شق الرباين ،وحفز �س َّرك
ُ
وهب يف �صدرك الن�سيم القد�سي،
ال�شوق الإلهيّ ،
فتب ّلغ �إ ّ
علي�( »..ص .)277
يل ،واحمل ثقلك ّ
«يا هذا :دع ما وقر يف �أذنك من جملة ما هذيتُ
وح�صل الآن ما �أقول �( »..ص )287
به عليكِّ ،
خاف ،والرمز عنه
«يا هذا :عيب هذا احلديث ٍ
متجاف ،و�إمنا ندندن حول هذه املعاين�(« ..ص )319
ٍ

خماطبه من �أول ر�سالة وحتى �آخر ر�سالة يف الكتاب،
مبا و�صلت �إليه �شكواه من عبث وجنون ،وما و�صل �إليه
كتابه من تل ّون وطول ،وهذه بع�ض الأقوال التي ي�صف
كالمه:
فيها
ُ
املتكلم يف الإ�شارات َ
«يا هذا :احلديث ذو �شجون ،والقلب طافح ب�سوء
الظنون» (�ص )4
«ا�سمع �أيها اجللي�س امل�ؤان�س ،وال�صاحب
امل�ساعد ،حتى �أ�صف لك ت�صاريف حايل ،ومتقلب
�أمري» (�ص)10
«فه ُل ّم يا �سيدي �إلى �شجو قد �أم ّرت علينا ك� ُأ�سه،
أنفا�سه ..فقد طالت
أنفا�سنا و� ُ
وتقطعت بنا عليه � ُ
النجوى بهذه البلوى التي تليها بلوى» ( �ص )15
«فهذا �شد ٌو من حديث �إن جتوذب طرفاه مل يلتقيا
�إلى �آخر العمر�( »،ص )55
«�أيها ال�سامع :هذا ديوان ما ُف ّ�ض ختمه منذ ختم»
( �ص )70
«�أخ�شى واهلل ما يل من هذا القول �إال عنا�ؤه ،وما
يل من هذا املعنى �إال هبا�ؤه ،وما يل من هذا املد
واجلزر �إال غثا�ؤه» (�ص )72
«احلديث �أطول من هذا ولكن يف فمي ماء ،على
�أين قد �سقت العبارة هكذا وهكذا� ،شر ًقا وغر ًبا،
وجنو ًبا و�شما ًال ،و� ً
أر�ضا و�سماء ،فلم �أدع للكناية قوة
�إال ع�صرتها عند العثور عليها ،وال للت�صريح عالمة
�إال ون�صبتها حني و�صلت �إليها � ( »..ص )105
« ..فوحقك ما ا�سرت�سلت هذا اال�سرت�سال ،وال
خليت عنان القول على هذا املقال� ،إال لأين ناجيت
بك نف�سي» ( �ص )125
« يا هذا� :إمنا نتنف�س بهذه الكلمات كما يتنف�س
اململوق ،ونهذي بها كما يهذي بها امل�ألوق» (�ص )143
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كما يقول �أبو حيان ،وهو حديث يغلب عليه االلتبا�س:
بني قلب وقلب ،وروح وروح ،وعقل وعقل ،بني عبد
مناد ومنا َدى وبالعك�س.
ورب ،ورب وعبد ،44بني ٍ
 - 7حديث الأ�سرار
املناجاة حديث عن الأ�سرار؛ ومن ثم ف�إنه حديث
قائم على املفارقة ،لأنه يعتمد الإ�شارة ال�صامتة
املكبوتة املقموعة امللغزة� ،أكرث مما يعتمد العبارة
ال�صريحة املريحة.
ومناجيات التوحيدي كما ر�أينا ،لي�ست حدي ًثا
ٌّ
مم�ض للتوا�صل
يف اجتاه واحد ،و�إمنا هي طلب
والتحاور ،رغبة يف ك�سر �صمت الغربة ،وطلب لرحمة
الكالم ،واحتاد الذات املنق�سمة.
ولعل هذا ما يجعل من �صيغ النداء واال�ستغاثة
وال�شكوى �صي ًغا �أ�سا�سية متناثرة يف الكتاب كله ،وهي
�صيغ بقدر ما تعلن عن التذلل واالبتهال والدعاء،
تعلن � ً
أي�ضا عن الغ�ضب واللوم والعنف املكبوت
امل�ض ّمن يف النداء املقت�ضب املتكرر الذي يتوجه به
الراوي �إلى جمهول« :يا هذا!»
و�أو�ضح تعبري عن املفارقة يف كتاب «الإ�شارات»،
�أنه في�ض من الكالم الكثري الذي يظل مع ذلك
�صامتًا45؛ فمع �أن هذه �أطول مناجاة يف تاريخ الأدب
العربي والإ�سالمي ،ف�إنها ال ت�شفي غلي ًال وال جتيب
على �س�ؤال وال تركن �إلى تال�ؤم �أو ان�سجام ،بل هي
على العك�س تنت�صر لقيم مناق�ضة ،قيم كالنفي
واالختالف والتناق�ض وال�سلب واالندها�ش والرعب.
كان عمل �أبي حيان يف الإ�شارات – كما يقول
م�صطفى نا�صف – حماولة لإنقاذ اللغة ،عن طريق
�إعادة النفي لي�صحب الإثبات�..إنقاذ للغة من براثن
التوكيد..تنمية م�ستوى يتعر�ض بني وقت و�آخر

«خذ حديثي جملة فتف�صيله باهظ ،واقنع
بالعنوان فمف�ضو�ضه موح�ش» (�ص )376
«ا�سمع مني – فديتك – وارفق بي – حميتك
– فهذا كله ُنفاثة �صدر قد امتلأ بالغيظ ،وع�صارة
ف�ضل قد ابتلي بالنح�س» ( �ص )393
«هذا كله ِب ٌ
�ساط ط ُّيه �أَولىْ ،
ون�ش ُره �أبلى ،ولكن
الغريق بكل مرثية حقيق»
« اللهم �إنا قد لهجنا بهذه الو�ساو�س والهواج�س،
�شغ ًفا بذكرك ،وتل ّذ ًذا بكل ما يكون خ ًربا عنك» (�ص
.)425
لي�س هناك و�صف ميكن �أن ينطبق على كتاب
«الإ�شارات»� ،أبلغ من هذه الأو�صاف يف تنوعها ،وقد
انتقيناها انتقاء من بني �أو�صاف ال نهاية لها ،يطلقها
املتكلم يف كل �صفحة تقري ًبا على حديثه املت�صل �أو
كتابه الطويل؛ بحيث يت�أكد من هذه النقول املختارة
املتكلم حدي َثه الطويل ،مع ّ
تقطعه وانبتاره
ما و�صف به
ُ
وت�شعبه وانتثاره ،وتنقله من فن �إلى فن.
واحلقيقة �أن الأمر ال يتوقف عند هذا الو�صف
الواعي ملا يف الكتاب من طول وتنوع وعنف ومتزق
وطلب ال يتوقف لرحمة التوا�صل ،بل ينعك�س كذلك
وب�صورة ال واعية ،يف نوعية املعجم الذي ي�سري يف
هذه النقول (�شجون ،طافح� ،سوء ،غريب حمزون،
متقلب ،عناء ،هباء ،غثاء ،ي�أ�س� ،أعاجيب ،زلل،
�شكية ،بلية ،رزيةَ ،عبرْ ةُّ ،
تقطع ،انبتار ،ت�ش ُّعب،
متجاف ،عيب ،غيظ ،نح�س..
انتثار ،باهظ ،موح�ش،
ٍ
�إلخ) .هذا معجم يبدو يف الإ�شارات وك�أن ال نهاية له.
�إن نوع املناجاة يف جوهره  -ومثاله الأ�سا�سي هنا
وتناد متبا َدل،
تناج ٍ
هو كتاب الإ�شارات -لي�س �سوى ٍ
يتجاذب طرفاه احلديثَ وال يلتقيان �إلى �آخر العمر
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ويدعو ويهجو وي�ستنطق ه�ؤالء املخاطبني دون كلل.
يف الر�سالة الثالثة من كتاب الإ�شارات  -وهي
توهم ب�أن الكتاب كله ،كان ككثري من كتب �أبي
ر�سالة ِ
حيان ال�سابقة ،ا�ستجاب ًة لطلب �أو ردًّا على ر�سالة من
كبري �أو وزير �أو �صديق  -يتحدث املتكلم عن جتربته
املريرة التي ي�ضيق الوقت عن ت�سجيلها ،والتي ال ميثل
هذا الكتاب – على طوله وتنوع منابعه � -سوى بداية
للتعبري عنها .يقول:
و�صل كتابك – و�صلك اهلل باخلري وجعلك من �أهله
– ت�س�ألني فيه عن حايل ،وت�ستنطقني به عن ظاهري
وباطني ،وعن �سري وعالنيتي ،وعن �سكوين وحركتي،
وعن انتباهي ورقدتي ،وعن قراري وا�ضطرابي ،وعن
يقيني وارتيابي ،وعن تقاع�سي وانت�صابي ،وعن عللي
و�أو�صابي ،ويف اجلملة عن جميع �أموري و�أ�سبابي.
وفهمته بال�شرح والتف�صيل على ما بي من بالئي
وعذابي ،فمن يل الآن بوقت ين ّف�س حتى �أهز عليك
جملة ت�ستوعب عينك ،وتف�صي ًال يحول بينك وبينك،
وت�صريحا يقيد فهمك ،وبالغة
وكناية تبدد وهمك،
ً
متلأ قلبك ،وع ًّيا ي�ست�أ�سر لبك ،واخت�صا ًرا ال حت�صل
منه على حرف ،و�إ�سها ًبا يغرفك غر ًفا بعد غرف،
ووا�ضحا ي�صلك باليقني ،وم�ستعج ًما ي�ضلك عن
ً
ال�سراط امل�ستقيم؟...
 ..ف�أما حايل ف�سيئة كيفما قلبتها ،لأن الدنيا مل
ت�ؤاتني لأكون من اخلائ�ضني فيها ،والآخرة مل تغلب
علي ف�أكون من العاملني لها؛ و�أما ظاهري وباطني
ّ
فما �أ�شد ا�شتباههما ،لأين يف �أحدهما متلطخ ً
تلطخا
ال يقربني من �أجله �أحد ،ويف الآخر متبذخ ً
تبذخا ال
�أهتدي فيه �إلى ر�شد؛ و�أما �سري وعالنيتي فممقوتان
بعني احلق ،خللوهما من عالمات ال�صدق ،ودن ّوهما
من عوائق ال ِّرق؛ و�أما �سكوين وحركتي ف�آفتان

