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Abstract
The universe comprises of many world thus, the world of human being, animals, plants and non-living
things. Animals are similar to human being, they both share life, feeling and distinct other creatures with
rotation and reproduction. They are in different species. Some of them walk on their stomach such as
snakes, including those who walk with two legs such as birds and including those who walk with four
legs such as cattle. Many Arab and non-Arab scholars have written on animals. Some among these
scholars single handedly wrote on animals while some did not. Among those scholars are Sheikh Adam
Al-Ilory who elaborates on the attitude and characteristics of animals in some of his works which
includes; “Islam and Customs of the dark age”, “Breeze of Dawn”, “Summary History of Nigeria”,
Philosophy of Prophet-hood and the Prophets” and “Geography and History.” This paper therefore,
study al-Ilory perspectives on animals, the sources explored by al-Ilory in his submission and shed more
light on his position between human being and animal. It also discusses the characteristics of animals and
it builds a story among them. In this paper, the researcher will carry out a purely literary study in terms
of analytical criticism.
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 .1مقدمة
يعترب احليوان من املخلوقات اليت تنال اهتمام الباحثني منذ أمد بعيد ،فهو شريك اإلنسان ىف املدن والقرى ،وشبيهه ىف
األكل والشرب ،ولعل إجياده على سطح األرض أقدم من إجياد اإلنسان ،واملعلومات اليت أبيدينا تشري إىل أن للعلماء العرب
دورا كبريًا يف التأليف حول احليوان ،منهم من أفرد له أتليفا مستقال ،ومنهم من مل يفرد له ومن بني العلماء غري العرب
وغري العرب ً

إسهاما ال يستهان به ،وتطرق يف بعض أعماله إىل قضااي احليوان؛
الشيخ آدم عبد هللا اإللورى الذي أسهم يف فنون اللغة العربيّىة
ً
وأسلوبه يف عرض األفكار حول هذا املوضوع يتسم ابلطابع اإلنساين والفين ،أو يتميز بتعدد األشكال الفنيّة ،وهلذا آثران يف هذه

الدراسة أن نركز على ما هو أقرب إىل التحليل والنقد ،وال نقول أننا بلغنا إىل الشموليّة يف البحث
 .2الشيخ آدم عبد هللا اإللوري يف سطور

هو آدم بن عبد الباقي بن حبيب هللا بن عبد هللا اإللوري .ولد عام 1917م ،ونشأ حتت تربية والده عبد الباقي ،وكان
الوالد يذهب به إىل بيوت كبار العلماء مبدينة إلورن ،ليكتسب منهم األخالق الطيبة ،وليدعوا له ابلربكة ،وكذلك أيخذه إىل
املناسبات اإلسالمية املختلفة ليتدرب على الوعظ واإلرشاد ،ومن هذا املنطلق بدأ الشيخ آدم اإللورى نشاطاته التعليمية وحركاته
الدعوية ويف ذلك يقول:
يتيسر يل أن أتعلم من مدرستهم إىل أن دخلت مدرسة
قرأت القرآن على والدي مث مررت على كثري من العلماء ومل ّ
الشيخ صاحل يف إابدن سنة  1934م ،وأخذت منه كتاب الزهد ومخسني فريضة ،والوصية لعلي بن حسني ،واملواعظ البليغة،
العزية ،ومفتاح اإلعراب ،والزينبية ،وعلي الوعيظي ،واستمعت
وتفسري سورة يس ،واألخضري والعشماوي ،وابنت سعاد ،والربدة ،و ّ

