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 صم خ  ل  الم 
یستمر اجلدال بنی القدمی واجلدید حول األدب وقد ظهر بعد أن اجنلت املعركة أن اخلالف مل یَُدر إال حول 
األسلوب، ففالن من أنصار اجلدید ألنه مل یستأسر ملثل أسلوب اجلاحظ أو ابن العميد، وفالن من أنصار 

يف   باألدب على القاعدة اليت وضعالقدمی ألنه مل یتحرر من أساليب القدماء. وأما أسلوب اجلاحظ وبصره 
کتاباته، فهو الذي یصح أن نقيم له وزنًا وأن نقارن بينه وبنی كتابنا وأدباءنا املعاصرین. هتدف الدراسة إلی 
بيان أسلوب اجلاحظ مبا هو معروف لدی األدباء القدمی واجلدید، وقال إنه مل یؤثر يف أحد من بعده تأثرياً فنياً 

بد احلميد الکاتب والنتيجة اليت أتوصل إليها أن أسلوب اجلاحظ األدبية أفضل عن أساليب إال ابن العميد وع
هُر صورة أظعدة من فحول األدب القدمی، ال نستثين من ذلك سوى أصحاب املقامات كاحلریري والزخمشري. 

 یتذذ نسيجها يتألسلوب اجلاحظ الذي جتدها فيما أنشأه اجلاحظ بذال من قرحيته، وال جتد ذلك يف كتبه ال
من األشعار والنثر املأثور أو من حقائق عصره عن )احليوان( يف كتابه الذي حيمل هذا االسم فمن الصنف 
األول كتابه )البذالء( ورسائله ومن الصنف الثاين كتاباه: احليوان، والبيان والتبينی. ويف كتابه البذالء ثروة من 

 د اجلاحظ وفيه یتجلى للقاريء صورة اجلاحظ احملسوسة إىل جانبفن السذریة والفكاهة وانتقاد اجملتمع عن
صورته املقروءة وفيه جيد القاريء عينًا فاحصة خلبایا أخالق الناس يف زمن اجلاحظ ويف كل زمان ومكان مما 

 یصل بالكتاب إىل مستوى األدب اإلنساين.
  البيان والتبينی، احليوان.الکلمات املفتاحية: روعة األسلوب، أسلوب اجلاحظ، البذالء، 
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 القدمة
صائص لوبه خبــــــلوب اجلاحظ مرآة نفسه وحسه، وصورة عقله ومزاجه، وقد عرف اجلاحظ يف أســـــــإن أس

مل یسبق إليها، منها: مزج الفكاهة باجلد، والربهان املقنع بالتهكم املوجع، وسبب ذلك دمامة شكله، فإن أهل 
على ذلك مبا كان من اجلاحظ ومن بعده من األدباء املوهوبنی. وكان  الدمامة قوم تشيع فيهم الدعابة؛ ونستدل

لدخول بل اق اجلاحظ یتذذ التهكم أسلوبا من أساليب النقد واإلقناع، ورسالة الرتبيع والتدویر منط من ذلك.
 ه األدبية.ومکانتتعليمه عثمان عمر بن حبر اجلاحظ، ونشأته و  يبأعلی املوضوع جيب أن نتعرف  يف

ولقبه "اجلاحظ"   (18م:8811عبد احلليم، )« عمرو بن حبر حمبوب الكناين الليثي البصري»الكامل امسه 
(. ولد 81/821م: 2002(، لربوز عينيه وكنيته "أبو عثمان")البغدادي،57م:8818"احلدقي") یاقوت،و

ف لعراق ونشأ یتيماً وفقريا ولكنه أصبح غنياً بعلمه، حيث انكب على هنل العلم، فاختلاجلاحظ يف البصرة با
املساجد ومراكز العلماء، وسوق"املربد" الذي كان مركزاً یلتقي فيه األدباء والشعراء وأهل اللغة ليقيموا فيه  إىل 

بتدائية على رة، فقرأ القرآن واالندواهتم. فتلقى العلم على بلغاء اللغة من العرب، وطلب العلم يف سن مبك  
شيوخ بلده، وبسبب اليتم والفقر صار یبيع السمك واخلبز يف النهار ویكرتي دكاكنی الور اقنی يف الليل فكان 
یقرأ منها ما یستطيع قراءته حىت أصبح اجلاحظ كاتبا عبقریا شهريا يف العامل العريب وقد متيزت كتابات اجلاحظ 

 عاماً. (۶۹)مناذج من واقع احلياة االجتماعية، وتويف يف البصرة وعم ر اجلاحظ حنو بالقدرة على عرض صور و 
اجلاحظ: مل جند ما نزین به مقدمة رسالتنا إال ما كتبه عالمة عصره عبد السالم هارون، أن ه قال عن بيان 

زعيم البيان  واملغاالة أن نعد هوبعد فاجلاحظ إمام فذ  من أئمة البيان يف العربية، وليس من اإلسراف »اجلاحظ: 
العريب، نطلق القول ذلك إطالقاً. هو زعيم للبيان العريب يف قوته وأسره، ويف دقته وصحته، وحالوته ومجاله 

صدر املقد م العربي ة اليت كانت يف ال  وفن ه. كان اجلاحظ زعيما للبيان العريب، وهو كذلك أحد زعماء املكتبة
أسدت لإلنسانية والفكر العريب واللسان العريب من خري، وما بسطته على ظالم  من مكتبات الدنيا، فيما
وة ویعد  اجلاحظ إمام األدباء وزعيم البيان العريب يف العصر العباسي الثاين، فهو قد«. املدنيات املتهافة من نور

(، 2/858:ل )زیدان، د.تاملنشئنی وإمامهم يف هذا العصر كما كان ابن املقفع إمامهم يف العصر العباسي األو 
ونظراً لثقافته الواسعة وإطالعه الدائم، وحبثه وراء العلم، وأخذه من مصادره من علماء وشيوخ اللغة وغريهم، 
تنوعت مؤلفاته وهي يف علم الكالم واألدب والسياسية والتاریخ واألخالق والنبات واحليوان والصناعة والنساء 

اد،  ، كتاب احليوان، كتاب البذالء، كتاب البغال، كتاب الفتيان، كتاب القو  وغريها، وإن كان البيان والتبينی
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كتاب الوكالء املتوك لنی، كتاب الشارب واملشروب، كتاب املعل منی، كتاب اجلواري، كتاب نوادر احلسن، كتاب 
ا، و كتاب احلاسد يالعرجان والربصان، كتاب الرتبيع والتدویر، كتاب الطفيلينی، كتاب أخالق امللوك، كتاب الفت

 واحملسود من أشهر هذه الكتب.
جند يف كتب اجلاحظ ورسائله أسلوبنی بارزین مهمنی: أسلوب أنيق ویكاد یكون هذا األسلوب مقصوراً 

يف  اعلى مقد مات كتبه ومطالع فصوله. مث  له أسلوب جيري فيه على السليقة ویعاجل به املوضوعات اليت یتناوهل
واجلاحظ قد خلق فنًا جدیدًا من الكتابة مل یسبق إليه، وتفرد خبصائص  (105.ت: متون كتبه )فروخ، د

ومميزات جعلته یرتبع فوق قمة عليا،ألن مدرسة اجلاحظ ضذمة، فمسرية األدباء على هذا الدرب تتابع وتستمر 
ولة يف صتاله من العصور. وكانت له جولة و حىت عصرنا احلدیث ویتطلع إليها طالب األدب يف عصره وما 

 األدب العريب.

 وتعلیمه ونشأته حیاته
م، نشأ یتيمًا وفقريا ولكنه أصبح غنيًا بعلمه، حيث انكب على 557ولد يف مدینة البصرة بالعراق عام 

هنل العلم، فاختلف إىل املساجد ومنازل العلماء، وسوق "املربد" والذي كان مركزاً یلتقي فيه األدباء والشعراء 
وا فيه ندواهتم ومناقشاهتم. فتلقى العلم على ید شيوخ وبلغاء اللغة من العرب، وطلب العلم وأهل اللغة ليقيم

يف سن مبك رة، فقرأ القرآن ومبادئ اللغة على شيوخ بلده، ولكن اليتم والفقر حال دون تفرغه لطلب العلم، 
ا یستطيع قراءته، وكان قرأ منها مفصار یبيع السمك واخلبز يف النهار، ویكرتي دكاكنی الور اقنی يف الليل فكان ی

ا جاءه السواد من قبل إحدى جد اته يف عمود نسبه. ولقب باجلاحظ جلحوظ  دميما قبيحا جاحظ العيننی وإمن 
عينيه، وكان قصري القامة، صغري الرأس، دميم الوجه، صغري األذننی، جاحظ العيننی، دقيق العنق، قوي البنيية 

(، لكنه كان خفيف الروح، حسن العشرة، وظریف 18م: 8811)عبد احلليم، و نشيط اجلسم، ومشوه اخللقة 
االستمتاع بنوادره. وبلغ اجلاحظ من الذكاء وجودة القرحية وقوة العارضة والتفكري  النكات، یتهاتف الناس إىل 

