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Abstract 

     This research is a serious attempt to probe the thought of Al-Jahiz and read his implied 

opinions and ideas. He either expressed them explicitly or implicitly, told a story of social critic, 

author, philosopher and wise man, who wished his society to be better and purer, and to live 

typically. So, that Arabian thinker and Mu’tazili writer told accurately about many matters. For 

instance, he wrote a book about “The Misers”, in which he told many stories about misery and 

misers, and he analyzed that disadvantage feature and considered it accidental and not proper for 

the Arabs who were well-known for their generosity, openhandedness, courage and sacrifice. In 

all his writings, he rested on Quran, Prophetic Tradition and Arabic poetry and prose. 

       Rarely could any nation have an author or a writer like Al-Jahiz, who had an intellectual 

system enriching the Arabian culture by social reaction, affection and influence among 

various cultures. 

 الممخص: 
فيػػذا البحػػث ييعػػدُّ خبلصػػة جدّْيػػة لسػػبر أغػػكار المفكػػر العربػػي )الجػػاحظ( كمحاكلػػةن لقػػراءة مػػا كراء سػػطكرًه مػػف أفكػػارو 
، صرح بيا حينان كلمَّح إلييا حينان آخر، إال أنيا جميعان تحكي قصة ناقدو كأديبو اجتماعي كفيمسػكؼ حكػيـ ييريػد لمجتمعػو  كآراءو

المثالي لذا، فيذا المفكر العربي كاألديب المعتزلي حكى بدقةو عف كثيرو مػف األمػكر، كمػا بػيف أيػدينا األفضؿ كاألنقى كالعيش 
حكاياتو عف سٌمة البخؿ كالبخبلء كأخبارىـ كحديثوي عف رذائؿ ىذه السٌمة بكصفيا دخيمة عمػى العربػي الػذم ال يميػؽ بػو غيػر 

د بػػالنفيس مػػف أجػػؿ اآلخػػر، كقػػد اسػػتند فػػي حديثػػو لمػػنص القرآنػػي، الكػػـر كالعطػػاء، كالكػػـر شػػجاعةن فالمعطػػاء شػػجاعه إذ يجػػك 
 كالحديث النبكم الشريؼ، كالمأثكر في كبلـ العرب شعران أك نثران، كىذه عادتو في جميع مؤلفاتو. 

إفَّ مػػف النػػادر أف ييقىػػدَّر ألمػػة مػػف األمػػـ كاتػػب أك أديػػب كشخصػػية ثقافيػػة مكسػػكعية مثػػؿ الجػػاحظ، تمػػؾ المنظكمػػة 
الفػػذة بنزكعػػو إلػػى إثػػراء الثقافػػة العربيػػة بمػػا يؤكػػد أصػػالتيا كعمػػؽ تأثيرىػػا بالثقافػػات األخػػرل، كقػػد قػػدـ لنػػا مػػف خػػبلؿ  الفكريػػة

صػػفحات كتابػػًو الػػبخبلء صػػكرة كاضػػحة لمعػػالـ البخيػػؿ كأحكالػػًو كىػػي صػػكرة مرفكضػػة تمامػػان شػػكبلن كمضػػمكنان فػػي مجتمعنػػػا 
ماعي كالتبلقح الثقافي الحضػارم مػع الحضػارات األخػرل التػي أنتجػت بعػض العربي الكريـ، لكنيا تثبت قضية التفاعؿ االجت

 السمبيات كنقمت خصاالن لممجتمع العربي غريبة عنو بعيدةن منو كالبخؿ كاحد منيا. 
 كنرل الجاحظ منظَّران اجتماعيان كىك يعـز القكؿ كالتحقيؽ كالتمحيص في أمرو يخص مجتمعوى كعركبتوي.. 

 حّد البخؿ: 
احد مف المفاىيـ الكثيرة التي أتفؽ عمييا العمماء كالفبلسفة كالنقاد عمى أنو سٌمة أك لىنقيؿ طبيعػة مرضػية قػد البخؿ ك 

لػى الرذائػػؿ ال  تيصػيب بعػض البشػر كتتمبسػيـ إال أنيػا طبيعيػة غيػر محببػػة تنتمػي بكجػو أك بػاخر إلػى الخصػاؿ البلأخبلقيػة كا 
كاف ا في عكف أىمًو كالمقربيف إليو كمريديػو قبػؿ أف يكػكف فػي عكنػًو إذ ىػك الفضائؿ، ككؿ شخص أتسـ بيا أك أيبتميَّ فييا 

 ييصدر كؿ أفعاؿ البخؿ عف قناعةو كرضا كتأثير ذلؾ يقع سمبان عمى المحيطيف بو. 
كقػد تختمػػؼ رؤيػػة الػػبعض ليػػذه السػػٌمة كػػبلِّ بحسػػب ثقافتػػًو كطريقػػة تعاممػػو مػػع اآلخػػر كبحسػػب المعػػايير االجتماعيػػة 

فػػي بيئتػػو، فالبخػػؿ ال يكػػكف بخػػبلن بالمػػاؿ فقػػط أك بالماديػػات، بػػؿ أنػػو ينسػػحب إلػػى األشػػياء المعنكيػػة المحسكسػػة غيػػر السػػائدة 
المممكسػة كالمشػاعر ألف البخيػؿ بخػيبلن فػي مشػاعرًه ككبلمػًو كطريقػة تعبيػػره عمػا يجػكؿ بخػاطره لآلخػر، ىػذا مػف ناحيػة كمػػف 
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حػػد مػػا مػػف البخػػؿ العممػػي أم أف يعػػاني مػػف أنانيػػةو تفػػرض عميػػو البخػػؿ أخػػرل قػػد ينسػػحب البخػػؿ ليطػػاؿ العمػػـ، فقػػد يعػػاني أ
بإعطاء معمكمة أك إسداًء رأمٍّ أك نصيحة كجعؿ اآلخر عمى درايػة بيػا، كقػد يكػكف دافػع ذلػؾ احتكػار المعرفػة لمصػالحًو مػف 

 ج المساعدة كالسند إال أنو يمتنع. أجؿ االنتفاع بيا ماديان أك معنكيان، كقد يمنع البخؿ المصاب بو مف تقديمو العكف لمف يحتا
إفَّ مفيـك البخؿ يتقاطع مع مفيـك التقتير كالشٌح أك الحرص تمؾ المفردة التي غالبان ما تستخدـ مف البخيؿ محاكلةن 
منػػو تجميػػؿ الصػػكرة أمػػاـ اآلخػػر، إالَّ أف قضػػية البخػػؿ قػػد تمتػػد إلػػى أف الشػػخص البخيػػؿ قػػد يػػدعك لمبخػػؿ كيػػرٌكج ليػػذه السػػٌمة 

ـُ اْلُمْفِمُحػوفَ ذيمة، كرد قكلو تعالى: الر  َوَمف ُيوَؽ ُشحَّ َنْفِسػِو َفُأْوَلِئػَؾ ُىػ
اَل َيْحَسػَبفَّ الَّػِذيَف َيْبَخمُػوَف كىكرد قكلػو أيضػان:  )*( ََ
ُقوَف َما َبِخُموْا بِ  ـْ َسُيَطوَّ ـْ َبْؿ ُىَو َشرّّ لَُّي ـُ الّمُو ِمف َفْضِمِو ُىَو َخْيرًا لَُّي ِو َيْوـَ اْلِقَياَمػِة َوِلّمػِو ِميػَراُث السَّػَماَواِت َواأَلْرِض ِبَما آَتاُى

َوالّمُو ِبَما َتْعَمُموَف َخِبيرٌ 
)*( . 

ككبل اآليتيف تحمبلف المعنى ذاتو كتحثٌاف بني آدـ عمى الكـر كنبذ البخؿ كالعطاء كالبعد عف االسػراؼ كاآلخػذ يقػع 
لبخيػػؿ كمػػف ييطػػكؽي كييخنػػؽ ببخمػػًو يػػـك الحسػػاب، كىػػذا لػػيس بػػاألمر اليػػيف، عقػػاب ا بػػيف االسػػراؼ كالتقتيػػر، لقػػد جعػػؿ ا 

 .  ككجكد عقاب يعني أف ىناؾ ذنب أك خطأ كبالنتيجة فالبخؿ ذنبه
أما عف مصطمح "التقتير" فيك كجوه آخر مف أكجو البخؿ كالشحُّ كذلؾ كىي جميعان عادة اجتماعية سيئة ال يسكغيا 

دان كال يتكاصػػؿ مػػع المتصػػؼ بيػػا، كلعػػؿ الجػػاحظ كػػاف محقػػان فػػي الحػػديث عنيػػا كنقػػدىا كنقػػد المجتمػػع كالمجتمػػع العربػػي تحديػػ
أصػػػحابيا إذ أنػػػو لػػػـ يكػػػف ناقػػػدان كأديبػػػان بػػػؿ كػػػاف بػػػاراءًه ككتاباتػػػًو كمػػػا ألفػػػو لممكتبػػػة العربيػػػة ميصػػػمحان اجتماعيػػػان ميمػػػان ال يمكػػػف 

لػى مػا شػاء ا ليػذه البسػيطة التغاضي عف كجية نظرًه كعمميتًو التي تنصَّبي في خدمة المجتم ع كالفرد إلى كقتنا الحاضػر كا 
 مف امتداد. 