إىل العشرينية ،وحتفة املودود ،والمييت العرب والعجم ،ودروسا انقصة من األربعني النووية ،والمية األفعال ،ومقصورة بن دريد ،ويف
سنة 1939م أخذت من الشيخ عمر األجبى أبياات من املقامات احلريرية ،وسورة يوسف ،ومفتاح اللغة العربية ،واألجرومية ،وحتفة
األطفال ،والمية ابن الوردي وتتمة العشريينية ،وجزءمن منت الرسالة ،وسورة البقرة ،وختميس ابنت سعاد ،وجزء من امليداىن يف
التصريف ،وتتمة تعليم املتعلم ،ويف سنة 1941م أخذت علوم البالغة ،والعروض من الشيخ آدم مناجى ،واجلوهر املكنون يف
ثالثة فنون ،وعقود اجلمان ،والكاىف يف العروض والقواىف ،والورقات يف أصول الفقه ،ودروسا يف علم الفلك والفلسفة ،واإلنشاء
العريب.1
ورحل يف سنة  1946م إىل بالد العرب ،حيث زار السودان العريب ومصر ،واململكة العربية السعودية ألداء فريضة احلج
والعمرة .وبعد ذلك رجع إىل وطنه مغتنما القوة الروحية والفكرية ،ومكتسبا املهارة واخلربة يف جمال التعليم احلديث وأساليب
الدعوة 2وعلى هذا أنشأ مركز التعليم العريب اإلسالمي على نظام األزهر الشريف يف سنة 1952م ،وقد خترج من املركز اآلف
من العلماء والدعاة والكتاب والشعراء واملفكرون ،كلهم قدموا خدمات ضخمة للمجتمع .3ولقد نبغ اإللورى يف الكتابة واخلطابة
وقرض األشعار ،ومن أهم مؤلفاته ،كتاب :اإلسالم يف نيجرياي والشيخ عثمان بن فودى ،واإلسالم والتقاليد اجلاهلية ،واتريخ
الدعوة إىل هلل بني األمس واليوم ،ونطام التعليم العريب ،وفلسفة النبوة واألنبياء على ضوء الكتاب والسنة ،وحقوق اإلنسان ،ولباب
األدب .وأما قصائده ف منها :ما قاهلا يف التحذير والزجر لألمة اإلسالمية عن اخلوض يف الرزائل واجلهالة املنكرة ،وفيها يقول:
ويح قومي جهلوا معنـى احليا ** وأساؤا فيه حتما وابــتداء
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هكذا قد جهلوا التـ ـ ـ ـ ـ ـواضعا ** وبنوه يف سجود وانـ ــحتاء
خلع نعل جعلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوه واجبا ** هلم قبل الوص ـ ـ ـ ـ ــول للفــناء
وانبطاح ل ــهم عنـ ـ ــد السالم ** وبروكا ل ـ ـ ـ ـ ــهم عن ـ ـ ـ ــد اللقاء
علماء السوء دوم ـ ـ ـ ـ ــا مهـهم ** يف طع ـ ـ ـ ــام وشـ ـراب وكساء
قطعت ألسنتهم عند ال ــمال ** أصبحوا طوعا عبيد األمراء
كممت أفواههم روم العطا ** فانربوا يـ ـ ــمتدحون األغنياء
مع هذا ي ـ ـ ـ ـ ــزعمون أن ـ ـ ـ ــهم ** أفضل اخلل ــق وريثوا األنبياء
كل من خالفهم يف ه ـ ـ ــذه ** وصفوه بـ ـ ـ ــالذي منهم براء
جعلـ ـ ـ ـ ــوه كافرا يف دينه ـ ـ ــم ** واستع ـ ـ ـ ـ ــدوا للقتال واعتداء
والتواضع الذي نعرفه ** مثل ما يف العقل أو شرع السماء
بقبول احلق من كل أحد ** واجت ـ ـ ـ ــناب جر ثوب اخليالء
واحرتام الناس يف حد النهى ** وانضباط النفس ال كاحلمقاء
واحلياء احلق إن ت ـ ـ ـ ــسألين ** ما يقيك العـ ــار عند العقالء
ويق ي من ك ـ ـ ــل فحش وحنا ** غي ـ ـ ــر هذا اليسمى ابحلياء
ويف سنة  1992م ،توىف اإللورى بلندن ،ودفن يف رجاب مركزه عند مقربة والديه يف أغيغي ،نيجرياي ،تغمدهم هللا تعاىل
برمحته أمني.
 .3مصادر الكتابة حول احليوان
من الصعوبة مبكان أن نصل إىل االستقصاء الكامل للمنهج الذي كان يستخدمه العالمة اإللوري يف الكتابة عن
احليواانت ،وذلك للظروف اليت حتيط هبذه املقالة من حيث سطورها وصفحاهتا ،ومع ذلك فإننا نقرر أنه كان يرتدد ذكر
احليواانت املختلفة يف مؤلفات اإللوري ترددا ينبئ عن عنايته هبا واطالعه على الكتب اليت متت إليها بصلة ،وهذا يقتضي البحث
عن النمط الذي كان يسري عليه يف الكتابة عن احليواانت ،ومن ذلك معايشته مع بعضها والوقوف على طبائعها وأحواهلا ،ويف
ذلك يقول يف شأن قاتل احلية:
لقد شاهدان كثريا من السفهاء الذين قتلوا حيات مدهنم يف بالدان هذه فماتوا لساعتهم ولقد وقع ذلك مرارا وتكرارا5.
إن مثل هذا القول يدل على أن العالمة اإللوري كان يعايش احليواانت وخيالطها ،ويبلغ العمق يف تتبع
أحواهلا ،األمر الذي جعله يصف حقائقها كما يراها ،ولعله يعرف احليواانت مبميزاهتا وأحواهلا من خالل قراءته للقرآن الكرمي
واألحاديث النبوية الشريفة ،ومن وقوفه على األشعار العربية أو على بعض الكتب اليت أفردها طائفة من العلماء واألدابء للحيوان
أمثال اجلاحظ ،وابن قتيبة ،وأبو هالل العسكري ،وحممود عباس العقاد وغريهم من العلماء األجانب أمثال داروين ،وهيكسلى،
ووكر ،والمارك.
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ويبدو أن العالمة اإللوري كان يركز يف ذكر احليواانت على الكتب اإلسالمية ،ويعطي القرآن الكرمي اهتماما
كبريا وهذا مما يتمشى مع طبيعته كاألديب اإلسالمي ،ويف احلقيقة إن القرآن الكرمي حافل بذكر احليواانت إما تبياان لتحرمي
كاخلنزير أو لوصف خلق ذميم لبعض احليواانت كاحلمار والكلب والغراب ،أو للمتفكر يف آايت اخللق كاإلبل والبعوض والذابب
والعنكبوت ،أو لتشريف هذه احليواانت كاخليل 6.ومن طراز هذا أنه كان يكثر استعمال األحاديث النبوية يف بيان األمور اليت
متس التداوي ابحليواانت ،إذ يذهب إىل أنه جيوز التداوي أبلبان األتن ،ومرارة السبع وأبوال اإلبل وعندما أراد التفريق بني التداوي
ابحلالل واحلرام أخذ يقول:
كان أهل اجلاهلية يتداوون ببعض األدوية النجسة كاخلمر والدم والبول القذر أو ابحليواانت امليتة النجسة كاهلدهد
والضفدع وعظام امليتة وحنو ذلك ،فلما جاء اإلسالم حرم ذلك ومساه الدواء اخلبيث7.
يرجع هذا القول إىل أحد األحاديث النبوية الشريفة ،ونظرا إىل ذلك ميكن القول إن هذا هو موقف اإلسالم
من التداوي ابحليواانت ومبا خيرج منها .وهذا لو تصفحنا بعض الكتب الشعرية اليت مجعها العالمة اإللوري ورتبها كالفواكه
الساقطة واملقطوعات األ دبية واحملفوظات األدبية لوجدان أن للحيواانت نصيبا موفورا يف بعض أبياهتا الواردة ،ومن ذلك قول
الشاعر:
وكيف ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخاف الفق ــر وهللا رازق ** وقد رزق األطيار واحلوت يف البحر8
ومنها قول بعضهم:
إذا محل النضار على النياق ** فأي الفخر يـحسب للنياق
أت ـ ــأكل كل يوم ألف كبش ** وتلبس ألف طاق فوق طاق9
ومنها قول بعضهم:
إنـ ــما الدنـ ـ ـ ـ ـيــا كبيت ** نسجته العنكبـ ـ ـ ــوت10
ومنها قول بعضهم:
الكل ـ ـ ـ ــب أحس ـ ـ ــن حالــة ** وهو النهاية يف اخلساسة
م ـ ـمـن تص ـ ـ ـ ــدر للرائسـ ـ ــة ** قب ـ ـ ــل إب ـّـ ـ ــان للرئـ ـ ـ ــاسة11