 (.2/850ما جعله من كبار أئمة األدب يف البالد العربية )زیدان، د.ت: 
راءة فما كان یدع كتابًا قط یصل إليه دون أن یتم قراءته، ومما یدل على وعرف عن اجلاحظ عشقه للق

شغفه بالقراءة، أنه كان یستأجر دكاكنی الوراقنی ویبيت فيها للنظر و لالطالع على ما فيها من كتب )یاقوت، 
األصمعي  بغداد ليتصل مبفكریها، فالتقى مع (. ذهب اجلاحظ وراء العلم فانتقل من البصرة إىل 87/57د.ت: 

واألنصاري وأخذ اللغة عنهما، كما اتصل باألخفش وأخذ عنه النحو، والنظام وأخذ عنه علم الكالم، واطلع 
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على الثقافة اليونانية من خالل سلمویه وحننی بن إسحاق، وارتاد البادیة ليأخذ اللغة واألخبار، وزار اجلاحظ 
م اتذة اجلاحظ الذین تتلمذ عليهة واألدب. أما أسدمشق وإنطاكية وذلك من أجل التعمق يف الثقافة واللغ

َرَوى عنهم يف خمتلف العلوم واملعارف فهم كثريون جدًّا، وهم معظم علماء البصرة إبَان حياته، املظنون أنَّ و 
اجلاحظ مل ینقطع عن حضور حلقاهتم. ولكنَّ مرتمجيه یكتفون بقائمٍة صغريةٍ منهم غالباً ما تقتصر على العلماء 

ِجلَّة املشهورین. ومهما یكون من أمر، وبناًء على بعض املصادر، نستطيع القول: إنَّ أهمَّ هؤالء األساتذة األَ 
 هم كما یلي:

يف ميدان علوم اللغة واألدب والشِ عر والرِ وایة: أبو عبيدة معمر بن املثَّنَّ التميمي و األصمعي وأبو زید بن 
 و خلف األرمر وأبو عمرو الَشيباين وأبو احلسن األخفش وعلي بن أوس األنصاري وحممد بن زیاد بن األعرايب

ويف علوم الفقه واحلدیث: أبو یوسف یعقوب بن إبراهيم القاضي ویزید بن هارون والسري بن  حممد املدائين.
ويف  .غدادمثامة بن األشرس الذي الزمه اجلاحظ يف ب عبدویه واحلجَّاج بن حممد بن رماد بن سلمه باإلضافة إىل 

االعتزال وعلم الكالم: أبو اهلذیل العالَّف والنَّظَام ومویس بن عمران وضرار بن عمر والكندي وبشر بن املعتمر 
اهلاليل ومثامة بن أشرس النُّمريي، وأبو إسحاق إبراهيم بن سيار البلذي املعروف بالنظام املتكلم املشهور)زیدان، 

 (.2/858د.ت: 
ن ضي ق الرزق یبيع اخلبز والسمك بسيحان )هنر بالبصرة( ومل یبزغ جنمه إال  بعد أكان اجلاحظ يف أو ل أمره 

زیر بالو ه، مث عال جنمه مل ا ات صل 201بغداد ملا دخلها املأمون آیبا من خراسان سنة  انتقل من البصرة إىل 
 دیوان الرسائل مد ةً یسريًة يفویبدو أن اجلاحظ عمل  من املوسرین.  لك الزی ات فأصبحاملعتصم حمم د بن عبد امل

 (.101: )فروخ، د.ت.مع إبراهيم بن العب اس الصويل يف أی ام املأمون، ولكن ه كره حياة الدیوان فرتكها
 من أهل اجلاحظ كناين  »ویورد یاقوت احلموي قواًل أليب القاسم البلذي يف معجم األدباء، یقول فيه : 

. «اخلاطر واحلفظ حبيث شاع ذكره، وعال قدره، واستغَّن عن الوصف البصرة، و كان اجلاحظ من الذكاء وسرعة
أو  فإين  ما دخلت إليه إال  رأیته ینظر ىف كتاب أو یقل ب كتباً »وقال إمساعيل ابن إسحاق عن اجلاحظ فيه: 

من  ووكان اجلاحظ عظيم الذكاء قوي  املالحظة واسع التفكري بارعاً يف كثري من علوم اللغة واألدب «. ینفضها
راً حر اً قليل املرح األصيل. وكذلك كان مفك  ذلك حب  اللهو والدعابة و  وكان جيمع إىل العلوم الطبيعية والعقلية.

یت ذذ   االهتمام مبا تواضع عليه الناس، وخصوصاً فيما یتعل ق بسلوكه الشذصي يف احلياة، ومل یتزو ج، ولكن ه كان
 (.107جاریًة بعد أخرى )فروخ، د.ت: 
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أبو عثمان »أورده صاحب "معجم األدباء" ویوجز فيه لنا ما سبق بلفٍظ أنيٍق وتعبرٍي رشيٍق قولـه:  ومما
اجلاحظ، خطيُب املسلمنی، وشيُخ املتكلِ منی، وَمْدَرُه املتقدمنی واملتأخِ رین. إن تكلَّم حكى سحبان يف البالغة، 

عامر بن عبد قيس، وإن َهَزَل زاد على مزبد، وإن ناظر ضارع النَّظَام يف اجلدال، وإن جدَّ خرج يف مسك 
حبيب القلوب، ومزاج األرواح، وشيخ األدب، ولسان العرب، كتبه ریاٌض زاهرٌة، ورسائله أفناٌن مثمرٌة، ما نازعه 

تنادمه، و منازٌع إال رشاه أنفاً، وال تعرَّض لـه منقوٌص إال قدَّم لـه التَّواضع استبقاًء. اخللفاء تعرفه، واألمراء تصافيه 
ي والعلماء تأخذ عنه، واخلاصَّة تسلِ م له، والعامَّة حتبُّه. مَجََع بـَنْیَ اللسان والقلم، وبـَنْیَ الفطنة والعلم، وبنی الرأ

واألدب، وبنی النثر والنظم، وبنی الذكاء والفهم، طال عمره، وفشت حكمته، وظهرت خلَّته، ووطئ الرِ جال 
 (.81-85)یاقوت، د.ت: « باالنتساب إليهعقبه، وهتادوا أدبه، وافتذروا 

وقد كان اشتهر وذاع صيته يف العامل اإلسالمي، فتقاطر "وهبذا الصدد، قال جرجي زیدان عن اجلاحظ: 
الناس ملشاهدته والسماع منه. فال مير  أدیب أو عامل بالبصرة إال  طلب أن یرى اجلاحظ ویكلمه. وكان إذا 

بشق مائل ولعاب ولون حائل. وهو إمام األدباء يف العصر العب اسي الثاين،  طلب أحد أن یراه یقول: وما تصنع
وله أساليب و مذاهب و آراء يف األدب واللغة خاصة، واشتهر بطریقة يف اإلنشاء تنسب اليه قل ده فيها الناس 

ر األو ل. وكان صوعرفت بامسه. فهو قدوة املنشئنی و إمامهم يف هذا العصر، كما كان ابن املقفع إمامهم يف الع
علم الكالم قد نشأ على أثر نقل الفلسفة والتبح ر فيها، وطالع اجلاحظ كثريًا من كتب الفالسفة وانفرد عن 

(. وقال أبو الفضل بن العميد 858)زیدان، د.ت:  "سائر املعتزلة مبسائل تابعه هبا مجاعة عرفوا باجلاحظية
ل من أنفس: أما الفقه فعلى أيب حنيفة، النه دو ن وخلد ماجعثالثة علوم الناس كلهم عيال فيها على ثالثة »

 «یتكلم فيه بعده مشريا اليه وخمربا عنه. وأما الكالم فعلى أيب اهلذیل، وأما البالغة والفصاحة واللسن والعارضة
 (.87/852)یاقوت، د.ت: « )املراد هبا: البيان واللسن وقوة البدیهة( فعلى أيب عثمان اجلاحظ

لقد كان » السيد عبد احلليم حممد حسنی يف كتابه )السذریة يف أدب اجلاحظ( عن اجلاحظ:و كتب 
 ب عن رهافةغة وأداهبا وأدیبا یكتاجلاحظ عاملا حميطا مبعارف عصره وزعيما من زعماء املعتزلة وراویة من رواة الل
دات واستشفاف لتغلغل يف املوجو يف احلس  وخصوبة يف اخليال وقوة يف املالحظة ودقة يف اإلدراك وقدرة على ا

احلركات النفسية املذتلفة ومتكن من العبارة احلية النابضة والتصویر الكاشف البارع الذي یربز الصورة بشىت 
 (.81)اجلاحظ، د.ت:  «مالحمها وظالهلا يف بساطة ومجال
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ال لكتب الكثرية و وال شك أن اجلاحظ رمز من رموز األدب الالمعنی كما أنه ليس جمرد كاتب أو مؤلف ل
أحد من املهتمنی باألدب العريب فقط بل هو عامل مدقق وباحث حمقق وإمام فذ  وزعيم البيان العريب وكاتب 
غزیر االنتاجات. فشذصيته العبقریة تتسم باملوسوعية وتعدد االهتمامات الفكریة تتداخل لدیه املعارف 

اجلوانب األخرى. كان اجلاحظ غزیر اإلنتاجات واخلربات حيث یصعب أن یدرس جانب من فكره بعيدا عن 
وكثري التأليفات والتصنيفات والر سائل كما أنه كان جامع العلوم والفنون، صاحب الفضل والكمال وأن ه كان 
عظيم الذكاء قوي  املالحظة وواسع التدبري والتفكري وكان اجلاحظ حبر العلوم من النبات واحليوان والصناعة 

ق والسياسة والتاریخ واألدب واملنطق واحلكمة والفلسفة وعلم الكالم واألخبار وعلم اللغة والنساء واألخال
والدین والقرآن والتفسري واحلدیث وغريها. ومن احلق أنه كان أكادمي ا يف شذصي ته املتنو عة وكانت شذصيته 

 املوسوعية كدائرة املعارف.