 رؤية البخيؿ عند الجاحظ:
بحسب مػا يػرل المجتمػع أف البخػؿ سػٌمة اخبلقيػة غيػر مرغكبػة بػؿ ىػي سػمبية يسػعى الكثيػركف عمػى االبتعػاد عنيػا 

كف بػأنيـ ليسػكا بخػبلء كلكػف مػف بػاب الحػرص كعدـ االتصاؼ بيا حتػى الػبخبلء أنفسػيـ قػد ينفػكف عػنيـ ىػذه التيمػة كيتعػذر 
كريـه معطاءه يريد لبني البشر أف يتصػفكا بالعطػاء كالكػـر  كالتدبير كديننا الحنيؼ نبذ ىذه السٌمة في أكثر مف مكضع فا 

كلكػف  كيتحمَّكا بشجاعة العطػاء، فػأف تعطػي كتمػنح اآلخػر شػيئان منػؾ عػف طيػب خػاطر ىػذا جيػد يحػثُّ عميػو الػديف كاألخػبلؽ
األفضؿ ىك ذلؾ الذم يعطي كييب اآلخريف فػكؽ طاقتػو كبشػكؿ يتجػاكز حػدكد قابميتػو كطاقتػًو كيجػكد بمػا لػيس لديػو كىػؤالء 

ـْ َخَصاَصػةٌ مف جاء بيـ قكلو تعالى:  ـْ َوَلػْو َكػاَف ِبِيػ ُيْؤِثُروَف َعَمػى َأنُفِسػِي
، كىنػا تكمػف القػكة فػي العطػاء كالشػجاعة فػي )*(

خبلؽ تحثنا عمى ركحية العطػاء كالتعػايش مػع اآلخػر بتعػاكف، كأف يمنػع الغنػي عطفػوي كلطفػو الفقيػر قبػؿ أف الكـر فالديف كاأل
يمػػنح عطػػاءهي المػػادم كبيػػذا قػػد نسػػيـ فػػي خمػػؽ معادلػػة التػػكازف االجتمػػاعي إذ أف المػػاؿ كديعػػة لػػدل اإلنسػػاف ينبغػػي عميػػو أف 

ْسػَتْخَمِفيَف ِفيػوِ ذلػؾ قكلػو تعػالى: يتصرؼ فيو بحكمة كأف ينفؽ لممحتاج كالفقير إذ جاء في  ػا َجَعَمُكػـ مُّ َأنِفقُػوا ِممَّ
كأيضػان  )*(

ـْ قكلو:  َوآُتوُىـ مّْف مَّاِؿ المَِّو الَِّذي آَتاُك
)*(. 

إفَّ البخيؿ تتجسد صكرتو في أعمالو كتصرفاتًو حتى إنيا ترتسـ عمى مبلمحو فالبخؿ يشػكؿ قمقػان كأرقػان لصػاحبًو إذ 
افة الكقػت يعُّػد أمكالػو كيحسػب مػا لديػػو كيفكػر فػي كيفيػة إنماءىػا كالحفػاظ عمييػا كعػدـ نقصػانيا كىػذا ىػػك ىػك عمػى طػكؿ مسػ

المػػرض بعينػػو كالعيػػاذ بػػا، فػػي حػػيف أف مبلمػػح اإلنسػػاف المعطػػاء الكػػريـ السػػخي تتسػػـ بالسػػماحة كالمطػػؼ كالرقٌػػة كالرضػػا 
 كاالطمئناف النفسي كالشكر عمى الدكاـ. 

                                                           
)*(
 .  8الحشر:  
)*(
 .  180آل عمران:  
)*(
 .  8الحشر:  
)*(
 .  7الحدٌد:  
)*(
 .  33النور:  
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ػوَف كثيػرة لمبخيػؿ فػي الػنص القرآنػي مػف مثػؿ قكلػًو تعػالى: كقد كردت معافو  *َواَل َتَحاضُّ ـَ َكػبلَّ َبػؿ الَّ ُتْكِرُمػوَف اْلَيِتػي
َعَمى َطَعػاـِ اْلِمْسػِكيِف*َوَتْأُكُموَف التُّػَراَث َأْكػبًل لَّّمػًا*َوُتِحبُّوَف اْلَمػاَؿ ُحّبػًا َجّمػاً 

 ، فالبخيػؿ ال يػؤذم اآلخػريف قػدر إيػذاءه لنفسػو)*(
ـْ َىُؤاَلء ُتْدَعْوَف ِلتُنِفُقوا ِفي َسِبيِؿ المَِّو َفِمنُكـ مَّف َيْبَخُؿ َوَمف َيْبَخْؿ َفِإنََّما َيْبَخُؿ َعػف كفي ذلؾ جاء قكلو تعالى:  نَّْفِسػِو َىاَأنُت
ـُ اْلُفَقَراء َوالمَُّو اْلَغِنيُّ َوَأنُت

)*(. 
ىػا كالزكػاة كالخمػس كالكفػارات كالصػدقة كغيرىػا ىػي فػركض كلعؿ بعض الفركض الدينية الكاجبة عمى المسػمـ أداء

أكجبتيػػػا الشػػػريعة اإلسػػػبلمية لمفقػػػراء كالمسػػػاكيف كاليتػػػامى كأبنػػػاء السػػػبيؿ كغيػػػرىـ ممػػػف يسػػػتحؽ اإللتفاتػػػة الكريمػػػة كاإلحسػػػاف، 
رد فػػي الحػػديث بيػد المحتػػاج كعكنػػو عمػى السػػير الصػػحيح فػي طريػػؽ الحيػػاة الشػاقة، كقػػد ك  مسػاعدة منػػا بنػػك البشػر فػػي األخػػذ

. كىػذا تأكيػد عمػى (1)))البخيػؿ مػف بخػؿ بمػا افتػرض ا عميػو(( الشريؼ ما يعيننا في ىذا المجاؿ مف قبؿ قكؿ رسػكؿ ا 
 أىمية المعكنة كالعطاء لممحتاجيف. 

جميعػان، فنبػذه إفَّ نبذ البخؿ كتخميص النفس اإلنسانية مف رذائمو كتبعاتو ييعٌد ىدفان ساميان ينبغي أف نسعى العمؿ بو 
يمنح الحياة اإلنسانية ركح التعاكف كالعطاء كينمي الفضيمة بيف أفراد المجتمع إذ تتمجػد صػكرة الكػـر فػي تعػاكف اإلنسػاف مػع 

 أخيو اإلنساف عمى الضٌراء قبؿ السٌراء سعيان كراء تأسيس المدينة الفاضمة أك القرية المثالية، كىذا ما سعى إليو الجاحظ. 
 الجاحظ:  شخصيات بخبلء

امتاز أسمكب الجاحظ بالمكضكعية كالشمكؿ كالنظػرة المتعمقػة، كىػك حػيف يػكرد أسػماء لشخصػيات أدبيػة أك فمسػفية 
ييعطي سردان كافيان عنيا كيعرؼ بيا لمقارئ حتى تكػكف الصػكرة متكاممػة األجػزاء أمامػوي، مثػؿ ذلػؾ مػا أكرده عػف ذكػر ))محمػد 

تسػػاعد مػػف شػػعراء البصػػرة  (2)جعفػػر محمػػد بػػف يسػػير الٌريػػاش مػػكلى بنػػي رٌيػػاش(( بػػف يسػػير(( إذ جػػاء فيػػو قكلػػو: ))ىػػك أبػػك
المعاصريف لمجاحظ، ييكثر مػف ذكػره كركايػة شػعره عمػى أنػو لػـ يكػف مػف شػعراء الطبقػة األكلػى، كلكنػو كػاف فػي شػعره يصػكر 

 .(3)ابد النكازع االجتماعية المختمفة إلى حدو ما، فمٌرة ىك ماجف في شعره، كمٌرة زاىد متنسؾ ع
كقػػد أكرد لػػو الجػػاحظ بعضػػان مػػف شػػعره، جػػاء فيػػو حػػديثه عػػف العمػػـ كضػػركرة الػػتعمـ كقػػراءة الكتػػب كالتحفيػػز عمػػى 

 ضركرة االلتزاـ بالنزعة العممية كالبحث عف أنكاع مختمفةو مف العمـ كالمعرفة كقراءة الكتب، مما جاء قكلو: 
 أمػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػو َأعػػػػػػػػػػػػيّْ كػػػػػػػػػػػػؿَّ مػػػػػػػػػػػػا أسػػػػػػػػػػػػَمعُ 

 مجمسػػػػػػػػػػػػػػػػػيوَأحصػػػػػػػػػػػػػػػػػَر بػػػػػػػػػػػػػػػػػالعيّْ فػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 إذا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْف حافظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا واعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً 

 

 وأحَفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُظ ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ذاؾ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعُ  
 وعممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الُكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِب مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتودعُ 
 فجمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَؾ لمكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِب ال ينفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعُ 

 
لقد كاف ابف يسير حاثان عمى العمـ كاإلفادة مف الكتب كالصبر عمى المعمكمػة الصػعبة حتػى تمػيف كتسػيؿ كلػو نظػرة 

أنػو يشػرب النبيػػذ عنػد إخكانػو كيستسػقيو مػنيـ كلعػؿ ىػذا مػا جعمػو يشػػتير اشػتير )محمػد بػف يسػير( بالبخػؿ إذ يقػاؿ ك فمسػفية. 
 .(4)بالبخؿ كييدرج ضمف بخبلء الجاحظ، كقد كردت ىذه اإلشارة في رسالة ابف التكأـ 

كعػػف الشػػاعر المغمػػكر ))مػػركاف بػػف محمػػد(( المعػػركؼ بػػأبي الشػػمقمؽ، كييعػػد مػػف أعظػػـ شػػعراء عصػػرًه تعبيػػران عػػف 
العكز كالحاجة كأكثرىـ قدرة تصكيرية لحاالت المجتمع األدنى كالطبقات الفقيرة، كقد حاكؿ تجسيد الطبقة صكرة الفقر آنذاؾ ك 

الدنيا كطريقػة عيشػيـ كظػركفيـ فػي أشػعاره التػي خػرج بيػا أحيانػان عػف سػمطاف التقاليػد الشػعرية السػائدة آنػذاؾ أكاخػر العصػر 
آخر خمفاء األمكييف نشأ في البصرة بالبخاريػة، كىػي كمػا ييػذكر أنيػا األمكم، كىذا الشاعر ىك مف مكالي )مركاف بف محمد( 

سكة في البصرة أسكنيا )عبيد ا بف زياد( أىؿ بخارل الذيف نقميـ مف بخارل إلى البصرة، كبنى ليـ فػي ىػذه السػكة منػازالن 
                                                           

)*(
 .  26 -17الفجر:  
)*(
 .  38محمد:  
(1)

 .  157/ 1سفٌنة البحار:  
(2)