وهذه األبيات مما كان يتغين هبا اإللوري يف جمالس الوعظ والعلم ،وكان الطالب وغريهم يتلقوهنا منه

وأيخذون منها احلكمة والوعظ ،إذ من طبيعة الشعر أن يؤثر يف نفس القارئ والسامع وأن أيخذ أحاسيس الناس وعواطفهم،
وهنا ك قصائد عديدة قرضها الشعراء العرب يف وصف احليواانت وتصويرها يف عصورهم األدبية ،منها :قصيدة امرئ القيس يف
وصف الفرس ،والنابغة الذبياين يف الطيور ،وعنرتة بن شداد يف الذابب ،والفرزدق يف الذئب ،وبشار بن برد يف شاة ،9وهكذا
دواليك .ويف العصر اجلاهلي يصف الشعراء احليواانت ليتوصلوا بذلك إىل أغراضهم الشعرية ،وأما يف العصر احلديث فإن الشعراء
يفردون بعض قصائدهم للحيواانت ويرثوهنا كراثئهم لإلنسان إذا مات .ولعل بعض الشعراء قبل العصر احلديث يفردون القصائد
للحيواانت ويرثَوهنا ولكنهم يف هذا الفن أقل عددا وأضعف تصويرا من شعراء العصر احلديث.
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ومن هنا نلمس أن العالمة اإللوري كان جيمع بني ما يراه ببنت عينيه وما يقرأه يف الكتب ،ويصنف هبما
الكتاب عن احليواانت وغريها ،وهذا مما حيقق الدراسة الناجحة ألي فن من فنون العلم أو األدب ،ألن العامل أو األديب الذي
جيعل ما يكتبه نصب األعني ،ال أيخذه التعب يف كشف النقاب عن األمور ،وتكون الطريق أمامه سهلة إىل النتائج الواضحة
املفيدة لإلنسانية .ولعل هذا السلوك من أهم ما ساعد اإللوري يف الكتابة حول احليواانت وتقسيمها إىل أنواع خمتلفة ويف ذلك
يقول:
حبري ...ومنها ما هو داجن أليف اإلنسان كاهلرة والكلب والفرس واحلمار من
بري ومنها ما هو ّ
من احليواانت ما هو ّ

ذوات األربع أو كالدجاجة واحلمام والطاووس من الطيور ،أو كاألنعام من اإلبل والبقر والغنم ،ومن احليواانت ما هو مفرتس أيكل

اللحم نيا كاألسد والنمر والفهد ،ومنها احلشرات السامة كاحليات والعقارب ومجيع الزواحف وكثري من الذابب ،ومنها ما هو
وحشي ال أيكل اللحم كالفيل والثور والظبية واحليواانت البحرية ال تعيش يف الرب كسائر أنواع السمك الصغرية والكبرية12.
يتبني من خالل هذا أن احليواانت عند العالمة اإللوري تتنوع إىل النوعني ،احليوان الربي ،واحليوان البحري،
ويبدو أنه اعتمد على القرآن الكرمي يف ذكر هذه احليواانت ،إذ ذكر هللا تعاىل سبعة وعشرين ( )27صنفا 13من احليواانت يف
كتابه العزيز ،واحليوان الربمائي مل يكن مما ميزه األلوري يف هذا الصدد.
 .4بني اإلنسان واحليوان
يرى الباحثون أن الفرق الرئيس بني اإلنسان واحليوان هو العقل ،ويقصدون ابلعقل القدرة على الربط والعقد والتفكري
والتقرر مع املواقف املختلفة ،واإلنسان يف ذاكرة اإللوري هو حسب قوله:
كل ما على سطح
احليوان الذي متيّز عن سائر املخلوقات ابلعقل الذي جعله سيد العامل أمجع ،واستطاع أن يسخر ّ