للنزاع� ..ضرورة الإبقاء على منظور االختالف الذي
يناو�شنا يف الأعماق  ..جتاهل فكرة التقرير احلاد
التي غلبت على �أبحاث اللغة..ال�سعي �إلى ال�صعب
واحلر�ص على اجتاهات متنوعة ،واالبتعاد بو�ضوح
عما ي�سمى التقرير ..ت�أكيد الفقد الكامن يف التحقق،
فكل عاطفة تنطوي على نقي�ضتها ،وتوكي ُد الكينونة
مفهوم الفناء ،والتمييز بني احلاالت
يجب �أال يخفي
ُ
ال يجب �أن يخفي الت�شابك بني الوجود والفقد ،بني
التحقق والبطالن بني الوعي والتخيل ،البد من �إعادة
االعتبار لقيم ال�سلب والنفي والرعب.46
وهذا العن�صر بالتحديد ،هو الذي ينقل كتاب
الإ�شارات من جمرد كونه جمموعة من الأدعية
واالبتهاالت الدينية الهادئة امل�ؤكدة املطمئنة� ،إلى
مناجيات �أدبية تنطوي على �س�ؤال قلق و�شك ونفي
واختالف وتناق�ض واندها�ش ورعب ال يهد�أ ،وهو
الذي يجعلها تتحول يف بع�ض املوا�ضع �إلى �صراخ
وهجاء ،ولي�س جمرد �شكوى و�أنني حتت وط�أة ال�سر
ال�صامت ،وبحيث يتحول �أدب املناجاة عنده �إلى لون
من ال�سرد َ
اجل َّواين ،القريب �إلى ما �صار ُيعرف يف
الأدب احلديث با�سم “تيار الوعي” ،الذي تتحول
فيه نف�س املتكلم �إلى عامل م ّوار حمت�شد ،يعك�س ما يف
العامل الأو�سع من �أ�صوات متناق�ضة.
متاما كروايات تيار الوعي ،لي�س يف كتاب
ً
الإ�شارات الإلهية حكايات مكتملة وال �أبطال ،اللهم
�إال حكاية ذلك الراوي املتكلم �إلى خماطب جمهول،
وعرب كالمه �إلى املخاطب نتعرف على بطل روائي
ممزق ،حتيط به حمنٌ ورزايا و�شخو�ص و�أزمنة
و�أحالم .يبد�أ الكتاب وينتهي ونحن يف النقطة
نف�سها؛ ال يتقدم الزمن ،وال يتغري املكان� ،إمنا هو
الراوي امللتاث يف مواجهة خماطبيه ،ي�ستذكر ويت�أمل
302

المناجاة نوعً ا أدب ّيًا (دراسة في كتاب “اإلشارات اإللهية” ألبي حيَّان التوحيدي)

د .خيري دومة

عموما ،و�أهمها التكرار وال�سجع بظواهرهما املتعددة
ً
يف النرث العربي ،وهيمنة جماالت داللية معينة
تنقل العدوى واحلالة التي ي�صفها الكتاب ،ف�ض ًال
عن الو�صول �إلى لون خا�ص من املجاز ،ومعظمها
خ�صائ�ص ت�صل الكتاب بال�شعر الغنائي� .إن ما ميكن
�أن ُيقال بكلمة واحدة ،قد تقوله املناجا ُة مبائة كلمة،
وتقرع �إليه مائة باب؛ فالـ ُمناجي م�أزوم وحمتاج؛
ولهذا لن ميل �أبو حيان من تكرار البيت ال�شهري:
�أخ ِلقْ بذي ال�صرب �أن يحظى بحاجته
دمن القرع للأبواب �أن ي ِل َجا
و ُم ِ
متاما �أن هذا لي�س با ًبا ككل
لكنه يدرك ً
الأبواب ،و�إمنا هو باب – كما يقول – « كلما ُقر َع زاد
رب كلما خ ِّو َ�ض �صار �أُجاجا» (�ص .)176
رتاجاِ ،
و�ش ٌ
يف كل �صفحة من �صفحات الإ�شارات الأربعمائة،
لن يجد القارئ �إال هذا القرع املتوا�صل بال�سجع
والفوا�صل والرتادف والطباق:
�سيدي :ال تنكر تل ّون خطابي و�إطالتي به كتابي،
فكل ذلك لتباين �أحوايل ،و�شتات �أموري ،واختالف
مقا�صدي ،ف�إين:
�أريد فال �أعطى ،و�أعطى ومل �أرد
وق�صر علمي �أن ينال املغ ّيبا
ّ
عمى ،ودعواي
فال جرم �صباحي م�ساء ،وم�سائي ّ
باطلة ،وقويل زور ،وانتباهي تعلل ،ورقدتي موت،
ور�ضاي خ�سي�س ،وعلمي تخ ّيل ،ورجائي توهم ،وظني
�شك ،وحقي خميلة ،وطريقي ح�سك ،وعطائي خديعة
ومنعي طبع ،وطبعي نكد وكمايل نق�ص ،وواليتي
عزل ،وظاهري ح�سرة وباطني حرية ،وحايل �سراب،
وبنياين خراب ،وجريف هائر ،و�صوابي خط�أ ،وبقائي
حلم ،وفنائي روح وريحان .نعم ،وكل كلي بكلي قبيح،

حميطتان بي ،لأين ال �أجد يف �أحدهما حالوة النجوى،
وال �أعرى يف الآخر عن مرارة ال�شكوى؛ و�أما انتباهي
ورقدتي ،فما �أف ِّرق بينهما �إال باال�سم اجلاري على
العادة ،وال �أجمع بينهما �إال بالوهم دون الإرادة؛ و�أما
قراري وا�ضطرابي فقد ارتهنني اال�ضطراب حتى
مل يدع ّيف ف�ض ًال للقرار ،وغالب ظني �أين قد علِقتُ
به ،لأنه ال طمع يل يف الفكاك ،وال انتظار عندي
لالنفكاك؛ و�أما يقيني وارتيابي ،فلي يقني ولكن
يف درك ال�شقاء ،فمن يكون يقينه هكذا كيف يكون
خربه عن االرتياب؟ و�أما تقاع�سي وانت�صابي ،فقد
و�ضح لك يف عر�ض �شهودي وغيابي ،ومنظوم �إطنابي
و�إ�سهابي؛ و�أما عللي و�أو�صابي ،فقد �أنب�أت عنهما يف
ت�ضاعيف جوابي وكتابي؛ و�أما �أموري و�أ�سبابي ،فمن
�أجلها طال خطابي وعتابي( »..الإ�شارات� ،ص -17
.)19
هذا ن�ص يك�شف �أن التجربة الذاتية املريرة
لراوي الإ�شارات وبطلها ،هي التي ر�سمت خطة
الكتاب ،وجعلته �أقرب ما يكون �إلى نوع من ال�سرد
ال�سيكولوجي الذي ي�صعد ويهبط ،يحنو ويحتد ،يحلو
وميرر ،يوجز وي�سهب ،يكني وي�صرح ،يرق ويعنف..
�إلخ .باخت�صار :هو �سرد يتلون مع �أحوال املتكلم ،دون
�أن يطمئن �إلى �أنه احتوى هذه التجربة وعرب عنها
ر�ض.
ب�شكل كامل �أو ُم ٍ
� - 8ضجيج ال�صمت:
�صامت و ُم َلجم .يف داخله حديثٌ
التقي
ٌ
الـ ُم ِ
ناجي ُّ
طويل ،لكنَّ يف فمه ما ًء كث ًريا كما يقول �أبو حيان� .إنه
توتر �آخر يف الإ�شارات بني ال�صمت والقول.47
�ضجيجا ،يتج�سد يف
غري �أن ل�صمت املناجي
ً
خ�صائ�ص �صوتية وتركيبية وداللية معينة ،هي من
�أهم خ�صائ�ص ال�شكل يف الإ�شارات ويف نوع املناجاة
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عند وهم بدميومة القول املتكرر �إلى ما ال نهاية.
حدث هذا مرة حني تكرر �س�ؤال القائل �أو الكاتب �إلى
م�ستمعه �أو قارئه�« :أهكذا؟» ،فبدت الأ�سئلة وك�أن ال
نهاية لها� ،إال �أن ينتهي ك ُّل �شيء:
« ..ها �أنا قد غ�سلت يدي من فالحك ،ها �أنا قد
يئ�ست من �صالحك� .أهكذا يكون من عرف اهلل �س ًّرا
�أو جهرا؟ �أهكذا يكون من اعرتف به ريا ًء �أو �إخال�صا؟
�أهكذا يكون من تطاعم �إح�سان اهلل حا�ض ًرا �أو غائبا؟
�أهكذا يكون من ذكر اهلل �س ًّرا �أو جهرا؟ �أهكذا يكون
من ا�شتاق �إليه �ساك ًنا �أو متح ِّركا؟ �أهكذا يكون من
�أح ّبه مت�سل ًّيا �أو متهالكا؟ �أهكذا يكون من دعا �إليه
�صاد ًقا �أو كاذبا؟ �أهكذا يكون من مت ّرغ يف نعمه
�صباحا �أو م�سا ًء؟ �أهكذا يكون من بودي بالآية متنب ًها
ً
�أو نائما؟ �أهكذا يكون من تالطف �شاهدً ا �أو غائبا؟
�أهكذا يكون من يحافظ على ّ
حظه را�ض ًيا �أو عاتبا؟
غني؟ �أهكذا
�أهكذا يكون من هو حمتاج مع من هو ّ
قوي؟ �أهكذا يكون من
يكون من هو عاجز مع من هو ّ
هو عبد مع من هو �سيد؟ �أهكذا هكذا �أبدً ا� ،إلى �أن
ينك�سر القلم عند الكتابة ،و�إلى �أن يعيا الل�سان عند
اخلطابة ،و�إلى �أن يهيم القلب يف وادي املهابة ،و�إلى
�أن تفقد الروح يف فالة الغيابة» (الإ�شارات� ،ص .)92
وحدث هذا مرة �أخرى ،ويف �سياق من العتاب
واللوم والتقريع م�شابه ملا حدث يف املرة الأولى ،وعلى
نحو يك�شف عن �إدراك املتكلم �أبي حيان لعبثية ما
يقوم به من تكرار و�إحلاح ،و�إدراكه � ً
أي�ضا لداللة هذا
الذي يبدو عبث ًّيا ومغزاه:
« يا هذا :اعتا�صت واهلل الغاي ُة على الغاية ،وانتهت
النهاي ُة �إلى النهاية ،و�أدرجت الآية يف الآية ،فلهذا
ما �صار الدوا ُء دا ًء ،وال ْأ�س ُو جراحا ،والعطا ُء �سلبا،
والبالغة ِع ّيا ،والر�شاد َغ ّيا ،والن�شر ط ّيا ،والقبول