 .  104/ 1، وسمط الآللً: 16 -15/ 8، وأٌضاً االعبلم: 293، 292البخبلء:  
(3)

 .  293، 292المرجع نفسه، ص 
(4 )

 .  174المرجع نفسه، ص: 
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ىيئػػة قبيحػػة غيػػر محببػػة أك  . كذيكػػر عػػف شػػاعرنا أنػػو كػػاف قبػػيح الشػػكؿ، عظػػيـ األنػػؼ، أىػػرت الشػػدقيف، ذك(1)فعرفػػت بيػػـ
، ككاف قد اتصؼ بالبخؿ الشديد كعػف شػعره فقػد اتصػؼ بالشػعبية التػي (3)، لكنو كاف أديبان ظريفان كصعمككان لـز بيتو(2)مقبكلة

كاف ينافس بيا )بشار بف برد(، فضمف ما كرد مف أخبار أبي الفرج األصػبياني أفَّ أبػا الشػمقمؽ كػاف ييطالػب بشػاران بالعطػاء 
، كقػػػد أكرد الجػػػاحظ نصػػػان جػػػاء فيػػػو عػػػف الخطيػػػب البغػػػدادم أنػػػو قػػػاؿ، قػػػاؿ أحمػػػد بػػػف منصػػػكر (4)دهي باليجػػػاء إذا أمتنػػػعكييػػػد

كأنا أقرأ عميو كتابو في البخبلء، كتذاكرنا ما دقؽ الشعراء فيو مف ذـ الػبخبلء: ال أعػرؼ شػيئان –المركزم: ))قاؿ لي الجاحظ 
كلكػػف لؤلسػػؼ لػػـ يقػػع  -. أم أف أشػػعاره فػػي البخػػؿ كانػػت رائعػػة الصػػكرة(5)ؽ((أبمػػو فػػي اليجػػاء بالبخػػؿ مػػف قػػكؿ أبػػي الشػػمقم

 تحت أيدينا منيا شيء. 
إفَّ المتعارؼ عميو اجتماعيان أف ال أحد يذـ الكـر كالسخاء أك يمـك الكريـ عمى عطاءه كحمػك صػنيعو فػي حػيف نجػد 

خيؿه عمى نفسو كعمى أىمو كأصحابو كىذا يستكجب الػذـ الصكرة معككسة تمامان، فالبخيؿ مذمكمان عند الناس كأىؿ بيتو فيك ب
 كالنقد عممان أف البخيؿ في كثير مف األحياف يتخذ مف الحرص ستاران لعيبو كقناعان يختفي كراءه. 

ككرد ضمف بخبلء الجاحظ )الحفيف بف المنػذر( كىػك أبػك ساسػاف الحفػيف بػف الحػارث بػف كعمٌػة الٌرقػاش، نسػبةن إلػى 
شيباف، مف بكر مػف ربيعػة، شػاعر فػارس سػيد مػف سػادات أىػؿ البصػر، فػي القػرف األكؿ، كتيعػد أسػرتو رقاش كىي بطف مف 

، رئيسػان مػف رؤسػاء بكػر، كقػد ذكػره األعشػى كمػا ذكػر (6)مف أشرؼ األيسػر، منػذ الجاىميػة، كقػد كػاف جػده الحػارث بػف كعمٌػة 
بخؿ عف جدًه الحارث إذ تذكر الركايات قصة بخمًو مع أبي ، كقد كرث بف المنذر مجد أسرتًو مثمما كرد ال(7)جده الثاني كعٌمة

كمده اليشكرم الشاعر كىجاء أبك كمده لو كمما ركاه الجاحظ أف إمرأة تعرضت لو فسألتو كيؼ سيٍدتى القػـك كأنػت بخيػؿه لئػيـ؟ 
لمكضػع، كقػد استشػيد بػو ، كمػف ىنػا ذكرنػاه فػي ىػذا ا(8)فيقاؿ أنو أجابيا أف سبب ذلؾ يكمف في سدادة الػرأم كشػدة اإلقػداـ 

 الجاحظ كأكرد أقكالو في رسالة سيؿ بف ىاركف. 
، (9)آنذاؾ، كأظير رجاالتيػا فػي البصػرةإفَّ شخصية ابف المنذر ال تخمك مف مكقؼ سياسي بكصفو أكبر رؤساء بكر 

ف كاف فيما بعد قد اختار لػو منزلػة مػا بػيف الشػ عراء ييػاجييـ مثممػا فعػؿ كلكف ما كاف يعيبو عمى الرغـ مف كؿ ذلؾ بخموي، كا 
 ، كلعؿ الغريب في ىذا الشاعر ليس بخمو بؿ ىجاءهي ألقرب ناسًو البنو غياظ إذ قاؿ فيو: (10)مع أبي كمدة اليشكرم

 ُوسػػػػػػػػػػػػػػػػْميَت غياظػػػػػػػػػػػػػػػػًا ولسػػػػػػػػػػػػػػػػَت بغػػػػػػػػػػػػػػػػائظٍ 
 فػػػػػػػػػػػػػبل َحِفػػػػػػػػػػػػػَظ الػػػػػػػػػػػػػرَحمُف ُروَحػػػػػػػػػػػػػَؾ حّيػػػػػػػػػػػػػةً 

 

 َعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُدّوًا ولكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديؽ تغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيظُ  
  (11)وال حػػػػػػػػػػػػػيَّ فػػػػػػػػػػػػػي األرواِح حػػػػػػػػػػػػػيف تقػػػػػػػػػػػػػيُظ 

 
ىذه بعض الشخصيات التي أكردىا الجاحظ كالتي كػاف ليػا مكقفػان سياسػيان كليػا ثقميػا االجتمػاعي، إال أف مػا يعيبيػا 

ف كاف يعانييا.   ىك البخؿ، تمؾ السٌمة السمبية الرذيمة التي ال تريد أحد أف تينسب إليو كا 
ره كحديثوي عف الػبخبلء كىػك جػزء بسػيط ممػا بحثػو كالجاحظ ييعدُّ مؤسسان اجتماعيان كمنظران، كلعؿ دكاعي تأليفو كتذاك

الجاحظ خبلؿ مؤلفاتو الكثيرة كمسيرتو الطكيمػة، كالتػي تصػب جميعػان فػي نيػر الحيػاة كالمجتمػع، كفػي الػبخبلء أكرد كثيػران مػف 
ة الصػػعبة الطكائػػؼ كالقصػػص الممتعػػة عػػف البخػػؿ كالػػبخبلء، كىػػذا مػػف ميػػزّْات أسػػمكب الجػػاحظ، إذ يقػػدـ لمقػػارئ الحقيقػػة المػػرٌ 

بأسػمكب تيكمػػي ال يخمػػك مػف اسػػتيزاء كسػػخرية، فعمػػى سػبيؿ المثػػاؿ، ذكػػر الجػاحظ عػػف أىػػؿ خراسػػاف كقػد خػػٌص بػػذكرًه مػػنيـ 
                                                           

(1)
 .  242/ 2ٌنظر: الكامل فً التارٌخ:  

(2)
 .  397ٌنظر: معجم الشعراء للمرزبانً  

(3)
 .   345ٌنظر: البخبلء  

(4)
 .  194/ 3ٌنظر: األغانً  

(5)
 .  77المحاسن والمساوئ  

(6)
 .  280البخبلء: 

(7)
 .   463الكامل:  

(8)
 .  136/ 2ٌنظر: البٌان والتبٌٌن:  

(9)
 .   136/ 2ٌنظر: المرجع نفسه:  

(10)
 .  281 -280ٌنظر: البخبلء:  

(11)
   .198/ 2األغانً:  
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، فػػإف قػػاؿ ليػػـ نعػػـ، قػػالكا لػػك ال إنػػؾ تغػػديت لغػػديناؾ  أىػػؿ مػػرك أنيػػـ يقكلػػكف لمزائػػر كلمجمػػيس إذا طػػاؿ جمكسػػو، تغػػديت اليػػـك
ف قاؿ ليـ ال، قالكا لو، لك كنت تغديت لسقيتؾى خمسةى أقداحو كبيذا ىك المنتصر ألنو حفظ مالو مف اإلسراؼ  بغداءو طيب، كا 

 .(1)كما يظف
ػا جػاء  كفي حادثة مشابية ألحد أبناء مرك أيضان كىك أشدي بخبلن مف األكؿ إذ ذكر أفَّ أحدىـ دخػؿ منزلػوي ضػيفان كلمَّ

، فقاؿ لو المركم الخراساني  سػبحاف ا تتكضػأ بالعػذب مػف مػاء البئػر، ثػـ يخبػرهي بأنػو قػد كقت الصبلة تكضأ مف ككزو خزؼو
، أما حادثة الفتيمة كالمسرجة فيي بحؽ تجسيده صػريح لبخػؿ أىػؿ خراسػاف الػذم كصػؿ إلػى حػد (2)أفسد ماء الكيكز بالممكحة 

 . (3)األقتصاد بزيت المسرجة إذ أنيـ يصرفكف بشيرو كامؿ ما ييصرؼ بميمة كاحدة
لقصص كالحكايات التي سردىا الجاحظ في بخبلءًه التي قػد تبػدك أكؿ األمػر مػف القػراءة األكلػى كىناؾ العديد مف ا

طريفة مسمٌية إال أننا لك تمعنا فييا لكجدناىا ال تميؽ بخصاؿ العربي كصفاتو المعركفة كىي ببلء عمى المجتمػع كتػؤثر تػأثيران 
 سمبيان عمى أفرادًه لما لمبخؿ مف تبعات سمبية. 