األرض خلدمت.14

وهبذا نعرف أن اإلنس ان نوع من أنواع احليوان ،وأن االختالف بينه وبني سائر احليواانت العقل الذي صار به
مطاعا ،ومكلفا حياسب يوم القيامة ،أما احليواانت فمنها ما يتغذى على األعشاب حيث يعتمد على النبااتت بشكل
ً
سيدا ً
رئيس ويسمى آبكل األعشاب ،ومنها اليت تتغذى على اللحوم ،حبيث هتاجم غريها من احليواانت وأتكلها وتسمى آبكلة اللحوم
إضافة إىل احليواانت اليت تتغذى على النبااتت واللحوم15.
واتريخ الغذاء عند احليواانت ال خيتلف كثريا عن اترخيه عند اإلنسان ،إذ ورد يف التاريخ أن اإلنسان يف بداية حياته كان
أيكل العشب والثمار واللحوم نية .ويف ذلك يقول العالمة اإللوري:
دهرا طويالً على النبات والثمار اليت كان يلقتطها أو يقتطفها ،جرب أكل اللحوم اقتداءًا
وبعد أن عاش اإلنسان ً
ابحليوان املفرتس ،فأخذ يصطاد احليواانت والطيور واألمساك نيئة ،قبل أن خيرتع النار لشوائها مث لطبخها ،مث اكتشف الفخاخ
واملصايد فساعدته على االستئناس بصغار احليواانت ،فجعل يربيها ويستفيد من إنتاجها وألباهنا16.
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من الواضح يف هذا النص أن اإلنسان قبل أن يتطور إىل ما كان عليه اليوم كان حياكي احليوان يف التغذية
واألكل ،ويستفيد منه من انحية تربيته له .وحماكاة اإلنسان للحيوان عند اإللوري ال تقتصر على التغذية واألكل فقط ،بل متتد
إىل صناعة املسكن ،ويف ذلك يقول:
تدرج اإلنسان يف صناعة املسكن من تقليد الطيور الستظالل أبغصان األشجار ،وقلد احليواانت يف سكىن الكهوف
واملغاور17.
وجيد القارئ يف تراث اإللوري أن النبااتت واحليوان واإلنسان كلهم يتأثرون ابألرض اليت خلقهم هللا عليها ونشأوا فيها،
وعن ذلك كان يقول:
جعل هللا طبيعة اجلو تؤثر على ألوان احليوان واإلنسان فلون الناس والكالب واخلرفان واهلررة من احليواانت الداجنة
وأمثاهلا من احليواانت الوحشية يف املناطق احلارة خيتلف عن ألوان تلك احليواانت يف املناطق املعتدلة والباردة وكذلك النبااتت.18
ومن هذا نرى أن العالمة اإللوري يؤمن أبن احليوان قد سبق اإلنسان إىل ممارسة بعض األشياء وبلغ النضوج
فيها قبل اإلنسان ،ولعله من إثر هذا يؤمن إبجياد احليوان على سطح األرض قبل اإلنسان ،وهذه الفكرة هي اليت كان عليها عدد
من علماء اإلسالم وهلذا ذهب ابن الوردي ويقول:
كل ٍ
شيء خلقه هللا م ن اخللق كان قبل آدم ،وأن آدم وجد بعد اجياد اخللق ألنه خلق آدم آخر األايم اليت خلق فيها
اخللق19.
وانطالقا مما جاء من مؤلفات اإللوري حول حماكاة اإلنسان للحيوان ،وإجياد الثاين قبل األول على سطح
األرض ،حناول أن نضع أيدينا على ما ورد يف بعض مؤلفاته حول نشوء اإلنسان وارتقائه ،أو حتول اإلنسان من القرد إىل صورة
اإلنسان الكامل اليت كان عليها اليوم ،ويف هذه القضية كان اإللورى يقول:
جاء عامل فرنسي يدعى المارك ( )1829 -1774فقال :إن األنواع يتحول بعضها إىل بعض ،وإن األنواع مل ختلق
كلها يف دفعة واحدة ،بل بدأت احليواانت سافلة مث تدرجت يف الرقي ،وتولد بعضها من بعض ،وانتقلت من أنواع سافلة إىل
أنواع راقية ،ومسي مذهبه هذا مبذهب النشوء واالرتقاء .مث جاء بعد المارك من توسع يف تطبيق هذا املذهب على كثري من
األشياء ،فطبقه على النظم االجتماعية ،وعلى أشكال احلكومات وعلى العلوم والدايانت ...فلما جاء عامل اجنليزي يسمى داروين
ما بني ( 1882-1709م) طبق هذا القانون على اإلنسان وقال :إن اإلنسان أصله قرد لوجود الشبه بينهما يف الدم واللنب
والشكل والرأس واليدين والرجلني وغري ذلك .فوافق عليه عدد من العلماء الطبيعيني منهم هيكل األملاين وهيكسلي ،وخالفه
الكثريون من الطبيعيني فضال عن علماء األداين كافة من اليهود والنصارى واملسلمني ،بدليل بقاء القرود على حالتها منذ قرون
عديدة حىت اآلن20.
دورا كبريًا يف تفصيل العالقة بني اإلنسان واحليوان ،وال يزال اجلدال حيتدم بني
من هنا نلمس أن للعقيدة واألسطورة ً
علما ء الدين وغريهم حول أصل اإلنسان واملوطن األول له ،ولعل أهل الغرب هم أول من ربط أصل اإلنسان ابحليوان ،وذلك إما
لعلمانيتهم أو جلهلهم حبقيقة اتريخ اإلنسان ،أو لس وء فهمهم لبعض الكتب السماوية اليت جاء منها احلديث حول اإلنسان والقرد