 اجلاحظ على واخلاصة العامة الؤثّرات
ته أمرین أث را يف موهبة اجلاحظ الكتابية. أوهلما عقله الناضج، وذكاؤه اللم اح، وحافظ الرتاجم إىلتشري كتب 

وثانيهما طبيعة  العجيبة، وفضوله العلمي، حىت إنه كان یكرتي دكاكنی الور اقنی ویبيت فيها ليقرأ حمتویاهتا.
واالتصال  د الفرق واملذاهب الكالمية،العصر العباسي اليت مسحت باحلریة الفكریة، ومنو الشعوبية، وتعدُّ 

بالثقافات األخرى. أي أن اجلاحظ كان ميلك استعدادًا شذصيًا فطریًا ملهنة الكتابة، ویعيش يف بيئة تسمح 
رمجة وت احلضاریة العربية. فيه اهلویةحتمناخ اتضموهبته يفوتبلورت أنه منا الرأي، إضافة إىل واالختالف يف بالتعبري

حة يف"املِربَد"، وانصرافه إىل اوتلقيه الفص أنه كان یعتز بعروبته وانتسابه إىل"كنانة" احظ تشري أیضاً إىلحياة اجل
يانه، وتأثَّر قرأ القرآن الكرمی، و وعى ب والظن بأن اجلاحظ  استيعاب املعارف والعلوم والفنون، وإميانه بالعقل.

كما قرأ  ،انتقال، ومجال متثيل، وعنایة بالتكرار اللفظيدق ة وإحكام، وجزالة، وروعة  -مبا يف أسلوبه من
نی األلفاظ وحال ومالءمة ب وتلميح  األحادیث النبویة،و وعى بالغتها، وتأثر مبا يف أسلوهبا من بساطة وإجياز 

 املذاطبنی.
، هي: مطابقة اإلميان بثالثة أسس للبالغة ا التأثر بأسلوب القرآن الكرمی واألحادیث النبویة إىلوقد قاده هذ

 "البيان يف العبارة ملقتضى احلال، والبيان أو وضوح الداللة، واإلجياز وعدم التكلف. أو قل أنه قرر هذه األسس
قااًل، ترسيذها، تبعاً لتأثره بأسلوب القرآن الكرمی واحلدیث النبوي الذي جيعل لكل مقام م والتبينی"، وسعى إىل

يء   واملوازنة بينها وبنی أقدار املستمعنی، ویعدُّ البيان امسًا جامعًا لكل شویطالب املتكلم مبعرفة أقدار املعاين
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 على حمصوله. حقيقته، ویهجمون الضمري، حىت یفضي السامع إىل كشف للقارئ قناع املعَّن وهتك احلجب د
يااًل، نتيجة موالثابت أن اجلاحظ قرأ ما كتبه سهل بن هارون وعبد احلميد الكاتب وعبد هللا بن املقفع، وكان 

ابن املقفع األسلوب املرسل، وأكثر إعجاباً بسهل بن هارون و  تأثره بالبيان القرآين وبالغة احلدیث النبوي، إىل 
ظ أن أسلوب اجلاح أخلص من احلدیث عن املؤثرات العامة واخلاصة إىل  ألهنما یستعمالن هذا األسلوب. 

هذا   لوب العريب يف عصر اجلاحظ، وما أضافه هو نفسه إىلليس ابتداعاً، بل هو حصيلة ما استقر عليه األس
 موهبته وثقافته املوسوعية وتفاعله مع عصره. األسلوب استناداً إىل 

 وآثاره أعماله
وقد أل ف اجلاحظ عدیدا من الكتب جاوزهبا السبعنی بعد املئة، ویشري ابن حجر)صاحب لسان امليزان( 

)ابن  «كتبه وهي مائة ونيف وسبعون»ست( عن أثار اجلاحظ فيقول: إحصاء ابن الندمی )صاحب الفهر  إىل 
ن أما مصنفاته فثالمثائة وستو "(. وقال سبط بن اجلوزي عن عدد مؤلفات اجلاحظ:1/157م: 2002حجر،

(. ولقد أكثر 80/71)سبط ابن اجلوزي، د.ت: " أيب حنيفة -مصنفا، ووقفت على أكثرها يف مشهد اإلمام
(، كما قال 8/211م: 8827حىت قيل: إنه بز  من سبقه، ومن حلقه )أبو علي القالی، اجلاحظ من التأليف 

املسعودي، ) املسعودي: والیعلم أحد من الرواة، وأهل العلم، أكثر كتباً منه وكان له وراق خاص امسه )ابن زكریا(
واألدب  لم(. كان اجلاحظ من الثقافة املوسوعية حبيث كتب يف موضوعات شىت مثل الع1/817د.ت: 

تب كتب اجلاحظ كثرية جدًا ومتنوعة املوضوعات، فقد ك"والسياسة والدین والفلسفة ویقول عمر فروغ فيه:
 ."اجلاحظ يف معظم الفنون اليت كانت معروفة يف أی امه

هذا فهرست كتب اجلاحظ: كتاب احليوان وهو سبعة أجزاء "واحصى یاقوت احلموي أثار اجلاحظ قائال 
ابًا آخر مس اه: كتاب الن ساء )الفرق بنی الذكر األنثى(، و كتابًا آخر مس اه: كتاب النعل. قال وأضاف اليه كت

د أضيف اليه  ور اق اجلاحظ، وق -ویكَّن أبا حيي -ابن الندمی. ورأیت أنا هذین الكتابنی خبط  زكریاء بن حيي
د امللك أل فه باسم حم مد بن عبكتاب مس وه كتاب اإلبل ليس من كالم اجلاحظ والیقاربه، وكتاب احليوان 

ا أنا وجاریة، وجاریة ختدمها  الزیات. قال ميمون بن هارون: قلت للجاحظ ألك بالبصرة ضيعة؟ فتبس م وقال: إمن 
حم مد بن عبد امللك فأعطاين مخسة آالف دینار، وأهدیت كتاب ورمار، أهدیت كتاب احليوان إىل  وخادم

إبراهيم بن العب اس  ، وأهدیت كتاب الزرع والن ذل إىلفأعطاين مخسة آالف دینار البيان والتبينی إىل ابن أيب دؤاد
د وال تسميد، كتاب جتدی البصرة ومعي ضيعة الحتتاج إىل  فانصرفت إىل  الصويل فأعطاين مخسة آالف دینار،
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املعرفة، كتاب جوابات   بالبيان والتبينی نسذتان: أوىل وثانية، والثانية أصح  وأجود: كتاب النيب واملتنب ىئ، كتا
كتاب املعرفة، كتاب مسائل كتاب املعرفة، كتاب الرد  على أصحاب اإلهلام، كتاب نظم القرآن ثالث نسخ،  
كتاب مسائل القرآن، كتاب فصيلة املعتزلة، كتاب الرد  على املشب هة، كتاب اإلمامة على مذهب الشيعة،  

،  ة، كتاب األخبار وكيف تصح ؟ كتاب الرد  على النصارىكتاب حكایة قول أصناف الزیدیة، كتاب العثماني
كتاب عصام املرید، كتاب الرد  على العثمانية، كتاب إمام معاویة، كتاب إمامة بين العب اس، كتاب الفتيان،  
كتاب القو اد، كتاب الل صوص، كتاب ذكر ما بنی الزیدیة والر افضية، كتاب صياغة الكالم، كتاب املذاطبات 

حيد، كتاب تصویب علي يف حتكيم احلكمنی، كتاب وجوب اإلمامة، كتاب األصنام، كتاب الوكالء يف التو 
املتوك لنی، كتاب الشارب واملشروب، كتاب افتذار الشتاء والصيف، كتاب املعل منی، كتاب اجلواري، كتاب 