أحد البخبلء يكصي عيالو ))كمكا الباقٌمى بقشكره، فإف الباقمى يقكؿ: مف أكمني بقشكرم فقد أكمني، كمػف  الحظ قكؿ
 . (4)أكمني بغير قشكرم، فأنا الذم آكمو! فما حاجتكـ إلى أف تصيركا طعامان لطعامكـ، كأكبلن لما جعؿ أكبلن لكـ؟((

ف التفاتػػة الجػػاحظ لتجسػػيد صػػكرة البخيػػؿ ضػػمف مؤلػػؼو خػػاص بطريقػػة ال تخمػػك مػػف تنػػدر كطرافػػة كال تبتعػػد عػػف  كا 
جدٌيػػة محفكفػػة بػػاأللـ الركحػػي مػػف جػػٌراء إلتصػػاؽ ىػػذه السػػٌمة بػػأفراد كػػٌرميـ ا عػػف بقيػػة األيمػػـ إال كىػػـ العػػرب، نقػػكؿ تمػػػؾ 

عتناىػا بأنيػا غيػر اإللتفاتة لـ تكػف إال كرمػان منػو كعطػاءان عمػى رسػـ الصػكرة الحقيقيػة كاضػحة المعػالـ لسػمةو قػد ال نغػالي إذا ن
إنسانية كينبغي أف يتجرد منيا بنك البشر، كلـ يبخؿ في رسـ تمؾ الصكرة كاظيار قيبحيا كسمبياتيا كلـ يدخر جيدان أك كفاءة، 
ر ثقافتو الفكرية كآثارًه األدبية الممتعة ككؿ طاقاتًو المكسكعية في مكضكع البخؿ كالػبخبلء، إذ ىػك بحػؽ شػيخ  بؿ كعادتو سحَّ

فػػي كػػؿ شػػي حتػػى فػػي  عربيػػان فػػي ركحػػو كدمػػو كحياتػػو : ككػػاف يتعصػػب لمعػػربالنقػػاد آنػػذاؾ، كمعػػركؼ عنػػو أنػػو ))ك الكتػػاب 
بؿ حتى في السمات االجتماعية الشخصية غير المرغكب بيا مثؿ مكضػكعة بحثنػا ىػذا. كسػٌخر مؤلفاتػو  (5)((الثقافة كاألدب

ؿ عمييا حتى أف بديع الزماف اليمذاني كاف قد خصػص لػو مقامػان كفكره في الدفاع عف العرب عمنان أك ضمنان كثقافتو ال فصا
قػػػػي أسػػػػمكبو (6)ديع" كأسػػػػماىا "المقامػػػػة الجاحظيػػػػة"فػػػػي مؤلفػػػػًو "مؤلفػػػػات البػػػػ ، كىػػػػذا دليػػػػؿه كعػػػػيٍّ عمػػػػى أىميػػػػة فكػػػػر الجػػػػاحظ كري

 كمكضكعاتًو كعمؽ نظرتو في التأليؼ كالكتابة كحاجة المجتمع لمؤلفاتو. 
قػػد تحػػدث باسػػياب عػػف شخصػػية البخيػػؿ كرسػػـ صػػكرة كافيػػة المعػػالـ فػػالكبلـ ممعبػػوي كفيمػػا يخػػص مكضػػكعة بحثنػػا ف

كسػػاحتو كعمػػـ البيػػاف ىٌمػػوي األكبػػر كديدنػػو كقػػد تػػرجـ معانيػػو التػػي يريػػد بمغػػةو جعميػػا ثكبػػان ألفكػػاره كآراءًه كمػػا دعػػي إليػػو، كىػػك 
لتػػدكيف كجعميػػا مػػادة مقػػركءة، ال مسػػمكعة مرٌكيػػة قػػد بمؤلفاتػػو الكثيػػرة أٌرخ لمتػػاريخ كنقػػؿ المعرفػػة مػػف الشػػفاىية إلػػى الكتابػػة كا

يطاليػػا النسػػياف كالسػػيك فتضػػيع كتطػػكل، بػػؿ جعػػؿ المعمكمػػة فػػي متنػػاكؿ كػػؿ طالػػبو كميريػػد بفضػػؿ تدكينػػو األخبػػار كاألشػػعار 
ا ىػػك كالنصػػكص كالخطػػب كالركايػػات كحكايػػات العػػرب معتمػػدان مبػػدأ التحقػػؽ كالتثبػػت كالمتابعػػة كالتأكػػد مػػف أحقيػػة الػػنص كبيػػذ

ف كانػػت حركػػة التػػدكيف  فعػػبلن مػػف نقػػؿ األرث العربػػي مػػف الشػػفاىية إلػػى التػػدكيف فسػػٌجؿ بػػذلؾ نقمػػة نكعيػػة لمخطػػاب العربػػي كا 
معركفة قببلن إال أنيا اتسعت كأخذت مداىا عمى يديو، ككاف لو الفضػؿ األكبػر فػي حفػظ الكػـ األكبػر مػف المخطػكط العربػي، 

 . (7)ست لنا أكضاع عصره كما كاف فيوعككعميو تبدك آثاره ككتاباتًو مرآة 

                                                           
(1 )

 .  17ٌنظر: البخبلء: 
(2 )

 .    17ٌنظر: المرجع نفسه: 
(3 )

 .  22، 21، 20وأٌضاً  19: المرجع نفسه: ٌنظر
(4)

 .  79البخبلء:  
(5)

 .  311الحٌاة األدبٌة فً العصر العباسً:  
(6)

 ، المقامة الجاحظٌة.  38ٌنظر: مقامات البدٌع  
(7)

 .  17ٌنظر:الخطاب العربً وخصابصه عند الجاحظ، دراسة تحلٌلٌة  
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، ككػػاف مػػف أئمػػة المعتزلػػة، تمميػػذ أبػػي  لقػػد كػػاف الجػػاحظ ))عالمػػان بػػاألدب، فصػػيحان بميغػػان، مصػػنفان فػػي فنػػكف العمػػـك
، كقد كسبتو صمتو بالنظاـ حرية الرأم كالجدؿ كالنقاش كأفاد مف اعتماد فرقة المعتزلة صنعة الكبلـ فكػاف (1)اسحاؽ النظاـ((

مػف يجػػادؿ كينػاقش كينقػد فػػي أمػكر المجتمػػع كافػة كظػكاىره االجتماعيػػة، كالسياسػية، كاألدبيػة الفمسػػفية كحتػى الطبيعيػػة،  خيػر
كالدينية أيضان، لذا نجده ييسبر الغكر في الحديث عف ظاىرة اجتماعية ميمة تستكجب التكقؼ عندىا كدراستيا محاكلػة إيجػاد 

انتشػػارىا، فالبخيػػؿ يسػػبب األذل لنفسػػو كألسػػرتو التػػي قػػد تكػػكف طػػكاؿ الكقػػت بائسػػة سػػبيبلن لتخمػػيص المجتمػػع منيػػا كالحػػد مػػف 
حزينة تشكك العكز كالفقر كالخكاء، كاألسرة ىي المبنة األساس في تككيف المجتمػع كالػديف اإلسػبلمي يجعػؿ مػف األسػرة المقػاـ 

إذا صػح البنػاء صػح المجتمػع لػذا ينبغػي أف نتنٌبػو األكؿ كأعمى اليـر كنكاة التككيف إذ ىي ديمكمة األستمرار كسػرُّ الكجػكد، فػ
كنحرص أف تككف معافاة ال تشكك كجعان أك كىنػان، كالبخػؿ مػرضه خطيػره ييطػاؿ المحيطػيف بالمصػاب فالبخيػؿ يعجػزي حتػى أف 

ػػد يػػدهي ليعطػػي فقيػػران إعتػػرض طريقػػو، كىػػذا يخػػالؼ الشػػريعة كالضػػمير  ـْ َحػػؽّّ لّْمسَّػػاِئِؿ يمَّ َواْلَمْحػػُروـِ َوِفػػي َأْمػػَواِلِي
مػػف ىنػػا  )*(

جاءت أىمية كتاب الجاحظ )الػبخبلء( إذ أف البخػؿ ال يقتصػر عمػى البخيػؿ كأسػرتو كأىمػو بػؿ عمػى الفقػراء كالمسػاكيف كأبنػاء 
السبيؿ ككؿ األشخاص الذيف أكٌكؿ ا بمسؤكليتيـ عمى الميسكريف كىك سائميـ عنيـ يـك القيامة، مف ىنا فالبخؿ سٌمة تيدـ 

ع كتخرب العبلقات اإلنسانية بؿ كتقضي عمى القيـ االجتماعية كالدينية. لذا ىك آفة عمينا التصدم ليا، كعميو فكاتبػو المجتم
كحديثػػو عمػػى البخػػؿ كالػػبخبلء بكػػؿ القصػػص الػػكاردة فيػػو كاألخبػػار مػػا ىػػك إال رسػػالة إنسػػانية مكجيػػة عامػػة شػػاممة لكػػؿ مكػػاف 

 ان فاضبلن. كلكؿ عصر بمحاربة البخؿ كمحاكلة خمؽ مجتمع
لقد ذكر الجاحظ أسماء البخبلء معركفيف كقبائؿ مشػيكرة، مػف قبػؿ الكنػدم كأخبػاره كالخزامػي ككصػية بخيػؿ لكلػدًه، 

ـى عيرًفكا بالبخؿ كسيؿ بف ىاركف كأخباره في كيفية تبريرهي بخمًو، كأىؿ خراساف كًل
، إف ىؤالء كغيػرىـ بػٌرركا بخميػـ عمػى أنػو (2)

 . (3)قد زىدىكا في الحمد ككىٍثر ذىميـافان كاألثرة جيبلن، ك تٌدبر كجعمكا الجكد إسر 
كعٌما أكرده الجاحظ عف رسالة "سيؿ بػف ىػاركف" التػي كرد ضػمنيا عػٌدة أقػكاؿو عػف البخػؿ كالػبخبلء تتشػكؿ ككأنيػا 

ػػف إتيػػـ "األحنػػؼ بػػف قػػيس" بالبخػػؿ كالتقتيػػر، كتضػػمف ذلػػؾ حججػػان  كدفاعػػان قصػػص كحكايػػات، كىػػي عبػػارة عػػف ردكدو كتفنيػػد مى
لتفنيد التيمة كنفييا، بأسمكبو بميو بيّْف كبإفصاح ظاىر ينـ عف قدرة عقمية كمقدرة قكلية عمى المحاججة كبياف الدليؿ كاقتناع 
الخصـ، بؿ إنيا تعمد إلى مشاركة السامع في القكؿ في استخداـ ألفاظو مف مثؿ عبتمكني، لقد عبتمكني، كما شابو ذلػؾ مػف 