واخلنزير .وشأن العلم أن يكون ا لباحثون الذين يناقشون القضااي حول أصل اإلنسان على الطرفني ،طرف أهل األداين السماوية،
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وطرف غري أهل األداين السماوية ،والطرف األول هو األرجح وعلى الصواب عند السواد األعظم ،ولعل العالمة اإللوري من
أعالم هذا الطرف ،وهلذا يعلق على رأي أهل الغرب والعلمانيني ويقول:
إن اإلنسان خلق قائم بنفسه غري منحدر من حيوان مماثل ،لكنه نشأ وتطور حىت ارتقى إىل ما هو عليه اليوم21.
ومهما يكن من أمر ،فإن تراث العالمة اإللوري يعترب احليوان أقرب إىل اإلنسان تبعا للفائدة اليت يتبادالهنا فيما بينهما،
وأن العالقة بينهما عالقة قدمية قدم اتريخ املخلوقات ،إال أن اإلنسان يتمتع ابلقدرة على ختطيط أعماله وتصرفاته ،حىت يف تقدمه
يف العمر خالفا للحيوان الذي ليست له قدرة على تذكر عدد كبري من املعلومات املتسلسلة.
 .5خصائص احليواانت
هناك خصائص تتميّز هبا احليواانت بعضها عن البعض ،وهذه اخلصائص جندها عند احليواانت يف طبيعة سلوكها وغذائها
وتناسلها .فالكلب من أهم احليواانت الىت هلا ميزة خاصة ،ذكره القرآن الكرمي يف مخسة مواضع ،أربعة منها يف سورة الكهف
وهي..." :وكلبهم ابسط ذراعيه ابلوصيد لواطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ومللئت منهم رعبا" (الكهف" ،)١٨ :سيقولون ثالثة
رابعهم كلبهم ويقولون سبعة واثمنهم كلبهم قل رىب أعلم بعد هتم مايعلمهم إال قليل فالمتار فيهم إالمراء ظهرا والتستفت فيهم
منهم أحدا" (الكهف ،) ٢٢ :وواحدة يف سورة األعراف وهي" :ولوشئنا لرفعنه هبا ولكنه أخلد إىل األرض واتبع هوىه فمثله
كمثل الكل ب إن حتمل عليه يلهث أوترتكه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بئايتنا فآقصص القصص لعلهم يتفكرون"
(األعراف ،)١٧٦ :وتدل اآلاثر التارخيية على أن الكلب يعيش مع اإلنسان ويستأنسه منذ آالف السنني حني كان اإلنسان
يعيش يف الكهوف ،وهلذا يدعى صديق اإلنسان.
جلي منها ،قوله:
ويف بعض مؤلفات اإللوري ورد عدد من خصائص الكلب بشكل ّ
إنه ذو أمانة ووفاء لصاحبه ،لذلك حيرس ربه وحيمي حرميه شاهدا أو غائبا ويكرم الكرمي ،وال ينبح ذا جاه ،ويقبل التأديب
وا لتعليم ،ويالعب صاحبه ،وإذا عضه مل يؤذه ،والكلب السلوقي يعرف امليت واملتماوت من الناس22.
نالحظ أن العالمة اإللوري استطاع يف هذا النص أن خيتار ألفاظا تناسب مميزات الكلب وخصائصه مثل كلمة "أمانة"
و "وفاء" ،واستعمل األفعال املضارعة اليت تدل على صفاته احلسنة ،ككلمة :حيمي ،ويكرم ،وال ينبح .وهذه األفعال  -كما نرى
 معظمها دقيقة وواضحة الداللة ،وهذه الظاهرة تذ ّكران ما أسند إىل أمري املؤمنني علي ابن أيب طالب رضي هللا عنه ،أو إىلاحلسن البصري يف عشر خصال يتصف هبا الكلب ،وهي:
األوىل :أنه ال يزال جائعا ،وذلك من آداب الصاحلني.
الثانية :أنه ال يكون له موضع يعرف به ،وذلك من عالمات املتوكلني.
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الثالثة :أنه ال ينام من الليل إال قليل ،وذلك من صفات احملسنني.
الرابعة :أنه إذا مات ال يكون له مرياث ،وذلك من أخالق الزاهدين.
اخلامسة :أنه ال يهجر صاحبه وإن جفاه وطرده ،وذلك من شيم املريدين.
السادسة :أنه يرضى من الدنيا أبدىن يسري ،وذلك من إشارات املتواضعني.
السابعة :أنه إذا غلب عن مكانه تركه وانصرف إىل غريه ،وذلك من عالمات الراضي.
الثامنة :أنه إذا طرد مث دعى أجاب ،وذلك من أخالق اخلاشعني.
التاسعة :أنه إذا حضر شيء من األكل وقف ينظر من بعد ،وذلك من أخالق املساكني.
العاشرة :أنه إذا رحل من مكانه ال يرحل بشيء ،وذلك من عالمات اجملردين23.
وهذه اخلصائص مما ينال إعجاب املتصوفة وتقديرهم ويقومون بشرحها وحتليلها حسب آداهبم ،منهم الشيخ عبد الغين
النابلسي الذي نظم هذه اخلصائص وقال يف األبيات اآلتية:
يف الكلب عشر خصال كلها محدت ** اي ليتـ ـ ـ ــها كلها أو بعضها في ـ ـن ـ ـ ـ ــا
جوع له لـ ــم ي ــزل والصالــحون كذا ** وماله موضع يـ ـ ـخـ ـ ــتص تعي ـ ـ ـ ـي ـ ـ ــنا
كمـ ـ ـ ــن على ربـ ـ ـ ــه ال زال م ــتك ــال ** وال يـ ـ ـ ـ ـ ــنام سوى من ليل ـ ـ ـ ــه حي ــنا
مثل ال ـ ــمحبيـ ـ ــن ال ميـ ـ ـراث قط له ** إن مات كالزاهدي ـ ـ ــن الـ ــمستقــلينا