اب فذر صان، كتنوادر احلسن، كتاب البذالء، كتاب الفذر بنی عبد مشس وخمزوم، كتاب العرجان والرب 
القحطانية والعدنانية، كتاب الرتبيع والتدویر، كتاب الطفيلينی، كتاب أخالق امللوك، كتاب الفتيا، كتاب مناقب 
جند اخلالفة وفضائل األتراك، كتاب احلاسد واحملسود، كتاب الرد  على اليهود، كتاب الصرحاء واهلجناء، كتاب 

، كتاب الن ساء، كتاب التسویة بنی العرب والعجم، كتاب السلطان السودان والبيضان، كتاب املعاد واملعاش
وأخالق أهله، كتاب الوعيد، كتاب البلدان، كتاب األخبار، كتاب الداللة على أن  اإلمامة فرض، كتاب 
االستطاعة وخلق األفعال، كتاب املقي ننی والغناء والصنعة، كتاب اهلدایا منحول، كتاب اإلخوان، كتاب الرد  

ى من أحلد يف كتاب هللا عز  وجل ، كتاب آى القرآن، كتاب الناشي واملتالشي، كتاب حانوت عط ار، كتاب عل
التمثيل، كتاب فضل العلم، كتاب املزاح واجلد ، كتاب مجهرة امللوك، كتاب الصواجلة، كتاب ذم  الزنا، كتاب 

ألوالد، كتاب دب ر يف املكاتبة، كتاب أم هات االتفك ر واالعتبار، كتاب احلجر والنبو ة، كتاب آل إبراهيم بن امل
االعتزال وفضله عن الفضيلة، كتاب األخطار واملراتب والصناعات، كتاب أحدثة العامل، كتاب الرد  على من 
زعم أن  اإلنسان جزءًا الیتجزأ، كتاب أيب النجم وجوابه، كتاب التف اح، كتاب األنس والسلوة، كتاب الكرب 

، كتاب احلزم والعزم، كتاب عناصر اآلداب، كتاب حتصنی األموال،  املستحسن واملست قبح، كتاب نقص الط ب 
 امتحان أيب الفرج بن جناح يف كتاب األمثال، كتاب فضل الفرس، كتاب على اهلمالج، كتاب الرسالة إىل 

لته يف فضل اختاذ ساأيب النجم يف اخلراج، كتاب رسالته يف القلم، كتاب ر  عقول األولياء، كتاب الرسالة إىل 
، كتاب رسالته ىف مدح النبيذ، كتاب رسالته ىف ذم  النبيذ، كتاب رسالت   الكتب، ه كتاب رسالته ىف كتمان السر 

ىف العفو والصفح، كتاب رسالته ىف إمث السك ر، كتاب رسالته ىف األمل واملأمول، كتاب رسالته ىف احللية، كتاب 
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ته ىف مدح الكت اب، كتاب رسالته ىف مدح الور اق، كتاب رسالته ىف رسالته ىف ذم  الكت اب، كتاب رسال
فرط جهل  اليتيمة، كتاب رسالته ىف  الوراق، كتاب رسالته فيمن یسمى من الشعراء عمراً، كتاب رسالته  ذم

أىب حرب  الفرج بن جناح، كتاب رسالته ىف موت  أىب یعقوب بن إسحاق الكندي، كتاب رسالته ىف الكرم إىل 
لصفار البصري، كتاب رسالته ىف املرياث، كتاب ىف األسد والذئب، كتاب رسالته ىف كتاب الكيمياء، كتاب ا

االستبداد واملشاورة يف احلرب، كتاب رسالته ىف القضاة و الوالة، كتاب امللوك واألمم السالفة والباقية، كتاب 
اب نرد والشطرنج، كتاب غش  الصناعات، كتاجلاهل، كتاب اللرد على القولي ة، كتاب العامل و رسالته ىف ا

 (.87/880)یاقوت، د.ت:  خصومة احلول العور، كتاب ذوى العاهات، كتاب املغن نی، كتاب أخالق الشط ار
أثرًا مؤكَّد النِ سبة له، وهذا مسرٌد هلا.  (75-سبعة ومخسنی)أما آثار اجلاحظ املطبوعة فقد أحصينا منها 

م أو یؤخر  ذاكرین عدد طبعاهتا أَو أهِ ها ومعرضنی عن تبيان املصادر القدمية اليت ذِكَرْت فيها ألنَّ ذلك لن یقدِ 
األخالق  بيف شيٍء بـَْعَد ثـُُبوِت نسبتها إليه، تاركنی اآلثار اليت ثبت حنلها إليه مثل التَّاج يف أخالق امللوك وهتذی

 (.80/71واألمل واملأمول)سبط ابن اجلوزي، د.ت: 

  كتاباته  خالل من اجلاحظ أسلوب
أث ر ذلك كانت الكتابة معروفة مستعملة. و   يف العصر اجلاهلي مل یكن تدوین النصوص األدبية شائعاً، وإن

م بسمتنی نصوص تتستأليف  يف أسلوب هذه النصوص يف العصر اإلسالمي، وذلك ألن األدباء اضطروا إىل 
ها فأسلوبيتنی رئيستنی، ها: اإلجياز واملوسيقى، وهاتان السمتان واضحتان يف أسلوب األجناس األدبية اليت عر 

، "رةالذاك"الشعر واخلطابة واألمثال وسجع الكه ان. كما أهنما تالئمان  األدب يف العصر اجلاهلي وهي:
قویة الذاكرة لئال ت ان هناك ضعف يف التدوین، قاد إىلمثَّ كومن  وتساعداها على حفظ النصوص واستعادهتا. 

وكان هناك تالؤم أسلويب مع هذا احلال، جتل ى يف االعتماد على مسات تالئم  تضيع النصوص بعد إبداعها.
الذاكرة وتساعدها على االحتفاظ بالنصوص. فاإلجياز مسة واضحة يف الشعر والنثر يف العصر اجلاهلي، رس ذها 

ث على وإذا قصرنا احلدی تماد على الذاكرة اليت جتايف اإلطالة، وعد ها العرب أساساً من أسس البالغة. االع
ف يف صدر أدب صدر اإلسالم، ألن التدوین مل خيتل النثر وحده الحظنا أن مسيت اإلجياز واملوسيقى انتقلتا إىل 

حفظ  ن القرآن الكرمی، وهو التدوین الذياإلسالم عم ا كان عليه يف العصر اجلاهلي. یستثَّن من ذلك تدوی
هذا النص العظيم من التحریف، وجعله مثالً أعلى للبالغة العربية. أما احلدیث الشریف الذي استندت بالغة 

أسباب  اإلجياز نفسه، فقد تأخر تدوینه، وكان هذا التأخر سببًا منمد صلى هللا عليه وسل م فيه إىل النيب حم
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ا یتصل ماستمر يف االعتماد على الذاكرة و أن النثر يف صدر اإلسالم   اإلشارة إىلميننشوء علم احلدیث. وهت
 تلك املرحلة. هبا من إجياز، حىت إنه یصعب العثور على نص نثري طویل منسوب إىل 

شرع التذلي عن السجع وتنميق الكالم، و  أما املوسيقى فقد ضعف أمرها رویداً رویداً، ألن النثر مال إىل 
وما إن بدأ التدوین یفشو يف العصر األموي حىت أصبح استعمال النثر املسجوع غري مستحب.  مرساًل.  یصبح

الً منها، إال منوذج قلي "صبح األعشى"وأما رسائل عبد احلميد الكاتب اليت ضاع أكثرها، وحفظ القلقشندي يف
ختل ص  لتوازن واالزدواج، يف حنیملا أقول. فقد دب  اخلالف حول أسلوب رسائله نتيجة استعماله السجع وا

معاصره عبد هللا بن املقفع من ذلك، وراح یستعمل األسلوب املرسل الذي ال یتقيد بازدواج وسجع وترادف 
وتنميق. وكأن األسلوب املسجوع الذي اختفى بعد ظهور اإلسالم، عاد ثانية يف إهاب عبد احلميد الكاتب، 

ر من األسلوب: نوعًا مرساًل ونوعًا مسجوعاً، ویُقدم ابتداًء من العص وأصبح النثر الفين العريب ميلك نوعنی
د وأن  كتابات اجلاحظ هى جمموعة من النوعنی من املرسل واملسجوع. وجن العباسي ممثِ لنی هلما، وصراعاً بينهما.