 ف ما جاء منيا: أسمكبو خطابي كمف ضم
))كعبتمػكني حػيف زعمػػتي أف التبػذير إلػػى مػاؿ القمػار كالميػػراث إلػى مػػاؿ االلتقػاط كحبػاء الممػػكؾ أسػرع، كأٌف الحفػػظ 
لى ما يعرض فيو لذىاب الديف كاىتضاـ الًعرض كنىصػبى البػدف كاىتمػاـ القمػب أسػرع،  إلى ماؿ المكتسب كالغني المجتمب، كا 

ٌف مف لـ يعرؼ لمغنى قدره، فقد أذف بالفقر كطاب نفسان بالػٌذؿ... كعبتمػكني ... كمىف لـ يحسٍب الدخؿ فقد  أضاع األصؿ، كا 
ف اسػتغني عنيػا  حيف قيمت: إف فضؿ الغنى عمى القكت إنمػا ىػك كفضػؿ اآللػة تكػكف فػي الػدار، إف احػتج إلييػا اسػتيعممت، كا 

 .(4)كانت عيٌدة ((
الكنػدم كقصػة أبػي سػعيد المػدائني كحػديث خالػد بػف يزيػد،  كقد أكرد الجاحظ قصصان كثيرة عف الػبخبلء مثػؿ قصػة

كلعؿ قصة الكندم أطرفيا ذلؾ البخيؿ الػذم يزيػد مػف أجػرة بيتػًو عمػى مقػدار مػا عنػد المسػتأجر مػف الضػيكؼ كيكتػبي رسػالة 
أسػقطت مػف ، كاألدىى مف ذلؾ قكلو لمسػاكنيف ))إف فػي الػدار امػرأة بيػا حمػؿ كالػكحمى ربمػا (5)تكضيحية لممستأجر في ذلؾ

، ثـ يأخػذ اليمػيف عمػى السػاكف كييمزمػو بإيفػاءه كلػك بغرفػةو (6)ريح القدر الطيبة! فإذا طبختـ فردكا شيكتيا كلك بغرفة أك لعقة((

                                                           
(1 )

 .   132نزهة األلباء 
)*(
 .19ٌة: سورة الذارٌات، اآل 
(2 )

 .  17، 12، 85، 48، 61ٌنظر: البخبلء، 
(3 )

ٌنظر:
 

 .  19مختارات من كتاب البخبلء: 
(4 )

 .  61البخبلء: 
(5 )

 .  61المرجع نفسه: 
(6 )

 .  60المرجع نفسه: 
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عمػػػى حسػػػب قكلػػػو، كلكنػػػو أم الكنػػػدم كعمػػػى الػػػرغـ مػػػف بخمػػػو كشػػػدة تقتيػػػره كتفننػػػو بالبخػػػؿ حتػػػى أنػػػو بحسػػػب كجيػػػة نظرنػػػا 
لكدية كما ىك كاضح آنفان، إال أنو كاف مفرطان في الطيب إفراطًو فػي البخػؿ، كلحسػف حديثػًو المتكاضعة يقترب مف بخمو إلى ا

، فقد ذكر الجاحظ عنو قصة طريفة إذ بعد (2)، أما عف "محمد بف عمي المؤمؿ"(1)كحمك كبلمًو يحتمؿ أصحابو بخمو كشحتو
إذ يػػذىب إليػػو بصػػحبة شػػخصو معػػركؼو باألكػػؿ  أف يقػػرر أكػػؿ سػػمكة بمفػػردًه دكف مشػػاركة أحػػد يصػػنعي الجػػاحظ معػػوي مقمبػػان 

مَّى أكؿ رؤيتػو ليمػا كبػالق  ، "كتمػاـ بػف (4)، ككػذا قصػة "أسػد بػف جػاني"(3)كالشراىة أسمو السدرم كعميو ييصاب صاحبنا بالحي
 ، كغيرىػػا كثيػػر مػػف األسػػماء جميعيػػا تتحػػدث عػػف مكاقػػؼ الػػبخبلء بأسػػمكبو طريػػؼ ينبػػذ ىػػذه السػػٌمة كيفنػػدىا كحتػػى(5)جعفػػر"

الفرؽ كالمػذاىب الدينيػة تػدخؿ ضػمف قػص الجػاحظ المػتيكـ الطريػؼ مػف ذلػؾ مػا ذكػره ))ككػاف رجػؿ يغػش طعػاـ الجػكىرم، 
! مػف كػاف يسػتطيع أف )*(ككاف يتحرل كقتو كال يخط ، فإذا دخؿ كالقـك يأكمكف، كحػيف كضػع الخػكاف، قػاؿ: لعػف ا القدريػة

لمحفكظ أني سػأكمو؟ فممػا أكثػر مػف ذلػؾ، قػاؿ لػو ربػاح: تعػاؿ بالعشػي أك يصرفني عف أكؿ ىذا الطعاـ، كقد كاف في المكح ا
 . (6)بالغداة: فإف كجدت شيئان فالعف القدرية كأمياتيـ((

كمف الطريؼ أف يصدر عف البخيؿ تصرفان سكيان كأٍف يييدم غيره شيئان مثمما فعػؿ أبػك اليػذيؿ إذ أىػدل إلػى مػكيس 
ضػئيمة نحيمػة ال خيػر فييػا، إال أف الثػاني لكػـر أخبلقػو كحسػف تأدبػو أبػدل اعجابػو بف عمراف دجاجة، كأمَّ دجاجػة!!! كانػت 

 .(7)بالدجاجة التي أصبحت فيما بعد ))مثبلن لكؿ شيء، كتاريخان في كؿ شيء!(((
كقػػد تحػػدث الجػػاحظ أيضػػان عػػف بعػػض الػػبخبلء المعػػركفيف مػػف أمثػػاؿ القػػاص "أبػػك سػػعيد المػػدائني" ككػػاف يضػػع لػػو 

مرتبػػة يناليػػا كػػبلِّ مػػنيـ بحسػػب درجػػة بخمػػًو، فعػػف المػػذككر آنفػػان قػػاؿ أنػػو كػػاف ))امامػػان فػػي البخػػؿ عنػػدنا فػػي تصػػنيفان ليػػـ أك 
، كييػذكر أف (8)البصرة، ككاف مف كبار المغتنيف كمياسيرىـ، ككاف سديد العقؿ، شديد العارضة حاضر الحجة، بعيػد الركيػة((

، تجدر اإلشارة إلى (9)ركف كىك لشدة بخمو كاف يعمؿ حٌماالن أحيانان كثيرة المدائني كانت لو حمقة يقعد فييا مع أصحابو يتذاك
أف البخػػؿ مػػذمكمان إذ اتصػػؼ بػػو الرجػػاؿ أك النسػػاء عمػػى حػػدو سػػكاء، فػػالعرب ال تحٌبػػذ المػػرأة البخيمػػة خشػػية أف تينجػػب أكالدان 

ا الشػديد مخافػة أف تمػد لػو الػبخبلء كقػد بخبلء، حتى أف الجاحظ ذكر أف "ثكب بف سحمة العنبرم" كاف قد طمؽ امرأتو لبخميػ
 انشد في بخميا قائبلن: 

 وحػػػػػػػػػػػػػػػػديث المجػػػػػػػػػػػػػػػػَة التػػػػػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػػػػػدثتني
 

 (10)تَػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدُع اإلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَء تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػّربًا لمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػادـ  
 

إف البخيػػػؿ ىػػػك مػػػف كػػػاف زاىػػػدان فػػػػي كػػػؿ مػػػا أكجػػػب الشػػػكر كنػػػكه بالػػػػذكر كأدخػػػر األجػػػر ىػػػذا بحسػػػب مػػػا كصػػػػفوي 
ذا ال يكػػكف إال إذا كػػاف المػػادح نفسػػوي بخػػيبلن فػػبل نجػػد أمػػة تػػبغض الكػػريـ، بػػؿ أنيػػا تكجبػػو كقٌممػػا نجػػد أناسػػان يمػػدحكف البخػػؿ كىػػ

. كقد فخػرت ىاشػـ  كتعظمو كتمجد ذكره باألشعار كما فعمت الشعراء مع حاتـ الطائي ككيؼ غدا ذكرهي مضربان لؤلمثاؿ بالكـر
 .  (12)))نحف أطعـ لمطعاـ وأضرب لمياـ((عمى سائر قريش بالكـر فذكركا: 

                                                           
(1 )

 .61المرجع نفسه: 
(2 )

 .  77، 76المرجع نفسه: 
(3 )

 .  86المرجع نفسه: 
(4 )

 .  113، 103، 80المرجع نفسه: 
(5 )

 .   124المرجع نفسه: 
)*(
ا القدرٌةة طابفةة تجحةد القةدر، وتةةرل أن المةرء اختٌةاراً فٌمةا ٌعمةةل وفٌمةا ٌتةر ، وٌقصةد بلعةةن القدرٌةة أنهةم اخطةؤوا فةةً دعةواهم ألنهةم لةو صةةد و 

 ألستطاع أن ٌصرف نفسه عن حضور الطعام. 
(6)

   124المرجع نفسه:  
(7)

 .  111البخبلء:  
(8 )

 .  112المرجع نفسه: 
(9)

 .  113ٌنظر: المرجع نفسه:  
(10 )

 .  114المرجع نفسه: 
(11)

 .  112المرجع نفسه:  
(12 )

 .  137المرجع نفسه: 
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د الكريـ كقيؿ أفضؿ الجكد الجكد بالمجيكد  ، أم أف يككف الكريـ معدمان ال يمتمػؾ المػاؿ (1)كقد ذيـ البخيؿ مثمما نجّْ
كلكنو يجيد نفسو ليحقؽ مطالب آلخريف، كأعمى درجات الجكد كمػا كضػعتيا العػرب نفسػيا كىػي الجػكد بػالنفس إذ ىػك أعمػى 