وليس يهج ـ ـ ـ ــر يوم ـ ـ ــا من يصاحبه ** وإن جف ـ ـ ــاه كأخ ـ ـ ــالق ال ـ ـ ــمريدينا
وراضي ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـ ــيسي ـ ـ ـ ــر من معيشت ـ ــه ** ما زال كالقانع الـ ــمستكمل الدينا
وإن يكن غالبا شخص سواه على ** مكانـ ـ ـ ــه ينصرف عن ذاك تـ ــهوينا
بتـ ـ ــركه مثل أصح ـ ــاب التواضع قل ** وإن بض ـ ـ ــرب وط ـ ــرد من فىت هينا
ث ـ ـ ــم الفىت ق ـ ــد دعاه بعد ذاك أتى ** كحال أهل خشـ ـ ـ ــوع خذه تبي ــينا
وإن رأى األكل أضحى واقفا ت ــره ** يـ ـ ـ ـرنو إليك كأخ ـ ــالق الـ ــمساكينا
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وإن ترحـ ـ ـ ـ ــل ال شيء ت ـ ـ ــرى مع ــه ** مثـل الذي حاز يف التجريد متكينا
جند ىف هذه األبي ات أن املتصوفة اإلسالميني يهتمون ابلكلب ويظهرون اهتمامهم به ،ولعلهم يرمزون به يف اإلخالص
واحلب والوفاء .وميكن العثور على الرموز ابلكلب يف بعض دواوينهم وكتبهم املختلفة كديوان ترمجان األشواق لإلمام األكرب الشيخ
حمي الدين بن عريب ،وكتاب اإلحياء لإلمام الغزايل ،وكتاب الطبقات للشعراين وغري ذلك.
والعالمة اإللوري يف دراسته خلصائص احليوان يكثر االنطالق من رأي الفقهاء إىل األحاديث النبوية الشريفة ،ومن ذلك
إىل النصوص القرآنية ،وهذا هو املنهج الذي كان يسلكه يف ذكره خلصائص الكلب ،ويبدو أنه كان يسري على هذا النمط يف
اجت اهه الديين وعند متييزه بني احلسن والقبح ،وخاصة عند املوازنة بني األوصاف احلسنة والسيئة ،إذ نالحظ أن فكرة املوازنة كانت
متر يف تفكري اإللوري مبرحلتني :أوالمها :عندما ينظر إىل ما قال العلماء والفقهاء وغريهم يف أوصاف الكلب السيئة وأحواله
اخلبيثة ،كالذي جاء يف قوله:
عليه األوزاعي وأبو حنيفة وأمحد وإسحاق وأبوثور أهنا (الكالب) جنسة يغسل اإلانء من ولوغه سبع مرات ،آخرهن ابلرتاب،
حلديث "إذا ولغ الكلب يف إانء أحدكم فلريقه وليغسله سبع مرات إحداهن ابلرتاب"24.
ويف مثل هذا أورد لنا اإللوري ما ذهب إليه اجلاحظ عن أحوال الكلب أثناء مرضه ،وذلك حني قال اجلاحظ:
يعرض للكلب داء يسمى الكلب  -بفتح الالم  -وهو داء يشبه اجلنون حتمر به عينا الكلب ويندلع لسانه ويكثر لعابه وسيالن
أنقه ميشي ملتواي كأنه سكران ،جيوع وال أيكل ،ويعطش وال يشرب ،وإذا عقر إنساان يف هذه احلالة عرض له مرض مثل
ذلك25.
ونظرا هلذا املوقف جتاه الكلب وجتاه األمراض اليت يعانيها يف بعض األحايني ،يربز اإللوري رأيه ويعلق على ما سبق
بقوله:
إذا أتمل القارئ هذه األوصاف اخلبيثة ابتعد عن الكلب ليسلم عن أدرانه وأوضاره.26
وأما املرحلة الثانية ،ففيها التمس اإللوري ما قال العلماء عن الكلب ،وعن اقتنائه ،وقال:
ويف مذهب مالك والزهري وداود واحلسن البصري وعروة بن الزبري أنه طاهر ،وإمنا يغسل اإلانء من ولوغه تعبدا ،احتجوا على
ذلك بقوله تعاىل "فكلوا مما أمسكن عليكم" (سورة املائدة ،اآلية  )4ومل يذكر غسل مواضع إمساكها .واحتجوا حبديث ابن عمر
قال :كانت الكالب تقبل وتدير يف مسجد رسول هللا ومل يكونوا يرشون شيئا من ذلك ،ذكره البخاري يف صحيحه .مث قال :ومن
الغريب أن يتصف العرب أو يتسموا يف اجلاهلية بوصف الكلب أو ابمسه ،مفردا وتصغريا أو مجعا :كالكلب وكليب وكالب ،من
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ذلك دمية الكليب ،الذي يقال إنه أمجل أهل زمانه ،وكان جربيل يتمثل بصورته ومع ذلك ينسب إىل الكلب ،ومن ذلك كالب
بن مرة من أجداد النيب27.
ينقل لنا العالمة اإللوري عن بعض العلماء والفقهاء تصورهم الذي جعل الكلب ينال اهتمام الناس واحرتامهم،
واستحقاق اقتنائه ،وعلى هذا التصور يعلق اإللوري ويقول:
هلذه األوصاف احلسنة رخص اإلسالم يف اقتناء الكلب للصيد وحفظ املاشية والزرع وحفظ األبواب والدروب مع التحفظ ،وقال
تعاىل" :وما علمتم من اجلوارح مكلبني تعلموهنن مما علمكم هللا .فكلو مما أمسكن عليكم"28
يبدو لنا أن العالمة اإللوري يف هذه املوازنة يذهب إىل أن العلماء الذين قالوا أبن الكلب هو جنس إمنا قالوا ذلك بسبب األمراض
اليت يعانيها حينا بعد حني ،ال بسبب التحرمي الشرعي ،ويرى أن احلديث الذي يقول:
"ال تدخل املالئكة بيتا فيه الكلب وال صورة"