وجميع جميعي بجميعي مرذول�( »...ص )395
هكذا يتحول ال�سجع ،والفوا�صل املتكررة املتوازية
تركيب ًّيا ومو�سيق ًّيا� ،إلى �إدمان مميت لقرع الأبواب
ُ
القائل
وعلى نحو يج�سد حرف ًّيا �ضيقَ اللغة مبا يريد
�أن يف�صح عنه �أو �أن ي�صل �إليه .يتحول ال�سجع
والتكرار من جمرد زينة وحلية �إلى �شيء �شبيه
بال�سحر �أو التنومي �أو الذكر ال�صويف ،يتحول �إلى
تعويذة لك�سر ال�صمت وحماربة العدم� .إن �أبا حيان
 كما يقول ال�شاعر �أحمد عبد املعطي حجازي –م�ستخدما يف
«ال يخربنا عن العدم ،بل هو يبنيه،
ً
بناء العدم كل ما يف اللغة ،ما ي�ضيف �إلى ال�سلب
�سل ًبا ،و�إلى النفي نف ًيا ،و�إلى الإبادة �إبادة .لي�س يف
هذه ال�سطور ا�ستطراد ،ولي�س فيها ا�ستعرا�ض ،بل
هي معاناة ج�سدية للفكرة املجردة ،تتحول بها هذه
الفكرة �إلى وجود لغوي مركب ،نقي نقاء اخللو�ص ال
نقاء الب�ساطة �أو التكرار».48
وقد كان �أبو حيان يف كل هذا امتدادًا ملرياث
كتابي طويل ،وجد جتليه الأكرب يف القر�آن الكرمي
واحلديث ال�شريف ،ومعظم فنون النرث العربي
ال�شهرية كالر�سائل واخلطب واملقامات .ورغم �أنه
مرياث ينه�ض على ما بدا �أنه تكرار وزينة ،ف�إن
الأمر امل�ؤكد �أن �أبا حيان يف الإ�شارات قد �أخذ هذا
الرتاث يف اجتاه خمتلف؛ بحيث ميكن القول �إنه
فهم ُع ْمقَ املعنى وداللة الإيحاء الذي ميكن ملو�سيقى
التكرار وحدها �أن تنقله .لقد تعامل �أبو حيان مع
ن�ص الإ�شارات وك�أنه ن�ص مقد�س ي�صدع م�ستمعيه
باحلقائق عرب �أنواع التكرار ونغماته املتنوعة املنابع
والأ�شكال ،والتي تفي�ض وتتدفق وك�أن ال نهاية لها.
أنفا�س القائل
وكم من مرة يف الكتاب تقطعت � ُ
ي� ًأ�سا ،دون �أن ي�صل قو ُله �إلى نهاية ،فرتك �سام َعه
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جهيده ،وال َ
تن�شد �ضالته ،وال ت� َؤمن غائلته ،لأين مع
طي م�ستور بيقني ،و�ضمري حم�ش ٍّو بفتون ،وقلب مقلب
ٍّ
على فنون� ،إن نب�ست من خربي بحرف� ،سقيت ك�أ�س
حتف .فال جرم كالمي كله كناية ،و�إ�شاراتي كلها
مدجمة ،وبياين من �أوله �إلى �آخره فهاهة ،والتهمة
علي م�شتملة ،والآفة بي حميطة ،والبال قلق ،واجلو
ّ
�أكلف ،وال�سر �أغلف ،و�أنا �أهرف مبا �أعرف ومبا ال
�أعرف( .الإ�شارات� ،ص .)122
« هيهات� ،ضاق اللفظ ،وات�سع املعنى ،وانخرق
املراد ،وتاه الوهم ،،وحار العقل ،وغاب ال�شاهد يف
الغائب ،وح�ضر الغائب يف ال�شاهد ،وتنكرت العني
منظو ًرا بها ومنظو ًرا �إليها ومنظو ًرا فيها .فكيف
ميكن البيان عن ق�صة هذا �إ�شكالها؟» (الإ�شارات�،ص
.)152
« ..يا هذا� :إن كنت غري ًبا يف هذه اللغة فا�صحب
�أهلها ،وا�ستدم �سماعها ،وا�شغل زمانك با�ستقرائها
وا�سرتائها ،ف�إنك بذلك تقف على هذه الأغرا�ض
البعيدة املرامي ،ال�سحيقة املعامي ،لأنها �إ�شارات
�إلهية وعبارات �إن�سية� ،إال �أن العبارات الإن�سانية
لي�ست م�ألوفة باال�ستعمال اجلاري ،و�أنت حمتاج �إلى
�أن ت�ألف يف الأول بطول ال�سماع ،ثم تت�صعد من ذلك
�إلى الإ�شارات الإلهية بب�سط الزراع ( »..الإ�شارات،
�ص .)215
«�إن العارف و�إن ترقى يف �سالمل املعرفة بحقائق
احلال على تبني املكا�شفة ،وغلبات امل�شاهدة ،لي�س له
�أن يخرب �إال بعد الإذن له ،و�إذا ورد الإذن لي�س له �إال
اجلمجمة �إذا قال ،والهمهمة �إذا �سكت ،حتى يدرج
فيما �إليه تدرج ،ويعرج �إلى ما عنه تعرج ،لغة واهلل
م�شكلة وعلة واهلل مع�ضلة» (الإ�شارات� ،ص .)241
�أما ترى انت�شاري يف كالمي ،ووقوعي دون

ر ّدا ،والو�صال �ص ّدا ،والتمام نق�صانا ،والرجحان
والتب�سم ا�ستعبارا ،والربح
والتوجه ا�ستدبارا،
و ْك�سا،
ّ
ُّ
خ�سرانا ،والزيادة نق�صانا ،والر�ضا �سخطا ،والأمر
ُف ُرطا ،وامل�ستقيم حماال ،والثابت مزاال ،والطاعة
ذنبا ،والإجابة قلبا .وعلى هذا �إلى �أن ينفد القول،
وي�ضمح َّل اال�سم ،ويبيد الفعل ،وينحرف احلرف،
ال�ضم ،وين�شر الن�شر ،وتفنى
و ُين�سى الت�أليف ،ويطوى ّ
العبارة وتزول الإ�شارة،و�إلى �أن يقال للقائل :قل
فال يقول ،ويقال لل�سامع /:ا�سمع فال ي�سمع ،ويقال
للمتحرك :ا�سكن فال يرتمرم ،ويقال لل�ساكن :حترك
فال يتهمهم»( .الإ�شارات �ص .)198
ال �شك �أن التعامل مع اللغة يف كتاب الإ�شارات
ينبع من خلفية فل�سفية وثقافية ،وهي خلفية متزج
بني موروث املت�صوفة املبني على فكرة الإ�شارة التي ال
ت�سعها العبارة ،وموروث النرث العربي الر�سمي القائم
على �ألوان من الرت�صيع والتكرار  .ويبدو �أن املنبعني
ميتزجان ح ًّقا ،وي�ؤدي امتزاجهما �إلى تو�صيل جتربة
�أبي حيان اخلا�صة يف الإ�شارات.
يتحدث الرجل من ناحية – �ش�أن كثري من
املت�صوفة الكبار  -عن �ضيق اللغة الإن�سانية بتجربة
الب�شر الوا�سعة وامل�ؤملة يف هذا العامل ،وعن حاجة
الب�شر �إلى التدرب على جتاوز حدود هذه اللغة
ال�ضيقة ،حتى لو حتول كالمهم �إلى هذيان وهرف
وفهاهة وجمجمة وهمهمة� ،إلى �آخر هذه الأو�صاف
التي يطلقها املتكلم على كالمه:
« ..يا هذا :ارحم غربتي يف هذه اللغة العجماء،
وتعجب من ندائي يف هذه
بني هذه الدهماء الغرثاءّ ،
الفالة الغرباء ،بني الأر�ض وال�سماء»( .الإ�شارات،
�ص .)94
يرجى
« �أنا واهلل يف �أمر ال ينا َدى وليده ،وال َ
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وحد بني ظاهر
الكبار؛ ف�إن �أبا حيان التوحيدي «قد ّ
النرث وباطنه ،بني الأ�ساليب التي تعارف عليها القوم،
واملعاين التي مل يطرقها �أحد ،بالطريقة التي ي�ألفها
الكافة».50
و�إذا كان ل�صمت املناجي كل هذا ال�ضجيج
املتج�سد يف خ�صائ�ص �صوتية وتركيبية ومو�سيقية،
ف�إن له عم ًقا �آخر خمتل ًفا يتجلى يف خ�صي�صة داللية
وا�ضحة ،هي الإقامة يف املنطقة الوا�صلة بني ال�شعر
والنرث ،لي�س فقط من خالل ا�ستخدام ال�شعر مرا ًرا
وت�ضمينه يف ن�سيج الكالم ،فذلك هو احلال يف النرث
التقليدي ،ولي�س بالرتكيز على العنا�صر الإيقاعية
وحدها ،و�إمنا بالذهاب �إلى عمق ال�شعر املتمثل يف
املجاز القائم على التكثيف ال الإ�سهاب.
املجاز يف الإ�شارات يتجاوز فكرة الت�شبيه
واال�ستعارة البالغيتني التقليديتني ،ويطمح �إلى القفز
على �سطحية عالقة ال�شبه للو�صول �إلى منطقة املبهم
الذي ال �سبيل �إلى ر�سمه �إال باملجاز:
علي بال�صرب و�أغلق دوين بابه،
«..ثم ختم َّ
علي �أ�سبابه ،وط ّو َفني على
ونهنهني عن ال�شكوى و�أغلق َّ
�ساهم الوجه باملخالفةَ ،
ذابل ال�شفة
ر�ؤو�س الأعداء
َ
بالي�أ�س ،كئيب البال باحلزن ،مقيد ال�شاهد والغائب
بالتحكم ،متلجلج الل�سان يف االعتذار ،مردود احلجة
ني رحمتني بالبكاء ،و�إن
عند االنت�صار� :إن رمقتني ع ٌ
دنا مني �إن�سان وجدين كر�سم الهباء�( »..ص )324
ورغم �أن الكتاب ال ينه�ض يف جممله على مبد�أ
التكثيف ال�شعري الذي يتو�سل باملجاز ،ف�إن بع�ض
ر�سائله 51ذات املو�ضوعات امل�ستقلة ،تكاد تتحول �إلى
ق�صائد لها  -ف�ض ًال عن مو�ضوعها اخلا�ص – بنا�ؤها
و�صورها ،ومتكلمها ومتلقيها اخلياليان.
***

مق�صدي ومرامي ،وتلعثمي يف عبارتي ،وتعرثي يف
�إ�شارتي ،حتى ك�أين �أجنبي من حايل� ،أو غريب يف
مايل �( »..ص .)284
لكن الرجل من ناحية �أخرى خبري بتقاليد النرث
العربي الر�سمية ،فهو واحد من نا�سخيه يف الأوراق،
وواحد ممن �صحبوا �أعالمه الكبار كابن العميد
وال�صاحب بن عباد ،بل �أ�صبح هو نف�سه واحدً ا من
ه�ؤالء الأعالم؛ فقد كتب قبل الإ�شارات عددًا كب ًريا
من عيون النرث املو�سوعية كالإمتاع واملقاب�سات
والذخائر والهوامل�..إلخ.
ومل يكن من املمكن �أن ينقطع �أبو حيان عن كل
هذه التقاليد وينخرط يف جتربة الكتابة ال�صوفية
دون �أن ترتك هذه اخلربة العميقة �أثرها ،فال كتابة
النرث الر�سمي ظلت كما هي ،وال الكتابة ال�صوفية
ظلت كما هي ،و�إمنا ت�شكل من امتزاجهما �أ�سلوب
خا�ص قادر على التعبري عن �شخ�صية �صاحبه
وتناق�ضاتها .كان �أبو حيان كما يقول �آدم متز« :عاملًا
بدقائق الأ�سلوب الرائع وقاد ًرا عليه؛ غري �أننا نكاد
ال نالحظ يف �أ�سلوبه ذلك التكلف الذي جنده عند
غريه من الأدباء .ومل يكتب يف النرث العربي بعد �أبي
حيان ما هو �أ�سهل و�أقوى و�أ�شد تعب ًريا عن �شخ�صية
�صاحبه مما كتب �أبو حيان .ولقد كان �أبو حيان فنا ًنا
غري ًبا بني �أهل ع�صره ،وكان يعاين وح�شة من يرتفع
عن �أهل زمانه ،ويتقدم عليهم».49
و�إذا كان يف النرث العربي– كما يقول جمال
الغيطاين – اجتاهان رئي�سان :اجتاه م�ستقر وا�ضح
ال يخرج عن الأ�س�س البالغية املعروفة ،وهو االجتاه
الر�سمي امل�ؤ�س�سي امل�سيطر ،واجتاه �آخر يعرب عما هو
�أعمق ،عما ال ُيد َرك يف الظاهر ،عن تقلبات الذات
و�أحوالها ،وهو االجتاه الذي حاول فيه املت�صوفة
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طرف �إلى طرف ،بل هي قبل ذلك �إح�سا�س
مم�ض بالغربة ،يدور بال نهاية يف فلك الي�أ�س
وال�شكوى والرتدد.
 املناجاة طلب ال يتخلى عن الأمل برغم الي�أ�ساملحيط واالغرتاب .املناجاة قرع دائم للأبواب،
ومن ثم فالتكرار روحها وجوهرها� ،سواء على
م�ستوى الأ�صوات� ،أو الرتاكيب� ،أو املفردات
وال�صور .والتكرار فيها لي�س زينة بالغية ،بل
جت�سيد كامل حلالة انفعال خا�صة.