لكاتب فأطال ا عبد احلميد البالغة و اإلجياز من األسلوب يف صدر اإلسالم حىت انتهى يف العصر األموي إىل 
الرسائل وادخل التحميدات يف فصول الكتب . فلما جاء العصر العب اسي األول نبغ ابن املقفع وهو إمام 

)زیدان،  تقطيعالوهو إنشاء مرسل بال تسجيع و  "دمنةكليلة و "املنشئنی يف ذلك العصر كما یظهر يف ترمجة 
 (.2/818د.ت: 

ظ الذي قة من الكت اب املنشئنی ال یشق هلم غبار، إمامهم اجلاحوأما العصر العباسي الثاين، فنبغت فيه طب
وضع أسلوبا يف اإلنشاء قلدوه فيه . وذلك أنه جعل اجلملة قطعة صغرية مثل الشعر لكن بدون وزن والقافية، 

عرفة جنبك اّلل  الشبة، وعصمك من احلرية، وجعل بينك و بنی امل"أو هو سجع التشرتط فيه القافية كقوله : 
ببا و بنی الصدق نسبا، وحبب إليك التثبت، وزین يف عينك اإلنصاف، وأذاقك حالوة التقوى، أشعر قلبك س

اجلاحظ،  وهذا األسلوب يف اإلنشاء ینسب إىل "عز احلق، وأودع صدرك برد اليقنی، وطرد عنك ذل اليأس..أخل 
ذلك قول رمزة  . ومن أمثلةبة وغريهميبة و املربد و ابن ثواوقد توخاه معاصروه فنسجوا على منواله كابن قت

قال يف  –األصفهاين جامع دیوان أيب نواس. فإنه من أهل العصر العباسي الثاين وأسلوبه كأسلوب اجلاحظ 
وزادك من فضلك ما  ى أملك،سألتين أبقاك اّلل  أعلى قدرك وبلغك أقص" مقدمة الدیوان املذكور:

عمل جمموع من شعر عودك، ان اصرف لك عنایيت إىل ما وأحسن ما منحك، وال أعدمك مجيل   خولك،
 "ملتمسك أخل جل أخباره. وقد أسعفتك أیدك أّلل  بطلبتك واجبتك إىل يب نواس. یشتمل على كل أشعاره، و ا
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والیؤخذ من ذلك أن تكون أساليب الكت اب يف ذلك العصر واحدة من كل وجه، وهو غري طبيعي. أما الطبيعي 
ون أساليبهم، ویغلب أن یك ولكن أبناء العصر الواحد تتشابه .وب یعرف بهأن یكون لكل كاتب أسل

مقدا ما یسريون على خطواته فيقلدونه يف أسلوبه كل منهم جهد طاقته. واجلاحظ يف هذا العصر إمام  أحدهم
 أهل األدب و قدوة املنشئنی.

تب اليت انتقد البذالء أحد الك ویعد األسلوب أحد املميزات الكربى اليت ميتع هبا اجلاحظ و یعترب كتاب
فيها شرحيًة من جمتمعه، وأسلوب اجلاحظ ىف السذریة والفكاهة واإلضحاك، واختاذه سبيال للمواجهة، فقد  
كان یعاجل املشكالت، وجيابه املواقف بالسذر، ویواجه اخلصوم باهلزء واالستذفاف كما تفنن ىف األجوبة 

ار النفوس، مستذدما السذر الالذع، والفكاهة املرحة، والطرائف املسكتة، والتذلص الذكي، واستبطان أسر 
 املسلية، ليدفع عن نفوسنا عبء احلياة الثقيلة.

  اجلاحظ أسلوب خصائص
استطراد و  ع هبا، فهو سهل واضح فيه عذوبة وفكاهةإن  اجلاحظ یعد األسلوب أحد املميزات الكربى اليت ميت

وقصر عباراته  عرف أسلوبه بإیقاعيته ثاقب وإميان بالعقل ال یتزعزع. بال ملل كما توجد فيه موسوعية ونظر
ًيا كان أو معنویًا. وأويت مقدرة  واستطراداته، مع روح ساخرة، سذرت من كل أشكال القبح يف عصره حسِ 
بيانية مكَّنته من مدح الشيء وذمِ ه. وللجاحظ يف كتبه أسلوبان: أسلوب أنيق )فيه صناعة وموازنة وسجع 

تأن ق يف اختيار األلفاظ وتردید للمعَّن الواحد يف تركيب خمتلفة(. ویكاد یكون هذا األسلوب مقصوراً على و 
ن  مقد مات كتبه ومطالع فصوله. مث  له أسلوب جيري فيه على السليقة ویعاجل به املوضوعات اليت یتناوهلا يف متو 

 (.2/105)فروخ، د.ت:  كتبه
اد هو متنی الرتكيب ميزج اجلد  باهلزل ویكثر من االستطراد. واالستطر  واجلاحظ يف أسلوبه فصيح األلفاظ

موضوع آخر قریب منه أو بعيد. وكان اجلاحظ یفعل ذلك اتب عن املوضوع الذي یعاجله إىل أن خيرج الك
تروحيًا عن القارئ ودفعًا للملل عنه. واألسلوب الذي جيري فيه اجلاحظ على السليقة شدید الصلة بأسلوب 

. إال  أن أسلوب اجلاحظ أمنت وآنق. وحنن اليوم إذا أردنا أن خنطب يف أمر "كليلة ودمنة"املقف ع يف كتاب  ابن
ابن املقفع.  أسلوب عام  أو أن حناضر يف موضوع علمي  أو أن نكتب يف جمل ة أو جریدة جلأنا يف األكثر إىل 

من األمور، خطابًة أو كتابة، فإننا نلجأ  أما إذا أردنا أن نكتب مقدمًة لكتاب أو أن نطنب يف وصف أمر
 )املصدر نفسه(. أسلوب اجلاحظ عادًة إىل 
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 مؤلفاته بعض خالل من اجلاحظ أسلوب
شهریار إذ أن شهرزاد حتكي ل ...لقد كان للجاحظ أسلوب فرید یشبه قصص ألف ليلة وليلة املتداخلة

انًا. مث نعود ة الفرعية قصة ثالثة ورابعة أحيقصة. مث حيكي أحد أبطال هذه القصة قصة فرعية. وتتذلل القص
للقصة األساسية. فاجلاحظ یتناول موضوًعا مث یرتكه ليتناول غريه. مث یعود للموضوع األول وقد یرتكه ثانية قبل 

موضوع جدید... وهكذا. حينما نقرأ كتب اجلاحظ جند فيها أسلوبنی مهمنی: فاألول  أن یستوفيه وینتقل إىل 
یعين األسلوب فيه نوع من الصناعة واملوازنة والسجع والتأنق يف اختيار األلفاظ، وتردید للمعَّن أسلوب أنيق 

الواحد يف الرتاكيب املتعددة املذتلفة، استذدم اجلاحظ هذا األسلوب يف مقدمات كتبه و مطالع فصوله 
تبه عامًة. واآلن أقوم  متون كخاصًة. والثاين أسلوب جيري على السليقة ویعاجل به املوضوعات اليت یتناوهلا يف

بعرض األساليب اخلاصة بالكتب ألف ها أبوعثمان اجلاحظ وعرض األسلوب يف كتبه املهم ة بقدر من التفاصيل  
 كمایلي:

 احلیوان كتاب
كالم جامع لل"احليوان"اً. ووكتاب احليوان أكرب كتب اجلاحظ حجمًا وأمجعها لفنون العلم واألدب مع

آن الكرمی قد استمد  اجلاحظ معلوماته فيه من القر وأعضائه وألحواله وطرق حياته. و  وأجناسه أنواع احليوان على
واحلدیث الشریف ومن الشعر العريب وأقوال العرب. واعتمد اجلاحظ يف هذا الكتاب اعتماداً كبرياً على كتاب 

ر ذكتطراد كثري إىل اس (. ويف كتاب احليوان105)املصدر نفسه: احليوان للفيسوف اليوناين أرسطوطاليس
كثري من الشعر ومن أخبار األدب والفلسفة و من الكالم على حياة   يءش القصص املتعل قة باحليوان وإىل

االجتماعية. ومع أن  القصد األول من وضع هذا الكتاب كان اإلحاطة بعلم احليوان، فإن  قيمته لنا اليوم يف 
طردی ة  ظ قد استطرد اليها استطراداً. إن  يف كتاب احليوان مثاًل مخسنیأخباره األدبية والتارخيية اليت كان اجلاح

)قصيدة يف وصف الصيد( أليب نواس. أم ا األمور العلمية املتعلقة باحليوان فليس هلا اليوم قيمة علمية ألن علم 
 .(101)املصدر نفسه: احليوان قد تقد م كثرياً يف األلف واملائة سنة اليت تفصلنا عن اجلاحظ

آي القرآن  من -القارئ-مىت خرج “أسلوب تأليفه للكتاب قائاًل : ” احليوان“وقد أوضح اجلاحظ يف 
النوادر،  الشعر، ومن الشعر إىل  خرب، مث خيرج من اخلرب إىل  األثر، ومىت خرج من أثر صار إىل  صار إىل 

ىت ه أن یكون أثقل واملالل أسرع ححكم عقلية ومقایيس شداد، مث ال یرتك هذا الباب ولعل ومن النوادر إىل 
لقراء ویبدو أن عدم ثقة اجلاحظ يف ا”. سذف وخرافة ولست أراه سذًفا مزح وفكاهة وإىل  یفضي به إىل 
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العلم يف  ولوال سوء ظين مبن یظهر التماس"على وجه العموم كانت سبباً يف سلوكه هذا السبيل. فهو یقول: 
فوسهم ترقيق نمداراهتم واستمالتهم، و  هذا الدهر ملا احتجت إىللكتب يف هذا الزمان، ویظهر اصطناع ا

ه منهم، كثرة هذا االعتذار، حىت كأن الذي أفيده إیاهم أستفيدوتشجيع قلوهبم إىل هذه الریاضة الطویلة، وإىل  
هذه واجلاحظ بفكره الذي یعلي من شأن العقل، و  "وحىت كأن رغبيت يف صالحهم رغبة من رغب يف دنياهم

افة املتنوعة اجلامعة، وهذا العمر املدید مبا یعطيه للمرء من خربات وجتارب، وهذا األسلوب املميز: استحق الثق
 مكانه املتميز يف تاریخ الثقافة العربية مبا له من تأثري واضح قوي يف كل من جاءوا بعده.