، كقد ذكر الفرزدؽ ذلؾ في شع  رًه قائبلن: مراتب الكـر
 عمػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػاعٍة لػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػاف القػػػػػػػػػػـو حػػػػػػػػػػاتـ

 
 (2)عمػػػػػػػػى جػػػػػػػػودِه ضػػػػػػػػنت بػػػػػػػػو الػػػػػػػػنفس حػػػػػػػػاتـ  

 
لػػـ يقتصػػر كتػػاب الجػػاحظ "الػػبخبلء" عمػػى ذكػػر أمػػكرىـ الطريفػػة كقصصػػيـ الداعيػػة إلػػى الػػتيكـ كالسػػخرية مػػف بػػاب 

العػرب كسػخاءىا كمػف يجتيػد  "شرُّ البمّْيػًة مػا يضػحؾ" بػؿ كلػـ يكػف مقتصػران عمػى ذكػر مفػاخر العػرب فػي الكػـر كذكػر كرمػاء
، كأيضػان نػاقش أمػر البخػؿ عنػد المػذاىب (3)بالكـر حتى يصؿ إلى الجكد بالنفس مثؿ كعب بف مامة، كحاتـ الطػائي كغيرىمػا

كالفرؽ كرؤيتيا ليذه السٌمة، بؿ أنو ذكر ىذه المسألة كأحكاليا عند غير العرب مف الفرس كالرـك كالصقالبة كالزنكج حتػى أنػو 
، كقػػد ذكػػر مػػرادؼ البخػػؿ الكػػـر الػػذم مدحتػػو العػػرب كآثرتػػو عمػػى بػػاقي (4)و مػػا يكػػكف بالمكازنػػة فػػي أييَّمػػا أبخػػؿ عمػػؿ أشػػب

الصفات، كذكر قصصان كثيرة عف الكـر ككيؼ أف العرب تحيي ىذه السٌمة كتفخر بيا، إذ ىي المنقذ مثمما حدث مع ضػيؼ 
 .(5)كقراه لمضيؼ الرسكؿ الذم كذب إال أف الرسكؿ امتنع عف عقابو لكرموً 

كثيػػرةه ىػػي أخبػػار البخػػؿ كالػػبخبلء إال أنػػو لػػـ يػػنس أف ينػػكه عمػػى نقطػػةو ميمػػة عمػػى الكػػريـ عػػدـ تجاىميػػا كالعمػػؿ بيػػا 
إذ لػػـ يفتػػو الحػػديث عػػف اجتنػػاب الكصػػكؿ إلػػى حػػد  كالػػديف اإلسػػبلمي الحنيػػؼ كالرسػػكؿ الكػػريـ  مثممػػا أكصػػانا بػػو ا 

َواَل تَُبذّْْر َتْبِذيرًا*ِإفَّ اْلُمَبذِّْريَف َكاُنوْا ِإْخَواَف الشَّػَياِطيفِ : قكلػو التبذير كاالسراؼ فقد ذكر 
فخيػر األمػكر أكسػطيا أم ال  )*(

(( نكف كرماء إلػى درجػة التصػدؽ بالمػاؿ مثممػا فعػؿ "كعػب بػف مالػؾ" كقػد نػاه الرسػكؿ  كال  (6)فقػاؿ لػو ))أمسػؾ عميػؾ مالىػؾى
َواَل َتْجَعػػْؿ َيػػَدَؾ َمْغُموَلػػًة ِإَلػػى ُعُنِقػػَؾ َواَل ال معقػػكؿ أك مقبػػكؿ كىػػذا يػػذكرنا بقكلػػو تعػػالى: ألفَّ يقتػػرب ببخمػػًو ليصػػؿ إلػػى حػػدو 

َتْبُسْطَيا ُكؿَّ اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َمُمومًا مَّْحُسوراً 
 .(7)كقد قالت العرب في المعنى ذاتو ))ديف ا بيف المقصر كالمغالي(( )*(

 ثمى كالخط الكسط المعتدؿ ما بيف التقصير كالغمك. أم أف الديف ىك الطريقة الم
إفَّ الجاحظ أديبه متألؽه بيف األدباء كقد استشؼ مادة مؤلفاتو مف بيف ضركب المعرفػة المختمفػة كقػد كانػت نقكالتػًو 

دعاء المعرفة، بؿ ىي ضركرة لمػا يخػديـ الػنص كيصػؿي إلػى اليػدؼ المنشػكد كراءهي كالػذ م يبتغيػو، ال مف أجؿ النقؿ كالعبث كا 
إذ يمتمؾ الجاحظ مف المعرفة كجدلية التفكير كاإللماـ الكاسع العميؽ بالشيء مف جكانبو المتعددة شيئان كثيػران كلعػؿ األسػتطراد 

 . (8)دليؿه سعة المعارؼ كتنكعيا 
 أسموب الجاحظ في البخبلء:

تابو البخبلء، كقػد اسػتند فػي ذلػؾ عمػى إفَّ الجاحظ كاف مكفقان في رسـ صكرةو متكاممة األجزاء لشخصية البخيؿ في ك
سػػرد النصػػكص اإلبداعيػػة التػػي تتجسػػد عمػػى شػػكؿ قصػػصو قصػػيرة مػػف الكاقػػع المعيشػػي، مطٌعمػػة بػػالنص القرآنػػي كاألحاديػػث 
دعػػاء المعرفػػة كسػػعة  النبكيػػة الشػػريفة كالمػػأثكر مػػف أقػػكاؿ العػػرب شػػعران كنثػػران. كىػػذه النقػػكالت ليسػػت مػػف أجػػؿ النقػػؿ كالعبػػث كا 

، بؿ ىي ضركرة لما يخدـ النص كيصؿي بالسامع أك القارئ إلى الغاية المنشكدة كراءه كالمرمى الػذم يعنيػو كلػك دخمنػا اإلطبلع
، مػػا ىػػي إال انعكاسػػان لسػػعة األفػػؽ (9)إلػػى عمػػؽ شخصػػو كنفسػػيتو لكجػػدنا الظػػرؼ كالدعابػػة كركح الفكاىػػة كمػػزج الجػػد بػػاليزؿ 

                                                           
(1 )

 .  137المرجع نفسه: 
(2 )

 .  137المرجع نفسه: 
(3 )

 .   137المرجع نفسه: 
(4 )

 .  142، 141المرجع نفسه: 
(5)

 .  145ٌنظر: المرجع نفسه:  
)*(
 .  27االسراء:  
(6 )

 .  178نفسه:  المرجع
)*(
 .  29االسراء:  
(7)

 .  179/ 1الحٌوان:  
(8)

 .   21ٌنظر: الخطاب العربً وخصابصه عند الجاحظ، دراسة تحلٌلٌة:  
(9)

 .  29ٌنظر: الجوانب الساٌكولوجٌة فً أدب الجاحظ:  
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ف العربػػي كاإلعجػػاب بػػو كالػػدفاع عنػػو فمػػـ تكػػف مؤلفػػات الجػػاحظ أغمبيػػا تقريبػػان إال كالثقافػػة كاالطػػبلع التػػي مكنتػػو مػػف فيػػـ البيػػا
 محاكلة ناجحة لمدفاع عف العرب كتقاليدىـ كفكرىـ أماـ طعنات الشعكبية كغيرىا.  ككتابو )البياف كالتبييف( تجسيده حيّّ لمقكؿ.

كادث بأسمكب تيكميٍّ ساخر يحكػي قصػص لقد أكرد الجاحظ في البخبلء كّـّ غير قميؿ مف القصص كاألخبار كالح
أشػػير الػػبخبلء كأشػػير القبائػػؿ التػػي عيرفػػت بالبخػػؿ، كيتحػػدث عػػف نػػكادرىـ، التػػي عيرفػػت بالبخػػؿ كالتقتيػػر كقػػد أبػػدع الجػػاحظ 
لىؼ مثؿ غيره إذ كاف ثرٌيان بمادتًو المتنكعة ما بيف القصص كالسرديات التي جعمت بعض الباحثي ف كعادتو كأجاد في ىذا الميؤى

بػداعان، ال نقػبلن ن كترجمػة  كالنقاد يركف في ىذه المؤلفات بدايػةن حقيقيػة لتػاريخ السػرديات العربيػة القديمػة، تأليفػان كا 
، فمؤلفاتػو (1)

 عامةن تعدُّ سجبلن حافبلن ألخبار العرب كعاداتيا كتقاليدىا كىي رافد ميـ لممكتبة العربية. 
صػػفي لشخصػية البخيػػؿ إذ نػػراهي ينتقػؿ بالقػػارئ مػػف حالػةو إلػػى أخػػرل كفػي الػػبخبلء تحديػدان حػػاكؿ الجػػاحظ رسػـ حػػدو ك 

كمػػف كصػػؼو آلخػػر بتنػػكع يتناسػػب مػػع تنػػكع الحيػػاة نفسػػيا كتشػػابكيا كتعقيػػداتيا كتبػػايف حركػػة اإلنسػػاف كالسػػمكؾ اإلنسػػاني فييػػا 
ىػا الكثيػركف كمػنيـ عممػاء بتمكفو يتالؼ مع تككف الظركؼ المحيطة كاختبلفاتيا بحسب المكاقؼ فالشخصية اإلنسانية كما يرا

الػنفس مثػؿ كاطسػػف مػاىي إال )))جمػاع أنػػكاع النشػاط التػي نمحظيػػا عنػد الفػرد عػػف طريػؽ مبلحظتػًو مبلحظػػة فعميػة خارجيػػة 
لفترة طكيمة كافية مف الزمف تسمح لنا بالتعرؼ عميو حؽ التعريؼ أم أف الشخصية ليست أكثر مف النتاج النيائي لمجمكعة 

، فالشخصػػية أسػػمكب إدراكػػي إزاء مكاقػػؼ الحيػػاة المختمفػػة كالمترابطػػة مػػع بعضػػيا الػػبعض فػػي الكقػػت (2)((العػػادات عنػػد الفػػرد
 نفسو ضمف تنظيـ معيف يجعؿ كبلِّ منيا كبلِّ مكحدان. 