نوعا
ميكن �إذن �أن نوجز خ�صائ�ص املناجاة ً
�أدب ًّيا ،وكما تبدت يف كتاب الإ�شارات الإلهية ،كما
ي�أتي:
 موقف ات�صايل خا�ص بني �أنا املتكلم و�أنتاملخاطب ،وهو موقف يك�شف عن رغبة حارقة
ال تتحقق يف التوا�صل وااللتئام� ،أو على الأقل يف
جمرد تبادل احلوار.
 -لي�ست املناجاة جمرد دعاء �أو ابتهال يتجه من
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الهوام�ش
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معظم م�ؤرخي النرث العربي القدمي ودار�سيه ينتمون �إلى هذا النوع ،فقد تربوا على درو�س البالغة العربية
التي هي بالغة ال�شعر يف الأ�سا�س ،وحني نظروا يف فنون النرث العربي القدمي واجتاهاته مل يروا منه �إال ما
يتفق مع ذوقهم وفهمهم ملاهية الأدب ،وميكننا �أن ن�ضرب مث ًال هنا مبا �أجنزه �شوقي �ضيف� ،سواء يف كتابه
عن «الفن ومذاهبه يف النرث العربي»� ،أو يف �سل�سلته املعروفة يف تاريخ الأدب العربي.
معظم الدار�سني من هذا الفريق ينطلق عملهم من اهتمام بالأدب العربي احلديث ،ويقف على ر�أ�س ه�ؤالء
دار�سون مثل حممد مندور وعلي الراعي و�شكري عياد (يف بع�ض كتاباتهم عن املقامة واخلرب واحلكاية،)..
�أولئك الذين قر�أوا مناهج الدر�س الأدبي الغربي وت�أثروا بها ،وكانت مهمتهم الأ�سا�سية لفت نظر القراء
�إلى �ضرورة تو�سيع نطاق ما تت�ضمنه كلمة «�أدب» ،بحيث ت�ضم جوانب مما عرف با�سم «الأدب اجلغرايف
العربي» ،وكتابات امل�ؤرخني امل�سلمني يف ع�صور حمتلفة ،ورمبا ترك ه�ؤالء الدار�سون مهمة الدر�س املعمق
املو�سع �إلى الأجيال التالية من الدار�سني ،الذين توقف بع�ضهم فيما بعد عند فنون كاخلرب والرحلة ،وتوقف
بع�ضهم الآخر عند كتابات امل�ؤرخني ،بينما التفت البع�ض الثالث �إلى كتابات املت�صوفة..
خا�صا ،فحققوا وقدموا معظم ما تركه مت�صوفة
ما من �شك �أن امل�ست�شرقني �أولوا كتابات املت�صوفة
ً
اهتماما ًّ
كاحلالج والنفري وابن عربي على �سبيل املثال.
من الالفت هنا �أن يقوم �شاعر ك�أدوني�س وقا�ص كالغيطاين (على �سبيل املثال � ً
أي�ضا) ب�إعادة تقدمي ما كتبه
املت�صوفة وامل�ؤرخون ،والك�شف عن جوانب غناه وجماله.
خ�صو�صا درا�سات �أكادميية عن �أنواع جديدة من النرث العربي القدمي،
قدم دار�سون من املغرب العربي
ً
(عن “اخلرب” قدم التون�سي حممد القا�ضي درا�سة م�ستفي�ضة ،وعن»النادرة» قدم املغربي حممد م�شبال
نوعا �أدب ًّيا،
درا�سة مركزة) ،هذا ف�ض ًال عما قدمه دار�سون �آخرون كنا�صر املوايف من م�صر عن الرحلة ً
و�أماين �سليمان من الأردن عن الأمثال العربية القدمية.
من امل�ؤكد �أن ت�سمية «املناجاة» لي�ست ت�سمية جديدة ولي�ست من عندياتي؛ فقد �أ�شار �إليها كثري من الكتاب
والدار�سني القدماء واملحدثني (مبن فيهم �أبو حيان التوحيدي نف�سه وكثري من املت�صوفة) ب�صفتها لو ًنا
من الكتابة الأدبية ،كما �أ�شار �إليها الزهاد واملت�صوفة ب�صفتها ممار�سة دينية خا�صة� ،أو لو ًنا من الدعاء
الذي يك�شف عن عالقة حميمة بني العبد وربه� .أ�ضف �إلى هذا �أن ت�سمية «املناجاة» �شكلت جان ًبا مه ًّما من
املوروث ال�شيعي يف الأدعية .وعلى �أية حال ،فـ�إن «املناجاة» قدمية يف الثقافة الإن�سانية كلها ،مبا يف ذلك
الثقافة الإ�سالمية .غري �أن كل ذلك ال ينفي �أن النظر �إلى ما ينتج عن هذه املمار�سة من كالم وكتابة،
نوعا �أدب ًّيا  Literary Genreم�ستق ًّال له خ�صائ�صه وتقاليده وتطوراته ،رمبا يكون �أم ًرا جديدً ا
ب�صفته ً
ي�ستحق املتابعة والدرا�سة امل�ستفي�ضة.
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 - 7يتحدث �أدوني�س يف احلقيقة عن فرادة التجربة ال�صوفية كلها يف اللغة العربية فيقول«« :لي�ست التجربة
ال�صوفية ،يف �إطار اللغة العربية ،جمرد جتربة يف النظر ،و�إمنا هي � ً
أي�ضا ،ورمبا قبل ذلك ،جتربة يف الكتابة»
راجع �أدوني�س (علي �أحمد �سعيد) :ال�سريالية وال�صوفية ،لندن ،دار ال�ساقي ط ،3دون تاريخ� ،ص .22
َ
الرجل مناجا ًة� :سا َّر ُه ،وانتجى
 - 8املناجاة يف ل�سان العرب هي «الت�سا ّر» �أو تبادل الأ�سرار خفية « :و«قد ناجى
وتناجوا :ت�سا ُّروا» (ل�سان العرب ،مادة «جنا» ،القاهرة ،دار املعارف ،بتحقيق عبد اهلل علي الكبري
ُ
القوم َ
وحممد �أحمد ح�سب اهلل وها�شم حممد ال�شاذيل� ،ص  .)4361و«النجو والنجوى :ال�سر بني اثنني» (�أبو
احل�سني �أحمد بن فار�س بن زكريا (معجم مقايي�س اللغة )399 /5/مادة جنو .حتقيق عبد ال�سالم هارون،
القاهرة ،دار الفكر للطباعة والن�شر )1979 ،و « والنجوى :ال�سر» (الفريوزابادي( جمد الدين حممد بن
يعقوب الفريوزابادي ال�شريازي) (القامو�س املحيط ،)386/4 /القاهرة ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب
 ،)1980و«النجوى� :إخفاء الآفات عن اطالع الغري» �ص  ،965و«املناجاة :خماطبة الأ�سرار عند �صفاء
الأذكار للملك اجلبار» �ص (.943رفيق العجم :مو�سوعة م�صطلحات الت�صوف الإ�سالمي،بريوت ،مكتبة
لبنان)1999 ،
 - 9حول التفرقة بني “النوع” و“ال�صيغة” يف درا�سات النوع الأدبي راجع:
- Alastair Fowler, Kinds of Literature: An Introduction to the Theory of Genres
and Modes, p:49