 والتبیني البیان كتاب
ح كالم العرب( )وضو  البيان اجلاحظ من تأليف أل ف هذا الكتاب بعد تصنيف كتاب احليوان. وكانت غایة

 )التعبري بوضوح عن مقاصد اإلنسان( أن یدافع عن تفو ق البيان العريب يف مجيع مظاهره وأن یرد  على التبينیو 
الشعوبية الذین كانوا یریدون أن ینتقصوا العرب بالتعریض ببعض أحواهلم االجتماعية واألدبية كحملهم العصا 

ة خاصة. وقد للرد  على الشعوبي "باب العصا"حىت إنه عقد فصال طویال يف هذا الكتاب مس اه  عند اخلطابة،
تكلم اجلاحظ يف البيان والتبينی على األلفاظ والرتاكيب وعلى هلجات العرب يف البدو واحلضر، مث  تكلم على 

لى أن عبقریة عبقریة األمم، وع ىلكانة البيان العريب باإلضافة إالشعراء واخلطباء والنساك واملعتزلة، وعلى م
العرب إمنا هي يف لغتهم وبياهنم وشعرهم. ومجع اجلاحظ يف هذا الكتاب مناذج من الشعر والنثر، متث ل أوجه 
التعبري عن املقاصد وتصف أحوال اإلنسان وتأيت شواهد على اآلراء واملعتقدات وعلى حقائق األمور. ويف هذا 

كشف عن املعَّن بألفاظ (. ویرى اجلاحظ أن حقيقة البيان هو ال108ر نفسه:)املصد الكتاب استطراد كثري
الفهم واإلفهام: إن املعاين كثرية متشعبة ولكن ها مستورة يف الصدور،وإمنا الفضل يف الداللة عليها تؤد ي إىل 

لسنتهم وأشد بأالعلوق  باللفظ احلسن. واجلاحظ یرى أن  الكالم الفاسد الساقط آلف آلذان الناس وأسرع إىل 
(. واالنسان بالتعلم والتكلف وبطول االختالف إىل العلماء 17-8/17م: 8812التحاماً بالطبائع)اجلاحظ، 

(، فمن الكالم اجلزل والسذيف واملليح 2/107)فروخ، د.ت: ومدرسة كتب احلكماء جيود لفظه وحيسن أدبه
ف( بأكثر من بعض املواضع، ورمبا أمتع )السذي السذيف يف واحلسن والقبيح...وكله عريب ....وقد حيتاج إىل 

(. واجلاحظ یوافق بعض الربانينی 8/812نفس املصدر:  إمتاع اجلزل الفذم من األلفاظ الشریفة املعاين الكرمية)
إن املعَّن إذا اكتسى لفظاً حسناً وأعاره البليغ خمرجاً سهاًل ومنحه املتكلم قواًل متعش قاً »من األدباء يف قوله: 

ر يف قلبك أحلى ولصدرك أمأل. واملعاين إذا كسيت األلفاظ الكرمية وألبست األوصاف الرفيعة حتولت يف صا
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نفس ) «العيون عن مقادر صورها وأربت على حقائق أقدارها بقدر ما زی نت به وعلى حسب ما زخرفت
 (.8/288املصدر: 

اب أسلوبا ذدم اجلاحظ يف هذا الكتوأسلوب اجلاحظ يف البيان والتبينی أنيق وحلو وبليغ وعذب. واست
مرسال ليس فيه شئ من التوازن والرتادف وجند فيه مطابقة العبارة ملقتضى احلال، والبيان أو وضوح الداللة، 
واإلجياز وعدم التكلف، و فيه قد قام اجلاحظ باستذدام أمجل األلفاظ وأنسب العبارات وأحسن الرتاكيب 

 ات البدیعية، ولذا یعد هذا الكتاب من الروائع العربية حىت اآلن.وأفضل التعبريات و وفرة احملس ن
 اللوك أخالق يف التاج كتاب

هذا الكتاب كتبه اجلاحظ يف السياسة. وأن ه كتاب غریب، انفرد بذكر الكثري من األخبار، وكره املتعصبون 
ول معه. طبع الكتاب املتوكل، واملقتللجاحظ أن ینسب إليه. وقد افتتحه وختمه بتعظيم الفتح بن خاقان وزیر 

م. وأسلوب الكتاب بليغ وأنيق وفيه یضم مراسم 8881ألول مرة يف القاهرة بعنایة العالمة أرمد زكي باشا سنة 
الدخول على امللوك وجمالستهم، ووداعهم لألشراف، وصورة اخلطى بنی أیدیهم، وركوب الدواب بإزائهم، وما 

منه الكثري من دساتري ملوك العجم، اليت أخذنا عنها قواننی امللك واململكة. جيب على كل طبقة من ذلك. وض
واليت إذا مل یراعها الناس خربت الدول. وذكر يف مقدمته أن الذي حداه لتأليفه أمور، منها: ما أوجبه هللا تعاىل 

مللوكها عليها.  اليت جتب ومنها: تعریف العامة مبا جتهل من األقسام ...على العلماء من توقري امللوك وطاعتهم
أن هذه األخالق هي أخالق امللوك، ممن هم دون امللك األعظم. ومن العدل أن یعطي امللك كل  ونبه إىل 

أحد قسطه وكل طبقٍة حقها، وأن تكون شریعة العدل يف أخالقه كشریعة ما یقتدي به من أداء الفرائض 
عام، حىت لتمسك هبا، وإیناس الناس يف بسط أیدیهم يف الطوالنوافل اليت جتب عليه رعایتها واملثابرة على ا

 (.8/288م: 8812یسوي يف ذلك بنی امللوك واألمراء واحلك ام والنمط األوسط والعامة)اجلاحظ، 
 واألضداد احملاسن كتاب

من عيون كتب اجلاحظ، أودع فيه ما شاء إیداعه من حماسن الشيء وضده، يف كل علم وفن، مصوراً ما 
لناس من األخالق والصفات والفوارق الظاهرة، والعادات واملنازع املذتلفة، ونثر فيه احلدیث عن جوانب عليه ا

غري معروفة من حياة فئة من ذوي الشأن والسلطان. وقد افتتحه بكلمته السائرة اليت حتدث فيها عمن حيط 
ا اجلاحظ بنفسه املؤلفات اليت یصنعهمن قدر مؤلفاته اليت ميهرها بامسه، ویتناولون باإلجالل والتكرمی تلك 

وینسبها البن املقفع واخلليل بن أرمد وحيى بن خالد وأمثاهلم، قال: )فيأتيين أولئك القوم بأعياهنم الطاعنون 
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على الكتاب الذي كان أحكم من هذا الكتاب الستنساخه وقراءته علي، ویكتبونه خبطوطهم ویصريونه إماماً 
ين أحد صنعته، حنلته، ومل یسأل وهذا كتاب ومسته باحملاسن واألضداد، ومل أسبق إىل أن قال: ) یقتدى به( إىل 

وابتدأته بذكر حماسن الكتابة والكتب، ومتته بذكر شيء من حماسن املوت، وهللا یكلؤه من حاسد إذا حسد(. 
الته عنه: ومن نقو  وجند نقوالت من الكتاب يف )خزانة األدب( للبغدادي، إال أنه یسميه )احملاسن واملساوئ(

ل من مخر فأشرهبا( وماعداها مع قصة املثل: )أخب قصة البيت )وناهدة الثدینی( وقصة البيت: )أال سبيل إىل 
م. واألسلوب 8882مادر( وخرب دیر حرقة. طبع الكتاب طبعات كثرية، أوهلا طبعة مصطفى الكتيب مبصر سنة 

 هذا الكتاب أسلوبا مرسال.يف هذا الكتاب أنيق و رائع. واستذدم اجلاحظ يف 
 البخالء كتاب
عن كتاب "البذالء" بأن  هذا الكتاب الذي صور فيه اجلاحظ البذالء الذین قابلهم وتعرفهم يف بيئته أقول 