إفَّ شخصية البخيؿ قد تككف مكتسبة نتيجة التعامؿ مع الكاقػع المعيشػي كنتيجػة تػراكـ معرفػي طكيػؿ، كلكنيػا أيضػان 
ارثػة فكثيػػران مػا نجػػد بخػيبلن ييػػذكرنا بأحػد أفػػراد عائمتػًو مثػػؿ األب أك األـي أك األخ، كعميػو فالبخػػؿ عػادة مكتسػػبة إال قػد تكػػكف متك 

 أنيا قد تككف متكارثة أيضان. 
محببػػػة كتحديػػػدان عنػػػدنا نحػػػف العػػػرب، أىػػػؿ الكػػػـر كالجػػػكد كالعطػػػاء،  كفػػػي كػػػبل الحػػػالتيف ىػػػك خصػػػمة مذمكمػػػة غيػػػر و

ت لدية آراءان عدة بعضيا مباشران أعمنيا كصٌرح بيا كبعضيا اآلخر اكتفػى بػالتمكيح إليػو كالرمػز كأراد كالجاحظ في بخبلءًه كان
بالكسيمتيف نبذ سٌمة البخؿ ككشؼ ما فييا مػف سػمبيةو كأذلن يػنعكس عمػى صػاحبيا كمػف يتعامػؿ معػو كيتعػايش معػو كقػد ذكػر 

عكاسػػات حالػػة البخػػؿ عمػػى المجتمػػع مػػف مثػػؿ بخػػبلء أىػػؿ الكثيػػر مػػف أخبػػار المقتصػػديف الػػبخبلء فػػي عصػػره مثممػػا ذكػػر ان
البصرة، كمرك كخراساف، إذ صكر أحكاليـ كنزعاتيـ النفسية كتنٌدر بأحاديثيـ كشرح طريقة عيشيـ كتفننيـ في البخؿ كالشػح، 

ؿو آثػار المػرح كلكنو أم الجاحظ لـ ينس الحديث عف ذكاء ىؤالء البخبلء ككيؼ يكظفكف ىذه القدرة في أعماليـ البخيمػة بشػك
كالسركر في نفكسنا كنحف نقرأ لمجاحظ البخبلء كلكف بعػد لحظػةو مػف الكقػت يكتشػؼ القػارئ أف شػر البمّْيػًة مػا ييضػحؾ، إذ ال 

 يميؽ بنا نحف العرب إال اإليثار كالعطاء.
 ، كقػد كتبيػا لقد صدَّر الجاحظ كتابػو برسػالة "سػيؿ بػف ىػاركف" إلػى يحػتج فييػا لمبخػؿ كينصػره كينصػفو عمػى الكػـر

دفاعان عف العرب ضد الشعكبية، كالجاحظ كعادتو ألؼ كتابوي إنصافان لمعرب كدفاعػان عػنيـ، لػذا نػراه يركػز عمػى أىػؿ خراسػاف 
كمرك مؤكدان أصالة البخؿ فييـ حتى أنو أم البخؿ ينسحب عمى بيائميـ كطيكرىـ كما في حكزتيـ مف حيكانات فالديؾ مثبلن 

ٌبة كيمفظيا إلى  الدجاجة في حيف ديؾ مرك يأخذ الحبة سمبان كغصبان مف مناقير الدجاج.  يأخذ الحى
ظيار معايبيا كبيعػدىىا كغربتيػا عػف  إنو تحدث بسبلسةو كبساطة تتناسب مع كؿ المقامات محاكالن تفنيد ىذه السٌمة كا 

جاىميػػة لمػػا تصػػػنع المجتمػػع العربػػي كيػػدعك إلػػى ضػػػركرة الػػتخمص منيػػا كىػػك يتحػػػدث عػػف مجمػػكعتيف مػػف الػػػبخبلء األكلػػى 
كتتصػرؼ، فيػي تتصػرؼ عمػى السػجيّْة دكف تصػنع أك تػدبيرو مسػبؽ، كالثانيػة عمػى العكػس مػف األكلػى فيػي فئػة تػدرؾ تمامػػان 
معنػى البخػػؿ كتعمػػـ كمػاؿ العمػػـ أنػػو عيػبه اجتمػػاعي كنقيصػػو، إذ ذكػر فػػي ذلػػؾ قكلػو: ))عجبػػي ممػػف خمػع عػػذارهي فػػي البخػػؿ، 

                                                           
(1)

 .  212، وأٌضاً، ٌنظر: األدب العباسً )النثر( 313ٌنظر: أبو عثمان الجاحظ  
(2)

 .   7، 6ة و ٌاسها: الشخصٌ 
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بمقارعًة الخصـ، كال مف االحتجاج إال بما ريًسـ في الكتب كال عجبي مف مغمكبو عمى عقمو كأبدل صفتو لمذـ، كلـ يرضى إال 
وي، كىك في ذلؾ يجاىد نفسو، كييغالبي طبعوي(( ميسٌخر إلظيار عيبًو، كعجبي ممف فىًطفى لبخمًو، كعرؼ إفراط شيحى
(1) . 

يػة لمؤلفاتػو فيػك لػـ يتعصػب إال لعركبتػو إف لمجاحظ مجده أدبي خالص نقػي حيظػي بػو فخمػدهي كأعطػى قيمػةه فنيػة غن
كقكميتو العربية إذ كاف بحؽ ))عربيان في ركحو كدمو كحياتو ككاف يتعصب لمعرب في كؿ شيء حتى في الثقافة كاألدب في 

 .(2)عصر كاف النفكذ كالسمطاف في الدكلة فيو لمعناصر األجنبية السيما الفرس((
فقوي المتسع لممعارؼ كاختبلؼ نيمًو لممعارؼ إذ كاف مطمعان عمى عمـك اليكنػاف إفَّ ثقافة الجاحظ المٌنكعة الكاسعة كأ

كثقافػاتيـ ككػذلؾ الفػرس كػؿ ذلػػؾ ىيػ  لػو سيػبؿ الػتمكف مػػف الكتابػة كالتػأليؼ كاإلبػداع، فػي البيػػاف العربػي كالػديف بكصػفو مػػف 
فػػي األدب جامعػػان لفنػػكف الببلغػػة كالتعبيػػر المعتزلػػة، فكتػػب عػػف البيػػاف العربػػي كتػػاب "البيػػاف كالتبيػػيف" كىػػك أكؿ كتػػاب ظيػػر 

، لقػد انفػرد الجػاحظ بأنػو الكحيػد (4)، كعدَّهي أبف خمدكف مػف أركػاف األدب(3)كالمجاز كضركبيا كقد أشاد بو أبك ىبلؿ العسكرم
جميػع مؤلفاتػو الذم أفرد مؤلفان عف البياف العربي كذلؾ في كتابػو البيػاف كالتبيػيف. كقػد ألػؼ الحيػكاف، كىػك مؤلػؼ ميػـ جػدان، ك 

ليػػا عبلقػػة بالحالػػة االجتماعيػػة كالسياسػػية كمػػا يسػػكدىا كىػػذا دليػػؿ كعيػػو كعبلقتػػو بػػالمجتمع، كلعػػؿ كتابػػو الػػبخبلء إثبػػاته ليػػذا 
القكؿ فالبخؿي مػرض اجتمػاعي كيػؤثر سػمبان عمػى الشػخص كالمجتمػع، كىػذا الكتػاب ىػك محاكلػة جػادة إلثبػات اف البخػؿ سػٌمة 

مػى عاداتيػا ال متأصػمة فػػييـ، جػاءتيـ نتيجػة االمتػزاج الثقػػافي كالسياسػي، كلحاجػة المجتمػع إلػػى طارئػة عمػى العػرب دخيمػػة ع
تدكيف نكادر العرب كذكر طريقة عيشيـ كاحتياليـ كمكرىـ في ىذا الدرب كقد تمٌيػز أسػمكب الجػاحظ فيػو بخفػة الػركح كجمػاؿ 

راحػة جمامػان، فػإف لمجػٌد كػدَّان يمنػع مػف معاكدتػو كال بػدَّ العرض كمزج الجدؿ باليزؿ ذكػر فػي ذلػؾ ))ألجعػؿ اليػزؿ مسػتراحان كال
رامي كاحتجاج الكندم كرسالة سيؿ بف ىاركف((  . (5)لمف التمس نفعو مف مراجعتو، كذكرت ميمح الحى

لقد زاكج بيف الفكاىة كالكاقع دفعػان لمسػأـ كالممػؿ، كقػد كػاف سػيؿ العبػارة، مفيػـك المعنػى، متمكنػان مػف القػكؿ، ينتخػب 
عميػو، كأسػمكبو  لكممات كيؼ يشاء كييرٌكب المفردات مثمما أراد كرغب فالمغة طيعة لينة لديػو، كىػذه نعمػةه مػف البػارم مف ا

فػػي بػػاقي مؤلفاتػػو فيػػك يميػػؿ إلػػى السػػرد كذكػػر القصػػص كاألخبػػار، عمػػادهي االسػػتطراد فػػي القػػكؿ كتقطيػػع العبػػارات إلػػى فقػػرات 
كعة حتى أصبحت سٌمة كتابية لقممو الرائع، تعكػس قػكة المفػظ كالتبٌحػر كاإلمعػاف قصار، كقد أكثر مف الجمؿ المترادفة المسج

. كمثمما كاف يفكر في اختيار المفظ كالمعنى فيك في الكقت نفسو في أثر ىذا المعنى كالمفظ  في أختيار األفضؿ لفظان كمعنىن
وي، بشػػد الػػذىف ذىػػف القػػارئ كضػػماف عػػدـ فػػي نفػػس السػػامع المتمقػػي ككػػاف يشػػاركو الػػنص المكتػػكب بااللتفاتػػات البسػػيطة منػػ

رعػػػاؾ ا( الػػػخ... مػػػف األلفػػػاظ، ككػػػاف دقيػػػؽ  -أسػػػمع حفظػػػؾ ا –حفظػػػؾ ا  –ايتعػػػاده عػػػف الػػػنص مػػػف مثػػػؿ )تػػػكاٌلؾ ا 
االستقصاء في كصؼ ما يريد مدعمان قكلو كعادتو بالنص أك الحديث أك المأثكر فضبلن عف جمؿو جميمػة كانػت تحمػؿ معنػى 