 خريي دومة :تداخل الأن��واع يف الق�صة امل�صرية الق�صرية ،القاهرة  ،1998الهيئة امل�صرية العامةللكتاب( ،راجع الف�صل الأول على وجه اخل�صو�ص)
 - 10هذا ما يقول به واحد من �أهم دار�سي النوع املعا�صرين� ،أعني املنظر الرو�سي ميخائيل باختني( .راجع
ميخائيل باختني� :شعرية دو�ستويف�سكي ،ترجمة جميل ن�صيف التكريتي ،املغرب ،دار توبقال� ،1986 ،ص
)155-154
 - 11الن�ص من كتاب “كنز العمال يف �سنن الأقوال والأفعال” للعالمة عالء الدين علي املتقي بن ح�سام الدين
الهندي الربهان فوري ( املتوفى �سنة  975هـ) �ضبطه وف�سر غريبه ال�شيخ بكري حياين ،و�صححه وو�ضع
فهار�سه ومفتاحه ال�شيخ �صفوت ال�س ّقا ،بريوت ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط ( ،1985 ،5اجلزء الثاين �ص .)175
ويورد �صاحب الكنز �أن الدعاء “رواه الطرباين عن عبد اهلل بن جعفر” ،و�أنه “كان دعاء الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم يف حجة الوداع ع�شية عرفة”.
 - 12ي�شري �أحد الباحثني املهتمني ب�أدب الت�صوف �إلى �أن «املناجاة هو الأدب الذي افرتعه ال�صوفية يف مناجاة
اهلل تعالى والتحدث �إليه ،وهو لون من �ألوان النرث»( علي اخلطيب :اجتاهات الأدب ال�صويف ،القاهرة ،دار
املعارف1404 ،هـ� ،ص  )59ويقول يف �سياق �آخر�« :أدب املناجاة هو احلديث �إلى اهلل عز وجل والت�ضرع
واالبتهال �إليه ،وغال ًبا ما يكون ذلك يف الليل ،بعيدً ا عن �ضو�ضاء النا�س وعجيج الكون ،وعدم وجود �أحد
معه ،لذلك �سمي مناجاة.وذلك الأدب الرفيع هو الذي �أن�ش�أه املت�صوفة» (علي اخلطيب :يف ريا�ض الأدب
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ال�صويف ،القاهرة ،دار نه�ضة ال�شرق� ،2001 ،ص  .)204وت�شري دار�سة �أخرى �إلى �أن املناجيات تقع على
ر�أ�س الأ�شكال التي كتب فيها املت�صوفة ،وهي « مناجيات هلل (عز وجل) والت�ضرع �إليه يف �شكل تراتيل
توخ ملالمح بالغية يف التعبري»(.ناه�ضة
و�أدعية و�أوراد تقرتب كثري ًا ،لغتها من لغة القر�آن الكرمي وفيها ٍ
�ستار :بنية ال�سرد يف الق�ص�ص ال�صويف ،دم�شق ،احتاد الكتاب العرب� ،2003 ،ص .)44
 - 13يرجح عبد الرحمن بدوي يف مقدمته للكتاب «�أن يكون هذا الكتاب من كتب التوحيدي الأخرية ،ومما كتبه
يف �آخر عمره »..راجع املقدمة يف طبعة الكتاب �ضمن �سل�سلة الذخائر ،القاهرة ،الهيئة العامة لق�صور
الثقافة� ،1996 ،ص  .35-34وراجع كذلك �ص  9يف مقدمة وداد القا�ضي ،حيث ترجح �أن �أبا حيان قد
كتب كث ًريا من ر�سائل الإ�شارات بعد �أن جتاوز ال�سبعني� ،أي يف �أواخر القرن الرابع .ولكنها ترى كذلك �أن
�شكل الر�سائل قد يرجح �أنها مكتوبة على فرتات ويف منا�سبات متباعدة ،وبهذا رمبا ال يكون الكتاب م�ؤل ًفا
دفعة واحدة ،وهذا ما ذكره � ً
أي�ضا �شوقي �ضيف؛ �إذ يقول « :نظن ظ ًّنا �أن الإ�شارات الإلهية مثلها مثل كرثة
كتبه مل ت�ؤلف يف عام واحد وال يف �أعوام قليلة ،فبع�ضها يرجع �إلى ال�ستينيات من حياته �إن مل يكن �إلى
اخلم�سينيات ،وبع�ضها مت�أخر يف ال�سبعينيات من حياته وبعد ال�سبعينيات ،يدل على ذلك ما يجري يف
كالمه من هجر للدنيا وترهاتها وتعلق باهلل ووقوف طويل ببابه يف طلب العفو والرجاء يف نعيمه�( »..شوقي
�ضيف :ع�صر الدول والإمارات(اجلزيرة العربية – العراق – �إيران) ،القاهرة ،دار املعارف � ،1980ص
 .)460هل كتب هذا الكتاب ح ًّقا على فرتات متباعدة وعلى مدى زمني طويل كما يقول �شوقي �ضيف؟ �أم
نتاجا خلربة تزايدت مرارتها مع الأيام وال�سنني ،ف ُكتب يف النهاية نتيجة لدفقة انفعالية واحدة
�أنه جاء ً
طويلة ال تكاد تنقطع .طبيعة الكتاب ت�شري �إلى الر�أي الثاين؛ لأننا ال نكاد نعرث على �أي تفاوت �أ�سلوبي بني
ر�سائل الكتاب ،والأهم من هذا �أن هناك تذك ًريا دائ ًما من قبل املتكلم فيه مبا و�صل �إليه «الكتاب» من طول
م�ؤمل� .إن اخلربة التي يعك�سها الكتاب يف جممله ال تكاد تختلف عن اخلربة التي تعك�سها ر�سالة �أبي حيان
ال�شهرية يف �أواخر حياته حول حرقه لكتبه ،وهي الر�سالة التي �سجلها ياقوت والتي تكاد – يف �أ�سلوبها ويف
حرارتها ومرارتها -تكون جز ًءا من ر�سائل الإ�شارات .ولكن مع كل ذلك ،لي�س من امل�ستبعد �أن يكون �أ�صل
الكتاب كله جمموعة من الر�سائل التي ُكتبت يف �أوقات متباعدة و�إن �ضمتها جتربة مريرة واحدة ،وهذا ما
ميكن �أن نفهمه مما �أ�شار �إليه �أبو حيان نف�سه يف الر�سالة الثانية من الكتاب ،حني يقول.. « :و�إمنا �أبثُّ يف
وقت بعد وقت َ
بع�ض عوار�ض النف�س عند الفي�ض ال�شديد ،والغيظ املديد ،وحني يبلغ العجز �آخره ،وي�ستغرق
الي�أ�س ظاهره وباطنه ،ف�إمنا �أحاول بذلك البثّ تخفيفا ،فال �أزداد به �إال تثقيال ( »..الإ�شارات �ص .)16
 - 14من املعروف �أن ذلك القمع كان قد و�صل �إلى ذروته يف م�أ�ساة احلالج (احل�سني بن من�صور احلالج -244
 309هـ) التي انتهت بتعذيبه وقتله و�صلبه وحرقه.
 - 15املحا�سبي (احلارث بن �أ�سد) ت  243هـ ،وهو �صاحب كتاب «التوهم» ال�شهري الذي يخاطب فيه نف�سه
متوه ًما رحلته بعد املوت خطوة خطوة وكيف تكون ،وت�شري عناوين كتبه الأخرى �إلى هذه النزعة الوا�ضحة
�إلى خماطبة الذات ومعاتبتها .ومن �أ�شهر هذه الكتب «معاتبة النف�س» ،حتقيق حممد عبد القادر عطا،
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القاهرة ،دار االعت�صام .1986 ،وكتاب «بدء من �أناب �إلى اهلل (ويليه معاتبة النفو�س) ،حتقيق جمدي
فتحي ال�سيد ،القاهرة ،دار ال�سالم للطباعة والن�شر والرتجمة.1991 ،
 - 16اجلنيد (الإمام �أبو القا�سم اجلنيد بن حممد) ت 297هـ وهو كما يقول علماء الت�صوف �إمام هذه الطائفة.
ور�سائله من �أ�شهر ما تركوا .راجع :ر�سائل اجلنيد ،حتقيق علي ح�سن عبد القادر ،القاهرة ،النا�شر برعي
وجداي.1988 ،
�	- 17أما الب�سطامي (�سلطان العارفني �أبو يزيد الأكرب طيفور بن عي�سى) ت  261هـ ،واحلالج (احل�سني بن
من�صور احلالج) ت  309هـ؛ فقد عرفا ب�شطحهما و�إيغالهما يف جتربة الت�صوف �إلى �أبعد حد ،وميكن
الرجوع �إلى كتابات الب�سطامي يف (�أبو يزيد الب�سطامي :املجموعة ال�صوفية الكاملة ،حتقيق وتقدمي قا�سم
حممد عبا�س ،دم�شق ،دار املدى ،)2004 ،وكتابات احلالج يف (قا�سم حممد عبا�س :احلالج (الأعمال
الكاملة) ،بريوت ،دار ريا�ض الري�س للكتب والن�شر.)2002 ،
ن�صا �آخر فريدً ا من ن�صو�ص الأدب ال�صويف ،وهو
 - 18النفري (حممد بن عبد اجلبار) ت  354هـ ،وقد ترك ًّ
كتابه ال�شهري “املواقف واملخاطبات”) .راجع كتاب املواقف ملحمد بن عبد اجلبار احل�سن الن ّفري ،ويليه
كتاب املخاطبات ،بعناية وت�صحيح واهتمام �أرثر يوحنا �أربري ،القاهرة ،مكتبة املتنبي (Cambridge
)University Press 1935
« - 19البارانويا مر�ض عقلي يتميز بوجود ن�سق منظم من الأفكار الهاذية و�سل�سلة منطقية من النتائج امل�ستنبطة
من مقدمات خاطئة خط�أً مطل ًقا ي�ؤمن بها املري�ض �إميا ًنا مطل ًقا الميكن زعزعته �أو تعديله �أو الت�شكيك
فيه .ومن حيث امل�ضمون جند �أن فكرة اال�ضطهاد والريبة من نوايا الغري و�أفعالهم تقوم بدور رئي�س يف
ا�ستخداما مت�ص ًال ،فين�سب �إلى
هذا املر�ض� .أما من حيث ال�شكل ف�إن املري�ض ي�ستخدم عملية الإ�سقاط
ً
الغري �أفكاره وم�شاعره ،وال يفت�أ ي�ؤول حركات الآخرين و�سكناتهم مبا يتفق واعتقاده املر�ضي ،بحيث يتحول
ال�صراع الداخلي  -يف النهاية – �إلى �صراع خارجي بني املري�ض والآخرين ،منقطع ال�صلة – بالن�سبة
للخربة ال�شعورية للمري�ض – ب�أ�صله الذاتي» .راجع� :سيجموند فرويد :املوجز يف التحليل النف�سي ،ترجمة
�سامي حممود علي ،وعبد ال�سالم القفا�ش ،مراجعة م�صطفى زيور،القاهرة ،الهيئة امل�صرية العامة
للكتاب � .2000ص .126
�	- 20أبو حيان التوحيدي :الإمتاع وامل�ؤان�سة� ،صححه و�ضبطه و�شرح غريبه �أحمد �أمني و�أحمد الزين ،بريوت،
دار مكتبة احلياة( ،د.ت) ،ج� ،3ص .97
 - 21راجع الر�سالة كاملة يف كتاب ياقوت احلموي الرومي :معجم الأدباء� ،إر�شاد الأريب �إلى معرفة الأديب،
حتقيق �إح�سان عبا�س ،بريوت ،دار الغرب الإ�سالمي ،ط ،1993 1ج�،5ص 1933-1929
 - 22هذا ال�س�ؤال كان عنوان درا�سة يو�سف زيدان :هل كان التوحيدي �صوف ًّيا �أو فيل�سو ًفا؟ ،جملة ف�صول ،املجلد
احلادي ع�شر ،العدد الأول ،القاهرة ،ربيع � ،1996ص .114-94
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 - 23لكتاب «الإ�شارات الإلهية» ن�شرتان� ،إحداهما ظهرت يف القاهرة عام  ،1951بتحقيق وتقدمي عبد الرحمن
بدوي ،والثانية ظهرت يف بريوت عام  ،1973بتحقيق وداد القا�ضي .ومع �أ�سبقية الن�شرة الأولى و�أهمية
املقدمة العميقة املطولة التي كتبها املحقق ،ف�إنني �س�أعتمد هنا الن�شرة الثانية ب�سبب �أنها الأحدث والأدق،
ملخ�صا للجزء الثاين املفقود من الكتاب جاء من الن�سخة الثانية التي اعتمدت عليها
وب�سبب �أنها احتوت
ً
املحققة ،وهو ما مل يتوفر للن�شرة الأولى.
 - 24يقول عبد املنعم احلفني يف “املو�سوعة ال�صوفية” “ :والكتاب درة من درر الآداب العاملية ،نهج فيه التوحيدي
على منهج املناجاة ،ولي�س له نظري يف ذلك �إال كتاب مناجاة الفرد الكامل لل�صدر القونوي” ،راجع عبد
املنعم حفني :املو�سوعة ال�صوفية ،بريوت ،دار الر�شد� ،1992 ،ص  .87و�صدر الدين القونوي املتوفى 673ه
هو �أهم تالميذ حمي الدين بن عربي ،وكان �أهم من ن�شروا الفكر ال�صويف يف بالد فار�س وبالد الروم.
وقد بحثت يف كتب الرجل ( ومعظمها خمطوط) فلم �أعرث على كتاب بالعنوان املذكور ،لكن الرجل ا�شتهر
ب�شرحه البن عربي ومبناجياته يف كتب مثل “ نفثة امل�صدور وحتفة ال�شكور” الذي يحتوي على عدد كبري
من املناجيات ال�صوفية احلميمة و “النفحات الإلهية” الذي ي�ضم بع�ض حاالته ال�صوفية ور�سائله التي
كتبها �إلى �آخرين .حول القونوي وكتاباته راجع مقالة وليم �شيتيك املن�شورة على الرابط التايل يف �شبكة
الإنرتنت:

- William C. Chittick, “The Last Will and Testament of Ibn ‘Arabi’s Foremost
Disciple Sadr al-Din Qunawi”, http://www.ibnarabisociety.org/articles/
sadraldinwill.html.

 - 25عبد الرحمن بدوي� :أديب وجودي يف القرن الرابع الهجري :مرجع �سابق� ،ص  .38وال يرتدد بدوي يف
�أن ين�سب �أبا حيان �إلى الفكر الوجودي ،فيجعل عنوان مقدمته «�أديب وجودي يف القرن الرابع الهجري»
وتنه�ض املقدمة كلها على املقارنة بني �أبي حيان والأديب الأملاين فرانز كافكا ،و�أدباء ومفكرين وجوديني
�آخرين كجابرييل مار�سيل .وير�صد بدوي هذا الطابع الوجودي يف ت�صور �أبي حيان لطبيعة وجود الإن�سان
يف الكون ،ويف ت�صوره للكتابة ماهيتها ووظيفتها ،بل يف جتربته احلياتية املريرة كلها.
« - 26ر�سالة» هو امل�صطلح الذي �أثبته يف ن�شرته عبد الرحمن بدوي عنوا ًنا لكل ف�صل ،معتمدً ا على ما ورد يف
املخطوطة املتاحة من الكتاب عندما ن�شره ،بينما تخلت وداد القا�ضي يف ن�شرتها للكتاب عن م�صطلح ر�سالة
أرقاما للن�صو�ص ،وهو ما �أعطى للكتاب قد ًرا
وعن كل العناوين الداخلية يف اجلزء الأول ،وا�ستبدلت بها � ً
�أعلى من االت�صال فيما ي�شبه الرواية الواحدة املتوالية الف�صول .ومل�صطلح «الر�سالة» يف موروثنا العربي
والإ�سالمي معنيان ،ارتبط �أحدهما بالكتابة وكتاب الدواوين ،حيث ذلك النوع من الكتابة الفنية امل�صطنعة
للر�سائل الديوانية والإخوانية التي تعتمد على تكدي�س �ألوان من البديع وعلى الت�أنق يف ال�صياغة ،وحيث
تلك الر�سائل ال�شهرية يف تراثنا العربي ،وهي ن�صو�ص �أقرب ما تكون �إلى الدرا�سة �أو املقالة املطولة حول
مو�ضوع معني (مثل ر�سائل اجلاحظ) �أو �إلى الق�ص�ص والرحالت (مثل ر�سالة الغفران للمعري ور�سالة