فأبرز  ،اخلاصة خاصة يف بلدة مرو )عاصمة خراسان(، وفيه صور اجلاحظ تصویراً واقعياً حس ياً نفسياً فكاهياً 
القلقة، وكشف أسرارهم وخفایا منازهلم واطلعنا على خمتلف أحادیثهم، وأرانا نفسياهتم  لنا حركاهتم ونظراهتم

وأحواهلم مجيعاً، فالكتاب دراسة اجتماعية تربویة نفسية اقتصادیة هلذا الصنف من الناس، یوثق هلذه الفئة 
اء على توالية سو بشكل ساخر و فكاهي و ومازح وهزيل، و الكتاب یعد مصدر توثيق مهم جدا لألجيال امل

ه يف هذه احلالة من املمكن أن نعترب كتاب اجلاحظ )البذالء(. ومجع فيى الرتبية أو املستوى اإلبداعي و مستو 
تب هذه القصص واقعية ولكن  الكا ، وخصوصًا البذل بالطعام. وأكثراجلاحظ قصصًا عن البذل والبذالء

ئك يف هذا الكتاب طبائع الناس وعاداهتم وخصوصاً أولسرت أمساء نفر من أصحاهبا. ویقصد اجلاحظ أن یصو ر 
أو یبذلون على أنفسهم خاصة ویتحملون كل مشقة يف أجسامهم ويف أنفسهم  يءالذین یبذلون بشئ دون ش

يف سبيل اد خار املال، كما یتساهلون يف سبيل ذلك بكثري من مثلهم العليا. مث  إن اجلاحظ یرید أن یصف 
لعصر العب اسي: حياة البذل يف خصم من الرتف، وحياة أولئك الذین كانوا فقراء مث أیسروا جانباً من احلياة يف ا

فجأة من طریق رواج جتارهتم أو صناعتهم أو ارتفاع أمثان أراضيهم بعد ذلك االنقالب االقتصادي الذي حدث 
 (.2/101فروخ، د.ت: ) يف صدر العصر العب اسي

مادي ، فهو حيرص على استعمال الكلمات اليت تقر ب الصورة  وأسلوب اجلاحظ يف كتاب البذالء حس ي
من  . وقلما یذكر اجلاحظ املغزي املقصود"قو ر الرغيف"احلسي ة من الذهن ولو كانت قریبة من العامي ة، حنو 

القص ة اليت حيكيها، بل یرتك ذلك للقارئ یستنتج ما یستطيع أن یتذي ل به القص ة اليت واضحة أو البذل الذي 
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)املصدر نفسه  تشري اليه جمس ماً مبالغاً فيه. وليس يف كتاب البذالء استطراد، ألن  موضوع الكتاب كل ه فكاهي 
(. وأسلوب اجلاحظ يف بقية الكتب ليس مبذتلف من أسلوب الكتب املذكورة اعاله واملطلوب من 2/101

احظ ات املذكورة اخلاصة بأسلوب اجلدارسي انتاجات اجلاحظ الغزیرة الوافرة: من فضلهم القياس على العبار 
 يف كتبه الكثرية النافعة املثمرة ذات أهية هامة وقيمة قي مة.

 اجلاحظ أسلوب میزات
كان عصر اجلاحظ عصر ازدهار واستقرار، ومزجيًا هائاًل من مجيع األلوان، فتباینت البيئة العامة والبيئة 

وأسلوبه  (21م: 8811)عبد احلکيم،  اجلاحظ وأعماله الغزیرةالفكریة، وقد كان هلما أثرها الواضح يف أثار 
 األنيقة واآلن نذكر بزعة ميزات أسلوب اجلاحظ اخلاصة البارزة وهي كمایلي:

هناك َمْن یعتقد بأن للجاحظ أسلوبنی: أسلوباً مرسالً ليس فيه شيء من التوازن والرتادف، كما هي  أو اًل:
زدواج،  والتبينی". وأسلوباً مرتس اًل أدبياً، فيه شيء من التوازن والرتادف واال حال أسلوبه يف "احليوان" و"البيان

ب، اليت سذر فيها من أرمد بن عبد الوها "رسالة الرتبيع والتدویر"و "البذالء"كما هي حال أسلوبه يف 
لظن بأن وا"...رسالة وصف الكت اب"و "رسالة وصف قریش"اليت مدح هبا وزیر املتوكل، و "رسالة الشكر"و

أوحت هبذا التباین بنی األسلوبنی، ألهنا لو نت أسلوب  -وهي أكثر مسات أسلوب اجلاحظ بروزاً  -املرونة
ى فإذا سذر من أرمد بن عبد الوهاب بدا أسلوبه وصفياً قادراً عل اجلاحظ، فبدا أدبياً حيناً، وعلمياً أحياناً. 

بدا أسلوبه  وإذا حتد ث عن احليوان ه وسوء أخالقه. تقدمی صورة تضم نواحي ضعف أرمد وتناقضه وجهله ورمق
مرساًل قادراً على تقدمی النظریات العلمية كالتأقلم والتطور، واملعارف العلمية اخلاصة بالطب وأمراض احليوان. 

نم آخر ال خترج عن القدرة على التصرف باللغة العربية، وهي قدرة ت وهذه املرونة يف االنتقال من موضوع إىل 
 .لى رصيده اللغوي، أي أهنا مرونة لغویة اتسم هبا أسلوبه، حبيث بدا متكث راً وهو واحدع

اقرتنت املرونة بسمة أخرى، هي املالءمة بنی األلفاظ واملعاين، أو بنی املقال واملقام. فاجلاحظ هو  ثانياً:
لكل ضرب من احلدیث ضرب من اللفظ، ولكل نوع من املعاين نوع من األمساء، »القائل يف كتاب )احليوان(: 

الواقعية، فعدَّ  نوع من إىل  وقد قادته هذه السمة«. فالسذيف للسذيف، واخلفيف للذفيف، واجلزل للجزل
عامية استعمال بعض األلفاظ ال األدب صورة من الواقع، وال بد له من أن یعرب  عن هذا الواقع وإن اضطر إىل 

واألعجمية، كما فعل اجلاحظ يف كتاب "البذالء". بل إن رأیه يف روایة النوادر بالطریقة اللغویة اليت قيلت فيها 
أنه قصر  أنه مسح باستعمال العامية، وذهب بعض آخر إىل  ذهب بعضها إىل خضع لتفسريات متناقضة، 
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هذا السماح على روایة النوادر وحدها لئال یفسد اإلمتاع الذي تُقد مه النادرة. والظن بأن رأیه يف روایة 
ءمة بنی الالنوادرخاص وليس عاماً، كما أنه نابع من حرص أسلوبه على مالءمة األلفاظ والكلمات للمعاين وامل

 املقال واملقام.
ليست هناك إمكانية للمالءمة بنی اللفظ واملعَّن إذا مل یتسم األسلوب بالدقة. وقد كان اجلاحظ  ثالثاً:

اجلرس  حریصًا على الدقة يف أسلوبه، حبيث ینتقي اللفظ الدال على املعَّن، ویلتفت يف أثناء االنتقاء إىل 
سمع. وهو على اجلزالة العربية اليت تعين عذوبة الكالم يف الفم ولذاذته يف ال واإلیقاع وقوة الداللة، تبعاً حلرصه

ناك تعليل مقبول املعاين اجملازیة . وليس ه يف الغالب، ینتقي األلفاظ مبعانيها احلقيقية، دون أن مييل هبا إىل 
مل املعاين اجملازیة مل یستع وال یعين ذلك أنه ملعيار انتقاء األلفاظ عنده غري رغبته يف خماطبة عقل القارئ. 

اس خماطبة عقل القارئ وفهمه وإدراكه وحواسه مبا یقبله العقل وتصيغه احلو  لأللفاظ، بل یعين أنه ميال إىل 
 دون جهد يف التأویل والتفسري.

اء به بدقة األدأن یتسم أسلو  أعتقد أن تدقيق اجلاحظ يف املالءمة بنی األلفاظ واملعاين احتاج إىل  رابعاً:
الدقة اللغویة. واملراد بدقة األداء استعمال اللفظ يف موضعه حبيث ال یصح استعمال غريه يف املوضع  إضافة إىل 

نفسه، واستعمال املصطلحات ذات املفهومات احملددة يف العلوم واآلداب والفنون. وقد أسهمت دقة األداء يف 
عماله مصطلحات صطلحات الفالسفة، وعاملاً يف أثناء استمرونة أسلوبه، حبيث بدا فيلسوفاً يف أثناء استعماله م

بيد أن دقة األداء مل تكن مقصورة يف أسلوب اجلاحظ على اللفظ وحده، ألنه جلأ إليها يف صوغ  العلماء. 
تراكيبه أیضاً، حبيث تنسجم ألفاظها وال تتنافر، ویربز جرسها ومعناها دون أي خلل أو تقصري. وهذه الدقة 

اكيب مسؤولة عن الوهم الذي أشرت إليه حنی قلت أن هناك َمن یعتقد بأن للجاحظ أسلوبنی: يف أداء الرت 
رس ذلك أنه استعمل يف نثره املرتسل األديب التوازن والرتادف حفاظًا على ج أسلوبًا مرساًل وأسلوبًا مرتسالً. 