ال ملنع الناس عن اقتنائه ،وإمنا لكثرة أكل الكلب النجاسات اليت تفوح منها الرائحة الكريهة29.
ويف احلقيقة إن هذه املوازنة أتخذ قدرا كبريا من اهتمام اإللوري ،إذ كان يرددها ويسهب يف ترديدها ومن ذلك قوله:
جيدر بنا يف هذه املناسبة أن أنيت على الكالم يف جواز اقتناء الكلب أو حترميه ،حيث خييل إىل العامي التعارض يف النصوص
الواردة يف األ مرين ،وقد أفىت العلماء بعدم جواز اقتناء الكلب لغري ضرورة ،فابتعد املسلمون عن معاشرة الكالب وخمالطتها،
وعندما انفتحت طريق احلج وتوافد الناس إىل مكة املكرمة استغربوا من انتشار الكالب يف دروب مكة وعلى أبواب منازهلا فصاروا
يقولون :مل هذا؟ وكيف ذلك؟ العتقادهم أن كل شرب من أرض مكة حرم مقدس ،طاهر للصالة ،فالكالب تروح وتغدو فيها هبذا
الشكل الرهيب رجعوا إىل بالدهم يعيدون على علمائهم الفتوى يف اقتناء الكالب30.
هذا ،وإذا قدران أن اإللوري قام ابملوازنة يف أمور الكلب ،فإنه وازن بني جواز اقتنائه وعدم جوازه ،ويذهب إىل أن الذين
منعوا الناس من اقتنائه ،إمنا منعوهم يف حالة غري ضرورية ،ألنه ليس يف الشرع اإلسالمي ما مينع الناس من ذلك.
ويف خصائص الكلب كان اإللوري يتأثر ابلقضااي االجتماعية اليت دعا إليها عباس حممود العقاد وسالمة موسى يف
العصر احلديث ،وطلبوا من األدابء والعلماء أن يلتزموها ،ذلك أن اإللوري كان يصور اجملتمع النيجريي أو اجملتمع اإلسالمي يف
نيجرياي تصويرا واقعيا ،ويستعمل فنه لنشر ثقافة مسلمي هذه البالد ابلنسبة إىل الكلب وأحواله احلسنة واخلبيثة.
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 .6بناء القصة حول احليوان
والقصة يف العصر احلاضر تتنوع إىل أنواع كثرية منها الرواية وهي اليت تقابل "نوفل" يف اللغة االجنليزية ،ومنها الرواية الصغرية وهي
اليت تقابل نوفيلت ،ومنها القصة أو احلكاية وهي اليت تقابل كلمة "ستوري" ومنها احلكاية القصرية أو النادرة وهي اليت تقابل
كلمة "شورت ستوري"31.
فالقصة اليت تدور حول احملور اليوم هي احلكاية القصرية عن احليواانت وما يتعلق بسياستها وأحواهلا يف الغابة ،وما يقع
بينها وبني اإلنسان من الصراع والتقاتل .ولقد استطاع اإللوري أن يصور هذه السياسة والصراع تصويرا يلقي يف نفس القارئ
صورة واضحة وكاملة حلدث احلكاية ،وأتسيسا على هذا ،نعرض للقارئ نص احلكاية ابلكامل فيما أييت:
حيكى أن الوحوش فيما غرب من الزمان اتفقوا على اختيار األسد مليكا عليهم وبعد أن متت مراسيم التولية مضى األسد يف
الغاابت واآلجام يتمدح على نفسه ويقول "أان ملك امللوك يهابين الناس واحليواانت وال يقف أحد أمام بطشي وقويت وفتكي فمر
يف هذه األثناء بصائد مرتبص أبعلى الشجرة فسمع صوته فأطلق عليه الرصاص فوقع األسد صريعا ...وبعد أن علم الوحوش
بذلك جاؤوه وندبوه مث اختاروا له خل فا من أبنائه فدرج على سرية أبيه فكان نصيبه مثل ما أصاب سلفه من رصاص الصائد .مث
اتفقوا على اختيار خلف له من أحفاده فرتدد هذا بني القبول والرفض معتربا مبا وقع ألسالفه الذين كانوا ال يعيشون عقب توليتهم
امللك إال قليال فطلب إىل الوحوش أتجيل أمره ريثما يتأمل ويتشاور فوافقوه على األسى والكآبة إذ بسلحفاة تسأله عن سبب
ذلك فقص عليها قصته فأجابته السلحفاة أبن املوت يعاجل سلفه من أجل ما يتمدحون به عقيب توليتهم ،وأشارت عليه بقبول
الوالية وعدم االفتخار فعمل األسد مبشورة السلحفاة ومل يلق مكروها32.
وبعد هذا العرض ينبغي ل نا أن نشري إىل أن العالمة اإللوري حني كان يكتب هذه احلكاية كان خيتار هلا امسا مناسبا،
ويؤثر أن تكون حتت عنوان األساطري اليورابوية ،واألسطورة من أهم مصادر التجربة األدبية ،هلا مكانتها يف اجملتمع اإلنساين ،وهلا
دورها امللموس يف الدين والعلم واألدب ،يلجأ إليها األدابء الرمزيون وغري الرمزيني ،ويقال إن لليوانن أسطورة تعرف ببجماليون،
طور هذه األسطورة وأبدع فيها
هي اليت تغلغلت إىل اآلداب العربية على أيدي أهل القصة واملسرحية أمثال توفيق احلكيم الذي ّ
إبداعا رائعا بعد أن ألبسها اللباس العريب يف كتابه" :اي طالع الشجرة" 33وأمثاله .ومن خالل هذه احلكاية األسطورية جيد القارئ
أن قبيلة يوراب تشارك غريها يف جتسيم األفكار وإيقاظ حاالت النفس البشرية .وأما الروائع الفنية اليت نلمسها يف هذه القصة فمنها
ما أييت:
أ-