312

المناجاة نوعً ا أدب ّيًا (دراسة في كتاب “اإلشارات اإللهية” ألبي حيَّان التوحيدي)

د .خيري دومة

التوابع والزوابع البن �شهيد ور�سالة ابن ف�ضالن� ،)..أما املعنى الآخر للر�سالة فهو ال ينف�صل انف�صا ًال
ً
ارتباطا �ضمن ًّيا بفكرة الر�سالة املقرتنة بالنبوة والتبليغ،
كام ًال عن املعنى ال�سابق ،غري �أنه رمبا يرتبط
«فالنب ّوة قبول النف�س القد�سية حقائق املعلومات واملعقوالت عن جوهر العقل الأول ،والر�سالة تبليغ تلك
املعلومات واملعقوالت �إلى امل�ستفيدين والقابلني ..وحقيقة الر�سالة �إبالغ كالم من متكلم �إلى �سامع ،فهي
حال ال مقام وال بقاء لها بعد انق�ضاء التبليغ ،وهي تتجدد»( رفيق العجم :مو�سوعة م�صطلحات الت�صوف
الإ�سالمي ،مرجع �سابق� ،ص  )397ولعل هذا هو املعنى املق�صود ال�ستخدام امل�صطلح يف �سياق النرث
ال�صويف ،حيث يكرث ا�ستخدام «ر�سالة» بهذا املعنى يف عناوين كتبهم ،كر�سائل اجلنيد ور�سالة الق�شريي،
ور�سائل �أبي حيان هذه ،و�أبو حيان ي�ستخدم م�صطلح «الر�سالة» باملعنيني يف كثري من عناوين كتبه التي
و�صلنا بع�ضها (مثل الر�سالة البغدادية ،ور�سالة ال�صداقة وال�صديق) ومل ي�صلنا بع�ضها الآخر ولكننا
عرفنا به مما ذكره ياقوت الرومي يف معجم الأدباء (ر�سالة يف �أخبار ال�صوفية ،ور�سالة يف احلنني �إلى
الأوطان ،الر�سالة ال�صوفية ،ور�سالة يف ثمرات العلوم) .ومهما يكن من �أمر ،ف�إن م�صطلح «ر�سالة» يعني
مو�ضوعا كام ًال� ،أو خطا ًبا للبوح
لو ًنا من اخلطاب املبا�شر �إلى م�ستمع �أو قارئ� ،سواء كان خطا ًبا يبلور
ً
بالأ�سرار والإ�شارات .وقد ظلت فكرة «الر�سالة» على طول التاريخ الأدبي ت�ستخدم ب�صفتها حيلة لنقل
املعلومات ولنقل احلكايات� ،إلى �أن و�صلنا �إلى ا�ستخدامها املعروف يف �سياق الق�ص احلديث واملعا�صر.
 - 27عبد الرحمن بدوي� :أديب وجودي يف القرن الرابع الهجري ،ت�صدير ن�شرة عبد الرحمن بدوي لكتاب
الإ�شارات الإلهية� ،سل�سلة الذخائر ،القاهرة ،الهيئة العامة لق�صور الثقافة� ،1996 ،ص .22-21
 - 28املرجع نف�سه� ،ص .33
 - 29راجع تقدميها للكتاب �ص .18-17
ال�صويف (من القرن الثالث �إلى القرن ال�سابع الهجر ّيني)،
�	- 30آمنة ب ّلعلي :احلرك ّية التوا�صل ّية يف اخلطاب ّ
دم�شق ،من�شورات احتاد الكتّاب العرب � ،2001ص  .95ويبدو �أن هذا هو ما مييز ما كتبه التوحيدي عما
كتبه املت�صوفة ال�سابقون ورمبا التالون كذلك؛ �إذ على الرغم من الطابع املونولوجي لكتاب الإ�شارات يف
متاما يف كتبه الأخرى كالإمتاع واملقاب�سات والهوامل  -وهي
جممله ،ف�إن �شخ�صية التوحيدي التي تبدت ً
�شخ�صية ال تعرف ان�سجام ال�صوت الواحد ،بقدر ما تعرف تعددية ال�صوت� ،أو ال�صوت املنق�سم على نف�سه
– قد فر�ضت نف�سها هنا � ً
أي�ضا ،و�إن بدا احلوار يف الإ�شارات حوا ًرا هذيان ًّيا جمنو ًنا بني طبقات و�أ�صوات
متعددة تت�ألف منها نف�س واح��دة .ومن الغريب �أن من در�سوا فكرة ال�س�ؤال واحل��وار والتعددية يف فكر
التوحيدي و�أدبه مل يلفتوا كث ًريا �إلى كتاب الإ�شارات .راجع مث ًال:
 حممود �أمني العامل :ت�سا�ؤالت حول ت�سا�ؤالت الهوامل وال�شوامل. حامد طاهر :فل�سفة ال�س�ؤال والت�سا�ؤل عند التوحيدي.� -ألفت كمال الروبي :حماورات التوحيدي وتعدد الأ�صوات.
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(وهذه الدرا�سات الثالث ،من�شورة يف جملة ف�صول ،املجلد ،14العدد الرابع ،القاهرة� ،شتاء )1996
 - 31راجع هنا حماورة �أبي حيان لل�صيمري يف املقاب�سة الثامنة ع�شرة من كتاب “املقاب�سات”� ،ص -161
 ،162بتحقيق ح�سن ال�سندوبي ،القاهرة ،املكتبة التجارية الكربى .1929 ،و�إلى �شيء قريب من هذا ي�شري
�أبو حيان يف الإ�شارات �إلى ما ي�سميه “العوي�صة” ،يقول..”:فافطن لهذه العوي�صة التي هي �إقبالك على
نف�سك و�إدبارك عن نف�سك ( ”..الإ�شارات �ص )39
�	- 32آمنة بلعلي :املرجع ال�سابق� ،ص .126-121
 - 33لعل من املفيد هنا الإ�شارة �إلى �أنني اكت�شفت كتاب “الإ�شارات” منذ ع�شر �سنوات ،حني كنت �أعمل على
بحث حول فكرة “احلديث �إلى املخاطب” يف املوروث النرثي العربي ،وذلك �ضمن بحث �أو�سع عن ال�سرد
ب�ضمري املخاطب.
 - 34م�صطفى نا�صف :حماورات مع النرث العربي� ،سل�سلة عامل املعرفة ،الكويت ،فرباير ( .1997مقتطفات
من حتليله لكتاب الإ�شارات �ص )125-104
 - 35م�صطفى نا�صف :املرجع نف�سه� ،ص .110
 - 36هذا عن�صر جوهري ال ميكن ا�ستيعاب الكتاب من دونه ،وهو العن�صر الذي يبقى بعد كل قراءة :ذلك التحاور
يوحد
املتوتر املمتد �إلى ما ال نهاية ،بني املتكلم واملخاطب� ،أو بني املتكلم ونف�سه؛ �إذ ما �أكرث املوا�ضع التي ِّ
فيها املتكلم بينه وبني خماطبه“( :يا هذا :قد و�صفتك وو�صفت غريك معك و�أنا غريك ،ففي و�صفك
و�صفي ،ويف و�صفي و�صفك” �ص “ ،92فوحقك ما ا�سرت�سلت هذا اال�سرت�سال ،وال خليت عنان القول على
هذا املقال� ،إال لأين ناجيت بك نف�سي ،وجربت مبا وهب اهلل لك نق�صي” �ص “ ،125باهلل عليك �أيها
ال�سامع ال يروع ّنك ما �أ�صفك به ،مهجن ًا لك ،وخاف�ض ًا من قدرك وقادح ًا يف عر�ضك ،وغامز ًا يف قناتك،
فوحقّ احلق الذي به كل حق ،وبه ا�ستحق ما ا�ستحق كل حمقّ � ،إن مكلمك ل�ش ّر منك كثري ًا ،و�أقدم منك يف
حجة عليه ووبا ًال بني يديه” (الإ�شارات� ،ص  ،)200يا هذا :ال
ال�ضالل بعيد ًا ،وما ينطق مبا ت�سمع �إال ليكون ّ
ُت َرع ،فما �أقربني منك ،وما �أ�شبهني بك ،وما �أ�شد انخراطي يف �سلكك ،وما �أ�سفرين عن نقابك ،وما �أ�سكنني
يف كهفك ،وما �أطريين بجناحك ،وما �أفوهني بل�سانك � »..ص  « 236لو كنت غري ًرا لعزرتك ،ولو مل يخطك
ر�سنك ،ولومل يجمعنا دين احلق لأهملتك ،ولو مل يعقد بيننا امللح الزوررت عنك ،ولوال عالئق
ال�شيب لأطلت َ
بيني وبينك لأرخيت �أناملي من ذيلك .فال تغفل� »..ص  ،.360وما �أكرث املوا�ضع الأخرى التي ي�ستنطق فيها
هذا املخاطب ،ويحفزه على مبادلته الكالم (يا هذا :حدثني الآن عني ،و�أ�سمعني مني ،و�أقل حوا�شي حد�سي
وظني» ص�»،54سيدي انظر �إ ّ
علي ،حبيبي ادنُ مني� ،صاحبي احفظ عني» �ص « ،74ف� ِّأمن
يل� ،سيدي �أقبل ّ
الآن – حاطك اهلل – على دعائي ،وقرب �إذنك من ندائي :خذ بيدي من بالئي � »..ص .)74
	- 37البد من الإ�شارة هنا �إلى �أنني �أختلف مع الفكرة الأ�سا�سية التي طرحتها �آمنة بلعلي ،وبنت عليها حتليلها
للكتاب؛ حيث ر�أت �أن كتاب الإ�شارات ينه�ض على ما �أ�سمته «بنية اال�ستدراج»� ،إذ تبد�أ كل ر�سالة بدعاء
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ا�ستدراجا للمخاطب �إلى داخل لعبة الكالم املليئة بالتنازع والتحاور والتخا�صم ،وتنتهي الر�سالة
ي�شكل
ً
«يج�سد الوفاق احلا�صل بني املتكلم واملخاطب ،وهو مبثابة �إعالن عن جناح فعل التحاور
بدعاء ختامي ّ
الذي حق ّقه التوحيدي باملعرفة والقدرة على �إحداثه املتجلي بو�ساطة اال�ستدراج/البنية التي ا�شتغل من
خاللها على �أفعال كالم تق ّلب بها يف اخلطاب( »..املرجع ال�سابق�،ص  )104ولو كان الأمر على هذا النحو،
ملا احتجنا �إلى �أكرث من خم�سني ر�سالة تبد�أ من جديد ومن نقطة التوتر نف�سها ،دون �أن ننتهي �إلى �أي درجة
من درجات «الوفاق» بني املتكلم واملخاطب.
 - 38يف امللحق الأول لكتاب الإ�شارات الذي حققته وداد القا�ضي ،ملخ�ص للجزء الثاين ورد يف خمطوطة برلني
ي�ضم ع�شر ر�سائل �إ�ضافية ،ويف الر�سالة التا�سعة يقول �أبو حيان متحد ُثا مرة �أخرى عن حديثه �أو عن
كتابه “ :ما �أع ّز هذه احلال ،وما �أبعدنا عن حقيقة هذا املقال! والعجب �أنا من عزّته نرومه ،والعجب �أنا
مع ق�صورنا عنه ال ننتهي منه ،والعجب �أننا كلما قلنا �أكرث ،كان ما يبقى �أكرث ،حتى ك�أن ما نريد �أن ن�شتفي
به ن�سقم منه ،وما نحب �أن ن�سعد فيه ن�شقى عليه” (الإ�شارات� ،ص )455
 - 39يف ق�سم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة بغداد ،نوق�شت ر�سالة ماج�ستري للباحثة ن�سرين ممتاز بعنوان
“الإ�شارات الإلهية ،درا�سة �أ�سلوبية” ،عرثت على ن�سخة �إلكرتونية منها على �شبكة املعلومات الدولية.
وقد ق�سمت الباحثة درا�ستها �إلى ثالثة ف�صول ،وزعتها على م�ستويات الدر�س اللغوي الثالثة :امل�ستوى
ال�صوتي ،وامل�ستوى الرتكيبي ،وامل�ستوى الداليل .ورغم اجلهد الذي بذلته الباحثة ،فقد ظلت درا�ستها
يف الإطار التقليدي الذي يك�شف عن معرفة مدر�سية بالبالغة القدمية ،لكنه ال يك�شف عن جوهر كتاب
الإ�شارات الذي ي�ستخدم البالغة العربية لكنه يتجاوزها .ورغم �أن الباحثة خ�ص�صت جز ًءا من الف�صل
الثاين(“امل�ستوى الرتكيبي”) لدرا�سة تركيب اال�ستفهام ،ف�إنها مل تفطن �إلى ا�ستخدام �أداة الإح�صاء
التي كان ميكن لها مث ًال� ،أن تك�شف عن مدى تكرارية تركيبي النداء واال�ستفهام يف مقابل الأنواع الأخرى
من الرتكيب ،وعالقة هذا بنوع املناجاة .راجع :ن�سرين ممتاز :الإ�شارات الإلهية ،درا�سة �أ�سلوبية” ،ر�سالة
ماج�ستري ،كلية الآداب ،جامعة بغداد ،من�شورة على �شبكة الإنرتنت ،على الرابط الآتي:
http://www.pdfshere.com/up/index.php?action=viewfile&id=577