التكرار  وبه يف هذ ااحلال ميال إىل وأسلاجلملة وانسجام األلفاظ وتقریر املعاين يف أذهان القر اء والدارسنی
 اللفظي، سواء أكان الغرض من هذا التكرار توفري اجلرس للرتاكيب أم تأكيد املعَّن يف أذهان القراء.

خييَّل إيلَّ أن دقة أداء الرتاكيب لو نت أسلوب اجلاحظ، حبيث جعلت مجله طویلة حيناً، وقصرية  خامساً:
رب  عن الفكرة فهو یع للطول والقصر فيها غري معيار الدقة يف أداء الفكرة. أحياناً، دون أن یكون هناك معيار 

البسيطة جبملة قصرية، وعن الفكرة الغامضة أو اجملردة أو الدقيقة جبمل طویلة. وليس هلذه اجلمل الطویلة هنایة 
ألحوال، حریص ذه اوهو يف ه غري اعتقاد اجلاحظ بأنه وض ح املعَّن املراد من اجلملة توضيحًا ال لبس فيه. 
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امتة مجل قصرية متوازنة أحياناً، منتهية غالباً بعذر یعلل اإلطالة، كما فعل يف خ على تقسيم اجلملة الطویلة إىل 
 رسالة الرتبيع والتدویر.

 أخرى: مسات
ال أشك يف أن هناك مسات أخرى اشتهر هبا أسلوب اجلاحظ، كاإلطناب واالستطراد وبروز الشذصية 

لى اإلضحاك واإلكثار من االستشهاد بالقرآن الكرمی واحلدیث الشریف والشعر واألمثال واالبتعاد والقدرة ع
عن التكلف، ومل أر فائدة من تكرارها الستفاضة شهرهتا يف الدراسات اليت حتدثت عن اجلاحظ، وخصوصاً 

أو اخلروج اهلزل، مزج اجلد ب  االستطراد الذي علله اجلاحظ بدفع امللل والسآمة عن القارئ، وجلأ يف سبيله إىل
 غري أنه من املفيد دائمًا حتليل أسلوب أمري البيان، والتدقيق يف عالقته بأسلوب القرآنالشعر.  من النثر إىل 

 واحلدیث النبوي، وتأثريه يف أساليب األدباء الذین أتوا بعده، وخصوصاً التوحيدي الذي ُلقِ ب باجلاحظ الثاين.

 تهووفا هرضم
لى اجلاحظ دخلت ع»اشتد املرض باجلاحظ يف أواخر أیامه فأصيب "بالفاجل"، وقال املربد یصف حاله: 

به، ونصفه  حز  باملناشري ما شعرفقال: كيف یكون من نصفه مفلوج لو يف أخر أیامه، فقلت له: كيف أنت؟ 
: یاقوت، د.ت« )فيهااألخر منقرس، لو طار الذباب بقربه أمله، واشد  من ذلك ست وتسعون سنة أنا 

(. وعلى الرغم من شدة املرض إال أن املرض مل یكن هو السبب يف وفاته، ولكن كان علمه هو 87/881
السبب حيث یقال إنه توىف بعد سقوط قسم من مكتبته فوق رأسه یعين سقطت عليه جمل دات من كتب، 

 یزید بن حمم د املهل يب  عن أبيه م، وعمره حنو ست  وتسعون سنة. وحد ث أرمد بن171وجاءت وفاته عام 
قال يل املعتز  باهلل: یا یزید، ورد اخلرب مبوت اجلاحظ، فقلت ألمري املؤمننی طول البقاء ودوام النعماء. "قائال: 

 وفيه یقول أبو شراعة القيسي: "قال، وذلك يف سنة مخس ومخسنی ومئتنی
 وإذ نسيت وقد مجعت عال عليك احلافظ        ظ   ــــــــاء إن یتفه موه مواعــــــيف العلم للعلم

 ر اجلاحظــــــــرو بن حبـــــــریقه عمـــــولقد رأیت الظرق دهراً ما حواه ال الفظ           حىت  أقام ط
 مث  انقضى أمد به وهو الرئيس الفائظ

 (881)املصدر نفسه: 
ت وهي تنوعت  فله العدید من التأليفات والتصنيفاوقد رحل اجلاحظ عن احلياة تاركاً إرثاً أدبياً وعلمياً هائالً 

جماالهتا بنی علم الكالم واألخبار واحلكمة واألدب واللغة والفكاهة والسياسة والتاریخ والفلسفة والدین 



 

 ور غفورزي بعبد الص                                                                 یة في کتاباتهألدباوعة أسلوب الجاحظ ر 

قة الدولية للالعربية املجلة   
ا

 33                    0202، آذار 3، العدد1املجلد –بحوث الخّل

 
 

واألخالق والنبات واحليوان والصناعة والنساء وغريها. وكان اجلاحظ، كما یدل لقبه جاحظ العيننی )أي 
(. وصفوة القول أن 107ميم اخللق قصرياً، ولكن ه كان قوي  البنية نشيط اجلسم)فروخ، د.ت: بارزها(، أسود د

اجلاحظ كان أم ة، وكان دائرة معارف، النزال نتلمذ على تراثه العلمي حىت اليوم، وننهل من فيض أدبه وغزیر 
احثاُ يف األدب، د أدیباً، أو بعلمه، ومنتع الروح والنفس بروایة فكاهاته، والتحدث عن سذریاته، ویندر أن جن

وناقداً أو فكهاً، أو صاحب مذهب دیين أو فكري، إال  ويف كتبه مقتبسات اجلاحظ، واستشهاد بآرائه، ویكفي 
دليالً على سبقه وفضله، وصالحيته وأسلوبه وفكره، ان امسه سيظل باقياً على امتداد األجيال، خالدا ما تعاقب 

 الليل والنهار.
 یجةالنت

كتابه البذالء عن الذین قابلهم وعرفهم يف جمتمعه الذي عاش السيما   أقول أن  اجلاحظ صو ر يفأخرياً، 
عن بلده مرو )عاصمة خراسان(، وفيه صور اجلاحظ تصویرًا واقعيًا حس يًا نفسيًا فكاهياً، فأبرز لنا حركاهتم 

واهلم لف أحادیثهم، وأرانا نفسياهتم وأحونظراهتم القلقة، وكشف أسرارهم وخفایا منازهلم واطلعنا على خمت
مجيعاً، فالكتاب دراسة اجتماعية تربویة نفسية اقتصادیة هلذا الصنف من الناس، یوثق هلذه الفئة بشكل ساخر 
وفكاهي و ومازح وهزيل، و الكتاب یعد مصدر توثيق مهم جدا لألجيال املتوالية سواء على مستوى الرتبية أو 

 هذه احلالة من املمكن أن نعترب كتاب اجلاحظ )البذالء(. ومجع فيه اجلاحظ قصصاً املستوى اإلبداعي و يف
من  هذه القصص واقعية ولكن  الكاتب سرت أمساء نفر  عن البذل والبذالء، وخصوصاً البذل بالطعام. وأكثر

ن یبذلون یأصحاهبا. ویقصد اجلاحظ أن یصو ر يف هذا الكتاب طبائع الناس وعاداهتم وخصوصًا أولئك الذ
بشئ دون شئ أو یبذلون على أنفسهم خاصة ویتحملون كل مشقة يف أجسامهم ويف أنفسهم يف سبيل 
اد خار املال، كما یتساهلون يف سبيل ذلك بكثري من مثلهم العليا. وأسلوب اجلاحظ يف كتاب البذالء حس ي 

العامي ة،  الذهن ولو كانت قریبة منمادي ، فهو حيرص على استعمال الكلمات اليت تقر ب الصورة احلسي ة من 
حنو "قو ر الرغيف". وقلما یذكر اجلاحظ املغزي املقصود من القص ة اليت حيكيها، بل یرتك ذلك للقارئ یستنتج 
ما یستطيع أن یتذي ل به القص ة اليت واضحة أو البذل الذي تشري اليه جمس مًا مبالغًا فيه. وليس يف كتاب 

(. وأسلوب اجلاحظ يف بقية الكتب 2/101 فروخ، د.ت:) موضوع الكتاب كل ه فكاهي  البذالء استطراد، ألن  
ليس مبذتلف من أسلوب الكتب املذكورة اعاله واملطلوب من دارسي انتاجات اجلاحظ الغزیرة الوافرة: من 
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ت أهية هامة افضلهم القياس على العبارات املذكورة اخلاصة بأسلوب اجلاحظ يف كتبه الكثرية النافعة املثمرة ذ
 وقيمة قي مة.
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