، كالتػي ال تخمػك مػف فمسػفة. ىكػذا عػرض الجػاحظ (6)خمؿ عباراتو بيف الحيف كاآلخػر، أك قػد تتضػمف معنػى الحكمػةالدعاء تت
أفكػػاره كآراءه كناقشػػيا بأسػػمكبو جػػدلي منطقػػي يتسػػـ بالحريػػة كرفػػض القيػػد، كبيػػذا األسػػمكب عػػرض لنػػا صػػكران حٌيػػة مػػف الحيػػاة 

يػا كختانيػا، كحتػى أحزانيػا ككيفيػة تعػامميـ مػع المحػـك كالشػحـك كطريقػة االجتماعية العربية ككيؼ تقيـ العرب أعراسيا كأفراح
نشػاء مطػابخ فػي سػطكحيـ  تفضيميـ األطعمة، كأذكاقيـ في المباني كرغبة أثريائيـ في عمؿ حمامػات خاصػة فػي منػازليـ، كا 

اـ صػكرة أك لنقػؿ لكحػػة حتػى أنػو كصػؼ أكانػييـ كجػرارىـ، كذكػر طريقػة الػبخبلء فػي اسػتإجار منػازليـ، كىػك بػذلؾ يضػعنا أمػ
بطاؿ قصصو منكعػكف مػا بػيف عػالـو أك قػاضو أك تػاجرو  كبيرة، تحمؿ مبلمح البخبلء كتصرفاتيـ بشكؿ كاقعي كتصكرو حي كا 
أك صانع أك مغفٍّ أك إعرابي يسكف بغداد أك البصرة أك خراساف كمف خبلؿ ذلؾ يسرد الجاحظ الكثير مف السػٌمات كالعػادات 

فمػنيـ مػف يقتصػد باالنفػاؽ كمػنيـ مػف يمتنػع مطمقػان عػف العطػاء مثػؿ قصػة "ميعػاذة العنبريػة" كمػنيـ مػف  كالقيـ بصكرو مختمفػة
                                                           

(1)
 ٌنظر: مقدمة البخبلء.   

(2)
 .  311الحٌاة األدبٌة فً العصر العباسً:  

(3)
 .  7، 6ٌنظر: الصناعتٌن:  

(4)
 .  553ٌنظر: مقدمة ابن خلدون:  

(5)
 .  54مختارات من كتاب البخبلء:  

(6)
 .  265/ 1ٌنظر: ضحى اإلسبلم:  
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، ذكرنػا أف ذلػؾ السػرد كػاف ضػمف قػصو جميػؿو (1)يصؿ بخموي إلى منع الخير عف اآلخػريف حتػى لػك لػـ يكػف ىػذا الخيػر منػو 
اد حاضػػرة الػػدنيا، كأحيانػػان البصػػرة، أك خراسػػاف، أك شػػيؽ مكتمػػؿ العناصػػر، فالزمػػاف ىػػك العصػػر العباسػػي، كالمكػػاف ىػػك بغػػد

فػػؽ فػػي تحميمػػو  الباديػػة أك قػػد تكػػكف األمكنػػة أضػػيؽ فتتحػػدد فػػي دار صػػديؽو أك حٌمػػاـو فػػي بػػاب الكػػرخ أك حتػػى بسػػتاف، كقػػد كي
لنفسػػػية الػػػبخبلء كتصػػػكير مػػػا يشػػػعركف بػػػو مػػػف أحاسػػػيس كعكاطػػػؼ كمػػػف غضػػػبو لعطػػػاء أك سػػػركرو لمنػػػع، كقػػػد كصػػػؼ أدؽ 

قػات التػػي تجعػؿ مػػف الصػػكرة كاممػة المبلمػػح كىػػك بيػذا أقتػػرب كثيػران مػػف الكاقعيػػة الشػفافية فػػي رصػػد ظػاىرة خطيػػرة مػػف المتعم
ػػداراة(( ، كيعمػػؿ ذلػػؾ بػػالقكؿ ))إنػػو يريػػد أف يجعػػؿ األدب (2)ظػػكاىر الحيػػاة فيػػك ))يعػػرض عميػػؾ بخػػبلء فػػي غيػػر تصػػنُّع كال مي

نمػػػا يسػػػتعيف بمفكػػػرة الحاضػػػر  صػػػكرة مػػػف الكاقػػػع، كىػػػك لػػػذلؾ ال يسػػػتعيف عمػػػى تنػػػاكؿ بخبلئػػػو بالتػػػاريخ أك ذاكػػػرة الماضػػػي، كا 
 . (3)كالعصر الذم يعيش فيو، كقد عرؼ كيؼ ينقمو إلينا بجميع طبقاتو كأفراده كمبلمحيـ كخصائصيـ النفسية((

كخبلصة القكؿ أف الجاحظ في جميع شخصيات قصصًو حاكؿ أف يككف راكيان مصكران لمحػدث، دقيقػان فػي الكصػؼ 
ػػًرؼ بأنػو ))قػكم التصػػكر، دقيػؽ المبلحظػػة، لقفػة، ال يكػاد يفكتػػو شػيء ممػػا يجػرم أمامػػوي دكف أف ك يػؼ ال كىػك منػػذ صػغره عي

يرتسػػـ فػػي ذىنػػو فػػي دقػػة تكتمػػؿ بيػػا أجػػزاء الصػػكرة كخطكطيػػا كمبلمحيػػا، كفػػي قػػكة تكفػػؿ ليػػا البقػػاء فػػي ))خزانػػة الصػػكر 
 .(4)العقمية(( ذلؾ العيد الطكيؿ المختمؼ((

ؤلفات الجاحظ لـ تقتصر أىميتيا عمى آراءه فييا كخصكصية أسمكبو كقدرتػو عمػى الكصػكؿ إلػى رضػا القػارئ إفَّ م
فػػي عمينػا مػف صػػفحات التػراث العربػي، كدقػػائؽ  بػؿ تتجػاكز ذلػؾ إلػػى النقػكؿ التػي لػػكاله لمػا عثرنػا عمييػػا فمؤلفاتػًو تػدخر مػا خى

عي كاالجتمػػاعي كالسياسػػي كالثقػػافي عمػػى نحػػكو عػػاـ فػػي الحيػػاة العربيػػة، القضػػايا الفكريػػة كالثقافيػػة التػػي اشػػمميا النشػػاط اإلبػػدا
 كىك بذلؾ يمتمؾ آراءان حٌرة مباشرة صٌرح بيا لقارئيو كأخرل اكتفى بالتمكيح كالرمز ليا. 

 الخاتمة: 
عامػػة ال أجػد مػػا أقكلػػو لمقػػارئ إال أف ىػذا البحػػث نػػكاة أك بػػذرة تنبػع منيػػا بحػػكث جٌديػػة أخػرل حػػكؿ األدب العباسػػي 

 كالجاحظ خاصة. 
كمف خبلؿ السطكر اآلنفة نرجك أف نككف قد كفقنا في رسـ تصكرو دقيؽ لمنظكمة الجػاحظ الفكريػة كتصػكراتيا عػف 
البخؿ كالبخيػؿ ككيفيػة تناكلػو ليػذه الظػاىرة التػي تيعػد عيبػان كرذيمػة عمػى العربػي كقػد صػٌكر لنػا صػكرة البخيػؿ بأسػمكب تيكمػي 

ىذه السٌمة كثقؿ أتصاؼ البعض بيا عممان أنػو أكػد فػي غيػر مكضػع أنيػا طارئػة عمػى العػرب ال  ساخر عٌموي يخفؼ بذلؾ عبأ
 مؤصمة فييـ كجاءتيـ عف طريؽ التزاكج الحضارم كالتمازج الفكرم كتبلقح الحضارات. 

ع البديييػة، إفَّ الجاحظ قمـ نشيط كقابمية سرمدية، كاف حذقان ذكيان شديد الحيكية متػدفؽ الحػس شػغكفان لممعرفػة، سػري
شػديد الحػػب لعركبتػػو كالحػػرص عمػػى الػػدفاع عنيػػا كشػػديد التعمػػؽ بالحيػػاة كشػػغؼ العػػيش ككصػػفيا كالحػػديث عنيػػا لػػذا نجػػد أف 
مؤلفاتو اختمفت كتعددت لتشمؿ جكانب الحياة كافة فقد كتػب عػف الػبخبلء كعػف النسػاء كعػف الحيػكاف مثممػا أىلػؼ فػي الفمسػفة 

و أدبان كاقعيان كمرآة تعكس صكرة الحػاؿ المعػاش إذ ىػك أقػرب مػا يكػكف مػف الحيػاة كالنػاس كالديف، كعميو يمكف أف يصنؼ أدب
 في أدبو كلعؿ ذلؾ ما جعؿ أدبوي أدبان خالدان. 

إف مف يقرأ أدب الفيمسكؼ الجاحظ أديب العرب كاسمكبو في المحاججة كالتكثيػؽ يجػد أف كتبػو كرسػائمو حكاريػات قائمػة 
 مكىبة فطرية.  تماعية تمتع بإبداع مسدد بقكة الفصاحة كالبياف كالببلغة بما ىي  لو ا عمى أسس فكرية كجمالية كاج

كبعد، فنرجك أف يككف حديث الجػاحظ عػف الػبخبلء كذكػر طبقػاتيـ كأصػنافيـ، كبعػد تحميمنػا ليػذا نأمػؿ أف تكػكف ىػذه 
ليو أنيب كىك حسبياألسطر كافية كرافدان حيان لمقارئ كالمريد، كما تكفيقي إال با العمي   .العظيـ عميو تككمت كا 

 
                                                           

(1)
 ، وغٌرها كثٌر.  221، 191، 125، 124، 121، 117، 113ٌنظر: الحٌوان:  

(2)
 .  163الفن ومذاهبه فً النثر العربً:  

(3)
 .  163المرجع نفسه:  

(4)
 .  93الجاحظ، حٌاته وآثاره:  
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