 - 40ت�أمل قوله“ :ويلك! �إلى متى تنخدع ،وعندك �أنك خادع؟ و�إلى متى تظنّ �أنك رابح ،و�أنت خا�سر؟ و�إلى متى
غني؟ و�إلى متى تهبط
ت ّدعي ،و�أنت من ّفي؟ و�إلى متى حتتاج ،و�أنت مك ّفي؟ و�إلى متى ُتبدي القلق ،و�أنت ّ
أعجب �أمر ًا تراه بعي ِن َكَ � ،
ألهاك عن �أم ْر ال تراه بعقلك .احلمار �أي�ض ًا يرى بعينيه وال يرى
و�أنت َع ِل ّي؟ ما � َ
بغريها� .أف�أنت كاحلمار َف ُت ْع َذر؟ ف�إن مل تكن حمار ًا ،فلم تت�ش ّبه به؟ و�إن كنت ،فلم ت ّدعي ف�ض ًال عليه؟ و�إذا
وجل َّيتك”�( .ص  ،)85وت�أمل كذلك
مل تكن حمار ًا بظاهر َخ ِلقْك ِ
و�ص ْب َغ ِتك ،فال َت ُك ْن ُه �أي�ض ًا بباطن ن ّيتك َ
ال�سرط بعد ال�سرط ،والثلط بعد الثلط ،والبلع بعد البلع،
قوله“ :باهلل� ،أما ت�أنف من م�شابهة البهائم يف ّ
واجلرع بعد اجلرع ،واحل�سا بعد احل�سا ،واالمتالء بعد االمتالء ،وال�سكر بعد ال�سكر ،وا ُ
خلمار بعد اخلمار؟
�أما تعاف هذه املزبلة التي فغمت �أنفك بهذه الأنتان املنكرة؟»(�ص .)333
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 - 41ت�أمل خطابه �إلى املولى الذي يجمع املغا�ضبة واالعتذار حني يقول“ :اللهم �إليك �أ�شكو ما نزل بي منك و�إياك
علي برحمتك فقد -وحقك � -شددت الوثاق و�ضيقت اخلناق و�أقمت احلرب بيني وبينك،
�أ�س�أل �أن تعطف َّ
فبحقك وبعزتك �إال �أر�ضيت وتغمدت و�أح�سنت وتف�ضلت فقد كدنا نحكي عنك ما يبعدنا منك�(.« ،ص ،)122
�أو حني يقول� « :إلهي :ا�ستزرتني فلما جئتك حجبتني ،دعوتني فلما �أجبت جفوتني ،خاطبتني فلما ا�ستفهمتك
علي ،عثرّ تني فلما ا�ستنع�شتك تركتني� ،أظم�أتني فلما ا�ست�سقيتك ُذدتني� ،أبنتني فلما بدوت �أبدتني،
�أبهمت ّ
�أحييتني فلما حييت �أمتّني� ،آمنتني فلما �أمنت �أخفتني ،كونتني فلما كنت كنيتني � »..ص � ،382أ وحني يقول:
« �إلهنا �إن ذكرناك �أن�سيتنا ،و�إن �أ�شرنا �إليك �أبعدتنا ،و�إن اعرتفنا بك حريتنا ،و�إن جحدناك �أحرقتنا ،و�إن
توجهنا �إليك �أتعبتنا ،و�إن ولينا عنك دعوتنا ،و�إن تركناك �أزعجتنا ،و�إن توكلنا عليك �أكلفتنا ،و�إن فكرنا فيك
�أ�ضللتنا ،و�إن انت�سبنا �إليك نفيتنا ،و�إن �أطعناك ابتليتنا ،و�إن ع�صيناك عذبتنا ..فال�سوانح فيك ال متلك،
والغايات منك ال تدرك ،واحلنني �إليك ال ي�سكن ،وال�سلو عنك ال ميكن”� ( .ص .)193
خ�صو�صا،
 - 42حول اقرتان ح�ضور املتكلم بح�ضور املخاطب يف اللغة على وجه العموم ،ويف الكالم ال�سردي
ً
راجع:
Emile Benveniste. Problems in General Linguistics, PP:195-204, 217-222