يسري اإللوري يف هذه احلكاية على طريقة املؤرخ الذي حيكي للناس األخبار من اخلارج دون أن يشرتك يف األحداث،

ومن ذلك قوله" :وقع األسد صريعا ...وبعد أن علم الوحوش بذلك جاؤوه وندبوه مث اختاروا له خلفا من أبنائه" ،نالحظ أن
الكاتب حيكي لنا هذه احلكاية كأهنا وقعت أمامه مباشرة ،أو شاهدها بعني رأسه .ويف مثل هذه الطريقة تتمتع القصة أو احلكاية
ابملتعة الفنية الرائعة.
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ب-

يسلك الكاتب يف هذه احلكاية طريقة السرد الذايت ،حيث يدمج نفسه يف شخصية األسد الذي هو بطل القصة،

ويتكلم على لسانه ،انظر إىل هذا القول" :أان ملك امللوك ،يهابين الناس واحليواانت ،وال يقف أحد أمام بطشي وقويت وفتكي"،
جند يف ه ذه الكلمات أن الكاتب يتكلم كأنه هو األسد نفسه ،وحيكي لنا ذاتية األسد كأهنا هي ذاتيته اإلنسانية ابلضبط .وهذه
الطريقة تساعد أهل القصص والرواايت على الدخول إىل نفوس الشخصيات واألبطال ،وإىل إبراز الصور اخليالية.
ج-

تتسم هذه احلكاية بدقة التخطيط وتصميم اهلندسة ،وذلك أن الكاتب استطاع أن جيعل بني أحداثها وأشخاصها

الرتابط واالنسجام ،حبيث ال يبدو بني تلك األحداث واألشخاص تنافر واضطراب ،وحبيث ال يوجد يف اجملرى العام اعرتاضات
تشتت األحداث34.
د-

استطاع الكاتب أن حيسن طريقة العرض والتنسيق ،إذ كان يتقلب بني طيات احلكاية كما يشاء ،ويدخل يف أطرافها

من دون أن يشعر القارئ ابلدخول أو اخلروج .هذا ،وإذا راجعنا ترتيب أجزاء احلكاية ال جند تلك الوحدة العضوية يف اجلمل
والرتاكيب فقط ،بل جندها كذلك يف منو الصور اخليالية ،فلننظر إىل هذا الرتتيب يف املقطوعات اآلتية:
-

إن الوحوش ...اتفقوا على اختيار األسد مليكا عليهم

-

وبعد أن متت مراسيم التولية مضى األسد يتمدح على نفسه ،ويقول" :أان ملك امللوك".

-

مر ...بصائد مرتبص أبعلى الشجرة ،فسمع صوته فأطلق عليه رصاصا ،فوقع األسد صريعا.

-

مث اختاروا له خلفا من أبنائه فدرج على سرية أبيه فكان نصيبه مثل ما أصاب سلفه.

ويتشاور.

مث اتفقوا على اختيار خلف له من أجفاده فرتدد هذا بني القبول والرفض ...فطلب إىل الوحوش أتجيل أمره ريثما يتأمل

-

إذ بسلحفاة تسأله عن سبب ذلك فقص عليها قصته فأجابته السلحفاة أبن املوت يعاجل سلفه من أجل ما يتمدحون

به عقيب توليتهم ،وأشارت عليه بقبول الوالية وعدم االفتخار فعمل األسد مبشورة السلحفاة ومل يلق مكروها.
نسوق هذه املقطوعات لنرى كيف كان العالمة اإللوري يتفكر يف ترتيب أفكار احلكاية وترتيب صورها الفنية ،أو كيف
كانت احلكاية نفسها تتقدم شيئا فشيئا من املقدمة إىل اخلامتة على طريق التسلسل يف التفكري واملشاعر .نالحظ أن كل مقطوعة
من هذه املقطوعات كانت يف موضعها احملدد هلا حبيث ال يصح االنتقال من املقطوعة األوىل إىل الرابعة مثال ،وإال بدأت
املقطوعات مضطربة ،واختلت بنية احلكاية ،اللهم إال برتتيب أجزاء املوضوع من األول إىل اآلخر ترتيبا عضواي حيّا كما كان هو

يف هذه احلكاية.
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 .7اخلالصة
يتضح من خالل هذا البحث أن الشيخ العالمة آدم عبد هللا اإللوري اعتمد يف دراسته للحيوان على القرآن الكرمي ،واحلديث
النبوي الشريف ،واألشعار العربية ،واستعرض أطرافا من العالقة اليت بني اإلنسان واحليوان يف الوهلة األوىل من حياة اإلنسان حيث
ّبني أن اإلنسان يف بداية حياته أو تطورها كان حياكي احليوان يف التغذية واملسكن ،وهكذا تطرق إىل ذكر بعض اخلصائص اليت

يتميز هبا احليوان مرّكزا على خصائص الكلب الذي يدعى صديق اإلنسان .وأسهم اإللوري يف إجراء القصة بني اإلنسان واحليوان.
وهبذا يرى الباحث أن هذه املقالة تكشف النقاب عن كفاءة اإللوري يف سرد احلديث حول خصائص احليواانت وبناء القصة
عنها ،كما يرى أن الدين والبيئة من املؤثرات األساسية يف ثقافة اإللوري ،ويدعو إىل توسيع رقعة البحث يف هذا املوضوع ،ويف ما
يتعلق ابلنبااتت واجلمادات يف مؤلفاته.
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