 خريي دومة� :صعود �ضمري املخاطب يف ال�سرد املعا�صر ،جملة «بالغات» ،اململكة املغربية ،مار�س .2009 - 43يف الكتاب خم�س ر�سائل على الأقل ( )54-35-12-11-3تتخذ �صورة ر�سالة مكتوبة يف الرد على �شخ�ص
ال نكاد نعرفه ،وت�شي ب�أن هذا ال�شخ�ص طلب من �أبي حيان �أن يبا ّثه و�أن يبوح له مبعاناته وبغربته ومبا لقيه
متاما كما
من عنت ،ومع �أن فكرة الر�سائل املكتوبة هذه رمبا تكون من ابتكارات �أبي حيان يف بناء كتبهً ،
كانت فكرة الليايل واملقاب�سات والهوامل �إلخ ،ف�إن هذه الر�سائل تلعب دو ًرا يف تهدئة �إيقاع الكتاب الذي
ي�صل �إلى درجة اللوثة؛ فبعد كل ع�شر ف�صول �أو ر�سائل تقري ًبا من مناجيات الكتاب ت�أتي هذه الر�سالة
لت�ضفي بع�ض املعقولية على الإيقاع العام للكتاب.
 - 44الغالب على املناجاة بطبيعة احلال �أن تكون من العبد �إلى ربه ،لكن املناجاة املقابلة موجودة ومت�ص َّورة
يف الرتاث الإ�سالمي والديني ب�شكل عام ،ومنوذجها الأقدم هو “الأحاديث القد�سية” التي يتحدث فيها
اهلل �إلى عباده عرب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،يتحدث �إليهم ب�صيغة اجلمع �أحيا ًنا وب�صيغة املفرد �أحيا ًنا
�أخرى .ونظريات املت�صوفة بتنويعاتها املختلفة ،تنطوي على �إميان بهذا التمازج الذي يزيل احلواجز بني
اخللق واخلالق .وميكن للمرء هنا �أن ي�شري �إلى مناجاة بن عربي ال�شهرية التي ي�سميها “مناجاة الت�شريف
ُ
وحامل �أمانتي
والتنزيه والتعريف والتنبيه” ،والتي يناجي فيها اهلل الإن�سان قائ ًالَ “ :ع ْبدي �أنت حمدي،
ا�س َح ّقي ،واملبعوث �إلى جميع خلقي.
وعهدي� .أنت طويل وعر�ضي ،وخليفتي يف �أر�ضي،
ُ
والقائم ِب ِق ْ�س َط ِ
عالمَ ُك الأدنى بال ُع ْد َو ِة الدنيا .والعدوة الق�صوى.
أنت ِمر�آتي ،ومجَ ْ َلى �صفاتي ،و ُم ِّف ُ�صل �أ�سمائي ،وفاط ُر َ�س َمائي.
	� َ
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	�أنت مو�ضع نظري من خلقي ،وجمتمع جمعي وفرقي.
	�أنت ردائي ،و�أنت �أر�ضي و�سمائي ،و�أنت عر�شي وكربيائي.
	�أنت ال ُد َّرة البي�ضاء ،وال َّز َب ْر َج َد ُة اخل�ضراء ،بك َت َر َّديت ،وعليك ا�ستويت ،و�إليك �أتيت ،وبك �إلى خلقي
تجَ َ َّليت .ف�سبحانك ما �أعظم �سلطانك� ،سلطاين �سلطانك فكيف ال يكون عظيم ًا ويدك يدي فكيف ال يكون
عطا�ؤك ج�سيم ًا..
أنت الذي اع َت َق ْدت :ر ُّبك ِم ْن َك �إ َل ْيك ومعبودُك ب َني َع ْي َن ْيكَ ،وم َعا ِر ُف َك مردود ٌة عليك ،ما
أنت الذي �أردت ،و� َ
	� َ
ناج ْي َت �إال �إ ّياك “.
عرفت �سواك ،وال َ
راجع املناجاة كاملة وغريها من املناجيات ،يف حمي الدين بن عربي :الإ�سرا �إلى املقام الأ�سرى� ،أو كتاب
املعراج ،حتقيق و�شرح �سعاد احلكيم ،بريوت ،دندرة للطباعة والن�شر� ،1988 ،ص  .166-162وقد �أن�شد
ابن عربي هذه املناجاة الغريبة بعد �أن و�صل يف رحلة معراجه �إلى ح�ضرة (�أوحى) ،حيث اخت ُِط َف عن
نف�سه ،و�أُف ِني عن ذاته ،ونال مقام التابع املح ّمدي ،فكل خطاب بعد نيله هذا املقام لي�س املق�صود منه
وجه للنبي ،ومن بعده البن عربي ممُ ِّ ث ًال للإن�سان الذي
ال�سالك (ابن عربي) ،بل النبي ،فاخلطاب �إذن ُم ّ
حقق الكمال.
 - 45من املفيد �أن يراجع القارئ هنا درا�سة جابر ع�صفور “بالغة املقموعني” ،جملة �ألف ،اجلامعة الأمريكية
بالقاهرة ،العدد  .1992 ،12والدرا�سة جتعل “�إبانة ال�صمت” �أول �أدوات هذه البالغة؛ لأنه �صمت مبني
على االحتجاج .بيد �أن بالغة �أبي حيان يف الإ�شارات ال تعتمد ال�صمت �أو حتى الرمز �أدا ًة ،بقدر ما تعتمد
نقي�ضهما الذي يف�ضي �إلى النتيجة نف�سها� ،أي التكرار والإ�سهاب والهذيان الذي هو لون �آخر عنيف من
�ألوان االحتجاج؛ ف�إذا كانت بالغة ال�صمت تنه�ض على �شطر البيت الذي يقولُ “ :ر ّب نطق يف ال�سكوت”،
ف�إن بالغة �أبي حيان تقوم على مقولة “ رب م�سكوت عنه وراء كرثة الكالم”.
وقارن كذلك مع ما ذكرته رجاء بن �سالمة يف كتابها “�صمت البيان” عمن قلبوا القيم البيانية ،وقلبوا
الأولويات“ ،بل �إنهم نه�ضوا بعبء ما �أُق�صي من دائرة البيان املنت�صرة للعقل ،واعتربوا ال�صمت فرط
وع ُّي من ا�صطدم بفقر كلماته ،ال بفقره �إلى
خر�س العارفِ ،
وجود للمعنى ينتج عنه اخلر�س والعي ،ولكنه ُ
الكلمات” .رجاء بن �سالمة� :صمت البيان ،القاهرة ،املجل�س الأعلى للثقافة� ،1998 ،ص .13
 - 46راجع قراءة م�صطفى نا�صف لكتاب الإ�شارات �ضمن كتابه حماورات مع النرث العربي� ،سل�سلة عامل املعرفة،
الكويت ،فرباير � ،1997ص .104-125
م�ستخدما عبارة عمر بن عبد العزيز“ :ولكن التقي ملجم ،والبد من بع�ض ال�سكوت ،كما
 - 47يقول �أبو حيان
ً
�أنه البد من بع�ض القول ،من قال كل ما عنده فقد باء بغ�ضب من اهلل ،ومن �سكت عن كل ما عنده فقد
تعر�ض لطرد اهلل� .إن لكل �شيء ح ّدا ،ولكل �أمر قدرا” .الإ�شارات� ،ص  .175كما �أنه ي�ستعيد بيتي �أبي
نوا�س ال�شهريين يف حتبيذ ال�صمت على الكالم ،ويجعلهما جز ًءا من كالم الراوي حني يوردهما مبا�شرة
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بعد ندائه املتكرر “يا هذا” ،يقول:
ِّ
ب�سالم
وام�ض عنه
ـرام
“ياهذا:
ِ
ِ
خل جـنـبيك لـ ِ
الكالم» (الإ�شارات �ص )62
لك من داء
ري
ُم ْت بداء ال�صـمت خ ٌ
ِ
�	- 48أحمد عبد املعطي حجازي :التوحيدي :مغامرة اللغة الطق�سية (�شهادة) ،جملة ف�صول ،املجلد  ،15العدد
الأول ،القاهرة ،ربيع � ،1996ص .295
�	- 49آدم متز :احل�ضارة الإ�سالمية يف القرن الرابع الهجري ،ترجمة حممد عبد الهادي �أبو ريدة ،القاهرة،
املركز القومي للرتجمة ،2008 ،جـ � ،1ص .416
 - 50جمال الغيطاين�“ :أخي الذي مل �أره” ،مقدمة كتاب خال�صة التوحيدي ،القاهرة ،املجل�س الأعلى للثقافة،
� ،1995ص  .13يف موازاة هذين االجتاهني يف كتابة النرث الذين يتحدث عنهما الغيطاين ،يتحدث جابر
ع�صفور يف «بالغة املقموعني» عن بالغتني يف الرتاث العربي :البالغة الر�سمية امل�سيطرة يف مقابل ما
�أ�سماه «بالغة املقموعني» التي �أنتجتها جماعات املعار�ضة املقموعة كال�شيعة والفال�سفة واملت�صوفة .راجع
بالغة املقموعني ،مرجع �سابق� ،ص .6
�	- 51أ�شهر هذه الر�سائل التي تتمتع بقدر كبري من اال�ستقالل يف مو�ضوعها وبنائها ،الر�سالة رقم  12من كتاب
الإ�شارات ،وهي الر�سالة ال�شهرية التي �صارت تعرف با�سم ر�سالة الغريب ،وكذلك الر�سالة رقم  46التي
هي ر�سالة مكتوبة �إلى �صديق ،يبد�ؤها قائ ًال « :كتبت �إليك والربي ُع مط ٌّل  ،»..ومنها اقتب�سنا ال�شاهد ال�سابق
على نوعية املجاز الذي ي�ستخدمه �أبو حيان.
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قائمة ب�أهم امل�صادر واملراجع
باللغة العربية:
	�أبو حيان التوحيدي(علي بن حممد بن العبا�س) :الإ�شارات الإلهية والأنفا�س الروحانية ،بتحقيق وتقدمي عبدالرحمن بدوي� ،سل�سلة الذخائر ،القاهرة ،الهيئة العامة لق�صور الثقافة1996 ،
 :الإ�شارات الإلهية ،حتقيق وداد القا�ضي ،بريوت ،دار الثقافة1973 ،
 :الإمتاع وامل�ؤان�سة� ،صححه و�ضبطه و�شرح غريبه �أحمد �أمني و�أحمد الزين ،بريوت ،دار مكتبة احلياة( ،د.ت)
 :املقاب�سات ،بتحقيق ح�سن ال�سندوبي ،القاهرة ،املكتبة التجارية الكربى1929 ،
	�آدم متز :احل�ضارة الإ�سالمية يف القرن الرابع الهجري ،ترجمة حممد عبد الهادي �أبو ريدة ،القاهرة ،املركزالقومي للرتجمة2008 ،
ال�صويف (من القرن الثالث �إلى القرن ال�سابع الهجر ّيني) ،دم�شق،
	�آمنة ب ّلعلي :احلرك ّية التوا�صل ّية يف اخلطاب ّمن�شورات احتاد الكتّاب العرب 2001
 ابن عربي (حمي الدين) :الإ�سرا �إلى املقام الأ�سرى� ،أو كتاب املعراج ،حتقيق و�شرح �سعاد احلكيم ،بريوت،دندرة للطباعة والن�شر1988 ،
 ابن فار�س (�أبو احل�سني �أحمد بن زكريا) :معجم مقايي�س اللغة ،حتقيق عبد ال�سالم هارون،القاهرة ،دارالفكر للطباعة والن�شر1979 ،
 ابن منظور(جمال الدين �أبو الف�ضل) :ل�سان العرب ،بتحقيق عبد اهلل علي الكبري وحممد �أحمد ح�سب اهللوها�شم حممد ال�شاذيل ،القاهرة ،دار املعارف (د .ت)
	�أحمد احلويف �أبو حيان التوحيدي ،القاهرة ،مكتبة نه�ضة م�صر1957 ،	�أحمد عبد املعطي حجازي“ :التوحيدي :مغامرة اللغة الطق�سية” (�شهادة) ،جملة ف�صول ،املجلد  ،15العددالأول ،القاهرة ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،ربيع 1996
	�إدوار اخلراط“ :كتابة الغربة و�أبو حيان التوحيدي” ،جملة ف�صول ،القاهرة ،ربيع 1996	�أدوني�س (علي �أحمد �سعيد) :ال�سريالية وال�صوفية ،لندن ،دار ال�ساقي ،ط( ،3د.ت) �ألفت كمال الروبي« :حماورات التوحيدي وتعدد الأ�صوات» ،جملة ف�صول ،املجلد ،14العدد الرابع ،القاهرة� ،شتاء 1996 الب�سطامي(�أبو يزيد) :املجموعة ال�صوفية الكاملة ،حتقيق وتقدمي قا�سم حممد عبا�س ،دم�شق ،دار املدى2004 ، اجلنيد (الإمام �أبو القا�سم اجلنيد بن حممد) :ر�سائل اجلنيد ،حتقيق علي ح�سن عبد القادر ،القاهرة،النا�شر برعي وجداي1988 ،
 حامد طاهر« :فل�سفة ال�س�ؤال والت�سا�ؤل عند التوحيدي» ،جملة ف�صول ،املجلد ،14العدد الرابع ،القاهرة� ،شتاء 1996319
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ح�سني مروة :تراثنا كيف نعرفه ،بريوت ،م�ؤ�س�سة الأبحاث العربية ،ط 1986 ،2

 احلالج (احل�سني بن من�صور) :الأعمال الكاملة ،حتقيق قا�سم حممد عبا�س ،بريوت ،دار ريا�ض الري�س للكتب والن�شر2002 ، جابر ع�صفور “ :بالغة املقموعني” ،جملة �ألف ،القاهرة ،اجلامعة الأمريكية ،العدد “ :1992 ،12مفتتح”العدد الثاين عن �أبي حيان التوحيدي ،جملة ف�صول ،جملد  ،14العدد 4
 جمال الغيطاين�“ :أخي الذي مل �أره” ،مقدمة كتاب خال�صة التوحيدي ،القاهرة ،القاهرة املجل�س الأعلىللثقافة1995 ،
 خريي دومة :تداخل الأنواع يف الق�صة امل�صرية الق�صرية ،القاهرة ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب:1998 ،«�صعود �ضمري املخاطب يف ال�سرد املعا�صر» ،جملة «بالغات» ،اململكة املغربية ،مار�س 2009
 رجاء بن �سالمة� :صمت البيان ،القاهرة ،املجل�س الأعلى للثقافة1998 ، رفيق العجم :مو�سوعة م�صطلحات الت�صوف الإ�سالمي ،بريوت ،مكتبة لبنان1999 ، زكريا �إبراهيم� :أبو حيان التوحيدي �أديب الفال�سفة وفيل�سوف الأدباء ،القاهرة ،امل�ؤ�س�سة امل�صرية العامةللت�أليف والأنباء والن�شر� ،سل�سلة�أعالم العرب(1964 )35
 زكي مبارك :النرث الفني يف القرن الرابع ،القاهرة ،امل�ؤ�س�سة امل�صرية العامة للت�أليف والن�شر(دار الكاتب العربي) ،د.ت �سعاد احلكيم :املعجم ال�صويف ،بريوت ،دندرة للطباعة والن�شر1981 ، ال�سلمي (�أبو عبد الرحمن) :الطبقات ال�صوفية ،حتقيق �أحمد ال�شربا�صي ،القاهرة ،كتاب ال�شعب1998 ، �سيجموند فرويد :املوجز يف التحليل النف�سي ،ترجمة �سامي حممود علي ،وعبد ال�سالم القفا�ش ،مراجعةم�صطفى زيور،القاهرة ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب 2000
 �شوقي �ضيف :ع�صر الدول والإمارات(اجلزيرة العربية – العراق – �إيران) ،القاهرة ،دار املعارف1980 ، عبد املنعم حفني :املو�سوعة ال�صوفية ،بريوت ،دار الر�شد1992 ، علي اخلطيب :اجتاهات الأدب ال�صويف ،القاهرة ،دار املعارف1404 ،هـ :يف ريا�ض الأدب ال�صويف ،القاهرة ،دار نه�ضة ال�شرق2001 ،
			
 الفريوزابادي (جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزابادي ال�شرياي) ،القامو�س املحيط ،القاهرة ،الهيئةامل�صرية العامة للكتاب 1980
 الق�شريي (الإم��ام �أبو القا�سم عبد الكرمي) :الر�سالة الق�شريية ،حتقيق عبد احلليم حممود وحممود بنال�شريف ،القاهرة ،دار املعارف1995 ،
 كامل م�صطفى ال�شيبي :ال�صلة بني الت�صوف والت�شيع ،بريوت ،دار الأندل�س للطباعة والن�شر.1982 ، ما�سينيون وم�صطفى عبد الرازق :الت�صوف ،بريوت ،دار الكتاب اللبناين .1984 املتقي الهندي (عالء الدين علي املتقي بن ح�سام الدين الهندي الربهان فوري ):كنز العمال يف �سنن الأقوال320
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